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1 Information
1.1 Indledning
Kære kunde
Vi takker for at De har valgt en af vore PellX brændere.
Vi er overbeviste om at De vil sætte pris på vores kvalitet, som er et resultat af
omsorgsfuld udvikling, testning og produktion. Vores mål er at forene avanceret
teknik med brugervenlighed og høj sikkerhed.
For at få størst nytte af Deres pillebrænder, anbefaler vi at De nøje gennemlæser
denne brugsanvisning inden brænderen tages i brug.

Anvendte symboler
Advarsels- og sikkerhedsforskrifter
Advarselstegnet anvendes for at gøre dig opmærksom på anvisningerne, som er
specielt vigtige udfra et sikkerhedsynspunkt. Undlader du at følge disse kan det
forårsage alvorlig skade på udstyret og være en risiko for din og andres
sikkerhed.

Information

i
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Symbolet vises ved anvisninger som er vigtige for anlæggets funktion.
Undlader du at følge anvisningen kan det medføre at pillebrænderens funktioner
forringes og dermed ikke opfylder de forventede krav..
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1.2 Funktionsprincip
PellX-brænderen er forberedt til montering på en kedel og skal fyres med
træpiller. Den medfølgende snegl transporterer brændslet fra et separat forråd til
brænderen. Styreenheden indeholder et mikroprocessorstyret kontrolsystem som
overvåger og kontrollerer forbrændingen. Ved hjælp af den medfølgende
temperaturføler startes og stoppes brænderen automatisk efter
kedeltemperaturen.
Brændslet tændes ved hjælp af et varmluftselement. Startproceduren er specielt
udformet til at give en hurtig og røgfri tænding.
Brænderen starter automatisk når kedeltemperaturen er faldet til den indstillede
starttemperatur. Og går på fuld effekt til kedeltemperaturen er steget ca.5°C fra
den indstillede stoptemperatur.(frakoblingstemp.) Derefter arbejder brænderen
med 65% effekt til frakoblingstemperaturen er opnået. (f. eks 80º-85º) og
stopper automatisk efter en kort nedkølingsfase.
Styreenhedens kontrolsystem kontrollerer strømafbrud og driftsforstyrrelser.
Efter et strømafbrud genstarter brænderen med de indstillinger den havde før
strømafbrydelsen. Ved driftsforstyrrelser kører brænderen enten i et såkaldt
”ekstra sikkert driftsprogram” eller ved fare for sikkerheden stopper brænderen
helt.
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1.3 Sikkerhedsforskrifter
Inden PellX brænderen tages i brug, bør denne brugsanvisning gennemlæses og
anvisningerne følges. Dermed sikrer du at brænderen fungerer efter hensigten og
skader undgås. Fejlagtig behandling og indstilling kan medføre person- og
tingskader og evt. fejlfunktioner.
Fyrrummet hvor PellX brænderen installeres og skorstenen skal opfylde
brandsikringsreglerne i h.h.t BV32 og de til enhver tid gældende love og
forskrifter..
Installation af brænderen skal udføres af en person med behørig viden
Funktionskontrol og indtrimning skal udføres af, eller i samråd med en
autoriseret PellX installatør.
Den lokale skorstensfejer skal altid kontaktes i forbindelse med installationen.
Kontakt også dit forsikringsselskab for råd og information om regler.
Det er absolut forbudt at koble brænderen direkte i netstikket. Brænderen SKAL
kobles til en ekstern overhedningssikring med manuel nulstilling placeret på
kedlen. Nettilslutningen skal kobles til af en behørig elinstallatør. Anvisninger
og koblingsskema udleveres af PellX forhandleren.
Netkabler og signalkabler til styreenheden må ikke komme i kontakt med flader
over 70oC. Nettilslutningen på brænderen skal være let tilgængelig, så man uden
besvær kan bryde netspændingen.
Brænderens beskyttelseskappe skal altid være monteres når der er spænding på
brænderen. Før rengøring og vedligeholdelse af brænderen udføres, bør du sikre
dig at der ikke er spænding på brænderen.
Bemærk at afbryderen på den eksterne styreenhed ikke gør brænderen
spændingsfri
Det er absolut forbudt at åbne kedellågen når brænderen starter. Og åbning af
lågen eller inspektionshul under drift skal gøres med stor forsigtighed.
Alle former for indgreb i PellX brænderen eller anvendelse af uoriginale dele
kan medføre fare for brugerens sikkerhed og fritager leverandøren for ansvar.
Denne manual bør opbevares sammen med PellX brænderen

4
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1.4 Sikkerhedssystem.
FALDRØR MELLEM PELLX SNEGL OG BRÆNDER
Faldrøret forhindrer tilbagebrand i pillebeholderen. Den øverste del af faldrøret består af en
smeltbar plastslange.
OVEROPHEDNINGSSIKRING (95o C) PÅ FALDRØRET
Afbryder spændingen hvis brænderen overophedes ved tilbagebrand.
Overophedningssikringen nulstilles manuelt ved at demontere beskyttelseskåben bagpå
faldrøret, og knappen på overophedningssikringen trykkes ind. Beskyttelseskåben SKAL
være monteret ved drift.
OVEROPHEDNINGSTERMOSTAT (70o C) PÅ TRIACENHEDEN
Hvis elektronik modulet (triacenheden) i brænderen bliver unormalt varm bryder termostaten
pillefødningen. Når ilden slukkes p.g.a manglende brændsel giver flammeovervågeren signal
og brænderen slukker. Termostaten tænder automatisk når temperaturen er faldet til ca. 60o C,
men styreenheden tillader kun genstart i ekstra sikkert driftsprogram og tidligst 30 minutter
efter at brænderen er stoppet. ( Se også flammeovervåger og ekstra sikkert driftsprogram
længere nede på siden)
FLAMMEOVERVÅGER
Flammeovervågeren kontrollerer at der er flamme efter start og under hele driftsfasen. Hvis
der er ikke er en ”målbar” flamme i mere end 20 sekunder så stopper brændselstilførslen og
brænderen starter nedkøling med maksimal blæserhastighed i 10 minutter inden den stopper.
Ved normalt stop af brænderen indledes en 4 minutters nedkøling efter sidste ”målbare”
flamme.
EKSTRA SIKKERT DRIFTSPROGRAM
Efter flammeovervågeren har stoppet brænderen under drift, sker en kontrolleret slukning af
brænderen.
Brænderen gør derefter et startforsøg tidligst 30 minutter efter flammeovervågeren har stoppet
brænderen.
Hvis brænderen starter er det kun med højeste luftmængde og laveste pillefødning.
Dette driftsprogram mindsker temperaturen i brænderen, men giver også lavere effekt og
virkningsgrad. Hvis flammeovervågeren stopper brænderen en gang til, vil den ikke genstarte.
ELEKTRISK SIKRING
Brænderen har en hovedsikring, som er placeret ved netindtaget på venstre side (5x20 mm,
2A, type T2AH-250 V)
STRØMAFBRYDELSE
Efter strømafbrydelse husker styringen om brænderen er gået i ”normalt stop” og går så i
pauseprogram alternativt startsekvens. Hvis brænderen var i drift ved strømafbrydelsen kører
blæseren i 4 minutter for at brænde evt. pillerester i brænderen, derefter starter den på normal
vis.

Det er forbudt at foretage indgreb i eller
sætte sikkerhedsanordningerne ud af drift
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1.5 Tekniske data
Varmeeffekt max. ___________________
ca. 20 kW
Varmeeffekt min. ___________________
ca. 13 kW
Effekt ________________________
65 %, 100 %
Forbrændingsvirkningsgrad ___________
ca. 95 %
Forbrug forbrændingsluft ___________
ca. 30 – 40 m3/h
Vægt______________________________ ca. 13 kg
Elektrisk tilslutning _________________
230 V 50 Hz
Elektrisk effekt (tænding) ____________
400 W
Elektrisk effekt (drift) ________________
40 W
Brændsel ___________________________ Træpiller: ∅ 6 eller ∅ 8 mm
max. længde 30 mm

i

Vi anbefaler Ø8 træpiller med densitet 600 – 700kg/m3 og
energiindhold 4.7 – 5.0 kWh/kg. Askeindholdet skal være
mindre end 1 % og fugtindholdet max. 8 % pr. Vægtenhed.

