Kotel na sekance/pelete z avtomatskim dovajanjem goriva

Biomatik 25S/P, 35S/P, 50S/P, 75S/P, 100S/P
NAVODILA za montažo, obratovanje in vzdrževanje
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Po končani montaži je potrebno
ENERGETSKO NALEPKO in
NAPISNO PLOŠČICO nalepiti na
vidno mesto bočnega plašča
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1. OSNOVNE INFORMACIJE
1.1. Splošen opis
Kotli BIOmatik se uporabljajo v sistemih centralnega ogrevanja in priprave sanitarne tople vode s prisilno
cirkulacijo ogrevalnega medija. Uporabljajo se v objektih z toplotnimi potrebami od 15 do 100 kW .
Kotel je primeren za kurjenje zdrobljene lesne biomase z vlago do 30 %. Sekanci se dodajajo v kurišče
avtomatsko s pomočjo transportnega polža.. Na vstopu v kurišče se gorivo suši in nato v drugem delu na
rešetki zgoreva. Gorenje se nadaljuje v zgorevalni komori nad rešetko, kjer se dovaja sekundarni zgorevalni
zrak. Zgorevanje goriva je usklajeno z cikličnim delovanjem transportnega sistema tako, da na rešetki gorivo
zgoreva sproti.
Konstrukcija kotla omogoča tudi nadomestno ročno kurjenje kosovnega lesnega goriva.
Obratovanje je dovoljeno za :
 Max delovni tlak do 4 bar
 Max delovna temperaturo do 90° C

Obseg dobave kotla z osnovno opremo:
Kotel se dobavlja v kompletu z vso opremo, ki omogoča avtomatsko kurjenje lesnih sekancev. Obseg
opreme











Jekleni kotlovski blok z napravami za avtomatsko čiščenje in odpepeljevanje
Plašč kotla s toplotno izolacijo
Dimni ventilator
Ventilator zgorevalnega zraka
Gorilnik z napravami za dovod primarnega in sekundarnega zgorevalnega zraka
Vžigalna naprava
Kotlovski transportni polž v dolžino 600 mm
Motorna celična zapora na dovodu goriva
Komandna omarica z digitalnim in stikalnim regulatorjem delovanja
Kontrola in vodenje zgorevanja z lambda sondo

Obseg dodatne opreme:

Dodatna oprema zajema transportne naprave za dovod goriva do celične zapore na kotlu
 Silosni transportni polž z ohišjem.
 Silosna odjemna naprava z reduktorjem
 Pogon silosnega transporterja in odjemne naprave
Dodatno opremo je potrebno projektno uskladiti z situacijo na objektu. Max. dolžina silosnega transporterja
je 5 m. Max. premer odjemne naprave v silosu je 4 m.

Slika 1: Kotel ETIKS BIOmatik za kurjenje lesne biomase
1-kotel, 2-celična zapora, 3-krmilna omara, 4-posoda za pepel, 5-pogon čiščenja.

Slika 2: Sistem za odvzem in transport sekancev
1-transportni polž, 2-odjemna naprava z rekuktorjem, 3-pogon.

1.2. Tehnični podatki
Etiks Biomatik
Potreben vlek dimnika
Vodni volumen
Temp. dimnih plinov – max/min
Pretok dimnih plinov – naziv,moč
Pretok dimnih plinov – min. moč
Premer dimne cevi
Vodni prikljućek
Hidravlične izgube
Max. / min, izhodna moč
Razred kotla po EN 303-5
Čas gorenja pri nazivni moči
Območje delovne temperature
Maximalni dovoljen delovni tlak
Mini, temperatura povratne vode
Vrsta goriva in vsebnost vlage
Dimenzija polnilne odprtine
Volumen polnilne komore
Volumen hranilnika toplote
Električna moč pri zagonu
Električna moč pri delovanju
Električna moč pri pauzi
Vode za termično varovalo
Električni priključek, zaščita
Delovanje kotla
Hrup pri delovanju
Poraba goriva pri nazivni moči
Izkoristek kotla
Višina kotla
Širina kotla
Globina kotla
Teža kotla
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100 S
1,2
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190/120 C
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0,006
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25/7,5
35/10
50/15
75/22,5
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neprekinjeno
80 - 90
3
60
B1- lesni sekanci , vlaga do 20 %,
C1- lesni peleti, vlaga do 10 %
315/290
370/310
450/400
82
82
183
288
288
625
875
1250
1900
2500
900
700
0
Max.20 C, Min 2 bar
220 V, 50 Hz, IP 20
Nadtlačno brez kondenzacije
Do 30
6,4
8,9
12,8
19,2
25,8
> 90
1380
1380
1600
1850
1850
572
572
692
812
812
975
975
1150
1265
1450
543
562
720
1024
1158

Emisije snovi v zrak za
Prah - nazivna moč - 13 % O2
Prah - min moč - 13 % O2
CO – nazivna moč – 13 % O2
CO – min, moč – 13 % O2

Lesne sekance
mg/m3

28

mg/m3

28
101
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Emisije snovi v zrak za
Prah - nazivna moč - 13 % O2
Prah – min moč - 13 % O2
CO – nazivna moč – 13 % O2
CO – min, moč – 13 % O2
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27
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Lesne peleti
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3

22
28
123
90

24
28
87
120

27
28
51
151

Mejne vrednosti koncentracije prahu znašajo : za sekance 100 mg/m3, za pelete 60 mg/m3
Mejne vrednosti koncentracije CO znašajo: za sekance 1000 mg/m3, za pelete 800 mg/m3

1.3 Konstrukcija kotla
Kotel je izdelan iz kvalitetne kotlovske pločevine. Prednja gorilna komora je vodnohlajena in ima
v spodnjem delu zgorevalno rešetko. Spodnji del komore je obložen z termobetonskimi vložki, ki
zagotavljajo kvalitetno zgorevanje.
Primarni zgorevalni zrak se dovaja pod rešetko, sekundarni zrak pa nad rešetko. Ustrezno razmerje se
nastavi pri preizkusnem pogonu.
Dimni plini se iz zgornjega dela zgorevalne komore vodijo navzdol in preidejo v toplovodni izmenjevalnik,
nato pa preko ventilatorja v dimnik.
Zgorevalna rešetka je opremljena z mehanizmom za obračanje. Obračanje rešetke, čiščenje cevi in
odstranjevanje pepele se izvaja samodejno po programu.
Za čiščenje pepela sta predvidena v spodnjem delu pod gorilno komoro in izmenjevalcem transportna polža,
ki odrivata pepel v zunanje posode.
Dimne cevi izmenjevalca se čistijo samodejno s počjo vgrajene spirale in pomičnega mehanizma.
Celoten kotlovski blok je toplotno izoliran z mineralno volno in zaščiten z pločevino.
Gorivo se dovaja na rešetko preko transportnega polža. Na vstopu nad polžem je vgrajena celična zapora, ki
zagotavlja mehansko zatesnitev kurišča in preprečuje povratni vdor ognja.
Vžiganje goriva in delovanje kotla je popolnoma avtomatsko. S pomočjo lambda sonde in temperaturnh
tipal ga vodi vgrajen digitalni regulator

Slika 3: Prerez kotla ETIKS BIOmatik
1-kotel z izolacijo, 2-celična zapora s pokrovom, 3-polž za transport pepela izpod kurišča, 4-transport pepela
izpod izmenjevalcev, 5-kurišče, 6-izmenjevalec toplote, 7-dimna komora

2. Zahteve v zvezi z vgradnjo in povezavo kotla
2.1 Vgradnja kotla
Kotlovki blok se postavi na negorljiv podstavek visok najmanj 5 cm, oziroma toliko, da je omogočen
priključek na dimnik pod blagim kotom.. Za kotlom in ob stani naj bo prostora vsaj za 600 mm, ob stanici,
kjer so vrata za čiščenje naj bo vsaj 1000 mm, da je omogočeno čiščenje in odstranjevanje pepela..
Podstavek kotla :
Priporoča se višina min. 50 mm
Globina in širina se določi glede na velikost kotla (glej tehnične podatke)
Prostor kotlovnice mora ustrezne velikosti, tako da je po montaži kotla zagotovljen prosti dostop do vseh
delov kotla, silosa pelet in dimovodnih kanalov, kar bo omogočalo redno kontrolo in čiščenje naprav.
Zagotoviti je potrebno dostop svežega zraka za zgorevanje in prezračevanje kotlovnice. Za kotle moči
od 15 do 35 kW je minimalni prosti presek odprtine za zrak 250 cm2, za kotle od 35 do 100 kW je
minimalni presek 600 cm2.

