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Installation og drift
Pillebrændere

Udfyldes af installatøren når Viking Bio 200 er installeret!
Vedlægges udskrift fra røggasanalyseinstrument!

allmän information

Installationsoplysninger

Installationsdato:

.........................................................................................................................................

Installationsdato:
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Placering af typeskilt
Monteret i kedel,
fabrikat/type:
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Tlf:
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Øvrigt:
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Resultat af justering
CO2 middel:
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CO middel:
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Røggastemperatur:
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Træk:
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Brændsel:
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Luftindstilling:
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Innehåll
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Värmebaronen Viking Bio 200

Læs denne anvisning nøje igennem inden montering, justering eller service udføres.
Opbevar instruktionen i nærheden af brænderen!
Kontroller at brænderen ikke har lidt skade under
transporten, anmeld eventuelle transportskader til
transportøren.

allmän information

Sikkerhed og håndtering

Når brænderen er i drift må doseringssneglens stikprop, elforsyning, ikke fjernes fra brænderen!

Sikkerhedsudstyr er påmonteret for sikkerhedens
skyld. Må ikke frakobles og skal altid holdes funktionsdygtigt i henhold til gældende regler!

Kontroller at leverancen er komplet.

Inden service og vedligeholdelse påbegyndes skal
anlægget gøres spændingsfrit ved at hoved- forsyningen afbrydes.

Skorstensfejeren skal kontaktes inden udskiftning
af brændselstype. Byggetilladelse kræves normalt
ikke for træpilleanlæg til privat beboelse. Kontakt
din kommune angående restriktioner mod fyring
med fastbrændsel indenfor tætbebygget område.

Viking Bio 200 er beregnet til fyring med træpiller
når den att den monterats på en kedel i et kedelrum
som opfylder lokale normer. Brænderen må ikke
forsynes med andet brændbart materiale.

Al installation skal ske af en autoriseret person i
overensstemmelse med gældende regler.
Indgreb i anlægget må kun udføres af en person
med autorisation.
En korrekt udført installation i kombination med
korrekt udført justering og jævnlig service giver en
høj driftsikkerhed og god varmeøkonomi.

Dette produkt må ikke anvendes af personer med
nedsat fysisk/mental formåen eller mangel på
erfaring og kendskab, medmindre de overvåges
eller instrueres af en person med ansvar for deres
sikkerhed.
Børn skal instrueres/overvåges for at sikre at de
aldrig leger med produktet.

Värmebaronen AB forbeholder sig ret til ændring af
specifikationer, i overensstemmelse med sin politik
om kontinuerlig forbedring og udvikling, uden forKorrekt indstilling er vigtig for en god fyringsøkonoudgående advisering.
mi og levetiden på de flammeberørte dele. Optimal
justering kan kun udføres ved hjælp af røggasanaMed forbehold for eventuelle ændringer og tryk-/
lyseinstrument.
korrekturfejl.
Brænderens flammeberørte dele, er sliddele, som
over tid skal udskiftes.

I denne anvisning anvendes følgende ikoner for at
indikere vigtig information:

Anvend udelukkende originale reservedele. Reservedele, som ikke svarer til Värmebaronens specifikation, kan indvirke på sikkerheden.

Information som er vigtig for optimal funktion.

Ved servicebehov kontakt altid din installatør.
Brænderens type og serienummer skal altid angives
ved bestilling af reservedele, se typeskilt.

Indikerer hvad du skal eller ikke skal gøre
for at undgå personskade.

Modificering, ændring eller ombygning af brænderen må ikke udføres.

Indikerer hvad du skal eller ikke skal gøre
for at undgå at produktet, komponenten,
funktionen eller omgivelserne skades.

Fastklemningsfare!, rør aldrig ved doseringssneglen eller udragerstængerne mens brænderen er
tilsluttet.

Farlig Elektrisk spænding!
Värmebaronen Viking Bio 200
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Funktion
Viking Bio 200 er en vandretbrændende pillebrænder beregnet til opvarmning af villaer
og mindre erhvervsbyggeri med 6-8 mm
træpiller.

Forskellige driftsindstillinger kan vælges;
fuld effekt, 3/4 effekt eller automatisk effektvalg.

På brænderens berøringsfølsomme skærm
foretages alle indstillinger, samt her vises
ligeledes information om driftsfaser, advarsler og alarmer.

I brænderen sker en kontrolleret blanding
af brændsel og luft, hvilket er baggrunden
for miljøvenlig forbrænding og en høj virkningsgrad.
Når termostaten har opnået setpunktet
stopper pilletilførslen, og brænderen udfører En doseringssnegl, styret af brænderen,
en restpilleafbrænding.
fører piller til brænderen fra pillemagasinet.

Ved opstart sker en udragning, såfremt det
valgte tidsinterval for udragning er opnået,
inden piller føres frem. Dette medfører længere driftstid uden at brænderen behøver
rengøring.

Viking Bio 200 kan monteres på en konventionel olie- eller trækedel.

Viking Bio 200 er helautomatisk og styret af
kedeltermostaten.
Som tilbehør findes en temperaturføler,
som lader brænderen styre temperaturen.
Temperaturreguleringens start- og stoptem- peraturer er justerbare. En stor koblings-difference mindsker antallet af starter
og forlænger driftstiden.
Det er fordelagtigt at lade brænderen styre kedeltemperaturen såfremt det varme
brugsvand produceres i en varmeveksler.
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Sikkerhedssystemet i pilleanlæg med Viking
Bio består af overhedningssikring, temperaturvagt på faldrør, smelteslange mellem
doseringssnegl og faldrør, blæser med
blæserkontrol, flammeovervågning og blokering ved høj omgivelsestemperatur.

For enkel installation og drift er brænderen
forsynet med snaplås, som gør det let at
montere og afmontere brænderen på kedlen.
Eltilslutninger er forsynet med lynkoblingsstik.

Brænderen levereres med tilslutningskabel,
røggastermometer og et værktøj til rengøring af blæserlufthuller.

Type
Varenr / RSK-nr
Vægt
Omgivelsestemperatur
Varmeeffekt, tilført

Viking Bio 200
3350 / 639 08 04
kg
°C
kW
kW
A
A
W
W
W
W
Pa
Pa
dBA
mm
mm
mm

252

≥200

123

Ø129

401

15,4
10- 30
lav 8
høj 27
Spænding
230V~, ±10 %, 50Hz
Strøm
1
Forsikring
10
Effektforbrug
høj effekt 20
lav effekt 14
standby 5
start/tænding 190
Kapslingsklasse
IPx1
Trækbehov
0- 15
Tryk ved ildsted
-15 -0
Lydniveau
65
Brændsel, kvalitet
träpellet enligt EN 14961:2 kl. A1
Pillestørrelse
∅6
Brændkammer, min
hxbxd
230 x 230 x 365
Mindste afstand til gulv fra center af brænderrør
200
Emissionsklasse iht. EN 15270
5
Udgang for doseringssnegl, belastning
< 100 W @ 230V~

allmän information

Tekniske data

228

342

Tilbehør
Benævnelse
Snegl 1500 mm
Snegl 2500 mm
Pillemagasin 200
Temperaturføler
Distanceramme

Varenr.
3301
3302
3306
3310
3323

RSK nr.
639 07 47
639 07 48
639 07 94
621 05 58
621 05 60

263,4

F or korrekt pilledosering skal kun originale
doseringssnegle anvendes!

