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Pellet burner PV 100d

No

Year of production
2017
Electrical supply
230V
Max heat output
90kW
Emission class
5
Noise emission
76dB
Power consumption at stand-by
7W
Manufacturer: Pelltech OÜ Sära 3, Peetri, Harjumaa ESTONIA

Pellet burner PV 180d

No

Year of production
2017
Electrical supply
230V
Max heat output
140kW
Emission class
5
Noise emission
65dB
Power consumption at stand-by
7W
Manufacturer: Pelltech OÜ Sära 3, Peetri, Harjumaa ESTONIA
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Saugos taisyklės
 Įjungti degiklį galima, tik katilą sujungus su kaminu.
 Kol degiklis yra įjungtas į elektros tinklą, degiklio gaubtas visada turi būti uždėtas.
 Prieš atlikdami bet kokius valymo ar priežiūros darbus įsitikinkite, kad degiklis yra atjungtas nuo
elektros tinklo.
 Saugokite įrangą nuo vaikų, bei pašalinių asmenų ir nelieskite veikiančios.
 Šalia degiklio arba katilo negali būti jokių degių ar kitų pavojingų medžiagų.
 Dirbant su granulėmis rekomenduojama dėvėti respiratorių.
 Patalpa, kurioje yra sumontuota granulių deginimo įranga, turi atitikti vietinių priešgaisrinę saugą
ir katilinių darbą kontroliuojančių institucijų taisykles ir reikalavimus.
 Visus katilinės įrangos montavimo, elektros instaliacijos, kamino įrengimo ir aptarnavimo darbus
turi atlikti kvalifikuoti ir pagal vietinių taisyklių, bei reglamentų reikalavimus atestuoti specialistai.

Įspėjimai





Degiklio konstrukcijos negalima keisti be raštiško gamintojo sutikimo.
Norint išvengti įrangos gedimų ir sukeliamų pavojų, būtina naudoti tik gamintojo patiektas
atsargines dalis.
Suvirinimo darbus galima vykdyti tik pilnai atjungus degiklį nuo elektros tinklo. Valdiklis turi būti
išimtas iš degiklio.
Degikliui veikiant neatidarinėkite katilo durelių.

Pastabos



Gamintojas pasilieka teisę daryti pakeitimus degiklių konstrukcijoje ir jų programinėje įrangoje.
Pateikta naudojimo instrukcija yra skirta granulių degikliams PV100c ir PV 180c.
Degiklis atitinka šias direktyvas ir standartus:

EN 15270 2008

EN 61000-6-2

EN 230 2005

EN 61000-6-3

EN 60335-1

EN 55014-1

EN 60335-2-102

2004/108/EC

EN 60730-1

2006/95/EC

EN 60730-2-5

2001/91/EC

EN 61000-6-1

2006/42/EC
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Standartinė komplektacija
Įprastinės degiklio komplekto dalys:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Apatinis ardelis.
Viršutinis ardelis.
Viršutinė keram. plokštė -2 vnt.
Šoninė keram. plokštė - 2 vnt.
Šoninė keram. plokštė - 2 vnt.
Degimo kameros tvirtinimo detalė.
Degiklis.
El. jungtis.

9.
10.
11.
12.

Tvirtinimo apkaba - 2 vnt.
Išorinio sraigto tvirtinimo grandinė.
Žarna.
Atsarginės dalys (maišelyje):

- Lygio jutikliai
- Fotoelementas
13. Keraminė tarpinė.

3
1

2
11

4
10
7
5

6
8

9
1
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1 Aprašymas
PV100d ir PV180d - tai modernizuoti PV100c / 180c granulių degikliai. Abu degiklių tipai yra panašios
konstrukcijos, tačiau skiriasi degimo kameros dydžiu, turi naują galingesnį ventiliatorių, keramikinį
uždegtuvą, 55 mm padavimo spiralę ir patobulintus degimo ardelius.
PV 100d / 180d yra granulių degikliai skirti industriniams ir viešosios paskirsties pastatams.
PV100d/180d degiklių unikali konstrukcija leidžia juos naudoti su daugeliu skysto, kietojo kuro ir
universaliais katilais. Tik medienos granulės, kurių skersmuo 6..8 mm, gali būti naudojamos darbui su
šiais degikliais.
Degiklis prie katilo yra tvirtinamas su standartine 130 mm jungtimi.
Degiklius nuo “atbulinio degimo”apsaugo akumuliatorius, temperatūros jutiklis ir išsilydanti žarna.
Pagrindiniai degiklio parametrai yra pateikti lentelėje Nr. 1. PV100d / 180d degikliuose galima deginti
medžio granules, kurių peleningumas yra iki 3%.
Maksimali galia yra: 90 kW PV100d degikliui veikiant su PK100 katilu ir 140 kW PV180d degikliui
veikiant su PK160 katilu.
PV100d degiklis gali dirbti šešiais galios lygmenimis: 30 kW, 60 kW, 70 kW, 80kW, 90kW ir 100kW.
PV180d degiklis gali dirbti šešiais galios lygmenimis: 60kW, 100kW, 120kW, 140kW, 160kW ir 180kW.
Galios lygmenys glai būti parinkti tiek automatiškai, tiek rankiniu būdu.
Trauka degimo kameroje turi būti 5-20 Pa.
Pagrindiniai degiklio parametrai pateikti lentelėje Nr.1 ir paveikslėlyje Nr.1.
Lentelė 1 Techninės charakteristikos

Parameter

Unit

PV 100d

PV 180d

L bendras ilgis
L1 degiklio korpuso ilgis
L2 degimo kameros ilgis
W2 degimo kameros plotis
⌀D1 degimo kameros kaklelio skersmuo
⌀D2 vidinio sraigto atvamzdžio skersmuo
H bendras aukštis
H1 degiklio korpuso aukštis
H2 degimo kameros aukštis
W bendras plotis
W1 degiklio korpuso plotis
Svoris
Nominali galia
Minimali galia
Triukšmingumas
Emisijos klasė (EN 15270)
Aplinkos temperatūra
Tinklo įtampa (kintama)
Maksimali galia (uždegimo metu)
Vidutinis galios naudojimas
Galios naudojimas laukimo režime

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
kW
kW
dB

760
295
345
230
129
76
285
220
242
300
275
38
90
26
65
5
0 - 60
220-240
370
106
7

760
295
345
310
129
76
285
220
242
300
275
44
140
40
76
5
0 - 60
220-240
490
180
7

o

C
VAC
W
W
W
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Pagrindiniai komponentai pavaizduoti – Lentelėje2 ir
Pav.2.

1

2

3
4

5

6

22

7
21

20
18

19

17

8
9

15

16

14
10
Pav.2 Pagrindiniai degiklio komponentai

13
12
11
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Lentelė 2 Pagrindinių komponentų aprašymas

Pavadinimas
1. Viršutinės keraminės
plokštės
2. Šoninės keraminės
plokštės
3. Degimo kamera
4. Kuro lygio jutiklis
5. Ventiliatorius
6. Valdiklis
7. Akumuliatorius
8. Ekranas
9. Valdymo mygtukai
10. Ardelių linijinis variklis
11. Vidinio sraigto variklis
12. Transformatorius
13. Apsauginis termostatas

1.1

Aprašymas
Dengia degimo kamerą iš viršaus.
Dengia degimo kamerą iš šonų.
Dujų susidarymo ir granulių deginimo vieta.
Optinis jutiklis, kurio signalas paleidžia išorinį sraigtą. Jutiklį sudaro siųstuvo imtuvo pora.
Pučia reikiamą degimui oro kiekį į degimo kamerą, priklausomai nuo degiklio
darbo galios.
Valdo degiklio darbą.
Leidžia užbaigti degimo procesą, jei degimo metu dingsta elektra. Tai saugos
priemonė nuo “atbulinio degimo“ ir trunka maždaug 30min.
2 eilučių LCD ekranas skirtas skaityti meniu, keisti parametrų ir nustatymų
reikšmes.
Skirti peržiūrėti degiklio meniu ir pakeisti parametrų reikšmes.
Stumia apatinius ardelius ir šalina pelenus iš degimo kameros.
Suka vidini sraigtą. Spiralė yra prijungta prie variklio su nedideliu laisvumu,
siekiant išvengti spiralės strigimo.
Tiekia elektrą valdikliui, vidiniams jutikliams ir varikliams.
Nutraukia elektros tiekimą į degiklį ir išorinį sraigtą, jei temperatūra degiklio
viduje pakyla virš nustatytos ribos. Tai apsauga nuo “atbulinio degimo“.

14. Jungiamoji veržlė
15. Kaitintuvo fiksavimo
anga
16. Liepsnos jutiklis
17. Kaitintuvas
18. Vidinis sraigtas

Sujungia degimo kamerą su degiklio korpusu.
Anga, per kurią atsuktuvu galima prisukti/ atsukti kaitintuvo fiksavimo varžtą.

19.
20.
21.
22.

Nejudantis ketaus ardelis
Periodiškai judantis ketaus ardelis. Pašalina iš degimo kameros pelenus.
Metalinis degimo kameros korpusas
Prijungti maitinimo įtampą, katilo termostatą, išorinį sraigtą ir dūmsiurbę.