2.2 Povezava kotla z ogrevalnim sistemom
Obratovanje lesnega kotla bo zanesljivo in varno, če bodo pri izvedbi instalacij upoštevani veljavi tehnični
predpisi izdani s SLO in novi EU predpisi. Toplotna moč kotla se določi z izračunom transmisijskih izgub
objekta, kar je podano v projektni dokumentaciji.
Pri uporabi trdega goriva je potrebno po zahtevah EN 303-5 v povezave kotla in ogrevalnega sistema
vgraditi regulacijske in varnostne naprave, ki v vsakem slučaju zagotavljajo, da temperatura v kotlu ne
preseže 110 C in delovni tlak ne preseže 3 bare.
Pri kurtjenju lesnih sekancev se mora vgraditi dodatna oprema, ki bo povečala varnost obratovanja,
izboljšala kvaliteto zgorevanja in izkoristek goriva ter podaljšala življensko dobo kotla. Lesni sekanci
so ceneno nizkokvalitetno gorivo, z vlago ki je vedno višja od 20 %; kotel mora obratovati ves čas v
območju visokih temperatur z polno močjo, da se prepreči tvorba lepljivi oblog. Vgradi naj se:
- hranilnik toplote
- regulacja temperature povratne kotlovske vode.
Hranilnik toplote se vgradi v sistem med kotlom in toplovodnim razdelilcem. Osnovni krogotok povezuje
kotel s hranilnikom toplote. Delovanje kotla je vezano na temperaturo v hranilniku; ko je dosežena max.
temperatura hranilnika spodaj, se delovanje kotla izklopi; ko pade temperatura v hranilniku zgoraj pod min.
nastavljeno vrednost se kotel ponovno vklopi. Pri kurjenju sekancev deluje kotel vedno s polno močjo z
režimom VKLOP/IZKLOP.
Kotlovski krogotok deluje neodvisno od porabnikov toplote. Mešalni motorni ventil s črpalko ali sklop
LADOMAT na povratnem vodu pred kotlom ima nalogo vzdrževati temperaturo povratne vode tako visoko,
da je preprečena nizkotemperaturna korozija kotla. Toplotna energija, ki se v času delovanja kotla ne porabi
za ogrevanje, se shranjuje v hranilniku toplote in se porabi kasneje, ko je v kotlu gorenje že prenehalo.
Izvedbe so:
-

Hranilnik je prazen
Hranilnik ima vgrajen pretočni bojler
Hranilnik ima vgrajen pretočni bojler in solarni izmenjevalec

Sekundarni krogotok ogrevalnih sistemov se mora izvesti z avtomatsko regulacijo preko motornega
mešalnega ventila. Priporočamo zvezno regulacijo ogrevanja vodeno po zunanji temperaturi.
Shema vezave s hranilnikom toplote in ločenim akomulacijskim bojlerjem

MMV – motorni mešalni ventil za varovanje povratka
PPV – protipovratna loputa brez vzmeti – se vgradi le v slučaju kurjenja z trdim gorivom
STS – protipožarno varovalo priključeno na vodovod

Shema vezave s hranilnikom toplote, vgrajenim pretočnim bojlerjem in solarnim izmenjevalcem

MMV – motorni mešalni ventil za varovanje povratka
PPV – protipovratna loputa brez vzmeti – se vgradi le v slučaju kurjenja z trdim gorivom
STS – protipožarno varovalo priključeno na vodovod
MVSV – mešalni ventič sanitarne tople vode

2.3 Povezava kotla z dimovodnim sistemom
Dimnik mora ustrezati predpisom iz področja požarne varnosti, mora biti opremljen s čistilnimi odprtinami,
imeti mora odpornost proti vpijanju kondenzata in imeti mora zadosten presek in zadosten vlek. Ustreznost
dimnika potrdi dimnikarska služba.
Zagotovljen mora biti stalen zadosten vlek dimnika; potrebni podatki za izračun dimnika so podani v tabeli
tehnični podatki v poglavju 2.2.
-

Temperatura dimnih plinov 220 C
Potreben vlek na dimnem priključku 120 Pa

Zgorevanje v kotlu je podtlačno; potreben podtlak v kurišču pri delovanju kotla zagotavlja dimni ventilator,
ki pokriva tlačne izgube pretoka preko kotla.
Premer dimne tuljave mora biti vedno večji od premera dimnega priključka na kotlu. Pri določanju premera
se morajo upoštevati EN norme in lokalni predpisi.
Povezava med kotlom in dimnikom mora biti čim krajša, priključki morajo biti plinotesni, imeti
morajo ustrezne čistilne odprtine. Vodenje dimnih cevovodov skozi bivalne prostore ni dovoljeno.
Pred vstopom v dimnik priporočamo vgradnjo regulatorja vleka dimnika.

3. Montaža kotla z opremo
Pred dobavo in montažo je potrebno projektno uskladiti montažne pogoje in izdelati izvedbene projekte
postavitve kotla in transportne opreme za dovod goriva.
Izvedbeni projekt postavitve izdela od proizvajalca pooblaščeni projektant; projekt služi proizvajalcu kot
osnova za izdelavo kotlovske opreme. Izdelana in dobavljena oprema mora popolnoma ustrezati situaciji na
objektu, zahtevam kupca in pogojem dobavitelja.
Montažo kotla in dobavljene opreme na objektu mora opraviti od proizvajalca pooblaščeni izvajalec.
Izvede se postavitev kotla na pripravljene temelje, montaža kotlovskega transporterja s celično zaporo,
montaža vseh pogonov, ventilatorjev in elektro omare na kotlu ter montaža silosnega transporterja z
odjemno napravo in pogonom.
Kotlovski blok se postavi na negorljiv podstavek visok najmanj 10 cm, oziroma toliko, da je omogočen
priključek na dimnik pod blagim kotom. Nad kotlom mora biti prazen prostor višine 1000 mm, ki omogoča
nemoteno vertikalno čiščenje tlačnega dela.
Za kotlom in ob stani kotlovskega polža naj bo prostora vsaj za 1000 mm, ob stranici kjer so posode za
pepel naj bo vsaj 800 mm, da je omogočeno čiščenje in odstranjevanje pepela..
Odjemna naprava silosnega transporterja se montira v središču silosnega prostora. Višina se prilagodi
naklonu polža tako, da bo spodnji položaj krožnice vzmeti min 50 mm od poda silosa. Silosni polž je spodaj
vpet v odjemno napravo, v zgornjem delu je postavljen na ustje celične zapore.
Pod celično zaporo kotlovskega polža je potrebno vgraditi cevno nosilno podporo, preveriti vgradnjo
gorilnika in stanje postavitve šamotne opreme v kurišču kotla.

