MANUAL DE UTILIZARE

Arzator peleti

Tip: ROTATIV (ROT-POWER)

Modele:
4 – 16 kW,
5 – 20 kW,
6 – 26 kW,
8 – 36 kW
10 – 50 kW,
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1. Descrierea produsului
Seria de arzatoare rotative sunt proiectate pentru arderea combustibililor solizi sub forma de pelete cu diferite grade
de impuritati si granulatie diferita (conform specificatiilor din sectiunea 2). Arzatoarele functioneaza automat si un
necesita supervizare. Camera de ardere rotativa impiedica formarea zgurii in timpul arderii, rotatia cíclica determina
deplasarea zgurii spre fata si in cele din urma paraseste camera de ardere. Combustibilul ars este ventilat pe
intreaga lungime a camerei de ardere. Rotatia combustibilului in camera de ardere faciliteaza amestecul acestuia,
ca urmare intensifica procesul de ardere si permite arderea completa a combustibilului.
Arzatoarele sunt proiectate pentru pentru cazanele pe combustibil solid pentru incalzire centrala, precum si pentru
unele modele de cazane pe gaz sau combustibil lichid cu o camera de ardere care permite colectarea si eliminarea
cenusii, cu conditia ca acestea sa fie incide ermetic.
Arzatorul este unul ecologic deoarece deoarece utilizeaza combustibil din surse regenerabile de energie. O alta
característica importante este consumul redus de energie eléctrica.
Arzătorul este echipat cu un regulator, care este responsabil pentru dozarea optimă a combustibilului, în funcție de
parametrii setați de utilizator, precum și dozajul continuu reglabil. Acesta funcționează împreună cu un termostat de
cameră, care permite mentinerea unei temperaturi constante in camera. Controlerul este deasemenea echipat cu
senzori de temperatura pentru protectia cazanului si apa calda, acesta comanda pompa pentru incalzire si pompa
pentru apa calda menajera.
Arzatorul este echipat cu accesorii de siguranta care in caz de supraincalzire sau stingerii flacarii opreste
alimentare acu combustibil. O întrerupere în alimentarea cu energie electrică va opri automat alimentarea cu
combustibil, iar cantitatea de combustibil rămasă în camera de ardere nu va provoca deteriorarea aparatului.

2. Specificatiile combustibilului
Arzatorul trebuie alimentat numai cu combustibil care are urmatoarele caracteristici :
Tip
Peleti
Diametru
6±1mm,8±1mm
Lungime
3,15 mm ÷ 40 mm
Praf
≤ 1%
Densitate
≥ 600 kg/m3
Umiditate
≤ 10%
Putere calorica
16,5÷19 MJ/kg
Cenusa
≤ 0,7%
Puterea arzatorului este data pentru folosirea peletilor din tabelul de mai sus. Pentru peleti cu alti parametrii, putere
calórica diferita, continutul de cenusa si umiditate, puterea arzatorului va fi diferita, deobicei mai mica.

3. Construcția arzătorului și descrierea funcționării acestuia
Nr.
1
2
3
4
5

Descriere
Camera de ardere rotativa
Rotirea cemerei de aerare
Flansa termica (optional)
Lagărul camerei de aerare și camera de ardere
Camera suflantei
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6
7
8
9
10
11
12
13

Conector de alimentare peleți
Furtun flexibil topibil
Alimentator de combustibil care furnizează combustibilul dintr-un buncar extern (sneck
extern)
Buncar combustibil extern (opțional)
Ventilator
Mecanismul de rotire a camerei de ardere
Alimentator de combustibil pentru camera de ardere (sneck intern)
Bujie

Descrierea functionarii si constructia arzatrorului
Arzatorul ROTARY este compus din module torsadate si componente din tabla. Componentele expuse la
temperaturi ridicate sunt realizate din tabla de inox rezistente la căldură, iar celelalte componente sunt protejate de
influențe externe printr-un strat galvanizat sau un strat de vopsea. Alimentatorul de combustibil extern (8) este
realizat din tub metalic inoxidabil.
Arzătorul este format din elementele specificate în diagrama.
Funcționarea arzătorului începe cu alimentarea cu combustibil din rezervorul de combustibil extern (9) prin
intermediul transportorului elicoidal (8), care este conectat cu arzatorul printr-un tub flexibil. Apoi, combustibilul este
transportat de sneck-ul intern (12) în camera de ardere (1). Atunci cand este furnizata o cantitate adecvata de
combustibil, este aprins de buja ceramica (13). Odată ce aprinderea a avut loc, arzătorul trece la funcționarea
continuă, în conformitate cu parametrii predefiniti. Aerul necesar arderii combustibilului este furnizat prin intermediul
ventilatorului (10) prin intermediul suflantei în camera de ardere. Orificiul de admisie a aerului către arzător este
situat în partea de jos. În timpul arderii are loc o rotație circulară a camerei de ardere cu tubul exterior (2), care se
efectuează de către unitatea (11). Frecvența de rotație este reglabila. Cenusa formata in urma combustiei este
impinsa spre fata camerei de ardere si suflata jos in cenusar.

www.bioflame-ama.ro

Funcționarea arzătorului este complet automata, reglabila. Combustibilul este preluat automat din buncar în funcție
de cererea de căldură. În cazul în care ajunge la limita setată, arzătorul va intra în modul de așteptare. Trecerea de
la modul de așteptare la modul de funcționare, de asemenea, apare în mod automat și arzătorul intră în modul de
aprindere și apoi in modul de funcționare continuă. Cantitatea de aer de admisie este strâns legată de cantitatea de
combustibil furnizata. Întrega deservirea a arzătorului este redusă la asigurarea cantității corespunzătoare de
combustibil și îndepărtarea periodică a produselor de ardere, care este cenușa in camera de cenușă a cazanului.
Arzătorul este echipat cu elemente de securitate care protejează arzătorul și cazanul de supraîncălzire și alte riscuri
care pot apărea în timpul operației. Prima dintre ele este o fotocelulă, care este responsabila pentru detectarea
prezenței flăcării. Daca o aprindere a eșuat o alarmă message este afișata pe controller. Funcționarea în continuare
a arzătorului nu este posibilă până când mesajul de eroare nu este șters. Al doilea element de securitate este un
senzor de temperatură în camera suflantei, care întrerupe alimentarea cu carburant în caz de aprindere a
combustibilului în interiorul șurub con-veyor care furnizează combustibilul în camera de ardere din tava principală.
Temperatura de activare este de 90 ° C. Este o alertă în mod constant de funcționare, care poate fi dezactivata
numai de către utilizator. Un alt element de securitate este proiectarea sistemului de alimentare cu combustibil în
sine - care, datorită utilizării a două sneckuri (extrag mai întâi combustibilul din rezervor extern, iar a doua
alimentează combustibilul în camera de ardere în interiorul arzătorului) conectate cu un furtun flexibil de plastic
topibil, distribuie jetul de combustibil furnizat. În cazul unui flashback din interiorul arzătorului, aprinderea
combustibilului acumulat în buncar nu va avea loc.
Piesa finală a sistemului de securitate sunt senzorii de temperatură ai cazanului. Primul este utilizat pentru
monitorizarea continuă a temperaturii cazanului și după depășirea temperaturii prestabilite (temperatura de răcire a
cazanului), regulatorul va încerca să reducă temperatura cazanului prin evacuarea excesului de căldură pentru apă
caldă prin deschiderea pompelor. Dacă temperatura scade cu 10 ° C, regulatorul va reveni la funcționarea normală.
Dacă temperatura începe să scadă după atingerea temperaturii critice de 95 ° C, senzorul de temperatură STB va fi
activat - construcția permite să funcționeze chiar și în absența alimentării cu energie la rețea sau în cazul
deteriorării regulatorului. Reactivarea arzătorului este posibilă numai după resetarea senzorului cu ajutorul unui
buton, în cazul controlerului.