Viršutinis ardelis
Apatinis ardelis
Kameros korpusas
Prijungimo kištukai

Optinis jutiklis (fotoelementas), aptinkantis liepsną degimo kameroje.
Elektrinis kaitinimo elementas, kaitinantis orą ir uždegantis granules.
Tiekia granules į degimo kamerą. Sraigto spiralė yra prijungta prie sraigto
variklio su nedideliu laisvumu, siekiant išvengti spiralės strigimo. Tai prailgina
variklio ir spiralės tarnavimo laiką. Neperveržkite spiralės tvirtinimo.

Veikimo principas

PV100d ir PV 180d degikliai gali būti įrengti katile, pritaikant jį medienos granulių deginimui. Išorinis
sraigtas tiekia granules iš konteinerio į granulių degiklį. Degiklio valdiklis - tai mikroprocesorinė
sistema, kuri tikrina pagrindinius saugos sistemos įtaisus, kontroliuoja ir reguliuoja degimo procesą,
paleidžia ir automatiškai sustabdo degiklį priklausomai nuo vandens temperatūros katile. Elektrinis
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karšto oro kaitintuvas uždega granules. Uždegimo procedūra atliekama greitai, susidarant
minimaliam dūmų kiekiui.
Dingus elektrai degiklis saugiai pabaigia deginimo procesą. Atsiradus pavojui, degiklis išsijungia.
Atvėsus katilui, katilo termostatas paleidžia degiklį. Degiklis veikia, kol bus pasiekta iš anksto
nustatyta vandens temperatūra katile (išjungimo temperatūra). Po to degiklis saugiai baigia degimo
ciklą ir pereina į laukimo (Paruoštas) būseną.
Dingus elektrai suveikia apsaugos sistema, degiklis saugiai baigia degimo procesą ir pereina į
Sustabdytą būseną. Atsiradus pavojui, degiklis išsijungia.

1.2

Saugos priemonės

Degiklis turi šias saugos priemones nuo “atbulinio degimo“ ir kitų pavojingų situacijų.
1. Išsilydanti žarna, 11poz.
2. Temperatūros jutiklis, 2 pav. (už ventiliatoriaus).
3. Valdiklis, 2 pav., 6 detalė.
4. Akumuliatorius, 2 pav., 7 detalė.
5. Apsauginis termostatas, 2 pav., 13 detalė.
1. Išsilydanti žarna
Tam kad “atbulinio degimo“ metu liepsna nepatektų į išorinį sraigtą, tarp išorinio sraigto ir degiklio
montuojama išsilydanti žarna. Žarna išsilydo, kai oro temperatūra jos viduje pasiekia 100 oC.
2. Temperatūros jutiklis
Temperatūros jutiklis montuojamas ant degiklio vidinio sraigto horizontalaus vamzdžio. Jei degiklis
nebus reguliariai valomas, dalis degimo produktų pradės artėti link kuro tiekimo vamzdžio.
Temperatūros jutiklis fiksuoja temperatūros kilimą kuro tiekimo vamzdyje ir išjungia degiklį. Šio
saugos prietaiso nereikės keisti, jei vartotojas reguliariai valys degiklį.
3. Valdiklis
Valdiklio programa nuolat stebi visus įeinančius ir išeinančius signalus, o susidarius
netinkamom sąlygom išjungia degiklį. Valdiklis turi laikmatį programos perkrovimui, jeigu ji
užstrigo. Įtampai nukritus žemiau nustatytos, valdiklis pats testuojasi ir persikrauna. Degiklis
atlieka savikontrolę atsistačius įtampai matuodamas:
- Patikrina išorinio sraigto variklio srovę (trumpam įjungia)
- Patikrina ventiliatoriaus greičio jutiklį (trumpam įjungia)
- Patikrina ar akumuliatoriaus įtampa veikiant vidiniam sraigtui yra daugiau kaip 12V ir
paskutinės klaidos atsiradimo priežastį.
Kad nesusidarytų sprogių dujų katilo pakuroje, ventiliatorius dirba trumpą laiką prieš užkrovimo/
uždegimo ciklą.
4. Akumuliatorius
Nutrūkus elektros tiekimui, naudodamas degiklio akumuliatorių vidinis sraigtas stumia granules iš
horizontalaus vamzdžio į degimo kamerą, kad pabaigtų degimą. Ventiliatoriaus sukimasis ir visos kitos
funkcijos sustabdomos. Degimas baigiasi esant natūraliai kamino traukai. Akumuliatoriaus įtampa yra
tikrinama paleidimo ir nuolat stebima veikimo metu.
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5. Apsauginis termostatas
”Atbuliniam degimui“ pasiekus vidinį sraigtą, apsauginis termostatas nutraukia elektros tiekimą
degikliui ir vidinis sraigtas išstumia granules į degimo kamerą naudodamas akumuliatoriaus energiją.
Termostatas suveikia prie 65oC ir turi būti įjungtas rankiniu būdu.

1.3

Granulės

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. Tik aukščiausios kokybės medienos granulės pvz. ENplus-A1, ENplus-A2 ir EN-B
(ISO17225-2) gali būti naudojamos PV100d/PV180d degikliams. Granulės turi būti laikomos sausoje ir
vėdinamoje patalpoje. Svarbiausios granulių charakteristikos pateiktos 3 lentelėje.
Lentelė 3. Pagrindinės medienos granulių charakteristikos
Žaliava
Kaloringumas
Tankis
1 t tūris
Diametras
Ilgis
Smulki frakcija (<3,2 mm)
Drėgnumas
Pelenų kiekis
Pelenų lydymosi temperatūra
Atitinka 1000 l skysto kuro

Medienos pjuvenos, drožlės ir medžių kamienai
4700-5100 kWh/ton
650-670 kg/m3
1.5-1.6 m3
6-8 mm
x 3÷5 diametro
<1%
8-10 %
<3%
> 1100 oC
2 tonos arba 3 m3

2 Montavimas
2.1







Reikalavimai katilui ir katilinei
Sąlygos degiklio montavimui:
Katilo durelėse turi būti 130 mm skersmens anga.
Katilo durelių storis turi būti mažesnis nei 90 mm.
Katilo durelių konstrukcija turi suteikti galimybę lengvai prieiti prie degiklio degimo kameros.
Jei durelės yra per siauros, galima naudoti dvigubus vyrius.
Jei trauka kamine yra nepakankama (normaliam darbui reikalinga 5-20 Pa trauka katilo
pakuroje), turi būti papildomai montuojama dūmsiurbė.
Katilinės patalpa turi atitikti priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimus.
Katilas turi būti sumontuotas taip, kaip būtų pakankamai erdvės valyti katilą ir pašalinti
pelenus.


Granulių degiklį reikia reguliariai valyti, todėl katilo konstrukcija turi leisti lengvai atidaryti katilo
dureles nenuimant degiklio. Galimas katilo durelių angos minimalus dydis priklauso nuo durelių vyrių
padėties (3 pav.). Taškas C yra kritinis taškas. Esant minimaliam durelių pločiui ir mažai katilo angai
gali būti naudojamas dvigubų vyrių sprendimas. Dvigubi vyriai suteikia papildomos judėjimo laisvės,
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durelių uždarymas turi būti fiksuojamos iš abiejų katilo pusių. Durys su ištraukiamomis
kreipiančiosiomis - taip pat galimas pasirinkimas.

Dvigubi vyriai.

3 pav. Degiklis gali atsiremti į katilą.

Katilo pakuros ilgis L (Pav.4) turi būti bent 2 .. 2,5 kartus didesnis nei degiklio degimo kameros ilgis.
Minimalus katilo pakuros ilgis L turi būti 700 .. 800 mm. Pakuros aukštis toks, kad liktu mažiausiai 100
mm (H1) pelenams žemiau degiklio degimo kameros. Mažiausi matmenys: L1 ≥ 380mm; H ≥ 450mm.

Tvirtinimo flanšo matmenys.

4 pav. Pakuros matmenys.

Degiklis pritvirtinamas prie katilo durelių komplekte esančiu flanšu. Varžtams 4 lentelėje nurodyti
matmenys D1 ir D2 tinka, jei naudojamas komplekte esantis flanšas.
Lentelė 4. Flanšo tvirtinimas.

Išmatavimas
⌀D degimo kameros kaklelis

Vnt.
mm

Dydis
130

⌀D1 flanšo varžtų kiaurymių žiedas

mm

170..210

⌀D2 flanšo varžtų kiaurymės

mm

13
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Degiklio montavimas

Degiklio montavimui reikalingi įrankiai:
• 19 mm veržliaraktis flanšo pritvirtinimui prie katilo.
• 13 mm veržliaraktis prijungti degimo kamerą prie degiklio korpuso.
• Kryžminis atsuktuvas prisukti degiklio gaubtą.

Nuimkite keramines plokštes nuo degimo kameros.

Išimkite ardelius

Atlaisvinus 4 šoninius varžtelius, nuimkite raudoną
gaubtą. kad prieiti prie jungiančios veržlės. Atsukite
veržlę M8, sujungiančią korpusą su degimo kamera.