Dimenzije
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H

Višina kotla

[mm]

1380

1600

1850

1850

H1

Višina priključka silosnega polža

[mm]

750

750

765

765

H2

Višina osi dimnega ventilatorja

[mm]

1235

1435

1655

1655

H3

Višina priključka povratnega voda

[mm]

250

250

250

250

H4

Višina priključka dvižnega voda

[mm]

1090

1290

1480

1480

B

Širina kotla

[mm]

572

692

812

812

B1

Širina zaboja za pepel

[mm]

300

300

300

300

B2

Širina polža in celične zapore

[mm]

680

680

720

720

B3

Bočni odmik priključka silos. polža

[mm]

475

475

510

510

B4

Minimalni bočni odmik kotla od stene

[mm]

1100

1100

1200

1200

L

Globina kotla

[mm]

975

1150

1265

1450

L1

Skupna globina

[mm]

1310

1500

1650

1840

L2

Vzdolžni odmik dimnega priključka

[mm]

140

140

160

160

L3

Vzdolžni odmik priključka silos. polža

[mm]

640

700

800

950

L4

Vzdolžni odmik kotla od stene

[mm]

700

700

800

800

ØD

Dimni priključek

[mm]

160

160

200

200

4. Montaža toplovodnih instalacij
Povezavo kotla s toplovodnim sistemom sme opraviti le strokovno usposobljena oseba z ustrezno
registracijo. Pri izvedbi montaže se morajo brezpogojno upoštevati veljavni tehnični predpisi, EU norma EN
303 - 5, lokalna zakonodaja in navodila proizvajalca..
Pri kurjenju lesnih sekancev priporočamo vgradnjo hranilnika toplote, ki naj ima volumen v litrih , ki znaša
50 x moč kotla v kW. Ustrezne toplovodne sheme vezava so podane v poglavju 2
Na najvišjem delu kotla ali na pretočnem cevovodu, se mora pred zapornim ventilom montirati
varnostni ventil z nadtlakom odpiranje 2,5 bare. Na najnižjem delu kotla se mora montirati polnilno
praznilna pipa.
Temperaturne dilatacije grelnega medija je potrebno izravnati z raztezno posodo. Velikost posode naj
določi strokovnjak glede na vsebino vode v kotlu in ogrevalnem sistemu. Zaprta posoda se naj priključi na
povratni cevovod - tlak na zračnem delu posode naj bo 0,8 bara višji kot je statični tlak sistema, tlak
polnitve vodnega dela v hladnem stanje pa naj bo 0,2 bara višji kot je tlak na zračni strani
Po končani montaži je izvajalec dolžan:





Opraviti tlačni preizkus z hladnim vodnim tlakom 4 bare.
Izvesti zagon sistema, preizkusni pogon, opraviti nastavitve in meritve emisij dimnih plinov
Poučiti uporabnika o delovanju
Potrditi garancijski list s pečatom in podpisom z navedbo datuma zagona

5. Elektro instalacije
5.1 Osnovne informacije
Montažo elektroinstalacij in priklop kotla, sme opraviti le strokovno usposobljena oseba z ustrezno
registracijo. Pri izvedbi montaže se morajo brezpogojno upoštevati veljavni tehnični predpisi, EU norme,
lokalna zakonodaja in navodila proizvajalca.

5.2 Regulacijska shema
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Vž
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Hranilnik
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Q5

T3
M
3 M4
Q6

AQ1

Motor pogona kotlovskega polža
Motor pogona silosnega polža
Motor pogona odpepeljevanja
Motor pogona mešalnega ventila
Ventilator zgorevalnega zraka 25kw
Ventilator zgorevalnega zraka 50kw
Belimo lopute primarnega zraka
Belimo lopute sekundarnega zraka
Ventilator dimnih plinov
Belimo pogona rešetke
Vžigalni grelec
Črpalka primarnega krogotoka

Q7,Q8

MA-AL-14F85-4A
MA-AL-14F85-4A
1ZK-71 A-6
AVC 05
G2E-108-AG63-01
G2E-120-AR77-01
LM24A-SR
LM24A-SR
UCJ4C52
NF230A-S2
HTH
ALPHA2L32-60 180

Input
Tv
T1
T2
T3
T4
T5
Kr

Varnostni termostat
Temperatura vode v kotlu
Temperatura vode v hranilniku zgoraj
Temperatura vode v hranilniku spodaj
Temperatura vode na povratku v kotel
Temperatura dimnih plinov
Končno stikalo rešetke

TG-400
PT 100
PT 100
PT 100
PT 100
PT 100
NF230A-S2

400V/370W
400V/370W
400V/180W
230V/4VA
230V/35W
230V/100W
24V/1W
24W/1W
230V/0,18A
230V/6W
230V/175W
230V/45W

Kl
Pv

Končno stikalo lopute polža
Protipožarno varovalo

5.3 Priključna shema digitalnega regulatorja

TPD 3110
STS 20.S

Pregled tiskanega vezja Oxygen XL
±24V:

RS-232:
pustimo prazno
(servisni priključek)

pustimo
prazno(rezerva)

Re8:
Re7:
Re6:
Re5:
Re4:
Re3:
Re2:
Re1:

Aktivna vhoda:
TP10:
pustimo prazno
(rezerva)
TP9:
Senzor podtlaka
PT100 senzorji:
T8:
ogrevalni krog 2

AQ4:
AQ3:

T7:
ogrevalni krog 1
T6:
zalogovnik spodaj

+24V
GND
AQ2: BELIMO
loputa sekundarni

T5:
zalogovnik zgoraj

+24V
GND
AQ1: BELIMO
loputa primarni

T4:
dimni plini
T3:
povratna voda

Q11:
dimni ventilator

T2:
izhodna voda

Q10:
sekundarni
ventilator

LAMBDA:
-siva žica
-črna žica

Q9:
primarni ventilator

Stikala:
SW6: pustimo prazno
(rezerva)

230V:
dovod 4A

SW5: pustimo prazno
(rezerva)

Q8-N-Q7:
mešalni ventil

SW4: pustimo prazno
(rezerva)

Q6:
črpalka

SW3:
nivojno stikalo 2

Q5:
čistilna loputa

SW2:
nivojno stikalo 1

Q4:
fen za prižiganje

SW1:
stikalo vrat

Q3:
dozirni polž 3

SEC-SW:
varnostno
temperaturno stikalo

Q2:
dozirni polž 2

Lambda:
lamb: bela žica
12V: bela žica

Q1:
dozirni polž 1

SUPP-OUT: : pustimo
prazno (rezerva)

230V IN:
dovod 2A

ALARM: Obveščanje uporabnika o napaki

24V AC: dovod iz
transformatorja

Vezalna shema Oxygen XL

P

Povzetek delovanja
Cencen sistem za avtomatizacijo ogrevalnega sistema je zasnovan tako, da neprestano nadzoruje vse elemente v
ogrevalnem sistemu v vseh fazah, tudi ko kotel ne deluje.
Ko je kotel hladen in bi želeli začeti z ogrevanjem, se najprej avtomatsko očisti kurišče in po končanem procesu preide
na polnjenje goriva.
Ko je kotel napolnjen, sistem prižge ventilator, s katerim se premeša zrak v kotlu. Takoj zatem se sproži proces
prižiganja.
Ko sistem zazna, da se je v kurišču gorivo vžgalo, prične s povečevanjem moči tj. razgorevanjem, dokler ne doseže
ciljne temperature.
Na tem mestu sistem preide v popolno avtomatiziran nadzor in regulacijo moči, goriva in zraka z neposrednim ozirom
na nastavljene parametre v uporabniškem vmesniku. Regulira se količina goriva v kurišču, koti loput za dovod
izgorevalnega zraka, ter hitrost dimnega ventilatorja. Regulacija se izvaja glede na izhodno temperaturo vode,
temperaturo dimnih plinov in ostanek kisika v dimnih plinih (lambda regulacija)
Če sistem zazna, da je zmanjkalo goriva, preide v proces ugašanja kotla. Prav tako se ta proces sproži, če uporabnik
ročno izbere izklop kotla oz. se izklop izvrši glede na nastavitev časovnega intervala.
Ko je kotel ohlajen, sistem ponovno sproži čiščenje kurišča in ga pripravi na ponovno uporabo.
V tem stanju se po 20 minutah izključi obtočna črpalka in zapre mešalni ventil. Če se temperatura vode kljub
izključenemu gorenju poveča preko 90C, se črpalka ponovno vključi in mešalni ventil odpre za 5 minut.
Sistem ima integriran tudi varnostni način delovanja ob morebitnem pregretju vode za 2°C nad nastavljeno
temperaturo, tako da postavi kotel v mirovanje, vse ostale elemente ogrevalnega sistema pa regulira nespremenjeno.

Diagram poteka vžiga
Spodaj je prikazan poenostavljen diagram poteka vžiga, kateri je zgrajen na podlagi dolgoletnih izkušenj v ogrevalni
tehniki in skrbi za popolnoma nadzorovano delovanje Vašega kotla.

Start
(sprožen proces prižiganja)

Stalno delovanje

Vklop glede na uro
(prehod iz pavze v delovanje)

DA
** preverjanje parametrov:
- dvig temperature dima za potrditev procesa vžiga
- padec kisika za potrditev procesa vžiga
NE

Ali gori?

Poskus vžiga št. xx
DA

Ali se je vžgalo?
**

DA

Delovanje

NE

Število vžigov
manj kot 3?

