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Tillykke med deres valg af den nye generation af Eco Climax Multi 22 Digital

Denne manual beskriver hvordan de kan justere deres kedel så de opnår en optimal udnyttelse af
den. Alle værdier i denne manual er beregnet som vejlederne værdier ved fyring med træ piller ved
andre brændsler skal man forsøge sig frem afhængig af brændværdien på brændslet.
Kedelen er godkendt til åben ekspansion.
Denne Styring kan programmeres til 4 forskellige programmer således at man har mulighed for at
lave et program til træpiller samt et til korn/ træpiller og derudover er der plads til 2 programmer
mere til andre brændsels typer.
. VIGTIGT STYRING SKAL JUSTERES INDEN OPSTART

Kedlen gøres klar til Drift ved at fylde silo med træpiller og derefter trykkes der på hovedafbryder
på kontrol panel og display vil nu stå på OFF..
Tryk nu 1 gang på menu knappen og lys diode Auger-Coclea (snegl) vil lyse og man kan her
justerer hvor lang tid sneglen kører i drift program.
Min 0 sec MAX 300 sec
VEJLDEDENE VÆRDI 10-15 sec
Tryk på menu igen og lys diode Ventola-Fan (blæser) vil lyse og man kan her justere luftmængde i
% ved drift program.
Min 0 %
MAX 99%
VEJLEDENE VÆRDI 40%
Tryk på menu igen og lys diode Pompa-Pump (cirkulation’s pumpe) vil lyse man kan nu justere ved
hvilken temperatur pumpen skal starte. VEJLEDENE VÆRDI 55 grader
Tryk på menu igen og lys diode T-Boiler-Caldia (kedel temperatur) vil lyse her kan man justere
kedel temperatur til den ønskede værdi VEJLEDENE VÆRDI 65 grader
Tryk på menu igen og lys diode ON vil lyse her kan vælges om man vil bruge program 1-2-3-4
Der vælges program 1 til træpiller og kontrolpanel vil gå tilbage til aktuel display efter ca. 5 sec
De er nu klar til at foresætte på næste side
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VIGTIGT BRUGERMENU SKAL JUSTERES INDEN OPSTART
Følgende oversigt beskriver de parameter der skal anvendes for at justere kedelen.
Inden opstart skal Kedelen justeres ind efter de VEJLEDENE værdier.

Fremgangsmåde for indstilling af Program 1 er
Tryk på MENU og OFF samtidig og hold dem inde til der står C00 i display
(Pres evt. på off først og derefter også menu da styring ellers kan finde på at gå ind i aflæsnings mode)
Derefter trykkes på menu og man kan bladre hen til C30

Nu skal der trykkes på set knap og værdien skal justeres til den anbefalede værdi.
Når tallet er justeret trykkes der igen på set og man føres tilbage til menu.
Derefter trykkes på menu og man kan nu køre frem til næste justering.
DER VIL UNDER MENU KOMME PAREMETER FREM DER IKKE SKAL BRUGES

C30 er indstilling for tiden der går inden sneglen starter igen under drift program
Min 0 sec MAX 300 sec
VEJLEDENE VÆRDI 25-35 sec
C05 er indstilling for tiden for hvor lang tid sneglen kører under modulation
Min 0 sec MAX 300 sec
VEJLEDENE VÆRDI 3-5
C33 er indstilling for tiden der går inden sneglen stater igen ved modulerende drift
Min 0 sec MAX 300 sec
VEJLEDENE VÆRDI 40-45 sec
U00 er indstilling for blæser i % luftmængde ved El optænding
Min. 0 %
MAX 99%
VEJLEDENE VÆRDI 30-50%
U01 er indstilling for blæser i % under drift program
Min 0%
MAX 99%
VEJLEDENE VÆRDI 40%
Uo16e
U05 er indstilling for blæser i % ved modulerende drift
Min 0%
MAX 99%
VEJLEDENE VÆRDI 20-30%
U06 er indstilling for blæser i % ved pausefyring
Min 0%

