Instructiuni
de montare și exploatare a arzătorului de paleti
automatizat din seria „PB 40“

Instructiuni importante, păstrati pentru
utilizare pe viitor !!!

realiza procedeele
privind activitătile

ATENTIE!

În interesul siguranfei Dumneavoastră trebuie să luafi cuno�tinfă
cu atenfie �i detaliată cu aceste instrucfiuni, precum �i cu instrucfiunile de
montare �i exploatare a arzătorului de palefi automatizat înainte de a întreprinde
acfiuni legate de montarea, setare �i exploatarea acesteia. De asemenea �i cu
instrucfiunile de montare �i exploatare a buncărului de pelefi în cazul în care
utilajul este dotat cu buncăr. Nerespectarea �i neexecutarea instrucfiunilor,
încălcarea cerinfelor normelor �i directivelor în vigoare poate cauza aparifia
unor daune �i consecinfe imprevizibile
NU ARUNCATI ÎN CONTAINERE PENTRU GUNOI MENAJER!

Acest semn de pe arzătorul de peleti înseamnă că trebuie aruncat doar și numai în locuri
special amenajate în scopul colectării și reciclării deșeurilor. Aruncarea aparatului este
reglementată de Directiva referitoare la deșeuri compuse din echipament electric și
electronic (CEE) a Uniunii Europene.
Stimati clienti, Vă rugăm a contribui împreuna pentru păstrarea naturii noastre curate.

Acest dispozitiv nu este destinat a fi utilizat de către persoane (inclusiv
copii) cu capacităfi fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau cu experienfă
�i cuno�tinfe insuficiente. Montarea trebuie efectuată de către speciali�ti
calificafi în domeniul instalafiilor de încălzire sau de către un service
autorizat. Locul amplasării �i modalitatea de conectare a arzătorului
trebuie alese foarte atent, respectând instrucfiunile de securitate.
Montafi la distanfă de obiecte inflamabile!
Niciodată nu încercafi a aduce modificări arzătorului! Este interzisă
folosirea lichidelor inflamabile pentru aprinderea focului! Deservirea
arzătorului trebuie efectuată de către persoane adulte, care au luat
cuno�tinfă cu condifiile de exploatare. Introducerea unor lichide
inflamabile �i vaporizabile în încăperea în care este situat arzătorul în stare
în funcfionare este strict interzisă. Copii nu trebuie lăsate fără
supraveghere în încăperea instalafiei de ardere.
Distanfe de siguranfă:
La montarea arzătorului trebuie respectate distanfe de siguranfă de
minim 200 mm, dacă nu este aplicată vată minerală pentru izolarea
peretelui �i a placării. Această distanfă este valabilă pentru căminelor �i
co�urilor de fum situate în apropierea unor materiale cu grad de
combustibilitate B �i C. Distanfa de siguranfă se dublează dacă camera este
situată în apropierea unor materiale cu grad de combustibilitate C3.

• Descrierea și avantajele arzătorului de paleti automatizat din
seria „PB 40“.

Arzătoarele de peleti din această serie, destinate valorificării peletilor din
lemn, reprezintă o constructie din otel sudată. Energia termică obtinută este
absorbită de suprafata schimbătoare de căldură a carcasei cazanului și se transferă
schimbătorului de căldură din instalatia de încălzire. Aceste cazane sunt proiectate
pentru încălzire în sisteme de alimentare locală cu căldură, precum și pentru
încălzirea apei în scopuri menajere.

Arzătorul de peleti automatizat face parte din sistemul și poate valorifica
următoarele tipuri de combustibile:

• Peleti din lemn, cu dimensiuni 6 și 8 mm, clasă A;

Utilajul este compus din:
• Arzător de peleti automatizat, datat cu panou de comandă și șnec automat
de alimentare a combustibilului;

Avantajele dispozitivului

• Este proiectat valorificării biomasei, cea ce îl face un dispozitiv curat d.p.d.v.
ecologic, care nu poluează mediul înconjurător;
• Pretul energiei termice obtinute din valorificarea biomasei ca o sursă locală
de energie, este influentată în măsură mai mică de preturile mondiale ale
combustibilelor, astfel valoarea energiei termice obtinute este competitivă
fată de cea obtinută prin utilizarea surselor de căldură conventionale;

• Dispozitivul este automatizat și oferă confort în procesul de exploatare, care
se apropie de cel oferit la utilizarea cazanelor automate (care de exemplu
valorifică combustibil lichid, gazos sau cazanelor electrice), cea ce permite
utilizarea sa în sisteme cu termostat de cameră programabil;
• Exploatarea automatizată permite reglarea functionării prin termostat de
cameră (programator săptămânal), cea ce garantează un confort termic
maxim și economie de combustibil;
• Posibilitatea de valorificare energetică a biomasei sub formă de peleti;
• Eficientă crescută;
• Nivel scăzut de emisii dăunătoare;
• Constructie compactă, care prezintă posibilitatea montării simplificate și
deservirii ușoare la curătirea și la activitătile de service;
• Posibilitate de încălzire a apei calde menajere (BGV);
• Costuri minime de exploatare;
•

Informafii de bază despre Arzătorul de pelefi automatizat:
Arzătorul de peleti automatizat este montat orizontal, fixat cu șuruburi M5.
Arzătorul de peleti este un modul independent, care poate fi montat la o serie
de cazane deja instalate, astfel să fie înlocuit combustibilul utilizat până la
momentul respectiv cu așa denumitul biocombustibil densificat, precum peletii din
lemn.
Arzătorul de peletieste dotat cu panou de comandă.
Peletii din lemn permit automatizarea ușoară a procesului de ardere și
valorificarea foarte eficace a energiei acestora. La utilizarea peletilor din lemn,
precum și la orice alt combustibil solid, rămâne cenușă, dar într-o cantitate mult
mai mică în comparatie cu cantitatea cenușii rămase de exemplu din valorificarea

lemnelor de încălzit sau cărbunilor, datorita compozitiei peletilor însăși. Totodată,
pretul energiei termice obtinute din peletii din lemn este competitiv cu pretul
energiei obtinute din alte surse de energie. Functionarea arzătorul ui de peleti
automatizat corespunde functionalitătii oricărui arzător automatizat cu combustibil
fosil (de exemplu – gaze, motorină, păcură): se pornește automat, aprinderea
combustibilului este automată, mentinerea procesului de ardere eficace este reglată
precis prin modulul de control incorporat. Aceste proprietăti acordă posibilitatea
obtinerii unui confort în procesul de exploatare fată de dispozitivele automatizate
populare, care valorică combustibile fosile, biocombustibilul însăși fiind un produs
rezultat din biomasă – ecologic și la un pret atractiv.
Arzătorul de peleti automatizat este o constructie modulară compactă cu bloc
electronic încorporat, compus din următoarele componente:
• Camera de ardere, care asigură conditiile unui proces de ardere optim, fiind
confectionată din otel aliat de calitate superioară;
• Grătarul camerei de ardere, care este ușor de demontat și prezintă
posibilitatea curătirii resturilor de cenușă;
• Tub de aer, prin care se asigură alimentarea uniformă de aer pentru
procesul de ardere și pentru răcirea elementelor arzătorului;
• Încălzitor electric, prin care are loc aprinderea combustibilului, situat
deasupra părtii inclinate a grătarului camerei de ardere;
• Ventilator de alimentare cu aer de ardere, dotat cu senzor pentru raportarea
frecventei de rotire, cu posibilitate de reglare;
• Fotosenzor, cu ajutorul căruia se urmărește procesul de ardere, aplicânduse programul corespunzător;
• Termosenzor pentru cazuri de urgentă, menit prevenirii așa denumitei
„flacăre inverse“ în teava modulului principal pentru alimentarea peletilor,
prin care în mod automat se întrerupe alimentarea de combustibil;
• Controlor, cu ajutorul căruia se urmărește și se controlează functionarea
arzătorului și LED-uri privind regimul de functionare;

• Conector al șnecului de combustibil, prin care se realizează alimentarea
șnecului însăși;
• Panou de interfată, dotat cu indicatoare luminoase;
• Panou transparent, care vizualizează functionarea controlorului
regimul său;

însăși și

Șnec exterior cu actionare electrică, care transportă combustibilul la arzător în
functie de regimul de functionare al arzătorului. Șnecul este

compus dintr-un motor-reductor compact cu motor electric, cu protectie
încorporată împotriva supraîncălzirii, teava în care se transportă combustibilul până
la atingerea deschiderii, prin care se transferă unui tub flexibil. Tubul flexibil este
confectionat din material special rezistent la căldură (care nu emite substante toxice
în caz de ardere) și conectează șnecul cu arzătorul de peleti.