Pillebrænderen opfylder EU-direktivet 98/37/EEG (MD), 73/23/EEG (LVD) og 89/336/EEG
(EMC) med efterfølgende tillæg.

1.6 Mål
Med brænderen monteret i monteringsflange.

Udenfor kedlen:
Dybde __________________________
Bredde _________________________
Total højde______________________

390 mm
225 mm
520 mm

Brænderrør i kedlen:
Længde _________________________ 115mm
Diameter _______________________
155 mm

6
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1.7 Skitse PellX 20 kW
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2 Drift og vedligehold

Beskyttelseskappe
overhedningssikring 95ºC

2.1 Beskrivelse
Brændehoved

Brændere

Triacenhet
Blæser

Faldrør
Låseskrue
Metalkonsol
Ydre brænderrør
Stik kontakt
Yderkappe
Monteringsflange
Stopplade
brænderrør
Tilslutning til styreenhed.
15 polet D-sub
2 A keramisk sikring
Netindtag 230 V
Fase (L)
Jord (PE)
Nul (N)

El- udtag snegl 230 V

Det er forbudt at koble brænderens netstik direkte til vægstikket
(spænding)
Da der så ikke er nogen sikring mod overophedning af kedlen
8
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Styreenhed
Den separate styreenhed er beregnet til montering på væg eller en kølig del af
kedlen. Ved at fjerne styreenhedens gennemsigtige låg, får man adgang til de
forskellige indstillingsskruer. Hvis frontpanelet også fjernes får man adgang til
elektronik og koblings-plint til lavfart.
Styreenheden tilsluttes brænderen med signalkablet (15-polet D- studs) og til
kedlen med temperaturføleren.

Display, med 10 lamper stablet
Standby/Start, Effekt H og Effekt L.
Kølingsfase og alarm

Trykknap Test.

Funktionsvælger 0-9

Afbryder

Indstillingsskruer
Blæser laveffekt
Blæser højeffekt
Startdosering
Driftsdosering.

Indstilling slukketemperatur
(kedeltemperatur).

Indikeringslampe, Larm/Test, rød.
Indikeringslampe, On, grøn
Funktionsvælger program 0-9:
(dT er forskellen i temperatur mellem start og stop af brænderen Indstillet
slukningstemperatur (kedeltemp.) – dT = brænderens starttemperatur)
Program 0
Program 1
Program 2
Program 3
Program 4

Drift, dT 10 o C.
Drift, dT 15 o C.
Drift, dT 20 o C.
Drift, dT 25 o C.
Quicktest af brænder

Program 5
Program 6
Program 7
Program 8
Program 9

Udg. F1.0 20053108

Indstilling Kedeltemperatur.
Indstilling blæser laveffekt
Indstilling blæser højeffekt
Indstilling driftdosering.
Indstilling startdosering

9

Sneglen.

Sneglen består af en spiral som roterer i et rør.
Sneglens motor styres af brænderens styreenhed og tilsluttes til brænderens eludtag med medfølgende apparatkabel.
Før første start eller hvis man er kørt tør for piller, skal sneglen fyldes op.
Tag pilleslangen ud af brænderens faldrør og stil en spand under. Sæt
brænderens tilslutningskabel direkte i sneglemotoren.
Lad sneglemotoren køre lidt efter der er begyndt at komme piller ud af slangen,
så sneglen fyldes helt op. Sæt tilslutningskablerne og pilleslangen tilbage

Den roterende spiral kan give anledning til personskade. Sneglen
skal altid være beskyttet, så bevægelige dele ikke er tilgængelige
under drift. Sørg for at sikre installationen for børn og dyr.
Installerede beskyttelsesanordninger må ikke fjernes eller sættes ud
af funktion.

10
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2.2 Brændsel
Træpiller fremstilles af savspåner, som er et restprodukt fra behandling af
træråvarer. Træ indeholder stoffet lignin, som giver pillerne deres faste
konsistens uden brug af lim eller andre bindemidler.
Der findes forskellige typer af piller på markedet, hvis kvalitet svinger afhængig
af forskellige træsorter. Diameteren på piller varierer mellem 6 og 8 mm og
standardlængder mellem 5 og 30 mm.
Piller af god kvalitet har en densitet mellem 550kg/m3 og 700 kg/m3. Fugt
indholdet er mellem 5 og 8 % pr vægtenhed.
Olie har et energiindhold på 9,9 kW/kg og brænde af god kvalitet ca. 4,0 kW/kg.
Tilsvarende værdi for piller er 4,7 – 5,0 kW/kg.
For at opnå en god forbrænding må opbevaring af pillerne ske i et fugtfrit rum
og brændslet skal beskyttes mod smuds, Pillerne leveres i 16 kg sække,
storsække ca. 65o kg eller løsvægt med lastbil.
PellX brænderen kan håndtere de fleste typer af træpiller, dog anbefales 6 eller 8
mm. Fine træpiller med lidt finfraktioner (smuld) og en jævn kvalitet giver altid
et bedre forbrændingsresultat og færre driftsforstyrrelser, hvilket også mindsker
belastningen på miljøet. Jo dårligere kvalitet på pillerne, desto oftere kræves
rengøring af brænderrøret.

i

Driftsdoseringen bør kontrolleres nogle gange om året og altid i forbindelse med
skift af pillekvalitet. Hvis afvigelsen er mere end 0,5 kg/h fra oplysningerne i
”Garanti og installationsbeviset” bør driftsdoseringen justeres (Se kap 3,5,
Program 8 :Test driftsdosering)
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2.3 Start/drift, slukning og driftsstop
Start/drift af brænder
Fjern aldrig pilleslangen eller åben brændelågen under startfasen. Den ekstra luft
som derved tilføres kan udløse en såkaldt kedelbrand, som kan give dig
brandskader.
Start:
Tænd for styreenhedens afbryder så indikeringslampen on tændes.
Hvis kedeltemperaturen er under starttemperaturen begynder Standby/Start
lampen i displayet at blinke og brænderens tændelement varmes op.
Efter ca. 1 minut fodres en startdosis piller ind og blæseren starter for at tænde
pillerne. Blæserhastigheden øges gradvis i løbet af ca. 4 minutter. Når pillerne er
antændt og brænder med en flamme som er tilstrækkelig stor til at
flammeovervågeren kan registrere den, lyser yderligere 6 lamper fast i displayet
og tændelementet slår fra. Startfasen fortsætter med at sneglen giver 9
pilledoser (50% af indstillet driftsdosering) i løbet af ca. 4 minutter
Derefter begynder brænderen at køre blæser og pilledosering som i drift i de
næste 2 minutter for at stabilisere forbrændingen. Standby/Start lampen stopper
med at blinke og 7 lamper lyser fast i displayet.
Hvis tændingen mislykkes, gør brænderen et nyt startforsøg. Efter 3
mislykkedes startforsøg slår brænderen fra og Larm/Test lampen på
styreenheden tænder.

Ved mislykket tændingsforsøg. Åbn ikke brændelågen før
forbrændingskammeret er gennemventileret! Vent mindst 10
minutter efter 3. startforsøg og vær forsigtig !.

i

Du kan se flammeovervågersignalet under start og driftsfasen ved
at holde testknappen inde. En tændt lampe er nok for at
flammeovervågeren godkender driften. Normalt vil 3 –6 lamper
være tændt under drift.

12
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Drift:
Efter startfasen går brænderen over i driftsprogram.
Blæserhastigheden kører på indstillet niveau (Fläkt H). En driftsdosering piller
doseres med jævne intervaller (ca. 20 sekunder) Brænderen går nu på fuld effekt
og alle 10 lamper i displayet er tændt.
Når temperaturen er øget til ca. 5° C fra indstillet stoptemperatur.
(kedeltemperatur) går brænderen ned på lavere effekt. Driftsdoseringen
mindskes til 65% og blæseren går til indstillet niveau for laveffekt (Fläkt L).
Når brænderen kører med laveffekt lyser de nederste 5 lamper i displayet. Når
kedlen er kommet op på indstillet stoptemperatur begynder nedkølingsfasen.
Nedkøling:
Når kedlen opnår den indstillede temperatur begynder nedkølingsfasen.
Brændselsfødningen stopper og Standby/Start lampen lyser fast.
Når flammeovervågeren ikke registrerer nogen flamme kører blæseren
yderligere ca. 4 minutter. Derefter stopper blæseren og brænderen går i
pauseprogram. Standby/Start lampen lyser stadig fast. Når kedeltemperaturen
er faldet til den indstillede starttemperatur starter brænderen igen.