Värmebaronen Viking Bio 200
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Installation

Installationen
skal udføres iht. gældende
bestemmelser. Installatøren har pligt til at
sætte sig ind i gældende regler.

Montering af brænderen
Kedellågen skal være velisoleret mod brænderen.
Fjern brænderens kappe, åbn snaplåsene og frigør
brænderen fra det ydre brænderrør.

50

226

Kedlen
Kedlens effektområde skal svare til brænderens effekt,
Løsn disse skruer
således at røggasserne køles tilstrækkeligt.
Kedlens røgkanaler må ikke være så smalle, at de let
kan stoppes til af aske.
Fjern dækproppen og skru skruen
Pillefyringen giver en del aske, som der skal være plads
af
til og den bør desuden være let at tømme ud af kedlen.
Afstanden til kedelbund bør være så stor, at der er plads
til den askemængde, som opstår i løbet af en uges
fyring om vinteren.
Vær forsigtig ved fjernelse af kappen såleFor enkel drift/betjening bør kedellågen kunne åbnes,
des at kabler, som forbinder kredskortet,
uden at brænderen behøver at afmonteres.
ikke beskadiges!
Brænderen monteres således at der er plads til at udføre
service og vedligeholdelse, mindst 60 cm fri plads bagAfmærk hvor brænderen skal sidde og lav hul efter
ud og 30 cm fra siderne af brænderen.
tegningen nedenfor.
Lågen må ikke berøre ildstedets vægge. Kedlens låger
110
og spjæld skal være tætte.

ø130

365

117

150
50
210

Fæstn det ydre brænderrør på kedellågen med fire M6
skruer. Brænderen skal monteres vandret.
Friskluftsforsyning til fyrrum
Der skal være monteret friskluftsventil i fyrrummet,
ventilens areal skal svare til skorstenens tværsnitsareal.
Mekanisk ventilation må ikke anvendes, da en sådan
påvirker brænderens drift.

Kedellåge
langepakning
Ydre brænderrør

Trækstabilisator
Skorstenen skal være forsynet med en for
skorstenen passende trækstabilisator!
Forbrændingsresultatet påvirkes af trækket, derfor skal
et stabilt trækforhold efterstræbes.
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Monter brænderen og luk snaplåsene. Kontrollér at
brænderen er helt tæt mod pakningen på flangen

installation

Faldrør og temperaturvagter

Kontrollér at placeringen af temperaturvagten og ledningerne svarer til illustrationen

Notér hvordan delene er monteret!

Løsn nogle
omgange på
disse skruer

Skru denne
skrue ud.
Adskil.

Eftermontering, flangelåsene skal være under temperaturvagten.
Drej faldrøret, inden skruen spændes, således at den
passer med doseringssneglen.
Montering:
- Faldrøret på brænderhuset, faldrørets flange sættes
ind under flangelåsen på brænderhuset.
- Temperaturvagten på faldrøret, fjederen skal spændes
rundt om faldrøret.

Skyd dækpladen mod faldrøret.
Montér brænderens kappe og spænd skruerne.
Kontrollér at ingen ledninger er i klemme og at eltilslutningerne ikke kan berøres!

Värmebaronen Viking Bio 200
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Installation
Pillemagasin
Træpiller skal opbevares tørt og luftigt på et vejrbeskyttet sted. På markedet findes færdigfremstillede magasiner beregnet til piller, disse er at foretrække fremfor et
hjemmelavet.
Doseringssneglen skal kunne tages bort i forbindelse
med rengøring uden at magasinet tømmes.
Omfanget af en uges forbrug bestemmes af husets
varmebehov.

Doseringssnegl
VIKING BIO 200 tilføres piller fra pillemagasinet af den
eksterne doseringssnegl.
Sneglemotoren monteres på sneglen, træk låseskruen
ordentligt ud, således at motoren ikke er løs på sneglens
aksel. Doseringssneglen skal fastgøres godt med kæden, eftersom den ellers vil arbejde sig ind i magasinet.
Kontrollér sneglens indløb/position før magasinet påfyldes piller. Markér med f.eks. tape på sneglerøret, indføringspunktet i magasinet. På denne måde er det enkelt
at se om sneglen arbejder sig ind i magasinet, og det vil
være lettere at eftermontere sneglen når den tages væk
fra et fyldt magasin.
Sneglen tilsluttes med den medfølgende slange til
brænderens snapkobling på faldrøret. Slangen skal have
et lige fald uden skarpe vinkler, og slangeenderne skal
være lidt forskudte fra hinanden. Slangen sikres i begge
ender med spændebånd.
Doseringssneglens elkabel tilsluttes udtag på brænderen. Inden sneglen og brænderen startes, skal sneglen
fyldes med piller, se ”Opstart”.
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F astklemningsfare!
Hold hænder og genstande væk fra doseringssneglen.
 neglens hældning fra vandret skal være
S
40°±5°.

40°±5°

H-mål ved 40° hældning:	snegl 1500 mm: 750 mm
snegl 2500 mm: 1400 mm

Røggastermometer
Det medfølgende røggastermometer monteras i gevindhullet på kedlens røgrør.

E linstallationen udføres iht. gældende regler
af autoriseret elinstallatør.
Brænderen skal forsynes via flerpolet afbryder og en
overhedningssikring.

Tilslutninger på brænderen

 vis brænderen skal styre temperaturen,
H
skal strømforsyningen ske via en overhedningssikring.

installation

Temperaturstyring via brænderen

Elanslutning

Eksternt temperaturføler, tilbehør, tilsluttes en kontakt på
brænderen. Følerkablet kan forlænges, højst 30 m, med
mindste kabelareal på 0,4 mm2. Føleren skal være tilsluttet brænderen, inden den vælges i menusystemet!
Føleren placeres helst i ett dykrør højt oppe på kedlen.
Er der intet dykrør, limes føleren på kedelkroppen med
epoxylim. Føleren skal have en god termisk kontakt.
På en kedel med varmeveksler placeres føleren således,
at den måler på vekslerens retur, dog ikke på returrøret.

L

N

PE

10A

Forsyningskabel

Doseringssnegl
Ekstern temperaturføler

ALLPOLIG BRYTARE

SÄKERHETSBRYTARE
BLÅ

Forsyningskablets stik sættes ind i soklen på brænderen, indtil låsepalen griber og låser stikket fast.
Inden frakobling skal spændingen afbrydes, derefter
trykkes låsepalen ind, samtidig med at stikket tages ud
af soklen.

