INSTALLATIONS OG BRUGER MANUAL

KLIMOSZ LING DUO
VARME KEDLER

Kære brugere

Tak for at De har købt en KL COMBI automatic fast brændsel kedel, designed i henhold til de
bedst normer og den højeste standard indenfor opvarmnings teknologi.
For Deres comfort og sikkerhed så vel som rigtig og økonomisk brug af denne kedel
bør denne manual læses grundig før kedlen tages i brug. For at sikre efektiv og fejlfri brug af
kedlen i mange år bør de givne informationer og retningslinier overholdes.
KLIMOSZ Sp. z o.o. VVS-Eksperten A/S

MILJØVENLIGE OPVARMNINGS
SYSTEMER Anlæg der gavner samfundet

Venlig hilsen

VVS-EKSPERTEN A/S.
BLÆSBJERG VEJ 54
Dk-8722 HEDENSTED
TLF.: 75 89 03 03 FAX.: 75 89 07 09
.

1.Omfang af tilbehør og fordele ved kedlen.
KL Kombi er en moderne varmekedel til automatisk forbrænding af fast
brændsel i en støbejerns herd og med mulighed for manuel træ eller kul
fyring på den vand-kølede rist. Kedlernes effekt område strækker sig fra
opvarmning af et en familie hus til etagehuse, små fritidscentre,
pensioner, kontor bygninger, haller, forretninger, værksteder, etc.
Fordele ved kedlen

Mulighed for forbrænding af
granuleret biomasse i herden
(piller eller stokerkoks)
Automatisk brændselsfremføring
(med snegl)
Manuel fyring. Kan nemt omstilles til
fyring med f.eks. affaldstræ.
Høj virkningsgrad på op til 92,1 %
(afhæn gi g af brændselstype) ____

Let og hurtigt vedligehold
Mulighed for tilslutning af ekstern
varmtvandsbeholder(ekstraudstyr)
Lav contaminans emission i
røggassen
kontrolleret kedelfunktion (option)
____________________________

2. Tek n i sk e p a r am et r e fo r KL co mb i s to ke r.
Tab. nr 1. Tekniskeparametre for KL combi stoker.

Parameter

25

50

25
22

50
44

Maksimal effekt Ved automatisk drift
Brændsel: kul – kornstørrelse 5-25
Brændsel: biomasse – træ piller

kW
kW

Maksimal ydelse - kul
Effektivitet

kW
%

Weight
Vand kapacitet

kg
liter

Røg afgang - diameter
Brændsels magasin - kapacitet

mm
liter

Dimensioner: brede x dybde

mm

x højde
Max. arbejdes tryk – vand
Max. vand prøve tryk

25
op til 92,1

50

90
145
180/280

130
145
180/280
1360x820x
1590

1230x820x
1490

bar
bar

2,0
3,0

°C

Anbefalet arbejdes temperatur - vand
Anslået brænde tid ved
maksimal ydelse (kul)
Anslået brænde tid ved
maksimal ydelse (biomasse)

65-80

h

3 0 -50

h
°C

Min. retur vands temperatur
Max. acceptabel højde på varme
mediet i systemet
Sikkerheds ventilens åbnings tryk

23-48
60

m
bar

Støj niveau
Skorstens træk

dB
mbar

25
2,0
65 dB (A)
0,1 – 0,2

Kedel tilslutninger
Varme frem
varme retur

Js

G 1 1/2”

Js

G 1 1/2”

El- tilslutning
Energiforbrug (blæser og motor)

1 PEN ~ 50 Hz
W

255

Elektrisk isolations klasse
Emissions klasse
T a b . n r 2 . Teknisk-termiske parametre for KL Combi 25 kedel (automatisk drift).

255
IP 40
3

Parameter
Maksimal effekt
Effekt område
Brændsels forbrug
Effektivitet
Røggas temperatur (i røggas afgangen)
Røggas mængde (i røggas afgangen)
- ved max. effekt
- ved minimum effekt

SI

Kul

kW
kW
kg/h
%
°C
g /s
g /s

25
10-25
1,9 -4,6
89,9
100-250
0,015
0,005

Biomasse
22
8-22
2,4-5,9
92,1
100-210
0,016
0,010

T a b . n r 3 . Tekniske - termiske parametre for KL Combi 50 kedel (automatisk drift).

Parameter
Maksimal effekt
Effekt område
Brændsels forbrug
Effektivitet
Røggas temperatur (i røggas afgangen)
Røggas mængde (i røggas afgangen)
- ved max. effekt
-ved minimum effekt

Brændsels parametre:


















korn størrelse
5 - 25 mm
anbefalet brændværdi
> 15 MJ/kg
aske mængde
max. 15 %
fugtindhold _______________ max. 20 %!!
volatile (flygtige) stoffer
28 - 40 %
askens deformations temperatur i varme
lav agglomerartion (slagge sammenhobning)
lav ekspansion

SI

Kul

kW
kW
kg/h

50
16-50
2,9-9,2
89,9
120-250

44
12-44
3,7-11,8
92,1
110-210

0,024
0,009

0,026
0,015

%
°C
g /s
g /s

Biomasse

Tab. nr. 4. Anbef alet br ænds el.

Fuel
Kul
Biomasse

Brændselstype
„NitroX”
Træ piller

*

Korn størrelse
[mm]

Brænd værdi
-1
[MJ.kg ]

5 - 25

21 – 30

φ8 - 20

15 – 18

*) pillerne skal mindst være så hårde, at det er umuligt at knuse pillerne I en knyttet håndfuld. Det sikre mod blokering af føde sneglen. Det anbefales at
anvende lyst farvet p iller , uden tilsætning af bark, som fremmer aflejringer ( s la g ge ) i brænderen. **) Det anbefales at anvende havre, alene eller
andre sorter som indeholder avner, som forbedrer forbrændingskarakteristikken betydelig.

2. Kedel beskri vel se
2.1. Design af kedelen.
LING DUO varme kedel tillader fyring med fast brændsel i både automatisk og manuelt. Kedlen kan let omstilles til fyring med
korn.
I den midterste del af kedelen, kaldet det øverste forbrændings kammer, kan kul og træstykker afbrændes ved manuel fyring.
I det nederste forbrændingskammer befinder brænderen – Herden - sig sammen med de keramiske katalysatorer plader.
Herden består af en støbejerns brænder og en pladejerns luftmikser. Dette brændkammer anvendes til automatisk afbrænding
af kul, piller og korn. Indeni brændsels fremførings delen af herden er der dyser til regulering trykket af forbrændingsluften,
som også beskytter mod tilbagebrænding under drift. Askeskuffen er placeret under forbrændingskammeret.
Brændsels magasinet er placeret ved siden af kedlen, og fødesneglen er placeret I bunden af magasinet. Askeskuffens
kapacitet er afpasset efter magasinets kapacitet, hvilket betyder at når magasinet er tomt er askeskuffen fyldt og skal tømmes.
Bag brændselsmagasinet er der en studs hvor der skal monteres et brandsluknings system med en termosikring og en
trykekspansionsbeholder med vandtryk. Dette system beskytter mod tilbagebrænding til magasinet.
Forbrændings luftblæseren befinder sig foran brændsels magasinet og er forbundet til luftblanderen.
Forbrændingsluftmængden kan justeres ved hjælp af spjældet på blæseren.
Tilslutningen af centralvarmevandets fremløb og returløb er placeret på bagsiden af kedlen med to G 1½” tilslutninger.
Røg afgangen er placeret øverst på bagsiden af kedlen.
Kedlens varmeveksler er isoleret med rock-wool, som mindsker varmetabet under drift.
Pyntekappen til kedlen er overfladebehandlet med en højkvalitets pulverlakering.

Forside

Bagside

Kedel side

Fig. nr 2. Be s kriv els e af LIN G DUO k e del des ign.

1 – LING DUO kedel; 2 – indfyrings dør til det øvre forbrændings kammer (manuel fyring); 3 – forbrændings kammer dør; 4 – nedre forbrændings kammer dør; 5 – føde negl hoved kontakt; 6
–overkogs termostat „reset”; 7 – GECO regulator; 8 – brændsels magasin; 9 – forbrændings luft blæser; 10 – føde snegls svøb; 11 – brændsels magasin tome lem; 12 – justerbar
brændsels magasin støtteben; 13 – gear for føde snegl; 14– motor beskytelses split; 15– el-motor; 16– Central varme fermløb; 17– røg afgang; 18– dræn ventil studs; 19–centralvarme retur;
20 – inspektion/rense åbning.
Fig. nr 1. Di mensioner på LING DUO kedel.

Fig, nr. 3. Skematisk diagram af brænderen – herden.

2.2. Kontrol af sikkerheds udstyr.
Kedel regulator GECO styrer følgende:


Kedel fremløbs temperatur;



Tider og intervaller for automatisk operation for føde snegl og blæser (kedel kapasitet);



Parametre for “stand-by operation”;



Manuel operation af føde snegl og blæser.



HSW forberedelses parametre.



Rum termostat co-operation parametre.



Cirkulations pumpe drifts parametre (rundown).

