Navodila za peletni gorilnik ATMOS A25

NAVODILA za montažo, obratovanje in vzdrževanje
3HOHWQLJRULOQLN]DSHOHWQHNRWOH$WPRV

ATMOS$

Proizvajalec

Jaroslav Cankar syn ATMOS
Veleckeho 487 294 21 Bela pod Bezdezem
Češka Republika
Distributer za Slovenijo

Etiks d.o.o.

Ob Dragi 3 3220 Štore
Tel.: 03/780-22-80, fax.: 03/780-22-92 info@etiks.si, www.etiks.si

Poblaščeni prodajalec in serviser za SLO Etiks d.o.o., Ob Dragi 3, 3220 ŠTORE, tel:03/780-22-86, email:info@etiks.si

Stran 1

Navodila za peletni gorilnik ATMOS A25

Poblaščeni prodajalec in serviser za SLO Etiks d.o.o., Ob Dragi 3, 3220 ŠTORE, tel:03/780-22-86, email:info@etiks.si

Stran 2

Navodila za peletni gorilnik ATMOS A25

1. Splošne informacije
OPOZORILO - Pred zagonom gorilnika se morate temeljito seznaniti z vsemi določili iz
tega priročnika. Proizvajalec ni odgovoren za škodo, ki jo povzroči obratovanje, vzdrževanje
ali napačno nastavljanje moči gorilnika, ki povzroči preobremenitev gorilnika.

Uvod
Ta priročnik je namenjen vsem uporabnikom in vsebuje informacije, potrebne za namestitev,
zagon, vzdrževanje in varno delovanje gorilnika.
Priporočamo vam, da se pozorno posvetite varnostnim predpisom. Posege, ki zahtevajo odstranitev
nekaterih delov, morajo skrbno opraviti usposobljeni pooblaščeni strokovnjaki. Popravila in
nastavitve, ki niso opisane v priročniku, se sploh ne izvajajo.

Uporaba
Gorilnik je namenjen za montažo na kotle ATMOS D14P, P14, D15P, P15, D20P, P20, D21P, P21,
D25P, P25, D15PX, D20PX, D25PX, PX15, PX20, PX25, DC15EP, DC18SP, DC25SP,
DC30SPX, DC32SP, z modifikacijo je možna vgradnja gorilnika tudi na zgornja vrata uplinjevalnih
kotlov na drva moči do 40 kW, tip DCxxS (X), DCxxRS, CxxS (T), ACxxS in KCxxS.

Tehnične specifikacije
Naziv: ATMOS A25
Predpisano gorivo: visokokakovostni (beli) leseni peleti s premerom od 6 do 8 mm, dolžina od 5 do 25
mm in kalorična vrednost 16 - 19 MJ.kg-1
Nominalna moč gorilnika: 24 kW
Minimalna moč gorilnika: 5 kW
Maksimalna moč gorilnika: 30 kW
Največja ogrevalna površina kotla, na katero se lahko vgradi gorilnik: 3m2
Rezervoar za gorivo: ni del gorilnika
Dovod goriva: z zunanjim peletnim polžem - ni del gorilnika
Upravljanje gorilnika: z elektronsko krmilno enoto AC07X (AC07), ki nadzira delovanje peletnega
transporterja, dveh vžigalnih tuljav in ventilatorja v skladu z zahtevami kotla in ogrevalnega sistema.
Elektronski sistem je zaščiten z varnostnim termostatom kotla, varnostnim termostatom pri dovodu
peletov gorilniku, pretvornikom hitrosti ventilatorja in fotocelico, ki zaznava plamen. Delovanje
gorilnika je prikazano na elektronskem upravljalnem zaslonu.
Napajanje: 230 V / 50 Hz
Potrebna energija pri vžigu z eno vžigalno tuljavo: 522 W - standardna nastavitev
Potrebna energija pri vžigu z dvema vžigalnima tuljavama: 1042 W - posebna nastavitev
Povprečna poraba energije pri nazivni moči: 42 W
Povprečna poraba energije pri minimalni moči: 22 W
Povprečna poraba energije v pripravljenosti: 3.3 W
Predpisana zaščita gorilnika s kotlom: 6.3 A
Raven zvočnega tlaka (hrupnost): 54 dB
Teža gorilnika: 15 kg
Dimenzije gorilnika, ŠxVxD: 25 x 47 x 55 cm
Najmanjše dimenzije zgorevalne komore: premer / širina = 400 mm, dolžina / globina = 400 mm
Najmanjši pepelnik kotla: mora ustrezati delovanju pri nominalnem izhodu najmanj za 1 teden
(najmanj 2 l)
Najmanjši podtlak v zgorevalni komori kotla: 2 Pa
Min. zaščita pred nenamernim odpiranjem kotlovske komore (vrata): z varnostnim vijakom
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2. Zasnova
Opis
Ogrevanje s peleti z uporabo gorilnika na pelete ATMOS A25 ima veliko skupnega pri ogrevanju z
zemeljskim plinom ali kurilnim oljem. endar ̀ pa obstaja razlika, da izgorevanje peletov proizvede določeno
količino pepela, ki jo je treba odstraniti iz gorilnika in kotla v intervalu, da se izognemo poslabšanju
učinkovitosti ali vplivanju na funkcionalnost gorilnika.

V gorilniku je potrebno uporabljati samo visoko kakovostne pelete s premerom od 6 do 8 mm in dolžino od
5 do 25 mm. Peleti iz mehkega lesa brez lubja, imenovani beli peleti, veljajo za visoko kakovostne pelete.
Pepel se običajno odstranjuje iz gorilnika skozi vrata vsak 7 do 30 dni, glede na intenzivnost kurjenja in
kvaliteto pelet. Priporočljivo je, da notranje dele gorilnika temeljito očistite enkrat na leto ̀ za to operacijo je
treba gorilnik odstraniti iz kotla. Za idealno čiščenje zgorevalne komore (posode) gorilnika lahko uporabite
poseben sesalnik ali poker.
Gorilnik je sestavljen iz naslednjih delov

6 7

1 - Končno stikalo
2 - Varnostni termostat 95 °C
3 - Displej elektronske kontrole

2

3

5

1

4

5 - Priključek za peletni transporter
6 - Priključek za povezovalni kabel med
tipal

OPOZORILO - Za gorilnik A25 so primerni peletni polži DA1500 dolžine 1,5 m, DA2000
dolžine 2 m, DA2500 dolžine 2,5 m, DA3000 dolžine 3 m in DA4000 dolžine 4m, vsi s
premerom 75 mm.
Če uporabljate drug peletni polž z večjo močjo, npr. DRA z dolžino 4 ali 5 m, morate
zmanjšati moč peletnega polža s parametri T4 in T6 (T4 - zmanjšati, T6 - povečati).
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Slika 1 - Izgorevalna komora gorilnika

Slika 2 - Izvlečna gorilna šalčka redno mora biti očiščena

Slika 3 - Odkrita zgorevalna komora z
odprtinama, za katerima sta nameščeni spiralni
vžigalni tuljavi

Slika 4 - Razstavljena plošča z spiralnima
vžigalnima tuljavama

Slika 5 - Elektronska krmilna enota

Slika 6 - Fotocelica - bodite previdni glede
pravilne orientacije - priporočamo, da jo očistite
vsaj enkrat na leto
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Slika 7 - Ventilator gorilnika z zračnim
pokrovom

Slika 9 - Pretvornik hitrosti ventilatorja

Slika 11 - perforirane odprtine, originalno za
TS in TV tipala temperature
(lahko se uporabijo tudi za druge aplikacije)

Slika 8 - Končno stikalo s posebno zaustavitvijo

Slika 10 - Varnostni termostat na dovodni
cevi za pelete, 95 ° C

Slika 12 - Priključki z dvema 6-vrstnima
priključkoma, levo močnostni, desnim za tipala
in vtičnico za peletni transporter
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Slika 13 - Pogled na temperaturno tipalo v
hranilniku toplote (TV in TS)

Slika 14 - Pogled na tipalo temperature dimnih
plinov TS ali TSV v dimovodni cevi

Slika 15 - Pogled na tipalo temperature
kotlovske vode v kotlih - DCxxSP (EP) ali kotlih
z gorilnikom na zgornjih vratih - DCxx-S (X),
CxxS, ACxxS, DCxxRS

Slika 16 - Pogled na tipalo temperature
kotlovske vode v kotlih, DxxP, Pxx

Slika 17 - Visokokakovostni leseni peleti
- beli brez črnih pik (lubje)

Slika 18 - Slabo kakovostni leseni peleti
- temni s lubjem (s črnimi pikami)
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3. Dodatki za gorilnike
Dodatna oprema - del gorilnika:
Omejevalec končnega stikala
Uvodnica za elektro kabel - namennjena za TV in TS tipala
Povezovalni kabel med kotlom in gorilnikom s priključkom (6x1,5 mm)
Navodila za montažo, obratovanje in vzdrževanje
Varovalka - model F 3.15A/1500A/5x20mm (vžigalna tuljava)
Varovalka - model F 0.8A/1500A/5x20mm (peletni transporter)

1 kos
2 kosa
1 kos
1 kos
  

AS25 set, ki je sestavljen iz dveh tipal KTF 20 s kablom 5 m,
AD02 modulom in posebnim adapterjem za kotle DCxxSP (X), C18SP

- KODA: P0435

Tipalo temperature vode s kablom 5 m (razpon - 20 ... + 110 ° C) tip KTF 20

- KODA: P0431

								

- KODA: P0414

Natavek za priklop tipala temp. dimnih plinov v dimovodno cev 3/4“ x 70 mm

- KODA: V0524

AD02 modul za krmiljenje dimnega ventilatorja kotla

- KODA: P0432

Posebni adapter za kotle DCxxSP (X), C18SP, ki omogoča delovanje
dimnega ventilatorja kotla skupaj s gorilnikom za pelete

- KODA: S0725

AS2012 Set, ki ga sestavljata dva tipala KTF 20 s kablom 6 m,
eno tipalo do 400 ° C s kablom 5 m, nastavek za tipalo, modul AD03 in poseben
						

- KODA: P0444

SC2012 Set Tipal, ki je sestavljen iz treh tipal KTF 20 s kablom 6 m,
eno tipalo za solar s kablom 5 m in nastavek za solarno tipalo

- KODA: P0437

AD03 modul za krmiljenje dimnega ventilatorja kotla in črpalke
v kotlovnem krogu

- KODA: P0436

Set za podaljševanje kablov za tipala

- KODA: P0445
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4. Varnost namestitev gorilnika in zagon
Varnost in povezava gorilnika s kotlom.
OPOZORILO ̀ Pred zagonom gorilnika natančno preberite vse določbe tega priročnika.
krati ̀ morate upoštevati vse splošne varnostne predpise za delo z ogrevalno opremo, ki
izhaja iz veljavne zakonodaje.
•

Prostori, v katerih bo oprema nameščena, morajo ustrezati vsem predpisom o požarni varnosti v
skladu z veljavnimi standardi in zakoni.

•

Oprema mora biti nameščena tako, da omogoča dostop do čiščenja in odstranjevanja pepela ne
le iz gorilnika, ampak tudi iz kotla, kanala dimnih plinov in dimnika.

•

Gorilnik mora biti nameščen na kotlu preko tesnilne vrvice, mehkega tesnila s Sibralom ,
drugega izolacijskega ali tesnilnega materiala, da se prepreči izhod dimnih plinov vzdolž
gorilnika v kotlovnico. Pod eno od matic, s katerim je gorilnik pritrjen na kotla, je potrebno
postaviti omejevalec končnega stikala. Uporablja se za stiskanje končnega stikala, ki nadzira
pravilen položaj gorilnika na kotlu. Ta zaščitna naprava se v nobenem primeru ne sme izpustiti,
saj je neposredno povezana s požarno varnostjo.

•

Povezava med gorilnikom in kotlom mora biti pravilno zategnjena, da se prepreči izhod dimnih
plinov v kotlovnico.

•

Pri montaži morate pelete dobro speljati skozi cev do gorilnika. Povezave med cevjo, gorilnikom
in transporterjem morajo biti ustrezno poravnane.

Načrtovanje in tehnični ukrepi za povečanje varnosti
•

Proces vžiga in zgorevanja nadzoruje elektronska krmilna enota s pomočjo senzorja plamena
- fotocelica. Če senzor med delovanjem ne vidi dovolj plamena, se bo gorilnik samodejno
izklopil.

•

Elektronska krmilna enota zazna hitrost ventilatorja gorilnika in pri vseh težavah ventilatorja
samodejno ustavi delovanje gorilnika.

•

Na ogrodju gorilnika je končno stikalo in stikalo za končno stikalo, ki ne omogoča zagona
gorilnika, če gorilnik ni pravilno pritrjen na ogrevalni kotel (npr. Po čiščenju gorilnika). Če se med
normalnim delovanjem gorilnika končno stikalo odklopi, bo gorilnik samodejno izklopljen. Če se
na začetku po dveh poskusih z dovodom goriva in enim poskusom brez dovoda goriva pelete ne
vžgejo, se gorilnik samodejno izklopi.

•

Če med normalnim delovanjem gorilnika v silosu za gorivo zmanjka peletov, bo gorilnik
poskusil z novim zagonom in in se bo nato izklopil. Po polnjenju pelet v silos za gorivo lahko
gorilnik zaženete s samo z izklopom in vklopom stikala za gorilnik na plošči kotla.

•

Prožna prozorna cev med gorilnikom in zunanjim transporterjem je narejena iz posebnega
materiala, ki se topi pri visokih temperaturah, cev pa se spremeni v vzmet, ki ločuje gorilnik od
silosa za gorivo, kar preprečuje prenos visoke temperature v silos za gorivo.
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•

Varnostni termostat, ki se nahaja na dovodni cevi gorilnika, ugasne gorilnik, če je njegova
temperatura višja od 95 ° C. S tem se varuje peletni transporter in silos pelet pred povratnim
ognjem in povratnimi dimnimi plini v primeru zamašitve dimnika ali ostalih dimovodnih cevi in
kanalov.
INFO - Po vsakem izklopu gorilnika, ko se na zaslonu pojavi sporočilo o napaki
(ALARM), je potrebno takoj poiskati vzrok in ga odstraniti. Ko odstranite vzrok napake,
lahko gorilnik zaženete z izklopom in vklopom stikala za gorilnik ki se nahaja na kotlu.