4. Componente.
Arzătorul este livrat cu următoarele componente:
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Componenta
Arzator ROT-POWER
Plum Controller
Sneck transportator din buncar (lungime 1,85 m cu posibilítate de prelungire)
Furtun flexibil topibil cu lungimea de 0,75 m care conecteaza arzatorul cu sneck-ul transportator
cot de conectare
Senzor de urgență mecanică a temperaturii cazanului (tip STB)
Senzor de temperatura a cazanului
Senzor de apă caldă
Flansa cu zolație termică opțională a tubului exterior
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5. Instalare
În majoritatea cazurilor, conectarea unui arzător ROTARY va consta în montarea acestuia într-un cazan deja
funcțional. În funcție de proiectarea cazanului, montarea se va face cel mai adesea pe ușa cuptorului. Arzătorul
trebuie amplasat într-un loc care să faciliteze accesul la arzător. Această soluție va permite o curățare ușoară a
cuptorului și o revizuire posibilă a camerei cuptorului. În cazul lățimii insuficiente a ușii, arzătorul trebuie montat
asimetric - mai aproape de balamale. Și dacă acest lucru se dovedește insuficient, utilizați o placă de distanțare sau
o carcasă de izolație cu o placă de montare care permite distanțarea arzătorului și controlul acestei distanțe.
Dimensiunile exacte de instalare sunt furnizate în secțiunea 5.1.
În funcție de tipul de tipul de inchidere al ușii cazanului, trebuie efectuate măsurători pentru a vă asigura că atunci
când ușa se deschide, nu există o coliziune cu arzătorul.
Este, de asemenea, posibilă montarea arzătorului pe o ușă particulară sau pe partea laterală a cuptorului - în acest
caz, trebuie să fie aprobată de un instalator autorizat și de producătorul cazanului.
Arzătorul trebuie conectat la rezervorul pentru peleți, care poate fi achiziționat de la fabricantul arzătorului sau de la
alt producator, care va permite conectarea șnecului la țeavă ø60. Când îl efectuați, urmați secțiunile 11-14 din
instrucțiunile de instalare. O atenție deosebită trebuie acordată fundului buncarului în care este amplasat sneck-ul
de alimentare - trebuie să fie acoperit cu carburant și poziționat astfel încât să nu poată fi atins manual în timpul
funcționării. Șurubul rotativ poate provoca deteriorarea corpului.
Instalarea arzătorului trebuie efectuată de un instalator autorizat. Lucrările de instalare trebuie să fie confirmate prin
înregistrarea acestora în cartea de garanție din secțiunea First Run.

5.1 Instructiuni de instalare
1. Măsurați dimensiunile ușii cazanului și determinați punctul optim de fixare a arzătorului.
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2. Arzătorul trebuie plasat în cazanul de încălzire centrală sau în alt schimbător de căldură, iar dimensiunile
prezentate în diagramele următoare (Fig.3,4 5) și în tabel trebuie să fie respectate. Trebuie realizată o
gaură pentru tubul exterior, precum și găuri pentru montarea arzătorului pe ușa cazanului.
3. Faceți găuri în ușă conform specificațiilor pentru tipul de arzator pe care il montati.
4. Dacă este necesar, aplicați o placă de distanțare sau o manta izolatoare.
5. Scoateți carcasa exterioară a arzătorului deșurubând șuruburile.
6. Montați arzătorul în ușă folosind șuruburile.
7. În funcție de opțiunea selectată, conectați senzorii de temperatură ai cazanului, senzorii de apă caldă,
termostatul de cameră la bornele corespunzătoare ale controlerului (vezi schema de conexiuni).
8. În funcție de opțiunea selectată, conectați pompa de încălzire și pompa de apă caldă la bornele
corespunzătoare ale controlerului (vezi diagrama de conexiuni).
9. Montați carcasa arzătorului, strângeți șuruburile.
10. Controlerul cazanului trebuie instalat în conformitate cu instrucțiunile producătorului incluse în regulator.
11. Așezați buncarul de peleți de lângă cazan, introduceți sneck-ul de alimentare combustibil. Unghiul dintre
alimentator și podea trebuie să se situeze în intervalul de 30 ° - 55 °.
12. Îndreptați toate piesele metalice conectate la arzător și efectuați măsurarea eficacității de împământare și
de Null.
13. Montați cotul de conectare la arzător și apoi conectați furtunul flexibil cu sneck-ul de alimentare combustibil.
Lungimea furtunului flexibil poate fi ajustată. Păstrați unghiul de cadere a combustibilului nu mai mic de 45
°.
14. Introduceți cablul de alimentare al alimentatorului de combustibil în slotul corespunzător al arzătorului.
15. Conectați fișa circulară multiplă de la regulator la arzător - asigurați-vă că ați introdus fișa în mod corect și
fixați-o cu o piuliță.
16. Conectați cablul de alimentare electrică al controlerului la o priză electrică împământată.
17. Umpleți buncarul cu combustibil.

izolatie
Placa de izolare
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Balama

Fig. 3. Schita pentru amplasarea orificiilor de montare pentru tipurile de arzătoare: 4-16 kW, 5-20 kW, 6-26 kW, 836 kW, 10-50 kW.

Balama
Placa de izolare

Fig. 4. Schita pentru amplasarea orificiilor de montare a arzatoarelor cu jachete izolatoare si cu arzatoare tip placa
de montaj: 4-16 kW, 5-20 kW, 6-26 kW, 8-36 kW.
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izolatie

Balama

Placa de izolare

Fig. 5. Diagramă pentru amplasarea orificiilor de montare a arzătoarelor cu jachete izolatoare și o placă de montaj
pentru arzătorul tip 10-50 kW.

Mai jos vedeți dimensiunile necesare ale cazanului.
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Balama

Fig. 6. Vedere în secțiunea transversală a camerei de ardere a cazanului
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Perete despartitor

Fig. 7. Vedere laterală în secțiunii transversale a camerei de ardere a cazanului.

Distanța minimă de propagare a arderii
Putere [kW]

Se interzice contactul dintre camera cuptorului și cenușa colectată
în camera de cenușare.
După conectarea arzătorului și activarea acestuia, un instalator autorizat trebuie să instruiască utilizatorul cu privire
la funcționarea corectă a dispozitivului, să-l informeze despre posibilele setări ale controlerului, precum și cum să
se comporte în situații de urgență și cum să ia măsuri pentru a le elimina.
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Incaperea in care este amplasat cazanul trebuie să îndeplinească anumite condiții legate de securitatea și protecția
împotriva incendiilor. În special, nu ar trebui să fie depozitate în el materiale și substanțe inflamabile. Sistemul de
ventilație trebuie să îndeplinească cerințele minime specificate în tabelul de mai jos:
Putere [kW]

Cerinte pentru sistemul de ventilatie
Secțiunea transversală a
Secțiunea transversală a
tubului de evacuare [cm2]
tubului de ventilație [cm2]
(Diametru [cm])
(Diametru [cm])
Pana la 30
200 (ø16)
200 (ø16)
30 - 60
300 (ø20)
200 (ø16)
60 - 2000
5 cm2 pentru 1 kW de putere,
Este egal cu cel puțin jumătate
Nu mai puțin de 300 cm2
din secțiunea transversală a
tubului de ventilație, dar nu mai
puțin de 200 cm2
Amplasarea cazanului trebuie să respecte din instrucțiunile furnizate de producătorul cazanului. Cel puțin 30 cm de
spațiu liber trebuie lăsat în jurul arzătorului, totuși, lăsând mai mult spațiu va contribui la o manevrare mai ușoară.
Se interzice contactul dintre camera cuptorului și cenușa colectată în camera de cenușare.
Spațiu liber ar trebui lăsat, de asemenea, sub arzător - cel puțin 10 cm, pentru a nu bloca admisia aerului pentru
ventilație și pentru a împiedica ventilatorul să aspire praf și particulele de pe suprafață. Buncarul de peleți trebuie
așezat la o distanță minimă de 15 cm de cazan și la cel puțin 10 cm distanță de pereți. De asemenea, trebuie să se
ia în considerare o astfel de amplasare a buncarului încât să poată fi ușor alimentat.

