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Spodaj naveden EDILKAMIN S.p.a. z registriranim sedežem
na naslovu - ters at Via Vincenzo Monti 47 - 20123 Milano Italy - VAT IT00192220192

Z vso odgovornostjo zagotavlja, da:
Je peletna peč navedena spodaj, skladna z EU uredbo
305/2011 (CPR) in harmonizirana z EU standardom
EN 14785:2006

PELETNI KOTEL, proizvajalec EDILKAMIN, model
MITO IDRO
Leto izdelave: glej ploščico na izdelku
Izjava glede moči (DoP - EK 097):
glej ploščico na izdelku

Prav tako izjavlja da:
MITO IDRI kotel na lesne pelete zadovoljuje zahteve naslednjih evropskih direktiv:
2014/35/EC – Nizko napetostna direktiva
2014/30/EC – Direktiva glede elektromagnetne kompatibilnosti

EDILKAMIN S.p.a. se ograjuje od vseh odgovornosti glede
nedelovanja ali poškodb naprave v primeru neavtorizirane
zamenjave, montaže oziroma sestave ali kakršnihkoli modifikacij
na izdelku s strani osebja, ki ni pooblaščeno s strani podjetja
EDILKAMIN.
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SLOVENSKO

Draga gospa/gospod
Čestitke ob izbiri našega produkta.
Prosimo skrbno preberite ta dokument pred uporabo produkta, saj si boste na ta način zagotovili najboljše delovanje in popolno
varnost.Za dodatne napotke ali pomoč, se prosim obrnite na PRODAJALCA, kjer ste kupili produkt ali obiščite našo spletno stran
www.edilkamin.com in kliknite na PRODAJALCI / DEALERS.

OPOMBA
- Po razpakiranju produkta preverite stanje in celovitost dobave (daljinski upravljalnik, , zaščita, nadomestno tesnilo,
garancijska knjižica, rokavica, CD/tabela s tehničnimi podatki, lopatica, razvlaževalna sol).
V primeru napake, nemudoma kontaktirajte dobavitelja, kjer ste kupili izdelek ter mu zagotovite kopijo garancijske knjižice in kopijo
računa.
- Zagon/ testno delovanje
Zagon se mora izvesti s strani EDILKAMIN-a pooblaščenega servis, ki zagotovi pravilno delovanje. Zagon, kot določen v standardu UNI
10683 sestoji iz niza pregledov ustreznosti montaže peči z namenom zagotoviti pravilno delovanje sistema in njegovo skladnost z veljavno
zakonodajo.
Podrobnosti glede vam najbližjega pooblaščenega serviserja lahko pridobite od vašega prodajalca, na naši spletni strani
www.edilkamin.com ali da pokličete na klicni center.
- Nepravilna montaža, nepravilno vzdrževanje ali nepravilna uporaba izdelka, odvezuje proizvajalca odgovornosti za kakršno koli
povzročeno škodo, kot posledico uporabe tega produkta.
- serijska številka, potrebna za identifikacijo peči se nahaja:
- na vrhu embalaže
- v garancijski knjižici v samem kurišču
- na identifikacijski ploščici, pritrjeni na hrbtni strani enote;
;

Ta dokumentacija se naj hrani za identifikacijo, skupaj z veljavnim potrdilom o nakupu. Podatki, ki so vsebovani v le tej, se
morajo navesti, ko se zahteva informacije in biti na razpolago, če se potrebuje servis;
- Vse slike služijo ilustrativnim namenom; dejanski izdelki se lahko razlikujejo.
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SLOVENSKO

VARNOSTNE INFORMACIJE
KOTEL NE SME NIKOLI DELOVATI BREZ VODE V
SISTEMU.

• Med delovanjem peči ne smejo biti odprta vrata, zlomljeno
teklo ali če so vratca za polnjene pelet odprta.

KOTEL SE LAHKO POŠKODUJE, ČE DELUJE BREZ
VODE V SISTEMU.

• Peč se ne sme uporabljati, kot lestev ali podpora za
kakršenkoli predmet.

VODA V SISTEMU MORA BITI POD TLAKOM OKOLI 1.5
BAR.

