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1. Saugumas
 Kompaktiškas granulinis katilas PK15 Combi yra sudėtingas elektroninis prietaisas, atitinkantis visus
keliamus saugos reikalavimus.
 Katilas ir priedai veikia prijungti prie 230 VACelektros tinkle. Elektros smūgio pavojus netinkamai
įrengiant ar remontuojant įrenginį.
 Visuomet įsitikinkite, kad įrenginys yra atjungtas nuo maitinimo tinkle, prieš pradedant aptarnavimo
ar valymo darbus.
 Neleiskite vaikams liesti veikiantį įrenginį.
 Įsitikinkite, kad katilinėje ar aplink katilą nėra degių medžiagų.
 Rekomenduojama dėvėti respiratorių kraunant granules.
 Patalpa, kurioje įrengtas katilas, turi atitikti visus nacionalinius įstatymus ir reglamentus.
 Visi elektros, santechnikos, kamino prijungimo darbai turi būti atlikti kvalifikuoto personalo.
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1.1 Saugumo įtaisai
Katile yra įrengti saugumo įtaisai, skirti apsaugoti avariniais atvejais:
 Apsauginis vožtuvas (viršslėgio išleidimo vožtuvas)
 Mechaninis katilo apsaugos termostatas
 Elektroninis degiklio temperatūros daviklis
 Išsilydanti žarna
 Rezervinio maitinimo baterija
Apsauginis vožtuvas atsidaro, jei slėgis katile viršyja 3 bar. Vožtuvas įmontuotas gamykloje.
Mechaninis katilo apsaugos termostatas nutraukia katilo darbą, jei temperatūra viršyja 95 oC. Apsaugos
termostatas pakartotinai įjungiamas rankiniu būdu..
Elektroninis degiklio temperatūros daviklis išjungia degiklį ir rodo klaidos pranešimą, kai degiklio
temperatūra viršyja nustatytą PAR43.
Išsilydanti žarna sraigto prijungimui išsilydo, jei temperatūra jos viduje viršyja 100 oC. Tai neleidžia
liepsnai pakliūti į granulių talpą, atsiradus atbuliniam degimui.
Rezervinio maitinimo baterija leidžia pabaigti degimo procesą, nutrūkus maitinimo įtampai.

2. Katilo duomenys
2.1 Katilo lentelė
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2.2 Atitikties deklaracija
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2.3 Energetinės klasės lentelė

2.4 Pritaikymas
Granulinis katilas PK yra didelio efektyvumo trijų eigų vertikalaus srauto medienos granulių deginimo
katilas. Jis gali būti naudomas individualių, sublokuotų namų ar nedidelių visuomeninių pastatų šildymui.
Katilo korpusas turi 2 duris, per kurias patenkama į jo vidų.
Katilo vandens talpa pagaminta iš suvirintų plieninių elementų.
Katilo vandens talpa nuo aplinkos izoliuota mineraline vata. Tai sumažina šilumos sklaidymą iki
minimumo.
Visi išoriniai elementai padengti milteliniais dažais.
Katilo aptarnavimo poreikis priklauso nuo kuro kokybės (granulių), veikimo galios (kuro sanaudų) bei
kinta priklausomai nuo sezono.
Katilo šilumokaičių valymas yra paprastas ir atliekamas rankiniu būdu.
Degiklio valdiklis kontroliuoja valymo ciklo dažnumą pagal nustatytus parametrus.
Degiklyje yra savaiminio valymo sistema, kuri išstumia pelenus į pelenų dėžę, kuri yra katilo apačioje.
Dėžę paprasta ištraukti ir išpilti pelenus.
Katile yra išmetamųjų dujų valymo sistema (ciklonas). Ciklono pelenų dėžę reikia taip pat išvalyti.
PK 15 Combi sujungimui su šildymo sistema turi du atvamzdžius viršutinėje dalyje su G3/4’’ išoriniu
sriegiu. Atstumas tarp prijungimų yra 125mm.
Dūmsiurbė, reguliuojanti katilo trauką yra su integruotu pelenų ciklonu. Dūmų šalinimo vamzdžio
diametras 80 mm. Degiklio valdiklis reguliuoja dūmsiurbės apsukas priklausomai nuo išretėjimo degimo
kameroje arba pagal nustatytą galios lygį.
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Katile įrengti du termostatai: mechaninis apsauginis
termostatas bei elektroninis darbinis termostatas.
Katile sumontuoti temperatūros bei slėgio
indikatoriai.
Katilas PK15 Combi pavaizduotas Pav. 1.