Aspect final al sistemului arzătorului de pelefi automatizat �i al �necului

Montarea trebuie realizată de către specialist calificat în domeniul
instalafiilor de încălzire. Locul pozifionării �i modalitatea de conectare a
arzătorului trebuie alese cu atenfie, respectându-se instrucfiunile de
securitate. A se monta la distanfă de obiecte inflamabile!
Niciodată nu încercafi a aduce modificări arzătorului! Este interzisă
folosirea lichidelor inflamabile în scopul aprinderii focului! Deservirea
arzătorului trebuie efectuată de către persoane adulte, care au luat
cuno�tinfă cu condifiile de exploatare. Introducerea unor lichide
inflamabile �i vaporizabile în încăperea în care este situat arzătorul în stare
în funcfionare este strict interzisă. Copii nu trebuie lăsate fără
supraveghere în încăperea instalafiei de ardere.

Tabel cu gradele de combustibilitate
Grade de combustibilitate ale
materialelor de constructii
A - necombustibile
B – foarte greu combustibile
C1 - greu combustibile
C2 – mediu combustibile
C3 – ușor combustibile

Materiale de constructii cu grad de
combustibilitate
Granit, nisip, beton, ceramică și
Acumin, izomin, heraclit, plăci din bazalt,
fibră de sticlă, novodur.
Material lemnos foios, placaj, verazalit,
etc.
Material lemnos conifer, plăci din plută,
acoperiri din cauciuc
PDC, materiale din celuloză, poliuretan,
polistirol, etc.

2.Măsuri constructive pentru creșterea securitătii
Arzătorul este controlat de un microprocesor.
Procesul de aprindere se urmăre�te de fotosenzor, dacă nu se aprinde
primă dată, microprocesorul depune a două doză de palefi �i începe aprinderea
din nou. Dacă după două încercări de aprindere nu apare flacăra, arzătorul
trece în regim de suflare (consultafi anexă ???).
Dacă în timpul funcfionării se termină palefii din buncărul de alimentare,
arzătorul nu se va aprinde.
Tubul flexibil pentru transportarea palefilor este din material rezistent la
temperatură. Un senzor pentru depistarea temperaturilor care depă�esc 90°,
este montat pe tubul de alimentare al arzătorului. Dacă în timpul funcfionării
senzorul de temperatură înregistrează o temperatură mai mare de 90°, �necul
transportator se opre�te �i arzătorul se închide. Chiar dacă temperatura cade
sub 90°, arzătorul nu se aprinde din nou. Este necesară intervenfia personalului
de deservire a arzătorului.
Măsuri de manipulare în conditii de sigurantă a arzătorului

Procesul de functionare a dispozitivului se urmărește de controlerul de comandă.
Acesta controlează procesele de aprindere și ardere, fiind urmărite de fotosenzorul
și de termosenzorul. După două încercări de aprindere nereușite, arzătorul se
oprește.

În arzătorul este montat un termostat, care previne aprinderea inversă a
combustibilului, sau aparitia așa numitului foc invers. La aparitia focului invers,
controlerul va opri Arzătorul , trecând în regim de urgentă (consultati manualul de
programare a controlerul – pag. 30).
La aparitia situatiei mentionate mai sus, deconectati controlerul din reteaua
electrică, luati toate măsurile de sigurantă, precum prevenirea aprinderii și atacului
de căldură, după care curătati arzătorul cu atentie. Se recomanda să apelati la un
tehnician autorizat de deservire, care va constata dacă dispozitivul este sigur. Este
posibilă o eventuală defectare a termostatului, precum și topirea tubului flexibil de
peleti. Pentru prevenirea focului invers trebuie verificat dacă arzătorul este bine
curătit, dacă este setat corect, dacă sunt respectate inclinările arzătorului în
conformitate cu cerintele de montare.
Când conectorul este scos sau nu este bine amplasat în timpul functionării,
arzătorul se oprește în mod automat.

3. Instrucfiuni de conectare (montare) la cazan:

Arzătorul de peleti se poate conecta la un cazan de încălzire apă din otel sau
din fontă, cu capacitate de la 15 la 40 kW. Adâncimea minimă a camerei de ardere
trebuie să fie 450 mm. Acces de aer proaspăt a arzătorululi: ~ 90 m³/h. Arzătorul
de peleti automatizat este fără alimentare secundară de aer.
Distantă între flacăra și suprafata de răcire a cazanului - 150 mm.
Dispozitivul este astfel amplasat încât să fie asigurată distantă suficientă
pentru curătire, îndepărtarea cenușii din arzătorul, cazanul și tuburile pentru
evacuarea gazelor arse.
Pe arzătorul nu se pun obiecte, este interzisă aplecarea și sprijinirea pe acesta,
pentru a nu se defecta garnitura. Există pericol de rupere și de afectarea integrităti
arzătorului, precum și pericol de mutare a pozitie sale orizontale, în rezultatul cărei
va fi afectată și functionarea sa corectă.
În mod obligatoriu trebuie respectate inclinările de montare a șnecului, care
garantează functionarea sa corectă și economică. Inclinarea arzătorului este
asigurată prin fabricatie, prin flanșa, montarea trebuie realizată direct pe ușa la o
suprafată orizontală.
Deschiderea pentru montarea arzătorului de peleti trebuie să aibă lătime 174
mm și înăltime 109 mm. Dimensiunile ușii, la care este conectat, trebuie să permită
incizia deschiderii de montare descrise mai sus (dacă nu are asemenea).
Arzătorul este amplasat în deschiderea u�ii cazanului, cu garnitura
corespunzătoare. Este fixat bine prin �uruburi M5. Îmbinarea între arzătorul �i

cazanul trebuie bine etan�ată, în vederea evitării scurgerii de gaze arse în
încăperea. La montarea, dispozitivul trebuie să fie în pozifie orizontală optimă,
iar furtunul de alimentare pelefi trebuie să fie întins �i bridele bine strânse
(vedefi pr. 1, pag. 13).
Peletii sunt depozitate în buncăr. În buncărul se pozitionează tubul șnecului,
formând unghi de 45 grade. Șnecul preia peleti din buncărul și prin conexiunea
flexibilă le transferă arzătorului. Dozarea este controlată de controlerul prin
modificarea timpului de functionare a șnecului. Alimentarea initială a șnecului
cu peleti (umplerea tubului șnecului) se realizează prin conectarea ștecărului
șnecului la o priză obișnuită de 230V/50Hz. O dată ce paletii încep să cadă prin
conexiunea flexibilă, ștecărul se comută la arzătorul.
Important: Pentru garantarea funcfionării normale a arzătorului, este necesară
prezenfa unui tiraj al co�ului de 20 MPa. După pornirea arzătorului, a�teptafi în
jur de 3 ore pentru a se încălzi arzătorul �i pentru a măsura tirajul. Dacă este
necesar, montafi un exhaustor suplimentar (controlat de controlerul Arzătorului).
Suprafafa schimbătoare de căldură este confecfionată din ofel inoxidabil cu
confinut redus de carbon de calitate superioară. Uzarea sa este extrem de lentă,
iar curăfirea este efectuată cu cârpă moale umedă, fără preparate de curăfire.