Atskirkite degimo kamerą nuo degiklio korpuso

DK9702C1
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Pritvirtinkite prie katilo durų flanšą. Norint tai atlikti,
pirmiausia pritvirtinkite flanšą prie išorinės katilo
durelių pusės 4 M8 varžtų pagalba. Po to uždėkite
sandarinimo tarpinę ant degimo kameros kaklelio ir
įstumkite kamerą per katilo dureles iš vidinės pusės.

Įsitikinkite (naudokite gulsčiuką), kad degimo kamera
sumontuota horizontaliai ir pritvirtinkite ją dviem
varžtais M8

Sujunkite degiklio korpusą ir degimo kamerą. Vidinio
sraigto vamzdis turi būti įstatytas į galinę degimo
kameros sienelę. Patikrinkite, ar uždegtuvo galas
įsistatė į galinėje sienelėje jam skirtą kiaurymę.
Uždegtuvo galas neturi išsikišti iš galinės sienelės

Priveržkite veržlę M8. Raudoną gaubtą uždėkite ir
pritvirtinkite
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Sudėkite į vietą ardelius ir keramines plokštes.
Įsitikinkite, kad šoninės plokštės yra sudėtos taip kaip
parodyta paveikslėlyje.

2.3

Sudėkite apatinį ardelį. Įsikinkite, kad apatinis gardelis
yra teisingai sujungtas su motoru. Įstatykite viršutinį
galinį gardelį.

Išorinis sraigtas

Išorinis sraigtas tiekia granules iš talpos į degiklį. Sraigto veikimą valdo degiklis. Sraigtas sujungtas su
degikliu specialia žarna, kuri yra pagaminta iš lengvai tirpstančios poliuretano medžiagos. Žarna
išsilydo ir nutrūksta, kai prasideda “atbulinis degimas“. Sraigtas gali būti pritvirtintas prie konteinerio
arba patalpos lubų, priklausomai nuo įrengimo vietoje sąlygų. Žarna yra saugos elementas ir turi būti
sumontuota laikantis nurodymų:
1. Pritvirtinkite sraigtą taip, kad būtų įvykdyti 5 pav. nurodyti reikalavimai.
2. Užmaukite žarnos galus ant sraigto ir degiklio. Pritvirtinkite ją iš abiejų pusių su metalinėmis
tvirtinimo apkabomis.
3. Prijunkite sraigto variklio laidą prie degiklio.
Įsitikinkite, kad:
1- Vertikalus atstumas tarp degiklio atvamzdžio ir išorinio sraigto atvamzdžio yra 40- 70 cm.
2- Horizontalus atstumas tarp išorinio sraigto atvamzdžio ir degiklio atvamzdžio yra 10-20 cm.
3- Sraigto pasvirimo kampas 30o..45o. Tai užtikrina, kad prasidėjus “atbuliniam degimui“ žarna
išsilydys ir liepsna negalės patekti per sraigtą į kuro talpą.
4 - Sraigto pasvirimo kampas su žeme mažesnis arba lygus 45 °. Esant didesniam kampui, sraigtas
nepatieks pakankamo granulių kiekio.
5 - Žarna tarp sraigto ir degiklio įtempta, kitaip granulės užkimš žarną. Žarnos pasvirimo kampas
turi būti tarp 50 ° ir 85 °. Tada granulės laisvai krenta į degiklį.
6 - Išorinio sraigto laido kištukas yra tvirtai sujungtas su degiklio lizdu.
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5 pav. Išorinio sraigto montavimas.

2.4

Elektriniai sujungimai

Degiklis komplektuojamas su standartine 7-ių kontaktų jungtimi, kuri naudojama ir skysto kuro
degiklių prijungimui. Skirtingiems katilams naudojamos skirtingos jungimo schemos. Paprastai degiklis
jungiamas prie katilo 5-gyslio elektros kabeliu. Gali būti panaudotas ir 4-gyslis kabelis.
6 paveiksle pavaizduoti katilo termostato "Tt" abu prijungimo variantai. Įsitikinkite, kad kištukas yra
tvirtai sujungtas su degiklio lizdu. Abi jungties pusės turi plastikinius fiksatorius. Degiklio jungtys
pavaizduotos 20 pav.

Tt katilo termostatas

5 –laidų jungtis

4- laidų jungtis

6 pav. Jungimas 4 ir 5 –gyslų kabeliu.
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7 pav. Degiklio elektros jungtys.

Dėmesio ! Visus elektros instaliavimo darbus gali atlikti tik kvalifikuotas specialistas.

2.5

Pirmas paleidimas

Prieš paleidžiant degiklį pirmą kartą, įsitikinkite, kad:
 Jungianti degiklio korpusą ir degimo kamerą veržlė yra tvirtai priveržta.
 Degimo kameros kaklelis tvirtai sujungtas su degiklio korpusu.
 Ardeliai ir keraminės plokštės – savo vietose.
 Uždegtuvo galas nesiremia į degimo kameros galinę sienelę ir yra matomas iš kameros pusės.
 Katilo termostatas yra sumontuotas ir veikia tinkamai.
 Katilo termostatas nustatytas minimaliai temperatūrai.
 Išorinis sraigtas yra sumontuotas ir sujungtas su degikliu pagal 5 pav.
 Katilo dūmtakis sujungtas su kaminu, dūmų užsklandos pilnai atidarytos ir trauka yra
pakankama. Veikiant degikliui, katilo pakuroje trauka turi būti 5-20 Pa.
 Visos oro pritekėjimo angos katile yra uždarytos ir degimui reikiamas oro kiekis patenka tik
per degiklį.
 Išorinio sraigto laido kištukas yra tvirtai sujungtas su degiklio lizdu.

3 Valdymas ir aptarnavimas
3.1

Valdymo panėlė

Degiklio valdymas išdėstytas priekinėje degiklio panelėje. LCD ekranas (1) rodo nustatymų meniu,
įvykių žurnalą, esamą būseną ir degiklio veikimo klaidas. Geltonas šviesos diodas (2) rodo liepsną
degimo kameroje. Jei jis mirksi, degiklis neveikia įprastu režimu. Esama degiklio veikimo būsena
rodoma „STATUSAS“ menu ekrano apatinėje eilutėje. Norėdami pasiekti apatinę eilutę, spauskite
mygtuką "žemyn" (↓) iki pasieksite reikiamą eilutę. Žalias šviesos diodas (3) parodo kuro buvimą
degiklyje. "Aukštyn" ir "žemyn" (↑ ↓) mygtukai naudojami judėti meniu ir parametrų nustatymui.
Parametrų pakeitimų patvirtinimui paspauskite OK. Norint grįžti į „STATUSAS“ meniu, paspauskite
"ESC" mygtuką. 5 lentelėje yra aprašytos papildomos mygtukų funkcijos.
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1. 2 eilučių LCD ekranas
2. Geltonas šviesos diodas fiksuoja
liepsną deginimo kameroje
3. Žalias šviesos diodas fiksuoja kuro
buvimą degiklio sraigto atvamzdyje
4. Išorinio sraigto jungtis
5. Katilo jungtis

8 pav. Priekinė panelė.
Lentelė 5. Degiklio valdymo mygtukų funkcijos.

Mygtukas
OK

Paspaudimo laikas
Trumpiau nei 3 sekundes

OK

ESC

Ilgiau nei 3 sek. esant meniu
INFO
Submeniu COUNT
Ilgiau nei 3 sek. nesant meniu
INFO
More than 3 sec in NO POWER
status
Trumpiau nei 3 sekundes

ESC
OK + ESC
OK + Ʌ or V

Ilgiau nei 3 sek.
Ilgiau nei 3 sek.
Ilgiau nei 3 sek.

OK
OK

3.2

Veikimas
Įeiti į žemesnį meniu lygį
Patvirtinti nustatymus (kai mirksi)
Granulių skaitiklio rodmenų anuliavimas

Klaidos panaikinimas ir degiklio įjungimas ON
Išjungiamas degiklis OFF ir akumuliatorius
Grįžti į meniu.
Atsisakyti pakeitimų nustatymuose (kai mirksi)
Išjungiamas degiklis OFF
Degiklio programos perkrovimas
Degiklio ardelių judėjimas į priekį Ʌ arba atgal V

Paleidimas ir stabdymas

Norėdami įjungti degiklį, įjunkite pagrindinį katilo jungiklį. Jei degiklio LCD ekrane dega užrašas
„SUSTABDYTAS“, eikite į degiklio meniu ir vietoje „IŠJ“ nustatykite „ĮJ“ arba palaikykite „OK“ mygtuką
paspaustą ilgiau kaip 3 sekundes. Ekrane atsiradus užrašui PARUOŠTAS, katilo termostatu nustatykite
reikalingą temperatūrą. Degiklis pradeda TESTAVIMĄ. Jeigu tai pirmas paleidimas, išorinis sraigtas
turi užsipildyti granulėmis. Tai gali užtrukti 10 – 15 minučių.
Norėdami sustabdyti degiklį, pakeiskite nustatymą DEGIKLIS iš ĮJ į IŠJ pagrindiniame meniu arba
palaikykite paspaudę OK mygtuką ilgiau kaip 3 sekundes. Degiklis sustos, kai sudegins visas granules
esančias degimo kameroje ir saugiai persijungs į režimą SUSTABDYTAS.
STATUSAS meniu iš eilės atsiras užrašai:
DEGIMAS  DEGIMAS BAIGTAS PRAPŪTIMAS SUSTABDYTAS
Stabdymas gali užtrukti iki 20 minučių.
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Dėmesio! Neišjunkite elektros stabdydami degiklį. Degiklio stabdymui naudokite katilo termostatą.
Leiskite degikliui saugiai sudeginti visą kurą esantį degimo kameroje. Niekada nepalikite degiklio be
priežiūros jeigu dėl kažkokių priežasčių katilas sustojo išjungus elektros tiekimą.

