PALENIE DREWNEM KAWAŁKOWYM W KOTŁACH SERII EG-PELLET MINI

Poniższa instrukcja w uproszczony sposób pokazuje sposób awaryjnego – zastępczego palenia
drewnem w kotłach serii EG-PELLET MINI.

1. Sterownik kotła powinien być WŁĄCZONY, a kocioł
WYGASZONY. Umożliwia to w dalszym ciągu
sterowanie pompami Centralnego Ogrzewania (CO)
oraz Ciepłej Wody Użytkowej (CWU).

2. Należy otworzyć drzwiczki rusztowe (górne)
oraz popielnikowe (dolne).

3. Na ruszcie awaryjnym należy za pomocą
kawałków papieru i drobnego drewna w
sposób tradycyjny dokonać rozpalenia.
Drzwiczki popielnikowe (dolne) muszą być w trakcie
rozpalania otwarte. Po częściowym zapaleniu się paliwa
na ruszcie należy dołożyć większe kawałki drewna.

UWAGA !
Do awaryjnego palenia zastępczo należy używać tylko i wyłączenie drewna kawałkowego lub
odpadów drzewnych. Drewno powinno być suche, a jego wilgotność nie może przekraczać 20%.

4.

Po osiągnięciu temperatury 45
stopni na wyświetlaczu sterownika, należy
zamknąć drzwiczki paleniskowe (górne)

oraz otworzyć przesłonę znajdującą się w
drzwiczkach popielnika (dolnych).

Regulacja powietrza potrzebnego do awaryjnego,
zastępczego spalania drewna powinna odbywać się w
zakresie 50-100% otwarcia przesłony.

5.

Zamknąć drzwiczki dolne.
Zamknąć drzwi maskujące.

UWAGA !
W trakcie palenia awaryjnego na ruszcie dodatkowym, nie należy wyłączać sterownika!
GROZI TO AWARIĄ KOTŁA i przegrzaniem układu grzewczego.

UWAGA !
Po zakończeniu palenia w trybie awaryjnym, chcąc powrócić do palenia sposobem
tradycyjnym czyli AUTOMATYCZNYM, należy PAMIĘTAĆ o ZAMKNIĘCIU PRZESŁONY w
drzwiczkach dolnych kotła !
Praca kotła w trybie automatycznym wymaga zamknięcia WSZYSTKICH DRZWICZEK
KOTŁA ORAZ PRZESŁONY POWIETRZA !

POWRÓT DO AUTOMATYCZNEGO OPALENIA PELLETEM

W przypadku, kiedy użytkownik chciałby powrócić do automatycznej pracy urządzenia
na paliwie pellet, należy poczekać do zakończenia ręcznego / zastępczego sposobu
palenia, a nastepnie:

1.

Upewnić się, że palenie ręczne
dobiegło końca.

2.

W przypadku dużej ilości popiołu
znajdującego się w zasobniku, należy go
usunąć

3.

ZAMKNĄĆ DYFUZOR powietrza w
drzwiczkach popielnikowych

4.

Uruchomić automatyczną pracę
kotła, używając funkcji ROZPALANIE w MENU sterownika.

UWAGA !
Po zakończeniu palenia w trybie awaryjnym, chcąc powrócić do palenia sposobem
tradycyjnym czyli AUTOMATYCZNYM, należy PAMIĘTAĆ o ZAMKNIĘCIU PRZESŁONY w
drzwiczkach dolnych kotła !