Este interzisă utilizarea arzătorului fără carcasa montata.
Este interzisă folosirea arzătorului în camere cu suprapresiune.
Este interzisă utilizarea arzătorului fără a verifica eficacitatea
legării la impamantare
Este interzisă folosirea arzătorului fără a asigura ventilația
necesară specificată în proiectarea cazanului,

6. Activare
1. Verificați buncarul de peleți - dacă este necesar, umpleți cu combustibil.
2. Începeți alimentarea alimentatorului cu combustibil din tavă (9), continuați până când combustibilul se
aprinde în arzător. Pentru a activa această funcție a controlerului, apăsați butonul "MENU", apoi utilizați
butonul pentru a selecta funcția "Control manual" din lista afișată; Apăsați butonul din această opțiune,
din submeniu selectați "Alimentator", apăsați butonul - mesajul "OFF" se va schimba în poziția "ON" - în
acest moment alimentatorul extern de combustibil va fi pornit. Modul de umplere durează 2 minute.
Dacă tubul de alimentare nu este umplut complet, procedura trebuie repetată. În orice moment,
umplerea poate fi oprită prin apăsarea butonului. Ieșiți din modul de umplere apăsând butonul "EXIT".
3. Toate comenzile conectate la controler trebuie să fie setate la valori maxime sau setate în mod implicit.
4. Prin apăsarea butonului "MENU", puteți seta parametrii arzătorului și cazanului. Toate setările și
parametrii de funcționare sunt descrise în manualul de utilizare atașat.
5. Apăsați butonul de comandă și selectați "YES" - acest lucru va permite activarea controlerului.
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6.1 Pornirea inițială a arzătorului.
Producătorul recomandă ca prima pornire să fie efectuată pentru Utilizator de către un instalator autorizat.
Prima pornire include:
-

Verificarea montarii și funcționarii corecte a dispozitivului
Reglarea arzatorului
Verificarea funcționării componentelor de siguranță ale unității,
Efectuați o înregistrare in carnetul de garanție.

Prima pornire nu include:
-

Înlăturarea defectelor și a defecțiunilor în sistemul de incalzire

Pentru funcționarea corectă a sistemului, urmați acțiunile specificate de fabricant.

6.1.1 Asamblați arzatorul în conformitate cu ghidul de utilizare atașat, urmați instrucțiunile din secțiunea 5
Instalare.
6.1.2 Conectarea unității.

-

§ Verificați dacă conexiunea tuturor firelor și cablurilor este corectă
§ Verificați pozitionarea corectă a alimentatorului în raport cu buncarul.
Înclinarea alimentatorului la un unghi mai mic mărește performanța acestuia
Înclinarea alimentatorului la un unghi mai mare reduce performanța acestuia.
Alimentatorul nu trebuie să aibă o capacitate mai mică decât:
Nr.

Putere arzator

1
2
3
4
5

16 kW
20 kW
26 kW
36 kW
50 kW

Capacitatea
alimentatorului
≥4 kg/h
≥ 5 kg/h
≥6,kg/h
≥8 kg/h
≥11 kg/h

Capacitatea alimentatorului va fi marcată - vezi Secțiunea.6.1.4 Testul alimentatorului.
Notă: dacă capacitatea este mai mică decât cea specificată mai sus sau foarte apropiată, verificați unghiul
alimentatorului față de buncar. Unghiul optim este de 45 ° sau mai mic. Peletii trebuiesc recantariti ca in cele
descrise în secțiunea. 6.1.4. Alimentator test.
6.1.3 Alimentarea externă a alimentatorului.
Avertizare! Umplerea snecului este necesară înainte de prima rulare sau când rezervorul a fost golit de
pelete și arzătorul a fost repornit
Ø Meniu principal
> Control manual
> Feeder ON/OFF
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- Rulați funcția și așteptați până când alimentatorul extern este umplut cu pelete.
Această funcție va trebui repetată de 2-3 ori, în funcție de unghiul de înclinare al alimentatorului față de tavă.
- După umplerea snecului de alimentare așteptați până când arzatorul alimentează peletele în interval de 2-3
minute pentru arzatoarele cu puterea de la 16 kW la 50 kW (pentru alimentarea corectă a alimentatorului).
6.1.4 Test alimentator.
Controlerul conectat la alimentarea cu energie electrică - informațiile de pe afișaj - timpul și
cazanul oprit.
Controlere grafice: ecoMAX 350, ecoMAX 850,
Controlere touch: ecoTOUCH 850, ecoTOUCH
ecoMAX 860
860
Ø Main menu
Ø Main menu
> Boiler setrrtings
> Boiler setrrtings
>Output modulation
>Output modulation
>Feeder test
> Feeder
Porniți testul cu comanda START
>Fedder efficiency test
Porniți testul cu comanda START
Testul alimentatorului durează 6 minute, timp în care melcul alimentează peletele într-un mod continuu. Parametrii
dozelor de pelete sunt setați corespunzător în timpul funcționării arzătorului.
Înainte de test, asigurați-vă că alimentatorul este complet umplut cu pelete
Apoi efectuați testul – puneti un recipient in care sa cada peletii. Ulterior, toti peletii cazuti in recipient trebuiesc
cantariti. Rezultatul este masa de pelete, care va fi apoi înregistrată, a se vedea secțiunea 5.
Notă: pentru corectitudinea testului, trebuie urmate corespunzator instrucțiunile din Secțiunea 3. Nerespectarea
acestor reguli va duce la calculul incorect al dozei de pelete care trebuie alimentat și, prin urmare, la funcționarea
defectuoasă a arzătorului.
Notă: Dacă schimbați tipul de pelete - testul trebuie efectuat din nou.
6.1.5 Masa combustibilului în test.
Ø Main menú
> Boiler settings
>Output modulation
>Fuell mass in the test
Introduceți valoarea combustibilului din test - rezultatul obținut prin efectuarea testului de
alimentare în conformitate cu punctul 6.1.4.
Notă: valoarea introdusă are un impact semnificativ asupra dozării peleților. Introducerea unei valori incorecte
poate provoca o funcționare defectuoasă a arzătorului. Introducerea unei valori mai mari decât valoarea
combustibilului din test va duce la o cantitate mai mică de alimentare pelete în timpul funcționării arzătorului.
Introducerea unei valori mai mici decât rezultatul testului - va duce la o dozare mai mare a peletelor în timpul
funcționării arzătorului.
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6.1.6 Pornirea arzatorului
Ø Main menú
>Boiler setting
>Present boiler temperatura
Introduceți temperatura pe care doriți să o atingă și să o întrețineți.
Ø Main screen
În cazul controlului manual - apăsați butonul mare, rotund și porniți funcționarea regulatorului; În
cazul unui controler cu panou tactil, selectați pictograma ON / OFF.
6.1.7 Fluxul de aer
Ø Main menú
>Boiler settings
>Output modulation
>Max blow – in output (Max airflow power)
Setările pentru ventilator sunt: minim, mediu și maxim. Aceste setări sunt setate din fabrică, dar, în funcție de factori
precum tipul cazanului, secțiunile transversale, lungimea coșului de fum, rezistența la curgere etc., aceste setări pot
fi diferite de valorile din fabricatie. Prin urmare, pentru fiecare instalație se recomandă efectuarea reglajului pe baza
analizorului gazelor de fum (măsurarea conținutului de oxigen din gazele de fum) sau prin inspecție vizuală (în
timpul funcționării stabile a arzătorului) observarea de face dupa aproximativ o oră după încălzire.
Evaluați culoarea fumului:
Gri - un semn de conținut scăzut de aer - oxigenarea excesivă a depunerilor - crește fluxul de aer al ventilatorului.
Invizibil - gazele care zboară afectează undele de aer - umiditatea gazelor este mai mare decât punctul de rouă și
aceasta este situația dorită.
Alb - se produce ca urmare a condensării vaporilor, ceea ce înseamnă că valoarea CO-ului ars nu este scăzută.
Parametrii de combustie corect selectați sunt:
-

Fum compact, nefumegand, galben deschis, care provine din camera de combustie;
Cuptorul este acoperit cu un reziduu gri deschis.
Pereții din prima cameră a cazanului sau a schimbătorului de căldură (camera de combustie) sunt acoperite
cu un reziduu gri deschis.