• Ne postavljajte ničesar, kar ni ognje odporno v bližino
peči.

• Naprave ni dovoljeno uporabljati s strani oseb z zmanjšano
psihično, senzorsko ali mentalno kapaciteto ter otrok.

• Ne polagajte perila za sušenje direktno na peč. Katerikoli
nosilec za sušenje perila se mora postaviti na ustrezni
varnostni razdalji od peči (nevarnost požara).

• Poglavitne nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe kotla, se nanašajo
na neupoštevanje montažnih navodil, direkten stik s
komponentami, ki so pod napetostjo (interna), kontakta z ognjem
ali vročimi deli (steklo, cevi, izpih vročega zraka), ko se
uporabljajo tuje snovi ali nepriporočljiva goriv, ali zaradi
nepravilnega vzdrževanja, ali zaradi večkratnega pritiskanja
na gumb za vžig, brez da bi prej očistili zgorevalno posodo.
• Če pride do okvare komponent, je peč opremljena z
varnostnimi komponentami, ki zagotavljajo avtomatski
izklop. Slednje se aktivirajo brez potrebne dodatne
intervencije.

• Za pravilno delovanje mora biti peč inštalirana skladno z
montažnimi navodili in vrata se ne smejo odpirati med
delovanjem: zgorevanje je popolnoma avtomatizirano in ne
potrebuje dodatnih intervencij.

• Poskrbite, da je peč prvič zagnana s strani pooblaščenega
serviserja za Edilkamin izdelke (center tehnične pomoči) v
skladu s tovarniškimi navodili; to je obvezen pogoj za
veljavnost garancije.
• Ko peč deluje, dimovodne cevi in vrata postanejo zelo vroča (ne
dotikajte se jih brez uporabe priložene termo rokavice).
• Ne ovirajte ventilacijski/prezračevalnih odprtin v sobi, kjer je
peč montirana. Prav tako ne ovirajte zajemnih odprtin za zrak
na sami peči.
• Ne močite peči in ne približujte se električnim delom z
mokrimi rokami.
• Ne uporabljate reducirnih kosov na dimovodnih ceveh.

• Uporabljajte samo certificirane, visoko kvalitetne, max.
6mm premera, lesne pelete za gorivo.

• Peč mora biti inštalirana v prostoru, ki je primeren za preprečite
ognja in je opremljen z vsem potrebnim (zagotovljeno električno
napajanje in zadostne odprtine za zajem svežega zraka in odvod
dimnih plinov), da bo peč delovala pravilno in varno.

• Pod nobenimi pogoji se ne sme dodajati kakršnakoli dodatna
snov ali predmet v kurišče ali zalogovnik.
NIKOLI ne uporabljate tekočega goriva za vžig peči ali da
razgorite žerjavico.

• Temperatura v prostoru, kjer je montiran kotel, ne sme pasti
pod 0 °C.

• Ne uporabljajte gorljivih produktov za čiščenje dimnika (dela
dimnika, ki povezuje peč z vertikalnim dimnikom).
• Kurišče in zalogovnik se lahko čistita samo HLADNA.
• Komponente kurišča in zalogovnika se čistijo samo s
sesalnikom za pepel.
• Steklo se lahko čisti samo, ko je HLADNO s primernim
izdelkom za čiščenje saj (npr. GlassKamin Edilkamin) in
neabrazivno krpo.