Pav. 1 Granulinis katilas PK15 Combi

2.5 Reikalavimai granulėms
Medienos arba medienos pjuvenų granulės yra koncentruotas ir homogenizuotas medienos kuras,
gaminamas iš medžių kamienų medienos ir medienos pramonės chemiškai neapdorotų likučių. Jas
gaminant, jokių papildomų medžiagų nededama, granules suriša natūralus medžio ingredientas ligninas. Granulės yra nekenksmingas, atsinaujinantis kuras, jų deginimas nekeičia CO2 balanso
atmosferoje. Granulės turi būti laikomos sausoje ir vėdinamoje patalpoje. Katilas PK skirtas deginti
ENPlusA1 Premium klasės granules. Lentelėje 1 pateikiami kai kurie granulių duomenys.
Lentelė 1 Granulių duomenys

Pagrindinė žaliava
Kaloringumas
Tankis
Vienos tonos tūris
Diametras
Ilgis
Priemaišos (<3,2 mm)
Drėgnumas
Pelenų kiekis
Pelenų deformacijos temperatūra

Kamieninė mediena, chemiškai neapdoroti likučiai iš medienos
apdirbimo pramonės
4600-5200 kWh/tonne
> 600 kg/m3
1.5-1.6 m3
6-8 mm
3,15 …40 mm
<1%
< 10 %
< 0,5%
>1100 OC

2.6 Reikalavimai montavimui
Katilas statomas nugara prie patalpos sienos mažiausiai 100mm atstumu nuo galinės sienelės ir 50mm
nuo šoninių sienelių. Jei patalpos sienos yra nedegios, tuomet galima šonines sieneles pristumti prie
sienos be tarpo. Priekyje turi būti palikta ne mažesnis nei 1 m atstumas patogiam katilo aptarnavimui.
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2.7

Komplektacija

Katilas pristatomas pilnai sukomplektuotas. Katilas apsuktas gofruotu kartonu, pakuotė sustiprinta
lentelėmis bei apvyniotas pakavimo plėvele. Katilas keturiais varžtais pritvirtintas ant pusinės
europaletės. Prieš montavimą būtina pašalinti pakuotę bei atsukti tvirtinius. Tvirtinimams atsukti
reikalingas 8mm veržliaraktis. Katilas turi 4 reguliuojamas kojeles, leidžiančias lengvai sumontuoti ant
nelygaus paviršiaus.
Katile sumontuoti šie komponentai:
1. Granulių talpa 120 kg/170 l
2. Membraninis išsiplėtimo indas 8 l
3. Katilo valdiklis
4. Granulių degiklis su valdikliu
5. Užpildymo ar išleidimo čiaupas
6. Viršslėgio apsauginis vožtuvas 3 bar
7. Dūmsiurbė
8. Dalelių filtras (ciklonas)
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2.8

Išmatavimai ir techniniai duomenys

Katilo išmatavimai pateikti Pav. 2

Katilo išmatavimai:
- Plotis 800mm
- Aukštis 1314+-10mm
- Gylis 500mmm
- Aukštis iki dūmsiurbės
vamzdžio centro
1220mm, vamzdžio
diametras 80mm
Pav. 2 Katilo vaizdai iš priekio, šono, viršaus ir galo
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Pagrindiniai katilo mazgai parodyti Pav. 3. Jų aprašymai pateikti Lentelėje 2. Katilo techniniai duomenys
pateikti Lentelėje 3.