3.3

Kuro papildymas

Kuro talpykla neturi būti tuščia. Kurą galima papildyti nepriklausomai nuo degiklio veikimo. Jei talpa
ištuštės, degiklį reikės paleisti iš naujo. Toks paleidimas užims daugiau laiko, nes sraigtas turės būti
užpildytas granulėmis iš naujo. Išjunkite degiklį nustatydami IŠJ ir vėl įjunkite nustatydami IJ. To
nepadarius degiklis gali sustoti ir atsiras užrašas KURO L KLD., nes sraigtas nespės užsipildyti per
nustatytą laiką.

3.4

Būsenos aprašymas

STATUSO ekrano užrašai parodo esamą degiklio būseną, paskutinių įvykių žurnalą ir jų trukmę, klaidų
pranešimus. Degiklio būsenos aprašytos 6 lentelėje.
Lentelė 6. Būsenų aprašymas.

Būsenos Užrašas

Aprašymas

SUSTABDYTAS
(STOPPED)
PARUOŠTAS
(WAITING)

Degiklis sustabdytas.

TESTAVIMAS
(TESTING)

VALYMAS
(CLEANING)

Degiklis yra įjungtas ir laukia katilo termostatas įjungimo. Nėra laike apribotas
PARUOŠTAS statusas. Vidinis sraigtas veikia periodiškai ir daro ½ apsisukimo kas 2
minutes. Kai termostatas įsijungia, degiklis pereina į TESTAVIMAS.
Tikrinami degiklio ventiliatorius apsukas, akumuliatorius įkrova ir vidinio sraigto
apsukas.
Ventiliatorius per 30 sek. turi pasiekti apsukas 25÷40 intervale. Jei ventiliatoriaus
greitis nepasiekia 25 aps. - ekrane atsiras E40FAN. Akumuliatoriaus įtampa tikrinama
atliekant vidiniui straigtui vieną apsisukimą. Jei akumuliatoriaus įtampa nukrenta
žemiau 11V tada bus nurodyta E48BATTERY klaida. Vidinis sraigtas išbandomas
atliekant 1 apsisukimą per 10 sekundžių; jei tai nepavyksta rodomas E36FEEDER. Kuri
nors iš minėtų testų nesėkmės bus sustabdytas degiklis ir reikės jį patikrinti.
Pabaigus TESTAVIMĄ degiklis pradeda VALYMO procedūrą, kurios metu pakuros
ardelės nustumiamos atgal ir pirmyn , taip išvalant pelenus iš degimo kameros. Apatinį
ardelį variklis įtraukia po viršutinu ardeliu. Pelenai nukrenta prieš apatines ardeles ir
išstumiami iš degimo kameros.
Valymas vyksta:
• Visada įjungiant degiklį arba klaidos panaikinimo
• Po pertraukos darbe po pirmojo testavimo po laiko, nustatyto PAR48
• Po nepertraukiamo darbo, pasiekus PAR48 dvigubą nustatytą laiką. Degiklis bus
sustabdytas atlikti valymą.
Laiką tarp dviejų valymo ciklų galima nustatyti PAR48. Jei PAR48 yra nustatytas į
padėtį "0", valymas vyksta.VALYMO funkcijai aktyvuoti PAR48 turi būti įjungtas. (0=
VALYMAS IŠJUNGTAS).
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UŽKROVIMAS
(LOADING)

UŽDEGIMAS
(IGNITING)

UŽDEGIMAS2
(IGNITING2)
PŪTIMAS
(PRE-BURN)

DEGIMAS
(BURNING)
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Išorinis sraigtas užkrauna uždegimui reikalingą granulių kiekį. Granulių kiekį degiklis
matuoja skaičiuodamas vidinio sraigto 1/2 apsisukimus. Užkrovimas baigiasi, kai
vidinis sraigtas atliko PAR24 nustatytą ½ apsisukimą.Tai reguliuoja kuro lygio jutiklis:
 Jei jutiklis užfiksuoja kurą degiklio atvamzdyje ilgiau nei 1 sek, įjungiamas vidinis
sraigtas.
 Vidinis sraigtas sustoja, jei atliko 1,5 apsisukimo nefiksuojant granulių.
Išorinis sraigtas ir lygio jutikliai užkrovimo metu palaiko reikalingą kuro lygį vidiniame
sraigte:
 Jei vidiniame sraigte kuro lygis nepakankamas, paleidžiamas išorinis sraigtas.
 Išorinis sraigtas sustoja po 5 sekundžių, kai jutiklis aptinka kurą.
Maksimalus užkrovimo laikas 5 minutės veikiant normaliu režimu ir 20 minučių jei
degiklis buvo SUSTABDYTAS arba buvo pasibaigusios granulės. Kaitintuvas įjungiamas
užkrovimo ciklo pabaigoje, kai vidinis sraigtas atliko 12 ½ apsisukimą. Uždegtuvas
įjungiamas 1 min, siekiant pailginti jo veikimo laiką. Užkrovimo metu, išorės sraigtas
palaiko nuolatinį granulių lygį tiekimo vamzdyje. Priklausomai nuo lygio daviklio
signalo, išorinis sraigtas yra įjungtas arba išjungtas. PAR81 galima reguliuoti po kelių
apsisukimų išorės sraigtas bus įjungtas, kai lygio jutikliai nefiksuoja granulių (žalias
šviesos diodas yra išjungtas). PAR82 leidžia reguliuoti, po kelių sekundžių išorės
sraigtas bus išjungtas, kai lygio jutikliai užfiksavo granules tiekimo vamzdyje (žalias
diodas dega).
Degimo kameroje paruoštas kuras, katintuvas ir ventiliatorius veikia kol liepsnos
jutiklis užfiksuos liepsną. Uždegimo metu kaitintuvas įšyla, ventiliatorius pučia karštą
orą į granules ir jos uždegamos. Kaitintuvas veikia cikliškai. Kad būtų išvengta
perkaitimo uždegtuvas dirba 50 sekundžių ciklų, sustodamas laikui PAR85. Uždegimo
metu ventiliatorius pučia karštą orą nustatytais PAR8 apsisukimais. Jei uždegtuvas
įjungtas ir po 2m 30sek nefiksuoja liepsnos, tada jis išsijungs 10 sekundžių, po to 50
sekundžių kad išvengti uždegtuvo perdegimo. Jei liepsna nėra aptikta 4 min 10 sec
tada degiklis darys UŽKROVIMAS2.
Jei liepsna neaptinkamas po 4 minutės 10 sek, antrą kartą nedidelis granulių kiekis bus
pateiktas į deginimo kamerą PAR25. Naujas bandymas uždegimo. Jei liepsna nėra
aptikta antro uždegimo metu, rodomas E24IGNITION.
Pūtimo paskirtis – pilnai uždegti granules. Veikia tik ventiliatorius, uždegtuvas
išjungtas. Granulės uždegamos pilnai. Ši būsena sudaryta iš 1-4 ciklų 30-80 sekundžių
trukmės kiekvienas. Tarp šių ciklų papildomai pakraunama nedaug granulių.
PŪTIMO laikas ir užsidegimo ciklų skaičius yra iš anksto nustatyti su PAR41 ir PAR42.
Tai pagrindinė degiklio būsena. Degiklis gali veikti 11 skirtingų galios lygių. Yra 6
pagrindiniai galios lygiai, kurie gali būti atrinkti ir pakoreguotas ir 5 tarpinės galios
lygių tarp pagrindinių lygių, kurių negalima būtų reguliuoti ar pažymėti. Kiekvienu
galios lygiu ventiliatoriaus greitis yra fiksuotas su PAR.1 ... 6. Ventiliatoriaus greičiai
terpiniuose lygiuose apskaičiuojami kaip vidutiniai nuo ankstesnio ir kito pagrindinio
lygio greičių. Išorinis sraigtas palaiko nuolatinį kuro lygį padavimo atvamzdyje DEGIMO
metu. Sraigto darbas yra kontroliuojamas kuro lygio jutiklio sekančiai:
• Išorinis sraigtas pradės veikti kai lygio jutiklis nefiksuoja kuro, o vidinis sraigtas atliko
1/2 apsukųskaičių, nustatytą PAR81.
• Išorinis sraigtas sustabdomas, kai lygio jutiklis fiksuoja kuro lygį ilgiau nei PAR82
nustatyta sekundžių.
Granulių lygis degiklio atvamzdyje aptinkamas optiniais kuro lygio jutikliais. Kuras
fiksuojamas kai granulės nutraukia optinį ryšį tarp jutiklių poros. Labai svarbu, kad šie
optiniai jutikliai būtų valomi reguliariai. Jei ne, nusėdusios granulių dulkės gali apgauti
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BUD LIEPSN
(HOLD FLAME)