Anexă 1

• Reconstrucfie cazan de încălzit apă cu arzător automatizat
• Se taie o gaură în u�a (dacă nu este prevăzută). A se respecta
dimensiunile descrise în cadrul instrucfiunilor.
• Se curătă foarte bine pereti interiori ai cazanului de resturi de cenușă,
funingine, etc., care ar cauza aparitia rezistentei termice în procesul de
functionare a dispozitivului. După terminarea curătirii se scoate și sertarul
prevăzut pentru colectarea cenușii din camera de ardere.
• După aceia se montează arzătorul de peleti și se fixează bine pe ușa,
recomandându-se șuruburi M5 (care sunt înșurubate în filetul ușii), cu
ajutorul cărora arzătorul se conectează la ușa.
Clarificare: trebuie verificat dacă frânghiile de etan�are a u�ilor aderă bine
la carcasa cazanului. La constatarea unor lipse, frânghia de etan�are
respectivă trebuie înlocuită �i trebuie asigurată etan�eitatea acestei zone;
• Se demontează supapă de control al debitului aerului, la functionarea
cazanului cu alimentare manuală a combustibilului.
ATENTIE: înaintea demontării supapei trebuie scoasă apă de circulare din
incinta sa.
• Se montează șnecul de preluarea combustibilului, care alimentează arzătorul
de peleti automatizat.
Șnecul de alimentare cu combustibil este montat astfel încât să fie posibilă
preluarea liberă a combustibilului din buncăr – din partea cea mai scăzută a
buncărului. În cazul în care buncărul este confectionat/montat pe loc, se recomandă
executarea unui orificiu de vizitare, prin care să fie deservită zona șnecului de
preluare. De asemenea, tubul însăși al șnecului trebuie consolidat astfel încât să fie
asigurat împotriva dislocării și schimbării eventuale a unghiului axei șnecului fată
de planul orizontal.
Clarificare: Unghiul (între axa �necului �i planul orizontal) de inclinare a
�necului influenfează direct productivitatea sa, adică debitul combustibilului, care

va fi asigurat de �necul la un anumit regim de funcfionare. Din acest motiv, la
schimbarea unghiului probabil va fi necesară modificarea setărilor arzătorului,
astfel încât a se asigura o anumită putere de încălzire..
• Alimentarea din reteaua electrică se realizează direct prin ștecăr. La
conectarea la alimentarea, arzătorul trebuie înpâmăntat cu ajutorul unui
conductor din cupru 4 mm2 și izolatie de culoare galben-verde.
Alimentarea la reteaua electrică se efectuează cu ajutorul unui ștecăr tip Șuco
direct la reteaua electrică.
ATENTIE!
Controlerul arzătorului trebuie conectat în priză înpământată. În lipsa unei asemenea
prize, există riscul de electrocutare! Producătorul nu este responsabil!

4.Întretinere și exploatare a arzătorului de peleti

• Cerinfe legate de caracteristicile combustibilului, utilizat la
funcfionarea arzătorului de pelefi PB 40

Cerintele, legate de caracteristicile peletilor din lemn, valorificate de arzătorul de
peleti automatizat, sunt indicate în tabelul de mai jos.

Parametru

Unitate de măsură

Valoare

Dimensiuni caracteristice
ale granulelor

mm

6-8

MJ/kg

>17.2

kWh/kg

>4.7

Putere calorifică
recomandată a
combustibilului (limită
inferioară a căldurii de

ardere)
Categoria peletilor din
lemn

A

Continut de cenușă

%

Vezi tabel 2

Umiditate

%

Max 8-10%

Tabel 1
În următorul tabel este indicată clasificarea peletilor din lemn, în functie de
parametrii lor fizici
Categorie peleti

Tabel 2
Ad – confinut de cenu�ă în masa uscată
DU – rezistenfă mecanică
Peletii sunt depozitati în buncăr de peleti în locuri uscate și bine aerisite.

Date tehnice
Arzător de peleti PB 40
Putere nominală

kW

6-40

Consum de electricitate în proces de aprindere

W

350

Consum de electricitate în proces de
functionare

W

60

Înăltime H

mm

225

Lătime W

mm

220

Adâncime D

mm

550

Gabarite șnec

mm

1500/75

Coeficient de actiune utilă

%

96

Tirajul necesar al coșului

mPa

20

kg

18

Masă

pelete Φ6-Φ8

Tip combustibil
Consum mediu de combustibil
Nivel zgomot
Alimentare energie electrică

kg/h

1,3 – 8,5

dB

56 ±3 dB

V/Hz

230/50

Functionare la temperatura mediului

ºC

Umiditate la 30º C

%

5º
85

40º

Informatie de bază referitoare la functionarea comună a sistemului, la care se aplică
arzătorul de peleti automatizat depinde de:
• Puterea termică, la care este setat arzătorul;
• Gradul de murdărire a suprafetelor de încălzit ale corpului de încălzit, pentru
care este destinat;
• Gradul de etanșeitate a ușii și capacelor camerei de ardere
frânghiilor de etanșare);

(conditia

• Tirajul coșului;

Prezenta unui coș cu tiraj puternic este premiza principală pentru functionarea
corectă a sistemului de încălzire. În mare măsură de acesta depinde puterea și
economicitatea sistemului. Corpul de încălzire poate fi conectat doar la un coș cu
tiraj bun.

Atenție !
Pericol pentru viafă datorat lipsei de oxigen în încăperea de
montare.
• Asigurafi un flux suficient de aer curat prin deschideri spre aer
liber.
Pericol de dăunare/defectare instalafiei din cauza lipsei de aer de
ardere, poate cauza formarea de gudron �i de gaze .
• Asigurafi un flux suficient de aer curat prin deschideri spre aer
liber.
• În�tiinfafi utilizatorul instalafiei că aceste deschideri trebuie să
rămână deschise.

NOTE :
La utilizarea pompei de circulatie pentru realizarea transferului de energie
termică de la cazanul de încălzire a apei la instalatia de încălzire, nu se recomandă
temperatura apei de retur (”reci” să fie mai mică 60oC, întrucât există posibilitate
aparitiei unei răciri locale (în schimbătorul de căldură al cazanului) a gazelor de
ardere și condensării vaporilor de apă, care este un produs finit din arderea
combustibilului.
Nu se recomandă exploatarea îndelungată a arzătorului la o putere termică
mai mică de 50% fată de cea nominală, întrucât asemenea regimuri de functionare
nu sunt eficace și economice, dacă nu are loc setare a procesului de ardere în acest
regim de functionare.
CLARIFICARE: Dacă cazanul trebuie să functioneze în regim de putere
termică mai mică de 50% fată de cea nominală, se recomandă la sistemul de
încălzire să se monteze un termoacumulator, cu ajutorul căruia să se asigure o
functionare de încredere, economică și eficace a sistemului cazan – arzător în
instalatia.

De ce este importantă întrefinerea periodică
Instalatiile de încălzire trebuie întretinute periodic din cauza următoarelor
motive:
• Pentru păstrarea coeficientului ridicat de actiune utilă și pentru
functionarea economică a instalatiei de încălzire (consum mic de
combustibil);
• Obtinerea unui nivel ridicat de securitate în procesul de functionare;
• Obtinerea unui grad ridicat de conformare ecologică a arderii;

Curătirea arzătorului de peleti
Pentru funcfionarea mai îndelungată �i mai bună a arzătorului de pelefi,
aparatul trebuie curăfit periodic. Curăfirea are loc când arzătorul este

deconectat din refeaua electrică. Cu cât calitatea pelefilor folosifi este mai
bună, cu atât mai lungi pot fi intervalele între curăfirile.
Elementele principale care trebuie curăfite din arzătorul sunt cuva pentru
ardere (grătarul) �i fotosenzorul.

Curăfirea zilnică a cuvei este obligatorie. Curăfirea necesită în jur de 5
minute.

Succesiune de respectat la curăfirea cuvei:
•

Oprifi arzătorul .

•

A�teptafi ventilatorul a sufla �i a răci Arzătorul . Pe display-ul se va afi�a
„OPR”.

•

Oprifi butonul de alimentare.

•

Deschidefi u�a cazanului.

•

Cu ajutorul unor mănu�i sau cle�te (temperatura mai este prea mare),
scoatefi cuva pentru ardere �i turnafi cenu�a �i zgura într-un recipient
necombustibil.

•

Amplasafi cuva înapoi în arzătorul .

•

Fifi atenfi la pozifia dispozitivelor de fixare a cuvei. Pozifionarea incorectă a
acestora va cauza autooprirea arzătorului.

•

Pornifi butonul de alimentare.

•

Porniti Arzătorul.
Curăfirea fotosenzorului are loc o dată la 6 luni sau mai des dacă este
necesar. În acest scop deschidefi capacul superior al arzătorului,
de�urubând �uruburile de fixare. Fotosenzorul este situat în colful stâng de
sus. De�urubafi �urubul de fixare �i curăfafi cu stofă moale uscată. Trebuie
verificat �i ventilatorul �i dacă este necesar trebuie curăfit.
A nu se folosi preparate de curătire.
Cazanul ...
Cenușa din cazan trebuie curătită cu perie și trebuie îndepărtate
funinginile.
Buncăr de peleti ...
Buncărul de peleti trebuie curătit periodic. La utilizarea unor peleti de
calitate inferioară, din peletii se elimină cenută, care se acumulează în baza
buncărului și îngreunează mișcarea peletilor.