MODULARE
Funcție avansată care necesită cunoașterea tehnică a setărilor.
Modularea este utilizată atunci când disiparea căldurii este relativ scăzută și, prin urmare, există o împiedicare și o
reaprindere frecventă a arzătorului. Deci, energia creată de arzător este mai mare decât necesarul de căldură.
Modularea va fi inițiată automat dacă temperatura depășește valoarea setată a cazanului. Pot exista mai multe
motive pentru aceasta: controale închise pe încălzitoare, sistem de reglaj, sezon toamnă / primăvară - încălzire
ușoară, clădire bine izolată și cuptor prea mare.

www.bioflame-ama.ro

Modul de modulare este prezent atât în modul de ajustare standard, cât și cu functia fuzzy Logic, controlerul intră
automat în modul de modulatie, fără sa interferze cu utilizatorul.
-

În cazul modului de comandă standard - după atingerea temperaturii setate a cuptorului
În fuzzy Logic - odată ce temperatura setată este depășită cu 5°C.

În modul de modulare, controlerul monitorizează cuptorul pentru al păstra la ardere. Pentru a o realiza, arzătorul
funcționează la putere redusă, ceea ce nu determină o creștere suplimentară a temperaturii dacă parametrii sunt
setați corect.
Parametrii modului de modulare trebuie să fie setați conform instrucțiunilor producătorului cuptorului / arzătorului.
Acestea ar trebui să fie ajustate astfel încât cuptorul să nu se stinga în timpul functionarii (nu ar trebui să ardă prea
intens deoarece va cauza o creștere a temperaturii cuptorului).
Timpul de lucru și intervalele alimentatorului în modul Modulare se stabilesc folosind următorii parametri:
Supravegherea puterii cazanului, Supravegherea timpului de ciclu și Supravegherea puterii la foc. Parametrii
trebuie să fie selectați astfel încât temperatura cazanului în acest mod să scadă treptat.
Atenție: setările greșite pot duce la supraîncălzirea cazanului
Pentru timpul de modulare = 0, controlerul ignoră modul de modulare și merge direct în ardere continua
Parametrii de modulare sunt setati dupa cum urmeaza:
Ø Mein Menu
>Service settings
>Burner settings
>Supervision
>Supervision Time - Presetate la 15 minute - valoarea maximă este de 60 de
minute
>Boiler Power Supervision – 1.2 sau 3 kW
>Blow Input - Încercați să il setați cât mai jos posibil pentru a menține combustibilul în
arzător cât mai mult timp posibil
>Cycle Time - ≤ 30 secunde. Setați valoarea bazată pe pelet, dar pentru ca focul să nu
scadă sub 10%.
Atenție: în timpul modularii, valoarea focului nu poate scădea sub 10%, dacă valoarea rămâne sub această
valoare, arzătorul va intra în starea de aprindere și va intra în modul Supervizare.
7. Functionarea arzătorului în modul de utilizare.
Odată ce setarile descrise la punctul 6 sunt complete, acum puteți utiliza arzătorul în mod continuu.
Atunci când controlerul este pornit conform punctului 5 capitolul 6, acesta trece în modul standard de operare. În
funcție de setările parametrilor de funcționare, acesta va funcționa în modurile descrise mai jos - informații de pe
afișaj.
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Mod
FIRING UP (IGNITION)
OPERATION
SUPERVISION

BURNING OFF
STOP

Descriere
Aprinderea automată a arzatorului
Arzătorul funcționează cu puterea setată. Combustibilul este alimentat automat
Arzătorul funcționează la putere redusă, astfel încât flacara din arzator sa nu
se stinga. Tranziția în acest mod se realizează automat după atingerea
parametrilor prestabiliți.
În modul prestabilit, modularea este dezactivată.
Restul combustibilului este ars
În acest mod, cazanul și arzătorul sunt stinse. Ieșirea din acest mod se va
produce automat după primirea unui semnal pentru reluarea lucrului (de
exemplu, o scădere a temperaturii în cazan).

În prima etapă de lucru, ventilatorul camerei de ardere este oprit. Apoi snecul este pornit, el eliberează o cantitate
adecvată de combustibil necesar pentru declanșarea focului în cuptor. Odată ce este furnizată doza, bujia se
aprinde și aprinde combustibilul. Timpul de aprindere variază și depinde si de tipul de combustibil. De obicei
durează 1 - 3 minute - pe afișaj se va afișa un mesaj "FIRING UP". Atunci când doza furnizată de combustibil se
aprinde - adică valoarea parametrului măsurat de fotocelula atinge valoarea setată, modul de aprindere va fi
complet și arzătorul va intra în modul de funcționare automată - afișajul va afișa "OPERARE". La atingerea
temperaturii setate a cazanului, controlerul trece în "BURNING" (în FUZZY LOGIC al arzătorului - modul "BURNING
OFF" este pornit când temperatura setată este depășită cu 5°C.
Atenție: arzătorul nu poate fi utilizat cu funcția de rotatie a camerei de ardere deconectată.
8. Lista problemelor comune ce pot aparea.
Nr.
1.

Problema
Arzătorul nu se
aprinde
Mesaj:
„Failed ignition attempt “

Cauza
Nu există combustibil în tavă

Melcul alimentatorului de
combustibil blocat
Bujie defecta
Siguranțele de alimentatorului
sunt deteriorate
Zgură în cuptor
Deteriorarea fotocelulei

2.

Alarma: „Max. feeder
temperature exceeded”

Zgură sau cenușă în camera de
combustie a cazanului la nivelul
camerei de ardere a arzătorului
O creștere excesivă a
temperaturii carcasei arzătorului
cauzată de caldura refulata din
camera de combustibil (implicit
90 ° C)
Insuficiență de proiectare a
coșului de fum
Zgură sau cenușă în camera de
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Depanare
- Reumpleți combustibilul din tavă
- Efectuați procedurile de
functionare a alimentatorului secțiunea 6.2
- Eliminați eroarea apăsând
butonul
-Scoateți elementul care
blocheaza
-Contactați centrul de service al
producătorului
-Contactați centrul de service al
producătorului
-Curatati camera de ardere
-curatati fotocelula
-in cazul deteriorarii fotocelulei
contactati central de service al
producatorului
-Curățați camera de ardere a
cazanului
-Controlerul intră automat în
modul de stingere. Alarma poate
fi anulată numai de utilizator
-Verificați valoarea coșului de coș
și luați măsurile posibile pentru ao
mări.
-Curățați camera de ardere a

3.

4.

5.

6.

7.

Alarma:
„Damage to the feeder
tempera-ture sensor”
Alarma:
„Max. boiler
temperature exceeded”

combustie a cazanului la nivelul
camerei de ardere a arzătorului
Deteriorarea senzorului de
temperatură al carcasei

cazanului.