• Uporabljajte ustrezne proti zamrzovalne dodatke za
vodo v sistemu.
• V primeru, da ima polnilna voda trdoto večjo od 35° F
(20°dH), uporabite mehčalec vode. Za nasvete se obrnite na
direktivo UNI 8065-1989 (Tretiranje vode v ogrevalnih
sistemih za civilno gradnjo).
• ČE VŽIG ZATAJI, NE SMETE PONOVNO
ZAGNATI PEČI DOKLER NE IZPRAZNITE
ZGOREVALNE KOMORE.
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SPLOŠNE INFORMACIJE
Kotel uporablja za gorivo lesne pelete. To so majhni cilindri,
narejeni iz stisnjenega lesa, katerih zgorevanje se kontrolira
elektronsko. Kotel lahko ogreva vodo, ki se pretaka v
ogrevalnem sistemu (radiatorji, kopalniški radiatorji in talno
ogrevanje), proizvaja pa tudi topel zrak, ki ga ventilator
vpihuje v sobo v kateri je montiran in jo ogreje. Topel zrak
vpihuje skozi rešetko, ki se nahaja na zgornji vrhnji strani
kotla, nad vrati (M).
Gorivo (peleti), ki se nahajajo v zalogovniku (A), se do
zgorevalne komore (D) transportirajo s pomočjo polža (B), ki
ga poganja koračni motor (C). Peleti se zakurijo z vročim
zrakom, ki ga ogreje elektro uporovna svečka (E) in se vpihuje
v zgorevalno komoro s pomočjo dimovodnega ventilatorja (F).
Dim, ki nastaja zaradi zgorevanja, se odvaja iz zgorevalne
komore s pomočjo enakega dimovodnega ventilatorja (F) in
izloča preko dimovodnega odvoda/cevi (G), ki se jo lahko
poveže na hrbtni strani peči.
Pepel pada pod in zraven zgorevalne komore, kjer se nahaja
predalnik za pepel in se ga mora redno periodično čistiti s
sesalnikom za pepel, ko je kotel hladen.
Vroča voda, ki jo ogreje kotel, se transportira s pomočjo
obtočne črpalke, ki je vgrajen v sam kotel.
Kotel je konstruiran tako, da deluje v zaprtih ogrevalnih
sistemih in ima že vgrajeno raztezno posodo (I) in varnostni
ventil.
Količina goriva, odvod dimnih plinov / zajem zraka za
zgorevanje in aktivacija obtočne črpalke, so regulirani s strani
matične plošče, ki je opremljena s programsko opremo
Leonardo z namenom doseganja visokega zgorevalnega
izkoristka in nizke emisije.
Glavne delovne faze se upravljajo preko nadzorne plošče, ki
se nahaja pod pokrovom zalogovnika pelet.
Cevi toplotnega izmenjevalnika se čistijo s pomočjo cevnih
čistilnih kosov (H), ki jih upravljamo z ročko (L).
Peč je opremljena s serijskim vhodom na katerega se lahko
poveže opcijski kabel (koda 640560). S slednjim lahko
priključimo naprave, ki dovoljujejo oddaljen vžig (npr.
preko telefona, lokalni termostat, ipd.).

SLOVENSKO

L
M
A
H
D

B
E
C
F

I

Načini delovanja
(za podrobnejšo razlago, prosim pojdite na stran 49)
Temperatura vode v sistemu se nastavlja preko nadzorne
plošče (standardna nastavitev 70° C). Kotel ročno ali
avtomatsko modulira moč, da doseže in vzdržuje to
temperaturo.
Pri majhnih sistemih lahko omogočimo ECO funkcijo (kotel
se izklopi in ponovno vklopi glede na doseženo/podseženo
nastavljeno temperaturo).
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SPLOŠNE
PLOŠNE INFORMACIJE
LEONARDO je varnostni zgorevalni in kontrolni sistem, ki omogoča
omogo optimalno
delovanje
lovanje v vseh pogojih na podlagi dveh senzorjev, ki merita nivo tlaka v zgorevalni
komori in temperaturo dimnih plinov. Zaznavanje in posledična
posledi
optimizacija teh dveh
parametrov je konstantno, z namenom, da popravi anomalije v delovanju v realnem času.
LEONARDO sistem omogočaa konstantno zgorevanje in avtomatsko prilagajanje vleka
gleda na stanje v dimniku in njegov tip (kolena, dolžina, oblika, premer, ipd.) ter
okoljskih pogojev (veter, vlažnost, atmosferski tlak, montaža na veliki višini, ipd.).
Obvezno se mora upoštevati zahteve glede montaže.