Regulatoren kan samarbejde med rum termostaten, som kontrollerer cirkulations pumpens drift (pumpen tændes når vand
temperaturen er over 40 ° C)og neddrosling af pumpen.
Tab. nr. 5. Tekniske parametre for regulatoren.
Nominel srtømforsuning
tilført effekt
Input

Output

Kontrol panel elektrisk isolations klasse

V/
Hz
VA

230/50 +10% -15%
max. 3
centralvarme vands fremløbs temperatur
Føde snegls svøb-temperatur
Rum temperature
HSW temperatur (valg)
Føde snegl – motoreducer 230V / 2A
Blæser 230V / 2A
Cirkulations pumpe 230V / 2A
HSW tank føde pumpe 230 V/2A
IP 65

Sikkerheds termostat (ST) – er placeret ved siden af kontrol panelet og den forhindre over hedning af kedel
og varmesystem. Fabriksindstillingen er 95 0 C, hvilket betyder at dette er den maksimale temperatur som er
tilladt for regulatoren. Efter at ST er a ktiveret skal den manuelt “resettes” ved at trykke på den røde knap som
befinder sig under den sorte hætte. Hvis ST stadig afbryder er det nødvendigt at finde grunden til kedlens
overhedning (f.eks lukkede ventiler på kedlens frem, eller returløb, lukkede radiatorventiler, pumpefejl eller
lignende.)
Motor beskyttelses split- forhindre overbelastning af gear og motor hvis store objekter eller brændsels
stykker blokerer føde sneglen.
Brandslukningsudstyr Termo sikkerheds ventil og trykekspansion (købes særskilt)– Den termostatiske ventil
er forbundet til vandforsyningen. Den termostatiske ventils temperatur sensor er fastgjort til føde sneglens
º
svøb. Hvis temperaturen i fødesneglens svøb stiger til ca. 95 C (som resultat af tilbagebrænding), vil ventilen
åbne og fødesneglens svøb bliver fyldt med vand. Denne beskyttelse behøver ingen el-tilslutning.
Afbryder kontakt – installeret på siden af brændselsmagasinet. Hvis låget ikke er lukket tæt vil forbrændings
blæseren og fødesneglen være afbrudt medens circulations pumpen stadig vil køre.
Elektronisk rum termostat med temperatur for-indstillings mulighed (i.e Euroster 2000) – rum termostat med
programmerings mulighed, anvendes til automatisk regulering af varmen I enfamilie huse og lejligheder.
Cirkulations pumpe – opererer efter at kedel temperaturen når den forud indstille de værdi (standard
º
indstilling er 40 C) indtil kedel temperaturen ikke falder mere end 4º C under pumpe operations start
temperature.

2.3. Kedel udstyr.
Option:

Standard:
•
•
•
•
•

Bruger og Installations Manual
Aske skuffe 1 stk.
krog, børste 1 stk. af hver
motor beskyttelses split – 2stk.
Keramisk katalysator 3 stk.

Termostatisk sikkerheds ventil W ATTS STS 20
Brændsels magasin dæksel kontakt
(nødvendigt ved biomasse brændsel) rum
temperatur termostat ;
cirkulations pumpe;
manuelt styret 4-vejs ventil DUOMIX;
Varmtvands beholder 80-100-140-250-300 l;
adapters for installation af kerarmisk katalysator
(anvendes ved afbrænding af korn)

3. Placering og installation i kedelrummet.
3.1. Standarder og regulativer
En fastbrændsels kedel skal installeres i henhold til gældende normer og regulativer. Første op
start af kedlen bør udføres af en erfaren montør med kendskab til fastbrændselskedler.
Installations-og service ansvaret ligger hos den installatør der har installeret kedlen. Enhver
manipulation, reparation eller service på enhver del af kedlen (excl. burger opsætning på kontrol
panelt) er kun tilladt for autoriseret installatør og er ikke tilladt for kedel brugeren. Uautoriserede
ændringer I kedelens mekaniske eller elektriske konstruktion vil medføre bortfald af
fabrikksgarantien.
Varmesystemet bør installeres I henhold til følgende:
a) Varme System – under installation og operation af kedlen er det meget vigtigt at holde sikker afstand til brændbare
materialer. Kedlen er kun godkendt til drift I et åbent varmesystem
b) Elektrisk installation – kedlens El-forsyning er 230V/50Hz
c) Skorsten – forbindelsen af kedlen til skorstenen bør udføres I samråd med den stedlige skorstensfejer. Samt I henhold
til gældende normer og regulative.. Nødvendig skorstenstræk er 0,1 – 0,2 mbar.
d) Brandbeskyttelses regler.
3.2. Mulige kedel placeringer.

Placering af kedlen I henhold til brandbeskyttelsesregulativet:
1. Placering på brandbart underlag.
kedlen skal plaseres på et ikke brandbart og termisk isolerendemateriale som skal række mindst 20 mm udenfor
kedlen;
hvis kedlen er placeret i kælderen er det nødvendigt at placere den på et underlag på mindst 50 mm. Kedlen og
brændselsmagasinet skal stå vandret og kan justeres ved hjælp af reguleringsskruen i magasinets fod.
2. Sikre afstande til brandbart materialer

under installation og drift af kedlen,skal sikkerheds afstand til brændbart materiale være min. 200
mm;
under installation og drift af kedlen skal en sikkerhedsafstand på mindst 400 mm fra klasse C3 brandbare
materialer (papir, pap, træ, plastik, etc.) overholdes;
Hvis materialets brand klasse ikke er kendt bør sikkerhedsafstanden fordobles.
Tab. nr. 5. Brandklasser for bygnings materialer.
Materialer
Brandklasser for bygnings materialer
A – ikke brandbare

sandsten, beton, mursten, brandbeskyttelses puds, mørtel, keramiske fliser, granit

B – Svært brandbare

træ -cement plader, glasuld, Rock Wool, Isover gullfiber

C1 – Svært brandbare

Bøge træ, ege træ, plywood (krydsfiner)

C2 – medium brandbare

Fyrre træ, lærke træ og gran træ, kork, træ plader, gummi gulvbelægning

C3 – easy inflammable

asphalt plywood, celluloid mass, polyurethane, polystyrene, polyethylene, plastic, PVC

Placering af kedlen i overenstemmelse med
nødvendig vedligehold og service plads:
1000 mm fri rum foran kedlen.
Minimal afstand mellem bagvæg af kedlen og
fyrrumsvæg er 400 mm.
•
Minimum 500 mm fri rum mellem brandselsmagasinet og fyrrumsvægen (i ti lfælde af at
fødesneglen skal udskiftes).
•
Minimum afstand mellem den frie kedelside
og fyrrumsvæg er 100 mm.
•
450 mm fri rum over kedel dækslet for at give
adgang til rensning af kedlens varmeveksler
(røgrør).
Placering af kedlen nær el tilslutning:
•
•

•

Der skal være fri adgang til El-tilslutningens
(230V/50Hz) afbryder.

Fig. nr. 4. Placering af kedlen i fyrrummet
Brændsels opbevaring:
• ____

Kun tørt brændsel kan give den maksimale kedel effekt.

Det anbefales at opbevare brændslet indendørs f.eks i en kælder. Hvis det opbevares udendørs bør det mindst være under
dække af et tag. Fugtigt brændsel nedsætter brændværdien signifikant og kedlens effektivitet reduceres med 50% eller mere og
medfører hurtigere nedslidning af de mekaniske dele.

•
•
•

Opbevaring af brændsel indenfor en afstand af mindre end 400 mm fra kedlen er forbudt.
Anbefalet afstand mellem kedel og brændsels lager er minimum 1000 mm.
Lager af kornsorter skal overholde ovenstående krav samt eventuelle andre krav til opbevaring af
fødevarer.

Kedel rums ventilation:

Kedelrummet skal være forsynet med passende ventilation (både luftindtag og udblæsning). Luftforbruget for en LING DUO 25
er ca 75 m3/ h. Ventilations udblæsningens nederste kant bør ikke placeres højere end 300 mm over gulvhøjden o g luftindtaget
bør placeres så højt mod loft som muligt.
Installation af kedlen og tilslutning til varmesystemet bør kun udføres af fagligt kvalificeret personer.
Husk:
Varmesystemet som kedlen tilsluttes skal udstyres med en aftapningsventil, som skal placeres på varmesystemets
laveste punkt.

4. Kedel op start – Autoriseret Service manual.
Første opstart af kedlen bør foretages af erfarent personale.
4.1. Før opstart check procedure.
Dette skal kontrolleres inden opstart af kedel:
a) Vand niveau i centralvarme system.
Centralvarmevandet bør være rent og farveløst, uden spor af olie opløsningsmidler eller andre aggressive kemiske
emner. Vandet bør ikke være ”hårdt” (med Calcium salte).
Det er nødvendigt at holde et konstant vandniveau i centralvarmesystemet under hele fyrings sæsonen.
Centralvarmesystemet skal systematisk afluftet. Vandet må ikke drænes fra systemet med mindre det er nødvendigt ved
reparatiom. etc. Tømning og genpåfyldning af centralvarmesystemet forårsager en hurtigere tilstening og
korrosion af kedlen. Hvis påfyldning påfyldning afvand på varmesystemet er nødvendigt, må det kun
gøres på en kold kedel!

Påfyld aldrig en varm kedel!

b) Tæthed på varme system.
c) Tæthed på skorstensforbindelsen.
d) Tæthed på luft for-mixeren.
Dette kan gøres ved at starte blæseren fra kontrolpanelet i manuel operations mode. Hele luftstrømmen fra blæseren skal
gå gennem herden og forbrandingskammeret (se Fig. nr. 6). Enhver utæthed der findes omkring:


blæser (2) blæsertilslutning (3)



luft for-mixerens rense hul (4)



riste ( 6) luft for-mixer (1 ).skal tætnes med høj-temperatur silicone masse, eller ved at efterspænde møtrikkerne

(4).
e) Forbindelserne til El-forsyningen.
4.2 Installation af den keramiske katalysator.
Den keramiske katalysator i LING DUO kedler består af tre r ektangulære plader. To af pladerne skal placeres over herden på
de påsvejste bæringer, gennem den nedre forbrændingskammer askeskuffe dør. Disse to plader placeres på de øverste
bæringer ved pille og kul drift og på de laveste bæringer ved afbrænding af ko rn. Den sidste af pladerne skal placeres
under loftet i det øverste brandkammer.
OBS! Drift af kedlen uden de keramiske plader er forbudt især ved afbrænding af korn, da dette kan forårsage
kraftig slitage på kedlens ståldele.
4.3 Start af kedlen
1.