Vær forsigtig ved åbning af brændelågen eller kikhullet under drift.
Hold ansigtet på behørig afstand og vær parat til at lukke lågen

Kedellågen, monteringsflangen og brænderrøret bliver meget varmt
under drift. Ved utilstrækkelig eller dårlig isolering er der stor fare for
brandskade ved berøring.

Udg. F1.0 20053108
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Slukning af brænderen
(ved rengøring, reparation eller vedligeholdelse)

Sluk på styreenhedens afbryder inden spændingen tages ud. Gøres dette ikke,
tolker programmet det som et strømafbrud og vil køre en 4 minutter lang
nedkøling når brænderen igen tilsluttes spænding.
Hvis brænderen er i pauseprogram slukkes on og standby/start lamperne når
afbryderen slås fra.
Hvis brænderen er i drift når afbryderen slås fra, slukker on lampen på
styreenheden og pillefødningen stopper. Standby/start lampen fortsætter med at
lyse fast under nedkølingsfasen. Når flammeovervågeren ikke registrerer en
flamme (når alle pillerne i brænderrøret er brændt) kører blæseren i yderligere 4
minutter. Derefter stopper blæseren og standby/start lampen på styreenheden
slukker. Nu er driften af brænderen stoppet indtil styreenhedens afbryder slås til.
OBS! For at fjerne styreenheden og brænderens spænding, må netstikket tages
ud.
Lad brænderen køle af før berøring ellers er der risiko for brandskader. Visse
dele f. eks brænderrøret bliver meget varmt under drift.

Driftsstop/Strømafbrud
Ved driftsstop tænder den røde Larm/Test lampe og displayet viser i hvilket
program brænderen var ved driftstoppet.
Hvis brænderen går i ekstra sikkert driftsprogram, blinker den røde Larm/Test
lampe og 3 lamper lyser i displayet på styreenheden.
Efter et strømafbrud genstarter brænderen automatisk, når den har kørt
nedkølingsfasen med blæser i 4 minutter og hvis kedlens temperatur er under
den indstillede starttemperatur. Hvis kedlens temperatur er over
starttemperaturen kører brænderen nedkølingsprogram og går derefter i
pauseprogram indtil kedlen er kølet til under starttemperaturen.
Hvis den røde Larm/test lampe lyser eller blinker skal årsagen findes og
behandles med det samme. Se fejlsøgning 2.5. Finder du ikke fejlen eller er
usikker på årsagen så kontakt din PellX installatør.

14
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2.4 Vedligeholdelse
Som ved al fyring med fastbrændsel skal brænderen og kedlen renses med jævne
mellemrum. I fyringssæsonen skal brænderrøret renses for aske mindst en gang
om ugen. Ligeså ofte bør asken i bunden på brændkammeret fjernes.
Aske og sodbelægninger på varmeførende sider i kedlen bevirker at mindre
varme overføres til kedlens vand. Røggassen bliver varmere og mere varme
forsvinder ud i skorstenen.
Hvis man installerer et røggastermometer på røgrøret så kan man se når
røggastemperaturen øges og det er tid til at rense.
Lad din skorstensfejer eller PellX installatøren vise dig hvordan du renser din
kedel.
Mellemrummet mellem ydre og indre brænderrør skal holdes rent for aske og
slagger. Man bør rense for aske mindst 4 gange om året. Kontroller samtidig at
brænderrørets lufthuller er åbne.
Nogen gange om året bør pillelageret rengøres for smuld og spånerester.
Ændring af pillekvalitet kan gøre det nødvendigt at justere brændselsfødningen
og luftmængden til brænderen. Kontakt en autoriseret PellX installatør.

Hvis kedlen tidligere har fyret med fastbrændsel er der risiko for sodflager og
tjærefragmenter løsner sig fra skorstenen og dækker røggangen og røgspjældets
åbning. Rens og kontroller i forbindelse med rengøring af brænderen de 2 første
måneder efter nyinstallation.
Når pillelageret rengøres kan der være risiko for ”støveksplosion” Brug ikke
åben ild og sørg for der ikke er gnister. Anvend altid åndedrætsværn ved
støvende berøring af træpiller.
Anvend arbejdshandsker og beskyttelsesbriller ved rengøring af brænderen.

Udg. F1.0 20053108
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Rengøring af brænderrøret
Sluk for brænderen på styreenheden. Lad brænderen stå og køle af.
Tag net spændingen fra brænderen. Ved behov fjernes også spændingen til
sneglen og styreenheden. Tag pilleslangen ud af faldrøret.
Åben brændelågen hvor brænderen sidder. Det kan være nødvendigt at tage
brænderen en smule ud af monteringsflangen, løsn skruen først. Marker hvor
brænderen sidder så den kan sættes ind på samme sted efter rengøringen.
Hvis brænderen ikke sidder på en låge tages den ud af monteringsflangen og
placeres på et stabilt og varmefast underlag.
Tag stoppladen i brænderrøret væk og skrab aske og slagger ud, med den
medfølgende askeskraber. Kontroller at lufthullet i brænderrøret er fri for
slaggerester.
Monter i omvendt rækkefølge. Glem ikke stoppladen. Styreenheden skal
tilsluttes inden netspændingen tilsluttes.

Tag brænderens
tilslutningskabel ud af
netstikket

Skrab aske og slagger ud med den medfølgende
askeskraber

Asken skal opbevares i en brandsikker spand med låg, indtil den er
afkølet og der ikke længere findes gløder.
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Rengøring af mellemrummet mellem ydre og indre brænderrør
Sluk for brænderen på styreenheden. Lad brænderen stå og køle af.
Tag stikket til netspændingen ud, elkablet til sneglen og tilslutningen til
styreenheden. Tag pilleslangen ud af faldrøret
Tag brænderens beskyttelseskappe af. Løsn de to øvre møtrikker og fjern den
bageste møtrik helt. Træk kappen bagud. Åbn de 2 ”snaplåse” som holder
brændehovedet fast mod det ydre brænderrør. Vip brændehovedet og træk det
skråt opad/bagud så faldrøret slipper brænderrøret
Tag brænderrøret ud. Fjern stoppladen i brænderrøret og skrab aske og slagger
ud med den medfølgende askeskraber. Kontroller at lufthullerne i brænderrøret
er fri for slaggerester. Rengør det ydre brænderrør
Monter i omvendt rækkefølge. Glem ikke stoppladen. Kontroller at faldrøret
sættes i rigtigt position i brænderrøret når brændehovedet monteres.
Styreenheden skal tilsluttes inden netspændingen tilsluttes.

Tag beskyttelseskappen af

Træk brænderrøret ud

Træk brændehovedet skråt opad/bagud

Rengør det ydre brænderrør

Asken skal opbevares i en brandsikker spand med låg, indtil den er
afkølet og der ikke længere findes gløder.

Udg. F1.0 20053108
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2.5 Fejlsøgning
Ved mislykket tændforsøg, åbn ikke brændelågen før kedlen er
gennemventileret! Vent mindst 10 minutter efter 3. startforsøg og vær
forsigtig !

i

Larm/Test –lampen slukkes ved at slukke for styrenhedens afbryder i
nogle sekunder. Når man slår afbryderen til igen er styreenheden
nulstillet og lampen slukker.

Problem

Mulig årsag

Udbedring

1.Larm/Test lampen
blinker og brænderen har 3
lamper tændt i displayet
eller står i pauseprogram
med Standby/Start
lampen tændt eller
blinkende.

1.Flammeovervågeren er udløst
p.g.a temperaturen har været
over 70 o C ved termostaten på
triacenheden, som stopper
pillefødningen.
Overophedningen kan skyldes
for højt trykfald i kedlen eller
for meget aske i brænderrøret.

1.Sluk for brænderen og
rengør brænderrøret for aske.
rengør røggangen i kedlen.
Kontroller at kedlens
røgspjæld er helt åbent.