DEGIMAS BAIG
(END BURN)
PRAPŪTIMAS
(END BLOW)

3.5

jutiklius ir jie pradės fiksuoti granulių buvimą degiklio atvamzdyje, kai kuro ten nėra ir
gausite E28LEVEL ir E18FLAME klaidas. Degiklis pateks E28LEVEL klaidą šiais atvejais:
• Pasibaigė kuro pakrovimo laikas (nėra signalo per nurodytą laikotarpį)
• Kuro iškrovimo pauzė (signalas trunka ilgiau nei nustatytas laiko tarpas)
BUD LIEPSN režimo tikslas – sumažinti degiklio paleidimo-stabdymo ciklų skaičių, kai
DEGIMO laikas yra daug ilgesnis nei PARUOŠTAS būsena. BUD LIEPSN režimo
metuminimalus kuro ir oro kiekis tiekiami į degimo kamerą. BUD LIEPSN režimą galima
įjungti IJ degiklio pagrindiniame meniu, išjungti ISJ arba nustatyti AUTO. Kai BUD
LIEPSN pasirinktas AUTO tada degiklis įjungs arba išjungs šį režimą priklausomai nuo
PARUOSTAS laiko:
• Jei laiko tarpas tarp dviejų viena po kitos einančių PARUOSTAS būsenų buvo
trumpesnis už nustatytą PAR11 (5-30 min), tada laikykite BUD LIEPSN režimas įsijungs;
• Jei BUD LIEPSN laikas buvo ilgesnis nei nustatytas PAR12 (30-90 min), BUD LIEPSN
režimas išsijungs.
AUTO būsena trunka nustatytą PAR12 laiką ir baigiasi DEGIMAS BAIG ciklu. BUD
LIEPSN ciklo metu granulės tiekiamos kas 127 sekundes ir oras pučiamas, kaip
nustatyta PAR10.
Katilas pasiekė nustatytą temperatūrą ir katilo termostatas išjungė degiklį. Išorinis
sraigtas sustabdytas, vidinis sraigtas ir ventiliatorius veikia (kaip BUD LIEPSN ir
DEGIMAS būsenoje, kol sudegins visą kurą degimo kameroje.
Kai liepsnos jutiklis nebefiksuoja liepsnos, ventiliatorius veikia greičiu, nustatytų PAR9
tiek laiko kol pilnai sudegins kurą. Tai trunka PAR27 nustatytą laiką po liepsnos
dingimo.

Galios pakopos (lygiai)

Degiklis turi šešias galios pakopas. Kiekvienai pakopai, degiklio programa suskaičiuoja reikalingą kuro
kiekį, kuris priklauso nuo kuro kaloringumo ir vidinio sraigto našumo. Vidinio sraigto našumas
normalioms, lengvoms ir sunkioms granulėms keičiamas pagrindiniame meniu. Normalioms
granulėms tai 38 gramai vienam sraigto apsisukimui. Suskaičiuotas kuro kiekis padalinamas tiekimo
ciklams. Kiekvieno ciklo metu vidinis sraigtas apsisuka pusę karto. Jei suskaičiuotas ciklas per
trumpas, jis dvigubinamas ir sraigtas apsisuka vieną kartą. Kiekvienai galios pakopai nustatomas
skirtingas ventiliatoriaus greitis (PAR1..PAR6).
Degiklis pasirenka galią tarp nustatytos minimalios ir maksimalios. Kai degimo laikas ilgesnis kaip 30
min (PAR 15), kito uždegimo metu degiklis startuoja didesne galios pakopa, o jei degimo laikas
trumpesnis kaip 15 min (PAR 16), kito uždegimo metu degiklis susimažina galią viena pakopa.

3.6

Pagrindinis menu ir parametrai

Norėdami pereiti į nustatymų meniu paspauskite OK mygtuką. Grįžimui atgal į STATUS meniu
paspauskite ESC mygtuką.
Lentelė 7. Pagrindinis meniu.

Meniu Menu paraNr
metras
1
STATUSAS->
2
INFO->

Aprašymas

Pradinis
nustatymas

Galimi nustatymai

Degiklio būsena
Degiklio
informacija
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DEGIKLIS
LIEPSN PL
GRANULĖS
GALIA

Degiklio
IŠJ
ĮJ/IŠJ
įj/išjungimas
Liepsnos
IŠJ
ĮJ/IŠJ/AUTO
palaikymas
Kuro
kokybė
NORM
NORM/LENGV/SUNK
Galios pakopos
AUTO
PV100: AUTO/30/60/70/80/90/100
(lygio) parinkimas
PV180:AUTO/60/100/120/140/160
7
PAGR ORAS
Ventiliatoriaus
0
-2/-1/0/+1/+2/+3/+4/+5
greičio keitimas
visiems galios
lygiams
8
KALBA
Kalbos
ANGLŲ
3 Priedas. Kalbų sąrašas
pasirinkimasmenu
9
PARAMETERS Parameters
Annex 2 List of parameters
->
STATUSAS meniu rodoma esama degiklio būsena, paskutiniai įvykiai (degimo fazes, jų trukmę ir
klaidų pranešimus). Trukmė rodoma mm:ss (m užrašo viduryje) arba hh:mm (h užrašo viduryje), pvz.
UŽDEGIMAS 01m25 reiškia, kad uždegimo fazė užtruko 1minutę ir 25 sekundes. Esama būsena
keičiasi kas sekundę ar minutę. Visos degiklio būsenos aprašytos 6 lentelėje.
PASTABA Dešimtosios skaičiaus dalys atskirtos kableliu (,).
INFO sąraše rodomi pagrindiniai degiklio duomenys:
 Programinės įrangos versija: ver=3.91.29;
 Akumuliatoriaus įtampa: U=13,6 V ;
 Vidinio sraigto srovės stiprumas esamas ir starto metu: I=0.2 A 1.2/0.1A;
 Degiklio vamzdžio temperatūra: T=23o C;
 Bendras sudegintų granulių kiekis: Total=6t 555.9kg kg ;
 Tarpinis sudegintų granulių kiekis : Cnt= 5110.9kg (atstatomas į 0 INFO meniu );
 Ventiliatoriaus greitis: F=24/25±1 0/20 F=28/38± 2 0/35 rps (24 esamas degiklio ventiliatoriaus
greitis, 25 nustatytas degiklio ventiliatorius greitis, ± 1 pagrindinio oro nustatymas);
 Slėgis degimo kameroje: -2Pa 28% (28% dūmsiurbės naudojama galia).
 Esama ir nustatyta galios pakopa: P= 70/90 kW;
 T=0.0 oC TMP1 – papildomo temperatūros jutiklio temperatūra
Nustatymas DEGIKLIS skirtas įjungti arba išjungti degiklį (ĮJ arba IŠJ).
Nustatymo LIEPNSOS PLK paskirtis sumažinti įjungimo ciklų skaičių. Ši funkcija aktuali, jeigu
degiklio veikimo laikas daug ilgesnis už „PARUOŠTAS“ laiką. Pvz. degiklis dirba 1 valandą, o 10
minučių paruoštas. „LIEPSNOS PLK“ režime ventiliatorius sukasi lėtai (PAR10) ir tiekiami nedideli kuro
kiekiai. Liepsnos buvimas netikrinamas. Toks režimas ilgiausiai tęsiasi vieną valandą, po to degiklis
baigia deginti kurą ir pereina į laukimo būseną (PARUOŠTAS). Jeigu paleidimo komanda iš katilo
termostato gaunama, nepraėjus valandai, degiklis pereina į DEGIMO režimą. Jei LIEPSNOS PLK
funkcija nustatyta AUTO, ji aktyvuojasi kai du laukimo (PARUOŠTAS) ciklai trunka trumpiau negu
nustatyta PAR11. LIEPSNOS PKL išsijungia, jeigu režimas trunka ilgiau negu nustatytaPAR12.
Nustatymas GRANULĖS leidžia pasirinkti tarp 3 kuro kokybės rūšių. Priklausomai nuo kuro
kokybės gali skirtis granulių kaloringumas. Įprastinis granulių tankis yra 650..670 g/l (650..670 kg/m 3).
Degiklis skaičiuoja, kad vienas vidinio sraigto apsisukimas patiekia 70 gramų granulių (PAR21) į
degimo kamerą. Jeigu granulių tankis mažesnis (mažiau kaip 600 g/l), mažiau granulių paklius į
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degimo kamerą. Tai keičiama parametro GRANULĖS nustatymuose pasirenkant LENG (lengvos). Esant
tokiam nustatymui degiklis vieną sraigto apsisukimą prilygina 65 gramams granulių (PAR22) ir
padidina apsisukimų skaičių, kad patiektų daugiau granulių į degimo kamerą. Jeigu granulės
sunkesnės už normalias (daugiau kaip 700g/l), rekomenduojama pasirinkti SUNK (sunkios) iš
GRANULIŲ sąrašo. Tada degiklis prilygina vieną sraigto apsisukimą 75 g granulių patiekiamų į degimo
kamerą ir sumažina apsisukimų skaičių. Dažniausiai nėra būtina daryti pakeitimų GRANULIŲ meniu, o
granulių svorį galima pakeisti PAR21..PAR23.
Nustatymas GALIA keičia degiklio galią (kW). Galia suskaičiuojama vertinant vidinio sraigto
apsisukimų skaičių ir atsižvelgiant į vidutinį 1 kg medienos granulių kaloringumą. Galima nustatyti
galią (80; 100; arba kitokią) arba parinkti nustatymą AUTO – automatinis galios parinkimas. Veikiant
AUTO režimu degiklio galia priklauso nuo laiko per kurį pasiekiama nustatyta temperatūra. Degiklis
keičia galia nustatytose ribose MIN GALIA (PAR13) ir MAX GALIA (PAR14). Jei katilas nepasiekia
reikalingos temperatūros per nustatytą laiką (PAR15), degiklio galia padidinama viena pakopa ir didės
iki maksimalios galios (PAR14) kol katile bus pasiekta reikalinga temperatūra.
Jei katile reikalinga temperatūra pasiekiama greičiau negu nustatyta PAR16, degiklis sekantį
degimo ciklą pradės viena pakopa mažesne galia. Galia mažės kol pasieks minimalią ribą (PAR13).
Parametras PAGR ORAS keičia ventiliatoriaus greitį visuose degimo cikluose ir galios pakopose. Šis
nustatymas leidžia pritaikyti degiklį prie individualių sąlygų. Pvz. jei trauka labai didelė ventiliatorius
gali veikti mažesniais apsisukimais, tam parenkami neigiami nustatymai (pvz. -1).
Nustatymas KALBA leidžia pasirinkti vieną iš 17 kalbų. Kalbų sąrašas pateikiamas 3 priede.
Nustatymuose PARAMETRAI galima patikrinti degiklio esamus, minimalius ir maksimalius
nustatymus. Naudojant šiuos nustatymus galima koreguoti degiklio veikimą. Dažniausiai to
neprireikia. Parametrų aprašymas pateikiamas Programos ir problemų tvarkymo vadove PV tipo
degikliams.