Fyld brandsluknings tanken som er tilsluttet bagsiden af brændselsmagasinet via termosikringen.

2.

Placer støbejernsristen i herden (hvis den ikke er placeret fra fabrikken).

3.

Installer de keramiske katalysatorer plader (to i det nedre forbrændings kammer i.h.t Fig. nr. 3 og en under loftet i
det øverste forbrændingskammer).

4.

Fyld brændsel i brændselsmagasinet

5.

Ved brug af manuel kontrol på kontrolpanelet startes fødesneglen, som kører til der er brændsel i herden (dette
kan tage ca. 10 minuter).

6.

Sluk for fødesneglen og placer noget let brændbart (f.eks.sprit tabletter) i toppen af herden og antænd dette

8. For at hjælpe med optændingen kan blæseren startes, ved brug af manuel kontrol på kontrolpanelet.
9. Når der er ild ventes der nogle minutter indtil flammerne har bredt sig t il hele overfladen af herden (blæseren skal
stadig
være tændt).
1 0 . Når der er god ild i brændslet omstilles til automatisk drift på kontrolpanelet og alle nødvendige parametre justeres
i.h.t. regulator manualen: kedel ydelse (tid for fødning og tid for blæser), føde-intervaller, pumpens start temperatur,
centralvarme vandets temperatur, etc.
11 .Varm kedlen op til den ønskede temperatur. Den anbefalet minimale fremløbs temperatur på kedlens centralvarme
vands er højere end 65 °C.

1 2 . Igen kontroller kedlens skorstens forbindelse og vand forbindelser for utætheder.

5. Bruger manual.

SIKKERHEDS REGLER

 Kun voksne personer, som har kendskab til denne brugermanual, må passe denne kedel.
 Hvis der kommer brændbare dampe eller gasser ind i kedelrummet når kedlen er i drif eller derarbejdes med
brændfarlige materialer (maling, lim, etc.) skal kedlen slukkes.
 Kontrol af brændsels niveau, ved at mærke efter med hånden inde i herden er forbudt og kan medføre
alvorlige skader fra en arbejdende fødesnegl og høje te mperaturer.
 Det er forbudt at bruge brændbare væsker til optænding af kedlen.
 Flamme check på brænderen kan udføres ved langsomt at åbne døren til brændkammeret. Når dette udføres er
der fare for at gnister kan springe ud af kedlen. Efter flamme check skal døren lukkes omhyggeligt.
 Kedlen må ikke overhedes (koge) under drift.
 Det er forbudt at anbringe brændbare materialer på kedlen eller i dens omgivelser.
 Brændbare materialer må ikke placeres nærmere kedlen end 1500 mm når aske fjernes. Asken bør opbevare s i
en speciel ikke brændbar container med låg.
 IHvis kedlens drifts temperatur er lavere end 60°C, er der fare for kondensation på kedlens varmeveksler som
resulterer i korrosion og dermed kortere levetid på kedlen. Brug 4 -vejs eller 3 vejs ventil til at styre den rette
kedeltemperatur og centralvarmetemperatur.
 Efter fyrings sæsonen er overstået skal kedlen, røgrørene og skorstenen renses. Kedelrummet bør koldes ren
og tørt.
 Enhver ændring i mekaniske eller elektriske dele af kedlen er forbudt medmindre det udføres af en
autoriseret tekniker.
 Afbrænding af brændsel i begge forbrændingskamre samtidig er forbudt.
Anbefalet brændsels typer.
Anbefalet brændsel ved automatisk drift er:
- Nødde kul med kornstørrelse på 25-80 mm,
- Træ piller (vi anbefaler at der anvendes den lysefarvede type),
- Havre kerner (brug af speciel støbejerns rist er nødvendigt, skal købes separat, er ikke inkluderet i standard version).
For manuel, nødfyring i det øvrste forbrændings kammer: Træ stykker, briketter og kulstykker.

5.1. Automatisk fyring i det nederste forbrændingskammer.
5.1.1. Optænding og skift til automatisk drift.



Check om der er tilstrækkeligt vand på varmesystemet.




Fyld brandsluknings tanken og kontroller forbindelsen mellem WATTS STS 20 termostatisk ventil
og vandforsyningen.




Fyld brændselsmagasinet med brændsel og luk låget.

Næste skridt i.h.t GECO G403-P02 regulator manual.

 Fyld magasinet med brændsel regelmessig (afhængig af forbruget)!

 Magasin låget skal være lukket under kedeldrift!

5.1.2. Slukning af kedlens brænder.



Skift til manuel drift (i.h.t. GECO G402- P02 kontrol manual).




Aktiver fødesneglen og vent til alt brændende og glødende brændsel er faldet ned i aske bakken.




Dæk brænderen med en metal eller keramisk plade for at lukke for lufttilgangen til herden.




Sluk for regulatoren.

5.1.3. Vedligehold af kedlen under automatisk drift.
1.) Husk at påfylde brændsel på kedlen systematisk. Vær opmærksom på at lukke magasin låget
omhyggeligt efter hver påfyldning!
2.) Aske skuffens kapacitet er stor nok til atman kan fjerne asken hver 3 dag i fyrings sesonen (det er
nødvendigt at anvende beskyttelses handsker).
3.) Hvis kedlen er i kontinuerlig drift anbefales det at rense varmeveksler, lameller og vægge en gang om
måneden. Husk lejlighedsvis at rense luft-premixeren specielt hvis kedelrummet er fyldt
med støv. Sluk for kedlen mindst 2 timer for rengøringen.
4.) Hvis der er metal stykker eller sten i brændslet kan man risikerer at fødesneglen
blokeres. Det bevirker overbelastning af gearer, som er beskyttet af en motor beskyttelses
split. Når splitten er brækket, fjernes brændslet fra brændselsmagasinet (benyt rensehullet i
bunden af magasinet) og fjern årsagen til blokeringen. Drej fødesneglen til en position hvor
hullet for splitten passer med hullet i gearet og placer en ny split i hullet.
OBS! Før denne operation check omhyggeligt at strømforsyningen er afbrudt.
5.) Alle kedlens døre og låg skal lukkes omhyggeligt på grund af overtryk som fremkommer i
forbrændingeskammeret under kedel drift.. Hvis utæthed i magasinet kan konstateres kan
palen justeres ved at løsne 2 x M10 skruer, justere palen og prøve igen (se Fig. nr. 5).



Fig. nr. 5 brændselsmagasinets lukker i tværsnit.
6.) En gang om måneden skal vandtrykket i brandslukningsudstyret kontrolleres og evt. genetableres
hvis nødvendig t.
7.) Hvis manglende El. forsyning varer i længere tid, kan tilbagebrænding forekomme og termosikringen vil
arbejde for at slukke ilden.
Hvis dette forekommer er det nødvendigt at udskifte vådt brændsel med tørt og genetablere sikkerheds
termostaten.
Derefter foretages en normal optænding af kedlen. (se sec. 6, par. 6).
8.) Fyring med piller:
 Sørg for at holde brændslet over støbejernsristen i herden da for lav ”bålhøjde” medfører
tilsmudsning og slaggedannelse i herden med blokering af fødeskruen til følge.
 Efter behov skal den øverste indvendige side af herden renses, ved hjælp af et skarpt værktøj
(f.eks. en skarp mejsel).

5.2. Fyring i det øverste forbrændings kammer - manuel brændefødning.
OBS!
Før man starter fyring i det øverste forbrændings kammer er det nødvendig:
- at lægge beskyttelses dækslet over brænderen. Dette gør det umuligt at antænde herden med
nedfaldne gløder fra risten i det øverste brændkammer.
- Afbryd fødesneglen på kontakten ved siden af GECO kontroleren.
Forsyningen af forbrændings luft styres af GECO kontrolleren, som kontrollerer blæseren drift.
Hvis nødfyringen i det øverste forbrændingskammer skel stå på i længere tid (mere end 2 uger)
anbefales det at tømme brændselsmagasinet, fødesneglen og herden for brændsel.
5.2.1. Fyring i kedlen.
før optænding check følgende:

 Vand stand i varmesystemet.

 Rensning af vandkølede riste, tømning af askeskuffen og røgkanaler i den øverste del af kedlen (efter
åbning af inspektions dæksel).

 Anbring beskyttelses dæksel over herden.

 For sikkerheds skyld bør brændsel fjernes fra herden og fødesneglen, medens man fyrer i det øverste
forbrændings kammer. Ved længere tids manuel fyring anbefales der at tømme brændselsmagasinet
(brug dækslet i magasin bunden).

 sluk fødeskruen ved at dreje på kontakten ved siden af GECO kontroller.
Gennem den øverste dør anbringes papir og træ på de vandkølede rist. Tænd det gennem

forbrændingskammerdøren (den midterste). luk døren og langsomt åben den nedre dør, for at give adgang for
luft i forbrændingskammeret. Læg tynde lag af træ eller kul ovenpå det brændende træ, tænd for blæseren i
manuel drift på GECO kontrolleren og sæt den ønskede temperatur (i.h.t kontroler manual). Når ilden brænder godt
til føres mede brænde (sluk for blæseren når der fyres). Skift til automatisk drift på GECO kontroleren Note !
BRUG IKKE SÆRLIGT BRÆNDBARE VÆSKER ELLER MATERIALER VED OPTÆNDINGE AF KEDLEN.
EFTERLAD ELLER OPBEVAR IKKE BRÆNDBARE MATERIALER NÆR KEDLEN.