N

GUL/GRÖN
ÖVERHETTNINGSSKYDD

LARM 230V/1A

SVART

L1

BRUN

B4

GRÅ

S3
T2

T1

Alarm og advarsel
Ved alarm giver brænderen et 230 V~ signal på S3, gråt
kabel. Signalet kan anvendes til visuel/akustisk visning.

Kedeltermostat styrer kedeltemperaturen
 trømforsyningen skal ske via en overS
hednings-sikring og styrestrømmen via en
termostat.

 åfremt funktionen ikke anvendes skal
S
kabelenden isoleres!

230V~, 50Hz
L
N
PE
10A

Sikkerhedsafbryder
Sikkerhedsafbryder skal monteres såfremt kedellågen
kan åbnes uden værktøj.
Sikkerheden kan også opfyldes såfremt doseringsslangen laves så kort at den skal aftages, inden lågen kan
åbnes, samt at brænderens tilslutningskabel fastgøres
på en sådan måde, at det skal afkobles fra brænderen,
inden lågen kan åbnes.

ALLPOLIG BRYTARE
BLÅ

N

GUL/GRÖN
SVART

L1

BRUN B4

ÖVERHETTNINGSSKYDD
OCH TERMOSTAT
LARM 230V/1A

GRÅ S3
T2

SÄKERHETSBRYTARE
T1
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Installation
Displaykredskort, monteret
i brænderens kappe

 rænderen skal frakobles inden
B
et indgreb eller førend den løsnes fra kedlen.

 ær forsigtig når kappen
V
af-monteres, så kabler mellem
kredskort ikke skades!

Kabel, forbinder displaykredskort med kraftkredskortet.
M

Udragermotor

+
-

Ekstern temperaturføler

SVART

Netdel

26V

LC-filter
Blæser

0V

/4

RÖD

AC/DC
230/26

Fotounit

Kraftkredskort

L N

1 2

1 2 3 4 5

2A

SVART

Termostatindgang

L 230V~
N

BLÅ

1

2

3

4

N
5

N

F
6

1

F
2

Tændelement

Line

Load

Netfilter
Alarm

M

Sneglemotor
80°C

Temperaturvagt faldrør

X2
L1 B4 S3 T2 T1

10A

N

L1 B4 S3 T2 T1
230 V~
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Termostat
Alarm

N

N: neutral, blå.
: jord, PE, gul/grøn.
L1: spændingsforsyning via overhedningssikring, sort.
B4: kedeltermostat, brun.
S3: alarmsignal, 230V~, grå

Kontrollér inden første start at:
• installationen er udført ifølge anvisningen.
• sneglens hældning er 40 ±5°.
• trækstabilisator er monteret og indstillet på -5 Pa.
• huvudströmbrytaren er i position ”I”
• alle styreenheder er indstillet korrekt, f.eks. termostat.
• brænderen får tilstrækkeligt med forbrændingsluft.
• der er piller helt frem til brænderen.
• pillebremse og pillestop er på plads.

Muligheder for at forhøje røggastemperaturen:
• fjern eller forkort eventuelle turbulatorer.
• isoler kedlens røgrør samt skorstenen i koldt rum.
• hæv brænderens kapacitet.
• monter indsatsrør.

Vælg pillestørrelse

installation

Opstart

Temperaturstyring via brænderen
Installer temperaturføleren inden den vælges i menusystemet:

Indstil ønsket til- og frakoblingstemperatur:

ON

Målværdier
Korrekt justering er vigtig for at opnå en god fyrings-økonomi, høj virkningsgrad og lave udslip af miljøskadelige stoffer.
Røggastemperatur: afhængig af kedel- og skorstenstype
Sodtal:
1-3
CO-indhold:
< 300 ppm
CO -indhold, middel: 10 - 15 %
Virkningsgrad:
afhænger af kedeltype

OFF

Brændselsmængde

Doseringssnegl
Sneglen skal fyldes med piller inden start. Placer en
opsamlingsskål under sneglen og tilslut den til en stikkontakt med jord. Lad sneglen køre så ca. 10 liter piller
passerer igennem

Røggastemperatur
For at undgå skader på skorstenen, skal
røggastemperaturen kontrolleres.
Kondensskader kan undgås såfremt røggastempera-turen er mindst 70°C en meter ned fra skorstenstoppen.
Temperaturen måles med kedel i normal drifts-temperatur, tidligst fem minutter efter, at brænderen er startet
og med lukket trækstabilisator.

Korrekt brændselsmængde:
CO2: 10 - 15 % lidt sod
CO : < 300 ppm lavt sodtal
För lite bränsle:
ingen sod
CO2: 5 - 10 %
lavt/intet sodtal
For meget brændsel:
meget sod
CO2: > 15 %
CO: > 500 ppm højt sodtal

driftstop kan
opstå
piller i faldrør

Virkningsgrad
Målet er at få så megen varme som muligt ud af pillerne. Virkningsgraden bør være > 90 %. Hvis virkningsgraden er lavere på trods af, at de øvrige forbrændingsværdier er fine, er årsagen til den lave virkningsgrad høj
røggas- temperatur. Kedlen kan ikke opfange varmen i
røggassen.
I et sådant tilfælde bør en udskiftning af kedlen overvejes. En moderne pillekedel giver en høj virkningsgrad.
Värmebaronen Viking Bio 200 13

Justering
Justering - normal
 rænderens leveringsindstilling er ingen
B
driftsindstilling, denne skal tilpasses i hvert
enkelt tilfælde. Optimal justering kan kun
udføres ved hjælp af røggasanalysinstrument.

Justering laveffekt
Start i laveffekt mode når dette vindue vælges!

+/-

45

Sneglen tilfører ujævnt i starten, derfor bør finjusteringen udføres efter ca. 20 timers drift!
Brænderen justeres først i højeffekt mode og derefter i
laveffekt. Dette er vigtigt eftersom højeffektjusteringen
påvirker forbrændingen i laveffekt positionen.
Fyrrumsdøren skal være lukket ved målingen.

Justering højeffekt
Start i højeffekt position når dette vindue vælges!

+/-

50

Vent 7-10 minutter inden røggasanalysen påbegyndes,
således at forbrændingen bliver stabil.

Vent 5 minutter inden røggasmålingen påbegyndes.
Aflæs CO2-indholdet hvert minut under 5 minutter.
Beregn middelværdien for CO2, som skal være 10 - 15
% Såfremt den er:
- lavere, mindsk luftindstillingen med - knappen i menuen for luft
- højere, øg luftindstillingen med + knappen.

Vent 5 minutter efter en pillemængdesjustering, inden
CO2 måles på ny.
Juster indtil middelværdien for CO er 10 - 15 %. Mål
derefter CO-indholdet, som bør være < 300 ppm.
Hvis CO er over 300 ppm trods et CO på 10 - 15 % kan
dette skyldes luftlækage, eller at kedel eller brænder er
dårligt rengjorte.