Temperatura setata cazanului a
fost depășită

- Așteptați până când
temperatura scade sub valoarea
setată
- Anulati eroarea apăsând butonul
-Măriți temperatura de funcționare
a cazanului în conformitate cu
manualul cazanului
- Cauza acestei erori trebuie
determinată
- Eliminați eroarea apăsând un
buton de pe carcasa controlerului
-Contactați centrul de service al
producătorului

Setarea temperaturii de
funcționare a cazanului prea
scăzută
Temperatura critică a cazanului
a depășit (95 OC) - activarea
senzorului STB

Alarma:
„Boiler tempera-ture
sensor dam-age”
Odată cu înlăturarea
arzătorului, ventilatorul
nu se oprește

Senzorul de temperatură al
cazanului este deteriorat

Arzator fumegand

O cantitate prea mică de aer
introdusă în camera de
combustie
Obstrucția admisiei aerului
arzătorului

Fotocelula deteriorată sau
murdară

Ventilator deteriorat
8.

Peste mult zgură în
cuptor

Tipul necorespunzător de
combustibil
Deteriorarea dispozitivului care
rotește camera de combustie

-Contactați centrul de service al
producătorului

-Curatati fotocélula
-In cazul deteriorarii contactați
centrul de service al
producătorului
-Curățați cuptorul
-Curățați orificiul de admisie a
aerului din arzător amplasat în
partea inferioară a arzătorului
-Contactați centrul de service al
producătorului
-Utilizați combustibil recomandat
de producător
-Contactați centrul de service al
producătorului

Orice lucrări de întreținere care implică arzătorul sau alimentatorul cu șurub trebuie executate după deconectarea
arzătorului de la sursa de alimentare și numai după răcirea arzătorului.
9. Întreținerea, reglarea și întreținerea arzătorului.
Întreținerea trebuie efectuată numai când arzătorul este răcit și deconectat de la sursa de
alimentare.
9.1 Instructiuni generale
Pentru a asigura funcționarea fără probleme, precum și pentru a prelungi durata de funcționare a arzătorului, urmați
instrucțiunile:
1. Cuptorul trebuie să fie curățat prin curățarea regulată a acestuia. Frecvența acestui procedeu depinde de
calitatea combustibilului, zgurii și umidității, precum și de numărul de porniri ale arzătorului, de dimensiunea
camerei de ardere a cazanului si mărimea tăvii de cenușă. În medie, ar trebui să aibă loc o dată pe
săptămână.
2. Utilizați numai combustibilul recomandat de producător
3. Nu este permisă arderea în arzător a materialelor care nu sunt destinate acestui scop.
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4. Asigurați o cantitate adecvată de aer proaspăt.

9.2 Curățarea camerei tubului suflantei
În timpul funcționării arzătorului, particule din produsele de ardere pot trece prin orificiile de aerisire ale camerei de
ardere si tubul exterior al arzatorului. În funcție de tipul combustibilului utilizat, curățarea acestei componente ar
trebui efectuată în medie la fiecare șase luni. Pentru a le elimina, urmați instrucțiunile următoare (vedeți figurile 8 și
9):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.

Deconectați de la arzător cablul care alimentează alimentatorul extern (snecul) și cablul de la controler
Deschideți ușa cazanului, pentru a avea acces la camera de ardere a arzatorului.
Slăbiți șuruburile (6) care fixeaza capacul arzătorului - 2 buc.
Scoateți capacul arzătorului (9).
Scoateți șuruburile de montare (7) - 4 bucăți.
Scoateți cu grijă panoul cu dispozitivele de antrenare și ventilatorul (8).
Când scoateți panoul (8), scoateți bujia (12) de pe soclu.
Puneți componentele scoase într-un loc sigur, acordând o atenție deosebită bujiei.
Localizați și scoateți șurubul (5), daca pozitia va impiedica sa il slabti - rotiți manual tubul exterior 1 în
direcția indicată "Z".
Rotiți tubul (1) în direcția marcată cu "O" pentru al scoate.
Scoateți tubul (1) și (2) de pe arzător
Curățați tuburile îndepărtate, dacă este necesar, curățați găurile de aerisire din tub (2).
După curățarea tuburilor, puteți trece la ansamblarea arzătorului
Așezați tubul cuptorului (2) în tub (1), - asigurați-vă că nervura (4) este așezata în nervura (3) sub tăietura.
Atașați ambele tuburi la arzător, cu cârligele tubului (1) în canelurile (11).
Rotiți tuburile în direcția "Z" până când se oprește.
Așezați tuburile în așa fel încât să permita înșurubarea șuruburilor (5).
Strangeti șurubul (5) - este important să treceți peste nervura tubului (1) și să se înșurubeze complet.
Montați panoul de antrenare (8), în timpul acestei operațiuni puneți bujia (12) în locaș ferm și împingeți-l pe
ecranul plăcii. Strunjirea (10) a arborelui de antrenare trebuie să fie stabilită în conformitate cu tăierea în
arborele motorului de acționare - puteți roti arborele de antrenare rotind tubul (1) în direcția "Z". Senzorul de
temperatură (13) trebuie să lovească slotul din teava de alimentare cu combustibil. Fixați șuruburile (7).
Puneti capacul (9).
Strângeți șuruburile (6).
Închideți ușa cazanului.
Conectați cablurile deconectate în punctul.
Arzătorul este pregătit pentru utilizare
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Fig. 8. Curățarea camerei tubului suflantei - vedere 1.

Fig. 9 Curățarea camerei tubului suflantei - vedere 2
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9.3 Reglarea volumului debitului de aer în camera de combustie *
În funcție de cerințe, este posibilă ajustarea mecanică a cantității de aer furnizat depozitelor. Pentru a efectua
această ajustare urmați instrucțiunile de mai jos (a se vedea figura 10):
1. Slăbiți șuruburile (1) care fixeaza capacul arzătorului - 2 buc.
2. Scoateți capacul arzătorului (2).
3. Utilizați o cheie hexagonală de dimensiune 5 (4) pentru a roti șurubul (3). Rotiți în sens invers acelor de
ceasornic pentru a micșora volumul de aer, rotiți în sensul acelor de ceasornic pentru a-l mări. Rotația de la
poziția minimă până la cea maximă este de 900.
4. După finalizarea reglării, așezați capacul arzătorului (2) și strângeți șuruburile (1).

Fig. 10. Ajustarea cantității de aer în camera de combustie.
* - nu se aplică arzătoarelor de 4-16 kW și 5-20 kW.
9.4 Lubrifierea rulmentilor camerei de ardere.
Pentru a asigura o durată mai lungă de funcționare a arzătorului, se recomandă lubrifierea rulmentilor camerei de
ardere. În funcție de frecvența funcționării arzătorului se recomandă efectuarea la fiecare 12 luni. Pentru a efectua
această operație, trebuie să urmați instrucțiunile de mai jos:
1.
2.
3.
4.