5.2.2. Kedel drift.
Tilfør brænde til kedlen efter behov afhængig af effektbehovet. Tilfør brændet i lag som ikke danner en
”pyramide”. Risten må kun renses når kold aske og slagger blokerer risten.
Stop rensningen af risten når glødende brænde falder i askebakken.
Rens risten omhyggeligt før natfyrning. Om morgenen skal risten renses igen. Hvis der stadig er glødende
brænde tilbage fra natten put noget nyt brænde på og start blæseren. Påfyld derefter mere brænde til
forbrændingskammeret er fyldt op. Sluk altid for blæseren før døren åbnes til brændekammeret. Vent til
blæseren stopper før døren åbnes. På denne måde vil ingen røg trænge ud i kedelrummet. Alle kedlens døre og
dæksler skal være lukkede under kedeldrift.

5.2.3 Vedligehold af kedlen ved drift i det øverste forbrændings kammer.
Aske skal fjernes fra aske bakken mindst en gang pr. dag. Fjern slagger og aske fra risten efter da det ellers vil
blokere lufttilførslen til risten. Asken bør botskaffes i henhold til gældende regulativer!
Ved fyring med kul, skal forbrændingskammeret renses efter behov (afhængig af den anvendte kulkvalitet).
Kammeret kan let renses gennem den øverste og nederste dør. Efter behov skal røgrørene renses med den
medleverede børste, ved at fjerne det øverste inspektionsdæksel i den øverste front del af kedlen.
Luk inspektions lemmen omhyggeligt efter rensningen.

6. Instruktion om kedel recycling efter endt brug.
Da Ling duo kedler er bygget af mange forskellige materialer skal ophugningen af kedlen foretages af
specialiserede genbrugs firmaer.

7 . G ar a nt i .
1. Der gives garanti i henhold til dansk lovgivning d.v.s. 6 måneders garanti og 18 måneders reklamationsret på kedlen stål
dele og kedlen som helhed (excl. de keramiske elementer).
2. Garantien bortfalder hvis kedlen har været udsat for termisk, mekanisk, kemisk og elektrisk overbelastning.
3. Sliddele er ikke omfattet af garantien, med mindre der er tale om fabrikations - eller materialefejl.
Producenten forbeholder sig ret til konstruktionsændringer uden varsel. Denne manual vil ikke indeholde disse
ændringere.

8. Forslag til opbygning af varmesystem.

Fig. nr. 6. Eksempel på forbindelsesdiaram for Ling duo kedlen.
For at GARANTIEN på kedlen er gældende kræves en kedelshunt.der er installeret som en termisk beskyttelse
mod kondensering af destilater i kedlen, hvis retur vandets temperaturen er under dugpunktet (4- vejs ventil, 3-vejs
ventil, mixing pumpe)

9. K ed e l ju st e r ing s t ab el l er
Tab. nr. 6 Vejledende værdier for indstilling af LING DUO kedel drift ved afbrænding af nødde kul,
brandværdi: 28,5 MJ/kg (eller korn).
Tid for indfyring, [u1 parameter på kontrol display] i se kunder
kg/h
kW

5

10

4,4
34,1
3,3
25,7
2,64
20,5
2,2
17,1
1,8
14,7
1,65
12,8
1,4
11,4
1,32
10,2
1,19
9,35
1,1
8,58
1,0
7,9
0,94
7,35
0,88
6,84
0,8
2

6,6
51,4
5,28
41,1
4,4
34,3
3,7
29,4
3,3
25,7
2,9
22,8
2,64
20,5
2,3
18,7
2,2
17,1
2,0
15,6
1,8
14,7
1,76
13,7
1,65
12,8
1,55
12,1

0,7

1,46
11,4
1,38
10,8

15

20

25

30

6,6
51,4
5,8
45,7
5,28
41,2
4,7
37,4
4,4
34,3
4,0
31,5
3,7
29,4
3,52
27,4
3,3
25,7
3,1
24,2
2,9
22,6
2,77
21,6

6,6
51,4
5,9
46,7
5,5
42,9
5,0
39,5
4,7
36,7
4,4
34,3
4,12
32,1
3,8
30,2
3,6
28,5
3,47
27,0
3,3
25,7

6,6
51,4
6,09
47,5
5,65
44,1
5,28
41,1
4,95
38,6
4,65
36,3
4,4
34,3
4,16
32,5
3,96
30,8
3,77
29,4

3,14
24,5
2,9
23,3
2,8
22,3
2,75
21,4
2,64
20,5

3,59
28,0
3,44
26,8
3,3
25,7
3,16
24,7
3,04
23,7

35

40 45

50 55

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
7
85
90
95
100

60

consumpt.
output
6,6
51,4
5,6
41,1
4,95
38,6
4,4
34,3
3,96
30,8
3,6
28,0
3,3
25,7
3,0
23,7
2,8
22,0
2,6
20,5
2,47
19,3
2,32
18,1
2,2
17,1
2,08
16,2
1,98
15,44
1,88
14,7

2,64
20,5
2,51
19,6
2,39
18,7
2,29
17,9

NB!
Indstillingerne i ovenstående tabel er kun vejledende. Den enkelte kedel skal indstilles
individuelt i henhold til de lokale forhold som varmesystemet skorstenen o.l.

60

65

70

75

Tab. nr. 7 Vejledende værdier for indstilling af LING DUO kedel drift ved afbrænding af piller, brandværdi:
18 MJ/kg.Tid

kg/h
kW
kg/h
kW
kg/h
kW
kg/h
kW
kg/h
kW
kg/h
kW
kg/h
kW
kg/h
kW
kg/h
kW
kg/h
kW
kg/h
kW
kg/h
kW
kg/h
kW
kg/h
kW
kg/h
kW
kg/h
kW
kg/h
kW
kg/h
kW

for indfyring, [u1 parameter på kontrol display] i sekunder
5

10

6,35
25,4
4,23
16,9
3,18
12,7
2,54
10,2
2,12
8,5
1,81
7,3
1,59
6,4
1,41
5,6
1,27
5,1
1,15
4,6
1,06
4,2
0,98
3,9
0,91
3,6
0,85
3,4
0,79
3,2
0,75
3,0
0,71
2,8
0,67
2,7

8,47
33,9
6,35
25,4
5,08
20,3
4,23
16,9
3,36
14,5
3,18
12,7
2,82
11,3
2,54
10,2
2,31
9,2
2,12
8,5
1,95
7,8
1,81
7,3
1,69
6,8
1,59
6,4
1,49
6,0
1,41
5,6
1,34
5,3
1,27
5,1

15

20

25

30

9,53 10,16 10,59
38,1 40,6 42,3
7,62 8,47 9,07
30,5 33,9 36,3
6,35 7,26 7,94
25,4 29,0 31,8
5,44 6,35 7,06
21,8 25,4 28,2
4,76 5,65 6,35
19,1 22,6 25,4
4,23 5,08 5,77
16,9 20,3 23,1
3,81 4,62 5,29
15,2 18,5 21,2
3,46 4,23 4,89
13,9 16,9 19,5
3,18 3,91 4,54
12,7 15,6 18,1
2,93 3,63 4,23
11,7 14,5 16,9
2,72 3,39 3,97
10,9 13,5 15,9
2,54 3,18 3,74
10,2 12,7 14,9
2,38 2,99 3,53
9,5 12,0 14,1
2,24 2,82 3,34
9,0 11,3 13,4
2,12 2,67 3,18
8,5 10,7 12,7
2,01 2,54 3,02
8,0 10,2 12,1
1,91 2,42 2,89
7,6
9,7 11,5
1,81 2,31 2,76
7,3
9,2 11,0

9,53
38,1
8,47
33,9
7,62
30,5
6,93
27,7
6,35
25,4
5,86
23,5
5,44
21,8
5,08
20,3
4,76
19,1
4,48
17,9
4,23
16,9
4,01
16,0
3,81
15,2
3,63
14,5
3,46
13,9
3,31
13,3
3,18
12,7

35

40

45

50

9,88 10,16 10,39 10,59
39,5 40,6 41,6 42,3
8,89 9,24 9,53 9,77
35,6 37,0 38,1 39,1
8,08 8,47 8,79 9,07
32,3 33,9 35,2 36,3
7,41 7,82 8,17 8,47
29,6 31,3 32,7 33,9
6,84 7,26 7,62 7,94
27,4 29,0 30,5 31,8
6,35 6,77 7,15 7,47
25,4 27,1 28,6 29,9
5,93 6,35 6,72 7,06
23,7 25,4 26,9 28,2
5,56 5,98 6,35 6,69
22,2 23,9 25,4 26,7
5,23 5,65 6,02 6,35
20,9 22,6 24,1 25,4
4,94 5,35 5,72 6,05
19,8 21,4 22,9 24,2
4,68 5,08 5,44 5,77
18,7 20,3 21,8 23,1
4,45 4,84 5,20 5,52
17,8 19,4 20,8 22,1
4,23 4,62 4,97 5,29
16,9 18,5 19,9 21,2
4,04 4,42 4,76 5,08
16,2 17,7 19,1 20,3
3,87 4,23 4,57 4,89
15,5 16,9 18,3 19,5
3,70 4,06 4,40 4,70
14,8 16,3 17,6 18,8
3,56 3,91 4,23 4,54
14,2 15,6 16,9 18,1