*

* patentirano

LEONARDO sistem lahko tudi avtomatsko prepozna tip petel in avtomatsko prilagodi
pretok, da zagotovi zahtevano stopnjo zgorevanja.
zgorevanja

senzor pretoka

tipalo izhodne
vode

št.vrt.dim.pl.
priključek
RS323

Tlačno stikalo
polž rpm

Presostat

Priključne točke

Termočlen

Daljinski
upravljalnik

termočlen

• ELEKTRONSKA MATIČNA
ČNA PLOŠČA
PLOŠ

Tlačno stikalo min.tlaka v
sistemu

Rez.napajanje
Li bat.CR2032
bat.

ventilator

varovalka 2A

varovalka 2A

Motor dimni plini

M SCREW

Vžigni element

SLOVENSKO

• ELEKTRONSKA OPREMA

230 vac el.napajanje
50Hz +/-10%

Priključek na hrbtni strani kotla

Obtočna
čna črpalka
č

SERIJSKI PRIKLJUČEK
Na AUX izhod se lahko opcijsko priključi
či pogoj za vklop in izklop pe
peči (npr. preko
telefona, lokalnega termostata, ipd.).
pd.). Slednji se nahaja na hrbtni strani peči.
pe Slednje se
lahko izvede s priključnim
nim kablom, ki se ga naro
naroči posebej (koda 640560).
REZERVNO NAPAJANJE (SPOMIN)
Na matični ploščii se nahaja baterija kot rezervno napajanje za spomin nastavitev (3(3
Volt CR 2032).
2). Njena iztrošenost se signalizira s sledečim
slede
opozorilom (v primeru
normalne obrabe in ne v primeru defekta): “Battery check”. Za podrobnejše informacije
se prosim obrnite na strokovnjaka, ki je izvedel zagon.
VAROVALKA *
V predalčniku s stikalom, ki see nahaja na hrbtni strani peči
pe sta vstavljeni dve varovalki.
Ena od njiju je v funkciji * druga pa je za rezervo **.
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* **

KOTEL SE IZDELUJE V NASLEDNJIH RAZLIČICAH:
RAZLI
- keramične stranice,
ice, pokrov in vstavki kremne / kostanjeve/ pergamente barve
- stranice iz črnega jekla in keramičnimi
čnimi
nimi vstavki ter pokrovom kremne / kostanjeve / pergamente / črne barve

SPREDAJ

ZADAJ

110

zgorevalni
zrak
Ø 4 cm aria
Øcombustione
40 mm
Dimni
plini
Ø 8 cm
Ø
80
mm
uscita fumi

10
vhod

44

3/4”
moški 3/4"
maschio

7

18,5

izhod

1,5 8 7 9,5
52

1/2”
moški 1/2"
maschio

TLORIS

110

55

S STRANI

12

52
55
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SLOVENSKO

SPLOŠNE
PLOŠNE INFORMACIJE

SPLOŠNE INFORMACIJE
SLOVENSKO

TOPLOTNO TEHNIČNE KARAKTERISITKE glede na EN 14785
Nominalna moč

Minimalna moč

Razpoložljiva moč

16,2

4,8

kW

Prenesena moč na vodo brez ventilatorja

11,8

3

kW

Prenesena moč na okolico

4,4

1,8

kW

Izkoristek

91,6

97,6

%

Emisije CO 13% O2

0,010

0,025

%

129

56

°C

3

0,8

kg/h

12 - 5

10 - 3

Pa

Temperatura dimnih plinov
Poraba goriva
Vlek
Kapaciteta zalogovnika

30

kg

Vsebnost vode

12

Litrov

Maksimalni delovni tlak vode

1,5

bar

Maksimalna delovna temperatura vode

90

°C

Avtonomnost

8

30

ur

Ogrevalni volumen *

420

m3

Premer izhoda dimnih plinov (moški priključek)

80

mm

Premer zajema svežega zraka (moški priključek)

40

mm

250 / 230

kg

Teža vključno z embalažo (jeklo/steklo)

TECHNIČNI PODATKI ZA DIMENZIONIRANJE DIMNIKA sledni morajo v vsakem primeru
ustrezati smernicam v teh navodilih in lokalnim predpisom
Nominalna moč