Driftsindstilling
Aflæs CO2-indholdet hvert minut under 5 minutter.
Beregn middelværdien for CO2, som skal være 10 - 15 %. Vælg ønsket driftsindstilling, når justeringen er udført
Såfremt den er:
- lavere, øg pillemængden i menuen ”brændsel” med +.
- højere, mindsk pilllemængden i menuen ”brændsel”
med -.

Vent 5 minutter efter en pillemængdejustering, inden
CO2 måles på ny.
Upprepa tills medelvärdet för CO2 är 10 - 15 %. Mät då
CO-halten, som bör vara < 300 ppm.
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Injustering och målvärden enligt handledning

Ökning av värdet innebär ökning av effekten.
Indstil ønsket pillemængde!
Vælg ikke højere effekt end nødvendigt, højere effekt
indebærer sædvanligvis lavere systemvirkningsgrad.
Lad brænderen brænde i 7-10 minutter og gennemfør
derefter en røggasanalyse. CO2 værdien skal være
10–15%.

installation

Justering - avanceret
Hvis en normal justering ikke er tilstrækkelig kan en
avanceret indstilling foretages. Med den kan piller og
luftmængde justeres uafhængigt af hinanden og effekt
mode.

Er værdien lavere skal luften mindskes med - eller pillemængden øges med +.
Er værdien højere skal luften øges med + eller pillemængden mindskes med -.

Avancerat

Vælges avanceret, starter brænderen i højeffekt mode.
Start med at justere laveffekt. Vælg effekt mode!

Når CO værdien er 10-15% skal CO værdien kontrolleres, den skal være < 300 ppm.
Højere værdi kan skyldes, at kedlen/brænderen er dårligt rengjort eller luftlækage.
Foretag eventuel justering og lad brænderen brænde
mindst fem minutter inden en ny analyse udføres.

Det er vigtigt, at brænderen justeres i begge effekt-indstillinger uanset hvordan brænderen ønskes anvendt.
Justeringsmetoden er identisk for alle effekt indstil-lingerne og beskrives derfor samlet (billederne viser
højeffekt).

+/-

50

Pillemængde

+/-

Af sikkerhedshensyn kan luftmængden ikke stilles under
et vist niveau, hvilket bestemmes af hvordan pillemængden er indstillet. Øges pillemængden, vil luftmængden
automatisk øges

Hvis justering udførtes i avanceret mode vises en advarsel inden normal justering aktiveres. Hvis normal justering aktiveres, mistes udførte avancerede indstillinger
Varning! Avancerade inställningar valt.
Fortsätter du kommer dessa att avaktiveras.
Säker på att du vill fortsätta?

45

Luftmængde
Pillemængdeindstilling ved levering:
pille ∅ laveffekt (15 kW) højeffekt (20 kW)
8 mm
23
35
6 mm
40
55
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Oversigt

Visning ved alarm

Hjem/start
Information
Normalvisning
[1]2

Xh

Xh

1[2]

X °C
X °C min
X °C max

Xh

X h total

X °C
X °C min
X °C max

Larm 1
07:58 2013-07-01
Larm 2
09:15 2013-05-04
Larm 3
07:58 2013-03-08
Larm 4
07:58 2013-01-03

Varning 1
13-07-01 07:58
Varning 2
13-05-04 09:15
Varning 3
13-03-08 07:58
Varning 2
13-01-03 07:58

Nyinstallation
Indjustering

[1] 2 3

2013-07-01
13:40
2013-07-01
13:40

Xh

Hjem

Tilbage

Fremad

Brændere i drift

Brænderen ikke
i drift

Brænder
standby

Bekræft OK

Ned

Op

Information

Tænd / standby

Indstillinger

Effektvalg

Effekt: 100%

Effekt: 75%

Automatisk
effektveksling

Manuell
utdragning

Drifttid

Intern
temperatur

Justering
luft

USB

Rengøringsinterval
Programopdatering

+/-

Indjustering

menyer

Pauseskærm efter
5 minutter

Skærmen blinker: Tryk for information

Indstillinger

[1]2

1[2]

Varning!
Med felaktiga inställningar påverkas
bränslemängd, livslängd och miljö

100 h

OFF

ON

Senaste injustering: 2013-07-03

Net access

70 °C

80 °C

------------------QWERTYUIOPÅ
ASDFGHJKLÖÄ
ZXCVBNM

Program- opdatering
Programversion
Controler 92
Display 93

1 [2] 3

1 2[3]

Injustering och målvärden
enligt handledning

Xh

Total reset

Avancerat

Varning! Avancerade inställningar valt.
Fortsätter du kommer dessa att avaktiveras.
Säker på att du vill fortsätta?

+/-

50

+/-

45

+/-

50

+/-

+/-

50

45

+/-

45

Alarm/advarsel
ON

Kedeltemperatur indkobling

OFF

Alarm

Advarsel

Nulstil

Aktiver

Deaktiver

Kedeltemperatur frakobling

Øg

Mindsk

Sprogvalg

Valg af pillediameter
Justering
brændsel

Kedeltemperatur
6 mm pellet

8 mm pellet

Utdragning

WiFi

Tekniker indstillinger

Justering
luft/piller

Nyinstallation

Dato/ tid

+/-

Menu, information og indstillinger [1]2
Hjem start
Standby

Brænder: til / standby
Stoppet af
termostat

Informationsvalg[1]2

Drift

Informationsvalg1[2]

[1]2

Ekstern føler
X °C
X °C min
X °C max

1[2]

Intern temperatur
X °C
X °C min
X °C max

Driftstid 75 og 100% effekt
Xh

Xh

Alarm / advarsel

Nulstilling og totaltid
Advarselsliste

Xh

Varning 1
13-07-01 07:58
Varning 2
13-05-04 09:15
Varning 3
13-03-08 07:58
Varning 2
13-01-03 07:58

X h total

Alarmliste
Larm 1
07:58 2013-07-01
Larm 2
09:15 2013-05-04
Larm 3
07:58 2013-03-08
Larm 4
07:58 2013-01-03
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menyer

Indstillinger 1[2]

Indstillinger [1]2

[1]2

1[2]

Indstilling af tid mellem manuel
rensning af kedel

Fortsættelse følger på næste side!

100 h

Sprogvalg

Temperaturområde til / fra

ON

OFF

Frakoblingstemperatur
80 °C

Tilkoblingstemperatur
70 °C

Värmebaronen Viking Bio 200 19

Søgevej, følg de
mar- kerede ikoner!

Menu, indstillinger 1[2]

Indstillinger 1[2]

[1]2

1[2]

WiFi til/fra (tilbage)
Information
Varning!
Med felaktiga inställningar påverkas
bränslemängd, livslängd och miljö

Netværksindstilling
Net access

Senaste injustering: 2013-07-03

Installation / justeringer

------------------QWERTYUIOPÅ
ASDFGHJKLÖÄ
ZXCVBNM

Sprogvalg

Programopdatering
Programversion
Controler 92
Display 93

Nyinstallation

Fortsættelse følger på næste side!