55

60

65

70

75

80

85

90

9,98 10,16 10,32 10,46 10,59
39,9 40,6 41,3 41,8 42,3
9,32 9,53 9,71 9,88 10,03 10,16 10,28 10,39
37,3 38,1 38,9 39,5 40,1 40,6 41,1 41,6
8,73 8,97 9,17 9,36 9,53 9,68 9,82 9,94
34,9 35,9 36,7 37,4 38,1 38,7 39,3 39,8
8,22 8,47 8,69 8,89 9,07 9,24 9,39 9,53
32,9 33,9 34,8 35,6 36,3 37,0 37,6 38,1
7,76 8,02 8,26 8,47 8,66 8,84 9,00 9,15
31,1 32,1 33,0 33,9 34,6 35,3 36,0 36,6
7,35 7,62 7,86 8,08 8,28 8,47 8,64 8,79
29,4 30,5 31,5 32,3 33,1 33,9 34,6 35,2
6,99 7,26 7,51 7,73 7,94 8,13 8,31 8,47
27,9 29,0 30,0 30,9 31,8 32,5 33,2 33,9
6,65 6,93 7,18 7,41 7,62 7,82 8,00 8,17
26,6 27,7 28,7 29,6 30,5 31,3 32,0 32,7
6,35 6,63 6,88 7,11 7,33 7,53 7,71 7,88
25,4 26,5 27,5 28,5 29,3 30,1 30,8 31,5
6,08 6,35 6,61 6,84 7,06 7,26 7,45 7,62
24,3 25,4 26,4 27,4 28,2 29,0 29,8 30,5
5,82 6,10 6,35 6,59 6,80 7,01 7,20 7,38
23,3 24,4 25,4 26,3 27,2 28,0 28,8 29,5
5,59 5,86 6,12 6,35 6,57 6,77 6,97 7,15
22,4 23,5 24,5 25,4 26,3 27,1 27,9 28,6
5,37 5,65 5,90 6,13 6,35 6,56 6,75 6,93
21,5 22,6 23,6 24,5 25,4 26,2 27,0 27,7
5,18 5,44 5,69 5,93 6,15 6,35 6,54 6,72
20,7 21,8 22,8 23,7 24,6 25,4 26,2 26,9
4,99 5,26 5,50 5,74 5,95 6,16 6,35 6,53
20,0 21,0 22,0 22,9 23,8 24,6 25,4 26,1
4,82 5,08 5,33 5,56 5,77 5,98 6,17 6,35
19,3 20,3 21,3 22,2 23,1 23,9 24,7 25,4

NB!
Indstillingerne i ovenstående tabel er kun vejledende. Den enkelte kedel skal indstilles individuelt i
henhold til de lokale forhold som varmesystemet skorstenen o.l.
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BETJENINGSVEJLEDNING

TIL STYRINGEN.
Program version 11

BEMÆRK

Fra program version v.11 er regulatorens G-403-P02 tilslutningspunkter
for snegletransportør og varmtvandspumpe blevet ændret
/Se: fig. 2 s. 15/
Tidligere program versioner er ikke kompatible med v.11.
Vær opmærksom og forsigtig når du tilslutter snegletransportør.
Læs denne vejledning nøje igennem før tilsutning og ibrugtagning af anlægget.

GENERELLE OPLYSNINGER.
Denne separat drevet regulator, herefter kaldt G-403-P02, er nyttig, modern og bruger venlig. Regulatoren er fremstillet ved hjælp af
mikrochip teknologi og ved anvendelse af automatisk overflademontage.
Betjeningspanelet arbejder under sikker spænding. 2-delt kasse giver mulighed for at montere panelet i næsten alle steder uden at føre
forsyningsledninger langt væk fra udstyret.
G-403 -P02 regulatoren er forsynet med:
temperaturfølere:
til måling af temperatur af udløbsvand fra kedlen,
til måling af temperatur af snegletransportør – BEMÆRK! Denne funktion kan deaktiveres!!!
til måling af temperatur af varmtvandsbeholder (option)

to digitale inputs:

til tilslutning af termostaten, som kan tvinge regulatorens skift til standby-tilstand, med en justerbar vandcirkulationspumpe,
til tilslutning af føler for sneglens frakobling.
Regulatoren er endvidere forsynet med fire outputs til direkte tilslutning af udstyr under 230V spænding, såsom: ventilator, snegletransportør til
transport af brændsel, cirkulationspumpe for centralvarme og varmtvandspumpe.

Når G-403-P02 bliver anvendt som centralvarmekedlens regulator, udjævner den vandets temperatur og styrer
brændslets forbrændingsproces i kedlen uden at brændslet slukkes. Reguleringsparametre kan tilpasses aktuelle
arbejdsvilkår og kedel type. Regulatoren har indbygget en elpatron samt beskyttelse mod forskellige forstyrrelser.
Regulatoren kræver ikke nogen speciel vedligeholdelse. Tastaturet er fremstillet af en speciel slags folie, som kan
modstå høj temperatur og de fleste kemikalier. Rensning med skarpe genstande er ikke tilladt; hovedpladen skal
rengøres regelmæssigt med en våd klud.
Regulatoren bør om sommeren blive tilsluttet forsyningskilde, men stikket bør tages ud af dåsen i tilfælde af dårligt
vejr.

TEKNISK DATA
Driftsspænding
Temperatur
Fugtighed
Beskyttelse






230V +10% -15%
fra +5°C do +40°C
fra 20% do 80% RH
IP65 fra fronten af betjeningspanelet

 BEMÆRK !!!
Hver kasse er forsynet med etiketten, som angiver:
serienummer
beskrivelse af outputs og deres strømforbrug

regulatorens type

Totalt strømforbrug for alt udstyr må ikke overstige 10A!!!
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EL-INSTALLATION OG EL-TILSLUTNING

 Kedelrummet bør forsynes med el-installation 230V/50Hz i overensstemmelse med gældende forskrifter.

 Hver el-installation (uanset type) bør afsluttes med en stikdåse forsynet med jordforbindelse. Anvendelse af dåsen uden jordforbindelsen
medfører risiko for elektrisk stød!!!

 Regulatoren bør tilsluttes en separat forsyningsledning beskyttet af en sikring på 2-4A samt en strømafbryder (antistød) med maksimal strøm på
20 mA.
Forsyningsledningen må ikke tilsluttes andet udstyr!!!

 Anvendte preskoblinger er attesteret for kontinuerligt strømforbrug på 16A!!! De har gevind med fin stigning samt specielle stålplader, som
beskytter ledninger mod brud. Det er derfor tilstrækkeligt at kun let presse på ledningen for at få maksimalt god kontakt, medens brug af ekstra
styrke medfører risiko for brud på gevinden.

 El-ledninger skal over sin totale længde være sikkert fastgjort og må ikke berøre vandkappen eller udtag til skorstenen.

 Når anlægget er tilsluttet forsyningskilden kan der på ledninger forekomme spænding, uanset om anlægget er tændt eller slukket for vha.
knappen. Det er derfor vigtigt, at ENHVER REPARATION kun udføres når udstyret er frakoblet strømforsyningen!!!


STYRING OG INDSTILLING AF G-403-P02

 Temperaturmåling
Regulatoren måler temperaturen inden for 0o C - 100 oC. Målingsresultater vises med 1 sekunders forsinkelse. Ved fejl på
temperaturføleren eller ved måleresultat udenfor specifikationen, (hvis udstyret ikke er i 60s ventetid på at forsyningsspænding bliver stabil efter
den faldt bort) meddeler regulatoren felj på føleren, hvilket medfører, at alt aktivt udstyr (dvs. ventilatoren, transportøren og pumpen) slukkes for,
skiftes til manual drift og displayet viser henholdsvis: AL1 alarmkode ved fejl på udløbsvand temperaturføler, AL2 alarmkode ved fejl på
snegletransportør temperaturføler (hvis under betjening), AL3 alarmkode ved fejl på temperaturføler af indløbsvand til kedlen eller
o
o
snegletransportørens frakobling. Ved temperatur på 100 C viser displayet 00 kode.


Regulatoren blokeres af rumtermostaten
En ekstern rumtermostat (se: fig. 2) tilsuttet G-403-P02 regulatoren tager aktion (slutter sine udgangsrelæer) når temperaturen i
opvarmede rum overstiger den indstillede værdi. Som konsekvens blokeres G-403-P02 regulatoren.
!!! Er varmtvandspumpe aktiv, skifter regulatoren over til tvunget standby-tilstand kun efter varmtvandsbeholderen når den indstillede temperatur
og varmtvandspumpen deaktiveres. Pumpen til centralvarme arbejder ifølge c5-parameteren.
Når regulatoren tilsluttes et GECO rumpanel, bliver termostatens digitale input uaktiv!
Dette medfører følgende ændringer i anlæggets drift:

I standby-tilstand slukker regulatoren for centralvarmepumpen. Displayet viser „blo”-beskedet.I den automatiske drift skifter regulatoren over
til standby-tilstand og efter 4 minutter slukker for centralvarmepumpen. Displayet viser „blo”-beskedet.

Efter standby-tiden er gået, tænder regulatoren for snegletransportøren og ventilatoren for den af producenten indstillede driftstid
(serviceparameter „c2”), selv om termostaten er i drift. Ventilatoren skal arbejde 5 sekunder længere end transportøren for at opvarme det
supplerede brændsel.