Minimalna moč

Razpoložljiva moč

16,2

4,8

kW

Temperatura dimnih plinov na izhodu iz peči

155

67

°C

Minimalni vlek

0,01

Volumen dimnih plinov

10,6

Pa
3,6

g/s

* Volumen ogrevanja se izračuna glede na stopnjo izolacije objekta po italijanski zakonodaji 10/91 in dopolnilih ter potrebe po
ogrevanju 33 Kcal/m³ na uro.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Moč

230Vac +/- 10% 50 Hz

Povprečna poraba pri delovanju

120 W

Zagonska moč (pri startu)

400 W

Varovalka matične plošče

T2A, 250 Vac, 5x20 Fuse

N.B.
1) imejte v mislih, da lahko eksterne naprave povzročajo interferenco pri delovanju matične plošče.
2) opozorilo: delo na komponentah pod napetostjo, vzdrževanje in/ali kontrole se morajo izvajati samo s strani kvalificiranih
strokovnjakov. (pred posegi ali vzdrževanjem, odklopite napravo od električnega omrežja)
3) V primeru težav z električnim omrežjem, se posvetujete z električarjem glede možnosti vgradnje UPS z najmanj 800
Vac. Nihanja napetosti večja od 10% lahko povzročijo težave z izdelkom.
Navedeni podatki so ilustrativne narave in podani s strani neodvisnega inštituta.
EDILKAMIN s.p.a. si pridržuje pravico, da modificira izdelek brez predhodne najave z namenom izboljšanja izdelka.
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SPLOŠNE INFORMACIJE
Obtočna črpalka
poskrbi za kroženje vode po ogrevalnem sistemu.

Termoelement dimnih plinov
Nahaja se na izhodu dimnih plinov za zaznavo temperature.
Vklopi in izklopi peč in kontrolira njeno delovanje na podlagi
definiranih parametrov.

Zaprta raztezna posoda
Absorbira spremembe volumna sistemske vode zaradi
temperaturnega raztezanja in krčenja.
Inštalater mora oceniti ali je glede na vsebnost vode v
sistemu potrebno dodati dodatno eksterno raztezno posodo.

Senzor pretoka
Nahaja v se dimovodnem kanalu in vklopi, oziroma izklopi
kotel, če je pretok dimnih plinov nepravilen, kar pomeni
možnost težav z nizkim tlakom v dimovodnem sistemu.
Varnostni termostat dovodnega polža
Aktivira se, ko je temperatura v peči previsoka. Zaustavi dovajanje
pelet, kar povzroči prenehanje delovanja peči

Manometer
Nahaja se na desni strani kotla (B -Sl. 2), in sna njem lahko
razberemo tlak vode v sistemu.
Ko kotel deluje priporočamo delovni tlak vode 1,5 bar.

Tipalo temperature vode
Zaznava temperaturo vode v kotlu in pošilja matični plošči
informacije za delovanje obtočne črpalke ter modulacijo kotla.
Če je temperatura previsoka, inicira izklop kotla.

Izpustna pipa
Nahaja se na hrbtni strani kotla spodaj. Slednjo se odpre, če
obstaja potreba za izpust vode iz kotla / sistema.

Varnostni termostat pregrevanja vode
Zaznava temperaturo vode v kotlu. Če je previsoka, začne
proces zaustavitve z izklopom dovod električne energije do
koračnega motorja peletnega polža.
Če se termostat aktivira, se ga mora resetirati ročno s pritiskom
rdečega gumba, ki se nahaja na hrbtni strani kotla (A -Sl. 1).
Varnostni ventil 3 bar
Pri doseganju tlaka, ki je naveden na ploščici, se bo sistem
razbremenil viška vode, ki se bo posledično morala dopolniti.
POZOR!!!! Ne pozabite izvesti povezave varnostnega
ventila z odvodom vode (kanalizacijo).

Odzračevalni ventil
Nahaja se na zgornji strani in z njim lahko odzračujemo v
sistemu eventualno prisoten zrak.
Stikalo minimalnega tlaka vode v sistemu
Nahaja se na hidravlične tokokrogu in prekine delovanje
kotla, če je tlak vode prenizek.
Preverite, da v sistemu ni netesnosti in ponovno vzpostavite
pravilen tlak z dopolnitvijo vode.