3.7

Priežiūra

Medienos granulių degikliai PV100b ir PV180b automatiškai prasivalo ir pašalina pelenus iš
savo degimo kameros. Jeigu sistema veikia nuolatos be sutrikimų, jokio papildomo valymo nereikia.
Katilą valyti ir prižiūrėti reikia nuolat. Nepaisant to, kad degiklis išsivalo pats, pelenai kaupiasi virš ir
po ardeliais, todėl mažiausiai du kartus per šildymo sezoną reikia išvaldyti degimo ardelius ir po jais.
Valymo dažnumas priklauso nuo granulių kokybės ir degimo (darbo valandų) trukmės.
Degimo kameros valymas:
1. Išjunkite degiklį pagrindiniam menu DEGIKLIS nustatydami IŠJ.
2. Palikite degiklį atvėsti mažiausiai valandai.
3. Atidarykite katilo duris, laisvai prieiti prie degiklio.
4. Nuimkite viršutines keramines plokštes.
5. Išimkite ardelius ir gerai juos išvalykite. Įsitikinkite, kad visos angos švarios.
6. Sudėkite ardelius. Įsitikinkite, kad arteliai yra įstatyti teisingai į laikiklius.
7. Sudėkite keramines plokštes atgal. Įsitikinkite, kad ardeliai sudėti tinkamai.
8. Pabaigę valymą, uždarykite katilo duris, įjunkite katilo termostatą ir pagrindiniame meniu
DEGIKLIS nustatykite ĮJ.
Dėmesio! Katilą prižiūrėkite ir valykite pagal katilo gamintojo nurodymus.
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Nepaisant to kad degiklis turi savaiminio valymo sistema, katilas turi būti valomas nuo
susikaupusių pelenų ir nesudegusių liekanų. Granulių degiklių gamintojas nenustato
valymo intervalo.
DĖMESIO! KATILAS TURI BŪTI VALOMAS NUO PELENŲ IR NESUDEGUSIŲ LIEKANŲ
IKI TO, KAI JIE IŠSILIDYS IR SUKIBS SU DEGIMO KAMEROS DALIMIS. Pelenai ir
nedegios liekanos yra puikus šilumos izoliatorius. Kai degimo kamerą užpildo pelenai
ir nedegios liekanos, joje sutrinka normalus oro pritekėjimas ir dalių vėsinimas. Dėl to
gali
perkaisti,
išsilidyti
ir
deformuotis
degimo
kameros
dalys.
DĖMESIO! Dėl nesavalaikio valymo atsiradusios degimo kameros dalių deformacijos ir
pažeidimai nėra gamybos defektas ir nėra GARANTIJOS OBJEKTAS.

3.8

Dalių keitimas

Keičiant degiklio detales, išskyrus uždegtuvą, rekomenduojamas pasikviesti specialistą.
Dėmesio! Prieš nuimant degiklio dangtį būtina atjungti degiklį nuo elektros tinklo.
Dėmesio! Nesumaišykite polių prijungdami akumuliatorių. Neteisingas akumuliatoriaus prijungimas
sugadins valdiklį ir gali būti pavojingas aplinkiniams.
3.8.1 Uždegtuvo keitimas
Uždegtuvo keitimui reikės plokščio mažo atsuktuvo (2,5..3 mm) laidų jungimui ir 3 mm kryžminio
atsuktuvo uždegtuvo tvirtinimui.
1. Įsitikinkite, kad degiklis atjungtas nuo elektros tinklo.
2. Nuimkite raudoną degiklio gaubtą.
3. Atjunkite uždegtuvo laidus nuo valdymo plokštės.
4. Kryžminiu atsuktuvu per angą korpuse atlaisvinkite varžtą fiksuojantį uždegtuvą. Varžtas turi
būti atlaisvintas, bet neišsuktas.
5. Atidarykite katilo duris, kad galėtumėte pasiekti degimo kamerą.
6. Išstumkite uždegtuvą į degimo kamerą.
Susukite naujo uždegtuvo laidus ir įstumkite juos į degiklio korpusą.
7. Stumkite uždegtuvą į degiklio korpusą kol uždegtuvo galas susilygins su galine degimo
kameros sienute.
8. Prisukite tvirtinimo varžtą ir įsitikinkite, kad uždegtuvas neliečia degimo kameros galinės
sienelės.
9. Prijunkite laidus. Poliariškumas nesvarbus. Gerai priveržkite kontaktus valdymo plokštėje.
3.8.2 Apsauginio termostato keitimas
Dėmesio! Keičiant termostatą įsitikinkite, kad degiklis atjungtas nuo elektros tinklo.
Apsauginis termostatas sumontuotas degiklyje ant granulių tiekimo vamzdžio (13 detalė 2 paveiksle).
Jei degiklis perkaista apsauginis termostatas jį išjungia. Degiklis gali perkaisti dėl nepakankamos ar
atgalinės traukos, kai granulės pradeda degti vidinio sraigto vamzdyje.
Apsauginis termostatas gali būti dviejų tipų- su perkrovimo mygtuku arba be jo. Apsauginis
termostatas be mygtuko persikrauna pats, kai kuro tiekimo vamzdis atvėsta.
Apsauginį termostatą su mygtuku reikia perkrauti paspaudžiant mygtuką:
1. Įsitikinkite, kad degiklis atvėso ir yra atjungtas nuo elektros tinklo.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nuimkite raudoną degiklio gaubtą.
Paspauskite mažą mygtuką ant termostato.
Uždėkite gaubtą.
Prijunkite prie elektros tinklo.
Palaikykite nuspaudę OK mygtuką 5 sekundes ir degiklis pradės veikti.
Jei degiklio ekranas neužsidega ir F5 saugiklis nesudegęs, būtina pakeisti apsauginį
termostatą.
9pav. Apsauginis termostatas.

3.8.3

Saugiklių keitimas

Degiklio valdiklis apsaugotas tirpiaisiais saugikliais nuo išorinių prietaisų gedimų. Saugikliai gali
sudegti kai pašaliniai daiktai pakliūva į ventiliatorių arba sraigtus ir variklis blokuojamas. Saugikliai
sumontuoti valdymo plokštės viršutinėje dalyje ir pažymėti F1...F5. Sąrašas 8 lentelėje.
Keitimas:
1. Įstikinkite, kad degiklis atjungtas nuo elektros tinklo.
2. Nuimkite degiklio gaubtą.
3. Išimkite saugiklius ir patikrinkite testeriu arba žiūrėdami prieš šviesą.
4. Esant poreikiui, pakeiskite analogišku. Plastikinis saugiklio dangtelis turi būti uždėtas tiksliai, nes
kampu uždėtas dangtelis gali spausti laikiklio kontaktus ir nutraukti grandinę.
Jei saugiklis vėl sudega, įrenginį prijungtą prie saugiklio ko gero reikia pakeisti.
Lentelė 8. Saugikliai.