Deconectați de la arzător cablul care alimentează alimentatorul extern și cablul de la controler.
Desfaceti șuruburile (1) care fixeaza capacul arzătorului (2) - 2 buc.
Scoateți capacul arzătorului (2).
Scoateți șuruburile de fixare (4) - 4 bucăți.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Îndepărtați cu grijă panoul cu dispozitivele de acționare și ventilatorul (3).
Când scoateți panoul (3), scoateți bujia (5) din locas.
Puneți componentele scoase într-un loc sigur, acordând o atenție deosebită bujiei.
Scoateți șuruburile (6).
Scoateți capacul compartimentului suflantei (7) cu rama (8), tea (9), arborele de antrenare (14) și arborele
de rotire a deschiderii (15), dacă este necesar, scoateți șurubul care fixează teava.
Lubrifiați rulmentii camerei de ardere (10) în mai multe locuri în jurul circulației prin plasarea unui lubrifiant
între canelura rulmentului și carcasa lagărului. Pentru lubrifiere utilizați un lubrifiant solid (de exemplu,
Towot, LT 43).
Așezați arborele (14) în manșonul (18) al plăcii frontale a arzătorului. Pistonul (12) trebuie plasat între dinții
roții (13) - așa cum se arată în fig.
Așezați arborele (15) în orificiul plăcii de lagăr, fixați angrenajul așa cum a fost desenat - aceasta este
închiderea deschiderii - pentru cea mai mică lovitură.
Așezați capacul compartimentului suflantei (7) cu teava (9) și cadrul (8). Proiecțiile din foaia de acoperire ar
trebui să atingă cricurile de pe panoul frontal al arzătorului, teea ar trebui să fie plasată într-o gaură în
ecran. Montați cadrul (8) - de asemenea, aici trebuie fixate filele în sloturile drepte. Dacă este necesar,
strângeți șurubul T. Capătul arborelui de antrenare (14) ar trebui să lovească canelura (17), iar arborele de
rotire a obturatorului (15) ar trebui să pătrundă în orificiul (16).
Montați șuruburile (6).
Instalați panoul unității (3), în timpul acestei operațiuni puneți bujia (5) în locaș ferm și împingeți-l pe ecranul
plăcii. Strângerea (11) în arborele de antrenare trebuie să fie stabilită în conformitate cu tăietura din
arborele motorului de acționare - puteți roti arborele de antrenare rotind tubul exterior spre poziția "Z".
Senzorul de temperatură trebuie să lovească slotul din teava de distribuție a carburantului.
Montați șuruburile (4).
Puneti capacul (9).
Strângeți șuruburile (1).
Închideți ușa cazanului.
Conectați cablurile deconectate la punctul 1.
Arzătorul este pregătit pentru functionare.
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Fig. 11. Lubrifierea rulmentilor camerei de ardere - vedere 1.

Fig. 12. Lubrifierea rulmentilor camerei de ardere - vedere 2.
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9.4 Inlocuirea bujiei
Înlocuirea bujiei poate fi efectuată de un tehnician de service al fabricantului sau de o persoană cu certificare SEP
de până la 1 kV. Înlocuirea trebuie efectuată în conformitate cu descrierea de mai jos și cu desenele însoțitoare.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Deconectați arzătorul de la sursa de alimentare electrică
Desfaceti șuruburile (1) care fizeaza capacul arzătorului (2) - 2 buc.
Scoateți capacul arzătorului (2).
Deconectați bujia de la bornele Z2 și Z4 de pe placa de alimentare (3).
Trageți bucșa (4) de la tubul de aprindere (5).
Trageți cu atenție cablul pentru a trage din tub (5) bujia (6).
Noua bujie trebuie introdusa în tub (5). În timpul introducerii bujiei, aceasta trebuie să fie rotita astfel încât
porțiunea concavă să lovească țeava îndoită a tubului de aprindere (5). Bujia trebuie introdusa până când
simțiți o rezistență clară - capătul bujiei ar trebui să fie situat la aproximativ 20 mm de la capătul tubului (5).
Așezați bucșa (4) în tubul de aprindere (5) atașați gulerul bucșei prin invartirea (7) tubului de aprindere (2
buc.). Conducta trebuie fixată strâns pe întregul perimetru al tubului de aprindere.
Bucșa (4) nu trebuie sa fie pusa pe piesa în care firele se află într-o împrejmuire comună (diametru mai
mare).
Conectați ferm firele la bornele de aprindere, Z2 - firul maro, Z4 - firul albastru.
Așezați cablul de la aprindere pe partea stângă, astfel încât să nu atinga dispozitivului de antrenare a
ventilatorului și să nu interfereze cu închiderea carcasei.
Montați carcasa arzătorului (2).
Strângeți șuruburile de fixare (1).
Conectați arzătorul la sursa de alimentare electrică.
Arzătorul este pregătit pentru functionare.
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Fig. 13. Înlocuirea bujiei.

10. Operatiuni de siguranta
Pentru a asigura siguranța utilizatorului, este necesar să urmați regulile de mai jos.
1. În timpul funcționării arzătorului, este interzisă deschiderea ușii cazanului cu arzătorul montat în interior.
2. În cazul aprinderii combustibilului în interiorul arzătorului, ar trebui să fie imediat deconectat de la sursa de
alimentare electrica și apoi trebuiesc efectuate operatiunile pentru stingerea incendiului.
3. Păstrați camera cazanului caldă și nu depozitați obiecte inutile în zona acesteia
4. Funcționarea și utilizarea arzătorului trebuie efectuate de către adulți instruiți în ceea ce privește utilizarea
acestor arzătoare în conformitate cu manualul de utilizare.
5. Arzătorul, cazanul, precum și sistemele de încălzire centrală și apă caldă trebuie să fie păstrate în stare
tehnică bună.
6. Aveți grijă la etanșeitatea instalațiilor de apă din apropierea arzătorului - orice scurgere ar putea deteriora
arzătorul și poate provoca riscul de electrocutare.
7. Arzătorul și alimentatorul sunt echipate cu elemente rotative - nu atingeți cu mâinile, degetele sau alte
obiecte în interior în timp ce estea sunt în funcțiune.
8. Este interzisă modificarea sistemelor automate ale arzătorului și a altor componente electrice instalate.
9. Arzătorul este un dispozitiv generator de căldură - unele elemente ale arzătorului se pot încălzi – trebuie o
atenție suplimentară atunci când intră în contact cu elementele de mai sus
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10. Este interzisă utilizarea arzătorului dacă este instalat individual fără acceptarea instalării de către un inginer
autorizat
11. Este interzisă conectarea arzătorului la cazanele incompatibile.
12. Arzătorul nu poate fi folosit ca dispozitiv independent.
13. Este interzisă plasarea de obiecte pe arzător.
14. Este interzisă folosirea altor metode de aprindere a combustibilului, în special utilizarea de materiale
inflamabile în astfel de scopuri.
15. Arzătorul trebuie utilizat cu capacul atașat și cu toate sistemele de siguranță care funcționează corect.
11. Demontarea arzătorului la expirarea duratei de viață a produsului.
După terminarea duratei de viață utilă a produsului, dispozitivul trebuie aruncat în conformitate cu reglementările
privind protecția mediului.
12. Diagrama circuitelor
12.1. diagrama circuitelor controlerelor ecoMax850P si ecoTOUCH850P

Fig. 14 diagrama circuitelor controlerelor ecoMax850P si ecoTOUCH850P
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12.2 diagrama circuitelor controlerelor ecoMax860P si ecoTOUCH860P

Fig.15. diagrama circuitelor controlerelor ecoMax860P si ecoTOUCH860P
Numele
punctului
de
conexiune
T1
T2
T3
OS
AL/RB
RELAY
T5
T6
T7
TB
TM
P

Funcție / Componentă
CT4 senzor de temperatură pentru cazan
Senzorul de temperatură a apei calde CT4
Senzor de temperatura al alimentatorului
Senzor optic pentru flacără
Tensiunea de ieșire pentru alarma și controalele rezervorului cazanului
releu
Senzor de temperatură meteorologică CT4-P
Senzorul de temperatură a evacurarii fumului CT2S
Senzor de temperatură pentru vana cu 3 cai
Intrarea termostatului de camera
Intrarea termostatului camerei cu vana cu 3 cai
Panou de control - ecoSTER200 - panou de cameră cu funcție termostat cameră
(înlocuiește TB sau TM)
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D-D+
B
MX.03
λ
L N PE
FU
STB
FO
FG
FH
I
PB
PHD
FV
PM
SM
CPU

Conector pentru module suplimentare
Modulul B adaugă funcționarea a două circuite cu vana cu 3 cai suplimentare și
funcționarea Puffer-ului tampon
Modulul suplimentar adaugă funcționarea a două vani cu 3 cai suplimentare și o pompă de
circulație
Modul sonda lambda
Sursa de alimentare 230V ~
siguranță
Siguranța pentru limitatorul de siguranță pentru temperatură
Ventilatorul arzatorului
Snecul de alimentare principal
Snecul de alimentare din arzator
Bujia
Pompa circulare incalzire
Pompa apa calda menajera
Acționarea de curățare rotativă a arzătorului
Pompă de amestec
Mixer servo
controale
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12.3. diagrama circuitelor controlerului ecoMax350P