2.Flammeovervågeren er udløst
p.g.a. en tilfældig forstyrrelse i
forbrændingen, som kan
skyldes forstyrrelse i
pillefødningen eller ekstremt
højt sug fra skorstenen.
Dette indebær at
brænderen går i ekstra
sikkert driftsprogram. Det
fungerer, men kører med
lavere effekt og har
mindre virkningsgrad end
normalt
2.Larm/Test lampen
lyser fast og brænderen er
stoppet med 3 lamper
tændt i displayet.

( Dette indebærer at
brænderen er
stoppet under drift i
det ekstra sikkert
driftsprogram.)
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2. Kontroller at hullet i
brænderrøret udfor
flammeovervågeren er rent
og at flammeovervågerne er
korrekt monteret.
Kontroller at driftsdoseringen
er korrekt og der ikke er for
meget spån i brændslet.
Genstart brænderen og test
flammeovervågersignalet
under drift (se kap 2.3)
Kontrollere også at lågen i
trækstabilisatoren (på
røgrøret) løber let og åbner
under drift.

1. Pillelageret er tomt.

1. Fyld piller på.

2. En luftlomme er dannet ved
sneglens indgang

2. Skub til lageret så pillerne
løber ned. Bunden på lageret
skal være tilstrækkeligt
vinklet for at pillerne kan
trille ned.

3. Sneglen er blokeret af snavs.
4. For meget aske i
brænderrøret. Anden gang
flammeovervågeren eller
termostaten på triacenheden
udløses tillades brænderen ikke
at genstarte. Se også foregående
punkt.
Udg. F1.0 20053108

3.Bank på sneglen. Ikke for
hårdt så røret skades. Hvis
det ikke løsnes, fjern sneglen
og tøm den, om nødvendigt
kan sneglen demonteres
4. Fjern asken og genstart. Se
foregående problem.

Problem

Mulig årsag

Udbedring

3.Larm/Test lampen lyser
fast, brænderen er stoppet
og Standby/Start lampen
blinker.

1. Pillerne kommer ikke frem til
brænderen.

1.Kontroller om der ligger
piller i brænderen, hvis ikke
se ovenstående

2. Ødelagt tændelement

2. Tøm alt brændsel ud og
start igen.
Starter den ikke så kontroller
tændelementet ved at starte
uden sneglen og brænderen
taget ud af kedlen.
Tændelementet skal gløde ca.
2 minutter efter startfasen er
begyndt. Man kan også
kontrollere tændelementet
ved at koble det fra og måle
modstanden.(Ohmtallet) Det
skal være mellem 122 – 138
Ohm.

( Dette indebær at
brænderen ikke er startet )

3. Fejlagtig startdose

3. Startdosen skal dække
tændhullet i brænderrørets
ende
Vi anbefaler 3 – 3,5 dl
4.Larm/test lampen lyser
fast, brænderen er stoppet
og 7 segmenter lyser i
displayet.
Dette indebærer at
brænderen er tændt, men
ikke får tilstrækkelig stort
signal fra
flammeovervågeren 2
minutter inde i
driftsprogrammet.

1. Startdosen er for lille p.g.a.
tilfældig forstyrrelse i
brændselsfødningen.
2. Startdosen er for lille p.g.a.
fejlagtig indstilling.

3.Flammeovervågeren er
ødelagt eller beskidt.

1. Kontroller at der ikke
ligger ubrændte piller i
brænderrøret. Følg derefter
udbedring 1 for problem 2
2. Kontroller startdosen med
testfunktion , program 9.
Normal startdose er 3 – 3,5
dl (200 – 250 gram)

3. Rens flammeovervågerne
og kontroller den v.h.a.
testprogram 4.

(Denne alarm
findes i version
1.22 eller senere)

Udg. F1.0 20053108
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5. Brænderen er stoppet
ingen lamper lyser

1. Afbryderen er slået fra

1. Slå afbryderen til

2. Overophedningssikringen på
faldrøret er udløst.

2, Nulstil
overophedningssikringen på
faldrøret i.h.t. anvisningen
under pkt. 2.6 reparationer.
Rens brænderen og kedlen
for aske inden genstart.

3. Sikringen på brænderen eller
i elskabet er gået.
4. Kedlens
overophedningssikring er
udløst.

6. Brænderen starter ikke
on lampen blinker

20

1. ingen fejl
Funktionsomkobleren står i
testprogram (4 – 9) Hvis
testknappen trykkes ind tænder
rød lampe og testsekvensen
startes.
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3. Kontroller og skift ved
behov sikringen i brænderen
eller elskabet.
4. Årsagen til
overophedningen af kedlen
skal findes og udbedres før
brænderen genstartes.
1. Still funktionsomkobleren
i driftsprogram (0 – 3) Slå
afbryderen fra. (Se kap. 2.1,
styreenhed)

2.6 Reparationer
Arbejdet i følgende afsnit skal udføres af en person med nødvendig viden.
Anvisningerne forudsætter at brænderen ER slukket.
Se anvisningen i kap 2.3.

Nulstilling af overhedningssikring på faldrøret
Overhedningssikringen på faldrøret udløses ved 95 o C. . Den mest almindelige
årsag til dette er at brænderen ikke er rengjort for aske, eftersom forbrændingen
så havner højre oppe i brænderrøret. Sikringen kan også udløses i forbindelse
med strømafbrud mens brænderen har været i drift eftersom temperaturen
bliver højere ved ukontrolleret afkøling uden
forbrændingsblæser.
Nulstilling:
Tag stikket til brænderens netspænding ud.
Demonter beskyttelseskappen.( To skruer)
Tryk nulstillingsknappen på
overhedningssikringen ind.
Monter beskyttelseskappen og sæt netstikket
i igen.

Beskyttelseskappe
overophedningssikring og
nulstillingsknap

Hvis overhedningssikringen udløses selvom brænderen er rengjort for aske en
gang om ugen, kan det skyldes en dårlig pillekvalitet.
Lange driftsperioder med lav hastighed på forbrændingsblæseren kan også være
en årsag. Eftersom det øger temperaturen både direkte, eftersom større andel af
forbrændingen sker i brænderrøret, og indirekte fordi asken ikke ligeså let
blæses ud af brænderrøret.
Kontakt en autoriseret PellX installatør, hvis problemet ikke løses.

Udg. F1.0 20053108
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Udskiftning af tændelement
Tag stikket til brænderens netspænding ud, elkablet til sneglen og tilslutningen
til styreenheden. Tag pilleslangen ud af faldrøret.
Tag brænderens beskyttelseskappe af. Løsn de 2 øvre møtrikker og fjern den
bagerste møtrik helt. Træk kappen bagud. Åbn de 2 ”snaplåse” som holder
brænderhovedet fast. Vip brænderhovedet og træk det skråt opad/bagud så
faldrøret slipper brænderrøret.
Løsn tændeelementets kabler på triacenhedens klemrække.
Nr. 9 og 10 på figuren for neden. Fjern tændenheden fra brænderhovedet (2
skruer på brænderens underside). Tændelementets fastgøringsplade fjernes og
elementet tages ud af firkantrøret.
Sæt det nye element i firkantrøret. Elementets isolering skal ligge 1 – 2 mm
udenfor pladen. Sørg for at firkantrøret ligger fast i udtaget på pladekonsollen.
Pladetappen skal ligge I firkantrøret og røret være tilbageskudt til det ikke kan
komme længere.
Monter fastgøringspladen og skru skruerne fast så elementet ikke kan rykkes
frem og tilbage.
Sæt tændelementet i brændehovedet. Kablerne skal trækkes ud gennem
blæserens kabelgennemføring. Sæt kablerne ind på klemrækken. Monter de 2
kabler mod hinanden med en kabelstrip i.h.t figuren nederst Klemrække
triacenhed.
Monter i omvendt rækkefølge, vent med at spænde tændenheden fast i
brænderhovedet indtil brænderhovedet monteres på det ydre brænderrør.
Skyd tændenheden let frem mod brænderrøret og skru de 2 skruer fast.
Kontroller at firkantrøret ligger midt foran tændhullet i brænderrøret.
12

3 4 5 6 7 8 9, 10

Drag brännarhuset snett
uppåt/bakåt

Tag brænderens yderkappe
af afafaf
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Tændenhed

Træk brændehovedet
skråt opad/bagud

Fastgøringsskruer
i
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tændenheden

Klemrække triacenhed

Fastgøringsskruer
tændelement

Udskiftning af forbrændingsblæser
Tag tændelementet ud, se ” udskiftning af tændelement”. (Lad tændelementet
blive siddende i tændenheden). Noter kablernes placering.
Fjern alle strips på metalkonsollen. Marker metalkonsollens plads på
brænderhovedet. Løsn de 4 insexskruer og tag metalkonsollen af. Løsn
elkablerne fra blæseren ved at tage faldstikket ud.( VIGTIGT hold igen med en
spidstang på stikket monteret på blæseren) Løsn de 4 insexskruer og tag
blæseren af.
Monter den nye blæser. Kontroller at kabelgennemføringen til tændeelementets
kabel sidder på plads. Sæt metalkonsollen fast iflg. markeringerne. Juster
flammeovervågerens plads, kontroller at den sidder vinkelret på brænderhovedet
og fastgør kablerne med kabelstrips i metalkonsollen.
Monter tændenheden (se udskiftning af tændelement) Fastgør kablerne til
tændelementet og overhedningssikringen med kabelstrips i metalkonsollen.
Ret på metalkonsollen hvis brænderens beskyttelseskappe ikke går let på plads,
på den bagerste fastgøringsskrue.
Efter udskiftning af blæseren skal der laves en ny indtrimning af brænderen.