Pav. 3 Pagrindiniai katilo mazgai
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Lentelė 2 Pagrindinai katilo mazgai

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Išsiplėtimo indas
Viršslėgio apsauginis vožtuvas
Sraigtas
Granulių talpa
Maitinimas
Mechaninis apsauginis termostatas
Apsauginio termostato signalizacinė
lemputė
Katilo pagrindinis jungiklis
Lietimui jautrus ekranas
Viršutinis skydelis
Įleidžiamo srauto prijungimas G3/4’’

12. Išleidžiamo srauto prijungimas G3/4’’
13. Šilumokaičio rankinio valymo rankenėlės
14. Dūmų šalinimo prijungimas 80mm
15. Dūmsiurbė
16. Termomanometras
17. Pelenų ciklonas/dalelių šalinimas
18. Degiklio valdiklis
19. Ciklono pelenų talpa
20. Išsilydanti žarna
21. Granulių degiklis
22. Katilo pelenų talpa

Lentelė 3 Techniniai duomenys

Pavadinimas
Nominalus šiluminis galingumas
Šildymo reguliavimas
Katilo klasė pagal EN 303-5
Kuro klasė
Granulių talpos tūris
Minimali grąžinamo vandens temperatūra
Rekomenduojama šildymo vandens temperatūra
Maksimali darbinė temperatūra
Apsauginio termostato suveikimo temperatūra
Išmetamų dujų temperatūra
nominaliam/minimaliam darbo režime
Leidžiamas darbinis slėgis
Testavimo slėgis
Pasipriešinimas vandens srautui
Katilo vandens tūris
Katilo masė be vandens
Išmatavimai PxGxA
Maitinimo įtampa
Suvartojama galia uždegimo metu
Suvartojama galia darbo metu
Suvartojama galia budėjimo režime
Degimo kameros oro paėmimo skerspjūvio plotas
Turbinų skaičius
Dūmų šalinimo prijungimas
Kamino skersmuo
Katilo viršutiniai prijungimai
Atstumas tarp viršutinių prijungimų
Efektyvumas esant katilo temperatūrai 70 oC 1
Reikalingo slėgio palaikymas dūmsiurbe

1

Vienetai
kW
kW

kg/l
o
C
o
C
o
C
o
C
o
C
bar
bar
mbar
l
kg
mm

Vertė
15
4-15
5
C1
120/170
55
75
90
95
120/70

W
W
W
cm2
vnt
Ø mm
mm
pcs
mm
%

3
4,5
35
50
155
800x500x1314+-10
230V, 50Hz, 3A
390
34
3
>100
2
80
>100
2xG3/4’’
125
94

mbar

0,05…0,2

Esant katilo temperatūrai 70oC, O2=7%, granulės 5kWh/kg
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2.9

Pagrindinės degiklio dalys

Pagrindinės degiklio dalys bei detalių kodai pavaizduoti Pav. 4 ir aprašyti Lentelėje 4.

Pav. 4 Pagrindinės degiklio dalys

Lentelė 4 Pagrindinės degiklio dalys

1 Orapūtė (MF7901)
2 Keraminis uždegiklis (ER0006)
3 Degimo kameros valymo variklis (MM0002)
4 Valymo svirties komplektas
5 Trapecijos veržlė
6 Trapecijos srieginė svirtis
7 Pavaros svirtis
8 Judama valymo plokštelė
9 Degimo kamera (UT7950)

10 Temperatūrinis ekranas (LK7917)
11 granulių žarna (UT7949)
12 Lygio jutiklis (AO0007)
13 Liepsnos jutiklis (AL0001)
14 Lygio jutiklis (AO0008)
15 Maitinimo sraigtas
16 maitinimo sraigto variklis (MM0001)
17 Elektrinių komponentų prijungimo plokštė
(EP0027)
18 Maitinimo sraigto variklio sukimosi jutiklis
(AR0005)

DK7903A1

www.pelltech.eu

Granulinis katilas PK15 Combi
puslapis 13/ 24

2.10 Priežiūros ir valdymo įranga
Priežiūros ir valdymo įranga pavaizduota Pav. 5 ir aprašyta Lentelėje 5.

Vaizdas iš priekio atidarius dureles
lahtiste ustega

Vaizdas iš viršaus nuėmus viršutinį
skydą

Pav. 5 Priežiūros ir valdymo įranga
Lentelė 5 Priežiūros ir valdymo įranga

1 Pagrindinis katilo jungiklis

6 Atidaromas skydelis

2 Katilo valdiklio lietimui jautrus ekranas

7 Raudona signalinė apsauginio termostato lemputė

3 Termomanometras

8 Apsauginis termostatas

4 Trijų simbolių ekranas*

9 Darbinio ir apsauginio termostatų jutikliai

5 Raudonas valdymo mygtukas **

10 Manometro jutiklis

*Trijų simbolių ekrane rodoma degiklio ir katilo veikimo trumpi kodai bei klaidų kodai. Ši informacija
reikalinga aptarnaujančiam personalui.
**Raudonas valdymo mygtukas skirtas skubiam degiklio veikimui nutraukti. Nuspaudus mygtuką ilgiau
kaip 3 sek degiklis saugiai baigia degimo procesą.