DA

Odštevanje
poskusov vžiga

Deluje?
*

* preverjanje parametrov:
- ostanek kisika v dimu za kontrolo gorenja
- razlika med temperaturo dima in vode

NE

Ohlajanje sklopa
vžiga

NE

Napaka vžiganja
Izklop delovanja

Napake in sporočila
Spodaj so opisane napake oz. sporočila, ki Vam jih vrne sistem za avtomatizacijo Oxygen XL. V primeru napak
med delovanjem se ta sporočila prikažejo v orodni vrstici na zgornjem robu zaslona.
Obvestilo
Ogenj je ugasnil
Prižiganje ni uspelo
Loputa pepela ni zaprla
Varnostni termostat
Odprta vrata
Odprto kurišče
Zamašen transporter

Pomen
Ogenj v kurišču je ugasnil, verjetno je zmanjkalo goriva.
Pri prižiganju je prišlo do težave
Na loputi za čiščenje pepela je ovira. Očistite loputo, ko bo kotel
hladen.
Varnostni termostat se je vklopil. Preglejte odjem toplote in po
potrebi zaustavite kurjenje.
Vrata so odprta, zaprite vrata.
Kurišče je odprto, zaprite kurišče.
Transporter za gorivo je zamašen. Očistite transporter, ko je kotel
hladen.

Struktura uporabniškega vmesnika

Grafični uporabniški vmesnik nam omogoča interakcijo s sistemom Cencen preko na dotik občutljivega zaslona.
Zaradi večje preglednosti je vmesnik razdeljen na več glavnih zavihkov. Podrobno bomo te zavihke spoznali
kasneje. Najprej si oglejmo osnovno sestavo grafičnega vmesnika na 7 palčnem zaslonu industrijske kakovosti.

Osnovno okno je sestavljeno iz celozaslonske grafične predstavitve ogrevalnega sistema in prikaza vrednosti
elementov v živo. Za vstop v aplikacijo pritisnite gumb v zgornjem levem kotu (NAPREJ)

Ob zgornjem robu se nahaja vrstica z izbiro različnih prikazov delovanja.
VEČ – prikaz aktualnih časov delovanja kotla – dostava goriva, in statusov delovanja kotla
Vklop/izklop kotla – tu lahko izbiramo med različnimi možnostmi delovanja kotla, načini kdaj se delovanje kotla
vključi in prehajamo med različnimi fazami delovanja kotla.
Uporabniške nastavitve – tu nastavljamo osnovne parametre delovanja kotla: hitrosti ventilatorjev in čase
delovanja polžev za dostavo goriva.
ALARMI – prikaz aktualnih parametrov in zgodovine parametrov, ki so se zgodili med delovanjem kotla
Servisne nastavitve – nastavitev naprednih parametrov, ki so pomembni za delovanje kotla. Ti parametri lahko
močno spremenijo delovanje kotla, zato priporočamo, da jih nastavlja le strokovno usposobljen serviser.
Ročno krmiljenje – prisiljen vklop in izklop različnih pogonov kotla : dostavnih polžev, črpalk, ventilatorjev…

VKLOP / IZKLOP
Izbira načina delovanja kotla in vsiljeni preklopi med fazami delovanja

VKLOP – Kotel stalno deluje, ko doseže nastavljeno temperaturo, preide v fazo mirovanja ( ni doziranja goriva)
in ko temperatura vode pade za 3 stopinje pod nastavljeno vrednost se ponovno vključi ( doziranje goriva,
prižiganje in razgorevanje)
IZKLOP – Kotel je izključen.
URA – Delovanje kotla se prične kot to določa nastavljeni čas v meniju za nastavitev ure.
ZALOGOVNIK – Kotel vzdržuje temperaturo izhodne vode vendar spremlja tudi temperaturo vode v hranilniku
toplote. Ko naraste temperatura v SPODNEM delu hranilnika preko nastavljene vrednosti, se delovanje kotla
izključi. Zaradi porabe toplote temperatura v hranilniku pada. Ko pade temperatura v ZGORNJEM delu hranilnika
za 10C pod nastavljeno vrednost hranilnika se kotel ponovno vključi.
ČIŠČENJE – Deluje samo dimniški ventilator. Ni dostave goriva niti gorenja. Pomoč pri čiščenju kotla.
POGOREVANJE – Delujejo dimni ventilator, ventilator podpiha in lopute odpro. Pomoč pri pogorevanju goriva
v kotlu. V tej fazi ni regulacije temperature.
SKOK NA FAZO – Kadar hočemo kotel prisilno postaviti v neko fazo gorenja, lahko to storimo s pritiskom na
polja : ZAČETEK, POLNJENJE, RAZGOREVANJE, GORENJE, UGAŠANJE in IZKLOP.
Čiščenje pepela lahko prisilimo z izbiro UGAŠANJA, nato pustimo, da ogenj pogori in nato izberemo IZKLOP.
Pred izklopom se očisti pepel. Nato ponovno izberemo fazo ZAŽETEK.

O
SNOVNE NASTAVITVE
Zavihek »Osnovne nastavitve « nam ponuja nastavitve različnih parametrov, uporabljenih za nastavitve gorenja
kotla. Za lažje delo so parametri razdeljeni po skupinah. Sistem Oxygen XL ponuja sedem različni skupin
parametrov, med katerimi se pomikamo z gumboma »Naprej« in »Nazaj«.

Osnovne nastavitve – ventilatorji:

0°C – 120°C
Želena temperatura izhodne vode v kotlu C
Želena vrednost temperature vode v kotlu. Odvisno od namena kotla in želje stranke. Naj se giblje v razponu
od 60 do 90 C. Kotel s pomočjo regulacijskega algoritma poskuša vzdrževati temperaturo izhodne vode čim
bolj enako tej nastavljeni vrednosti. Ko doseže nastavljeno vrednost in če bi temperatura še kar naraščala (
zaradi zmanjšanega odvzema toplote in ogretega kotla), preide v izklop, dokler temperatura ne pade za 3C
pod nastavljeno vrednost.
Omejitev največje dovoljene moči kotla %

0% - 100%

Največja stopnja delovanja kotla. Nastavljiva je od 0 do 100%. Ta faktor pomeni neko podobnost z močjo
delovanja kotla v %. Med poletnimi meseci, ko zahteva po topli vodi ni tako velika jo lahko zmanjšamo in s
tem dosežemo optimalnješe delovanje kotla.

0% - 100%
Največji obrati dimnega ventilatorja
Maksimalni obrati dimnega ventilatorja, ki jih bo ventilator imel, ko bo kotel deloval z največjo močjo.
0% - 100%
Najmanjši obrati dimnega ventilatorja
Minimalni obrati dimnega ventilatorja, ki jih bo dimni ventilator imel, ko bo moč kotla najmanjša in kotel še
ne bo v mirovanju. Ko bo temperatura vode v kotlu enaka nastavljeni temperaturi.
0% - 100%
Največji kot lopute primarnega zraka %
Maksimalni kot lopute za izgorevanje goriva (primarni ventilator), ki bo dosežen, ko bo moč kotla največja.
0% - 100%
Najmanjši kot lopute primarnega zraka %
Minimalni kot lopute za izgorevanje goriva , ki jih bo pri minimalni moči kotla.
0% - 100%
Največji kot lopute sekundarnega zraka %
Maksimalni kot lopute za izgorevanje plinov (sekundarni ventilator), ki bodo doseženi, ko bo moč kotla
največja.
0% - 100%
Najmanjši kot lopute sekundarnega zraka %
Minimalni kot sekundarne lopute ( izgorevanje plinov) , ki jih bo pri minimalni moči kotla.
0% - 100%
Obrati ventilatorja podpih
Nastavljeni obrati ventilatorja podpiha, ki je skupen za primarni in sekundarni zrak (loputo), Ta ventilator
deluje, ko je vsaj ena loputa odprta za več kot 5%. Če je kotel v mirovanju ali izključen ventilator miruje.