Kabelstrips

metalkonsol

Kabelgennemføring

Udg. F1.0 20053108
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Udskiftning af flammeovervåger
Tag stikket til brænderens netspænding ud, elkablet til sneglen og tilslutningen
til styreenheden. Tag pilleslangen ud af faldrøret.
Tag brænderens beskyttelseskappe af. Løsn de 2 øverste møtrikker og fjern de
bagerste møtrikker helt. Træk kappen bagud.
Løsn flammeovervågerens kabler på klemrækken, se figur 1 og 2 nederst på
siden. Noter hvordan flammeovervågeren sidder i metalholderen og hvordan
kablet sidder og fjern evt. kabelstrips. Tryk metalholderen let sammen og træk
flammeovervågeren ud.
Sæt den nye flammeovervåger i metalholderen og monter den i brænderhovedet.
Sæt kablerne i klemrækken. Hold de 2 kabler sammen med en kabelstrip. Juster
flammeovervågerens placering og kontroller at den sidder vinkelret mod
brænderhovedet. Fastgør kablerne med kabelstrips i konsollen.
Monter beskyttelseskappen og sæt tilslutningskablerne i.
.

Klemrække

Flammeovervåger med
metalholder

1, 2
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3 4 5 6 7 8 9 10

Klemrække triacenhed

Udskiftning af triacenhed (styreenhed)
Tag stikket til brænderens netspænding ud, elkablet til sneglen og tilslutningen
til styreenheden. Tag pilleslangen ud af faldrøret.
Tag brænderens beskyttelseskappe af. Løsn de 2 øverste møtrikker og fjern den
bagerste møtrik helt. Træk kappen bagud. Åben de 2 ”snaplåse” som holder
brændehovedet fast. Vip brændehovedet og træk det skråt opad/bagud så
faldrøret slipper brænderrøret.
Placer brændehovedet med triacenheden opad på en stabil og plan flade
Fjern kabeltilslutningerne fra klemrækken
Løsn de 4 insexskruer som holder triacenheden mod brændehovedet. Pas på
skruernes afstandsstykker ( sidder mellem brænderhovedet og triacenheden)
Erstat den gamle triacenhed med den nye og monter i omvendt rækkefølge.
Skruernes afstandsstykker som sidder mellem brændehuset og triacenheden skal
monteres på samme måde. Uden afstandsstykker overophedes triacenheden.
Triacenhed
Klemrække

Afstandsstykke
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Udskiftning af processor kort.
Tag stikket til brænderens netspænding ud
Åben styreenheden og tag frontpanelet af.
Tag fat i processorkortets kanter og træk det lige ud.
Sæt det nye processorkort ind med kontakterne retvendt, tryk det forsigtigt ind.
Monter øvrige komponenter i omvendt rækkefølge.

Demontering processorkort

Montering af processorkort

Demontering af snegl.
Gælder PellX snegl 1.7 og 2.3 m.

Tag sneglemotorens elkabel ud.
Løsn spændbåndene og tag slangen mellem sneglen og brænderen ud.
Løsn penolskruen mellem motorens aksel og sneglens øvre ende. Træk motoren
ud.
Løsn de 2 M8-skruer. Sneglen kan nu trækkes ud.
Monter i omvendt rækkefølge.
Sneglen skal ligge lige. Den lange M8 skrue skal stikke ind i hullet på
sneglemotorens underside for at forhindre motoren i at rotere.
Sørg for at penolskruen rammer motorakslens spor.
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3 Installation
3.1 Leverance kontrol

I standardleverancens kasse indgår komponenterne som vist ovenfor.
(Monteringsflangen skal have 2 stk tætningsbånd og 1 stk låseskrue, M6x20)
Desuden indgår:
• Drifts- og vedligeholdelsesanvisning (manual)
• Vedligeholdelsesanvisning ( Lamineret)
• Plastslange (blå pilleslange)
• Reduktion (mellem plastslange og faldrør)
• Spændbånd 2 stk ( til plastslange)
• Ophængningsbånd (spændbånd til pilleskrue)
•
•
•
•

Signalkabel 3 m ( 15 polet D-studs)
Netkabel 2 m ( for nettilslutning af brænder)
Sneglekabel 2,5 m ( for tilslutning mellem brænder og pilleskrue)
Temperaturføler ( temperaturgiver start/stop, kobles på styreenheden)

Hvis en PellX snegl indgår i leverancen så ligger sneglens motordel i kassen og
rør/ skruedelen (1,7 eller 2,3 m) leveres ved siden af.

Udg. F1.0 20053108

27

3.2 Installation, forudsætninger
Inden køb af pillebrænderen skal PellX forhandleren have sikret sig at
forudsætningerne for en velfungerende installation er de rette, og ved behov
informere om evt. nødvendige forbedringer som bør udføres i forbindelse med
installationen, Dette afsnit redegør overordnet for hvad der gælder for en
godkendt installation.
Installationen skal udføres af, eller i samråd med, en autoriseret PellX installatør
i h.h.t installationsanvisning for PellX 20 KW. Elinstallationen skal udføres af
en person med behørig viden. Færdige anlæg skal slutbesigtiges og testes i drift
af en autoriseret PellX installatør. Den lokale skorstensfejer skal altid kontaktes i
forbindelse med installationen.
§ Det er tilrådeligt at have en alternativ energikilde (el, brænde eller olie) i
tilfælde af driftsforstyrrelser.
§ Hvis der er røggasspjæld skal det altid være fuldt åbent
§ Alle låger og røgrørstilslutninger på brænderen skal være tætte.
§ Der skal være en åben friskluftventil i kedelrummet. Ventilens diameter
bør modsvare skorstenens lysåbning

Det er forbudt at koble brænderen direkte til netspænding !
Brænderen SKAL kobles til en ekstern overophedningssikring med manuel
nulstilling, placeret på kedlen.
Brænderen må ikke kunne tages ud af brændkammeret uden at
netspændingen brydes.
Låge og monteringsflange skal være isoleret så brandskader undgås.
Installation af sneglen skal udføres så risikoen for klem- og fastsidnings
skader undgåes.
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Kedel
PellX-brænderen kan installeres i næsten alle forekommende kedler på markedet.
Fastbrændselskedler har den fordel at de oftest har mere plads til aske og er lettere at rense,
men selv de fleste olifyrede kedler er egnede til PellX.
Det er vigtigt at kontrollere at brændkammeret er så stort at flammen ikke kommer i kontakt
med vandkølede vægge og at kedlens og brænderens effektområde stemmer overens. Hvis det
er en kombikedel kan brændkammeret for olie og brænde være dimensioneret for forskellige
max. effekter. Der skal være plads til asken og røggaskanalerne må ikke være så smalle at de
let dækkes af aske.
Afstanden mellem brænderrørets overkant og loftet i brændkammeret skal være mindst 50
mm Der bør være mindst 300 mm mellem brænderens forkant og bagerste del af
brændkammeret, det kan reguleres med den medfølgende monteringsflange. Det vigtigste er
flammerne fra brænderrøret ald rig kommer i kontakt med kedelvæ ggen.
Minimumsmålene til brændkammerets bund afhænger af kedlens konstruktion. Men generelt
kan siges at der skal være plads til den mængde aske som dannes under mindst en uges
vinterfyring.
Spørg din nærmeste PellX forhandler hvad der gælder for din kedel.