Instrucfiuni suplimentare:
• O dată pe săptămână sau în funcfie de volumul recipientului de
cenu�ă, trebuie îndepărtată cenu�a �i zgura din cazan.
• Periodic tuburile de evacuare a gazelor ale cazanului �i în cazul în care
sunt înfundate , ele trebuie curăfite.
• O dată pe an trebuie verificată reglarea arzătorului cu ajutorul unui
analizator de gaze.
• O dată pe an trebuie curăfit de cenu�ă fundul buncărului de pelefi.
• O dată la doi ani trebuie curăfit co�ul cazanului.
• Când tirajul co�ului este slab, trebuie montat un ventilator de co�
absorbant suplimentar. Comanda sa este proiectată în controlerul
arzătorului.

În caz de

Săptămâ

La două

necesitate

nal

săptămânal

x

x

x

Lunar

La 6 luni

Anual

Curăfirea camerei de
ardere, dacă s-a depus

X

cenu�ă tare

X

Curăfirea prafului �i
cenu�ii sub grătarul

X

camerei de ardere

X
X

Curăfirea fotosenzorului
Curăfirea ventilatorului
de praf – în caz de

X

X

necesitate

X

Curăfirea arzătorului �i a

X

cazanului
Verificarea frânghiei de
etan�are �i înlocuirea sa

X

dacă este uzată
Reglarea arzătorului

Graficul de întretinere este recomandabil, curătirea trebuie efectuată oricând
este necesar.
Necesitatea de curătire este foarte individuală, întrucât selectarea peletilor,
sistemul și setările arzătorului afectează foarte puternic intervalele de curătire.

Riscuri neprevizibile la curătirea și deservirea.
• Risc de ardere (vătămarea) mâinilor.
Cauza posibilă – temperatura ridicată în camera de ardere.
Acest risc este prezent la existenta unui combustibil de peleti nears în
întregime, precum și dacă arzătorul nu este răcit la curătirea sa de către
utilizatorul!
Riscul poate apare la curătirea și la deservirea arzătorului. Se recomandă a fi
folosite mijloace de protectie speciale (mănuși)!
Risc de electrocutare
Este interzisă deservirea arzătorului în timpul functionării sale, precum și când este
sub tensiune! În caz de scurt circuit sau de eventuală defectiune trebuie apelat la un
tehnician autorizat. Se interzice atingerea pieselor conductoare de electricitate!
Risc de pătrunderea prafului în ochi
Poate apare în timpul functionării arzătorului și în timpul curătirii și deservirii sale.
Se recomandă folosirea unor mijloace speciale de protectie (ochelari de protectie
etanși)!
ATENTIE!
Curătirea și supravegherea periodice a arzătorului vor previne eventualele avarii,
provocate de combustibil de peleti de calitate inferioară, nerespectarea inclinărilor arzătorului
și șnecului, precum și setări incorecte ale procesului de ardere. Cititi instructiunile înainte de a
întreprinde măsuri de montare și utilizare a arzătorului. Producătorul nu este responsabil!

Arzătorul setat corect functionează bine și economic. În cazul existentei
unor probleme, adresati - Vă furnizorului pentru îndepărtarea defectiunilor sau
pentru setarea arzătorului.
POSIBILE AVARII $I MODUL DE ÎNDEPĂRTARE A ACESTORA:
Verificarea este realizată numai de către tehnician electric calificat sau de o firmă
de service autorizată
În cazul în care dispozitivul nu funcfionează:
• Verificafi dacă există o cantitate suficientă de pelefi în buncăr.
• Verificafi dacă funcfionează încălzitorul.
• Verificafi dacă funcfionează transportatorul �nec (dacă transportă pelefi). A
se verifica conexiunea flexibilă. Dispozitivul nu porne�te: (display-ul nu se
aprinde)

• A se verifica siguranfele plăcii. ATENTIE! A SE OPRI TENSIUNEA DE
ALIMENTARE.
• A se verifica sursa de tensiune pentru conexiuni slăbite

Aprindere nereu�ită:
• Doza inifială de pelefi nu este suficientă (mărifi parametru 02)
• Încălzitor în stare de funcfionare defectă – verificafi cu multicet
• Turafii mari ai ventilatorului (scădefi parametru 04)
Alimentarea combustibilului este în ordine, dar nu se aprinde:
• A se verifica cu multicet încălzitorul de aprindere
• A se verifica cu multicet tensiunea transmisă încălzitorului de aprindere
• La perturbarea funcfionării dispozitivului (ardere nepotrivită), trebuie
verificată condifia tubului de evacuare a gazelor �i a se curăfa de depuneri �i
funingine rezultate din condensarea.
Este important piesele de schimb defecte să fie înlocuite imediat!!!
Întotdeauna trebuie avut la dispozifie un fotosenzor de rezervă �i un încălzitor de
rezervă.
La sfâr�itul perioadei, la scoaterea arzătorului din exploatare, trebuie să curăfafi
suprafefele de ardere de zgură. Curăfafi �necul �i buncărul de rumegu� rezidual.
Oprifi alimentarea cu electricitate a arzătorului.

Informafii suplimentare:
• Cablurile termosenzorilor se pot prelungi până în 10 m.
• Montarea termosenzorilor trebuie realizată cu ajutorul unor
sau aplicate pe fevile sub izolafia.
• Senzorii fac parte din controlerul. A nu se înlocui cu alfi.
•

A se folosi termostate de cameră cu ie�ire pe
releu.

• Secfiunea cablului pentru termostat de cameră - 2X0.75 mm2

teci de imersie

• Tirajul de co� necesar este de minim 20 Pa. În cazul unor valori mai mici a se
instala ventilator de co� suplimentar (controlat de controlerul arzătorului).
• La pozarea cablurilor pentru pompe sau ventilator de co�, a se folosi intrările
de cablu de pe carcasa arzătorului. Dacă aceste intrări nu sunt suficiente, a se
monta suplimentar.
• Arzătorul se prinde mai u�or la turafii mici ale ventilatorului. Corectafi cu
atenfie parametrul 04. Valori recomandabile 6-12%.
• Timpul de alimentare a pelefilor înainte de aprindere – parametru 02 (prima
doză), trebuie să fie astfel încât pelefi căzufi să acopere deschiderile cuvei
pentru ardere.
• Aprinderea inifială a pelefilor este legată de emisia unei cantităfi mari de fum.
În lipsa ventilatorului de co� suplimentar este posibilă pătrunderea fumului
prin etan�ările u�ilor cazanului. La funcfionarea normală de obicei fumul
dispare.
• Pentru obfinerea puterii dorite a arzătorului, procedafi în felul următor:
• Pornifi arzătorul �i a�teptafi până când trece în putere 5.
• Scoatefi fotocelula din dispozitivul de cuplare �i menfinefi luminozitate a
fotocelulei de peste 100 de unităfi
• Desfacefi conexiunea flexibilă din arzătorul

�i colectafi în plasă pelefii

alimentafi de �necul timp de 10 minute.
• Măsurafi pelefii alimentafi �i înmulfifi cu coeficientul 0,025.
• Valoarea obfinută dă puterea în KW/h.
• Exemplu: dacă în 10 minute �necul a alimentat 800 g de pelefi, 800x0.025=20
KW/h – putere de încălzire.
• Se recomandă timpul de alimentare a pelefilor să fie la jumătate timpului
de repaus.

• Termostatul de cameră este legat cu filtru timp de aproximativ 3 minute.
Această înseamnă că semnalul START provenit de la termostatul este
înregistrat 3 minute după ce a fost transmis controlerului. Analogic �i pentru
semnalul STOP. La semnal de supraîncălzire de la senzorul de ardere inversă,
ventilatorul arzătorului mai funcfionează în jur de 5 minute în vederea suflării
�i răcirii.
• Dacă dispozitivul nu se folose�te în perioada de iarnă, trebuie scos
lichidul din instalafia sau trebuie umplut cu lichid care nu îngheafă
(polipropilen glicol).