3. Katilo montavimas
3.1 Reikalavimai katilo pastatymo vietai
Katilui pastatyti tinka bet kokia patalpa, kurioje yra normali temperatūra bei oro drėgnumas. Patalpoje
turi būti kamino prijungimas, pakankama trauka bei šviežio oro pritekėjimas. Draudžiama statyti katilą
drėgnoje ar uždulkėjusioje patalpoje. Taip pat patalpa neturi būti per maža, priešingu atveju katilo
spinduliuojama šiluma ją perkaitins.
Kadangi PK15 Combi turi mažos galios šilumokaitį, todėl patalpa, kurioje montuojamas katilas
neklasifikuojama kaip katilinė ir nereikalinga papildoma apsauga nuo ugnies.
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3.2 Šilumos reguliatorių montavimas
Paduodamo ir grįžtamo vandens prijungimai išvesti katilo viršuje tinkami daugumai surinktų šildymo
reguliatorių. Atstumas tarp vamzdžių centrų yra 125mm.
Jei reikia prijungti daugiau nei vieną reguliatorių, rekomenduojame naudoti kolektorius.

3.3

Oro degimui patekimo ir dūmų pašalinimo rekomendacijos

Pakankamas oro patekimas į degimo kamerą yra būtinas, norint užtikrinti normalų degimo procesą. Oro
pritekėjimas turėtų būti per neuždengiamą angą, kurios skerspjūvio plotas ne mažesni nei 100 cm2.
Katilas turėtų būti pastatytas kuo arčiau kamino, kad išvengti ilgų jungčių. Katilas turi būti pastatytas ant
nedegaus pagrindo ar betoninių grindų.

3.4

Pripildymo ir išleidimo vožtuvas

Katile sumontuotas pripildymo ir išleidimo vožtuvas su ¾’’ išoriniu sriegiu. Norint užpildyti katilą, reikia
prijungti vandentiekio žarną prie vožtuvo ir jį atidaryti. Užpildžius vožtuvas uždaromas.
Per tą patį vožtuvą katilą galima ištuštinti. Žr. Pav. 6. Žarnos antgalis nekomplektuojamas.

Pav. 6 Pripildymo ir išleidimo vožtuvas

3.5

Membraninis išsiplėtimo indas

Katile įmontuotas 8 litrų talpos išsiplėtimo indas, gamykloje nustatytas 1,5 bar slėgiui.

3.6

Šildymo sistemos vanduo arba skystis

Šildymo sistemoje leidžiama naudoti:
 Paprastą geriamąjį vandenį (minimaliai papildant!)
 Minkštintą vandenį
 Glikolio tirpalą iki 50%
Rekomenduojamas minimalus darbinis slėgis 1 bar. Užpildžius sitemą, pakartotinai patikrinti visus
išorinius sujungimus.
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3.7

Elektriniai sujungimai

Katilas skirtas 230V/50Hz maitinimo įtampai. Naudojama TN-S įžeminimo sistema. Katilas ir degiklis yra
sujungti gamykloje. Katilas turi būti prijungtas prie maitinimo tinkle trijų gyslų kabeliu.
Rekomenduojama katilo apsaugai naudoti 6A saugiklį arba 6A C klasės automatinį išjungėją. Taip pat
rekomenduojama, kad katilo maitinimas ir katilo patalpos apšvietimas būtų atskiros grandinės. Elektros
įrangą turi prijungti kvalifikuotas darbuotojas.
Vietovėse, kur padidėjusi viršįtampių rizika (pvz. Dažni žaibavimai) rekomenduojama papildomai įrengti
viršįtampių ribotuvą..
Katilo elektros schema pavaizduota Pav. 7
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Pav. 7 Elektrinė schema
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4 Pirminio paleidimo ir valdymo instrukcija
4.1