Drift af centralvarmepumpen afhænger af værdien af serviceparameteren „c5”.
Termostatens blokering medfører dog ikke, at der i automatisk drift eller standby-tilstand programmeringsmodus forlades.
I blokeret tilstand tænder regulatoren for centralvarmepumpen for en fabriksindstillet periode af 30 sekunder (serviceparameter „c5”) for at
cirkulere vandet i systemet.
Hvis „c5” = 0, tænder pumpen ikke.

Under andre omstændigheder er blokering overset.


Brændslets temperatur i snegletransportøren overskrides
Regulatoren er forsynet med en forbrændingsføler, der kontrollerer om brændslets tilladte temperaturniveau i kedlen ikke overskrides.
Føleren måler temperaturen i transportrøret. Hvis temperaturen når 98°C, sender regulatoren et AL6 alarmbesked, slukker for
ventilatoren og for 10 minutter tænder for snegletransportøren, som arbjeder i kontinuerlig drift for at fjerne brændslet fra transportøren og slukke
ilden.



BEMÆRK!!!
Forbrændingsfølerens funktion kan deaktiveres, afhængigt af dens aktuelle brug
(serviceparameter „c1”)!!!
Hvis serviceparameteren „c1”=1 og forbrændingsføleren bruges ikke eller den er beskadiget, vil regulatoren for en sikkerheds
skyld virke som om der opstod brand i snegletransportøren og vil styre transportøren, således at „det brændende brændsel” fjernes fra transportøren
og ilden slukkes.
Da i manuel drift er snegletransportørens temperatur ikke kontrolleret, medfører fejl på føleren et AL2 alarm.
Er brændslets forbrændingsføler i kedlen ud af brug, kan den deaktiveres ved at indstille serviceparameteren „c1”=0.


Forsyningsspænding bortfalder
Ved bortfald af forsyningsspænding reagerer regulatoren henholdvis til den tilstand regulatoren var i før forsyningsspændingen bortfaldt.
Regulatoren venter 1 minut til el-systemet er stabilt og vender tilbage til drift med de tidligere programmerede værdier.
I ventetiden viser displayet hvor meget tid der er tilovers samt den tilstand regulatoren var i før forsyningsspændingen bortfaldt:

Blinkende „A” svarer til automatisk drift,
„P” svarer til standby-tilstand

„r” svarer til manuel drift.
Ud over bogstaver blinker lysdioder henholdsvis (automatisk drift eller standby-tilstand).
Var regulatoren i manuel drift, skifter den tilbage til manuel drift mens alt udstyr er slukket. Var regulatoren i automatisk drift, skifter
den tilbage til automatisk drift.
Var regulatoren i standby-tilstand, skifter den tilbage til standby, slukker for snegletransportøren og ventilatoren for den af producenten
indstillede tid (serviceparameter „c2) for at undgå slukning af ildstedet.



BETJENING AF G-403-P02

Opstart af anlægget

Tilslut strøm til anlægget (sæt stikket ind i dåsen).
Displayet viser fire vandrette streg. Alle funktioner (i særdeleshed de tilsluttede regulatoren, som styrer kedlens drift, dvs. pumpen, ventilatoren og
transportøren) er slukkede. I denne tilstand reagerer anlægget kun til


 Tænd for regulatoren ved at trykke på

knappen.

knappen.

Regulatoren går over til manuel styring af centralvarmekedlen og henter de af brugeren sidst indtastede parametere af kedlens drift. (se p.6 )


Manuel styring
Efter at have trykket på
knappen, går regulatoren over til manuel styring af centralvarmekedlen. Pumper kører automatisk,
medens snegletransportøren og ventilatoren kører manuelt. Displayet viser vandets temperatur i centralvarmekedlen, målt vha. af en føler.
Brugeren kan manuelt tænde for følgende udstyr:



Snegletransportøren til transport af brændsel:

Tryk på
knappen tænder tilhørende snegletransportør. Den nederste lysdiode på
deaktiverer snegletransportøren og lysdioden stopper med at lyse.



knappen begynder at lyse. Gentryk på knappen

Ventilator:

Tryk på
knappen tænder tilhørende ventilator. Den øverste lysdiode på
ventilatoren og lysdioden stopper med at lyse.

knappen begynder at lyse. Gentryk på knappen deaktiverer

I denne driftstilstand kan snegletranportøren og ventilatoren tændes og slukkes, uafhængigt af
hinanden.
Tryk på
knappen medfører, at regulatoren går over fra automatisk til manuel drift (opvarming og standby) samt at ventiltoren, transportøren
og pumpen stopper omgående.


Automatisk drift
Tryk på

knappen medfører, at regulatoren går over til automatisk drift.


 Den øverste lysdiode på
knappen begynder at lyse.
Ved automatisk drift styres snegletransportøren og ventilatoren, således at vandets temperatur i kedlen bliver på det af brugeren indstillede niveau.


 Endivdere i denne driftstilstand signalerer regulatoren ved hjælp af tilhørende lysdioder på
eller ventilatoren.

knappen om den tænder transportøren og /


 I automatisk drift tænder regulatoren for centralvarmepumpen, hvis vandets temperatur i kedlen er højere eller lig med den af producenten
indstillede værdi (serviceparameter „d2”). Pumpens lysdiode – et lodret streg på venstre side af displayet – begynder at lyse.

 Regulatoren slukker for pumpen, hvis vandets temperatur falder ned til pumpens temperatur ved opstart minus 4 oC.

 Efter transportørens indstillede ventetid (hviletid) er gået, tænder regulatoren for transportøren for den instillede opladningstid og slukker igen,
osv. – proceduren gentages.

 Regulatoren anser ildstedet for slukket, når:

 Vandets temperatur i kedlen i automatisk drift falder ned med 10oC og i denne tid stiger ikke mere end 4oC og pumpen slukkes. Regulatoren
gemmer temperaturen og venter den af producenten indstillede tid (serviceparameter „c3”) og kontrollerer derefter, om temperaturen er steget. Hvis
ikke, anses ildstedet for slukket.

 Når regulatoren går over til automatisk drift under termostatens blokering, kontrolleres der ikke om ildstedet er slukket.


Displayet viser vandets temperatur. Tryk på

 Tryk på

knappen slukker for alt udstyr og medfører, at der skiftes tilbage til manuel drift.

knappen medfører, at der skiftes tilbage til programmeringsmodus, hvilket ikke påvirker anlæggets automatiske drift.


Husk !
Hvis temperaturen når den af brugeren indstillede værdi, skifter regulatoren til standby-

tilstand.

Drift i standby
I standby-tilstand viser displayet vandets temperatur i centralvarmekedlen. Den nederste lysdiode på
knappen lyser og signalerer
drift i standby-tilstand. Pumpen er tændt, hvis temperaturen er højere eller lig med den af producenten indstillede værdi (serviceparameter „d2”).
I standby-tilstand bliver ventilatoren tændt for en vis tid „c2” multipliceret med koefficient „c4” for at det op varme supplerede brændsel
og derefter slukkes ventilatoren.
Når standby-tid (brugersparameter „u3”) er gået, tænder regulatoren for snegletransportøren og ventilatoren for den af producenten
indstillede tid (serviceparameter „c2”), selv om termostaten er i drift. Ventilatoren skal arbejde (serviceparameter „u4”) længere end
snegletranportøren, for at opvarme det supplerede brændsel.
Falder temperaturen ned til den af brugeren indstillede værdi minus serviceparameter „d3” skifter regulatoren tilbage til automatisk drift.
Tryk på

knappen medfører, at der skiftes til programmeringsmodus, ligesom ved automatisk drift.

Tryk på

knappen slukker for alt udstyr og skifter tilbage til manuel drift.


Alarmtilstande
Regulatoren skelner mellem 5 alarmtilstande. For hver alarm (undtagen ‘AL4’) viser displayet alarmnummer og et alarmsignal lyder i 2
sekunder. For 2 næste sekunder går signalet i stå og derefter lyder igen (proceduren gentages). For at forlade alarmtilstanden (undtagen AL4), tryk
på

knappen.

Alarmtyper:
 AL1
 AL2
 AL3





 AL4
 AL5
 AL6





Temperaturføler for udløbsvand fra kedlen er skadet
Temperaturføler for snegletransportøren er skadet. Ekstra udstyr
Temperaturføler for returvand eller varmtvand er skadet eller sneglens
transportrulle er brudt (impulsrelæ fejl)
Temperatur af udløbsvand overstiger 95 °C
Ildstedet er slukket
Maksimal temperatur i snegletransportøren er overskredet eller fejl på
temperaturføler for snegletransportøren

Ved AL4 alarmen viser displayet målt temperatur skiftevis med alarmtekst (‘AL4’).
Centralvarmepumpen tændes i manuel drift.
Alarmen slukkes automatisk efter temperaturen i kedlen falder ned under 950C.


Indstilling af brugerparametre

Tryk på

knappen medfører, at regulatoren skifter over til programmeringsmodus, hvilket

signaleres ved at lysdioden på
knappen begynder at lyse. Programmering påvirker ikke
regulatorens aktuelle drift. Under programmering kan man ikke skifte mellem manuel og
automatisk drift (regulatoren reagerer ikke til

og

knapper).


Temperaturindstillinger for udløbsvand fra kedlen (u0)
zad

Temperaturindstillinger {T } kan ændres på følgende måde:

 Tryk på

knappen.

Lysdioden på knappen begynder at lyse, hvilket betyder, at temperatur indstillingsprocess er påbegyndt. Displayet viser den indstillede temperatur.