Osnovne dimenzije odprtine za vgradnjo gorilnika na kotel

D15PX, PX15, D20PX, PX20, D25PX, PX25,
DC15EP, DC18SP, DC25SP, DC30SPX,
DC32SP in C18SP imajo Sibral tesnjenje med
kotlom in gorilnikom.
Kotli za ogrevanje s prilagoditvijo za gorilnik na
pelete imajo novo tesnilno vrvico 16x16 mm. Stara
različica teh kotlov je imela mehko Sibralno
tesnjenje, podobno kot kotli DCxxSP (X) / (EP),
C18SP.
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5. Namestitev gorilnika na kotel
Peletni kotli D14P, P14, D15P,
P15, D20P, P20, D21P, P21,
D25P, P25

Kombinirani kotli na lesna polena in
pelete DCxxSP(X)/(EP), C18SP

Peletni kotli D15PX, D20PX in
D25PX

Ogrevalni kotel s prilagoditvijo za
gorilnik na zgornjih vratih

1. Gorilnik A25

2. Okrasna matica M8

3. Omejevalec končnega stikala

4. Tesnilo

Poblaščeni prodajalec in serviser za SLO Etiks d.o.o., Ob Dragi 3, 3220 ŠTORE, tel:03/780-22-86, email:info@etiks.si

5. Pokrov
Stran 11

Navodila za peletni gorilnik ATMOS A25

6.

Osnovna shema priključitve kotla D14P, P14, D15P, P15,
D21P, P21, D25P ali P25 z hranilnikom toplote in
krmiljenjem gorilnika na podlagi tipal TS in TV

INFO - Tipala TV in TS na hranilniku toplote so neposredno priključena na gorilnik. Kotel
nima dimnega ventilatorja in zato ne potrebuje modula AD02.
Potrebna dodatna oprema (ni del gorilnika): dva tipala KTF 20
Sistemska konfiguracija parametrov: S6 = 1, S14 = 0, S15 = 2
Črpalko v kotlovskem krogu se krmili neposredno preko delovnega termostata kotla, ki je nameščen na
kontrolni plošči kotla.
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7.

Osnovna shema priključitve kotla D20P, P20
z hranilnikom toplote in krmiljenjem gorilnika na
podlagi tipal TS in TV

INFO - Tipala TV in TS na hranilniku toplote so neposredno priključena na gorilnik.
Modul AD02 se vstavi pod zgornji pokrov kotla in je priključen na elektro-priključno
ploščo kotla (AD02 modul - LA priklop), kjer nadzoruje dimni ventilator kotla,
Potrebna dodatna oprema (ni del gorilnika): modul A02 in dva tipala KTF 20 - priporočljivo za
nakup kot set AS25.
Sistemska konfiguracija parametrov: S6 = 4, S14 = 0, S15 = 2
(R - parameter S6 nadzoruje ventilator kotla)
OPOZORILO - modul AD02 se lahko zamenja z modulom AD03, uporabljen pa je le
zahtevani izhod (modul AD03 - LA priklop)
Črpalko v kotlovskem krogu se krmili neposredno preko delovnega termostata kotla, ki je nameščen na
kontrolni plošči kotla.

Poblaščeni prodajalec in serviser za SLO Etiks d.o.o., Ob Dragi 3, 3220 ŠTORE, tel:03/780-22-86, email:info@etiks.si

Stran 13

Navodila za peletni gorilnik ATMOS A25

8. Shema priključitve kotla D14P, P14, D15P, P15, D21P, P21,
D25P ali P25 z hranilnikom toplote, krmiljenjem gorilnika
na podlagi tipal TS ter TV in nadzor črpalke kotla na
osnovi tipala TK

INFO - Tipala TV in TS na hranilniku toplote so neposredno priključena na gorilnik.
Modul AD02 se vstavi pod zgornji pokrov kotla in je priključen na elektro-priključno
ploščo kotla (AD02 modul - Lc priklop), kjer nadzoruje črpalko v kotlovskem krogu.
Potrebna dodatna oprema (ni del gorilnika): AD02 modul in tri tipala KTF 20
Sistemska konfiguracija parametrov: S6 = 1, S14 = 13, S15 = 2
Za kotle D14P, P14, D21P, P21, D25P in P25 priporočamo, da nastavite črpalke v kotlovskem krogu
na S40 = 1 za boljše delovanje.
(R2 - parameter S14 nadzoruje črpalko kotla)
OPOZORILO Modul AD02 se lahko zamenja z modulom AD03, uporabljen pa je le
zahtevani izhod (modul AD03 - L priklop)
Če je potrebno, se črpalka v kotlovnem krogu lahko nadzoruje neposredno iz kotla brez
modula za kotle, ki jih ne morete po irati z lesom D14P, P14, D21P, P21, D25P, P25
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9. Shema priključitve kotla D20P, P20 z hranilnikom toplote,
krmiljenjem gorilnika na podlagi tipal TS ter TV in nadzor
črpalke kotla na osnovi tipala TK

INFO - Tipala TV in TS na hranilniku toplote so neposredno priključena na gorilnik.
Modul AD03 se vstavi pod zgornji pokrov kotla in je priključen na elektro-priključno
ploščo kotla (AD03 modul - Lc priklop - črpalka, LA priklop - ventilator), kjer nadzoruje
dimni ventilator in črpalko v kotlovnem krogu.
Potrebna dodatna oprema (ni del gorilnika): AD03 modul in tri tipala KTF 20
Sistemska konfiguracija parametrov: S6 = 4, S14 = 13, S15 = 2
(R - parameter S6 nadzoruje ventilator kotla, R2 - parameter S14 nadzoruje črpalko kotla)
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10. Shema priključitve kotlov D14P, P14, D15P, P15, D20P, P20,
D21P, P21, D25P in P25 z hranilnikom toplote in vgrajenim
solarnim izmenjevalcem ter kontrolo gorilnika na osnovi TS,
TK in TV tipal, kontrola solarne črpalke pa na osnovi
temperature TSV in TS

INFO - Tipala TV, TK in TS na hranilniku toplote s solarnim ogrevanjem, temperaturni
senzor TSV, ki se nahaja v solarnem panelu, vsi priključeni neposredno na gorilnik. Sistem
ne potrebuje nobenih modulov AD02 ali AD03, solarna črpalka je električno priključena
neposredno na priključno ploščo kotla, kjer se krmili neposredno iz kotla skozi rezervo R2.
Razen za kotle D20P, P20, kjer se modul AD02 uporablja samo za krmiljenje dimnega
ventilatorja (modul AD02 - LA sponka).
Potrebna dodatna oprema (ni del gorilnika): modul AD02 (samo za D20P / P20), tri tipala KTF
20, solarno tipalo AGF2 do 400 ° C ali T7425B1011 do 300 ° C - priporočljivo da se dokupi kot set
tipal za solar SC2012
Sistemska konfiguracija parametrov: S6 = 4, S14 = 14, S15 = 3
(rezerva R - parameter S6 krmili dimni ventilator - samo za kotle D20P / P20)
OPOZORILO - modul AD02 se lahko zamenja z modulom AD03, pri tem pa se uporablja
samo zahtevani izhod (modul AD02 ali AD03 - sponka LA).
Črpalko v kotlovskem krogu se krmili neposredno preko delovnega termostata kotla, ki je nameščen na
kontrolni plošči kotla..
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11. Shema priključitve kotla DCxxSP(X), DC15EP in C18SP
z hranilnikom toplote, krmiljenjem gorilnika na podlagi
tipal TS ter TV in nadzor črpalke kotla na osnovi tipala TK
Omogočen je samodejni zagon peletnega gorilnika
ko lesna polena pogorijo

Side view

INFO - TK tipalo v kotlu, tipalo dimnih plinov TSV v dimni cevi, tipala TV in TS v
hranilniku toplote, vsi pa so priključeni neposredno na gorilnik. Modul AD03 je nameščen
pod zgornji pokrov kotla in je priključen na elektro-priključno ploščo kotla (AD03 modul
- LC črpalka, LA dimni ventilator), kjer nadzoruje dimni ventilator kotla in črpalko v
kotlovnem krogu. Na preklopno stikalo (drva - peleti) pa je nameščen poseben adapter za
kotle DCxxSP.
Potrebna dodatna oprema (ni del gorilnika): modul AD03, tri tipala KTF 20, tipalo AGF2 za
sončne kolektorje do 400 ° C ali T7425B1011 do 300 ° C , poseben priključek za kotel DCxxSP priporočljivo za nakup kot set tipal AS 2012
Sistemska konfiguracija parametrov: S6 = 4, S14 = 13, S15 = 2, S34 = 2
Za kotle DCxxSP (EP) priporočamo, da nastavite S40 = 1 za boljše delovanje črpalke v kotlovskem
krogu.
(R - parameter S6 nadzoruje dimni ventilator kotla, R2 - parameter S14 nadzoruje črpalko kotla)
OPOZORILO - za kotle DCxxSP (X) / (EP), C18SP in kotle z gorilnikom, zgrajenim v
zgornjih vratih, ni mogoče uporabiti funkcije nadzora sončnega ogrevanja neposredno iz
gorilnika pelet.
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12. Shema priključitve kotla DCxxS, CxxS(T), ACxxS, KCxxS,
DCxxRS z vgrajenim gorilnikom na zgornjih vratih
z regulacijo gorilnika na osnovi tipal TS in TV ter
krmiljenjem črpalke kotla na osnovi tipala TK

INFO - TK tipalo v kotlu, tipala TV in TS v hranilniku toplote, vsi priključeni neposredno
na gorilnik. Modula (2x AD02) sta nameščena pod zgornji pokrov kotla in sta priključena
na elektro-priključno ploščo kotla. Prvi AD02 modul - LA priklop - nadzor dimnega
ventilatorja kotla (od 1. januarja 2014 del kotla). Drugi AD02 modul, LA priklop krmilite črpalko v kotlovnem krogu (je potrebno dokupiti).
Potrebna dodatna oprema (ni del gorilnika): modul AD02, tri tipala KTF 20
Sistemska konfiguracija parametrov: S6 = 4, S14 = 13, S15 = 2
(R - parameter S6 nadzoruje ventilator kotla, R2 - parameter S14 nadzoruje črpalko kotla)
OPOZORILO - za kotle DCxxSP (X) / (EP), C18SP in kotle z gorilnikom, zgrajenim v
zgornjih vratih, ni mogoče uporabiti funkcije nadzora sončnega ogrevanja neposredno iz
gorilnika pelet.
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13. Shema priključitve kotla DxxPX, PXxx z hranilnikom
toplote in regulacijo gorilnika na osnovi tipal TS in TV
ter vklop obtočne črpalke na osnovi tipala TK
obytné místnosti
haritable rooms
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ventil
valve

ventil
valve

ventil
valve
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filtr
filter
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A25

ventil
valve

Laddomat 22

INFO - Tipalo TK je nameščen v kotlu (že tovarniško), tipalo dimnih plinov TSV je
vgrajeno v dimovodni kanal (že tovarniško), tipali TV in TS na hranilniku toplote in vsi
priključeni neposredno na gorilnik. Gorilnik ATMOS A25 na pelete neposredno upravlja
dimni ventilator kotla (R) in črpalko v kotlovskem krogu (R2). Izhod R2 je priključen v
seriji s termostatom črpalke TČ70 ° C za črpalko v kotlovskem krogu.
Potrebna dodatna oprema (ni del gorilnika): dva tipala KTF 20 (TV in TS tipali)
Sistemska konfiguracija parametrov: S6 = 3, S14 = 12, S15 = 2
(R - parameter S6 nadzoruje ventilator kotla, R2 - parameter S14 nadzoruje črpalko kotla)
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12. Priključitev kotla in gorilnika na električno omrežje
Gorilnik priključite na električno omrežje 230 V, 50 Hz preko kotla z omrežnim kablom brez
vtikača, tako da se vodniki (L, N) ne smejo zamenjati. Kotel mora biti nameščen tako, da je
konektor gorilnika v dosegu operaterja (v skladu s ČSN EN 60335-1).
PREVIDNO - Kotel z gorilnikom sme povezati le za to usposobljena oseba v skladu z
vsemi ustreznimi veljavnimi predpisi posamezne države, pri tem pa je treba veliko
pozornosti posvetiti varnemu ozemljenju kotla.
Po vgradnji gorilnika na kotle mora tehnik priključiti gorilnik in nato celoten kotel na
električno omrežje v skladu s priključnim načrtom ožičenja.
Povezava:
Med gorilnikom in kotlom je uporabljen šest-žilni kabel, ki je povezan z enim koncem gorilnika s
6-polnim konektorjem (del gorilnika), drugi pa z 6-polnim konektorjem kotla.

Pomen povezovalnih kablov je naslednji:
•

Črna - faza L1 (230V, 50Hz) - Glavno stikalo kotla na črnem vodniku je trajno vklopljeno
(neodvisno od regulacijskega termostata kotla). To je napajalna napetost gorilnika. Ta faza mora
biti zaščitena z zaščitnim termostatom kotla (95-110 ° C).

•

Rjava - faza L2 (230 V, 50 Hz) - Rjavi vodnik krmili upravljalnik ali drugi termostat na plošči
kotla. Prinaša fazo, impulz za zagon gorilnika. To se zaznava kot začetni (vžigalni) in
zaustavitveni signal. Tudi ta faza mora biti zaščitena tudi z varnostnim termostatom kotla.
(95-110 ° C).

•

Siva - rezervna R (L3) (230V / 50Hz) - Sivi prevodnik je priključen neposredno na 6-polni
priključek na kotlu. Uporablja se kot prosta rezerva za različne funkcije kotla, označena s
parametrom S6. Če ne uporabljate rezervne funkcije, napajalni kabel priključite neposredno na
priključek, ne da bi priključili ali odrezali sivi kabel

•

Rdeča - rezervna R2 (230V / 50Hz) - rdeči vodnik je priključen neposredno na 6-polni priključek
na kotlu. Služi kot druga prosta rezerva za različne funkcije kotla, označena s parametrom S14. Če
ne uporabljate rezervne funkcije, ne priključujte in ne odrežite rdečega kabla.

•

Modra - N - Nevtralno - Modri vodnik je povezan z nevtralnim vodnikom.