Išankstinės sąlygos

Prieš pirminį įrenginio paleidimą turi būti patenkintos išankstinės sąlygos:
 Katilas teisingai pastatytas ir prijungtas prie vandentiekio ir šildymo sistemų
 Centrinio šildymo sistema praplauta, užpildyta ir nuorinta užtikrinant šilumos suvartojimą
 Buitinio karšto vandens šildytuvas prijungtas ir užpildytas
 Katilas prijungtas prie kamino
 Nėra kliūčių dūmų šalinimo kanale
 Talpoje yra pakankamas kuro (granulių) kiekis
 Katilas prijungtas prie elektros maitinimo tinkle, visi kontaktai suveržti.
Jei bent viena iš sąlygų netenkina, pirminio paleidimo atlikti negalima.

4.2

Pirminis katilo paleidimas

Prieš pradedant pirminį katilo paleidimą, įsitikinti, kad išpildyti p.4.1. reikalavimai. Jei taip:
 Prijungti katilą prie elektros maitinimo tinklo
 Įjungti pagrindinį maitinimo jungiklį, palaukti, kol ekrane atsiras pradinis paveiksliukas
 Elektroniniu termostatu nustatyti norimą katilo temperatūrą. Gamykloje nustatyta +65 oC ir
histerezė -5 oC. Abu šie nustatymai gali būti pakeisti. Žiūrėti “EP0012 vartotojo instrukcija”.
Įjunkite degiklį. Tam valdiklio pagrindiniame meniu/pradžios ekrane paspausti liepsnos simbolį. Atsivers
kitas langas. Jame apatiniame dešiniajame kampe paspausti įjungimo simbolį. Atsivers kitas langas.
Paspausti “Yes” (Taip) ekrano langelyje “Toggle burner?” (Įjungti degiklį?).



Apatinėje katilo valdiklio pradinio ekrano dalyje bus vaizduojami užrašai WAITING (laukiama), vėliau
TESTING (tikrinama), vėliau CLEANING (valoma) ir tada LOADING (kraunama). Katilo savaiminio
išsivalymo procesas trunka apie 2 minutes ir pirma įkrova gali trukti apie 10 minučių.




Jei degiklyje atsirado pakankamai granulių, viršutinėje ekrano dalyje bus rodomas simbolis
Po to seka IGNITING (uždegimo) būsena, kurios metu nuo uždegiklio kylantis karštas oras uždega
granules degimo kameroje.
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Po to seka PRE-BURN (įdegimas), nustatantis pastovų liepsnos buvimą kameroje ir viršutinėje
ekrano dalyje parodomas liepsnos simbolis
BURING (degimas) yra nuolatinis granulių degimo ir šilumos gamybos procesas
Jei katilas pasiekia nustatytą temperatūrą, degimas bus baigtas END-BURN (degimo pabaiga) ir
END-BLOW (prapūtimo pabaiga) metu
Po to katilas pereina į WAITING (laukiama)būseną.

Visos paskesnės būsenos yra panašios į aukščiau aprašytas.

4.3

Montavimo protokolas

Sumontavus katilą, montuotojas užpildo Priede 1 pateiktą montavimo protokolą. Neužpildžius
protokolo, garantija nesuteikiama.

5 Katilo įjungimas ir išjungimas
5.1

Katilo kasdieninis paleidimas

Katilas PK 15 Combi veikia visiškai automatizuotai valdomas elektroninio termostato ir valdiklio.
Termostatas įjungia ir išjungia degiklį priklausomai nuo nustatytos temperatūros.
Valdiklis
 Kontroliuoja kuro padavimą ir degimo proceso kokybę,
 Parenka optimal galios režimą,
 Išvalo degiklio šilumokaitį,
 Reguliuoja dūmsiurbės greitį priklausomai nuo slėgio jutiklio ar nustatytį galios režimų ir
 Užtikrina visos sistemos saugumą.
Esant avarinėms situacijoms ar dingus maitinimo įtampai, degiklis sustabdo katilo veikimą ir saugiai
išsijungia.