A

Elecktrični vžigalni element
Povzroči zgorevanje pelet in ostane prižgan, dokler se plamen
ne stabilizira. Ta komponenta je predmet izrabe.

B

Ventilator dimnih plinov
“Potiska” dimne pline v dimnik in zajema svež zgorevalni zrak
na podlagi podtlaka.
Tlačno stikalo / Presostat
Nahaja se na ventilatorju dimnih plinov, ki zaznava vrednost
vakuuma (v primerjavi z okolico) v kurišču.
Varnostni termostat hranilnika
Nahaja se na dovajalnem sistemu pelet iz hranilnika. Vključi
se, ko je temperatura v samem kotlu previsoka. Zaustavi
dovajanje pelet in povzroči izklop kotla.
Sl. 1
N.B.:
ČE KOTEL ZABLOKIRA, SE BO VZROK IZPISAL NA DISPLEJU IN SHRANIL V SPOMIN NAPAK.
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SLOVENSKO

• VARNOSTNI ELEMENTI

SLOVENSKO
SLOVENSKO

MONTAŽA
SPLOŠNE INFORMACIJE
v Italiji je potrebno navesti izjavo o skladnosti, ki je skladna
z ministrskim dekretom 37/2008 (nanašajoč se na zakon
46/1990) in standarde UNI 10683 in UNI
10412-2.
V primeru montaže v večstanovanjsko zgradbo je potrebno
predhodno kontaktirati upravitelja stavbe.
PREVERBA KOMPATIBILNOSTI Z OSTALIMI
NAPRAVMI
V Italiji se peč NE SME montirati v enak prostor, kjer se
nahaja ogrevalna tehnika na plin tipa B (npr. plinski kotli,
peči in oprema z napo - ref. UNI 10683in 7129). Lahko se
zgodi, da peč povzroči podtlak v prostoru in s tem vpliva na
omenjene naprave. Skladno s standardom, se peč tudi ne
sme montirati v spalnico.
PREVERITE POVEZAVO NA ELEKTRO OMREŽJE
(vtikač mora biti dostopen)
Peč je opremljena z jakostnim priključnim kablom, ki se ga
vtakne v 230V 50 Hz vtikač. Nihanja napetosti več kot 10
% lahko poškodujejo peč. Električna napeljava mora
ustrezati zakonodaji; še posebej preverite učinkovitost
ozemljitve. Elektro inštalacija mora imeti kable z zadostnim
premerom glede na jakost peči. Neprimerna ozemljitev
lahko privede do anomalij, za katere Edilkamin ni
odgovoren. V primeru težav z električnim omrežjem se
posvetujte z električarjem, ki bo ocenil možnost vgradnje
sinusne UPS naprave, moči najmanj 800 Va (800VA –
640W; UPS mora imeti povsem sinusno delovanje 100%
online).
ZAJEM SVEŽEGA ZRAKA
Peč je primerna tudi za montažo v hiše, ki so definirane kot
'pasivne'. V tem primeru se mora zrak za zgorevanje
zajemati preko hermetično zaprtih cevi od zunaj (iz
okolice). Slednje so povezane z zajemno odprtino ø 4 cm na
hrbtni strani peči.
Alternativno je možno uporabiti koncentrični dimnik.
Poskrbite, da je zunanji zajem zraka izveden tako, da se ga
ne more blokirati ali ovirati. Pri vseh ostalih tipih hiš se
lahko peč montira na tradicionalen način in posledično
uporabi za zgorevanje zrak iz prostora ( v vsakem primeru
mora biti zagotovljeno tehničnih predpisom glede zračenja).
Cev mora biti dolžine manj kot 1 meter in ne sme imeti
zavojev. Zaključiti se mora s kolenom 90° obrnjenim
navzdol ali zaščitenim z varovalom pred vetrom. V vsakem
primeru mora imeti vod za zajem zraka svetel premer
najmanj 12 cm². Zunanji zaključek voda za zajem svežega
zraka mora biti zaščiten z mrežo proti insektom, ki ne
zmanjša efektiven svetel premer 12 cm².
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POZICIONIRANJE IN VARNOSTNI ODMIKI ZA
POŽARNO VARNOST
Peč se mora montirati skladno z naslednjimi varnostnimi
smernicami:
- minimalna razdalja od gorljivih materialov na stranicah in
zadnji strani peči: 20 cm
- gorljivi materiali ne smejo biti bližje sprednji strani peči kot
80 cm.
Če ni mogoče upoštevati zgoraj navedenih razdalj, je
potrebno izvesti konstrukcijske posege, ki preprečijo
nevarnost požara.