0% - 100%
Procent doziranja goriva pri maksimalni moči od interval %
Ko se ogenj v kotlu razgori, se gorivo dozira v intervalih. Ta parameter določa koliko največ časa
naj delujejo dozirni polži, kadar je moč kotla 100%.
0% - 100%
Procent doziranja goriva pri minimalni moči od interval %
Ko se moč kotla zmanjšuje se zmanjšuje tudi čas delovanja dozirnih polžev. Ta parameter določa
najkrajši čas, ko ti polži še delujejo pri 0% moči kotla.
0s – 1000s
Interval doziranja goriva v kotel
Specificira celotni cikel pavze in doziranja skupaj. Tako da ni potrebno ločiti pavze in dosiranja.
Ta perioda je vedno ista. Spreminja se samo čas doziranja.
0s – 400s
Trajanje doziranja v fazi stand-bySec.
Ko kotel doseže želeno temperaturo, gre v mirovanje. s tema dvema parametroma vzdržujemo
ogenj, da ne prihaja do stalnih vžigov.
0s – 1000s
Pavza doziranja v fazi stand-bySec.
Ko kotel doseže želeno temperaturo, gre v mirovanje. s tema dvema parametroma vzdržujemo
ogenj, da ne prihaja do stalnih vžigov.
0% do 100%
Razmerje med odvzemom in doziranjem.
Zmanjšanje delovanja odvzemnega polža goriva v silosu, glade na dostavne polže v kotel.
Običajno odvzemna naprava deluje manj časa, kot polži za dostavo goriva. S tem preprečimo
nabiranje goriva v presipnih jaških.
0C do 100C
Nastavljena temperatura vode v hranilniku toplote
Ko je kotel v načinu dela ZALOGOVNIK, spremlja temperaturo v zgornjem in spodnjem delu
zalogovnika. Ko je temperatura v spodnjem delu zalogovnika višja od vrednosti tega parametra se
kotel ustavi in ko temperatura v zgornjem delu zalogovnika pade za 10C pod vrednost tega
parametra se kotel ponovno aktivira.

SERVISNE NASTAVITVE
Parametri teh nastavitev so namenjeni fini oz. specifičnim nastavitvam kotla. Priporočamo, da jih nastavlja
usposobljen serviser, sicer lahko pride do nekontroliranega delovanja kotla ali celo do njegovega poškodovanja.

Polnjenje in prižiganje
Nastavitev parametrov, ki določajo čase dostave goriva pred njegovim prižiganje in čase delovanja vžigne naprave.

0s – 100s
Čas začetnega prepihovanja pri zagonu kotla Sec.
Kotel je potrebno pred vžigom prepihati, tako da se napolni s svežim zrakom.
0s – 1000s
Čas dostave goriva pred pričetkom prižiganja Sec.
Določa koliko časa naj pred prižiganjem deluje dozirni sistem, da se v kurišču nabere dovolj
goriva, za vžig kotla.
0% - 100%
Hitrost vrtenja primarnega ventilatorja v fazi prižiganja %
Parameter določa hitrost vrtenja primarnega ventilatorja v fazi prižiganja.
0% - 100%
Hitrost vrtenja dimnega ventilatorja v fazi prižiganja %
Določa procent delovanja dimnega ventilatorja v fazi prižiganja oz. delovanja fena.
0s – 1000s
Čas prižiganja goriva pri hladnem kotlu
Določa, kolik časa naj bo vključen fen v fazi prižiganja kotla.
0s – 100s
Doziranje goriva po začetnem vžigu – pulzni interval (&) v
dozirnem času parametra
Parameter določa koliko časa deluje dozirni polž, ko je kotel v fazi prižiganja s fenom. To
dodatno doziranje goriva je aktivno v drugi polovici časa delovanja fena. Interval je fiksen in je
enank kot je za normalno delo kotla. Drugi interval je tako »celotni dozirni interval - % dozirnega
intervala«.
0s – 100s
Čas povečevanja moči – razgorevanje Sec.
Čas ko se moč kotla povečuje. To je v fazi, ki sledi fazi prižiganja in kurišče še ni ogreto, da bi
bilo izgorevanje dovolj kvalitetno.

Regulacija gorenja
Tu nastavljamo parametre, ki vplivajo na količino goriva in količino vpihanega zraka, in zagotavljajo optimalno
izgorevanje goriva

0% - 100%
Občutljivost regulacije temperature vode %
Določitev faktorja moči kotla iz razlike med želeno in dejansko temperaturo izhodne vode. Koliko je
faktor moči kotla, če je odstopanje med želeno in dejansko temperaturo vode 1 stopinja. ( P=15 pomeni
da pri odstopanju 2 stopinj kotel deluje z močjo 30%). Poenostavljeno pomeni da je izračunana moč
kotla sledeča »Moč kotla« = (T želena – T trenutna ) * P vrednost
0% - 21% (0 – 210)
Koncentracija kisika v dimnih plinih pri največji nastavljeni
moči kotla 0 do 21 % kisika
Pri nastavljeni veliki moči kotla je preostanek kisika manjši.
Želena vrednost preostanka kisika v dimnih plinih je navadno okoli 10% odvisno od zakonov v
določeni državi. Ta parameter nastavlja % kisika, katera je povezana na max korekcijo sekundarnega
ventilatorja.
0% - 21% (0 – 210)
Koncentracija kisika v dimnih plinih pri najmanjši nastavljeni
moči kotla 0 do 21 % kisika
Pri najmanjši moči kotla je preostanek kisika večji.
Želena vrednost preostanka kisika v dimnih plinih je navadnookoli 10% odvisno od zakonov v določeni
državi. Ta parameter nastavlja % kisika, katera je povezana na max korekcijo sekundarnega
ventilatorja.
0% - 100%
Vpliv lambda sonde na regulacijo sekundarnega zraka
Preostanek kisika v dimnih plinih se regulira s spreminjanjem količine sekundarnega zraka v
kurišču. Ta parameter določa za koliko procentov od določene vrednosti zraka ( določene v osnovnih
parametrih)se lahko spremeni položaj lopute in s tem izravna količina kisika v dimnih plinih. Večje
ko je odstopanje med želeno vrednostjo kisika in izmerjeno vrednostjo kisika, hitreje se spreminja
položaj sekundarne lopute.
0% do 100%
Vpliv lambda sonde na regulacijo količine goriva
Če se z regulacijo sekundarnega zraka ne doseže želena vrednost kisika v dimnih plinih in je odstopanje
večje od 1,5% se regulacija izvaja tudi s spreminjanjem količine goriva v kurišču.
0% - 100%
Obrati dimnega ventilatorja, ko je kotel v fazi mirovanja %
Ko se kotel ustavi je potreben še določen čas, da se odvedejo vsi dimni plini. Ta parameter določa, s
kolikšnimi obrati se naj v tej fazi še vrti dimni ventilator.
0min – 100min
Čas pogorevanja kotla – zmanjševanje moči Minute
Čas ugašanja kotla. V tej fazi ni dostave goriva in v kotlu dogori gorivo, ki je bilo dostavljeno prej – v
fazi gorenja.
0°C – 120°C
Največja nastavljena temperatura povratne vode v kotel C
Temperatura povratnega voda, do katere je vključena črpalka za premešavanje. Skrbi, da ne pride do
rosenja kotla pri zagonu.

Odpepeljevanje
Tu nastavljamo pogostost čiščenja pepela

0s – 600s
Čas odpiranja čistilne lopute pepela Sec.
Čas odpiranja lopute za odstranjevanje pepela. V tem času se gorenje in doziranje goriva ne
izvaja.
0min – 1000min
Interval čiščenja pepela v minutah
Interval v katerem se ponovi čiščenje pepela. Interval se meri samo v času doziranja goriva, pavza
v času doziranja se ne šteje. Zaradi tega je ta interval lahko precej daljši od časa od enega do
drugega čiščenja.
0 - 250
41. Nastavljeni največji tok dozirnega polža
V sistemih s sekanci spremljamo delovanje dozirnega polža. Če zaradi zamašitve s sekanci pride
do njegove ustavitve naraste tok motorja in če preseže vrednost nastavljeno s tem parametrom, se
motor zavrti nazaj (2 sekundi) in nato ponovno preide v normalno delovanje. Tak manever naredi
največ trikrat v 5 minutah, sicer javi napako, da je polž zamašen in ga ne more očistiti.