5.2

Katilo išjungimas

Norint sustabdyti ar išjungti katilą, reikia paspausti liepsnos simbolį ekrane. Atsidariusiame ekrane
kampe paspausti įjungimo simbolį. Sekančiame langelyje paspasuti Yes (Taip) ekrano langelyje “Toggle
burner?” (Įjungti degiklį?) Žiūrėti skyrių 4.2.

6 Kuro papildymas
6.1

Kuro pridėjimas

Norint pridėti granulių, reikia atidaryti katilo viršuje esantų raudoną dangtį. Supilti granules į talpą.
Granulių bunkerio talpa yra 120 l. Uždaryti raudoną dangtį.

6.2

Granulių skaitiklio nustatymas

Rekomenduojama užpildžius kuro talpą nustatyti skaitiklį iš naujo. Tam ekrano apatiniame kairiajame
kampe spausti bunkerio simbolį. Atsidariusiame lange spausti “Add pellets” (pridėti granulių). Spausti
rodyklę ˄ tiek kartų, kiek 15 kg maišų buvo supilta. Rodyklė <- grąžina į pradinį langą. Po keleto
minučių meniu persijungia automatiškai.
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7 Priežiūra ir valymas
7.1

Nuolatinė priežiūra

Katilas dirba visiškai automatizuotai ir nereikalauja nuolatinės priežiūros. Tačiau šilumokaitis turi būti
valomas laikas nuo laiko. Tam turi būti nuimtas viršutinis katilo dangtis.
Dangtį reikia patraukti į save ir pakelti. Nuspausti valymo rankenėles (Pav. 3 poz. 13) ir staigiai paleisti.
Spyruoklės traukia mechanizmą atgal ir nuvalo sukauptus pelenus. Pelenai krenta į katilo pelenų dėžę.
Veiksmą pakartoti keletą kartų. Įsitikinti, kad abi rankenėlės grįžo į pradinę poziciją. Valymo intervalai
priklauso nuo kuro kokybės ir šildymo intensyvumo. Šildymo sezono metu rekomenduojama periodiškai
atlikti valymo procedūrą.

7.2

Pelenų talpos ir jų valymas

Katile yra dvi pelenų talpos. Katilo talpa yra apačioje (Pav. 2 poz. 22) , o ciklono talpa katilo viduje (Pav. 2
poz. 18). Abi talpos turi būti reguliariai valomos. Tam reikia raktu atidaryti dešinės pusės dureles. Norint
išvalyti apatinę talpą, reikia pakelti jos rankenėlę į viršų ir patraukti į save. Viršutinės talpos rankenėlę
pasukti prieš laikrodžio rodyklę ir ją išimti. Išvalius talpas, jas sudėti į vietas.
Valymo intervalai priklauso nuo kuro kokybės. Rekomenduojama talpas valyti, kai jos užsipildo 2/3
Laiku valomos talpos užtikrina tinkamą trauką ir kokybišką degimo procesą.

7.3

Sezoninis degiklio ir katilo valymas

Sezoninis katilo ir degiklio valymas turi būti atlliktas kartą metuose, geriausia prieš šildymo sezono
pradžią. Katilas turi būti apžiūrėtas, šilumokaitis, turbinos ir dūmsiurbės sparnuotė nusiurbta pelenų
siurbliu.
Degiklio valymo grotelės turi būti išvalytos. Valymo sistemos svirtys suteptos karščiui atspariu tepalu.

7.4

Dūmų temperatūros matavimas

Dūmų temperatūros jutiklis yra dūmsiurbėje. Yra galimybė reguliuuotii dūmų temperatūrą. Tai aprašyta
katilo valdiklio instrukcijoje. Esant normaliam degimui, dūmų temperatūra yra apie 110-120oC. Kuo
dūmų temperatūra aukštesnė, tuo katilo efektyvumas yra mažesnis. Nevaldomuose katiluose dūmų
temperatūra yra >130 oC, o valdomuose pilna galia veikiančiuose katiluose 100…110oC.