Saugi
klis
F1
F2
F3
F4

Valdiklis
EP3202B1
1A
1A
2A
3A

Paskirtis
Išorinis sraigtas
Ventiliatorius
Dūmsiurbė
Uždegtuvas

3.8.4 Kuro lygio jutiklio keitimas
Kuro lygio jutiklį sudaro dvi dalys – optinis siųstuvas ir imtuvas, kurie sumontuoti ant vidinio kuro
sraigto vertikalios dalies vienas prieš kitą (4 detalė Pav.2 Dažniausia problema yra kuro lygio jutiklio
užnešimas nešvarumais. Pirmiausia reikia pabandyti nuvalyti lygio jutiklį. Valant pasistenkite
nesubraižyti jutiklio lęšio ir nesumažinti jo skaidrumo. Jutiklio lęšiai pagaminti iš plastiko! Lęšiai
užsineša, kai trauka nepakankama ir dūmai per vidinį sraigtą patenka į degiklį. Purvas ir karštis
padengia lęšius nepermatomu sluoksniu. Nerekomenduojama keisti lygio jutiklių, kol neįsitikinote,
kad E28LEVEL (kuro lygio klaidos pranešimas) atsiranda dėl lygio jutiklių netinkamo veikimo. Granulės
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krisdamos į sraigto vamzdį (įprastinėmis sąlygomis) pakankamai nuvalo lygio jutiklį. Pernelyg dažnai
valomas jutiklis tarnaus trumpiau. Jutiklius galima išsukti, jei lęšių negalima pasiekti kitaip.
Keitimas:
1. Įsitikinkite, kad degiklis atjungtas nuo elektros tinklo.
2. Nuimkite raudoną degiklio gaubtą atlaisvindami 4 varžtus (po 2 kiekvienoje pusėje).
3. Atjunkite jutiklius nuo valdymo plokštės ir išsukite juos iš granulių tiekimo vamzdžio.
4. Sumontuokite naujus jutiklius. Atkreipkite dėmesį kai jungsite kištukus prie valdymo plokštės,
kad (TRS) siųstuvas yra juodos spalvos, o (RSV) imtuvas baltos.
3.8.5 Liepsnos jutiklio keitimas
Liepsnos jutiklis gali apsinešti arba išsilydyti dėl atbulinio degimo. Jutiklį sudaro šviesai jautrus
elementas ir skaidrus plastikinis dangtelis. Jutiklio korpusas apgaubtas juodos spalvos guminiu
laikikliu. Pakeitimui reikalingas mažas (2,5…3,5mm) atsuktuvas.
Tikrinimas ir keitimas:
1. Įsitikinkite, kad degiklis atjungtas nuo elektros tinklo.
2. Nuimkite raudoną degiklio gaubtą atsukdami 4 varžtus (po 2 kiekvienoje pusėje).
3. Ištraukite jutiklį ir nuvalykite skaidrią dalį minkšta medžiaga.
4. Jei jutiklis išsilydęs, ištraukite jį ir atjunkite nuo X2 jungties, pakeiskite.
5. Prijunkite laidus. Poliariškumas nesvarbus. Gnybtai turi būti priveržti tiek, kad tempiant laidai
neišsitrauktų.
6. Uždėkite raudoną degiklio gaubtą į vietą ir prijunkite degiklį prie tinklo.
3.8.6
Akumuliatoriaus keitimas
Jeigu per trumpą laiką buvo keletas elektros tiekimo sutrikimų, gali būti, kad akumuliatorius tiesiog
išsikrovęs ir reikia jį pakrauti. Šiuo atveju tiesiog palaukite, kol akumuliatorius pilnai pasikraus. Esant
tokiai situacijai nėra reikalo keisti akumuliatorių.
Akumuliatorių reikia pakeisti, jeigu degiklio ekrane esant pilnai pakrautam akumuliatoriui atsiranda
užrašas AKUM ISKR arba kas 5 metai. Akumuliatorius yra degiklio saugos komponentas, todėl
stebimas nuolat ir degiklis nepradės naujo darbo ciklo, jeigu akumuliatoriaus įtampa nepakankama.
Akumuliatoriaus keitimas:
1. Įsitikinkite, kad degiklis atjungtas nuo elektros tinklo.
2. Nuimkite raudoną degiklio gaubtą atsukdami 4 varžtus (po 2 kiekvienoje pusėje).
3. Norėdami išimti akumuliatorių pastumkite jį (priklijuotas dvipuse lipnia juosta).
4. Atjunkite laidus nuo akumuliatoriaus.
5. Pakeiskite akumuliatorių. Rekomenduojama priklijuoti akumuliatorių dvipuse lipnia juosta.
6. Prijunkite laidus.
7. Uždėkite raudoną degiklio gaubtą į vietą.
8. Prijunkite degiklį prie tinklo.
SVARBU! VISADA JUNKITE RAUDONĄ LAIDĄ PRIE RAUDONO AKUMULIATORIAUS
KONTAKTO (+), O JUODĄ PRIE JUODO KONTAKTO (-). NETEISINGAS PRIJUNGIMAS
SUGADINS VALDIKLĮ IR GALI SUKELTI PAVOJŲ APLINKINIAMS.
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4 Statuso kaitos logika
Lentelė 2 Statuso kaitos logika

Būsena
PARUOSTAS
TESTAVIMAS

Sekanti būsena
TESTAVIMAS
VALYMAS
UZKROVIMAS
E48BATTERY
E40FAN
E36FEEDER
UZKROVIMAS IGNITING
E04PELLETS

UZDEGIMAS

DEGIMAS BAIG
PUTIMAS
UZKROVIMAS 2

E24IGNITION
UZKROVIMAS UZDEGIMAS2
2
PUTIMAS
DEGIMAS
UZKROVIMAS 2

DEGIMAS

E18FLAME2
DEGIMAS BAIG
BUD LIEPSNA

BUD LIEPSNA

DEGIMAS
BAIG

DEGIMAS BAIG
DEGIMAS BAIG ->
PRAPUTIMAS >E28LEVEL
DEGIMAS BAIG ->
PRAPUTIMAS ->
E05PELLETS
E16FLAME
DEGIMAS
DEGIMAS BAIG
DEGIMAS BAIG ->
PRAPUTIMAS ->
E05PELLETS
PRAPUTIMAS
DEGIMAS

Keičiamos sąlygos
Katilo termostatas įjungtas.
Visi testai atlikti sėkmingai. Laikas tarp valymo ciklų PAR48 pasibaigė.
Visi testai atlikti sėkmingai.
Akumuliatoriaus įkrova mažesnė nei 11V.
Ventiliatorius nepasiekia nustatytų apsukų PUTIMAS būsenoje
Vidinis sraigtas nepadaro 1 apsisukimo per 8 sekundes.
Vidinis sraigtas atlieka apsisukimų skaičių PAR24.
Maksimalus užkrovimo laikas pasiektas (5 min. normaliai arba 20 min.
Paleidus rankiniu būdu).
Liepsna fiksuojama pakuroje. Nežinomos pradinės sąlygos.
Liepsna fiksuojama .
Maksimalus uždegimo laikas 255 sek.pasibaigė ir UZKROVIMAS 2
nevyko.
Maksimalus uždegimo laikas 255 sek.pasibaigė ir UZKROVIMAS 2 Įvyko.
Ankstesnė būsena buvo UZDEGIMAS, vidinis sraigtas atliko 3
apsisukimus (PAR25) .
Pasiektas maksimalus PUTIMAS laikas (PAR41) ir liepsna pastoviai
fiksuojama ilgiau nei 5 sekundės.
Pasiektas maksimalus PUTIMAS laikas (PAR41) ir liepsna nefiksuojama
ir UZKROVIMAS 2 nevyko.
UZKROVIMAS 2 įvyko ir per 10 sekundžių nefiksuojama stabili liepsna.
Katilo termostatas išsijungė ( BUD LIEPSNA yra ISJ pagrindiniame
meniu).
Katilo termostatas išsijungė ( BUD LIEPSNA yra IJ arba AUTO
pagrindiniame meniu).
Pasiektas maksimalus 4 val. degimo laikas.
Atlikus vidiniam sraigtui 40 apsisukimų granulės yra fiksuojamos degiklio
atvamzdyje.
Kuro lygis nėra fiksuojamas degiklio atvamzdyje 4 min.

Liepsna nefiksuojama 2 minutes.
Katilo termostatas įsijungė.
Maksimalus BUD LIEPSNA laikas PAR12 yra pasiektas.
Kuro lygis nefiksuojmas degiklio atvamzdyje 4 min.