•

Rumena in zelena - PE - Zaščitno ozemljitev - rumeni in zeleni vodnik je povezan z zemljo.
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13. Električni načrt povezave elektronske enote AC07X

PREVIDNO - Pri priključitev posameznih žic za povezavo tipal TS, TV, TK in TSV je
potrebna posebna previdnost, da se ne zamešajo. TS, TV, TK in TSV senzorji niso del
gorilnik in jih je treba dodatno kupiti, pod sistemom elektronske krmilne enote AC07X je
potenciometer za nastavitev kontrasta zaslona; vendar vam ne priporočamo, da spremenite
nastavitev.
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14. Električni načrt povezave elektronske enote AC07X
z vgrajenim dodatnim modulam za kotle DxxPX, PXxx
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3

reserve number 6
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1
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burner fan
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safety ther. of the burner
+ end limit switch

external conveyor
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reserve number 2
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7

reserve with output
for burner connector

6

[fusing by fuse on the boiler]

5
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230V / 50Hz

power supply

4

1. ignitation spiral

3
[fuse on the boiler 6.3A/1500A]

2

not used

1

[0.5 kW]

J1

PREVIDNO - Za priključitev tipal TS, TV, TK in TSV povezava posameznih žic ni
odločilna (lahko se zamenja). Senzorji TS, TV, TK in TSV niso del dostave, kupljeni
morajo biti dodatno v kompletu ali ločeno. V sistemu elektronske krmilne enote AC07X
obstaja potenciometer za nastavitev kontrasta zaslona; vendar vam ne priporočamo, da
spremenite nastavitev.
Modul AC07X-C je dodaten del za kotle DxxPX in PXxx, in je namenjen namenjeni za
nadzor pnevmatskega čiščenja gorilnika na pelete preko parametrov S67 in S68 ali za
posebne funkcije.
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15. Električni načrt ožičenja gorilnika ATMOS A25 - 6-polni
konektor - model AC07X - (R, R2, tipala TV, TS, TK, TSV)
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16. Električni načrt ožičenja gorilnika ATMOS A25 - za kotle
DxxPX, PXxx - AC07X model (R, R2, tipala TV, TS, TK,
TSV) z dodatnim modulom AC07X-C - (R5, R6) - osnovn
verzija

Module AC07X-C
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17. Električni načrt ožičenja gorilnika ATMOS A25 - za kotle
DxxPX, PXxx - AC07X model (R, R2, tipala TV, TS, TK, TSV)
z dodatnim modulom AC07X-C - (R5, R6) - R5 in R6 se
uporabljata za spročanje informacij o stanju gorilnika
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18. Električni načrt ožičenja za kotle D14P, P14, D15P, P15,
D21P, P21, D25P in P25 - model s 6-polnim priključkom na
kotlu in modulom AD02 za krmiljenje kotlovne črpalke.
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WHEN USE ELECTRONIC REGULATION ACD01 AND PELLETBURNER A2545 MUST BE THESE CHANGES OF WIRING:
BEI DER STEUERUNG DES KESSELBETRIEBES DER ELEKTRONISCHE REGELUNG ACD01 UND PELLETBRENNER A2545 MÜSSEN DIESE ÄNDERUNGEN MACHEN SEIN:
PŘI ZAPOJENÍ ELEKTRONICKÉ REGULACE ACD01 A PELETOVÉHO HOŘÁKU A2545 PROVEĎTE TYTO ZMĚNY:

B
C
D
E
F
G
H
I

VARIANTS OF RESERVOIR POINTS "REG L,N,PE" (FERRULE/FASTON 6,3) FOR ELECTRONIC REGULATION
SPEISEKLEMMEVARIANTEN "REG L,N,PE" (ADERENDHÜLSE/FASTON 6,3) FÜR ELEKTRONISCHE REGELUNG
VARIANTY NAPÁJECÍCH SVOREK "REG L,N,PE" (DUTINKA/FASTON 6,3) PRO ELEKTRONICKOU REGULACI
RESERVOIR POINT "L2 OUT" OF BURNER AND FAN TO THE ELECTRONIC REGULATION (ACD01)
SPEISEKLEMME "L2 OUT" DER BRENNER UND VENTILATOR FÜR DIE ELEKTRONISCHE REGELUNG (ACD01)
PŘIPOJOVACÍ SVORKA "L2 OUT" HOŘÁKU A VENTILÁTORU DO ELEKTRONICKÉ REGULACE (ACD01)
RESERVOIR POINT "L PUMP" OF BOILER PUMP TO THE ELECTRONIC REGULATION (ACD01)
SPEISEKLEMME "L PUMP" DER KESSELPUMPE FÜR DIE ELEKTRONISCHE REGELUNG (ACD01)
PŘIPOJOVACÍ SVORKA "L PUMP" KOTLOVÉHO ČERPADLA DO ELEKTRONICKÉ REGULACE (ADC01)
WHEN ELECTRONIC REGULATION CONTROL BURNER  CONNECTOR "PTC" MUST BE UNCONNECT
DEN KONNEKTOR "PTC" ABKLEMMEN BEI DER BRENNERBEDIENUNG DER ELEKTRONISCHE REGELUNG
KONEKTOR "PTC" ODPOJIT PŘI OVLÁDÁNÍ HOŘÁKU ELEKTRONICKOU REGULACÍ
WHEN ELECTRONIC REGULATION CONTROL BOILER PUMP  CONNECTOR "TČ2" MUST BE UNCONNECT
DEN KONNEKTOR "TČ2" ABKLEMMEN BEI DER KESSELPUMPESEBEDIENUNG DER ELEKTRONISCHE REGELUNG
KONEKTOR "TČ2" ODPOJIT PŘI OVLÁDÁNÍ KOTLOVÉHO ČERPADLA ELEKTRONICKOU REGULACÍ
ACCES POINT FOR EXTERNAL BOILERREGULATION  PLUG IN CONNEKTOR
ANLAGERUNG FÜR EXTERN KESSELREGELUNG  KLEMME IN DEN KONEKTOR
PŘIPOJOVACÍ SVORKY PRO EXTERNÍ REGULACI KOTLE  KLEMA V KONEKTORU
CONNECTOR (BLACK/RED)  FOR EXAMPLE RESERVOIS POINT FOR MODUL AD01  MOTOR OF ASHREMOVER
KONNEKTOR (SCHWARZ/ROT)  ZUM BEISPIEL FÜR DEN MODUL AD01  ENTASCHUNGMOTOR
KONEKTOR (ČERNO ČERVENÝ)  NAPŘÍKLAD PRO MODUL AD01  MOTOR ODPOPELNĚNÍ
ACCES POINTS  FOR EXAMPLE FOR MODUL AD01  TIMEUNIT OF ASHREMOVER
SPEISEKLEMME  ZUM BEISPEILE FÜR MODUL AD01  ZEITBEDIENUNG FÜR DEN ENTASCHUNG
PŘIPOJENÍ  NAPŘÍKLAD PRO MODUL AD01  ČASOVÝ MODUL ODPOPELNĚNÍ
NO WITH ACD01  MODUL AD02 FOR CONTROL BOILERPUMP FROM BURNER A25/45
NEIN MIT ACD01 MODUL AD02 FÜR KESSELPUMPEBEDIENUNG BEI DEM BRENNER A25/45
NEPLATÍ S ACD01  MODUL AD02 K OVLÁDÁNÍ ČERPADLA KOTLE HOŘÁKEM A25/45

130101_D1425P_A2545_6P_AD02

A
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19. Električni načrt ožičenja za kotle D20P, P20 - model z
6-polnim priključkom na kotlu in modulom AD03 - za
krmiljenje dimnega ventilatorja in črpalke
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OPTION OF ACCES POINT FOR BOILER ACCESSORIES
ANLAGERUNGALTERNATIVE FÜR KESSELZUBEHÖR
ALTERNATIVA PŘIPOJENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ KOTLE

M

AD01

N
L

230V/50Hz
WHEN USE ELECTRONIC REGULATION ACD01 AND PELLETBURNER A2545 MUST BE THESE CHANGES OF WIRING:
BEI DER STEUERUNG DES KESSELBETRIEBES DER ELEKTRONISCHE REGELUNG ACD01 UND PELLETBRENNER A2545 MÜSSEN DIESE ÄNDERUNGEN MACHEN SEIN:
PŘI ZAPOJENÍ ELEKTRONICKÉ REGULACE ACD01 A PELETOVÉHO HOŘÁKU A2545 PROVEĎTE TYTO ZMĚNY:

B
C
D

VARIANTS OF RESERVOIR POINTS "REG L,N,PE" (FERRULE/FASTON 6,3) FOR ELECTRONIC REGULATION
SPEISEKLEMMEVARIANTEN "REG L,N,PE" (ADERENDHÜLSE/FASTON 6,3) FÜR ELEKTRONISCHE REGELUNG
VARIANTY NAPÁJECÍCH SVOREK "REG L,N,PE" (DUTINKA/FASTON 6,3) PRO ELEKTRONICKOU REGULACI
RESERVOIR POINT "L2 OUT" OF BURNER AND FAN TO THE ELECTRONIC REGULATION (ACD01)
SPEISEKLEMME "L2 OUT" DER BRENNER UND VENTILATOR FÜR DIE ELEKTRONISCHE REGELUNG (ACD01)
PŘIPOJOVACÍ SVORKA "L2 OUT" HOŘÁKU A VENTILÁTORU DO ELEKTRONICKÉ REGULACE (ACD01)
RESERVOIR POINT "L PUMP" OF BOILER PUMP TO THE ELECTRONIC REGULATION (ACD01)
SPEISEKLEMME "L PUMP" DER KESSELPUMPE FÜR DIE ELEKTRONISCHE REGELUNG (ACD01)
PŘIPOJOVACÍ SVORKA "L PUMP" KOTLOVÉHO ČERPADLA DO ELEKTRONICKÉ REGULACE (ADC01)
WHEN ELECTRONIC REGULATION CONTROL BURNER  CONNECTORS "PTC" AND "PT1" MUST BE UNCONNECT
DEN KONNEKTOREN "PTC" UND "PT1" ABKLEMMEN BEI DER BRENNERBEDIENUNG DER ELEKTRONISCHE REGELUNG
KONEKTORY "PTC" A "PT1" ODPOJIT PŘI OVLÁDÁNÍ HOŘÁKU ELEKTRONICKOU REGULACÍ

E

WHEN ELECTRONIC REGULATION CONTROL BOILER PUMP  CONNECTORS "TČC" AND "TČ2" MUST BE UNCONNECT
DEN KONNEKTOREN "TČC" UND "TČ2" ABKLEMMEN BEI DER KESSELPUMPESEBEDIENUNG DER ELEKTRONISCHE REGELUNG
KONEKTORY "TČC" A "TČ2" ODPOJIT PŘI OVLÁDÁNÍ KOTLOVÉHO ČERPADLA ELEKTRONICKOU REGULACÍ

F

ACCES POINT FOR EXTERNAL BOILERREGULATION  CONNECTOR WITH PLUG
ANLAGERUNG FÜR EXTERN KESSELREGELUNG  KLEMME IN DEN KONEKTOR
PŘIPOJOVACÍ SVORKY PRO EXTERNÍ REGULACI KOTLE  KLEMA V KONEKTORU
CONNECTOR (BLACK/RED)  FOR EXAMPLE RESERVOIS POINT FOR MODUL AD01  MOTOR OF ASHREMOVER
KONNEKTOR (SCHWARZ/ROT)  ZUM BEISPIEL FÜR DEN MODUL AD01  ENTASCHUNGMOTOR
KONEKTOR (ČERNO ČERVENÝ)  NAPŘÍKLAD PRO MODUL AD01  MOTOR ODPOPELNĚNÍ
ACCES POINTS  FOR EXAMPLE FOR MODUL AD01  TIMEUNIT OF ASHREMOVER
SPEISEKLEMME  ZUM BEISPEILE FÜR MODUL AD01  ZEITBEDIENUNG FÜR DEN ENTASCHUNG
PŘIPOJENÍ  NAPŘÍKLAD PRO MODUL AD01  ČASOVÝ MODUL ODPOPELNĚNÍ
NO WITH ACD01  MODUL AD03 FOR CONTROL BOILERPUMP AND BOILERFAN FROM BURNER A25/45
NEIN MIT ACD01 MODUL AD03 FÜR KESSELPUMPE UND KESSELVENTILATORBEDIENUNG BEI DEM BRENNER A25/45
NEPLATÍ S ACD01  MODUL AD03 K OVLÁDÁNÍ ČERPADLA A VENTILÁTORU KOTLE HOŘÁKEM A25/45
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20. Električni načrt ožičenja za kotle DC18SP, DC25SP, DC30SPX,
DC32SP, C18SP - model z 6-polnim priključkom na kotlu
in modulom AD03 - za krmiljenje dimnega ventilatorja in
črpalke

N
L

230V/50Hz

WHEN USE ELECTRONIC REGULATION ACD01 AND PELLETBURNER A2545 MUST BE THESE CHANGES OF WIRING:
BEI DER STEUERUNG DES KESSELBETRIEBES DER ELEKTRONISCHE REGELUNG ACD01 UND PELLETBRENNER A2545 MÜSSEN DIESE ÄNDERUNGEN MACHEN SEIN:
PŘI ZAPOJENÍ ELEKTRONICKÉ REGULACE ACD01 A PELETOVÉHO HOŘÁKU A2545 PROVEĎTE TYTO ZMĚNY:
VARIANTS OF RESERVOIR POINTS "REG L,N,PE" (FERRULE/FASTON 6,3) FOR ELECTRONIC REGULATION
SPEISEKLEMMEVARIANTEN "REG L,N,PE" (ADERENDHÜLSE/FASTON 6,3) FÜR ELEKTRONISCHE REGELUNG
VARIANTY NAPÁJECÍCH SVOREK "REG L,N,PE" (DUTINKA/FASTON 6,3) PRO ELEKTRONICKOU REGULACI

D

RESERVOIR POINT "LPUMP" OF BOILER PUMP TO THE ELECTRONIC REGULATION
SPEISEKLEMME "LPUMP" DER KESSELPUMPE FÜR DIE ELEKTRONISCHE REGELUNG
PŘIPOJOVACÍ SVORKA "LPUMP" KOTLOVÉHO ČERPADLA DO ELEKTRONICKÉ REGULACE
RESERVOIR POINT "L FANOUT" OF BOILER FAN TO THE ELECTRONIC REGULATION
SPEISEKLEMME "L FANOUT" DER KESSELGEBLÄSE FÜR DIE ELEKTRONISCHE REGELUNG
PŘIPOJOVACÍ SVORKA "L FANOUT" KOTLOVÉHO VENTILÁTORU DO ELEKTRONICKÉ REGULACE
RESERVOIR POINT "L2OUT" OF BURNER TO THE ELECTRONIC REGULATION
SPEISEKLEMME "L2OUT" DER BRENNER FÜR DIE ELEKTRONISCHE REGELUNG
PŘIPOJOVACÍ SVORKA "L2OUT" HOŘÁKU DO ELEKTRONICKÉ REGULACE

E

RESERVOIR POINT "L FANIN" OF BOILER FAN TO THE ELECTRONIC REGULATION
SPEISEKLEMME "L FANIN" DER KESSELGEBLÄSE FÜR DIE ELEKTRONISCHE REGELUNG
PŘIPOJOVACÍ SVORKA "L FANIN" KOTLOVÉHO VENTILÁTORU DO ELEKTRONICKÉ REGULACE

F

WHEN ELECTRONIC REGULATION CONTROL BURNER AND FAN  CONNECTORS "PTC" AND "PT1" MUST BE UNCONNECT
DEN KONNEKTOREN "PTC" UND "PT1" ABKLEMMEN BEI DER BRENNERBEDIENUNG UND KESSELGÄBLESEBEDIENUNG DER ELEKTRONIC REGELUNG
KONEKTORY "PTC" A "PT1" ODPOJIT PŘI OVLÁDÁNÍ HOŘÁKU A VENTILÁTORU KOTLE ELEKTRONICKOU REGULACÍ