7.5

Membraninio išsiplėtimo indo slėgis ir jo reguliavimas

Membraninis išsiplėtimo indas turi vožtuvą, kurio pagalba galima pamatuoti manometru bei nustatyti
norimą oro slėgį. Oro slėgis turi būti nustatytas pagal pastato vandens stulpo aukštį + 2 metrai.
Pavyzdžiui, 2 aukštų namo stulpas 5+2=7 metrai arba 0,7 bar. Katilo PK15 Combi išsiplėtimo indo oro
slėgio nustatymą reikia atlikti, kai vandens slėgis katile yra lygus 0 bar. Po oro slėgio nustatymo 0,7 bar,
vandens slėgis katile pakeliamas iki 0,8÷0,9 bar.
Šildymo sistemos slėgis turi būti nuolat stebimas ir, jei reikia, reguliuojamas.

7.6

Įrašai apie patikrą ir priežiūrą

Aptarnaujantis personalas turi daryti įrašus apie atliktą priežiūrą ir aptarnavimą. Pavyzdys pateikiamas
priede Nr. 2.
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8 Garantija ir gamintojo atsakomybė
Suteikiama 2 metų garantija gamybos defektams, su sąlyga, kad katilas eksploatuojamas pagal
instrukciją. Garantijos pradžia laikoma pirkimo data, jei nebuvo sutarta kitaip. .
Garantija negalioja, jei gedimai atsirado dėl:
 Vartotojo organizuoto transportavimo
 Neteisingo montavimo
 Neteisingo naudojimo
 Savavališko įrenginio konstrukcijos pakeitimo
 Nepriežiūros pagal instrukcijos reikalavimus
 Sutrikimų dėl aplinkos sąlygų.

9 Problemų sprendimo būdai
Problema
Katilas neįsijungia

Priežastis ir sprendimas
Katilo pagrindinis jungiklis išjungtas
 Įjungti katilo pagrindinį jungiklį
Katilas perkaito ir suveikė apsauginis termostatas
 Nustatyti perkaitimo priežastį ir ją pašalinti. Įjungti apsaugini
termostatą iš naujo. Tam, pasukant prieš laikrodžio rodyklę, nuimti
apsauginį dangtelį ir nuspausti baltą termostato mygtuką.
Katilo elektroninis termostatas sugedo ir nevaldo degiklio.
 Patikrinti termostatą, ir, jei reikia, pakeisti.

Katilas smarkiai dūmina

Dūmsiurbė sunkiai sukasi ar skleidžia pašalinius garsus
 Pakeisti dūmsiurbę
Blogas oro patekimas į patalpą
 Pagerinti oro patekimą į patalpą. Įsitikinti, kad patenkantis oro kiekis
užtikrina nurodytą Lentelėje 3.
Katilo pelenį talpa pilna.
 Ištuštinti talpą.
Katilo ciklono talpa pilna pelenų
 Ištuštinti talpą.
Kaminas ar prijungimo vamzdis užkimštas suodžiais
 Kviesti kaminų specialistą ir išvalyti kaminą.
Šilumokaitis aplipęs pelenais.
 Išvalyti šilumokaitį. Žr. P. 7.1
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10 Klaidų kodai ir aprašymai
Atsiradus klaidai, katilas nustoja veikti. Klaidos kodas rodomas displėjuje.
Klaidos
kodas
E04PELLETS

E05PELLETS
E06PELLETS
E12GRATE
E13GRATE
E14GRATE2

Paaiškinimas

Nėra granulių
Nėra granulių
darbo metu
Maitinimo įtampos
pertrūkimas
įkrovimo metu
Valymo grotelės
juda nepakankamai
Valymo grotelių
variklio perkrova
Valymo grotelių
galinė padėtis
nenustatyta

E16FLAME

Nėra liepsnos

E18FLAME2

Kuras neįsidegė

Degiklio
perkaitimas
Uždegimas
E24IGNITION
nepavyko
Maitinimo įtampos
pertrūkimai
E25IGNITION
„LOADING”
(įkrovimo) fazėje
E20TEMP

E28LEVEL
E33AUGER
E36FEEDER
E37FEEDER
E40FAN

Kuro lygio klaida
Sraigto variklio
perkrova
Maitinimo sraigto
variklio apsisukimai
nenustatyti
Maitinimo sraigto
variklio perkrova
Maži orapūtės
apsisukimai