Degimo pabaiga. Vidinis sraigtas atlieka PAR26 apsisukimų skaičių.
Katilo termostatas įsijungė, vidinis sraigtas atliko mažiau nei 8
apsisukimai, o ankstesnė būsena buvo DEGIMAS.
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PRAPUTIMAS

PARUOSTAS
SUSTABDYTAS
E28LEVEL
E05PELLETS

NERA
ELEKTROS

PARUOSTAS
SUSTABDYTAS
Paskutinė būsena
E06PELLETS
DEGIMAS BAIG

Bet kuris
kitas

PARUOSTAS
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Liepsna nefiksuojama PAR27 nustatytą laiką. Katilo termostatas
išsijungė.
Degiklis sustabdytas iš pagrindinio meniu. Liepsna nefiksuojama PAR27
nustatytą laiką .
Liepsna nefiksuojama PAR27 nustatytą laiką. Klaida po: DEGIMAS->
DEGIMAS BAIG -> PRAPUTIMAS >E28LEVEL.
Liepsna nefiksuojama PAR27 nustatytą laiką. Klaida po: DEGIMAS->
DEGIMAS BAIG -> PRAPUTIMAS ->E05PELLETS.
Įtampa pajungta ir degiklis įjungtas IJ .
Įtampa pajungta ir degiklis išjungtas ISJ.
Elektros įtampos nutraukimas truko mažiau nei 15 minučių. Degiklis
toliau dirbs nuo paskutinės būsenos.
Elektros įtampos nutraukimas truko daugiau nei 15 minučių, kai prieš tai
buvo būsenos UZKROVIMAS, UZKROVIMAS 2 arba UZDEGIMAS
Elektros įtampos nutraukimas truko daugiau nei 15 minučių, kai prieštai
buvo būsenos PUTIMAS , DEGIMAS arba BUD LIEPSNA .
Katilas yra įjungtas IJ.

5 Klaidų pranešimai ir sprendimai
Klaidų pranešimai, klaidų kodai, jų aprašymai, paaiškinimai ir būdai jų pašalinimo aprašyti " Programos ir
problemų tvarkymo vadove ".

6 Gamyklinių nustatymų atstatymas
Norėdami atststyti gamyklinius nuatatymus, atidarius PAR99, paspauskite OK. Parinktas degiklio
modelis pradeda mirksėti – spaudžiame dar kartą OK. Gamykliniai nustatymai yra atstatyti.

7 Papildoma įranga PV degikliams
Papildoma įranga, kurią galima jungti prie serijinių PVdegiklių yra aprašyta instrukcijoje
"Papildoma įranga PV degikliams".
Prie degiklių PVgalima prijungti:
1. Interneto modulį
2. GSM modemą
3. Dūmsiurbę
4. Daugiatikslės paskirties ERR relės išėjimą
5. Papildomą katilo temperatūros jutiklį

8 Parametrų lentelė
Tikslesnis parametrų aprašymas pateiktas “Programos ir problemų tvarkymo vadove PV20...500
degikliams”.
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9 Priedas 1 Elektros schemos

Pav. 3 Degiklių elektros schema

SBB - Valdiklis
GND – Įžeminimo terminal klema
M1 – Vidinis sraigtas
M2 – Ventiliatorius
M3 – Linijinis variklis
M4 – Išorinio sraigto variklis
1
M5 – Dūmsiurbė
F1…F5 - Saugikliai
UART – Modemo jungtis
BUT – Valdymo mygtukų jungtis
FAN – Ventiliatoriaus jungtisr
R1 - Uždegtuvas

X1, X2 – Jungtčių terminalai
T1 - Transformatorius
BAT – 12V akumuliatorius
RSV – Kuro lygio signalo gavėjas
TRS – Kuro lygio signaol siuntėjas
FDR – Vidinio sraigto valdymas
TMP1 – Vidinis arba papildomas temperatūros jutiklis
TMP2 – Žemo slėgio jutiklis
R2 – Liepsnos jutiklis
K5 – Klaidų signalo gnybtai
Ot – Apsauginis termostatas
Tt – Katilo termostatas

1

Esant nepakankamai traukai katile būtina įrengti dūmsiurbę M5. Dūmsiurbė nėra įtraukta į degiklio
komplektaciją ir jos kaina nėra įtraukta į degiklio kainą.
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10 Priedas 2 Valdiklis EP3400B2
ERR

X1

X2

UART

TMP2

PROG

FAN
TMP1
TMP3
BUT

CONTR

FDR
CONTR

TRS

RSV

Pav. 4 Valdiklis EP3400B2

X1 – Jungtčių terminalas 230V

FDR – – Vidinio sraigto apsukų jutiklis

X2 – Jungtčių terminalas 12V

TMP1– Vidinio sraigto temperatūros jutiklis arba
papildomas temperatūros jutiklis
FAN – Ventiliatoriaus sukimosi jutiklis

RSV – Kuro lygio signalo gavėjas
(balta markiruotė)
TRS – Kuro lygio signaol siuntėjas
(juoda markiruotė)
CONTR – LCD kontrasto reguliavimo
potenciometras
PROG – Programavimo jungtis

TMP2 – Nenaudojamas

UART – RS232 Modemo jungtis

TMP3 – Nenaudojamas

BUT – Valdymo mygtukų jungtis

ERR– klaidų rėlės kontaktai
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X1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Aprašymas
Uždegtuvas
Uždegtuvas
N Įtampos gnybtas
Dūmsiurbė
L Įtampos gnybtas
Transformatoriaus pirminė apvija
Ventiliatorius
Transformatoriaus pirminė apvija
Darbinis termostatas
Išorinis sraigtas

X2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Aprašymas
Valymo variklio “+” (raudona)
Valymo variklio “-“ (juoda)
Akumuliatoriaus “+ “ terminalas (raudona)
Akumuliatoriaus “-” terminalas (juoda)
Fotoelementas
Fotoelementas
Vidinio sraigto “-“ (juoda)
Vidinio sraigto “+“ (raudona)
Transformatoriaus antrinė apvija
Transformatoriaus antrinė apvija

Lentelė 3. X1 ir X2 jungtčių terminalų aprašymai

11 Priedas 3 Kalbų lentelė
Lentelė 4 Kalbų lentelė

ENG
SPA
EST
FIN
FRA
GER
GRE
HRV
LIT
LAT
NED
POR
RUS
SLO
SRB
SVK
SWE

Kalba
Anglų
Ispanų
Estų
Suomių
Prancūzų
Vokiečių
Graikų
Kroatų
Lietuvių
Latvių
Olandų
Portugalų
Rusų
Slovėnų
Serbų
Slovakų
Švedų
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Garantijos
Garantijos objektas yra granulių degikliai PV 100d ir PV 180d su sraigtais PA15XX arba PA 20XX.
Gamintojas suteikia degikliams PV 100d ir PV 180d su sraigtais PA15XX ir PA20XX 2 metų garantiją
nuo pardavimo datos.
Garantija galioja tik toje šalyje, kurioje degiklis yra nupirktas.
2-jų metų garantija deginimo kamerai galioja tik tuo atveju, kai degimo kamera ir katilas yra valomi
pakankamai atsargiai nuo pelenų ir nedegių likučių tokiu būdu, kad nesukelti deginimo kameros
deformaciją.
Elektriniam degiklio uždegtuvui suteikiama garantija 1(vieneriems) metams.
Garantija galioja, jei vartotojas nepakeitė degiklio konstrukcijos ir sudeties.
Garantija negalioja defektams atsiradusiems dėl avarijos, netinkamo naudojimo, piktnaudžiavimo,
netinkamo įrengimo ar eksploatacijos, pagrįsto rūpestingumo stokos, neleistinų pakeitimų, dalių
praradimo, sugadinimo, bandymo atlikti remontą neįgaliotam asmeniui, elektros maitinimo pokyčių
arba įtampos neleistinų svyravimų, naudojamo prastos kokybės kuro arba aplaidaus valymo.
Garantija galioja tik tada, kai garantinio talono apatinė pusė buvo užpildyta ir išsiųsta arba pristatyta į
Pelltech OÜ biurą, esantį Sara tee 3, Peetri, Rae vald, 75312 Harjumaa ESTIJA
Ph.. + 372 677 5277
www.pelltech.eu
info@pelltech.ee

Garantinis talonas
Degiklio modelis

PV 100d/PV 180d

Gaminio numeris

…………………………………………………….

Pardavimo data

…………………………………………………….

Montavimo/eksploatavimo pradžios data

…………………………………………………….

Savininko kontaktiniai duomenys

Montuotojo vardas, pavardė ir parašas

Vardas

…………………………………………………….

…………………………………………………….

……………………………………………………

…………………………………………………….

Telefono nr.

Miestas/gyvenvietė .............................…………………
Gatvė/ Namo nr. ……………………………………………………

...................................................................Kirpti čia!...............................................................................................
Garantinis talonas

Degiklio modelis

PV 100d/PV 180d

Gaminio numeris

…………………………………………………….

Pardavimo data

…………………………………………………….

Montavimo/eksploatavimo pradžios data

…………………………………………………….

Savininko kontaktiniai duomenys

Montuotojo vardas, pavardė ir parašas

Vardas

…………………………………………………….

…………………………………………………….

Telefono nr.

……………………………………………………

…………………………………………………….

Miestas/gyvenvietė ……………………………………………
Gatvė/ Namo nr. .………………………………………………

Garantija galioja tik tada, kai garantinio talono apatinė pusė buvo užpildyta ir išsiųsta arba pristatyta į
Pelltech OÜ biurą, esantį Sara tee 3, Peetri, Rae vald, 75312 Harjumaa ESTIJA
Ph.. + 372 677 5277
www.pelltech.eu
info@pelltech.ee