MAX 99%

VEJLEDENE VÆRDI 20-40%
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F02 1.El-Tænding til røg temperatur opnås.
Min 30 gr MAX 90
VEJLEDENE VÆRDI 50 grader
F05 2.El-tænding til røg temperatur opnås
Min 30 gr MAX 100
VEJLEDENE VÆRDI 60 grader
E1 er indstilling for sneglens drift tid med tom magasin og kold kedel
Min 0 sec MAX 600 sec
VEJLEDENE VÆRDI 0 sec
E04 er indstilling for pause fyrings tid når der ikke kaldes på varme fra kedel termostat
Min 1 min MAX 300 min
VEJLEDENE VÆRDI 15-30 min
E05 er indstilling for drift tid under pausefyring for vedligeholdelse af ildstedet
Min 0 sec MAX 600 sec
VEJLEDENE VÆRDI 5 sec
F06 indstilling for max accepteret røg temperatur , inden modulerende drift
Min 50 gr MAX hi
VEJLEDENE VÆRDI 240 grader
A05 indstilling for hvornår styring overgår fra Drift til Modulation inden ønsket kedel temperatur
Min 0 gr
MAX 15 gr
VEJLEDENE VÆRDI 10 grader
De kan nu trykke på menu og sneglen vil køre piller frem til de slipper knappen igen
Kedelen er nu klar til at blive startet op hvilket gøres ved at holde on+ knappen på kontrol inde i
ca. 5 sec og kedelen vil nu starte op i det valgte program.
Når kedelen er i drift kan man aflæse den aktuelle røg temperatur ved at trykke på on+ &, offsamtidig .
Hvis kedelen ikke starter op i første forsøg vil den melde fejl i display. Der trykkes nu på off
knappen og starten nulstilles derved.
Der trykkes nu på start igen og el-tænding starter forfra.
Ved en korrekt justering af pille mængde samt luftmængde vil lågen og brændkammeret få en kaffe
brun farve. Hvis fyr kammeret er grå / hvid er den tilsatte luft for stor i forhold til det brændsels der
føres til ved sort brændkammer er mængden af luft for lille eller mængden af brænde for stor,
måden at afgøre hvad der skal justeres afhænger af:
Hvis fyret ikke kan nå en acceptabel temperatur skal brændselsmængden justeres op og luft
tilsvarende op.
Hvis fyret går i pause fyring jævnlig bør man drosle den ned i modulations program for at få en
jævn forbrænding da dette er mere energimæssigt end at fyret når i pause hele tiden. Det vil dog
under sommerdrift ikke være muligt at undgå pausefyring.
Eksempel. Hvis fyret er indstillet til 65 grader i kedel temperatur og den ikke vil komme over 50
grader efter 2 timers drift skal man justere parameter op i Drift program. Det tilrådes at starte med
små til retninger af parremeter.
Eksempel. Hvis fyret ikke kan stige op til nærheden af de 65 grader kan man justere parameter op i
modulations parameter

4

Hvis man ønsker at stoppe kedelen holdes off- knappen inde i ca. 5 sec og kedel vil slukke.
Hvis kedelen skal værre slukket i mere end en ½ time skal ildstedet skrabes ren for gløder og Rense
låge og fyrlåge bør stå åben for ventilation af kedel.
For at tømme sneglen for gløder kan man justere parameter C30 og C05 på 0 sec
Husk at justere dem tilbage igen
Hvis kedlen ikke skal startes igen , skal der dog foresat værre spænding i kontrolpanelet (lys i
display) da denne ellers kan beskadiges af fugt.

Programmering af program 2 foretages på følgende måde.
Stop kedelen ved tryk på off- i 5 sec.
Tryk på menu knap til on i kontrol panel lyser og sæt værdien på 2
Hold derefter menu samt off- inde og der vil nu stå CO7 da der i program 2 skal lægges 7 til
værdien i bruger menu.
Eksempel C30som beskrevet før erstattes af C37
VIGTIGT Parameter F, E og A har stadig samme værdi som i program 1

Programmering af program 3 foretages på følgende måde.
Stop kedelen ved tryk på off- i 5 sec.
Tryk på menu knap til on i kontrol panel lyser og sæt værdien på 2
Hold derefter menu samt off- inde og der vil nu stå C14 da der i program skal lægges 14 til
værdien i bruger menu.
Eksempel C30som beskrevet før erstattes af C44
VIGTIGT Parameter F ,E og A har stadigvæk samme værdi som i program1
Fremgangs måde for program 4 er den samme der lægges blot 21 til værdierne

Ved fyring med andre brændsels typer end Træpiller er vi ikke behjælpelig med vejledene værdier ,
da brandværdien varier meget og det derfor er op til bruger selv at prøve sig frem
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Oversigt over Display meldinger.

OFF. Kedel er stoppet.

CHC. Eftersyn Kedlen trænger til rensning.

ACC. El tænding aktiv

REC. Genop tænding

MOD. Kedlen kører i modulerende program.

MAN. Pause fyring

SIC.overkogning ( nulstilles ved tryk på knap under skruelåg på højre side af styringen.

SPE. Slukning

ALT. Kedlen er slukket på grund af alarm

TSI. Genindkobel overkogs termostat

SIC. Afbrydelse på grund af for høj vandtemperatur

ACC. Fejl i el optænding

SPA. Slukningsfejl

TPE. Føler i snegle rum aktiveret for at forhindre tilbage brænding
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