E44DRAFT

Nėra traukos

E45DRAFT

Silpna trauka

E48BATTERY

Baterija nusėdusi

Klaidos aprašymas
Degiklis neužbaigė "LOADING" (įkrovimo) proceso per 3 minutes,
jei prieš tai vykęs degimo procesas baigėsi be klaidų ar per 10
minučių; jei prieš tai vykęs degimo procesas baigėsi su klaida arba
degiklis buvo išjungtas.
Degiklis neaptiko granulių per 2 minutes "BURNING" (deginimo)
ciklo metu.
Maitinimo įtampos dingimas daugiau nei 15 minučių LOADING,
LOADING2 ar IGNITION ciklų metu.
Valymo grotelės užstrigo arba juda greičiau nei nustatyta PAR49
Valymo grotelių variklio srovė viršijo nustatytą PAR47 reikšmę.
Degiklis negali nustatyti valymo grotelių galinės padėties

Degiklis nenustatė liepsnos per 120 s "BURNING" (deginimo)
fazėje.
Degiklis nenustatė stabilios, daugiau nei 10 s, liepsnos antroje
"PRE BURN" (įdegimo) fazėje
Degiklio vidinė temperatūra viršija PAR43 nustatytą reikšmę.
Degiklis nenustatė liepsnos per 4 minutes antroje “IGNITING"
(uždegimo) fazėje.
"NO POWER" (nėra įtampos) būsena truko per ilgai ir degiklis
išsijungė. Neapibrėžtas granulių kiekis degiklyje.

Degiklio maitinimo sraigtas atliko daugiau nei 10 apsisukimų
"BURNING" (deginimo) fazėje, tačiau degiklis negali nustatyti kuro
pokyčio maitinimo vamzdyje.
Sraigto variklio srovė viršija nustatytą PAR29 reikšmę.
Degiklis nenustatė maitinimo sraigto sukimosi per 8 sekundes arba
testavimo metu sraigtas neapsisuko pakankamai kartų.
Maitinimo draigto variklio srovė viršija nustatytą PAR46 reikšmę.
Orapūtė nepasiekia nustatytų apsisukimų per 30 sekundžių.
Slėgis degimo kameroje daugiau nei 60 sekundžių yra didesnis nei
nustatytas PAR61.
Slėgio skirtumas per mažas “TESTING” (testavimo) fazės metu.
Baterijos įtampa "TESTING" (testavimo) fazės metu mažesnė nei
11V.
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Klaidos, kurių atsiradimas nestabdo degiklio darbo.

Klaidos kodas

Paaiškinimas

Klaidos aprašymas

P08FLAME

Liepsna neužgeso Degiklis nenustatė liepsnos dingimo per 10 minučių "END BLOW"
(prapūtimo) fazės metu.

P16AUGER

Sraigto perkrova

Sraigto variklio srovė viršija nustatytą PAR29 reikšmę.

Klaidos ir sprendimo būdai pateikti „ PK15 programinė įranga ir PH instrukcija“.
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Priedas 1 Katilo montavimo protokolas
Katilo montavimo protokolas

Katilo serijinis Nr.:
Serijinis numeris, markė, modifikacija

Interneto modulis:
Kabelis ar Wi-Fi, serijinis numeris

Katilinės patalpa:
Išmatavimai, medžiagos

Kaminas:
Medžiaga, diametras, aukštis, trauka Pa šaltam kaminui

Oro pritekėjimas:
Dydis, vieta (išorinė siena, pertvara, durys)

Šildymo sistema
Akumuliacinė talpa:

TAIP

NE

Radiatorinis šildymas:

TAIP

NE

Gridinis šildymas:

TAIP

NE

Karštas vanduo:

TAIP

NE

Pastabos:

Katilo montavimo ypatumai ir pastabos

Klientas: Vardas/ Adresas /Telefonas/e-paštas

Montavimo data:
Montuotojas: Vardas /Įmonės pavadinimas /Telefonas/e-paštas/Parašas

Šis katilo montavimo protokolas turi būti užpildytas internetu adresu cloud.pelltech.eu arba
popierinis ir išsiųstas kaip nuotrauka adresu info@pelletikeskus.ee. Bet kuriuo būdu
užpildytas protokolas yra išankstinė katilo įrengimo garantijos sąlyga.
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Priedas 2 Įrašai apie priežiūrą ir aptarnavimą
Data

Darbų aprašymas
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