Fig.16. diagrama circuitelor controlerului ecoMax350P
Numele
punctului de
conexiune
EcoSTER200
T
T1
T2
T3
T4
T5
FU

Funcție / Componentă
Termostat de camera
Terrmostat de camera (inchis-deschis)
Senzorul de temperatură a apei calde CT4
Senzor optic flacără
Senzor de temperatura al alimentatorului
Senzor de timp CT4-P
Senzorul de temperatură al cazanului CT4
siguranta
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CPU
STB
GR
PE
W
PO
PCW
PCO
FV
I
FH

controale
Limitator emperatură de siguranță
Terminal neutru 230V
Conector pentru conductorul de protecție
ventilator
Motor snec alimentator
Pompa apa calda menajera
Pompa circuit incalzire
Acționarea de curățare rotativă a arzătorulu
Bujie
Snecul de alimentare din arzator

www.bioflame-ama.ro

12.4. Diagrama electrică a arzătorului
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Fig. 17 Diagrama electrică a arzătorului

Banda de conexiune a cutiei de control externe:
Numele punctului de
conexiune
R2, R4
S2, S4
W2, W4
F2, F4
C2, C4
Z2, Z4
P2, P4
PE
N

Funcție / Componentă
Camera de ardere rotativă
Camera de alimentare cu combustibil
Ventilator
Fotodiodă
Senzor de temperatură a carcasei
Bujie
Snec alimentare extern de combustibil
Impamantare
Alimentare eléctrica neutru

Bandă de protecție - PE:
Conectați toate firele galbene-verzi.

13. Modele de arzătoare, dimensiuni generale și de montare.
13.1 ROTATIV 4-16 kW.

Fig. 18 Vizualizarea arzătorului 4-16 kW.
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Fig. 19 Vizualizarea arzătorului 4-16 kW flansa de montaj si izolatie

13.2. ROTATIV 5-20 kW.

Fig. 20 Vizualizarea arzătorului 5-20 kW.
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Fig. 21 Vizualizarea arzătorului 5-20 kW flansa de montaj si izolatie
13.3. ROTATIV 6-26 kW.

Fig. 22 Vizualizarea arzătorului 6-26 kW.
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Fig. 23 Vizualizarea arzătorului 6-26 kW flansa de montaj si izolatie

13.4. ROTATIV 8-36 kW.

Fig. 24 Vizualizarea arzătorului 8-36 kW.
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Fig. 25 Vizualizarea arzătorului 8-36 kW flansa de montaj si izolatie

13.5. ROTATIV 10-50 kW.

Fig. 26 Vizualizarea arzătorului 10-50 kW.
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Fig. 27 Vizualizarea arzătorului 10-50 kW flansa de montaj si izolatie

14. Specificațiile arzătorului.

Specificatii
1. Putere
2. Tensiune alimentare
3. Consumul mediu de energie
4. Puterea la aprindere
5. Eficiența arderii
6. Eficiența cazanului
7. Controlul puterii
8. Operarea pompei de încălzire
centrală
9. Operarea pompei de apă caldă
10. Controlul arzătorului folosind
termostatul de cameră
11. Controlul arzător folosind
controlerul de vreme
12. Alimentator de peleți
13. Furtun spiralat
14. Necesar tiraj cos de fum
Specificatii
15. Putere
16. Tensiune alimentare
17. Consumul mediu de energie
18. Puterea la aprindere
19. Eficiența arderii
20. Eficiența cazanului
21. Controlul puterii
22. Operarea pompei de încălzire
centrală
23. Operarea pompei de apă caldă
24. Controlul arzătorului folosind
termostatul de cameră
25. Controlul arzător folosind
controlerul de vreme
26. Alimentator de peleți
27. Furtun spiralat
28. Necesar tiraj cos de fum

Modele
5 – 20 kW
6 – 26 kW
5-20 kW*
6-26 kW*
230 VAC, 50 Hz (6 A)
24 W
24 W
25 W
150 W
> 99%
> 96%
DA (modularea puterii în modul de funcționare complet al
arzătorului)
DA

4 – 16 kW
4-16 kW*

DA
DA
DA (optional)
DA (funcționare Ø 60 x 1850 mm)
DA (Ø60 x 750 mm)
22 Pa
22 Pa
Modele
8 – 36 kW
8-36 kW*
230 VAC, 50 Hz (6 A)
28 W

25 Pa

10 – 50 kW
10-50 kW*

40 W
150 W
> 99%
> 96%
DA (modularea puterii în modul de funcționare complet al
arzătorului)
DA
DA
DA
DA (optional)

30 Pa

DA (funcționare Ø 60 x 1850 mm)
DA (Ø60 x 750 mm)
35 Pa

* - puterea nominală se referă la peleta produsă conform specificațiilor DIN sau DIN plus. Pentru peletele cu
specificații diferite de ardere, în special cu valori calorice, conținut de cenușă și umiditate diferite, ar putea fi mai
scăzute.
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DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE

Producător:
BTI GUMKOWSKI Sp. Z o.o. Sp. k.
ul. Obornicka 71, 62-002Suchy Las
Declară următoarele:
Produsul: arzator peleti, tip: ROT-POWER, model: 4-16 kW, 5-20 kW, 6-26 kW, 8-36 kW, 10-50 kW
îndeplinesc cerințele și se conformează directivelor:
·
www.bioflame-ama.ro

2006/42 / WE,

· 2006/95 / WE,
· 2004/108 / WE,
Și îndeplinește cerințele următoarelor standarde:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

PN-EN 953+A1:2009,
PN-EN ISO 13732-1:2009,
PN-EN 60127-1:2008/A1:2012,
PN-EN 60445:2011E,
PN-EN 60519-1:2011E,
PN-EN 60730-2-5:2006/A2:2010E,
PN-EN 60730-1:2012E,
PN-EN ISO 12100:2012,
PN-EN 61000-6-3:2008,
PN-EN 60730-2-9:2011,
PN-EN 15270:2008.

15. Termeni de garanție.
Vă mulțumim pentru alegerea arzătorului KIPI. Folosim cele mai bune eforturi pentru a face dispozitivul
cât mai durabil posibil. Vă solicităm astfel să vă familiarizați cu următoarele informații.
Arzătorul KIPI se instaleaza numai de către inginerul autorizat
1. Perioada de garanție.
§ Producătorul oferă o garanție de doi ani pentru arzător începând cu prima punere in functiune,
dar nu mai târziu de 1 lună de la data cumpărării.
§ Producătorul oferă garanție de 12 luni pentru bujie sau pentru 3000 de cicluri de aprindere.
§ ATENȚIE: Producătorul poate extinde perioada de garanție la 3 ani, cu condiția să fie
îndeplinite următoarele condiții:
1.1 Instalarea arzătorului și punerea in functiune au fost efectuate de un inginer autorizat,
1.2 Completarea formularului de garanție și trimiterea copiei punerii in functiune către producător
1.3 Sunt efectuate inspecțiile periodice de un inginer autorizat după 12 luni de utilizare.
2. Punerea in functiune
Producătorul recomandă ca instalarea arzătorului și punerea in functiune să fie efectuate de un
inginer autorizat la cererea utilizatorului.
Punerea in functiune consta in:
www.bioflame-ama.ro

§
§
§
§

Corectitudinea montajului și verificarea funcționării dispozitivului,
Reglarea arzătorului
Verificarea funcționării corecte a elementelor de siguranță ale dispozitivului.
Completarea fisei de garanție.