Nastavitve sond
Tu nastavljamo korekcije za posamezne merilne sonde.
Vrednost na levi je potrebno nastaviti tako, da je prikaz na desni čim bolj enak dejanski vrednosti merjene veličine. Do
odstopanj lahko prihaja zaredi motenj frekvenčnih pretvornikov, dolžine priključnih žic, temperature v omari,
življenske dobe ( lambda sonda).

GRAFI
Zavihek »Grafi« nam ponuja grafični prikaz vrednosti različnih parametrov , glede na časovno obdobje. Grafi so
porazdeljeni na tri strani in sicer:

Voda in moč

Na tej strani lahko spremljamo temperaturo izhodne vode in faktor moči skozi čas.

Ventilatorji

Na tej strani lahko spremljamo hitrosti primarnega, sekundarnega in dimnega ventilatorja skozi čas. Primarni
ventilator je uporabljen za ustvarjanje podpiha (pihanje v gorivo), sekundarni ventilator pa poskrbi za dodatno
izgorevanje (pihanje v plamen). Dimni ventilator poskrbi za ustrezen prehod dima iz kotla.

Dim

Na tej strani lahko spremljamo temperaturo dima in vsebnost kisika skozi čas. Za optimalno gorenje sta potrebna tako
pravilna temperatura dima, kakor tudi ustrezna vsebnost kisika.

ROČNO DELO
POZOR: Opcija »Serviser« je namenjena za delo strokovne osebe, pri testiranjih, odpravljanju težav, ipd.
Te napredne nastavitve so razdeljene v dve skupini, vsaka na svoji strani.
Serviser 1/2
Na tej strani lahko upravljamo s posameznimi elementi ogrevalnega sistema, jih vklapljamo ali izklapljamo in po
končanem delu vrnemo na avtomatsko delovanje po programu. Vsak element ima tri gumbe za spremembo režima
delovanja in polje, ki prikazuje, kateri režim je trenutno izbran.

Na spodnjem delu zaslona lahko spremljamo tudi stanja posameznih bitov v programu za avtomatizacijo gorenja
(uporabno samo za serviserje).
Serviser 2/2
Na tej strani lahko ročno nastavljamo hitrost posameznega ventilatorja v sistemu. Vnesena vrednost med 1 in 100 se
bo neposredno prevedla v odstotek hitrosti, ki jo naj ventilator doseže. Če vpišemo vrednost 0, s tem vrnemo ventilator
v avtomatsko delovanje po programu.

6. Delovanje
6.1 Spuščanje v pogon in prvo kurjenje
Spuščanje v pogon in prvo kurjenje opravi pooblaščen izvajalec montaže kotla. Pri tem mora:











Opraviti pregled in ugotoviti ustreznost toplovodnih in dimovodnih instalaciji
Preveriti pritisk vode v kotlu
Preveriti stanje goriva v silosu in ustreznost dozirnega sistema.
Preveriti stanje v kurišču kotla in v prostoru za odvajanje pepela
Kontrolirati in nastaviti tesnenje vrat na kotlu
Nastaviti vgrajene termostate
Nastaviti ustrezen delovni program na digitalnem regulatorju kotla
Kontrolirati in nastaviti delovanje ogrevalnega sistema
Kontrolirati in nastaviti delovanje ogrevalnega sistema
Poučiti uporabnika o varnem delovanju s kotlovsko napravo

6.1 Obratovanje
Kotli iz družine ETIKS BIOmatik delujejo popolnoma samodejno in ne potrebujejo drugega
posluževanja, kot občasno kontrolo in eventuelno nastavitev parametrov. Kljub temu pa je dobro, da
uporabnik pozna delovanje in upravljanje naprave, zato so v nadaljevanju predstavljeni najpomembnejši
kontrolni elementi.
Pri vžiganju kotla se pritisne na tipko VKLOP , da se aktivira procesor. Sledi avtomatsko
delovanje:
 Ventiliranje pred vžigom. Če procesor zazna da v kotlu ne gori se vklopi proces VŽIGANJA
 Doziranje goriva pred vžigom
Vžiganje z dovajanjem vročega zraka
Če po vžiganje ni uspelo se doziranje goriva in vžiganje avtomatsko ponovi
Če po določenih ponovitvah vžiganje ni uspelo se proces ustavi; na displayu se izpiše napaka
Potrebna je ugotoviti vzrok neuspelega vžiganja in ponovno pritisniti na tiko start
 Ko računalnik zazna, da v kotlu gori preide program v RAZGOREVANJE in nato v DELOVANJE
 DELOVANJE ; delovnaje dozirnega sitema se izvaja ciklično po nastavitvah in izračunih procesorskega
regulatorja.
Delovanje kotla se samodejno zaustavi in samodejno ponovno vklopi pri:
1. doseženi max. temperaturi vode v kotlu ali v hranilniku – odvisno od izbire regulacije
2. poteku časa za odpepeljevanje
3. programiranem urnem delovanju
Delovanje kotla se samodejno zaustavi in se ponovno ne vklopi pri;
1. ročnem izklopu - pritisk na tipko izklop
2. izklopu varnostnega termostata, ki je montiran na kotlu – preveriti je potrebno vzrok povišane
temperature vode v kotlu, odviti pokrovček termostata in ga ročno deblokirati
3. izpadu napetosti el. omrežja, če je regulacija tako nastavljena je potreben ročni vklop
4. pri blokadi elektromotorjev na polžih – potrebno je preveriti vzrok blokade, očistiti transporter in
ponovno vklopiti delovanje

Pred vsakim ponovnim kurjenjem potrebno
 Kontrolirati prisotnost ogrevalne vode in tlak v sistemu. Če je tlak v hladnem stanju nižji od 0,5 bara se
mora sistem dopolniti z vodo
 Kontrolirati ustreznost naprav za odvajanje dimnih plinov
 Kontrolirati ustreznost delovanja regulacoje
Pri obratovanju kotla je potrebno paziti, da se temperatura vode ne poviša preko 90 C. Delovna
temperatura se naj giblje med 70 in 90 C. Delovni tlak vode naj bo med 1 in 2,5 bara.

7. Opis napak in ukrepi za odpravo
7.1 Napaka vžiga
Kotel je opremljen s samodejnim vžigom goriva. Ob vsakem zagonu kotla računalnik preveri ali v kotlu
gori ali ne. V primeru, da gori gre v režim delovanja, v nasprotnem primeru pa v režim vžiganja (glej
diagram poteka vžiga).
Do napake vžiga pride, če v številu poizkusov, ki so določeni v proceduri vžiga (običajno 3) računalnik
na zazna, da v kotlu gori. To pomeni, da % kisika ne pade pod nastavljeno vrednost, ali da temperatura
dimnih plinov ne naraste nad nastavljeno vrednost.

7.2 Kurišče polno sekancev
V primeru, da je na zaslonu izpisana napaka vžiga najprej odprite vrata kotla in preverite stanje v
notranjosti kurišča. Če je v kurišču polno ne zgoretih sekancev je možno, da je nastavljen čas delovanja
grelca prekratek - povečajte čas delovanja grelca (glej poglavje NASTAVITVE - SERVISNI MENI)
Postopek povečanja delovanja grelca je opisan v poglavju NASTAVITVE - SERVISNI MENI. Ko
povečate čas delovanja grelca izključite dozirna polža ter čiščenje in odpepeljevanje (stikala na pozicijo
0), ter ponovno pritisnite tipko START. Počakajte, da se gorivo dobro razgori, potem vključite polže ter
čiščenje in odpepeljevanje.
Če po nastavljenih poizkusih ne pride do vžiga je možno, da je prišlo do okvare grelca. V tem primeru
pokličite servisno službo.

7.3 V kurišču ni sekancev
V primeru, da je na zaslonu izpisana napaka vžiga in v kurišču ni sekancev, najprej preverite, če so v
dozirnem polžu sekanci in če dovajanje sekancev deluje nemoteno. Če je dozirni polž prazen preverite,
ali je v silosu še dovolj sekancev in ali se je slučajno ustvaril obok. To pomeni, da odjemna naprava ne
dobi dovolj sekancev in je silosni polž prazen. Pojdite v silos in razporedite sekance tako, da jih bo
odjemna naprav dosegla.
Če je z doziranjem sekancev vse v redu je možno, da je prišlo do vžiga sekancev, vendar ogenj ni bil
toliko močan, da bi računalnik zaznal gorenje. V tem primeru povečajte količino dovedenih sekancev pri
vžigu (Stoker Pulse) glej poglavje NASTAVITVE - SERVISNI MENI.