Instrucfiuni pentru instalatorul �i tehnicianul de service:
Montarea �necului:
Montafi �necul sub unghi de 450 în buncărul de pelefi.
Umplefi buncărul �i conectafi �necărul �necului în priză cu 230V/50Hz.
A�teptafi să se umple tubul �necului cu pelefi �i comutafi �tecărul la arzătorul .
Pentru a se asigura căderea liberă a pelefilor din �nec în arzător, conexiunea
flexibilă trebuie să fie bine întinsă �i diferenfele între nivelele ie�irii �necului �i
intrării arzătorului să fie de minim 40 cm.
Reglarea parametrilor:
Procesul de ardere a arzătorului depinde de câteva parametri. Turatiile
ventilatorului (în procente), timpul alimentării peletilor de șnecul (sec.), timpul de
repaus al șnecului (sec.). Setarea acestor parametri se face separat pentru cele cinci
grade de putere. Gradele sunt ascendente. Nu se recomandă puterea din gradul întâi
sau doi să fie mai mare de puterea gradelor trei, patru și cinci. Puteti vedea setările
recomandabile în manualul de programare a controlului controlerului pentru sistem
de ardere peleti.

Dacă dispozitivul nu funcfionează corespunzător:
• A se verifica calitatea pelefilor (să fie fără praf). Dacă arzătorul
funcfionează normală, pe grătarul (cuva pentru ardere) trebuie să existe o
cantitate de pelefi, care să acopere deschiderile grătarului.
• A se verifica temperatura gazelor arse (175- 240°C).
• Dacă temperatura este prea mare, trebuie redusă alimentarea pelefilor.
Dacă temperatura este prea mică, cantitatea aerului alimentat trebuie
mărită.
Criteriul pentru funcfionarea corespunzătoare a arzătorului este culoarea
flăcării – TREBUIE SĂ FIE DE CULOARE GALBENĂ. Când flacăra are
culoare ro�u închis, amestecată cu fum, probabil cantitatea aerului alimentat nu
este suficientă pentru arderea corespunzătoare �i trebuie mărită.
Reglarea aerului influenfează semnificativ regimul de ardere, urmărindu-se
o ardere lini�tită, stabilă, fără resturi.
Uneori poate avea loc ”înecarea” arzătorului, când doza inifială
alimentată este prea mare (parametru 02), adică arzătorul nu se aprinde �i la
activare repetată a aprinderii (o două încercare), cuva se înfundă cu pelefi.
Trebuie redusă cantitatea dozei inifiale pentru a se evita înecarea.
NOTĂ: Este de dorit, la reglarea arzătorului a se folosi aparat pentru
analizarea gazelor arse.
IMPORTANT:
Valorile de fabrică ale parametrilor nu trebuie acceptate ca un fapt existent.
Setările sunt efectuate individual, în funcfie de PUTEREA NECESARĂ,
INCLINAREA $NECULUI, CALITATEA PELETILOR, TIRAJUL DE CO$,
CERINTELE CLIENTULUI!!!
2.9.Oprirea arzătorului și cazanului
Oprirea arzătorului de peleti automatizat se efectuează în conformitate cu
instructiunile, mentionate în manualul său. După răcirea cazanului, trebuie oprit și
arzătorul. De asemenea se recomandă dispozitivul să fie curătit de cenușa
acumulată.
• Oprire în cazuri de urgentă a arzătorului și cazanului
La exploatarea arzătorului de peleti automatizat este posibilă aparitia unor situatii
de urgentă. Unele situatii de genul acesta sunt înregistrate de controlerul arzătorului
și automat are loc procedeu pentru depășirea acestora.
Totodată, controlerul indică conditia arzătorului.
La aparitia unei situatii de urgentă trebuie verificată cauza aparitiei sale și trebuie
luate măsurile corespunzătoare pentru îndepărtarea sa.

ATENTIE: la aparifia situafiei de urgenfă – supraîncălzire a cazanului se
activează �i termostatul obligatoriu montat suplimentar. Trebuie constatată cauza
aparifiei avarierii respective �i întreprinse măsurile corespunzătoare pentru
îndepărtarea sa. Acest termostat trebuie comutat manual, de�urubând capacul de
protecfie �i apăsând până la comutarea butonului acestuia, după care din nou se
în�urubează capacul de protecfie.
Arzătorul trebuie repornit, prin oprirea �i repornirea sa.
Defecfiuni �i modalităfi pentru îndepărtarea acestora
La existenta unei defectiuni în functionarea sistemului arzător-cazan, trebuie
cunoscute problemele și modalitătile pentru îndepărtarea acestora, descrise în
cadrul manualul utilizatorului pentru exploatarea cazanului din otel de încălzire
apă, precum și pentru arzătorul de peleti automatizat. Tabelul de mai jos
completează această informatie cu date, care ar putea ajuta tehnicianul de service.
Nr.
Defectiune
Cauză
Nu se aprind Încălzitorul
1.
prevăzut
paletii
pentru
aprinderea
combustibilului
nu
functionează
2.
Nu se alimentează Defectiune în șnecul de
paleti în zona de transportare
ardere
a
arzătorului

A se verifica
functionarea
motorului-reductor
de
actionare;
A se verifica conectarea
motorului la controlul electric
al arzătorului;
Prezenta
unor A se verifica functionarea
cazanului;
neetanșeităti în cazan
A se verifica garnitura ușilor
cazanului;
Supraîncălzirea
Trebuie înlocuit arzătorul și
constructiei arzătorului
înlocuite
setările,
care
determină procesul de ardere;

3.

Scăpare de fum
din cazan

4.

Deformări
ale
arzătorului
în
zona procesului
de ardere
Trebuie clarificate
Alte probleme
către tehnicianul
service

5.

Modalităti de îndepărtare
A
se
verifica
conditia
încălzitorului electric;

de Se recomandă consultarea
de echipei de service din firma
Erato

Îndepărtare defecfiuni
La prezenta unei defectiuni încercati să o îndepărtati sau notificati specialistul
pentru încălzirea. Ca utilizator al instalatiei, puteti aduce doar reparatii care constă
în simpla înlocuire a grătarului.
• La “prima” lansare a cazanului în exploatare poate avea loc condensarea
aburilor de apă pe suprafetele de încălzire ale schimbătorului de căldură. Acest
proces unic nu cauzează probleme în functionarea dispozitivului;
• Nu se admite functionarea arzătorului de peleti automatizat în regimuri, care
depășesc puterea sa termică, mentionată în parametri tehnici ai dispozitivului. În
caz de depășire a puterii termice nominale a arzătorului de peleti automatizat, pot
avea loc deformări ireversibile în zona camerei de ardere a arzătorului, care pot
duce la avarierea sa – în asemenea cazuri garantia de fabrică a arzătorului nu se
recunoaște de către producătorul;

Manual pentru programarea controlului
Controlorului pentru sistemul de ardere pelete

UniPel-H20-PH/FL
Aplicare – sistem de apă (H20) cu control al arderii – gaze de fum sau fotosenzor
Manualul este destinat utilizatorului

Panou frontal

Panoul frontal este proiectat ca un modul separat cu display și șapte butoane de comandă.
Descrierea panoului de comandă:
1. Pornire/Oprire (confirmare)
2. Modificare/mărire valoare selectată /ecran
3. Modificare /diminuare valoare selectată / ecran
4. Ieșire/setare( buton „4” + buton „3”)
5. Puterea ventilatorului de cameră (la cămin de aer-Air, regimul H2O nu se folosește)

6. Selectarea gradului maxim de funcționare
7. Setare/programare timer-i.
8. Senzor telecomandă
9. Display

Descrierea ecranelor
Ecranul principal este realizat în două variante de afișare a informației – la alegerea
utilizatorului.
- de bază
- de service/diagnostic
Suplimentar se poate schimba textul în funcție de limba selectată Bulgară/Engleză

1. Ecran principal, regim Oprit, se activează prin apăsarea butonului [Por./Opr.]

La regim Opr. indicațiile în
În regim de bază și de service coincid.

Rând 1.
Indicația senzorului de temperatură 27°C (a apei la aplicație H2O sau a mediului la aplicație
AIR),regim OPR. – oprit, ceas
La timer activat pentru pornirea unui program se afișează „+Timer”
Rând 2. Oră curentă
În caz de urgență, pe rândul 2 se afișează informație despre tipul situației de urgență
- „Supraîncălzit” – temperatura din cazan depășește 90°C sau există o problemă cu
termosenzorul de apă.

În lipsa unui senzor, pe rând 1 se afișează tno°, Dacă senzorul are scurtcircuit se afișează

tsc°
- „SupraîncălzitPel” – S-a activat intrarea prevăzută pentru cazuri de urgență
(supraîncălzire pelete, presiune inadmisibilă, ușă deschisă, etc.)
- „Nu existăP” – Lipsește flacăra, aprinderea este nereușită după a două încercare.
*Când alarma este activată – luminează intermitent becul ecranului.