B
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WHEN ELECTRONIC REGULATION CONTROL BOILER PUMP  CONNECTORS "ST2C" AND "ST22" MUST BE UNCONNECT
DEN KONNEKTOREN "ST2C" UND "ST22" ABKLEMMEN BEI DER KESSELPUMPEBEDIENUNG DER ELEKTRONIC REGELUNG
KONEKTORY "ST2C" A "ST22" ODPOJIT PŘI OVLÁDÁNÍ ČERPADLA KOTLE ELEKTRONICKOU REGULACÍ
WHEN ELECTRONIC REGULATION CONTROL BOILER PUMP  CONNECTORS "ST1C" AND "ST12" MUST BE UNCONNECT
DEN KONNEKTOREN "ST1C" UND "ST12" ABKLEMMEN BEI DER KESSELGÄBLESEBEDIENUNG DER ELEKTRONIC REGELUNG
KONEKTORY "ST1C" A "ST12" ODPOJIT PŘI OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORU KOTLE ELEKTRONICKOU REGULACÍ
WHEN ELECTRONIC REGULATION CONTROL BOILER PUMP  CONNECTORS "TČ95" MUST BE UNCONNECT
DEN KONNEKTOREN "TČ95" ABKLEMMEN BEI DER KESSELPUMPEBEDIENUNG DER ELEKTRONIC REGELUNG
KONEKTORY "TČ95" ODPOJIT PŘI OVLÁDÁNÍ ČERPADLA KOTLE ELEKTRONICKOU REGULACÍ
NO WITH ACD01  MODUL AD03 FOR CONTROL BOILERFAN AND BOILERPUMP FROM BURNER A25
NEIN MIT ACD01  MODUL AD03 FÜR BEDIENUNG KESSELGEBLÄSE UND KESSELPUMPE BEI DEM BRENNER A25
NEPLATÍ S ACD01  MODUL AD03 K OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORU A ČERPADLA KOTLE HOŘÁKEM A25

13-01-01_DCxxSP_A25-45_6P_AD03
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21. Električni načrt ožičenja za kotle DCxxS(X),
CxxS(T), ACxxS, KCxxS, DCxxRS z dimnim ventilatorjem,
model s 6-polnim konektorjem in dvema moduloma AD02 za krmiljenje dimnega ventilatorja in črpalke v kotlovskem
krogu iz regulatorja gorilnika AC07X (R in R2)

Poblaščeni prodajalec in serviser za SLO Etiks d.o.o., Ob Dragi 3, 3220 ŠTORE, tel:03/780-22-86, email:info@etiks.si

Stran 29

Navodila za peletni gorilnik ATMOS A25

22. Električni načrt ožičenja za kotleDxxPX, PXxx z vgrajenim
dimnim ventilatorjem - z krmiljenjem dimnega ventilatorja
in črpalke v kotlovskem krogu iz regulatorja gorilnika
AC07X (R in R2)
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23. Opis delovanja gorilnika
POZOR - Sistem lahko deluje le, če je gorilnik priključen na kotel, kotel pa na dimnik z
zadostnim vlekom skozi kanal dimnih plinov in je v silosu za gorivo dovoljšna količina
pelet ustrezne kakovosti. Peleti iz mehkega lesa brez lubja, to je bele pelete s premerom 6
do 8 mm in dolžino od 5 do 25 mm, se štejejo za visokokakovostne pelete. Ti peleti ne
zatikajo. Uporaba temnih pelet ali peletov z lubjem, ki vsebujejo vidne temne pike pa
proizvaja žlindro, ki jo je treba enkrat na dan odstraniti iz ustja gorilnika. V nasprotnem
primeru se bo izgorevalna komora in dovodna cev iz transporterja zamašila.
INFO - Peleti morajo biti shranjeni v suhih in čistih posodah (površinah). Pri polnjenju
posode za gorivo peleti ne smejo biti onesnaženi s tujimi predmeti, ki bi lahko povzročili
blokado peletnega polža ali vplivali na postopek gorenja.
Zahteve za peletni polž ter silos za pelete ob prvem zagonu gorilnika:
•

Peletni polž mora biti nameščen v silosu tako, da se lahko zlahka polni z peleti. V primeru silosa
za gorivo, katerega raven peletov bo višja od 2 metrov, mora biti nad ustjem transportnega polža
posebna zaščita, da se prepreči blokiranje transporterja. lokiranje ̀ peletnega polža namreč
povzroča prah iz pelet v kombinaciji z visokim tlakom, ki ga povzroča višina pelet. Silosi za
pelete ATMOS 250, 500 in 1000 l ne zahtevajo namestitve posebne zščite.

•

Cev med gorilnikom in transporterjem mora biti napeta, pravilno pritrjena in mora imeti tako
nagnjenost ki omogoča neoviran padec peletov v gorilnik.

•

Konektor peletnega transporterja mora biti priključen v vtičnico gorilnika.

Postopek polnjenja peletov v peletni transporter:
•

Elektro priključek peletnega transporterja priključite na standardno hišno vtičnico. Takoj, ko
prvi peleti dosežejo zgornjo točko in začnejo padati na gorilnik preko plastične cevi, priključite
priključek peletnega transporterja nazaj v vtičnico gorilnika.

Normalno delovanje:
•

Na delovnem termostatu ki je v panelu kotla nastavite potrebno temperaturo delovanja kotla od
80 do 90 C° ter vklopite stikalo gorilnika in glavno stikalo. a ̀ kotle z vgrajenim gorilnikom na
zgornjih vratih zaprite pokrov za dovod zraka, tako da odklopite regulator vleka.

Postopek za zagon sestavljajo naslednji koraki:
•

Na začetku začne delovati peletni polž in vžigalna tuljava (ventilator na gorilniku ne dela).

•

Peletni polž bo deloval za čas, določenem s parametrom T, potrebenim za dobavo ustrezne
količine peletov za optimalni vžig. Po preteku časa se bo peletni transporter ustavil. Ventilator
gorilnika se zažene z nastavljeno hitrostjo ob vžigu - parameter S2, prav tako dimni ventilator
(če je kotel opremljen z njim in je ustrezno nastavljen - rezerva R in parameter S6).
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•

Po vžigu peletov bo fotocelica občutila svetlobo, zaradi česar se bo vžigalna tuljava izklopila z
rahlo zakasnitvijo.

•

Gorilnik bo prešel na stopnjo popolnega gorenja goriva - nastavljenim s parametrom T7.

Postopek za normalno delovanje (OPERATION) sestavljajo naslednji koraki:
•

Ko gorivo popolnoma zagori, bo gorilnik prešel na stopnjo postopnega povečanja moči na
nominalno vrednost - parameter T10.

•

Po doseganju nazivne moči gorilnik deluje v normalnem načinu, dokler se ogrevalni sistem ali
hranilnik toplote ne segrejeta na željeno temperaturo. Moč gorilnika izhaja iz urne količine
peletov, ki jih peletni transporter prenese v zgorevalno komoro. Peletni transporter deluje v
načinu, ki ga določajo parametri T4 in T6.

•

Po nastavitvi nazivne moči gorilnika morate nastaviti tudi količino zraka za izgorevanje, ki je
potreben za popolno gorenje goriva. Ta nastavitev se izvede z zračnim pokrovom na ventilatorju
gorilnika. Natančno nastavitev mora izvajati usposobljena oseba z uporabo analizatorja
dimnih plinov.

Postopek za zaustavitev in ponovni zagon sestavljajo naslednji koraki:
•

Po doseženi nastavljeni temperaturi na kotlovnem termostatu (npr. 85 ° C) ali doseženi temperaturi
v hranilniku toplote - temperatura na spodnjem tipalu (TS), elektronska regulacijska enota
gorilnika ugasne delovanje peletnega transporterja. Zahvaljujoč temu, peleti v zgorevalni komori
pogorijo. Optimalno pogorevanje peletov v zgorevalni komori dodatno podpira delovanje
ventilatorja gorilnika za določen čas - parameter T5. Po poznejšem padcu temperature vode v
kotlu ali izpraznenju hranilnika toplote - temperatura na zgornjem tipalu (TV) se gorilnik ponovno
zažene na enak način, kot je opisano zgoraj. Če je hranilnik toplote priključen na sončne kolektorje
in je aktivirana funkcija za avtomatsko optimizacijo (preklop), parameter S15 = 3, lahko izklopi
gorilnik tipalo TK namesto tipala TS.

Drugi postopki so zasnovani na naslednji način:
•

Če prvi poskus vžiga z dovajanjem goriva ne uspe, bo gorilnik ponovil celoten algoritem. Po
drugem neuspelem poskusu vžiga z dovajanjem goriva se gorilnik premakne v tretji poskus, ko
se gorivo ne dodaja več, vendar je aktivna samo vžigalna tuljava. Po tretjem neuspešnem
poskusu se gorilnik izklopi, ker je v silusu verjetno zmanjkalo peletov ali pa je prišlo do okvare.

•

V primeru kratkotrajnega izpada električne energije bo gorilnik samodejno obnovil delovanje po
opravljenem diagnostičnem pregledu, popolnem izgorevanju peletov in novemu zagonu.
INFO - To zaporedje je izbrano namerno, da se zagotovi varno in nemoteno delovanje
gorilnika.
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24. Nadzor in nastavitve gorilnika
Zaslon in nadzorna plošča
Elektronska kontrolna enota gorilnika je opremljena s štirimi tipkami za enostavno upravljanje.
Enter - tipka za potrditev ukaza, parametra ali za vnos menija
Esc - tipka za izhod iz menija
Puščica navzgor - tipka za brskanje po menijih ali povečanje vrednosti parametra
Puščica navzdol - tipka za brskanje po menijih ali pomanjšanje vrednosti parametra

INFO - Če želite odpreti glavni meni, pritisnite tipko Enter.
Na zaslonu se prikaže podmeni PARAMETER. Če želite spremeniti osnovne dovoljene parametre gorilnika,
znova potrdite - pritisnite tipko Enter.
Če želite izklopiti gorilnik (STOP) ali vklopiti gorilnik (START) ali priti do podmenija INFORMATION, PASSWORD ali TESTING, ne potrdite podmenija (PARAMETER), temveč nadaljujte s
puščico navzgor ali navzdol. Vedno potrdite ukaz ON (START) in OFF (STOP) ali vnesite poseben
podmeni s pritiskom na tipko Enter. Na enak način lahko brskate in odprete posamezne menije in
določene parametre v menijih. S puščico gor (+) ali navzdol (-) lahko vnesete določene vrednosti ali
številke. Potrdite želeno vrednost s tipko Enter. Če želite en korak nazaj ali povsem nazaj na glavni
zaslon, enkrat ali večkrat pritisnite tipko Esc.
Zaslon z tipkami:

1. Informacija o stanju gorilnika
START – vžig
RUN – delovanje
STOP – konec gorenja ali gorilnik v
pripravljenosti
2. Temperatura TV – samo če sta tipali TS
in TV priklopljena
3. Temperatura TS – samo če sta tipali TS
in TV priklopljena
4. Simbolna vrstica – informacije o
delovanju določenih naprav gorilnika

Poblaščeni prodajalec in serviser za SLO Etiks d.o.o., Ob Dragi 3, 3220 ŠTORE, tel:03/780-22-86, email:info@etiks.si

Stran 33

Navodila za peletni gorilnik ATMOS A25

Glavni meni
ON (START) – To je ukaz za vklop gorilnika. Potrdite ukaz za vklop s pritiskom na tipko Enter.
OFF (STOP) – To je ukaz za izklop gorilnika. Potrdite ukaz za izklop, tako da pritisnete tipko Enter.

INFORMATION – To je ločen meni, kjer si lahko ogledate trenutno stanje posameznih naprav in
elementov na gorilniku A 5.

Dostopi do parametrov glede na avtorizacijo:
Uporabnik T1, T4, T6, S16, S17, S18, S19, Restart, Language
Pooblaščeni serviser: T1,T2, T4, T5, T6, T7, T8, T10, S1, S2, S3, S6, S11, S12, S13, S14, S15,
S16, S17, S18, S19, S24, S26, S27, S28, S29, S30, S31, S32, S33, S34, S35,
S36, S37, S38, S39, S40, S41, S42, S43, S44, S45, S48, S49, S50, S51, S52,
S53, S54, S55, S56, S57, S58, S59, S60, S61, S62, S63, OffsetTS OffsetT ,
OffsetT OffsetTS , Reset, Restart, Language
Proizvajalec: vse
POZOR - porabniku je izrecno prepovedano spreminjati parametre ali funkcije ̀
gorilnika brez soglasja proizvajalca ali serviserja, čeprav nekateri od njih niso neposredno
zaščiteni z geslom. V nasprotnem primeru si proizvajalec pridržuje pravico, da zavrne
jamstvo zaradi neustreznega posega v gorilnik. Posebna gesla so proizvodna skrivnost
podjetja ATMOS in servisni inženir (monter) ni pooblaščen, da jih posreduje nikomur
brez soglasja proizvajalca.
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Gesla in njihove funkcije
Geslo

8118
1234

Pooblaščen serviser
Proizvajalec

Avtorizacija / funkcija

Ponastavitev kontrolnih algoritmov za vžigalno tuljavo

TESTIRANJE - To je ločen meni, v katerem lahko individualno testirate posamezne elemente
gorilnika v primeru nejasnih težav ali napak.
PREVIDNO - Med testiranjem gorilnik ne deluje zato pred začetkom testiranja gorilnik
pravilno ugasnite.

Meni PARAMETRI
• Device – Vrsta izdelka, elektronska enota je zasnovana za ...(A25)
• Parameter Т1 – Čas delovanja peletnega polža pri vžigu ...(100 s)
• Parameter Т2 – Maksimalni čas vžiganja pelet (nato se začne nov ciklus vžiganja)…(10 min)
• Parameter Т4 – Čas delovanja peletnega polža v fazi delovanja (RUN) - nastavitev moči…(12 s)
• Parameter Т5 – Čas delovanja ventilatorja po ukazu STOP - za optimalno izpihavanje
pepela iz izgorevalne šalčke …(15 min)

• Parameter Т6 – Čas mirovanja peletnega polža v fazi delovanja (RUN) - nastavitev moči …(8 s.)
• Parameter Т7 – Čas, da se doseže popolno gorenje goriva po vžigu…(30 s)
• Parameter Т8 – Čas prisilnega delovanja vžigalne tuljave v primeru nezadostnega izgorevanja
pelet v zgorevalni komori po poteku parametra T5
velja samo za prvi poskus vžiga ... (6 min)

• Parameter Т10 – Čas za postopno povečanje moči gorilnika na nominalno vrednost…(10 min)
če je T10 = 0 potem je funkcija izključena.