7.4 Odprta rešetka kurišča
Pri vsakem čiščenju, ko se odpre rešetka kurišča Če se iz katerega koli razloga rešetka ne zapre, na
zaslonu ostane napis ODPRTA LOPUTA in polži ne dovajajo sekancev v kurišče.
Napako rešimo tako, da ročno vklopimo čiščenje in s tem ponovno odpremo rešetko. Izklopimo prisilno
čiščenje in počakamo, da se rešetka zapre. Če je potrebno postopek ponovimo.

7.5 Odprta loputa silosnega polža
Do odprtja lopute silosnega polža največkrat pride, če se na vsipu v celično zaporo zagozdijo večji
sekanci ali drugi kosi, ki preprečujejo, da bi se lahko sekanci vsipali v celično zaporo in naprej v
kotlovski polž. Ker silosni polž dovaja sekance, ki se nabirajo v zgornjem delu polža pride do dviga
pokrova silosnega polža in s tem prekinitve delovanja in na zaslonu se izpiše napaka
Napako odpravimo tako, da z ustreznim predmetom (daljša palica ali kaj podobnega) razrahlamo sekance
na vhodu v celično zaporo. Zapremo pokrov (da aktiviramo varnostno stikalo) in s daljšim pritiskom na
tipko START aktiviramo delovanje kotlovskega polža in celične zapore.

8. Ocena tveganja in ukrepi za odpravo nevarnosti
8.1 Ocena tveganja in seznam nevarnosti
Pri delovanju toplovodnega kotla na lahko nastopijo sledeča tveganja in nevarnosti_
-

Povečanje najvišje delovne temperature
Nevarnosti pri obratovanju z lesnim gorivom
Tvorba lepljivih oblog na stenah kotla
Nevarnost požara
Nevarnost zastrupitve z dimnimi plini – oglikov monoksid
Nevarnost opeklin

8.2 Ukrepi za odpravo nevarnosti
Ukrepi pri nenadnem povečanju temperature v kotlu
Če pride pri kurjenju s trdnimi gorivi do povečanja temperature vode v kotlu preko 110°C je vzrok v:
 Neustrezni izvedbi instalacij - neupoštevanju zahtev standarda SIST EN 303-5 (glejte poglavje 2).
 Prekomernem nalaganju goriva.
 Okvare na regulacijskih in varovalnih napravah.
Da ne pride do trajnih poškodb kotla je potrebno v takšnem primeru:

1. Preprečiti dovod zgorevalnega zraka v kotel: odviti regulator vleka na najnižjo temperaturo, zapreti
loputo dovoda zraka, zapreti in zatesniti vrata na kotlu.
2. Zapreti loputo dimnih plinov - levo ročko zgoraj potegniti k sebi.
3. Povečati obtok vode skozi kotel: odpreti ventile, radiatorje, pipe za sanitarno toplo vodo,…

Priporočila za obratovanje z lesnim gorivom
Pri nepravilnem kurjenju s poleni lahko pride v kurišču kotla do tvorbe kondenzata in oblaganja sten z
lepljivim katranom.
Pri nepravilnem kurjenju s poleni lahko pride v kurišču kotla do tvorbe kondenzata in oblaganja sten z
lepljivim katranom.
Kondenzacija v kurišču: V lesnem gorivu je od 20 do 60 % vode. Ta voda se mora v kurišču upariti in
kot para se mora odvajati skozi dimnik na prosto.
V slučaju, ko se izvaja kurjenje z nizkimi temperaturami nastala para na stenah kotla ponovno kondenzira
in iz kurišča nam izteka kondenzat. Priporočamo:
 Uporabo čimbolj suhega goriva.
 Kurjenje izvajati v višjem temperaturnem območju - regulator vleka nastaviti na višjo vrednost, termostat
otočne črpalke nastaviti višje

Preprečevanje tvorbe lepljivih oblog
V lesu je gorljiva snov ogljik. Ta se mora iz trdega stanja najprej upliniti in šele nato se veže s kisikom to imenujemo gorenje. Če se izvaja kurjenje pri nizkih temperaturah, se določen delež uplinjenega goriva
na hladnih stenah spremeni v lepljivo katransko oblogo. Priporočamo:
 Kurjenje izvajati v višjem temperaturnem območju z naszino močjo
 Kurišče polniti večkrat z ustrezno količino goriva, ki kotla ne podhladi.
Kvalitetno zgorevanje lesnega goriva, višje toplotne izkoristke in večje udobje bomo dosegli, če kotel
opremimo s hranilnikom toplote. Ta omogoča zgorevanje v višjem temperaturnem območju,
akomulacijo odvečne toplote in izvedbo regulacije ogrevanja prostorov. Ogrevanje prostorov bo
tako neodvisno od gorenja v kotlu.

Ukrepi varstva pred požarom
Med nameščanjem kotla moramo upoštevati naslednja varnostna pravila :
a) Najmanjša razdalja od vnetljivih predmetov, ali predmetov, ki so občutljivi na vročino (pohištvo, les,
tkanine..) in od materialov z vnetljivo strukturo mora biti 20 cm na zadnji, levi in desni strani kotla, da
se zagotovi zadostna termalna izolacija.
b) Pred kotlom, ne sme biti vnetljivih predmetov ali gradbenih materialov občutljivih na vročino vsaj v
razdalji 50 cm.
c) Če je kotel postavljen na ne popolno ognjevarna tla, je potrebno uporabiti ognjeodporno podlago ( na
primer jekleno podlago ), katere dimenzije morajo biti v skladu z lokalnimi predpisi. Podloga mora biti
širša od kotla na sprednji strani vsaj 50 cm, vsaj 30 cm na levi in desni strani in 30 cm na zadnji strani.
d) Kotel lahko deluje samo z vstavljenim pepelnikom. Trdni ostanki po izgorevanja ( pepel ) morajo biti
shranjeni v nepredušni in ognjeodporni posodi. Kotel se ne sme uporabljati, če so v prostoru nevarni plini
( npr. hlapi od lepila za linolej, bencina… ). Ne shranjujte vnetljivih materialov v bližini kotla.

Med izgorevanjem se kotel in okolica kotla segrejeta ( površina kotla, vrata, ročke in gumbi, dimovodne
cevi). Izogibajte se stika s temi površinami med delovanjem kotla brez primerne opreme ( rokavice… ).

Opozorite otroke na nevarnost in jih zadržujte vstran od kotla med delovanjem

Navodila za ravnanje pri požaru v dimovodu ali dimniku
Če pride do požara v dimovodu ali v dimniku:
a)
b)
c)
d)
e)

izklopite gorilnik
zaprite nalagalna vrata in vrata pepelnika
zaprite regulatorje izgorevalnega zraka
pogasite požar z uporabo ogljiko dioksidnih gasilnih sredstev ( CO2 prah )
takoj pokličite na pomoč gasilce
NE GASITE POŽARA V DIMNIKU Z VODO!
Ko je požar pogašen, naj dimnik pregleda strokovnjak zaradi mogočih poškodb in razpok v dimniku.

Nevarnost zastrupitve z dimnimi plini
Pri pri procesu zgorevanja nastaja tudi ogljikov monoksid, ki je brez barve, vonja in je zelo
strupen. Nevarnost zastrupitve preprečimo:
-

zagotovimo redno vzdrževanje in servisiranje kurilne naprave

- redno kontroliramo nastavitve regulacije gorilnika
-

dimljenje v kurilnici je znak za napako zgorevanja; takoj zaustavimo delovanje kotla in pokličemo
servisno službo
zagotoviti redno čiščenje kotla, dimovodnega kanala in dimnika
uporabljamo le predpisano gorivo
zagotovimo stalno prezračevanje prostora kurilnice
preprečimo, da se prostor kurilnice uporablja kot bivalni prostor

Nevarnost opeklin
Posamezni deli kurilne naprave imajo visoko površinsko temperaturo, ki ob dotiku povzroči opekline.
Pri vsakem posegu v kurilno napravo je potrebno:
-

zaustaviti delovanje, če je to mogoče
vsak poseg v času delovanja opraviti skrbno z ustreznimi zaščitnimi rokavicami in drugo zaščitno
opremo
posege v kurilno napravo naj izvajajo le odrasle usposobljene osebe
za posege v kotel uporabljamo le za to namenjeno orodje
pri prekomernem segrevanju segrevanju kurilne naprave je potrebno takoj kontaktirati z servisno službo

9. Vzdrževanje
Kotel posebnega vzdrževanja ne potrebuje. Potrebno je le redno čiščenje in redni pregledi dimnikarske
službe. V skladu s pravilnikom o vzdrževanju dimovodnih instalacij. Dnevno se mora kontrolirati
prisotnost vode v kotlu ter nastavitve regulacijskih naprav..