 Indstil den ønskede temperatur ved at trykke på

(ned),

(op) knapper.

Grænseværdier for temperatur er fabriksindstillede. Efter den ønskede temperatur er opnået skifter regulatoren fra automatisk drift til standbytilstand.


Gen-tryk på


Bemærk:

knappen. Ny temperaturværdi gemmes og regulatoren går over til programmering af næste parameter u1.

For at ændringer gemmes, må

knappen gentrykkes.

Hvis i 20 sekunder ved indstilling af nye temperaturværdier ingen af knapper:

,

,

trykkes, gemmes den nye temperatur

ikke og regulatoren forlader programmeringsmodus.


Transporttid for brændsel til centralvarmekedlen (u1)
Denne parameter angiver tid for snegletransportørens automatiske drift. Parameteren modificeres på den samme måde som parameter u0:


 Tryk på

knappen. Regulatoren viser værdi af parameter u0.


 Gentryk på

knappen. Regulatoren gemmer værdien af u0 og går over til parameter u1.


 Indstil den ønskede værdi ved at trykke på

(ned),

(op) knapper.

Grænseværdier for denne parameter er 5 - 240s.


 Gentryk på

knappen. Den nye værdi gemmes.

Regulatoren går over til programmering af næste parameter u2.

 Hviletid (u2)
Hviletid er tidsrum mellem to efterfølgende transporter af brændslet til centralvarmekedlen i automatisk drift. Grænseværdier for ændringer er
mellem 5s til 180s. Parameteren modificeres som beskrevet i p. 6.1 og 6.2.

 Standby-tid (u3)
Efter standby-tiden er gået, tænder regulatoren for snegletransportøren og ventilatoren for den af producenten indstillede tid (serviceparametr „c2”)
inden for standby-tiden for at undgå nedkøling af kedlen. Grænseværdier for ændringer er fra 5 min til 250 min.
Parameteren modificeres som beskrevet i p. 6.1 og 6.2.


Forsinket slukning af ventilatoren i standby (u4).
Forsinket slukning af ventilatoren anvendes for at muliggøre opvarmning af det supplerede
brændsel i standby-tilstand. Grænseværdier for ændringer er fra 5 s til 250 s.
Parameteren modificeres som beskrevet i p. 6.1 og 6.2.

Gentryk på
knappen medfører, at anlægget vender tilbage til den tilstand, fra hvilken der gik over til
programmeringsmodus og programmering lysdiode stoppper med at lyse.

Bemærk! Forslag til programmering af parametre ved fyring med træpiller:
u0 – 65 grader, u1 – 5 sek., u2 – 20 sek., u3 – 20 min., u4 – 10 sek.
Ovennævnte kan kun betragtes som vejledende.

INDSTILLING AF SERVICEPARAMETRE
For at indstille serviceparametre:

 Sluk for regulatoren ved at trykke på

knappen. Displayet viser fire vandrette streg.


 Tryk tre knapper:

på samme tid og hold dem trykket ned i ca. 3 sekunder. Regulatoren går over til

,

og

programmeringsmodus - lysdiode på

knappen begynder at lyse og displayet viser værdi af første serviceparameter C1.


 Indstil den ønskede værdi ved at trykke på


 Gentryk på

(ned),

(op) knapper.

knappen. Ny parameterværdi gemmes.

Regulatoren går over til programmering af næste parameter C2. Proceduren gentages.


 Når parameter D4 er færdigprogrammeret, gentryk på

Regulatoren skifter tilbage til slukket tilstand og lysdioden på


Tænd regulatoren ved at trykke på

knappen.

knappen stopper med at lyse.

knappen. Regulatoren kommer i drift med nye indstillede værdier af serviceparametre.

Ved at trykke på
knappen til enhver tid vender regulatoren tilbage til slukket tilstand uden at have gem t modificeret parameter og
programmering lysdiode stopper med at lyse.

Bemærkninger vedrørende programmering af regulatoren:

 Programmering skal udføres forsigtigt; bedst, hvis parameterværdier først skrives ned på et stykke papir. Husk at fejl kan medføre fejlagtig
betjening eller umuliggøre kedlens drift.

 Efter værdier er programmerede og kedlen er iværksat, kontrollér, om den fungerer ordentligt og om systemparametre er korrekt indstillede.

Temperatur hysterese:

Temp. indstillet af brugeren
(driftstemperatur i standby -tilstand) „u0”

‘d3’
‘u0’ - ‘d3’
Driftstemperatur i automatisk
drift
(opvarmningstemperatur)

Tid af en fuld cyklus af snegletransportøren „c0” måles i manuel drift. Efter tilslutning af
impulsrelæ kan tidsmåling anvendes til detektering af sneglens frakobling vha. AL3 alarmen.
Tabela 1. Serviceparametre og grænseværdier for deres ændringer.
Parametr
c0
c1

Beskrivelse af parameter
Rotationstid for snegletransportør (hvis 0, er impulsrelæ
ikke tilsluttet og der er ingen alarm, som signalerer et
brud på transportrullen)
Aktiverer / deaktiverer brændsel forbrændingsføleren i

Min

Max Krok

Fabriksind
stilling

0

99

1s

0s

0

1

1

0

c2

c3

c4

c5

c6
d0
d1
d2
d3
d4

kedlen (1- føler installeret, 0- ingen føler)
Tidsrum, for hvilken regulatoren tænder
snegletransportøren og ventilatoren efter den af brugeren
indstillede standby tid er gået . Pausefyring drift
Ventetid på vandets temperaturstigning, i hvilken
regulatoren kontrollerer om ildstedet stadigvæk brænder;
‘c3’=0 betyder, at detektoren for kedlens slukning og
AL5 alarmen er uaktive.
Koefficient med hvilken ventilatorens driftstid er
multipliceret lige efter regulatoren er gået over til
standby-tilstand (for at opvarme brændslet)
Tidsintervaler med hvilke pumpen tændes for 30
sekunder under rumtermostatens blokering af anlægget.
Hvis ‘c5’ =0, tænder pumpen ikke.
Styring af blandepumpen
0 – ingen pumpe – relæ til alarmen
1 – pumpen på kedlen – blandepumpe
2 – pumpen til kedlen – opvarmning af varmtvand
Min. temperatur i brugerindstillinger
Maks. temperatur i brugerindstillinger
Temperatur for tænding af pumpen
Nederste temperatur histerese
Temperatur for tænding af blandepumpe (hvis c6=1 )
eller temperatur stabiliseret i varmtvandbeholder (hvis
c6=2 ) ved tilsluttet pumpe.

5

240

1s

5s

0

250

1min

20min

1

5

1

5

0

99

1min

1min

0

2

1

0

30
55
25
1

50
90
80
10

1°C
1°C
1°C
1°C

40°C
90°C
40°C
2°C

35

60

1°C

40°C


BLANDEPUMPE
I regulatoren kan som option stabiliseres kedlens minimumtemperatur ved at anvende blandepumpe tilsluttet alarm output (se: fig. 2)

For at tilpasse regulatoren til at arbejde med blandepumpen skal specifikke parametre indstilles i
servicemodus (se: p.7), dvs.:

Værdi af parameter c0=‘0’


Værdi af parameter c6=‘1’

Værdi af parameter ‘d4’ skal være mellem 35°C -55°C.
Pumpen tændes, når temperatur af returvandet falder ned til den i parameter ‘d4’ indstillede værdi. Pumpen slukkes, når temperaturen bliver 50°C.
Er værdien ‘d4’ højere end 49°C, arbejder blandepumpen indtil temperaturen af indløbsvand falder under 50°C. Pumpens drift signaleres vha. et
vandret streg på den nederste segment på venstre side af displayet.


VARMTVANDSBEHOLDER
Regulatoren G-403-P02 muliggør tilslutning af en ekstra pumpe, som styrer opvarmning af varmtvandsbeholderen.


Montage og tilslutning
For at benytte mulighed for at opvarme brugsvand:

 Tilslut kedlen ifølge diagram på fig. 1.

 Sæt varmtvands temperaturføler (*) ind i beholderen.
Der anbefales at montere varmtvands temperaturføler i en GECO målebrønd. Der må ikke sættes temperaturfølere ind i en brønd fyldt op med olje
eller andet væske!!!

 Tilslut varmtvands temperaturføler (**) til regulatoren under klemmer, som anvist på fig.2.

 Indstil korrekte parametre i regulatoren G-403-P02 (se: p.9.2).



Bemærkninger:

(*) Varmtvands temperaturføler er et ekstra udstyr (option) og leveres ikke sammen med regulatoren G -403-P02.
Mulighed for at købe føleren til ekstra pris hos producenten, „GECO” Sp. z o.o.
(**) Følersledninger kan frit forkortes eller forlænges, dog følgende må forbeholdes:
Ledningen må ikke tilskæres mindre end 0,5 m. fra skålen
Ledningen skal ikke forlænges mere end 10 m.
Ved forlængelse brug ledning type OMY 2x0.5 mm

Forbindelser mellem forlængede ledningslængder skal udføres meget nøjagtigt, hvert par tråde skal svejses separat og
forsynes med krympebare manchetter. Derefter tættes forbindelsen med vandtæt silikon og beskyttes med en ekstra
krympebar manchette.