INFO - Če je moč kotla nižja od 15 kW, izklopite dimni ventilator na kotlu, tako da odklopite
priključek ventilatorja pod pokrovom kotla. To ne velja za kotle z gorilnikom na zgornjih
vratih in kotle serije PX, kjer mora ventilator dimnih plinov vedno delovati skupaj z
gorilnikom na pelete. Kadar je prostor v kotlovnici omejen, lahko skrajšate dolžino
peletnega polža po želji, vendar kot peletnega polža nikoli ne sme preseči 45 °.
Najmanjša dolžina gibljive cevi med gorilnikom in peletnim polžem mora biti vedno
večja od 20 cm. Maksimalna dolžina cevi pe ne sme biti večja od 1 m.
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Nastavitev potrebne moči in kakovosti zgorevanja:

Prilagodite moč zgorevanja z nastavitvijo zračne lopute ventilatorja tako, da se plamen vedno konča
1 do 3 cm pred nasprotno steno. Pri kotlih z gorilnikom, vgrajenih na zgornjih vratih in z dolžino
plamena 60 cm ali več, nastavite gorilnik tako, da se konica plamena konča 10 do 15 cm pred
nasprotno steno.
Prav tako morate vedeti, da je nastavitev gorilnika drugačna, če je kotel opremljen z dimnim
ventilatorjem in če je kotel brez dimnega ventilatorja. Izgorevanje je treba natančno nastaviti po 30 do 60
minutah trajnega delovanja, najbolje z uporabo analize dimnih plinov. Priporočamo vam, da gorilnik
nastavite tako, da je presežek O2 v dimnih plinih v območju od 8 do 10 (12)%, povprečna vsebnost CO
pa je nižja od 500 mg / m3. Med delovanjem naj temperatura dimnih plinov nikoli ne pade pod 130 ° C
ali se dvigne nad 250 ° C (parameter S18).
INFO - Ker je gorilnik opremljen z veliko funkcijami (parametri), nastavite samo osnovne
parametre, ki označujejo moč gorilnika - T4 in T6, zračna loputa ventilatorja.
Priporočena približna nastavitev gorilnika z uporabo peletnih polžev DA1500, DA2000,
DA2500, DA3000 in DA4000 za posamezne izhodne vrednosti in pelete s premerom 6 mm ter
kotom peletnega polža 45 °:

Moč kotla

Parameter T4

Parameter T6

20 – 22 kW
15 – 16 kW
10 – 12 kW

12 s
8s
6s

8s
10 s
13 s

Odprtje zračne lopute na
ventilatorju gorilnika pri
kotlih z ventilatorjem
dimnih plinov

Odprtje zračne lopute na
ventilatorju gorilnika pri
kotlih brez ventilatorja
dimnih plinov

1/2 ( 27 mm)
1/4 ( 14 mm )
-

3/4 ( 42 mm )
2/3 ( 37 mm )
1/3 ( 18 mm )

Priporočena približna nastavitev gorilnika z uporabo peletnih polžev DRA25 1,3 m in DRA25
1,7 m , za posamezne izhodne vrednosti in pelete s premerom 6 mm ter kotom peletnega polža
65 °:

Moč kotla

Parameter Parameter Parameter
T1
T4
T6

Odprtje zračne lopute na Odprtje zračne lopute na
ventilatorju gorilnika pri ventilatorju gorilnika pri
kotlih brez ventilatorja
kotlih z ventilatorjem
dimnih plinov
dimnih plinov

20 – 24 kW

60 s

3s

10 s

1/2 (27 mm)

3/4 (42 mm)

15 – 16 kW

60 s

3s

13 s

1/4 (14 mm)

2/3 (37 mm)

10 – 12 kW

60 s

3s

15 s

-

1/3 (18 mm)

Za nastavitve gorilnika kotlov DxxPX in PXxx upoštevajte navodila za uporabo teh kotlov.
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• Parameter S1 – Dovoljeno število poskusov vžiga z dovajanjem goriva… (2).

Če je parameter S1 nastavljen na 4, se bo gorivo vedno prižgalo z obema vžigalnima tuljavama
hkrati (Z1 + Z2) v 2 poskusih vžiga goriva.
POZOR - Po zadnjem poskusu vžiga z dovodom goriva, nastavljenim s parametrom S1,
sledi poskus vžiga brez dovoda goriva. Če se po tem poskusu gorivo ne vžge, se sistem
izklopi in prikaže se sporočilo o napaki ALARM START.

• Parameter S2 - hitrost ventilatorja pri vžigu START… (1 %) - ne spreminjaj
OPOZORILO - 0 % = 700 rpm. Če je S2 = 0, ventilator ne dela ob vžigu.

• Parameter S3 – Hitrost ventilatorja med delovanjem RUN… (100 %)
V normalnih okoliščinah vam ne priporočamo, da zmanjšate hitrost ventilatorja, saj to vpliva na
hlajenje in čiščenje notranjih delov gorilnika. Za nastavitev količine zraka uporabljajte le zračno
loputo.

• Parameter S4 – Način kontrole vžiga …(1)
S4 = 1…. Fotocelica

• Parameter S6 – nastavitev prvega rezervnega izhoda R - dodatna izhodna funkcija… (4)

Prvi rezervni izhod R se uporablja predvsem za krmiljenje dimnega ventilatorja kotla (S6 = 4 )
POZOR - Pri standardni nastavitvi, ko je parameter S1 nastavljen na 2, lahko priključite na
izhode R, R2, R5 in R6 porabnika z največjim tokom 2.46 A (približno 566 VA).
Pri nastavitvi, ko pa je parameter S1 nastavljen na 4, kar pomeni, da se pri vžigu uporabljata
obe vžigalni tuljavi, pa lahko priključite na rezervni izhod R, R2, R5 in R6 porabnika z
maksimalnim tokom 0,29 A (pribl. 67 VA).

Če je:
a) S6 = 1….... Če pride do napake na gorilniku in se gorilnik izklopi, bo rezervni rele zaprt ter bo
rezervni izhod R pod napetostjo. Zahvaljujoč temu lahko z tem izhodom zaženete rezervni
vir energije za ogrevanje stavbe kot npr. plinski, električni ali oljni kotel.
b) S6 = 2…..... Če pride do napake na gorilniku in se gorilnik izklopi, bo rezervni rele odprt ter
rezervni izhod R ne bo pod napetostjo. Zahvaljujoč temu se lahko signal pošlje na električno
podprt krmilnik AB01 ATMOS GSM modul, ki bo poslal informacije, da je sistemska napaka ali
sistem ni pod napetostjo. To je nasprotna logika od S6 = 1, kar pomeni, da je pri normalnem
delovanju gorilnika rezervni izhod R pod napetostjo.
c)) S6 =3…… Rezervni zhod R se uporabi kot izhod ventilatorja peletnega gorilnika, kadar je rezevni
izhod sklenjen, je pod napetostjo vedno kadar deluje ventilator peletnega gorilnika (regulacija
dimnega ventilatorja je 100 % ali OFF). Ta funkcija se uporablja, kadar želite, da dimni ventilator
kotla dela skupaj z ventilatorjem gorilnika. Ta funkcija je namenjena neposrednemu krmiljenju
dimnega ventilatorja neposredno iz gorilnika (npr. DxxPX, PXxx).
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d)) S = 4…Rezervni izhod R se uporabi kot obratna funkcija izhoda ventilatorja peletnega gorilnika
kadar rezervni zhod ni sklenjen, ni pod napetostjo vedno kadar ventilator peletnega gorilnika
deluje. Ta funkcija se aktivira vedno kadar gorilnik A25 priključite na komplet AS25, ki vsebuje
modul AD02 ali AD03, ki v tem primeru nadzoruje dimni ventilator kotla. Namestite modul AD02
ali AD03 pod zgornji pokrov kotla in ga električno priključite med elektro priključno ploščo kotla in
dimnim ventilatorjem, glejte priključni načrt.
Ta nastavitev in povezava z modulom AD02 ali AD03 in posebnim priključkom (povezava na
glavno stikalo kotla) se standardno uporablja za kotle DCxxSP, CxxSP, ACxxSP s funkcijo za
samodejni zagon peletnega gorilnika potem ko drva pogorijo (AUTOSTART - S34 = 1 ali S34) = 2).
Dimni ventilator kotla deluje istočasno z peletnim gorilnikom med delovanjem AUTOSTART.
e) S6 = 5…… Rezerva deluje kot izhodna funkcija za vžigalno tuljavo Z1, uporabi se v primeru kadar
osnovni izhod za vžigalno tuljavo ne deluje.
f)) S6 = 6 ….. Funkcija mehanskega čiščenja gorilnika - se ne uporablja na gorilniku A-25
g)) S6 = 7 ….. Rezerva deluje kot izhod za nadzor peletnega polža, deluje po nastavljenem programu
regulacije (cikli med časoma T4 in T6). Rezervni izhod deluje neodvisno od dejanskega izhoda
peletnega polža. To pomeni, da če se standardni izhod za peletni polž poškoduje, bo nastavljena
funkcija na rezervnem izhodu delovala neodvisno v skladu z istim programom, zato se lahko uporabi
kot nadomestilo za poškodovani standardni izhod peletnega polža.
h)) S6 = 8 ….. Rezerva deluje kot izhod za nadzor dodatnega peletnega polža, deluje po
nastavljenem programu regulacije (cikli med časoma T4 in T6). Rezervni izhod deluje v odvisnosti
od delovanja osnovnega peletnega polža. To pomeni, da če se poškoduje (ne deluje) osnovni peletni
polž, bo prenehal delovati tudi dodatni peletni polž. Ta funkcija se uporabljav primerih, ko morate
upravljati še en zunanji peletni polž, ki transportira pelete iz dodatnega silosa v osnovni silos ob
kotlu.
i)) S6 = 9 ….. Rezerva deluje kot izhod za nadzor dodatnega peletnega polža, deluje po nastavljenem
programu regulacije vendar z to razliko, da ne deluje ciklično, ampak deluje konstantno v obeh časih T4 in
T6. Dodatni peletni polž tako deluje neprekinjeno in deluje neodvisno od stanja dejanskega izhoda
osnovnega peletnega polža. To pomeni, da če se poškoduje izhod za osnovni peletni polž, bo rezervni izhod
še vedno deloval. Ta funkcija se uporabljav primerih, ko morate upravljati še en zunanji peletni polž, ki
transportira pelete iz dodatnega silosa v osnovni silos ob kotlu. Pozor - dodatni peletni polž se mora
vedno krmiliti tudi z dodatnim senzorjem nivoja pelet (merilnikom nivoja), ki bo dodatni peletni polž
izklopil ob nastavljenem nivoju pelet v osnovnem silosu ob kotlu.
j) S6 = 10….. Rezerva deluje kot izhod za nadzor dodatnega peletnega polža, deluje po
nastavljenem programu regulacije vendar z to razliko, da ne deluje ciklično, ampak deluje
konstantno v obeh časih T4 in T6. Dodatni peletni polž tako deluje neprekinjeno in deluje
neodvisno od stanja dejanskega izhoda osnovnega peletnega polža. Razen v primeru poškodbe
osnovnega izhoda za peletni polž, prav tako dodatni peletni polž ne bo deloval. Ta funkcija se
uporabljav primerih, ko morate upravljati še en zunanji peletni polž, ki transportira pelete iz
dodatnega silosa v osnovni silos ob kotlu. Pozor - dodatni peletni polž se mora vedno krmiliti
tudi z dodatnim senzorjem nivoja pelet (merilnikom nivoja), ki bo dodatni peletni polž izklopil
ob nastavljenem nivoju pelet v osnovnem silosu ob kotlu. Ta funkcija je ista funkciji 9, toda z več
varnosti.
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k) S6 = 11 ….. Rezervna funkcija za krmiljenje dimnega ventilatorja kotlov DCxxSP (X),
CxxSP, ACxxSP, v primeru aktivirane funkcija za samodejni preklop na pelete ko drva
pogorijo. Ta funkcija zagotavlja, da dimni ventilator kotla deluje ob kurjenju drv. Ko gorilnik
deluje na pelete, pa se dimni ventilator izklopi. Ta funkcija se uporablja, če med delovanjem
gorilnika ne potrebujete ali želite uporabljati dimnega ventilatorja. Namestite modul AD02 pod
zgornji pokrov kotla in ga električno povežite med elektro priključno ploščo kotla in dimnim
ventilatorjem, glejte priključni elektro načrt.
OPOZORILO - to ni standardna nastavitev za kotle DCxxSP (X), CxxSP, ACxxSP z
funkcijo za samodejni preklop na pelete ko drva pogorijo.
(AUTOSTART - S34 = 1 ali S34 = 2) ko drva pogorijo (standardna nastavitev je S6 = 4).
l) S6 = 12…..Rezervna funkcija se uprablja za neposredno krmiljenje črpalke v kotlovnem
krogu iz regulacije gorilnika (priključna plošča kotla). Ta funkcija krmili črpalko v kotlovnem
krogu brez uporabe modulov AD02 ali AD03. To velja samo za kotle, ki ne omogočajo kurjenja
z drvmi (tudi v nujnih primerih). Npr. D14P, P14, D21P, P21, D25P, P25, DxxPX, PXxx. Izhod
črpalke je treba preklopiti na rezervo R na priključni plošči kotla in nameščeno pa mora biti tudi
tipalo TK, preden se lahko ta fukcija aktivira. Po aktiviranju je treba preveriti in konfigurirati
temperaturne parametre S37, S38, S39, S40.
m) S6 = 13…..Rezervna funkcija se uprablja za krmiljenje črpalke v kotlovnem krogu iz
regulacije gorilnika (izhodni kabel iz kotla s priključkom - v sredini bele barve) preko modulov
AD02 ali AD03. Ta funkcija krmili črpalko v kotlovnem krogu z uporabo modulov AD02 ali
AD03 v povezavi z termostatom črpalke ki je vgrajen v panel kotla. Ta način krmiljenja
črpalk se lahko uporablja za katerikoli ATMOS kotel na pelete in ga zato priporočamo.
Moduli AD02 ali AD03 morajo biti vstavljeni in priključeni pod pokrovom kotla, nameščeno
pa mora biti tudi tipalo TK preden se lahko aktivira ta funkcija. Po aktiviranju je treba preveriti
in konfigurirati temperaturne parametre S37, S38, S39, S40.