Mesečna kontrola in čiščenje
Enkrat mesečno je potrebna kontrola in čiščenje kurišča in dimovodnega sistema. Mesečno se naj opravi
demontaža, kontrola in čiščenje dimnega ventilatorja.
Posode za pepel spraznite po potrebi.
Dimnik in dimovodne naprave morajo biti v skladu z predpisi redno pregledane in vzdrževane
s stani lokalne dimnikarske službe.
V slučaju večkratnega padanja tlaka in izgube vode v sistemu je potreben pregled toplovodnih instalacij..
Pri novih instalacijah je potrebno včasih večkratno odzračevanje sistema in dopolnjevanje z vodo. Stalno
dopolnjevanje sveže vode ni dopustno, saj se z vodo v instalacije dodajajo karbonati, ki tvorijo na kotlu
škodljive obloge sten.

Dolivanje vode v kotel - kotel in toplovodni sistem naj polni z mehko vodo
Priporočamo postopek





-

Kotel se naj ohladi
Cev nataknemo na polnilno pipo v spodjem delu kotla.
Del vode iz kotla izpustimo, da odsranimo usedline iz kotla
Drugi del cevi, ki naj bo polna vode - ne zraka, nataknemo na vodovodno pipo
Sistem dopolnimo do :
višine preliva v odprti raztezni posodi
do pritiska, ki naj bo za 0,2 bara višji kot je pritisk zraka v zaprti raztezni posodi

10. Popis servisnih del
Izdelek ima splošno garancijo 24 mesecev od dneva zagona, oziroma 30 mesecev od dneva prodaje.
Za kotlovski blok je garancija 36 mesecev od dneva prodaje.
Za priznavanje garancije je potrebno upoštevati pogoje navedene v garancijskem listu, kje je poleg
drugega navedeno tudi zahteva:
 Da izvede zagon kotla pooblaščeni serviser proizvajalca, kar se dokaže z vpisom
 Da je po 12 mesecih opravljen obvezen servisni pregled pooblaščenega serviserja
 Priporočamo da se opravi servisni pregled vsako leto pred kurilno sezono
Datum

Serviser

Opis del

Zagon kotla
Prvi pregled po 1 letu

Podpis

Podatkovni list za emisijsko nalepko
Ime dobavitelja: Etiks d.o.o., Ob Dragi 3, 3220 ŠTORE
Oznaka modela: Etiks Biomatik….
25 S
35 S
50 S
50 P
Razred energetske učinkovitosti
A+
A+
A+
A+
Nazivna izhodna moč - KW
25
35
50
50
Indeks energetske učinkovitosti - EEI
113
113
118
123
Sezonska učinkovitost - %
90
90
90
90
Posebni varnostni ukrepi o sestavljanju, montaži, vzdrževanju so v opisani v knjižici 'NAVODILA'

Tehnična dokumentacija za emisijsko nalepko
Ime dobavitelja: Etiks d.o.o., Ob Dragi 3, 3220 ŠTORE
Indentifikacijska oznaka modela: Etiks Biomatik 25 S, 35 S, 50 S, 50 P
Izdelek je usklajen z standardi : EN 303-5:2012,
Pooblaščena oseba dobavitelja: Prokurist Drago Žulič dipl.ing.st.
Poročila o preizkusih opravljenih v Stroyrenskem skušobnem ustavu, Hudcova 424/56b, 62100 Brno vključno s
certifikati so spravljena v arhivu f. Etiks.
Posebni varnostni ukrepi o sestavljanju, montaži, vzdrževanju so v opisani v knjižici 'NAVODILA'
Oznaka modela: Etiks Biomatik….
25 S
35 S
50 S
50 P
Način polnjenja goriva
Mehansko - samodejno
Priporočljiv vol. hranilnika toplote - l
500
700
1000
1000
Kondenzacijski kotel
NE
Soproizvodnja
NE
Kombinirani kotel
NE
Gorivo
Lesni sekanci vlage 10-35 %
Lesni peleti
Sezonska učinkovitost - %
88
88
87
78
Indeks energetske učinkovitosti - EEI
113
113
118
123
Imenska toplotna moč Pn - kW
25
35
50
50
Izkoristek pri Pn - %
90
90
90
90
Delna 30 % toplotna moč Pp - kW
8,
8,4
13,3
13,4
Izkoristek pri Pp - %
90
90
90
90
Potrebna električna moč pri Pn - kW
0,65
0,65
0,75
0,35
Potrebna električna moč pri Pp - kW
0,65
0,65
0,65
0,35
Potrebna v stanju pripravljenost - kW
0
0
0
0
Osnovno
Drugo primerno
Gorivo – velja za vse modele
Polena, vlaga < 25 %
ne
ne
Lesni sekanci, vlaga < 35%
ne
da
Lesni sekanci, vlaga > 35%
DA
ne
Stisnjen les v obliki peletov ali briketov
DA
ne
Žagovina , vlaga < 50%
ne
ne
Druga lesna biomasa – kosovni les, briketi
DA
ne
Nelesna biomasa
ne
ne
Bitumenski črni premog
ne
ne
Rjavi premog, vključno z briketi
ne
ne
Koks
ne
ne
Antracit
ne
ne
Drugo fosilno gorivo
ne
ne
Briketi - biomase 70% in foslinega 30 %
ne
ne
Druga mešanica biomase in fosilnega gor
ne
ne
Kontaktni podatki: Etiks d.o.o., Ob Dragi 3, 3220 ŠTORE, Tel.:03/78 02 280, info@etik

ES - IZJAVA O SKLADNOSTI
ES – DECLARATION OF CONFORMITY
V skladu z direktivami ES o: strojih 2006/42, električni opremi LVD 2006/95, EMC: 2004/108

PROIZVAJALEC :

ETIKS d.o.o; Ob Dragi 3; 3220 ŠTORE

s polno odgovornostjo izjavljamo da:
Izdelek: Kotel za lesne sekance/pelete z gorilnikom, regulacijo in avtomatskim doziranjem goriva
Trgovski naziv: Kotel Etiks Biomatik 25 S/P…..100 S/P
Variante:

Etiks Biomatik 25 S/P
Etiks Biomatik 35 S/P
Etiks Biomatik 50 S/P
Etiks Biomatik 75 S/P
Etiks Biomatik 100 S/P

Ustreza:

Direktivi o strojih 2006/42,
Direktivi o električni opremi LVD 2006/95,
Direktivi o EMC: 2004/108

Proizvajalec potrjuje, da izdelek izpolnjuje tudi zahteve naslednjih standardov
EN 303-5:2012, EN 60335-1:2003 ed 2, EN 60335-2-102:2007, EN 55014-1:2007 ed.3
EN 61000-6-3:2007 ed.2, EN 61000-2-3:2006 ed.3, EN 61000-3-3:2009 ed.2,
EN 55014-2:1998, EN 62233:2008, EN ISO 12100:2001; EN 953+A1:2009,
EN ISO 11202:2010, EN ISO 3746: 2011
Testiranje izvaja priglašeni organ:

Strojirensky skušbeni ustav, s.p. (NB 10159)
Hudcova 424/56b
621 00 Brno

Proizvajalec izjavlja, da je uporaba izdelka varna ob predpogoju strokovne montaže in upoštevanju
predpisanih zahtev za montažo, uporabo in vzdrževanje, kar je opisano v spremljajoči dokumentaciji izdelka.
Oseba odgovorna za sestavljanje tehnične dokumentacije je podpisani prokurist

Štore 22.12.2016

_____________________
Prokurist
Drago Žulič un,dipl, ing