Parameterindstilling
For at indstille regulatoren til arbjede med en ekstra varmtvandspumpe skal følgende parameterværdier indstilles i servicemodus
(se: p.7):

 Værdi af parameter c0=‘0’

 Værdi af parameter c6=‘2’


Beholders indstillede temperatur (parametersværdi) ‘d4’ skal være mellem 35°C -60°C.
BEMÆRK !!!
0

For at sikre korrekt funktionering af varmtvandspumpe og rumtermostaten skal kedlens temperatur (parametr U0 ) indstilles mindst 3 C højere end
varmtvandsbeholders temperatur (serviceparameter D4).
Når varmtvandsbeholders temperatur er højere eller lig med kedlens aktuelle temperatur vil varmtvandspumpen ikke arbejde for at undgå nedkøling
af beholderen, medens kedlens indstillede temperatur kan allerede være opnået (og være lavere end temperaturen i varmtvandsbeholder).
I så fald vil regulatoren gå ikke over til blokeret tilstand og varmtvandspumpen vedbliver at være slukket.


TILSLUTNING AF UDSTYR TIL REGUALTOREN G-403-02:

Snegletransportør

F orsyning
220-230V
AC

B landepu m p e/
varm tvand
(option)

C entralvarm e
cirk. pum p e

V entilator

T em peratur
begræ nser
U dløbsvand
tem p.føler



T ransportør
tem p.føler

T em p.føler
vand i beholder
(option)

E kstern
rum term ostat

Rys. 1 Tilslutnigsdiagram for udstyr og følere til regulatoren P02.
Bemærk!!!
Tilslutning af andet udstyr til regulatoren G-403-P02 må kun foretages af en autoriseret installatør


FEJLFINDING
Fejl
Displayet er mørkt,
selv om regulatoren
er tilsluttet nettet

Snegletransportøren
virker ikke, selv om
den grønne
lysdiode signalerer
transportørens drift

Ventilatoren virker
ikke, selv om den
grønne lysdiode
signalerer
ventilatorens drift

Pumpen virker
ikke, selv om den
røde lysdiode
signalerer pumpens
drift

Kontrollér
Kontrollér om:
forsyningsklemmer L og N fører strøm 230V
anlægget er korrekt forbundet til
betjeningspanelet
stik sidder korrekt i stikdåsen (tag stikket ud og
sæt det ind igen)
Tilslut andet båndkabel
Kontrollér om:
forsyningsklemmer fører strøm 230V ifølge
beskrivelse på anlæggets øverste væg
sneglestranportøren er fri for fejl
anlægget er korrekt forbundet til
betjeningspanelet
Tilslut andet båndkabel
Kontrollér om:
forsyningsklemmer fører strøm 230V ifølge
beskrivelse på anlæggets øverste væg
ventilatoren er fri for fejl
anlægget er korrekt forbundet til
betjeningspanelet
Tilslut andet båndkabel
Kontrollér om:
forsyningsklemmer fører strøm 230V ifølge
beskrivelse på anlæggets øverste væg
pumpen er fri for fejl
anlægget er korrekt forbundet til
betjeningspanelet
Tilslut andet båndkabel

Temperatur
visninger er
ukorrekte

„Unormal” eller
„mærkelig” drift af
regulatoren

Displayet blinker
og virker ikke

Kontrollér om:
føleren er korrekt forbundet med preskoblingen
føleren er korrekt monteret
følerens stikledning er i god stand; lednignen må
være fri for skader
følerens ydre overflade er i god stand, dvs. om
den er fri for mekaniske skader
Tilslut andet båndkabel
Kontrollér om:
forsyningsklemmer L og N fører strøm 230V
forsyningsklemmer er i god stand
el-installationen er i god stand samt hvor mange
stykker udstyr er tilkoblet en fase
betjeningspanelet, anlægget eller båndstik ikke
kom i kontakt med vand eller andet væske
betjeningspanelet, anlægget eller båndstik ikke er
eksponeret for fugt eller temperaturændringer
anlægget er korrekt forbundet til
betjeningspanelet
Tilslut andet båndkabel
Kontrollér om:
forsyningsspændingsværdi er korrekt
forsyningsklemmer er i god stand
forsyningsklemmer er sikkert fastgjort
anlægget er korrekt forbundet til
betjeningspanelet
Tilslut andet båndkabel

Vedligeholdelse, samt problemløsning af deres KL Stoker.
Splitten knækker:
Hvis splitten knækker skal man udskifte den, men der er nogle ting man skal kontrollere først.
Kontrollerer at den termiske ventil på brandslukningen lukker 100 % tæt, hvilket vil sige at der
ikke må hænge vanddrypper i magasinet hvor brandslukning er monteret. Hvis ventilen er utæt er
det nødvendigt at rense eller udskifte denne.
Træpillerne må ikke værre udsat for fugt inden de er blevet hældt i fyret. Der må højst være et
fugtindhold på max 8% , og pillerne vil smuldre hvis vandindholdet er større.
Luftmængde og pillemængde kan også have indflydelse. Hvis der bliver tilsat for lidt brændsel i
forhold til luftmængden vil pillerne brænde langt nede i herden, hvilket bevirker at der dannes en
slagge kant nede i herden. Denne laver modstand når pillerne skubbes frem og splitten kan derfor
knække. For at undgå dette bør man justere sin brændselsmængde op således at pillerne ligger
plant oppe i toppen af herden og brænder.
En god standard justering er at sætte brændselsmængde til (U1 ) 5 sec, og pausen mellem
brændsels tilføring på (U2) 20 sekunder.
Det er også vigtigt at sørge for at luften er justeret rigtig ind, da for meget luft også kan få stokeren
til at brænde nedad. Luftmængden justeres på den runde plade der sidder bag på blæseren, og et
udgangs punkt er : skru pladen venstre om til den er helt lukket og drej den derefter 2 omgange til
højre. Læg mærke til at der ikke bliver blæst glødeskaller ud af kedelen når lågen er åben. Hvis der
gør det, er der tilsat for meget luft til forbrændingen. Modsat hvis lågen indvendig begynder at
blive mørk i farven er der for lidt luft, hvilket vil bevirke at pillerne ikke bliver fuldstændig
forbrændt.
Hvis disse indstillinger er i orden og den brænder ned i herden under pausefyring kan det skyldes
at der går for lang tid mellem at den pause fyrer prøv evt. med (U3) 15 min og en drift under pause
på ca. (U4) 8-10 sekunder. Hvis dette ikke hjælper skal man lægge mærke til om der er så meget
træk i skorstenen at forbrændingen foresætter efter at blæseren er stoppet er dette tilfældet kan det
afhjælpes med en træk stabilisator, der vil nedsætte trækket i skorstenen når det blæser ved at den
lukker falsk luft med ind i skorstenen.

Rensning af kedel og herd. Tag røgevenderstene ud , tag tallerkenen på ( Retorden ) op, den kan
sidde lidt fast så prøv at lirke den op evt. slå den forsigtigt i siderne. Sug alle pillerne op fra
opførringsrøret ( med støvsuger eller lign. ) stik din hånd ned og føl om der sidder slagger i kanten
af opføringen- vær opmærksom på at slagger brænder sig godt fast og derfor kan være svære at
mærke. Når du har fundet evt. slagger slåes dette af med en mejsel eller en skruetrækker.
Hvis deres fyr brænder godt skal man påregne at gøre dette ca.hver 14 dag.
Hvis forbruget af piller begynder at sige er det som regel tegn på at kedelen trænger til rensning.
Man kan evt. montere et røgttermometer og når røggassen begynder at stige i temperatur er det tid
til at rense kedelen
BEMÆRK. Ved standsning af kedel i længere periode skal styringen stå med
strøm tilslutttet da denne ellers kan beskadiges af fugt.

Prøvnings attest:
VVS-EKSPERTEN
BLÆSBJERGVEJ 54
8722 HEDENSTED.
20-05-2008
Uddrag af prøvnings rapport Nr. 081-ELAB Nr-60-2006
Emne:Central varme kedel

Rekvirent: Klimosz Sp. zo.o

Fabrikat: Klimosz Sp z o.o

Model:

kl Combi / Ling Duo 15-100 kw

Procedure: Prøvning efter EN 303-5 med krav i henhold til klasse 3, verificeret ved et akkrediteret
testinstitut under de internationale akkrediteringsforbund EA eller ILAC.
Akkreditering foretaget på :Instytut Chemicznej Przerobki Wegla i Polen akkrediteret under
ILAC og national akkreditetsorgan PCA-akkreditering nr. ab 081.
Fyringsresultat: overført til prøvnings attest.
Fyringsprincip:Automatisk

Brændsel: kul

Prøvningen er foretaget med ? kul ? og følgende resultat blev opnået.
Nominel ydelse:

15-100 kw

Co
ved 10% O2 230 mg/ m3 ( maksimalt 3000 mg/mn3)
OGC ved 10% O2 6,8mg/mn3 ( maksimalt 100 mg/mn3)
STØV ved 10% O2 80 mg/mn3 ( maksimalt 125 mg/mn3)
Virkningsgrad:
91,2-92 % ( minimum 78 iht. BR)
Bemærk at oplyste værdier kun er et uddrag fra den akkrediterede EN 303-5
prøvningsrapport..
For yderligere oplysninger henvises til originalrapporten samt oversættelsen af denne.
Hedensted D. 20-05-2008
Forhandler:
Vvs eksperten
Blæsbjergvej 54
8722 Hedensted

Skorstensfejer påtegning.
Dato :
Navn:

På baggrund af ovenstående oplysninger i forbindelse med partikelemission attesteres det
hermed at pågældende fyringsanlæg på adresse___________________________________
___________________________________
Opfylder emmisionskravene jvf Bilag 1 i Bekendtgørelse Nr. 1432 af 11-12-2007 vedr.
regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til
energiproduktion.