• Parameter S7 – Funkcija osnovnega peletnega polža - v nobenem primeru se ne spreminja ... (1)
• Parameter S10 – Določa delovanje gorilnika v primeru izpada napajanja ali ko se kotel aktivira z
glavnim stikalom - v nobenem primeru se ne spreminja… (1)

• Parameter S11 – Občutljivost fotocelice ……. (50%) - ne spreminjajte
• Parameter S12 – Občutljivost fotocelice za zaznavanje plamena - (1%) - ne spreminjajte
• Parameter S13 – Fiksni čas delovanja vžigalne svečke ……. (0 min) - ne spreminjajte
• Parameter S14 – nastavitev drugega rezervnega izhoda R2 - (0)

Drugi rezervni izhod R2 se uporablja predvsem za krmiljenje črpalke v kotlovnem krogu (S14 = 13)

Če je:
a) S14 = 1….... Če pride do napake na gorilniku in se gorilnik izklopi, bo rezervni rele zaprt ter bo
rezervni izhod R2 pod napetostjo. Zahvaljujoč temu lahko z tem izhodom zaženete rezervni vir
energije za ogrevanje stavbe kot npr. plinski, električni ali oljni kotel.
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b) S14 = 2…..... Če pride do napake na gorilniku in se gorilnik izklopi, bo rezervni rele odprt ter
rezervni izhod R2 ne bo pod napetostjo. Zahvaljujoč temu se lahko signal pošlje na električno
podprt krmilnik AB01 ATMOS GSM modul, ki bo poslal informacije, da je sistemska napaka ali
sistem ni pod napetostjo. To je nasprotna logika od S6 = 1, kar pomeni, da je pri normalnem
delovanju gorilnika rezervni izhod R2 pod napetostjo.
c)) S14 = 3…… Rezervni zhod R2 se uporabi kot izhod ventilatorja peletnega gorilnika, kadar je rezevni
izhod sklenjen, je pod napetostjo vedno kadar deluje ventilator peletnega gorilnika (regulacija
dimnega ventilatorja je 100 % ali OFF). Ta funkcija se uporablja, kadar želite, da dimni ventilator
kotla dela skupaj z ventilatorjem gorilnika. Ta funkcija je namenjena neposrednemu krmiljenju
dimnega ventilatorja neposredno iz gorilnika (npr. DxxPX, PXxx).
d)) S14 = 4…Rezervni izhod R2 se uporabi kot obratna funkcija izhoda ventilatorja peletnega gorilnika
kadar rezervni zhod ni sklenjen, ni pod napetostjo vedno kadar ventilator peletnega gorilnika
deluje. Ta funkcija se aktivira vedno kadar gorilnik A25 priključite na komplet AS25, ki vsebuje
modul AD02 ali AD03, ki v tem primeru nadzoruje dimni ventilator kotla. Namestite modul AD02
ali AD03 pod zgornji pokrov kotla in ga električno priključite med elektro priključno ploščo kotla in
dimnim ventilatorjem, glejte priključni načrt.
Ta nastavitev in povezava z modulom AD02 ali AD03 in posebnim priključkom (povezava na
glavno stikalo kotla) se standardno uporablja za kotle DCxxSP, CxxSP, ACxxSP s funkcijo za
samodejni zagon peletnega gorilnika potem ko drva pogorijo (AUTOSTART - S34 = 1 ali S34) = 2).
Dimni ventilator kotla deluje istočasno z peletnim gorilnikom med delovanjem AUTOSTART.
e) S14 = 5…… Rezerva deluje kot izhodna funkcija za vžigalno tuljavo Z1, uporabi se v primeru kadar
osnovni izhod za vžigalno tuljavo ne deluje.
f)) S14 = 6 ….. Funkcija mehanskega čiščenja gorilnika - se ne uporablja na gorilniku A-25
g)) S14 = 7 ….. Rezerva deluje kot izhod za nadzor peletnega polža, deluje po nastavljenem
programu regulacije (cikli med časoma T4 in T6). Rezervni izhod deluje neodvisno od dejanskega
izhoda peletnega polža. To pomeni, da če se standardni izhod za peletni polž poškoduje, bo
nastavljena funkcija na rezervnem izhodu delovala neodvisno v skladu z istim programom, zato se
lahko uporabi kot nadomestilo za poškodovani standardni izhod peletnega polža.
h)) S14 = 8 ….. Rezerva deluje kot izhod za nadzor dodatnega peletnega polža, deluje po
nastavljenem programu regulacije (cikli med časoma T4 in T6). Rezervni izhod deluje v odvisnosti
od delovanja osnovnega peletnega polža. To pomeni, da če se poškoduje (ne deluje) osnovni peletni
polž, bo prenehal delovati tudi dodatni peletni polž. Ta funkcija se uporabljav primerih, ko morate
upravljati še en zunanji peletni polž, ki transportira pelete iz dodatnega silosa v osnovni silos ob
kotlu.
i)) S14 = 9 ….. Rezerva deluje kot izhod za nadzor dodatnega peletnega polža, deluje po nastavljenem
programu regulacije vendar z to razliko, da ne deluje ciklično, ampak deluje konstantno v obeh časih T4 in
T6. Dodatni peletni polž tako deluje neprekinjeno in deluje neodvisno od stanja dejanskega izhoda
osnovnega peletnega polža. To pomeni, da če se poškoduje izhod za osnovni peletni polž, bo rezervni izhod
še vedno deloval. Ta funkcija se uporabljav primerih, ko morate upravljati še en zunanji peletni polž, ki
transportira pelete iz dodatnega silosa v osnovni silos ob kotlu. Pozor - dodatni peletni polž se mora
vedno krmiliti tudi z dodatnim senzorjem nivoja pelet (merilnikom nivoja), ki bo dodatni peletni polž
izklopil ob nastavljenem nivoju pelet v osnovnem silosu ob kotlu.
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j) S14 = 10….. Rezerva deluje kot izhod za nadzor dodatnega peletnega polža, deluje po
nastavljenem programu regulacije vendar z to razliko, da ne deluje ciklično, ampak deluje
konstantno v obeh časih T4 in T6. Dodatni peletni polž tako deluje neprekinjeno in deluje
neodvisno od stanja dejanskega izhoda osnovnega peletnega polža. Razen v primeru poškodbe
osnovnega izhoda za peletni polž, prav tako dodatni peletni polž ne bo deloval. Ta funkcija se
uporabljav primerih, ko morate upravljati še en zunanji peletni polž, ki transportira pelete iz
dodatnega silosa v osnovni silos ob kotlu. Pozor - dodatni peletni polž se mora vedno krmiliti
tudi z dodatnim senzorjem nivoja pelet (merilnikom nivoja), ki bo dodatni peletni polž izklopil
ob nastavljenem nivoju pelet v osnovnem silosu ob kotlu. Ta funkcija je ista funkciji 9, toda z več
varnosti.
k) S14 = 11 ….. Rezervna funkcija za krmiljenje dimnega ventilatorja kotlov DCxxSP (X),
CxxSP, ACxxSP, v primeru aktivirane funkcija za samodejni preklop na pelete ko drva
pogorijo. Ta funkcija zagotavlja, da dimni ventilator kotla deluje ob kurjenju drv. Ko gorilnik
deluje na pelete, pa se dimni ventilator izklopi. Ta funkcija se uporablja, če med delovanjem
gorilnika ne potrebujete ali želite uporabljati dimnega ventilatorja. Namestite modul AD02 pod
zgornji pokrov kotla in ga električno povežite med elektro priključno ploščo kotla in dimnim
ventilatorjem, glejte priključni elektro načrt.
OPOZORILO - to ni standardna nastavitev za kotle DCxxSP (X), CxxSP, ACxxSP z
funkcijo za samodejni preklop na pelete ko drva pogorijo.
(AUTOSTART - S34 = 1 ali S34 = 2) ko drva pogorijo (standardna nastavitev je S6 = 4).
l) S14 = 12…..Rezervna funkcija se uprablja za neposredno krmiljenje črpalke v kotlovnem
krogu iz regulacije gorilnika (priključna plošča kotla). Ta funkcija krmili črpalko v kotlovnem
krogu brez uporabe modulov AD02 ali AD03. To velja samo za kotle, ki ne omogočajo kurjenja
z drvmi (tudi v nujnih primerih). Npr. D14P, P14, D21P, P21, D25P, P25, DxxPX, PXxx. Izhod
črpalke je treba preklopiti na rezervo R na priključni plošči kotla in nameščeno pa mora biti tudi
tipalo TK, preden se lahko ta fukcija aktivira. Po aktiviranju je treba preveriti in konfigurirati
temperaturne parametre S37, S38, S39, S40.
m) S14 = 13…..Rezervna funkcija se uprablja za krmiljenje črpalke v kotlovnem krogu iz
regulacije gorilnika (izhodni kabel iz kotla s priključkom - v sredini bele barve) preko modulov
AD02 ali AD03. Ta funkcija krmili črpalko v kotlovnem krogu z uporabo modulov AD02 ali
AD03 v povezavi z termostatom črpalke ki je vgrajen v panel kotla. Ta način krmiljenja
črpalk se lahko uporablja za katerikoli ATMOS kotel na pelete in ga zato priporočamo.
Moduli AD02 ali AD03 morajo biti vstavljeni in priključeni pod pokrovom kotla, nameščeno
pa mora biti tudi tipalo TK preden se lahko aktivira ta funkcija. Po aktiviranju je treba preveriti
in konfigurirati temperaturne parametre S37, S38, S39, S40.

• Parameter S15 – Delovanje gorilnika na osnovi dveh temperatur v hranilniku toplote… (1)
a)) S15 = 1… Funkcija je izklopljena, gorilnik deluje na osnovi delovnega termostata na panelu kotla
b) S15 = 2 …. Funkcija se aktivira in peletni gorilnik deluje na osnovi dveh temperatur (tipal) v
hranilniku toplote - TV in TS (priporočeni volumen hranilnika je: 500 do 1000 l). Temperatura
spodnjega tipala (TS) je temperatura, pri kateri se gorilnik izklopi. Temperatura zgornjega tipala
(TV) pa je temperatura, pri kateri se gorilnik ponovno vklopi. Zaslon gorilnika prikazuje
temperaturo TV in TS
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c) S15 = 3 …. Funkcija se aktivira in gorilnik na pelete deluje na osnovi dveh temperatur (tipal) v
hranilniku toplote - TV in TS (priporočeni volumen hranilnika: 500 do 1000 l). Temperatura
zgornjega tipala (TV) je temperatura, pri kateri se gorilnik ponovno vklopi. Temperatura
spodnjega tipala (TS ali TK) je temperatura, pri kateri se gorilnik ustavi. O tem, ali je gorilnik
izklopljen na podlagi tipala TS ali TK, določa temperatura sončnih kolektorjev (TSV) in
temperatura v spodnjem delu hranilnika toplote (TS), kjer je vgrajen solarni izmenjevalec. Če
lahko sončni kolektorji učinkovito segreje vodo v hranilniku toplote, se gorilnik izklopi na podlagi
senzorja TK, tako da lahko hranilnik toplote shranjuje energijo iz sonca. Če energija iz sončnega
kolektorja pade pod določeno mejo (temperaturo), se logika deacitivacije gorilnika samodejno
preklopi nazaj na tipalo TS (S26 = 1). Vendar pa je mogoče nastaviti, da se preklop lahko zgodi le
po določenem časovnem obdobju (S29 = 2. številka pomeni dolžino zakasnitve med stikalom, v
urah). Druga varianta je, da gorilnik deluje stalno glede na temperature TV in TK (S26 = 0).
d)) S15 = 4 …. Funkcija je izklopljena in gorilnik deluje glede na temperaturo TK, zaščiteno s
delovnim termostattom na panelu kotla. Ko je ta funkcija aktivirana, moramo preveriti in po
možnosti nastaviti njene temperaturne parametre S18 in S19.
POZOR - če je S15 = 2 ni mogoče nastaviti S6 = 14 ali S14 = 14. Če je S15 = 3 ni mogoče
nastaviti S6 = 11, S14 = 11, S6 = 12, S14 = 12, S6 = 13, S14 = 13 Če je S15 = 1, S15 = 4
ni mogoče nastaviti S14 = 14.

• Parameter S16 - Temperatura zgornjega tipala (TV), pri katerem se zažene gorilnik… .. (60°C)
To je minimalna temperatura vode, ki jo je mogoče smiselno uporabiti v ogrevalnem sistemu.

• Parameter S17 - Temperatura spodnjega tipala (TS ali TK za S15 = 3), pri katerem se gorilnik
ustavi… (75°C).

To je najvišja temperatura kotlovne vode, ki ustreza zahtevam ogrevane stavbe (radiatorji in
talno ogrevanje).
POZOR - Te vrednosti ne nastavite previsoko, da ne pride do izklopa zaradi varnostnega
termostata na kotlu. Kotlovni termostat na kotlu vedno nastavite na maksimalno vrednost (95
° C). Če kotlovni termostat na kotlu izklopi gorilnik, preden se gorilnik izklopi s signalom iz
tipala TS v spodnjem delu hranilnika toplote, je to najverjetneje zato ker sistem ni v
hidravličnem ravnovesju zato ga morate preveriti in prilagoditi.

• Parameter S18 – opisuje zahtevano temperaturo kotla TK, pri katerem se gorilnik izklopi, če je S15
= 4… (85°C)

• Parameter S19 - razlika med temperaturo TK (za ponovni zagon gorilnika) za S15 = 4… (5 K)
• Parameter S24 – maksimalna temperatura dimnih plinov... (250 °C)

Če na gorilnik priključite tipalo temperature dimnih plinov (TS), v delovanju pa je ta vrednost
presežena, se na zaslonu prikaže opozorilo. Obveščala bo upravljavca o nujnosti čiščenja toplotnega
izmenjevalnika kotla ali monterja o potrebi po zmanjšanju moči gorilnika, da bi se izognili preveliki
porabi goriva. Delovanje gorilnika ni na noben način omejeno s tem sporočilom, za odstranitev
sporočila pa izključite in vklopite glavno stikalo na kotlu.
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• Parameter S26 – je funkcija za definiranje logike deaktiviranja gorilnika na osnovi tipal TS ali TK,
ko je S15 = 3. Priključitev kotla z hranilnikom toplote in vgrajenim solarnim izmenjevalnikom… (1)

a) S26 = 0…. gorilnik trajno deluje na osnovi zgornjega TV tipala (temperatura aktiviranja) in
srednjega tipala TK (temperatura izklopa). V spodnjem delu hranilnika toplote pa je vedno dovolj
prostora za energijo iz sončnega kolektorja (tipalo TS).
b) S26=1… gorilnik trajno deluje na osnovi zgornjega TV tipala (aktivacijska temperatura) in
konfigurirana logika samodejno poskrbi za preklapljanje med srednjim TK tipalom in spodnjim TS
tipalom. Ali je gorilnik deaktiviran na podlagi TS ali TK, se odloča na podlagi temperature na
solarnem panelu (TSV) in temperature na spodnjem delu hranilnika toplote (TS), kjer se nahaja
solarni izmenjevalec. Če lahko sončni kolektorji učinkovito segreje vodo v hranilniku toplote, se
gorilnik izklopi na podlagi tipala TK, tako da lahko hranilnik toplote shranjuje energijo iz sonca.