Indstilling/justering [1]23

[1] 2 3

Indstilling / justering 1[2]3

1 [2] 3

Fortsættelse følger på næste side!

Peg på
feltet som
skal ændres, juster
med +/-

Dato / tid
2013-07-01
13:40
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Pillediameter

Effektindstilling
• 75 %
• 100 %
• modulerende,
75-100 %

Sprogvalg

Ekstern temperaturføler
Føleren
skal være
tilsluttet inden
valget
foretages!

[1]2

Dato / tid
1[2]

Varning!
Med felaktiga inställningar påverkas
bränslemängd, livslängd och miljö

2013-07-01
13:40

Senaste injustering: 2013-07-03

Peg på feltet
som skal
ændres,
juster med
+/-

Nyinstallation klar!

Pillediameter

Effektindstilling
• 75 %
• 100 %
• modulerende,
75- 100 %
Udragningsinterval
Xh
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menyer

Menu, Nyinstallation

Sökväg, följ de markerade ikonerna!

Søgevej, følg de
mar- kerede ikoner!

Indstilling/justering 1[2]3

Indstilling/justering 12[3]

[1]2

1 2 [3]

1 [2] 3

Fortsættes på næste opslag!

Piller / luft

Udragningsinterval
1[2]

Ekstern føler

Injustering och målvärden
enligt handledning

Xh
Varning!
Med felaktiga inställningar påverkas
bränslemängd, livslängd och miljö

Avancerat
Senaste injustering: 2013-07-03

Varning! Avancerade inställningar valt.
Fortsätter du kommer dessa att avaktiveras.
Säker på att du vill fortsätta?

Føleren
skal være
tilsluttet, inden
valget
foretages!

Tryk på teksten ”Avanceret” for at komme til
avancerede indstillinger!

[1] 2 3

+/-

50

Automatisk start i højeffekt

+/-

45
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Automatisk start i laveffekt

Injustering och målvärden enligt handledning

Avancerat

+/-

50

Automatisk start i højeffekt mode
Pillemængde højeffekt

Luftmængde, højeffekt

+/-

45

+/-

50

Automatisk start i laveffekt mode Pillemængde laveffekt

Luftmængde, laveffekt

+/-

45
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menyer

Menu, Avancerede indstillinger

Søgevej, følg de
mar- kerede ikoner!

Indstilling/justering 12[3]

[1]2

1 2[3]

Manuel udragning
1[2]

Varning!
Med felaktiga inställningar påverkas
bränslemängd, livslängd och miljö

Senaste injustering: 2013-07-03

[1] 2 3

1 [2] 3

24 Värmebaronen Viking Bio 200

Nulstil
til fabriksindstilling
Total reset

menyer
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Pillefyring
Brænderens flammeberørte dele er sliddele, som over
tid skal udskiftes. For at forlænge brænderens levetid
og bevare en god forbrænding med høj virkningsgrad
og lavt udslip af miljøfarlige stoffer, vær opmærksom på
følgende:
• Brænderen skal indjusteres med røggasanalyse-instrument for den pillekvalitet, som anvendes.
• Ved udskiftning af pillekvalitet og/eller leverandør
skal en ny justering udføres. Piller kan have forskelligt
indhold, som kan påvirke forbrændingen.
• Trækstabilisator skal være monteret mellem kedel og
skorsten.
• Udskift omgående slidte dele.
• Følg anvisningerne i denne instruktion.

 nläggningen ska alltid ha en alternativ
A
energikälla för att minska sårbarheten.

Pillekvalitet
Minimumskrav til piller ifølge EN 14961-2
Længde:		 ≤ 40 mm klasse A1
Smuldandel < 3 mm: ≤ 1,0 % (vægt)
Varmeværdi:		
≥ 4,7 kWh/kg
Askeindhold:		
≤ 0,7 %
Totalt fugtindhold:		
≤ 10 % (vægt)
Askens smeltepunkt bør være høj, >1350°C, eftersom
slagger er et problem.

 nvend kun træpiller, som opfylder kravene
A
iht. standarden EN 14961-2, klasse A1.

Forbrænding
Asken slagger, hvis pillerne er af dårlig kvalitet med
stort askeindhold med lavt smeltepunkt. Askens smeltepunkt bør være >1350°C. Slagger er meget svære at
få væk
og øger rengøringsbehovet.
Forveksl ikke slagger med den let borttagelige askekage, som kan forekomme i brænderrøret.
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Hvis kedlen tidligere er anvendt til fastbrændsel kan
røgen være mørk og ildelugtende på grund af, at tjære
på kedel- og skorstensvægge brændes bort.

Farven på den sod/askebelægning, som forekommer på
kedlens vægge, viser hvor god forbrændingen har været.
Lyst gråbrun: god forbrænding.
Sort:
for lidt luft eller for meget brændsel.
Hvid:
for meget luft eller for lidt brændsel.

Røggastemperatur
Høj røggastemperatur kan skyldes tilsodet kedel eller
på for meget forbrændingsluft. Dette medfører en lav
virkningsgrad og et unødigt stort pilleforbrug.
Brænderen har en rensningsadvarsel, som bør indstilles
for at undgå høj røggastemperatur.
Lav røggastemperatur kan skyldes dårlig forbrænding
på grund af for lidt luft, eller at kedlen er overdimensioneret. Der vil i så fald være risiko for kondensudfældning
i skorstenen med skader til følge.
Ved forbrænding udvikles fugt, som følger med røggasserne ud i skorstenen. Afhængig af afkølingen i skorstenen kan fugten kondenseres til vand. Lav røg- gastemperatur giver højere virkningsgrad, men skal vejes op
mod kondensrisikoen.
Muligheder for at forhøje røggastemperaturen:
• fjern eventuelle turbulatorer i kedlen.
• isolér kedlens røgrør og skorstenen i koldt rum.
• øg brænderens kapacitet
• montér indsatsrør.
Turbulatorer
Visse kedeltyper har eller kan forsynes med røggasturbu-latorer. Deres opgave er at få røggasserne til at
turbulere for at udvinde mere varme og derigennem at
højne virk- ningsgraden.
Ved lav effekt bliver røggastemperaturen lav, dette kan
bevirke kondensopbygning i skorstenen. Prøv at forkorte
turbulatorerne, indtil røggastemperaturen er passende.