2. Ecran principal, regim PORNIT, se oprește prin apăsarea butonului [Por./Opr.]

DEBAZĂ

t27° / o122

СтY

Start
13:
15
Rând 1.
- Indicațiile senzorului de temperatură t°H2O =27°C,
- Indicații pentru puterea flăcării (o122)sau temperatura gazelor de fum (conform realizării
selectate),
-„Y” – în regim “Arde” indicații pentru gradul curent de la 0 la 3/5/10 (conform realizării)
Rând 2.
Regim curent al cazanului și oră actuală.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

„Start” – alimentare inițială cu pelete și aprindere
„Înflăcără” – înflăcărare,
„RETRY.” – a două aprindere
„ARDE” – ardere, condiția flăcării („BINE”/” Nu existăP”/”StopPel”)
„SUFLA” – suflarea camerei de ardere, este activ doar ventilatorul
„CURĂ'fĂ” – curățirea camerei de ardere în prezența elementului respectiv
“Este cald!”
– Termostat extern (de cameră) activat
“Oprel?te !”
– Oprirea funcționării cazanului și timpul rămas până la finalizarea
ciclului
“GATĂ”
– S-a atins temperatura programată de oprire

DE SERVICE/DIAGNOSTIC

t27° bпншВ=99a СтY
Start

13:15

Rând 1. Indicațiile senzorului de temperatură t°H2O =27°C, regim POR. – Pornit

„b” – indicații pentru flacăra, la flacăra corespunzătoare se afișează „^”, la flacăra slabă
afișează „!”, iar în lipsa flăcării poziția este goală.
„п” – condiția pompei, când afișează „П” pompa este activă, la indicații „п” – pompa nu este
activă .
„н” – indicație pentru încălzitor pornit, când încălzitorul este activat afișează „Н”, iar când este
oprit – afișează „н” .
„ш” – condiția șnecului de alimentare pelete, șnecul este activ când se afișează „Ш” , și inactiv
când se afișează „щ” .
„в” – indicație pentru ventilator pornit, la ventilator activ se afișează „В=хх”,unde хх este
gradul ventilatorului în procente. Când ventilatorul este oprit arată „в= ”,
-„Y” – în regim “Arde” indicație pentru gradul curent de la 0 la 3/5/10 (conform realizării)
- „a” – în caz de conexiune inversă validă de turații se afișează „а”, iar când funcționează fără
conexiune inversă se afișează „%”.

Rând 2.
Regim curent al cazanului și oră actuală.
•
•
•
•

„Start” – alimentare inițială cu pelete și aprindere
„Înflăcără” -(пXXX)” – înflăcărare, „XXX” indicație pentru flacăra
„RETRY.” – încercare de a două aprindere
„ARDE” – ardere, condiția flăcării („BINE”/” Nu existăP”/”StopP”) și indicație
pentru flacăra пXXX)/gaze de fum

•
•
•
•
•

„SUFLAĂ” – suflarea camerei de ardere, este activ doar ventilatorul
„CURĂ'fĂ” – curățirea camerei de ardere în prezența elementului respectiv
“Este cald!”
– Termostat extern (de cameră) activat
“Oprel?te !”
– Oprirea funcționării cazanului și timpul rămas până la finalizarea
ciclului
“GATĂ”
– S-a atins temperatura programată de oprire

3. Ecran #1 - este vizualizat prin apăsarea butonului „3”[-] Accesul la acest ecran este
posibil doar în regim de Service/Diagnostic, sau după apăsarea butoanelor „5”, „6” sau „1” +
„2”/”3”

oFFF СтТ ш x.x/ Ys
MaxСтS

Т-45-65 >А

Rând 1. (ciclu de funcționare și senzor pentru flacăra)
- „оFFF” – indicațiile senzorului pentru flacăra sau
temperatura gazelor de fum, valori de la 0 la 240
( cu cât mai puternică este flacăra, cu atât valoarea este
mai mare)
- „Tcam” și „Por.”/”Opr.” – condiția termostatului extern (de cameră), este afișat alternativ
textul ”Tcam” și condiția „Por”-nit sau „Opr”-it.
- Indicații pentru ciclul de funcționare al șnecului și condiția momentană a șnecului
„X.X” timp de funcționare în secunde „Y” timp de repaus în secunde
Rând 2.
- Este programată temperatura de funcționare de max. (65°С)
- Puterea ventilatorului de cameră ( doar în regim Air), la poziția clipește „>” și „»” urmate de
puterea selectată „А”/ „1”/ „2” / „3” , – unde „А” este automat, respectiv 1,2,3 sunt
grade de funcționare programate manual
- „S” –– grad maxim programat de funcționare a cazanului de la 1 la 3/5/10 în funcție de
realizarea

Corectare:

• Corectarea ciclului de temperatură programat – prin apăsarea butonului [ОК]
• Modificarea valorii prin [-] / [+]
• Confirmare prin [OK]
• Ieșire prin [SET]
• Corectarea gradului maxim programat de funcționare – succesiv prin butonul „6”
• Corectarea puterii ventilatorului intern – succesiv prin butonul „5”
*Trecerea automată la ecranul principal are loc după 45 de secunde.

3. Ecran #2 - Condiția sistemului de BGV

BGV Temp=45° Por.
Т-55°

RPM 100

Rând 1.
- „45°” – temperatura măsurată în boilerul de BGV.
„Func” – condiția ieșirii de BGV – „Por.”/”Opr.”

Rând 2.
- t° maximă programată în BGV „55°”, condiția conexiunii inverse ”100” (după turații) în
unități relative până în 255, valoarea fiind stabilită de configurația senzorului folosit.
Oră exactă, timer-i și fuse orare.

4. Ecran #3 – este vizualizat prin apăsarea butonului [Timer]

> Timer. Permis
13:15:12
> Timer. Interz
13:15:12

– o dată

Rând 1. (Condiție Timer-i)
Indicație pentru condiția timer-ilor – permise / interzise
Activarea/dezactivarea timer-rilor:
•
•
•
•

Editare prin apăsarea butonului [ОК] (apare simbolul „>” pe rând 1)
Interdicție pentru funcționarea timer-ilor prin [-], Permiterea funcționării prin [+]
Confirmare prin [OK]
Ieșire prin [SET]

Rând 2. (ceas)
•
•
•
•

Editare prin apăsarea butonului [ОК] (ceasul sau minutele sunt poziționate în “[ ]”)
Modificarea valorii prin [-] / [+] sau prin cifrele
Confirmare prin [OK]
Ieșire prin [SET]

Timer. Interz
13[15]12
Timer. Interz
[13]15:12

5. Ecran #4 – setare Timer 1 prin apăsarea butonului [Timer] – de 2 ori

Rând 1. (Numărul Timer-ului selectat)
Rând 2. Programarea intervalului de ceas pentru acționarea timer-ului 1.

Programarea intervalului de ceas de la/până la prin 15 minute
•
•
•
•
•

Început editarea prin apăsarea butonului [ОК]
La editarea, în fața ceasului sau minutelor respective se pune “>”
Modificarea valorii prin [-] / [+]
Confirmare și trecere la următoare valoare prin [OK]
Ieșire prin [SET]

Timer1 Set.
Dela-05:15la>08:30
Timer1 Set.
De la-05>15la-08:30
Timer1 Set.
De la>05:15la-08:30

Timer1 Set.
Dela-05:15la-08>30

6. Ecran #5 – setare Timer 2 prin apăsarea butonului [Timer] – de 3 ori

Timer2 Set.
De la-16:30la-22:45
Rând 1. (numărul Timer-ului selectat)
Rând 2. Programarea intervalului de ceas pentru acțiunea timer-ului 2.

Programarea intervalului de ceas de la/până la prin 15 minute
•
•
•
•
•

Început Editare prin apăsarea butonului [ОК]
La editarea, în fața ceasului sau minutelor respective se pune “>”
Modificarea valorii prin [-] / [+] sau prin cifrele
Confirmare și trecere la următoare valoare prin [OK]
Ieșire prin [SET]

Timer2 Set. Dela16:30la>22:45
Timer2 Set. Dela-16>30la22:45
Timer2 Set.
Dela>16:30la-22:45
Timer2 Set.
Dela-16:30la-22>45

LOGICA FUNCȚIONĂRII:

Fază de Pornire - pe ecranul se afișează regimul „Start”

Faza „Start”

Vent.

