












7. CZYSZCZENIE PALNIKA

powinno się czyścić ruszt paleniska oraz komorę powietrzną (pod rusztem)
w sezonie letnim (sam bojler) raz na 5-6 miesięcy. w Sezonie zimowym raz
na 3-4 miesiące do czyszczenia przygotuj rękawice ochronne,
klucz „13" (płaski, oczkowy nasadowy), pręt, drut o średnicy nie większy 
niż 7 mm (wkrętak, gwóźdź)

01. Odkręć kluczem „13" płytkę wyczystki

02. Zdemontuj płytkę wyczystki

03. Wysuń ruszt paleniska

04. Oczyść otwory napowietrzne oraz usuń popiół
z komory powietrznej pod rusztem. Włóż ruszt
paleniska, załóż płytkę wyczystną. dociśnij ruszt
paleniska do dołu, aby równo leżał, dokręć.

ROZPALANIE PALNIKA SV200



7.1. ROZPALANIE PALNIKA SV200

przygotuj kilka kawałków drewna rozpałkowego (drobne, suche długości
6-12 cm). Przygotuj rozpałkę w kostkach do grilla - białą, zapalniczkę
lub zapałki, 2 garści  ekogroszku lub miał, rękawice ochronne.

1. Wsyp opał do zbiornika (kosza), zamknij klapę
 2. Włącz na sterowniku sterowanie ręczne rozpalanie, załącz podajnik do pracy

ciągłej na 5 minut (tak, aby paliwo doszło do paleniska), wyłącz podajnik
3. Opał (ekogroszek, miał) wygarnij z paleniska, tak aby komora palnika
była pusta
4. Wrzuć do palnika kilka palących się kawałków rozpałki jak najdalej się da
(do paleniska), zaraz na to wrzuć pojedynczo kilka kawałków drewna
rozpałkowego 5-10 szt.
5. Załącz wentylator (dmuchawa) na sterowniku na obroty minimalne 3-5%
ok. 1 minuty, tak aby drewno się rozpaliło (duży obszerny płomień)
6. Wyłącz wentylator na czas wrzucania 2-3 garści opału do paleniska
7. Wrzuć 2-3 garści opału do środka palnika na palące się drewno
(jak najdalej się da)
8. Załącz wentylator na minimalne obroty 3-5% na ok. 1 -2 minut, po upływie
2 minut zwiększ obroty wentylatora do 30-40%, czekać tak długo, aż płomień
będzie się zmniejszać (oznaką upalającego się paliwa i rozpałki) podaj dawkę
opału, ok. 10-20 sekund, tak aby znów płomień się powiększył. Czekamy znów
parę minut do momentu zmniejszania się płomienia. Gdy płomień się
pomniejszy (pali się w środku, prawie brak płomienia na zewnątrz palnika)
opuść sterowanie ręczne, załącz automat.  



Poglądowe nastawy dla sterowników Technix PID 

Dla ekogroszków 24 do 28
Dla mocy kotła 8 do 10 kW
Podajnik (podawanie) 10 sekund pauza w podawaniu 30 do 40 sekund
Wentylator 60% do 70% (wentylator 30 wat)
Automat włączony (pid)

1. dla mocy 12-15kW
Podajnik (podawanie) 10 sekund (pauza w podawaniu) 50 do 60 sekund
Wentylator 50% do 60 % (wentylator rms 120 wydajność 300 do 360m3)
przesłona od wentylatora (dmuchawy) otwarta
Automat włączony (pid)

2.  dla mocy kotła 19-24kW
Podajnik (podawanie) 10 sekund pauza w podawaniu 30 do 40 sekund 
wentylator 70% do 80% (rms 120 wydajność 300 do 360 m3)
Wentylator przesłona otwarta
Automat włączony (pid)

3.  dla mocy 30 kW
Podajnik (podawanie) 10 sekund pauza w podawaniu 20 do 30 sekund
wentylator 60% do 70% (rms 120 wydajność 300 do 360m3)
Przesłona otwarta
Automat włączony (pid)

4. dla mocy 38 do 48 kW
Podajnik (podawanie) 10 sekund pauza w podawaniu 15 do 20 sekund
Moc wentylatora (dmuchawy) 80% do 90% (rms 120 moc 300 do 360m3)
Przesłona otwarta
Automat włączony (pid)



7.2. WYMIANA ZAWLECZKI



7.3. DODATKOWE ELEMENTY PODAJNIKA
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