En forkert udført installation kan medføre at kedlen får varige skader
eller i værste fald skal udskiftes.

Skorsten
Vi anbefaler at lade den lokale skorstensfejer besigtige og give råd og anvisning om evt.
nødvendige ændringer på skorsten og røgrørstilslutninger
Punkter du skal være opmærksom på før og efter i drifttagning af anlægget:
•

Brænderen er tilpasset til et skorstenstræk på 10 -.15 Pa. Hvis undertrykket er for stort
skal en trækstabilisator monteres. Ved fyring uden trækstabilisator varierer trækket
konstant afhængig af vejr og vind.

•

Røggastemperaturen skal kontrolleres. Direkte efter kedlen, anbefaler vi en
røggastemperatur på 160 – 220 ° C. For lav temperatur giver anledning til kondens,
hvilket kan forårsage korrosions- og frostskader.
For høj temperatur kan give skader på skorstenen og er desuden uøkonomisk.
Det er uundgåeligt med kondens i en kold skorsten ved opstart, det væsentlige er at
skorstenen er varm og tør når brænderen slås fra. Kontroller derfor først
røggastemperaturen, når kedlen er næsten oppe på frakoblingstemperatur. Mål en meter
ned fra toppen af skorstenen, røggastemperaturen skal holde mindst 80° C.
PellX installatøren kan give råd om hvilke ændringer og justeringer som evt. bør
foretages.
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3.3 Montering
Montering af brænderen
Beslut hvor i kedlen brænderen skal monteres. Tænk på placeringen af
brænderen, så lågen, om muligt, kan åbnes med brænderen monteret.
Det kan være nødvendigt at vende lågen ( hvis muligt) for at kunne åbnes helt
med brænderen monteret.
Marker og tag højde for monteringsflangen i lågen. Læg et lag kedelkit eller
højtemperaturssilikone på monteringsflangens tætningsside mod lågen. Monter
flangen med skrue og møtrikker stål 8.8 kvalitet.(medfølger ikke) Sørg for at
låseskruen på flangen sidder så den er let tilgængelig.
Monter brænderen i monteringsflangen. Den må skubbes mindst så langt ind så
det ydre brænderrør er gået forbi den inderste pakningssnor.
Fastgør med låseskruen, men ikke mere end brænderen præcis fikseres. Det ydre
brænderrør kan deformeres eller skruen knække, hvis man skruer for hårdt.
Isoler evt. flange og brænderrør med rockwool. Afslut gerne med en dækplade
(med hul til flangens låseskrue)
Sæt stoppladen i brænderrøret og monter brænderens kåbe.
Kontroller at alle låger og spjæld er tætte, så der ikke kan komme falsk luft ind.
Sørg for at evt. røggasspjæld er fuldt åbent. Dette er ekstra vigtigt, hvis
skorstenen er smal eller genererer dårligt træk af anden anledning. I modsat fald
er der risiko for røg ved starten, specielt hvis brænderen ikke er korrekt justeret.

Pillelager
Lageret bør udformes så der undgåes for meget støv og småpartikler i
kedelrummet ved påfyldning. Det skal være fremstillet af ikke brændbart
materiale f.eks jern eller gipsplader. Sneglen bør kunne fjernes for rengøring
uden at lageret skal tømmes først.
Træpillerne skal opbevares tørt. Fugtskadede træpiller kan give
driftsforstyrrelser i brændselstilførslen og forbrændingen.
Din PellX forhandler kan tilbyde dig beholdere fra 300 liters miniforråd til store
lastbeholdere til påfyldning fra lastbil
Støv fra brændbart materiale kan være årsag til støveksplosion.
Lager som fyldes ved indblæsning fra lastbil skal have udluftning med
filter, som ender udendørs. Materiale der blæses ind må ikke give
anledning til gnister f. eks pga. statisk elektricitet.
30
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Montering af sneglen
Hvis standardsneglen på 1,7 eller 2,3 m anvendes bør du være opmærksom på
nedenstående:
•

Sneglens indløb skal ligge mindst 100 mm fra bunden og mindst 150 mm fra
nærmeste væg i beholderen.

•

Vinklingen fra horisontalplanet skal være mellem 30° og 45°

•

Sneglen skal fastgøres godt eftersom den vil arbejde sig ind i lageret

Monter den blå plastslange med reduktion på sneglen. Tilpas sneglens (og
lagerets) placering så slangen reduktion kan trykkes ind i faldrøret og slangen
har et ubrudt fald uden at være strukket eller klemt.
Aflast sneglen ved at hænge det op med de medfølgende ophængningsbånd.
Fastgør en egnet krog eller øgle i taget og spænd båndet mellem den og sneglens
top. Monter sneglemotoren på sneglen. M8 skruen med afstandsrør skal stikke
ind i hullet på undersiden af sneglemotoren for at forhindre motoren i at rotere.
Sørg for at penolskruen går ind i sporet på motorens aksel og skru penolskruen
fast.
Tilslut sneglens kabel til brænderens stik.

Uanset hvilket fabrikat og type af snegl der monteres, gælder det at alle
bevægelige dele i sneglen aldrig må kunne berøres under drift. Afhængig af den
enkelte installation, kan der kræves sikkerhedsafbryder og/eller nødstop samt
sikkerhedsgitter.

Vi anbefaler at brænderen altid etableres med standardsnegl på 1,7 eller 2,3 m .
Hvis længden på standardsneglen ikke rækker, bør et mellemlager tilsluttes
mellem hovedlageret og brænderen.
Dette p.g.a en lang snegl som ved direkte pillefødning starter og stopper med
korte intervaller, vil knuse pillerne unødigt meget.
Ikke standard snegl på mere end 1,6 A skal tilkobles via et separat relæ.
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3.4 Elektrisk tilslutning
Det er forbudt at koble brænderens netindtag direkte til vægstikket.
Eftersom der så ikke findes nogen beskyttelse mod overophedning af
kedlen.

Montering af styreenhed
Den separate styreenhed er beregnet til montering på væg eller en kølig del af
kedlen, max. Tilladt temperatur 40° C.
Beslut hvor styreenheden skal placeres. Kontroller at kablerne til
temperaturføleren kan nå. (Til dykrør på kedlen eller evt. akkumulatortank)
Kontroller også at signalkablet kan nå brænderens stik.
Tag styreenhedens gennemsigtige låg af. Mærk op og skru styreenheden fast i
mindst 2 (diagonalt placeret) af de 4 fastgøringshuller. Hvis du placerer den på
kedlen så sørg for at du ikke beskadiger kedlen. Skruer medfølger ikke.
Demonter frontpanelet, som holdes at 2 skruer, så du kan komme til
elektronikken og klemrækken.
Jumper for
Høj/laveffekt

Tilslutninger på styreenhedens
klemrække:

Processorkort

Hul til
vægophæng

1, 2 Alarmudtag. 24V, max 1 A
3, 4 Temperaturføler 1
5, 6 Temperaturføler 2
7 – 12 Anvendes ikke
1 2 3 4 5 6 7………12

Signalkabel

Styreenhed uden frontpanel
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Tilslutning
temperaturføler
(1)

For normal styring direkte mod kedlen tilsluttes temperaturføler (1) til plint 3 og
4 i styreenheden. For akkumulatorstyring tilsluttes yderligere en temperaturføler
(2) til plint 5 og 6. Se også side 34.
Temperaturfølerkabler bør ikke klemmes eller sættes sammen med 230V kabler.
Man kan tilslutte en ekstern alarmanordning til plint 1 og 2 ( f. eks et GSM
alarm eller en enkel alarmpære) Udtaget må ikke belastes med mere end 1A
(24V). Ved højere belastning kræves et eksternt relæ.
Som standard er styringen forberedt til høj og laveffekt. For kun at køre i
højeffektprogram fjernes jumperen og monteres på det ene ben.
Monter frontpanelet og låget.
Tilslut styreenheden til brænderens stik med signalkablet. På brænderen sidder
stikket over netindgangen og på styreenheden nede til venstre.
Låseskruerne skal være løsnet i begge ender af kablet. Kablet bør ikke tages ud
eller sættes i når brænderen er tilsluttet netspænding.
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Tilslutning af temperaturfølere
(Tempeeraturføler kedeltemperatur)

Den medleverede føler til kedeltemperatur skal i første omgang placeres i et
dykrør eller højt oppe på kedlen indenfor isoleringen. Er der ingen andre
muligheder kan føleren limes fast direkte på fremløbs afgangen med en
2komponent epoxylim, sørg for at føleren efterisoleres.
En anden måde at fastgøre føleren er med spændbånd direkte mod et vandrør,
forudsat at røret har den rette temperatur. Dette kan være et alternativ ved
akkumulator styring. Spænd båndet fast uden at føleren skades. Isoler rør og
føler med f. eks rockwool.