1

Se activează curățirea pentru timpul stabilit – „Suflare”,
par.#29

2

Alimentarea primei doxe de pelete, „Start Șnec Func”,
par.#02

Șnec

Por.

Rep.

100%

-

-

Da

-

Da

-

-

val %

-

Da

-

val %

-

Da

-

- Se aprinde aprinzătoarea.
3

- Ventilatorul la puterea stabilită % „Start Ventilator”,
par.#04
- Timp de funcționare în impulsuri - „F-REG”, par.#30.

4

Se așteaptă fotosenzorul să raporteze o flacăra stabilă cu
valoare peste („Start flacăra”,par.#05) pentru min. 30 sec

5

Dacă nu se raportează flacăra in limitele timpului alocat („Start MaxTimp”,par.#03 ), se trece la
p. 1 și se încearcă a două aprindere, dar cu o doză de +1/2.

6

După raportarea unei flăcări stabile, se trece în regim "înflăcărare".

7

Dacă după a două încercare Arzătorul nu se aprinde, se afișează alarmă “Nu existăF” și se
activează alarma
Note:

8

Pompa se activează conform limita programată și temperatura din cazanul.
Indiferent de t°H2O și comenzile date – odată ce această fază a început, ea trebui finalizată.

9

Excepție prezintă activarea intrării „avarie externă”

Fază Înflăcărare - pe ecran se afișează „Înflăcără”

Fază „Înflăcărare”

Vent.

Șnec

Por.

Rep.

1

Funcționarea elementelor

рр %

X/Y

Da

-

2

Aprinzătorul funcționează fără întrerupere până la 1 minut
înaintea sfârșitului fazei.

рр %

X/Y

-

-

3

Funcționarea ventilatorului „%” -“Înfl.Ventilator”,par#09=”рр%”

4

Se alimentează pelete (“Înfl.Șnec FUNC”,par.#06=”X”) cu repaus “Infl.ȘnecRepaus“,
par.#07=”Y”) sec.

5

La raportarea unei flăcări sub nivel arzător stins se trece la p. 1 din "Fază Start"

6

Durata fazei - („Înfl.МахTimp”,par.#08 )

7

După expirarea duratei („Înfl.МахTimp”,par.#08 ) se trece la fază "Ardere"
Notă

8

Indiferent de t°H2O și comenzile date – odată ce această fază a început, ea trebuie finalizată.
Excepție prezintă activarea intrării „avarie externă”

FazăArdere: pe ecran se afișeazăregim „ARDE”
- În 10 minute de la aprindere, puterea Arzătorului crește treptat de la minimă la maximă – de la
gradul 1 la gradul 10 (fiind programat gradul maxim 10)
- Funcționarea pe grade este bazată pe trei grade de bază (de referință), iar lărgirea acestora la
5 sau la 10 grade de funcționare se face după un algoritm programat.
Fază „Arde”
1

Vent.

Șnec

Por.

Rep.

-

-

Repausul în alimentare se stabilește de „Arde-Șnec Repaus”,par.#10)=”Z”
Funcționare la Grad de referință 1 – minim
Alimentare pelete („Arde-ȘnecFunc1”,par.#11)=Ș1

2

V1%
Putere ventilator („ Arde-Ventilator1”,par.#15)=V1
Funcționare la Grad de referință 3/5 – mediu

Ș1/Z

Alimentare pelete („Arde-ȘnecFunc 2”,par.#12)=Ș2
3

V2%

Ș2/Z

-

-

V3%

Ș3/Z

-

-

Putere ventilator („Arde-Ventilator 2”,par.#16)=В2
Funcționare la Grad de referință 5/10 – maxim
Alimentare pelete („Arde-ȘnecFunc 3”,par.#13)=Ș3
4
Putere ventilator („Arde-Ventilator 3”,par.#17)=V3

Modularea puterii:
În funcție de realizarea concretă – modularea automată a puterii poate fi „imediată” sau
„amânată”

1

Modulare

Grad

Se așteaptă t°H2O a depăși „Tmax” , după aceia funcționează ca și în cazul
de modulare ”imediată”.

Max.
admisibilă

Imediată:
2

Până la atingerea t°H2O „Tmax” – „dTreg”, (dacă Tmax=75’С, iat dTрег=10’С
t° de limită este 65'С )

3

La atingerea t°H2O „Tmax” – „dTreg”, puterea inițială scade cu creșterea
t°H2O ,conform valorii dTreg programate, distribuită uniform la gradele de
funcționare (3/5/10), iar cu scăderea t°H2O – respectiv gradele cresc

4

La t°H2O peste „Tmax” sistemul funcționează cu putere minimă

5

La t°H2O peste „Tmax”+5°C sistemul se oprește

6

La apăsarea butonului „Stop” sau comanda „stop” din modulul GSM, sau la
terminarea fusei orare la timer-ii

Max.
Admisibilă
Grad “X”
conform
dTreg și t°H2O
Min.
„Stingere”

Termostat de cameră
7

La dezactivarea termostatului extern (de cameră), în funcție de („T.C.Repaus”,par.#28)
are loc o altă procedură

- la „T.Cam.Repaus” = 0

„Stingere”

- la „T.Cam.Repaus” = „timp” și nu ”0” se așteaptă timpul programat

Min.

- după expirarea ”timpului” programat

„Stingere”

- Dacă înaintea expirării timpului programat termostatul extern (de
cameră) se activează din nou, funcționarea normală se restituie cu
modulare de la gradul minim la cel maxim

Modulare

8. La raportarea luminozității insuficiente (sub valoare „Arde Flacăra”,par.#14 ) timp de peste 30
sec. se oprește temporar alimentarea peletelor până la restaurarea luminozității – doar la
funcționare cu fotosenzor.
9.La raportarea unei flăcări slabe (sub valoarea „Oprește Flacăra”,par.#19 ) timp de peste 3
minute se trece la regim „Stingere”
10.Activare curățire: La expirarea timpului programat („Arde-Aut.Curăț.”,par.#17), se activează
duza de suflare/curățirea pentru timpul alocat de („Suflare”,par.#29). Funcționarea Arzătorului
nu se schimbă.
- Când valorile de „Suflare”,par.#29 sunt sub 10.0 sec., se activează ieșirea de curățire și de
oprește alimentarea combustibilului.
- Când valorile de „Suflare”,par.#29 sunt peste 10 sec., se activează ieșirea de curățire, se
activează ventilatorul la 100% și se alimentează combustibil ca și pentru gradul minim.
11.”Re-start” – la activarea funcției ”Re-start” , după expirarea timpului programat de
funcționare continuă – sistemul se repornește – se oprește automat și se reaprinde.
12. Modulare după temperatura gazelor de fum. La urmărirea procesului de ardere după
temperatura gazelor de fum în loc de fotosenzor, puterea sistemului se modulează și la
depășirea temperaturii gazelor de fum a valorii limită–„Arde Flacăra”,par.#14.

Fază Stingere pe ecran se afișează
Fază „Stingere”
1

Suflare și finalizarea arderii cu ventilator la 100%

Vent.

Șnec

Por.

Rep.

100%

-

-

-

100%

-

-

-

-

-

-

La folosirea unui fotosenzor:

2

Se urmărește flacăra, la raportarea luminozității sub
(„Oprește Flacăra”,par.#19 ) se așteaptă timp de
(„OpreșteМахTimp”,par.#17)

La folosirea unui senzor pentru gaze de fum:
2а

Se așteaptă timpul programat „OpreșteМахTimp”,par.#17

3

După expirarea timpului, Arzătorul trece în regim "Gată" sau "Oprit" în funcție de regimul
programat

4

Se activează curățirea pentru timpul programat

100%

-

-

Fază Gată, pe ecran se afișează“GATĂ”
1. S-a atins temperatura maximă programată – se așteaptă temperatura să scadă sub Tmin,
începe o nouă aprindere

Fază Oprit

1. Se așteaptă comanda de pornire de la timer-ul din butoanele controlorului sau modulului
GSM de telecomandă.

Controlul Pompei de circulație/Ventilator de cameră

Aplicație „H2O”
•

Când temperatura din cazan depășește temperatura „PumpT” se activează ieșirea
“Pompă”
Aplicație „Air”

-

Da

Viteza de funcționare a ventilatorului se stabilește automat sau manual.
Automat:
•
•
•

la funcționare cu putere mică
la funcționare cu putere medie
la funcționare cu putere maximă

– ventilator II = gr.1 (min)
– ventilator II = gr.2 (mediu.)
– ventilator II = gr.3 (max).