• Parameter S27 - aktivacijska diferenca funkcije S26 = 1… (10 K)
Če temperatura v solarnem kolektorju (TSV) preseže temperaturo v spodnjem delu hranilnika
toplote za aktivacijsko razliko, se funkcija deaktiviranja kotla preklopi iz spodnjega tipala TS na
srednje tipalo TK.
Če se funkcija krmiljenja črpalk za sončne kolektorje aktivira neposredno iz regulacije kotla (S6
= 14 ali S14 = 4), bo uporabljena ista logika za aktiviranje solarne črpalke.

• Parameter S28 – deaktivacijska diferenca funkcije S26 = 1… (3 K)
Če temperatura na solarnem kolektorju (TSV) preklopi temperaturo v spodnjem delu hranilnika
toplote z deaktivacijsko razliko, se funkcija deaktiviranja kotla preklopi s srednjega tipala TK na
spodnje tipalo TS.
Če se funkcija krmiljenja črpalk za sončne kolektorje aktivira neposredno iz regulacije kotla (S6
= 14 ali S14 = 4), bo uporabljena ista logika za aktiviranje solarne črpalke.

• Parameter S29 – je funkcija zakasnitve samodejnega preklopa iz tipala TK nazaj na tipalo TS za

krmiljenje gorilnika na podlagi dveh temperatur (tipala, S15 = 3) ... (0 ur) Ta funkcija omogoča, da
funkcija za deaktiviranje gorilnika preklopi se iz srednjega tipala TK na spodnje tipalo TS po času, ki je
naveden v parametrih S29, če je temperatura na TSV sončne kolektorje nižja ali večja le za
deaktivacijsko razliko (parameter S28), kot je temperatura v spodnjem delu v hranilnika toplote, kjer se
nahaja solarni izmenjevalec.
Nastavljena vrednost pomeni število ur, npr .: S29 = 2 pomeni zamik preklopa 2 uri.

• Parameter S30 – je funkcija minimalnega časa delovanja solarne črpalke, ko so izpolnjeni pogoji za

njeno aktiviranje in nato deaktivacija (funkcija S15 = 3)… (3 min) Nastavljena vrednost pomeni število
minut, npr .: S30 = 3 je 3 minute

• Parameter S31 – karakterizira zahtevano temperaturo TS v spodnjem delu hranilnika toplote, kjer je
nameščen solarni izmenjevalec, med funkcijo polnjenja hranilnika toplote s solarnim kolektorjem.
(funkcija S15 = 3)… (75 ° C)
Ko je temperatura dosežena, se solarna črpalka izklopi.

• Parameter S32– funkciji polnjenja hranilnika toplote s solarnim kolektorjem (funkcija S15 = 3)…
(100 ° C) solarna črpalka bo izklopljena, če je temperatura prekoračena.
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• Parameter S34– je funkcija samodejnega zagona gorilnika za pelete (AUTOSTART) po tem, ko

drva pogorijo. Funkcija je posebej izdelana za gorilnike DCxxSP (X) / (EP), CxxS, ACxxSP, lahko pa
se uporablja tudi za dva ločena kotla…. (0)

a) S34 = 0…. funkcija samodejnega zagona je izklopljena
b) S34 = 1…. funkcija samodejnega zagona je vklopljena. Gorilnik na pelete se vklopi, ko
temperatura dimnih plinov TSV pade pod nastavljeno vrednost (S36 = 80), npr. pod 80 ° C
c)

S34 = 2…. Funkcija samodejnega zagona je vklopljena. Gorilnik na pelete se vklopi, če sta
izpolnjena dva pogoja:
- temperatura kotla TK pade pod nastavljeno vrednost (S35 = 75), npr. pod 75 ° C
- temperatura dimnih plinov TSV pade pod nastavljeno vrednost (S36 = 80), npr. pod 80 ° C

Če je funkcija (parameter S34) vklopljena, se za kotle DCxxSP (X) / (EP), CxxSP, ACxxSP
uporablja naslednja praksa:
Ko v kotlu gorijo drva lahko preklopimo kotel iz drv na pelete.
Gorilnik na pelete bo izvedel DIAGNOSTICO, ki se bo uporabila za ugotavljanje trenutnega stanja
kotla (temperatura dimnih plinov, temperatura kotla, temperatura v hranilniku toplote).
Če niso izpolnjeni pogoji za takojšen zagon gorilnika (glejte zgoraj), bo gorilnik ostal v stanju
pripravljenosti, in bo ventilator za dimne pline ostal v delovanju (če je nastavljen), tako da bodo lahko
drva pravilno pogorela (S6 = 4). AUTOSTART bo na zaslonu gorilnika začel utripati.
Če znak AUTOSTART utripa počasi, pogoji, ki jih določa funkcija (S34 = 1 ali S34 = 2), niso
izpolnjeni.
Če znak AUTOSTART utripa hitro, so izpolnjeni prejšnji pogoji, vendar pogoji, ki jih določa
funkcija (S15 = 2), niso, kar pomeni, da temperatura v hranilniku toplote ni padla pod vrednost, ki jo
je določil S16, ali da končno stikalo ob zgornjih vratih ni pritisnjeno (zvezda ni prikazana na zaslonu
kotla v bližini simbola termoregulatorja)
Če so izpolnjeni vsi pogoji, se gorilnik samodejno zažene.
INFO - V primeru izpada električne energije bo gorilnik izvedel DIAGNOSTIKO in če
bodo izpolnjeni vsi pogoji, bo gorilnik začel delovati in se vrnil v normalno delovanje. V
nasprotnem primeru bo čakal na izpolnitev prejšnjih pogojev (padec temperature dimnih
plinov in temperature vode).
Če želimo uporabiti drva za segrevanje kotla, zadostuje, da se stikalo postavi na položaj
drva. Vendar je bolje, da stikalo najprej držite v položaju „0“ za 10 - 15 minut, da se lahko
gorilnik pravilno zaustavi.
OPOZORILO - Kotli DCxxSP (X) / (EP), CxxSP, ACxxSP ne omogočajo neposrednega
krmiljenja delovanja solarnega ogrevanja iz gorilnika pelet. TK in TSV tipala se
uporabljajo za merjenje temperature kotla in dimnih plinov med to funkcijo.

• Parameter S35 – označuje mejno (maksimalno) temperaturo kotla TK, pri kateri se gorilnik
samodejno zažene med funkcijo AUTOSTART (S34 = 2)… (75 ° C)

• Parameter S36– označuje mejno (max.) temperaturo dimnih plinov TSV, med katero se gorilnik
samodejno zažene med funkcijo AUTOSTART (S34 = 2)… (80 ° C)
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OPOZORILO - pri vgradnji tipala za dimne pline TSV v dimovodni kanal kotla TSV
temperatura ni natančna temperatura dimnih plinov, temveč razlika temperature za funkcijo
samodejnega zagona. Če želimo tipalo izpušnih plinov namestiti neposredno na ali v dimno
cev za natančno merjenje temperature dimnih plinov, je potrebno vedno uporabiti tipalo z
višjo toplotno odpornostjo do 400 ° C.

• Parameter S37 – označuje potrebno temperaturo kotla TK, med katerim se aktivira črpalka v

kotlovnem krogu. To se zgodi le, če je dosežena zahtevana temperatura in kotel je v načinu delovanja
ali v načinu izgorevanja (S14 = 13 z moduli AD02 ali AD03)… (75 ° C). Potrebno je tudi ponovno
preveriti ali nastaviti parametre S38, S39, S40

• Parameter S38 – deaktivacijska razlika za parameter S37 črpalke v krogotoku (S14 = 13 ali

S6 = 13)… (2 K)
Če temperatura kotla TK pade za več kot deaktivacijsko razlika S38, bo črpalka v kotlovnem krogu
izklopljena v načinu delovanja OPERATION ali STOP.

Kalibracija tipal

• Offset TV - Ta funkcija se uporablja za kalibracijo temperaturnega tipala TV v območju ± 9,9 ° C.
• Offset TS – Ta funkcija se uporablja za kalibracijo temperaturnega tipala TS v območju ± 9,9 ° C.
• Offset TK – Ta funkcija se uporablja za kalibracijo temperaturnega tipala TK v območju ± 9,9 ° C.
• Offset TSV – Ta funkcija se uporablja za kalibracijo temperaturnega tipala TSV v območju ± 9,9 ° C.
• Reset – S to funkcijo lahko z enim ukazom reprogramirate elektronsko enoto gorilnika na
privzete tovarniške nastavitve.

• Restart – S to funkcijo lahko z enim ukazom reprogramirate elektronsko enoto gorilnika na
nastavitve, ki jih je nazadnje nastavil monter (pod kodo monterja).
To omogoča ponastavitev krmilne enote brez spreminjanja sistemskih nastavitev v primeru kakršnih koli
težav.
• Calib . – S to funkcijo je mogoče kalibrirati vhode za temperaturna tipala s posebnimi pripomočki za
umerjanje - samo za proizvajalca.

• Language – To je izbirna funkcija jezika, v katerem gorilnik komunicira z uporabnikom
Osnovna različica programa vsebuje te jezikovne različice:
CZ - Czech, DE - German, EN - English, FR - French, IT - Italian, SP - Spanish ,
SE - Swedish, PO - Portuguese, RO - Romanian, PL - Polish, HU - Hungarian
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INFORMACIJSKI MENI
• Photocel – prikaže trenutno vrednost, ki jo vidi fotocelica.
• Temperatura TS – prikaže trenutno temperaturo TS - (temperatura dimnih plinov (S15 = 1) ali
nižjo temperaturo (S15 = 2))
• Temperatura TV – prikaže trenutno temperaturo TV - (temperatura vode (S15 = 1) ali zgornja
temperatura (S15 = 2))
• Temperatura TK – prikazuje trenutno temperaturo TK - (temperatura kotla (S15 = 1, S15 = 2, S15 =
4, S6 = 12, S6 = 13, S14 = 12, S14 = 13), srednja temperatura hranilnika toplote (S15 = 3, S6 = 14) ,
S14 = 14), srednja temperatura hranilnika toplote kot drugo tipalo za izklop za gorilnika TS2 (S26 = 0))
• Temperatura TSV – prikazuje trenutno temperaturo TSV - (temperatura dimih plinov (S15 = 1,
S15 = 2, S15 = 4, S34 = 1, S34 = 2), temperatura sončnega kolektorja (S15 = 3, S6 = 14, S14 = 14))
• Fan speed - prikaže trenutno hitrost ventilatorja
• Fan speed 2 – prikaže trenutno hitrost ventilatorja 2 (ni v uporabi)
• Conveyor - prikaže trenutno stanje peletnega polža
• Conveyor faults - prikaže informacije za serviserja
• Spirals - prikaže trenutno stanje vžigalnih tuljav
• Spiral faults - prikaže informacije za serviserja
• Reserve R - prikaže trenutno stanje rezervnega izhoda R (parameter S6)
• Reserve R2 - prikaže trenutno stanje rezervne izhoda R2 (parameter S14)
• Reserve R5 - prikaže trenutno stanje rezervnega izhoda R5 (parameter S67)
• Reserve R6 - prikaže trenutno stanje rezervnega izhoda R6 (parameter S68)

TESTING MENI
• Autotest – Ta funkcija se uporablja za avtomatsko testiranje vseh osnovnih elementov gorilnika, kot so
ventilator, peletni polž, vžigalne tuljave itd. Testiranje se izvaja zaporedoma v 20-sekundnih intervalih,
tako da lahko serviser spremlja delovanje posameznih naprav.
Če ta preskus ne zadostuje, je mogoče posamezne naprave preverjati tudi ločeno.
POZOR - Med preskušanjem se gorilnik izklopi, zato pred začetkom preskušanja
gorilnika vedno pustite, da z uporabo ukaza STOP pravilno zaustavi.
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22. Informacije - sporočila o napakah - odpravljanje napak
Splošno o odpravljanju težav
POZOR - vse posege v električne sisteme mora opraviti usposobljena oseba, ki je
prebrala navodila za uporabo.
Oprema ne deluje:
Če pridete do kotla z gorilnikom, ki je bil izklopljen, nadaljujte z naslednjim:
- Preverite, ali sta kotel in gorilnik pod napetostjo, če je tako
- Preverite, ali je silos napolnjen s peleti
- Preverite, ali je peletni polž napolnjen s peleti, potem ko je zmanjkalo peletov (vedno mora biti

OPOZORILO - če na gorilniku ni nobenega ALARMA in ne deluje to pomeni da
regulacija izvaja testiranje. Ne ponastavite ga tako, da izklopite napajanje (glavno stikalo),
počakajte, da se testiranje zaključi in se izpiše ALARM ali pa gorilnik začne delovati
normalno (počakajte 1 uro).

Tabela sporočil o napakah - alarmi
Sporočilo na
Alarm
zaslonu
št.
1
ALARM CRC
2

ALARM
SENSOR TV

3

ALARM
SENSOR TS

Pomen

Rešitev

Napačna programska kontrola
elektronske enote
Napaka tipala temperature
vode v kotlu ali temperature v
zgornjem
delu
hranilnika
toplote (TV) - tipalo je
poškodovano ali je odklopljen

Zamenjajte elektronsko
krmilno enoto
Preverite povezavo tipala z
gorilnikom
Preverite poškodovanost
kabla in tipala
Popravite ali zamenjajte

Napaka tipala temperature
vode v kotlu ali temperature v
spodnjem
delu
hranilnika
toplote (TS) - tipalo je
poškodovano ali je odklopljen

Preverite povezavo tipala z
gorilnikom
Preverite poškodovanost
kabla in tipala
Popravite ali zamenjajte
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4

ALARM
SENSOR TK

Napaka tipala temperature vode
v kotlu ali temperature v
srednjem
delu
hranilnika
toplote (TK) - tipalo je
poškodovano ali je odklopljen

5

ALARM
SENSOR TSV

6

ALARM
VENTILATOR

Napaka tipala temperature Preverite povezavo tipala z
dimnih plinov (TSV) - tipalo je gorilnikom
poškodovano ali je odklopljen
Preverite poškodovanost
kabla in tipala
Popravite ali zamenjajte
Napaka delovanja ventilatorja Preverite kabel senzorja
ali senzorja obratov ventilatorja obratov in njegovih priključkov
Preverite, ali veternica
ventilatorja ni zataknjena
Preverite varovalko (1,0 A) za
ventilator na elektronski plošči
Popravite ali zamenjajte

7

ALARM
VENT 2

8

ALARM RELE

enako kot VENTILATOR
ALARM
Napaka dimnega ventilatorja
kotla ali okvarjenega
kondenzatorja pod pokrovom
kotla

Preverite povezavo tipala z
gorilnikom
Preverite poškodovanost
kabla in tipala
Popravite ali zamenjajte

Isto kot ALARM
VENTILATOR
Zamenjajte zagonski
kondenzator dimnega
ventilatorja
Zamenjajte dimni ventilator
Preverite in po potrebi
ponovno namestite varovalko
za peletni polž (0,8 A)
Preverite ožičenje med
elektronsko ploščo in vtičnico
Prekinjen izhod za krmiljenje
peletnega polža
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9

ALARM SPIRAL

Nedelovanje obeh vžigalnih
tuljav

Preverite in zamenjajte
vžigalni tuljavi ter preverite in
zamenjate okvarjene
varovalke (3.15 A) na
elektronski plošči. Vnesite
aktivacijsko kodo: 1234

POZOR - V primeru sporočila o napaki ALARM SPIRAL morate vedno zamenjati obe
vžigalnai tuljavi in vnesti aktivacijsko kodo 1234. Če po zamenjavi vžigalnih tuljav in
vnosu kode gorilnik ne vžge (noben vžigni element se ne segreje) , zamenjajte elektronsko
krmilno enoto AC07X in uporabite izhodno rezervo za popolno kontrolo ene vžigalne
tuljave. V takem primeru nastavite parameter S6 = 5 ali S14 = 5 ..