Trækstabilisator
Trækket påvirkes af temperatur, vejr og vind. Eftersom
forbrændingsresultatet påvirkes af trækket, bør et stabilt
trækforhold efterstræbes. Gennem stabilisatoren ledes
kedelrumsluft ind i røgkanalen, fordelene er:

Effektindstilling
Brænderen er justerbar for to effekter. En god regel er
ikke at anvende højere effekt end nødvendigt, dog ikke
så lavt at opvarmnings- og/eller varmtvandskomforten
forringes. Med en lavere effekt på brænderen bliver
driftstiden på brænderen længere og tabene ved standby mindre, hvilket giver en højere kedelvirkningsgrad.

för användaren

• mere stabilt træk og røggastemperatur.
• mindsket varmetab efter afsluttet indfyring.
• ventilering af røgkanalen.
• tørrere røggasser, hvilket mindsker kondensrisikoen
Virkningsgrad
Målet er at få en høj virkningsgrad, hvilket indebærer, at
få så megen varme som muligt ud af pillerne. I virkelig-heden handler det om at mindske tabene. Tab, som
bør minimeres, er:
Røggastab:
Varmen i de røggasser som går ud via
skorstenen.
Tab ved standby:
Under brænderens standby-periode suger skorstenen kold luft gennem kedlen,
så denne køles af. Tabet kan mindskes ved hjælp af en
trækstabilisator.
Isolationstab: Varmelækage gennem kedlens iso- lering. En lille del genvindes ved at forbrændingsluften
varmes op. En del kommer i visse tilfælde anlægget
tilgode.

monteres i en kedel, som er tilsluttet en akkumuleringstank.

Røggas udslip
Røg kan trænge ud i fyrrummet ved vindnedslag i skorstenen eller undertryk i fyrrummet. Årsagen kan også
være utætte låger og spjæld samt fejl på skorstenen
eller skorstenstilslutningen til kedlen.
En brandalarm er et godt hjælpemiddel til at få kendskab til om røggasser udledes i fyrrummet.
Kedellågerne skal være lukkede, når brænderen er i
drift.

Sikkerhed
Af brandsikkerhedsmæssige årsager er det vigtigt, at
fyrrummet er rent og støvfrit.
Brandfarlige emner må ikke opbevares i fyrrummet.
Døren til fyrrummet skal være lukket.

 ed brand eller anden fare; afbryd spænV
dingen til brænderen og tag nødvendige
forholdsregler.

 rstidernes skiften gør, at det ofte kan være
Å
ideelt at ændre effektindstillingen nogle
gange i løbet af året.

Temperaturreglering via brænderen
Temperaturfølere, tilbehør, skal være tilsluttet brænderen og aktiveret i menuen.
Brænderens temperaturreglering styrer temperaturen
med en justerbar start og stop temperatur.
I standby kan brænderen ved forbrug af varmt brugsvand registrere et hurtigt temperaturfald, som kan forekomme i anlæg med varmeveksler til varmt brugsvand.
Brænderen starter da, inden temperaturen er faldet til
den indstillede starttemperatur.
Temperaturstyringen er også en fordel, når brænderen
Värmebaronen Viking Bio 200 27

Drift, start til stopp
Tændning
• Om tidspunkt for automatisk udragning er nået

Brænder stoppet,
standby.

• Under tændingen vises disse ikoner på skærmen.

Brænder stoppet af
opnået temperatur.

Brænder i drift

Start

Forudsætninger for start
• Overhedningssikring og eventuel kedellågeafbryder
indkoblet.
• Alarm nulstillet.
• Termostat eller brænderens temperaturregulering
kalder på varme.
• Brænderen får piller.
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• Ventilering, blæseren kører med højeste hastighed
i 25 sekunder for at ventilere kedel og røggaskanal.
• En startdosering af piller gives og tændelementet
begynder at varme.
• Blæseren kører periodevis med lavt omdrejningstal
indtil flammevagten registrerer en flamme.
• Når flammen kommer tilføres flere piller. Blæserens
omdrejningstal stiger jævnt.
Tændningen er afsluttet, når pilletilførslen og blæseren
følger de indstillede værdier.
• Normalt kommer en flamme efter to til tre minutter.

Drift

• Piller tilføres i henhold til indstillede værdier, blæseren
kører konstant med værdier i henhold til effektniveau og
indstilling.
• Udragning sker efter indstillet driftstid.
• Rensningsadvarsel (varsel om tid for kedel/
brænder rengøring) vises ved opnåelse af indstillet
driftstid.

Efterbrænding/Afsvalning

• Under afsvalingssekvens vises disse ikoner på skærmen.

för användaren

Hvis forsøget mislykkes, foretager udragermotoren en
”omrøring” og eventuelt doseres lidt ekstra piller.
• F örvädring, fläkten går med högsta hastighet under
25 sekunder för att ventilera panna och rökgaskanal.
• E n startdos pelletar ges och tändelementet börjar
värma.
• F läkten går växelvis med låga varvtal tills flamvakten
känner att en låga finns.
•N
 är låga finns matas mer pelletar in.
Fläkten ökar successivt varvtalet.
Tändningen är avslutad när pelletmatningen och fläkten följer inställda värden.
•N
 ormalt finns en låga efter två till tre minuter.
Om försöket misslyckas, gör uraskningsmotorn en
omrörning och eventuellt doseras lite pelletar.

• Når pillebrænderen slukkes eller termostaten
afbryder, øges blæserluften og afbrænder de resterende
piller.
• Blæseren kører periodevis for at afkøle brænderen.
• Når afkølingsfasen er afsluttet fortsætter brænderen i
”ikke i drift”:

eller ”brænder stoppet”:

afhængig af om brænderen slukkedes eller om termostaten udkobledes.
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Drift og Vedligehold
Rengøring og rensning
 isiko for brandskade!
R
Sluk brænderen, lad den brænde færdig og
køle af inden rengøring påbegyndes!
Tidsintervallet mellem rengøring og udragning bestemmes af kedlens askeskuffe, forbrug og pillernes kvalitet. Man får hurtigt en erfaring for hvor ofte brænderen
behøver rengøring.
Røggastermometeret kan vise når det er tid til at
rense. For at bevare en god virkningsgrad bør kedlen
renses, når røggastemperaturen er steget med ca.
50°C i forhold til en ren kedel.
Automatisk udragning.
Udragning sker:
- når brænderen starter efter at have været spændingsløs
- efter 8 timers driftstid, fabriksindstilling. Justerbar
tid afhængig af kedlen.
Hvis 8 timers grænsen nås, når brænderen er i drift,
venter brænderen en time på at termostaten skal
slukke brænderen. Såfremt dette ikke sker, stopper
brænderen, udrager asken og genstarter.
Rensningsadvarsel
Advarslen vises efter indstillet driftstid, fabriksindstilling er 100 timer. Rens kedlen og godkend advarslen.
Juster tiden så rensningsadvarslen vises efter så mange driftstimer som det tager for røggastemperaturen at
øges med 50°C.
Rengøring af brænder
Brænderen kræver regelmæssig rengøring.
Samtidig med rensningen af kedlen anbefales det at
rense mellem indre og ydre brænderrør.
Løsn lynkoblingen på slangen fra doseringssneglen og
elforsyningen til brænderen. Åbn snaplåsene og adskil
brænderen med indre brænderrør fra det ydre.
Børst det indre brænderrør rent, undgå at skade luftkanal-området. Rens hullerne i det indre brænderrør
med det medfølgende renseværktøj, hvis de er tilsatte.
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Kontroller ved hver eneste rengøring de flammeberørte
deles tilstand; indre brænderrør, gavlen og pillestoppet
samt slangen mellem snegl og faldrør.
Udskift snarest den slidte del.
Kontroller ved genmontering af brænderen, at silikonepakningen sidder på plads, og at det er tæt, ellers kan
det indre brænderrør skades.
Støv, som er samlet i og på brænderen, blæses forsigtigt bort med trykluft eller børstes væk med en blød
pensel.
Rengør fotomodstanden efter behov.
 ske og sod kan gløde i flere døgn!
A
Opbevar asken i en metalspand med tætsluttende låg, og ikke i nærheden af brændbart materiale.
Rengøring af pillemagasin
Med tiden vil der komme smuld fra pillerne på magasi-nets bund. Hvis mængden bliver så stor at den
generer pilletilførslen til brænderen, skal magasinet
renses.
Helbredsrisici kan forekomme i forbindelse med
pille-håndtering. Kontakt din pilleleverandør for mere
information om hvordan pillerne skal håndteres og
opbevares!
Ventiler magasinet grundigt inden adgang og afbryd
pille-sneglen.
Ophold i et uventileret magasin kan indebære livsfare.
Sørg for at børn ikke kan komme ind i magasinet.
Ild må ikke forefindes i nærheden af magasinet.
F astklemningsfare!
Stik ikke hænder eller genstande ind i doseringssneglen.
Inden indgreb udføres på sneglen, skal
elforsyningen frakobles brænderen.
Sikkerhedssystem
De fleste af pilleanlæggets sikkerhedsfunktioner kan
ikke indstilles af brugeren og kræver ikke nogen speciel kontrol. Sikkerhedssystemet består af:
• overhedningssikring mod for høj kedeltemperatur.
• temperaturvagt på faldrør.
• smelteslange mellem doseringssnegl og faldrør.
• blæser med vagt.
• flammeovervågning.
• blokering ved høj omgivelsestemperatur.

tændelementsværktøj
tændelementskappe
tændelement

Udskiftning af indre brænderrør
Løsn brænderen fra det ydre brænderrør. Skru låseskruen ca. 10 mm ud, drej det indre brænderrør mod
urets retning og træk røret ud.
Genmontering af temperaturvagt
Genmontér i omvendt rækkefølge.
ontrollér samtidig det ydre brænderrørs tilstand.

 fbryd spændingen til brænderen, inden
A
temperaturvagtens kapsling fjernes.as.

låseskrue

Udskiftning af tændelement
1. Løsn brænderen fra det ydre brænderrør.
Skru låseskruen ca. 10 mm ud, drej det indre brænderrør mod urets retning og træk røret ud.
2. Løsn tændelementskappen ved at stikke tænd- elementsværktøjet ind i den pileformede åbning og drej
en halv omgang.
3. Slangen på tændelementsværktøjet trykkes over
ele- mentet til den går i bund. Træk forsigtigt tændele-mentet ud. Bortskaffes iht. regler for affaldssortering.
4. Ved hjælp af en finger trykkes det nye tændelement
forsigtigt ind i holderen, indtil det går i bund.
Vær opmærksom på at låsen kommer rigtigt i holderen!
5.
Placér tændelementskappen med pilen opad i
position ved hjælp af tændelementsværktøjet. Drej en
halv omgang indtil pilen peger nedad.
7. Genmontér det indre brænderrør og træk låseskruen
ud
Pillestoppet skal være i vandret position!

för användaren

 ør brænderen spændingsløs inden et
G
indgreb i den!

Løsn ca. 2 omgange på skruerne ved faldrøret, så
dækpladen kan skydes bort fra faldrøret og temperaturvagten bliver synlig.
Nulstil ved at trykke knappen ind ved hjælp af en
skruetrækker.
Skyd dækpladen tilbage og spænd skruerne. Genstart
brænderen.

Skruer
Dækplade
Nulstillingsknap

Montage/demontage af pillestop
Demontering af pillestoppet gøres med det ydre brænderrør afmonteret. Demonter pillestoppet ved at dreje
det op mod rørets centrum, derpå kan det trækkes ud
af sit leje. Monteringen sker i omvendt rækkefølge.
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Fejlsøgning
Fejlsøgning
Ved problemer skal alle forudsætninger for brænderens
funktion først kontrolleres:
• Er brænderen tilsluttet?
• E r alle styrenheder, termostat mm., korrekt indstillede?
• E r alle sikkerhedsanordninger, overhednings-sikring,
kedellågekontakt mm., i normal indkobling?
• Får brænderen piller?
Kig i brænderrøret om der mangler flamme, er der
ubrændte eller svagt svedne piller, er den mest sandsynlige årsag en tændingsfejl.
Hvis alle pillerne er udbrændte, er den mest sandsynlige
årsag, at det er et problem med pilletilførslen.
Såfremt årsagen til fejlen ikke er nogle af ovenstående,
må alle brænderens funktioner kontrolleres.
Hvis brænderen viser alarm, alarmindikeringen på skærmen vises, skal den nulstilles.
Følg med i brænderens funktion.

Ydre fejlkilder
Gængse omstændigheder, som forårsager driftsproblemer:
• d oseringssneglens hældning fra vandret er ikke
40±5°.
• piller opfylder ikke kravene iht. standarden.
• træk >15 Pa.
• manglende/defekt trækstabilisator.
• stort areal på røgkanal.
• u jævn pilletilførsel, på grund af at doseringssneglen
ikke har kørt tilstrækkeligt længe, dårligt magasin eller
mange pulveriserede piller i magasinet.

Kontrol af doseringssneglens kapacitet
A. L øsn lynkoblingen ved faldrøret og hold hånden under
lynkoblingsdelen, som er fastgjort til slangen.
B. S lut sneglen til et vægudtag og lad den køre 3,5- 4
omgange.
C. L ynkoblingsdelen på slangen skal fyldes med piller.
Såfremt dette ikke sker, kontrolleres sneglens hældning samt åbningen i pillemagasinet.

Fejlindikering / alarm
Brænderen har to typer af fejlindikeringer, alarm og
advarsel.
Ved alarm stopper brænderen. På skærmen vises et rødt
ikon. Hvis pauseskærmen er aktiv, vil skærmen blinke.
Ikonet vises først efter et tryk på skærmen. Efter et
tryk på ikonet vises et nyt billeder med årsag og videre
information.
En alarm skal kvitteres/godkendes inden brænderen
kan genstartes.
Alarm vises med et gult ikon på skærmen. Bræn- deren
stopper ikke og kvittering/godkendelse behøves ikke, i
øvrigt som ovenstående.