Manual:
•

gradul de funcționare a ventilatorului II se stabilește conform dorinței utilizatorului prin
butonul din panoul frontal – gr.1 / gr.2 / gr.3, independent de puterea de funcționare a
sistemului.

Control BGV – Opțiune

•
•

Când temperatura din cazan depășește temperatura BGV +5 grade, se activează ieșirea
BGV
Când temperatura BGV depășește cea programată, ieșirea se dezactivează.
La regim Air – acest sistem nu are sens practic.

Manual destinat tehnicianul de service

Meniul de service
Accesul la meniul de service are loc prin apăsarea și menținerea butonului „4”
[SET] și butonului „3” [-]
Meniul de service este organizat pe rânduri de la 1 la 7

Programarea gredului maxim de funcționare de la 1 la 3/5/10
Selectare prin buton „1” - [ОК]
În meniul – corectare prin ”2” [-]/”3” [+], ieșire ”4” [SET]

Programarea diferenței de temperatură de trecere de la gradul maxim la cel minim (standard
10°С)

Selectare prin buton „1” - [ОК]
În meniul – corectare prin ”2” [-]/”3” [+], ieșire ”4” [SET]

Activare manuală a șnecului de pelete – pentru 10 sec.
Selectare prin buton „1” - [ОК]
În meniul – start prin buton ”3” [-], ieșire buton ”4” [SET]
*Accesul la acest meniu este posibil doar în regim „OPR”

Activare manuală a sistemului de curățire (dacă există)
Selectare prin buton ”1” [ОК]
În meniul – start prin buton”3” [-],ieșire buton”4” [ESC]
*Accesul la acest meniu este posibil doar în regim „OPR”

Schimbarea limbii din meniuri și înscrisuri
Selectare prin buton ”1” [ОК]
În meniu – modificare – prin buton ”2”[-]/”3”[+], ieșire buton ”4”[ESC]

Programarea codului de acces la Setările principale de sistem. Selectare prin buton ”1” [ОК]
În meniu – modificare – prin buton ”2”[-]/”3”[+], ieșire buton ”4”[ESC]

Accesul la setările principale de sistem
Selectare prin buton ”1” [ОК]
În meniul – corectare prin”2”[-]/”3”[+], ieșire ”4”[SET]
*Accesul la acest meniu este posibil doar la introducerea unei parole corecte de acces la rândul
superior”
Pentru accesul complet la sistem este necesară programarea unei ”parole”= 169

Parametri: sub meniu „Setări princ.”

Denumire param.
Valoare

[număr]

Denumire param.
[Valoare] număr

- Selectare parametru prin butoane ”2”[-]/”3”[+] , fiind prezentat în paranteze numărul
parametrului.
- Trecere de la număr la valoare și invers prin butonul ”1”[OK]
- Corectare valoare prin butoanele ”2”[-]/”3”[+]
- Ieșire prin buton ”4” [SET]

Parametri:

Număr

Denumire parametru

Descriere

00

Tmin

Temperatura minimă de pornire a Arzătorul ui
[65°C]

01

Tmax

Temperatura maximă de oprire a Arzătorul ui
[75°C]

02

Start Șnec Func

Timp pentru alimentarea inițială de pelete [0’15] –
15 sec.

03

Start МахTimp

Timp total de aprindere [8’00] – 8 min

04

Start Ventilator

05

Start Flacăra

Putere ventilator în regim aprindere (sub100%); [3.0%] = 97%
Flacăra de înmregistrare aprindere (peste valoare)
[10.0%] = 100 %

06

Înflăc.Șnec FUNC

Ciclu șnec (funcț) la „înflăcărare” [0’01.0]– 1.0 sec

07

Înflăc.ȘnecRepaus

Ciclu șnec (repaus) la „înflăcărare”
25 sec/

08

Înflăc.МахTimp

[0’25] –

Durata regim „înflăcărare”
[2’30] – 2 min. 30 sec.
Putere ventilator în regim înflăcărare
09

Înflăc.Ventilator
(sub100%)

[-3.0%] = 97%

Ciclu șnec (repaus) la „Ardere”
10

Arde-Șnec Repaus
[0’01.0]– 1.0 sec.

11

Arde-Șnec FUNC 3

Ciclu șnec (funcționează) în „Ardere” și grad 3
[0’08] – 8 sec.

12

Arde-Șnec FUNC 2

Ciclu șnec (funcționează) în „Ardere” și grad 2
[0’12] – 12 sec.

13

Arde-Șnec FUNC 1

Ciclu șnec (funcționează) în „Ardere” și grad 1
[0’14] – 14 sec.

14

Arde - Flacăra

15

Arde –Ventilator3

Flacăra în regim „Ardere”
[18.0%] – 180

(peste valoare)

Putere ventilator în regim „Ardere” grad 3
(sub100%)

[-1.5%] – 98.5%

16

Arde –Ventilator 2

Putere ventilator în regim „Ardere” grad 2
(sub100%)
[-1.5%] – 98.5%

17

Arde –Ventilator 1

Putere ventilator în regim „Ardere” grad 1
(sub100%)
[-1.5%] – 98.5%

18

OpreșteМахTimp

19

Oprește Flacăra

Durata regim „Stingere”

[7’00] – 7 min.

Flacăra în regim „Stingere”, (sub valoare)
[ 7.0%] – 70
20

PompăТ

Limită de temperatură pentru activarea pompei
peste T. [40°C]

21

МахGrad

Grad maxim de funcționare al arzătorului 1 la 3

22

De sistem

De sistem, a nu se modifica

23

Mode

De sistem, a nu se modifica

24

Arde-Curăț.Aut.

25

COD!

Cod de acces

26

Т-Cor

Corectare termo-senzor с +/- 5°C (a nu se
modifica!)

27

dTreg

Diferență de temperatură pentru reglare de la
gradul max. la cel min.

28

T.Cam.Repaus

Perioada pentru curățire automată/suflare în
timpul arderii (dacă există)

Întârziere în reacția termostatului de cameră (la 0
funcțiunea este oprită)
Durata ciclului de suflare

29

Suflare

30

F-REG

31

Auto Restart

De la 0.2 la 10.0 sec. prin 0.1 sec. și de la 1 la 25
min. prin 5 sec.
Funcționare în impulsuri a ventilatorului la
aprindere – secunde în perioada, prin 0.01 s (
programați la 250 pentru oprirea funcționării în
impulsuri)
Perioada de repornire automată la „Ardere”.
(la 0 funcțiunea este oprită)

32

Timp

Timpul restant din ciclul curent

Notă: Sarcina ventilatorului este valoare negativă ( 100% - valoare). Exemplu: indicații [-3.0%]
(100%-3%) este = 97%

Schemă electrică de conectare

fără BGV și fără conexiune inversă
turații:

Cu BGV și cu conexiune inversă turații:

1

Alimentarea plăcii (220V), cleme 1 și 2

2

Alimentare ventilator pentru gaze de fum calzi (220V), cleme 3 și 4

3

Alimentare șnec (220V), cleme 5 și 6

4

Alimentare releu aprinzătoare (220V),
cleme 7 și 8

Alimentare pompă/ventilator de cameră
(220V), cleme 7 și 8

5

Alimentare pompă (220V), cleme 9 și 10

Alimentare releu aprinzătoare (220V),
cleme 9 și 10

6

Alimentare mecanism de curățire (220V), cleme 11 și 12

7

Intrare fotoelement /senzor gaze de fum, cleme 13 și 14

8

Intrare senzor de temperatură, cleme 15 și 16

9

Intrare din modul GSM de telecomandă, cl. 17 – semnal (PNP), cl.18 (-), cl.19 (+12V)

10 Intrare termostat de cameră Н.З. , cl. 20
și 21

Intrare termostat de cameră Н.З. , cl. 20 și
21

12 Intrare senzor de urgență Н.З. , cl. 22 și
23

Senzor de temperatură BGV, cl. 22 și 23

13

Senzor conexiune inversă turații, cl. B#16,

B#18 și B#19
14

Ieșire BGV, cl. А#2 și А#1
Intrare senzor de urgență Н.З. , cl. А#3 și
А#4

15 Intrare cablu display.
16 Siguranță.0.2А

Poziționarea ieșirilor

Cu conexiune inversă turații și control BGV,
Alegere aplicare – de aer (Air)/de apă „H2O”

Schemă electrică