10

11

ALARM START

ALARM
PHOTOCELL

Vsi poskusi vžiga so bili
izčrpani.
V silosu ni pelet

Napolnite silos z gorivom,
napolnite peletni polž in
resetirajte glavno stikalo na
kotlu

Okvarjeni vžigalni tuljavi

Preverite
napajalne
žice
vžigalnih tuljav, preverite
varovalko (3.15 A), preverite,
ali vžigalni tuljavi delujeta s
funkcijo v meniju TESTING

Napaka fotocelice

Preverite napajalni kabel
fotocelice, testirajte fotocelico
z uporabo funkcije v meniju
TEST-ING

Napaka zaznavanja plamena v
načinu OPERATION

Očistite fotocelico
Po potrebi zamenjajte
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12

ALARM SAFETY

Izklopljeno končno stikalo na
ohišju gorilnika

Pravilno pritrdite gorilnik na
kotel in preverite končno
stikalo.

Vklopil se je varnostni termostat Po potrebi očistite zgorevalno
(95 ° C) na dovodni cevi peletov komoro gorilnika, dovodno cev
za pelete in resetirajte gorilnik
do gorilnika. Zaradi gorenja
na glavnem stikalu kotla
slabo kakovostnih peletov, ki
proizvajajo žlindro se začne
tvoriti prepreka v ustju gorilnika,
zato se dovod zamaši in
temperatura na varnostnem
termostatu se dvigne

13

Zamašene poti dimnih plinov
iz kotla povzročijo da dimni
plini iz kotla potujejo proti
dovodni cevi za pelete in
povzročijo vklop varnostnega
termostata na dovodni cevi
peletov.

Očistite zgorevalno komoro v
gorilniku vsak dan, dokler ne
dobite kakovostnih peleti brez
lubja, ki ne proizvajajo žlindre
Očistite celotni kotel,
dimovodne kanale in dimnik.
Resetirajte gorilnik na glavnem
stikalu kotla.

Varovalka dimnega
ventilatorja (0.8A - 1.0A)

Preverite in po potrebi
zamenjajte ventilator ali
varovalko

HIGH FLUE
TEMP.!

Očistite
kotel
in
resetirajte
gorilnik
glavnem stikalu kotla.
Če se to prikaže kadar smo
namestili tipali TV in TS na
hranilniku toplote je to
opozorilo, da se še ni aktiviralo
parametra (S15 = 2) za
upravljanje kotla s pomočjo
dveh senzorjev v hranilniku
toplote

nato
na

Parameter S15 nastavite iz
tovarniške nastavitve (S15 =
1) na vrednost S15 = 2 - in
nato resetirajte gorilnik na
glavnem stikalu kotla.
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Če niste prepričani, nadaljujte na naslednji način:
- Preverite, ali peletni polž dejansko deluje tako, da konektor neposredno priključite
Vsak znak nad določenim simbolom na zaslonu pomeni, da element ali funkcija deluje ali bi
morala delovati.
Vsak simbol na zaslonu označuje en element ali funkcijo gorilnika.
- Prikazuje delovanje peletnega polža
- Prikazuje priključen regulacijski termostat kotla
- Prikazuje vklopljeno vžigalno tuljavo 1
- Prikazuje vklopljeno vžigalno tuljavo 2
- Prikazuje da ventilator gorilnika deluje
- Prikazuje sklenjen rezervni izhod R (spodaj *)
- Prikazuje sklenjen rezervni izhod R2 (zgoraj *)

- Če se sporočilo o napaki nanaša na poškodbe določenega dela gorilnika takoj, pokličite servisno
službo, da nadomestite poškodovan del
- Če se ne pojavi nobeno sporočilo o napaki, si morate ogledati in primerjati funkcijo posameznih
elementov v gorilniku, tako da preverite, kateri simbol na zaslonu utripa ali je osvetljen.
Na ta način lahko poiščete morebitno napako v gorilniku in najdete poškodovani del ki ne deluje.
- Če gorilnik ali kotel ni pod napetostjo, preverite napajalni kabel kotla ali kabel med gorilnikom in
kotlom
PREVIDNO - PRED ODPIRANJEM POKROVA GORILNIKA PREVERITE ALI
JE GLAVNO STIKALO IZKLJUČENO ! Preglede delov gorilnika sme opravljati
samo usposobljena oseba v skladu z veljavnimi standardi in zakoni.
Postopek pregleda notranjega električnega napajanja gorilnika in kotla:
- Preverite ali je gorilnik pod napetostjo
- Preverite ali se delovni signal pošilja gorilniku - delovni in varnostni termostat
sta sklenjena - L2 - gori simbol
- Preverite ali je vodnik - L1 - sklenjen
- Preverite varovalke na elektronski plošči za ventilator, peletni polž in vžigalni tuljavi
- Preverite priključne kontakte gorilnika
- Preverite ali vžigalni tuljavi na začetku zažarijo medtem ko zasveti simbol
ali
- Preverite priključitev vžigalnig tuljav (napajalne žice)
- Preverite priključek napajalnega kabla gorilnika pred napačno povezavo
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Če težave niste našli ponastavite regulacijo ̀ AC07X z ukazom RESTART.
Če sistem deluje vendar niste zadovoljni z njegovim delovanjem nadaljujte na naslednji način:
Najprej preverite kakovost peletov
• Moč ogrevanja - ali so resnično peleti iz lesa ali pa jim je bilo kaj dodano peleti razpadajo in nimajo vonja po lesu
• Barva pelet - uporabljajte samo bele pelete ki ne vsebujejo lubja in ostalih primesi, v nasprotnem
primeru boste morali čistiti izgorevalno komoro gorilnika vsak dan.
Če pa tudi enkrat dnevno čiščenje ni dovolj pa peleti vsebujejo snovi (biološki odpadki) ki niso
primerne za kurjenje v gorilniku A25. Potrebna je zamenjava.
• Prah med peleti - povzroča neenakomerno delovanje gorilnika in zamašitev cevi gorilnika
• Velikost - premajhni peleti - zmanjšajo moč gorilnika (Ø 5 x 5 mm), dolgi peleti pa se zatikajo
v dovodnem ustju gorilnika in zamašijo dovodno cev.
Preverite temperaturo dimnih plinov
• Optimalna temperatura dimnih plinov med delovanjem je 150 ÷ 200 °С.
• Če je temperatura previsoka, zmanjšajte moč gorilnika (zmanjšajte parameter T4 in povečajte T6)
in zmanjšajte količino zraka za izgorevanje ter očistite kotel.
• Če je temperatura prenizka, povečajte moč gorilnika in količino zraka za izgorevanje (povečajte
parameter T4).
Preverite nivo peletov v ustju gorilnika
• Če je nivo prenizek in gorenje ugaša, preverite temperaturo dimnih plinov (glejte zgoraj).
Zmanjšajte količino zraka za izgorevanje in povečajte količino dodajanja peletov - povečajte moč
(povečajte parameter T4).
• Če je nivo pelet v ustih gorilnika previsok in gorilnik kaže slabo izgorevanje - proizvaja se dim,

Na začetku preverite, kako dolgo je potrebno, da gorivo kvalitetno zagori - kako dolgo se iz dimnika
sprošča gost dim ki kaže na nepopolno zgorevanje
• Če se po vklopu gorilnika iz dimnika sprošča gost dim za več kot 5 minut, podaljšajte čas
postopnega povečanje na nazivno moč (parameter T10, npr. povečajte za 5min). Bodite
previdni pri nastavitvi zračne lopute.
Gorivo se pri prvem poskusu ne vžge, v drugem poiskusu pa vedno
• Podaljšajte čas za dobavo goriva pri vžigu (parameter T1 npr. za 10 s), podaljšajte čas T2 za
vžig pelet (npr. do 12 minut) ali zmanjšati kot peletnega polža (največ 45 °).
Če po ustavitvi gorilnika in njegovem pogorevanju ostane v gorilni komori (ustju) gorilnika
veliko žarečih neizgorelih peletov
• Razširite čas delovanja ventilatorja - parameter T5 (npr. podaljšajte čas za 5 minut) - nikoli ne skrajšajte
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23. Vzdrževanje in čiščenje gorilnika
Sistem za orevanje na lesne pelete je zasnovan tako, da zahteva minimalno vzdrževanje. Potrebna
stopnja vzdrževanja je neposredno odvisna od nastavljene moči gorilnika in kakovosti uporabljenih
peletov.
PREVIDNO - Pred začetkom popravil ali vzdrževalnih del na peletnem gorilniku,
vedno izključite napajanje z glavnim stikalom kotla ali prekinite povezavo z
napajalnim kablom gorilnika!
Redno odstranjevanje pepela:
Kurjenje lesenih peletov prepusti približno 1 do 2% pepela. V praksi boste postopoma ugotovili,
kako pogosto je treba gorilnik očistiti glede na nastavljeno moč, intenzivnost ogrevanja in kakovost
uporabljenega goriva. Pred začetkom čiščenja morate najprej ugasniti gorilnik in pustiti, da gorivo
izgori, najbolje z znižanjem temperature na regulacijskem termostatu ali z izklopom stikala gorilnika
na plošči kotla. Skupni interval čiščenja ustja gorilnika in kotla je nekje v razponu od 7 do 30 dni (po
kurjenju od 300 do 1000 kg visokokakovostnih peletov). Očistite pepel iz utorov gorilnika, tako da
odstranite zgorevalno komoro iz ustja gorilnika. Potem odstranite pepel iz zgorevalnega prostora kotla
in očistite toplotni izmenjevalnik na zadnji strani kotla, kot je opisano v priročniku za kotle.
  

Letno vzdrževanje
•

Vsaj enkrat na leto morate opraviti popoln servis, vzdrževanje in pregled gorilnika, med katerim
je treba gorilnik odstraniti iz kotla.

•

Med tem vzdrževanjem odstranite in obrišite fotocelico ki zazna plamen.

•

Temeljito očistite prostor pod zgorevalno komoro gorilnika in vžigalno tuljavo. Razstavite
dovodno cev, skozi katero pelete spadajo v gorilnik in jo očistite.

•

Odvijte pokrivno kovinsko ploščico ustja gorilnika, pritrjeno z enim vijakom, in očistite prostor
pod njo (strganje prahu in nanosov). Očistite odprtino, skozi katero fotocelica vidi plamen.

•

Očistite prah iz gibljive dovodne cevi med gorilnikom in peletnim polžem ter preverite če ni
poškodovana (luknjičasta). V takem primeru cev zamenjajte. Ob tej priložnosti preverite polž
zunanjega transporterja, tako da ga pregledate od spodaj, kjer peleti vstopajo. Preverite ali se
niso nekateri predmeti zataknili v polnilni odprtini polža, npr. vrečke za pelete, kosi lesa itd.,

•

Nato sestavite in postavite vse v kotlu. Zategnite vse povezave.
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•

Na koncu preverite osnovne funkcije in varnost elektronske enote v podmenijih TESTING in
INFOR-MATION. Preverite delovanje končnega stikala in 95°C varnostnega termostata ki je na
vstopni cevi pelet v peletni gorilnik.

POZOR - Prepovedano je opravljati varjenje na kotlu ali gorilniku, če je sistem priključen
na električno omrežje in elektronska krmilna enota ni odstranjena. Lahko se poškoduje. Če
kupec sam ne more opraviti rednega letnega pregleda in vzdrževanja gorilnika, lahko to
storitev naroči pri poblaščeni servisni službi. Zapišite letno vzdrževanje in pregled v
priročniku za uporabo.
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24. Seznam rezervnih delov
OPIS REZERVNEGA DELA
1A
1B
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Telo gorilnika - sprednji del
Telo gorilnika - zadnji del
Pokrov gorilnika - pokrov z oknom za zaslon
Zgornji pokrov ustja gorilnika
Nosilec elektronske enote

KOLIČINA KODA

Vijak za pritrditev pokrova in povezavo telesa gorilnika 4.2 x 13
Vijak za pritrditev ventilatorja M4 x 8
Vijak za pritrditev vsipne cevi M5 x 10
Vijak za pritrditev pokrova varnostnega termostata M4 x 6
Vijak za pritrditev končnega stikala M4 x 30
Vijak za pritrditev lopute ventilatorja 3.9 x 9.5
Matica M6
Samolepilna etiketa displeja
Končno stikalo
Varovalka vžigalne tuljave - tip F 3.15A/1500A/5x20 mm

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
18
4
3
1
3
6
4
1
1
2

H0217
H0218
H0219
H0220
H0221
H0222
H0223
H0059
H0224
H0225
H0229
H0226
H0227
H0228
H0210
S0989
S0987
H0211
H0230
H0058
H0231
H0232
H0260
H0234
H0216
H0214
S0095
S0170
H0236
H0237
H0238

38

Varovalka peletnega polža - tip F 0.8A/1500A/5x20 mm

1

H0239

39

Varovalka ventilatorja - tip F 1.0A/1500A/5x20 mm

1

H0251

40

Tesnilo fotocelice Ø 8/15

1

S0155

41

Tesnilo ventilatorja 72 x 79

1

S0156

Cev za dovajanje peletov
Varnostni termostat 95 °C
Pokrov varnostnega termostata
Nosilec - plošča z odprtinami za vžigalni tuljavi
Vžigalna tuljava 500 W
Pokrov vžigalne tuljave
Notranji nosilec vžigalne tuljave
Končno stikalo - FR501
Konektor gorilnika - 6-polni - moški - komplet (napajanje)
Konektor gorilnika - 6-polni - moški - komplet (tipala)

Ventilator z senzorjem obratov
Fotocelica
Nosilec fotocelice

Elektro kabel
Uvodnica za kabel vžigalne tuljave
Uvodnica za kabel končnega stikala, varnostnega termostata in tipal
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25. Sestavni deli gorilnika
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