Alarmkvittering

Når dette billede vises er brænderen stoppet på
grund af en alarm. For at brænderen skal kunne starte
igen, skal alarmen nulstilles. Dette gøres ved at trykke
på alarmikonet, hvorved et nyt billede vises med årsagen til stoppet.

Temperaturfølerens modstand (tilbehør)
Temp Resistans
°C
kΩ
20
12,5
25
10
30
8,1
35
6,5
40
5,3
45
4,4
50
3,6

Temp Modstand
°C
kΩ
55
3
60
2,5
65
2,1
70
1,8
75
1,5
80
1,3
85
1,1

Ved måling må føleren ikke være tilsluttet mod brænderen!

 fbryd spændingen til brænderen og tag
A
stikkontakten ud inden rengøring, service
eller inden brænderen løsnes fra kedlen.
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Information

Advarselstekst

Information

Tændfejl 1

Får ingen eller for få piller.
Defekt tændelement.
Defekt eller beskidt fotounit.
Vedligeholdsinterval overskredet.

Manglende strømforbrug
tændelement

Defekt tændelement

Tændfejl 2

Får ingen eller for få piller.
Defekt tændelement.
Defekt eller beskidt fotounit.
For meget aske i kedlen.
Dårlig pillekvalitet.

For høj temperatur på
faldrør

Modtryk i kedlen.
Ventilation skaber undertryk i
fyrrum.
Pillebremse borte.
Defekt overhedningstermostat

Overstrøm udragermotor

Defekt udragermotor.

Fotounit

Defekt fotounit.
Fotounit ude af position
Brænderen registrerer flamme
trods en sådan ikke findes.

Sneglemotor

Tændfejl 3

Sneglemotoren er ikke tilpasset
brænderen.
Defekt sneglemotor.
Sneglemotor ej tilsluttet.
Får ingen eller for få piller.
Defekt tændelement
Defekt eller beskidt fotounit.
For højt træk.
For stort modtryk i kedlen.

för användaren

Alarm tekst

Lang driftstid udragermotor Vedligeholdsinterval overskredet.
Defekt udragermotor.
Kort driftstid udragermotor Udragermotor går trægt.
Udragermotor blokeret.
Genstart efter strømafbry- Strøm afbrudt under drift.
delse
Ekstern føler over 100°C
Kedeltemperatur mere end 100
°C.
Kortslutning af ekstern føler.
Fejlplaceret ekstern føler.
Dårlig vandcirkulation.
Frekvensfejl strømforsyning Brænderen skal strømforsynes
med en frekvensstabil sinuskurveformet vekselstrøm.
Tid for rensning af kedel!

Valgt rensningsinterval nået.

Uventet fejl 9
Uventet fejl 10
Uventet fejl 11
Uventet fejl 12

En uventet fejl er opstået.

Høj temperatur i styring

Defekt isolering låge.
Høj rum-/omgivelsestemperatur.

For få blæseromdrejninger Defekt blæser.
Belægninger kan bremse blæseren.
Ekstern temperaturføler

A Føler aktiveret men ikke
monteret
Brud i føler/følerledning
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Komponenter
pos varenr

beskrivelse

1

210030 Printkort kraft

15

711533 Printkortholder

70

218003 Netdel 230Vac/26Vdc

71

218009 Modstand

antal
1

180005 Sikringsholder
180002 Sikring 2 AT, 5 x 20 mm
218012 Ferrit klemme

2

218020 Netfilter

1

2

370047 Dæksel

1

3

440163 Elstik

1

4

440165 Vægudtag

1

5

440212 Snaplås

2

6
56
57

500003 Fotounit
500004 Flange for fotounit
500005 Låsering for fotounit

1
1
1

7

500020 Blæser

1

8

700060 Pakning mod kedellåge

1

9

710044 Overgangsmuffe

1

10

711471 Gavl

1

11

711477 Ydre brænderrør

1

12

711483 Udragerenhed komplet Uraskningsenhet komplett

1

59
60
61
16
62
63
64

500050
711481
711482
711485
711486
711487
711488

1
2
1
5
1
1
1

Lineær føring udragerenhed
Fastgørelse udragermotor
Gavl
Rensedorn
Afstandsrør
Arm
Skubber
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13

711511 Indre brænderrør komplet

1

17
55
58

700204 Siliconepakning
710701 Montagering siliconepakning
711475 Indre fastgørelse med afstandsstykker
711505 Faldskakt
711506 Isoleringsdæksel
711508 Isoleringsskive
711510 Indre brænderrør
711552 Pillestopper
711628 Pillebremse

1
1

711633 Tændelement delbart

1

66
21
67
22
23
51
68

100740
440121
700503
711616
711631
711637

1
1
1
1
1
1
1

14

711515 Bundplade

69

711624 Beskyttelsesplade

24

711626 Temperaturvagt enhed komplet

1

25

120090 Temperaturvagt, 70°C

1

26

440322 Fjeder

27

711634 Dækplade

1

28

711635 Brænderhus

1

29

711636 Faldrør

1

30

720461 Kappe

1

31

720464 Skærm komplet

1

54
53
52
18
19
20

Split
Tændelement med kabel
Hårnålesplit
Tændelementskappe
Tændelementsholder
Gavlplade
Tændrør

210031 Kredskort panel

1
1
1
4
1
1
1

för användaren

9

29

8

11

24 25 26

28
6

56

57

70
71

14

18
20
19

55
17
58

54

67
51

52

68

53
22
23
66

21

65
13

31

27

5
15 1
3

4
10

63
62
64
7

60

61
16

12

30

2
59
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This product uses the FreeRTOS
• www.freertos.org
• http://sourceforge.net/projects/freertos/files/FreeRTOS/V7.0.0/FreeRTOSV7.0.0.zip/download
/
*
* Copyright (C) 2012, H&D Wireless AB All rights reserved.
*
* The license to use this software in whole and in part and to redistribute it in any form follows with the WiFi HW module from H&D Wireless and is granted under the following
restrictions:
*
* 1. R
 edistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
*
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided
with the distribution.
*
* 3. T he name of H&D Wireless AB may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
*
* 4. T he software may only be used together with hardware from H&D Wireless all other use is prohibited.
*
* 5. T he license to use and redistribute the software is granted together with the purchase of a hardware platform on a one to one basis.
*
* 6. T he binary code may not be reversed engineered or by other means copied to circumvent this license.
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY H&D WIRELESS AB ``AS IS’’ AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE EXPRESSLY AND SPECIFICALLY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL HD WIRELESS AB BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
*
* For more information regarding this software license Contact H&D Wireless AB (support@hd-wireless.se).
*/
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Värmebaronen AB
Arkelstorpsvägen 88
SE-291 94 Kristianstad
Tel. +46 44 22 63 20
Fax +46 44 22 63 58
www.varmebaronen.se
www.varmebaronen.com
info@varmebaronen.se