Punerea in functiune un include:
§ Remedierea defectelor de instalare și a defectelor.
3. Inspectia
Inspecțiile trebuie efectuate anual începând cu data primei operațiuni.
4. Termeni de garanție:
§ Furnizarea fisei de garanție corect completata
§ Furnizarea dovezii de cumpărare
§ Instalarea și pinerea in functiune a fost efectuată de un inginer autorizat
§ Efectuarea inspecțiilor anuale de garanție de către un inginer autorizat, plătite de Utilizator.
§ Trimiterea copiei primului protocol de operare la producător prin poștă sau prin e-mail, de
către inginer.
5. Garanția nu acoperă:
§ Daunele rezultate din depozitarea și transportul inadecvat al dispozitivului.
§ Daunele rezultate din instalarea necorespunzătoare și prima operare
§ Daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului și utilizarea combustibilului
necorespunzător,
§ Funcționarea defectuoasă a sistemului de încălzire, a coșului de fum și a sistemului de
ventilație asamblat incorect
§ Daune cauzate de factori care nu se află sub controlul fabricantului (de exemplu, inundații,
incendii, fluctuatii de tensiune etc.)
§ Consumabile care sunt supuse uzurii.
6. Garanția este invalidată în cazul:
§ Placa de identificare a dispozitivului este îndepărtată,
§ Repararea este efectuată de persoane neautorizate,
§ Elementele dispozitivului sunt modificate - performanțele modificărilor efectuate automat.
§ Garanția este pierdută sau deteriorată.
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16. Garanție – punerea in functiune - copie pentru trimitere
Utilizator / loc de instalare
Nume si Prenume
Strada
Localitate/Cod postal
Telefon/e-mail
Dispozitiv

Puterea [kW]

Numărul de serie și
anul de fabricație

Puterea [kW

Numărul de serie și
anul de fabricație

Tipul cazanului
……………………………………………………………………

Tipul arzatorului

Data si semnatura lizibila a utilizatorului

Instalarea si punerea in functiune au fost
Facute de :
……………………………………………………………………

Nume si Prenume
Denumirea firmei
Telefon/e-mail

Inginer, semnătura si ștampila

SETARI
TEST SNEC

CURATARE

APRINDERE

Eficiența snecului
[kg / h]

Intensitatea curățării
[%]

Rotire [s]

Puterea minima
[kW]

Fluxul de aer min.[%]

Puterea moderata
[kW]

Doză de combustibil
[g]

aprindere
flux de aer [%]

Timp de încălzire [s]

Puterea maxima [kW]

Fluxul de aer
maxim.[%]

CONTROLUL CAZANULUI
Fluxul de aer
moderat.[%]

MODULARE
NU

DA
Timp de modulare
[ppm]

Puterea cazanului în
modul de modulare
[kW]

Timpul ciclului [s]

Fluxul de aer [%]

MOD
STANDARD

ARZATOR ÎN MODUL CU
TERMOSTAT

FUZZY LOGIC

DA

ANALIZA TIRAJULUI (LA MAXIMUL IEȘIRII)
CO [ppm]

O2 [%]

Tirajul hornului [Pa]

VENTILATIA CAMEREI CAZANULUI
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temp.spalin [0C]

NU

BUNA

SLABA

MEDIE

Garanție – punerea in functiune
Utilizator / loc de instalare
Nume si Prenume
Strada
Localitate/Cod postal
Telefon/e-mail
Dispozitiv

Puterea [kW]

Numărul de serie și
anul de fabricație

Puterea [kW

Numărul de serie și
anul de fabricație

Tipul cazanului
……………………………………………………………………

Tipul arzatorului

Data si semnatura lizibila a utilizatorului

Instalarea si punerea in functiune au fost
Facute de :
……………………………………………………………………

Nume si Prenume
Denumirea firmei
Telefon/e-mail

Inginer, semnătura si ștampila

SETARI
TEST SNEC

CURATARE

APRINDERE

Eficiența snecului
[kg / h]

Intensitatea curățării
[%]

Rotire [s]

Puterea minima
[kW]

Fluxul de aer min.[%]

Puterea moderata
[kW]

Doză de combustibil
[g]

aprindere
flux de aer [%]

Timp de încălzire [s]

Puterea maxima [kW]

Fluxul de aer
maxim.[%]

CONTROLUL CAZANULUI
Fluxul de aer
moderat.[%]

MODULARE
NU

DA
Timp de modulare
[ppm]

Puterea cazanului în
modul de modulare
[kW]

Timpul ciclului [s]

Fluxul de aer [%]

MOD
STANDARD

ARZATOR ÎN MODUL CU
TERMOSTAT

FUZZY LOGIC

DA

ANALIZA TIRAJULUI (LA MAXIMUL IEȘIRII)
CO [ppm]

O2 [%]

Tirajul hornului [Pa]

VENTILATIA CAMEREI CAZANULUI
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temp.spalin [0C]

NU

BUNA

SLABA

MEDIE

17. Garanție - inspecție după un an
Lista acțiunilor:
Inspecție automată a unității de control
Verificarea dispozitivului de siguranță
Mecanismul de montare și inspecția stării cuptorului
Calibrarea sondei Lambda

SETARI
TEST SNEC

CURATARE

APRINDERE

Eficiența snecului
[kg / h]

Intensitatea curățării
[%]

Rotire [s]

Puterea minima
[kW]

Fluxul de aer min.[%]

Puterea moderata
[kW]

Doză de combustibil
[g]

aprindere
flux de aer [%]

Timp de încălzire [s]

Puterea maxima [kW]

Fluxul de aer
maxim.[%]

CONTROLUL CAZANULUI
Fluxul de aer
moderat.[%]

MODULARE
DA
Timp de modulare
[ppm]

NU
Puterea cazanului în
modul de modulare
[kW]

Timpul ciclului [s]

Fluxul de aer [%]

MOD
STANDARD

ARZATOR ÎN MODUL CU
TERMOSTAT

FUZZY LOGIC

DA

NU

ANALIZA TIRAJULUI (LA MAXIMUL IEȘIRII)
CO [ppm]

O2 [%]

Tirajul hornului [Pa]

temp.spalin [0C]

VENTILATIA CAMEREI CAZANULUI
BUNA

MEDIE

SLABA

……………………………………………….
Inginer, semnătura si ștampila
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18. Garanție - inspecție după un an
Lista acțiunilor:
Inspecție automată a unității de control
Verificarea dispozitivului de siguranță
Mecanismul de montare și inspecția stării cuptorului
Calibrarea sondei Lambda

SETARI
TEST SNEC

CURATARE

APRINDERE

Eficiența snecului
[kg / h]

Intensitatea curățării
[%]

Rotire [s]

Puterea minima
[kW]

Fluxul de aer min.[%]

Puterea moderata
[kW]

Doză de combustibil
[g]

aprindere
flux de aer [%]

Timp de încălzire [s]

Puterea maxima [kW]

Fluxul de aer
maxim.[%]

CONTROLUL CAZANULUI
Fluxul de aer
moderat.[%]

MODULARE
NU

DA
Timp de modulare
[ppm]

Puterea cazanului în
modul de modulare
[kW]

Timpul ciclului [s]

Fluxul de aer [%]

MOD
STANDARD

ARZATOR ÎN MODUL CU
TERMOSTAT

FUZZY LOGIC

DA

NU

ANALIZA TIRAJULUI (LA MAXIMUL IEȘIRII)
CO [ppm]

O2 [%]

Tirajul hornului [Pa]

temp.spalin [0C]

VENTILATIA CAMEREI CAZANULUI
BUNA

MEDIE

SLABA

……………………………………………….
Inginer, semnătura si ștampila
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19. Reparații

Data raportarii erorii:……………………
Data de reparație a erorii: ……………………………
Descrierea problemei: ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
Lista de piese înlocuite:
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
Inginer, semnătura si ștampila ……………………………………………………

Data raportarii erorii:……………………
Data de reparație a erorii: ……………………………
Descrierea problemei: ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
Lista de piese înlocuite:
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
Inginer, semnătura si ștampila ……………………………………………………
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