Akkumulatorstyring
Akumulatorstyring øger virkningsgraden ved at man får længere driftsperioder
og færre opstarter og stop.
Fra og med processorkort V 1,2 så er styringen forberedt til akkumulatorstyring.
Det kræver kun at både temp.føler (1) og (2) tilsluttes styreenheden for at
aktivere den. Føler (1) starter brænderen og monteres højst oppe i
akkumulatortanken. Føler (2) stopper brænderen og monteres længst nede i
akkumulatortanken. Hvis temperaturen ved føler (1) kommer op på ca. 90°C så
stopper brænderen uanset temperaturen ved føler (2).
Ved akkumulatordrift bør man kun køre brænderen i højeffektprogram.
(Høj/laveffekt lusen fjernes)
Hvis kedlen er koblet til en tank med direkte cirkulation, bør kedeltemperaturen
ikke komme under 60° inden brænderen starter, eftersom det kan forårsage
korrosion i kedlen.
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Nettilslutning
Kablet til nettilslutning skal tilsluttes af behørig elinstallatør. Kablet kobles til
elnettet 230 V, 50Hz via kedlens overkogningssikring og eventuelt
sikkerhedsafbryder på lågen. Tilslutningen skal laves sådan at kedlens og
brænderens overkogningssikring bryder fasen (L). Hvis kedlen ikke er udstyret
med overkogningssikring så skal en separat sikring monteres.
På det vedlagte netkabel er respektive ledere mærket som følger:
•
•
•

Fase
Nul
Jord

Brun leder
Blå leder
Gul/grøn leder

Dette stemmer overens med stikkontakten som fremgår af billedet nederst på
siden.
Gamle sikkerhedsafbrydere og overkogningssikringer kan forårsage fejl. Derfor
bør de skiftes. Hvis den gamle overkogningssikring vurderes til at være i orden,
skal elinstallatøren sikre at det er korrekt monteret, d.v.s. at det bryder fasen (L).
Overkogningssikringens føler skal altid være placeret i et dykrør, eller et sted på
kedlen hvor der er den bedste temperaturføling.
Elkabler og signalkabel til styreenheden må ikke komme i kontakt med ydre
temperaturer over 70 °C. Hvis der ikke er sikkerhedsafbryder på lågen, skal
netkablet være monteret sådan at brænderen ikke kan tages ud af kedlen uden at
netkablet først tages ud af brænderen og strømmen dermed brydes.
Dette gøres lettest ved at netkablet fastgøres med klammer på samme side som
brændelågen åbnes.
Nettilslutningen på siden af brænderen skal være lettilgængelig, så man hurtigt
og enkelt kan bryde spændingen i forbindelse med rengøring og vedligeholdelse
eller hvis man opdager en alvorlig fejl på brænderen.
Tilslutning signalkabel.
15 polet.
2 A keramisk sikring
Netintag, 230 V
Fase (L)
Jord (PE)
Nul (N)

El- udtag snegl, 230 V
Kontaktpanel på brænderen.
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Installations/koblingsskema

12

3 4 5 6 7 8 9 10

Delbare klemrækker.
Kablerne fastgøres
parvis med kabelstrips
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3.5 Første start/Testsekvenser/Justering under drift
Alle indstillinger i forbindelse med installation skal udføres af en
autoriseret PellX installatør!
Brænderen er ikke indstillet ved levering. Inden man starter brænderen første
gang, SKAL den grovindstilles. Indstillingen gøres lettere hvis man bruger
brænderens indbyggede testsekvenser.
Derefter starter man brænderen og finjusterer den med et
røggasanalyseinstrument. Man bør også lave en efterjusterting efter nogle ugers
drift, så eventuelle tjærebelægninger fra brændefyring er brændt væk fra kedlen.
Værk opmærksom på, at indstillingerne ændres når man drejer på
justeringsknappen, selvom man ikke er i testsekvens. Man kan altså ændre
indstillingerne under drift.

Brænderens testsekvenser / Grundindstilling første start
For at starte en testsekvens, skal afbryderen slås fra og funktionsvælgeren
sættes i det program som skal testes (4 – 9).
Hvis brænderen er i drift når afbryderen slås fra, så lad den lukke ned, se side
14.
Grøn ”on” lampe blinker når afbryderen slås til. Testsekvensen starter når
trykknappen ”test” trykkes ind. Rød ”Larm/test” lampe lyser så længe
testen er i gang.
For at stoppe testsekvensen og gå tilbage til driftsprogram, slå afbryderen fra
og sæt funktionsvælgeren i et af driftsprogrammerne (0 – 3). Når afbryderen
slås til igen er brænderen i drift ( og vil starte når kedeltemperaturen er under
starttemperatur)
Program 9: Test startdosering
Før test skal sneglen fyldes med piller i.h.t instruktionen side 10.
Løft pilleslangen ud af faldrøret og placer en spand under den. Start
testsekvensen (9). Sneglen giver en sammenhængende dosering piller. Displayet
viser drejeknappens position (1 -10 lamper). Når testen er gennemført slukkes
”larm/test” lampen (tryk testknappen igen så køres en ny startdosering) Vej eller
mål den opsamlede dosis piller.
Vi foreslår 3 – 3,5 dl eller 200 – 250 gram. Pillerne skal dække tændhullerne i
brænderrørets ende. En for lille startdosis kan brænde så hurtigt ud at
flammeovervågeren ikke ser flammen, og brænderen vil gå over i driftsprogram,
og det vil medføre driftsstop og alarm. Undgå doser over 300 gram, pga.
risikoen for ”røggaseksplosion”
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Program 8: Test driftsdosering
Løft pilleslangen ud af faldrøret og placer en spand under den. Start
testsekvensen (8). Sneglen giver flere små doser piller i løbet af 6 minutter,
ligesom under drift. Displayet viser justerknappens position (1 -10 lamper).
Når testen er fuldført efter 6 minutter slukker ”larm/test” lampen ( tryk
testknappen igen så kører en ny driftsdoseringstest) Vej den opsamlede dosering
piller)
Driftdoser beregnet på piller med energiindhold 4.8 (kWh/kg)
Tilført
Effekt
[kW]

Testdos
[gram]

(12,5)

260

15

310

17,5

370

20

420

22,5

470

25

520

27,5

570

(30)

625

Tillförd effekt (kW)
30
25
20
15
10
200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

Testdos g / 6 minuter

Hvilken effekt man skal vælge afhænger af hvilken kedel brænderen monteres
på og ejendommens effektbehov. Rådfør dig med din PellX forhandler. Under
20 kW tilført effekt skal laveffekt jumperen fjernes.
Program 7: Test forbrændingsblæser højeffekt
Når testsekvensen startes går blæseren i indstillet højeffektprogram.
Displayet viser justerknappens position( 1- 10 lamper)
Testen kører i 6 minutter eller til afbryderen slås fra.
Op til 20 kW tilført effekt foreslår vi grundindstillingen mindst 3 tændte lamper i
displayet. Ved højere effekter kan man grundindstille med max blæser (10
lamper i displayet)
Program 6: Test forbrændingsblæser laveffekt
Blæseren går i laveffektprogram, i øvrigt funktion som testprogram 7
Op til 20 kW, tilført på højeffektprogram, foreslår vi grundindstillingen 5 tændte
lamper i displayet. Ved højere effekter kan man grundindstille med max. Blæser
( 10 lamper i displayet)
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Program 5: Test kedeltemperatur ( slukketemperatur)
Når trykknappen ”test” trykken ind 1. gang vises brænderens slukketemperatur
(anbefalet kedeltemperatur)
Displayet viser justerknappens position ( 2 – 10 lamper)
Hvis ”test” trykkes ind 2. gang (indenfor 6 min.) vises aktuel temperatur på
temperaturføler 1.
Displayet indikerer aktuel temperatur ( 0 – 10 lamper)
Hvis ”test” trykkes ind 3. gang (indenfor 6 min.) vises aktuel temperatur på
temperaturføler 2.
Displayet indikerer aktuel temperatur (0 – 10 lamper)
Hvis ”test” trykkes ind 4. gang (indenfor 6 min.) så går man ud af testsekvensen.
Trykkes ”test” nu så kører testen fra begyndelsen.
Testen kører i 6 min. Eller til afbryderen slås fra.
Slukketemperaturen kan stilles mellem
50 og 90°C, 2 til 10 lamper i displayet.

C

90
o

F. eks hvis 3 lamper er tændt er temperaturen
mindst 40+3x5=55°C og max 59°C

100
80

Temp

Under ca. 45°C er displayet helt slukket
og ved ca. 90°C er den helt tændt.
Displayet indikerer 5°C pr. lampe.

LED indikering av panntemperatur PellX

70
60
50
40
0

Program 4: Funktionstest

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Antal tända LED på display

Når testsekvensen startes tændes tændelement og blæser i løbet af max. 5 min. (
blæseren starter for at tændelementet ikke skal overophedes)
Når flammeovervågeren belyses (i løbet af 5 min) slår tændelement og blæser
fra og flammeovervågeren måler lysstyrken. Lystyrken indikeres på displayet ( 0
– 10 lamper)
En tændt lampe er nok til godkendt flammeovervågning under drift.
Hvis knappen ”test trykkes ind nu kører blæser og sneglemotor i
højeffektprogram i max 6 min eller til afbryderen slås fra.
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10

Justering under drift / finjustering af luftmængde
Udvis stor forsigtighed ved åbning af brændelågen eller kighullet
under drift. Hold ansigtet på behørig afstand og vær parat til at lukke
lågen.

For grov indstilling og kontrol af brænderens funktion, kan man bedømme
forbrændingens kvalitet ved at se på flammens størrelse og farve.
Flammen skal nogle minutter efter start have en gul-hvid nuance. Er flammen
mørk gul for brænderen for meget brændsel eller for lidt luft, hvid flamme
indebær tværtimod for meget luft eller for lidt brændsel. Flammen kan variere
lidt i farve mellem hvid og gul, dette er hel normalt. Grå eller sort røg fra
skorstenen indikerer også for lidt luft. Hvid røg består mest af vanddampe
hvilket er fuldt normalt ved lav udetemperatur. Hvis kedlen tidligere har fyret
med brænde kan røgen være mørk og stærkt lugtende pga. at tjære i kedel og
skorstensvægge brændes af. Dette kan forekomme i ca. en uge.
Finjusteringen af brænderen skal foretages når kedlen har opnået normal
driftstemperatur (mindst 60°C) og brænderen går i højeffektdriftprogram i
mindst 15 minutter, samt tidligst 5 minutter efter at brænderen er gået i
laveffektprogram.
Indstil luftmængden (blæser). Indstilling af korrekt luftmængde er vigtig for at
få en høj totalvirkningsgrad og dermed god driftsøkonomi. For optimal
indstilling skal et røggasinstrument anvendes.
AnbefaletCO2-indhold er en middelværdi på 10-13 % på højeffekt program og
nogle procent lavere på laveffektprogram.
Co-indholdet bør ligge på en middelværdi under 300 ppm.
Tænk på at selvom det er muligt at indstille brænderen med lav CO ved højere
CO2-indhold, bør Man have en marginal på nogle procent for at klare de
normale variationer som forårsages af brænder, trækforhold og askeansamling i
brænderrøret.
Vent til brænderen går i laveffektprogram i mindst 5 minutter ( 5 segmenter i
displayet lyser), stilluftmængden på samme måde som ved indstilling af
højeffektprogrammet. Flammen skal være betydeligt mindre end i
højeffektprogrammet.
Finjuster stoptemperaturen og overvåg brænderen under næste fyringscyklus.
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3.6 Bemærkninger
Installatørbemærkninger
Bemærkninger for indtrimning, justering, service og vedligeholdelse som kan
være til gavn for kommende service.
Dato

Installatør

Bemærkninger
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4 Garanti
4.1 Garantivilkår
Leverandøren giver 2 års produktgaranti på det leverede produkt, regnet fra indkøbsdatoen.
Med produktet følger PellX brænder med styreenhed samt tilslutningsdele og tilbehør som
indgår i anlægget ved slutbesigtige lsen.
Datoen for indkøb skal dokumenteres med kvittering eller andet købsbevis, hvor sælgerens
navn er angivet.
Produktet skal være installeret af behørig installatør i henhold til PellX installations
vejledning og anlægget skal være slutbesigtiget og testet af autoriseret PellX installatør, før
det tages i drift. Dette dokumenteres ved PellX installatørens udfyldelse af installationsbevis
ved driftstestning og slutbesigtigelsen.
Garantien gælder under forudsætning af:
Originalt installationsbevis underskrevet af autoriseret PellX installatør kan fremvises.
•
Dato for indkøb og sælger kan dokumenteres.
•
Produktet er installeret, benyttet og vedligeholdt ifølge PellX installationsanvisninger og
den medfølgende drifts- og vedligeholdelsesanvisning.
• Garantien dækker udskiftning/reparation af den/de defekte dele som på grund af
fabrikationsfejl var fejlbehæftet ved levering.
Begrænsninger
Garantien dækker ikke kørsel til installations adressen, og garantien skal derfor opfattes som
indleveringsgaranti.
Forbrugskomponenter omfattes ikke af den øvrige garanti.
Udskiftede dele i garantiperioden, følger den garanti som gælder fra produktets indkøbsdato.
Forbrugskomponenternes garanti tider er:
Komponent
Pilleslange
Tændelement

Garantitid
Ingen garanti
1 år

Undtagelser
Garantien dækker ikke dele som er blevet defekt på grund af uforsigtig eller fejlagtig
håndtering, p.g.a. manglende vedligehold eller p.g.a. installationen ikke er udført i henhold til
leverandørens forskrifter.
Leverandøren frasiger sig ethvert ansvar for skader som forårsages direkte eller indirekte af
personer, dyr eller formål som ikke har fulgt anvisningerne i denne drifts- og
vedligeholdelsesvejledning. Det gælder især de advarselsanvisninger som er angivet for
installation, drift og vedligehold af udstyret.
Leverandøren forsøger at udbedre eventuel reklamation på kortest muligt tid. Erstatning for
den tid produktet ikke har kunnet anvendes godtgøres ikke.
Garantien omfatter ikke skader på grund af transport og/eller håndtering. Garantien gælder
ikke hvis skade er forårsaget af utilladte indgreb i udstyret, atmosfæriske forstyrrelser,
naturkatastrofer, aske, forstyrrelser i el- leveringen og manglende eller fejlagtig vedligehold.

Garantianmeldelse
Begæring af garantianmeldelse skal ske til forhandleren. Leverandøren frasiger sig ethvert
ansvar, i det tilfælde produktet eller noget tilbehør er anvendt eller modificeret på ukorrekt
måde.
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®

Garanti – og installationsbevis
Installeret produkt: _____________________________ Serie Nr:

________________

Kedel (mærke/model): __________________________ Fabrikations år: ____________
Dato for slutbesigtigelse: ________________________
Opmåling med instrument model/betegnelse

Opmålte værdier
Undertryk i
skorsten (kold)
Undertryk i
skorsten (varm)
Drift ved fuledffekt
Røggastemp.
CO
O2
CO2
λ

[Pa]

Temperatur
udendørs

[ºC]

[Pa]
[ºC]
[ppm]
[%]
[%]

Drift ved laveffekt (65 %)
Røggastemp.
CO
O2
CO2
λ
Lågeffekt urkopplad

[ºC]
[ppm]
[%]
[%]

Indstillingsværdier på styreenheden
Drift funktionsomkoblere i program ( 0, 1, 2, 3 ):
Indstill. Funkt.
Display
Mål
Instill funkt.
(1 – 10)

Blæser L
Blæser H
Kedeltemp.

Display

Mål

(1 – 10)

[V] Startdos
[V] Driftdos
[ºC]

[s]
[s]

Installeret hos:
Navn:
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