Če je dimovod v kontaktu z lesenimi stenami ali
drugimi gorljivimi materiali, je potrebno slednjega
izolirati.

DIMOVOD

TIPIČNI PRIMERI

Peč mora imeti svoj lasten dimovod (dimnih plinov se ne
sme odvajati v dimovod druge naprave). Dimni plini se
odvajajo preko dimovodne odprtine premera 8 cm, ki se
nahaja na hrbtni strani peči.
Izhod
hod dimnih plinov mora biti povezan do okolice s
certificiranimi jeklenimi cevmi po EN 1856.
Cevi morajo biti hermetično zaprte/tesne.
Primer podatkov, ki jih najdete na primernih ceveh:T600 N1
D V2 L50050 G70 (ni primerno za T < 200; 0 indicira
ničelni upor pretoku saj).
Material, ki se uporabi za tesnjenje in po potrebi za izolacijo
cevi, mora biti odporen na visoke temperature 8visoko
temperaturni silikonski kit).
Edini dovoljen horizontalni odsek je lahko dolg do 2 m in
imeti do tri kolena 90° (v povezavi
vi do vertikale).
Zahteva se najmanj 1,5 m vertikalni odsek in proti vetrni
terminal (čee odvod dimnih plinov ni po dimovodu skladnem
z UNI 10683).
Vertikalni del dimovoda je lahko interni ali eksterni.
Čee je dimovod po zunanji strani, ga je potrebno ustrez
ustrezno
izolirati. Čee je dimovod izveden po notranji strani, mora biti
slednji primeren za trdna goriva.
Čee je dimovod širši od 150 mm v premeru, ga je potrebno
adaptirati z vstavitvijo cevi, ki ima primeren premer in je iz
ustreznega materiala (npr. 80 mm jeklena
lena cev).
Vsi deli dimovoda morajo biti dostopni za kontrolo.
Dimovodi in dimovodni priključki,
ki, ki obratujejo na trdna
goriva se morajo čistiti
istiti najmanj enkrat letno (preverite
lokalno zakonodajo v vaši državi, če obstaja druga
drugačna
direktiva).
Če ne zagotovite rednega čiščenja
enja in kontrole dimovoda,
tem povečate
ate verjetnost požara v dimniku. Č
Če pride do
požara, postopajte sledeče:
e: Ne uporabljajte vode za
pogasitev požara; Izpraznite zalogovnik pelet; Kontaktirajte
strokovnjaka, da pregleda peč pred njeno pono
ponovno uporabo.
Peč je konstruirana, da deluje v vsakih vremenskih
razmerah.
V primeru izrednih razmer, kot na primer zelo močan
mo
veter,
se lahko aktivira varnostni sistem, ki povzroči
povzroč varnostno
prenehanje delovanja peči.
Če pride do slednjega, ne upravljate s pečjo,
čjo, ko so varnostni
elementi izklopljeni. Čee težava ostaja, kontaktirajte našo
tehnično podporo.

Slika 1

DIMOVODNA CEV
Njene glavne značilnosti so:
- notranji presek na dnu dimnika mora biti enak preseku na
zaključku dimnika
- mora imeti notranji presek enakk kot presek dimnika in izpust
dimnih plinov vsak dvakrat tolikšen kot notranji premer
dimnika
- mora biti daljši od cone povratnega toka in mora biti odporen
na veter, oziroma podtlak pri turbulentnem vetru.
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Slika 2

SLOVENSKO

MONTAŽA

A: dimnik
imnik iz izoliranih jeklenih cevi skladnih z EN 1856
B: minimalna višina 1.5 m in v vsakem primeru nad višino
strešnega žleba
C-E:: zajem zraka od zunaj (minimalni notranji presek: 80 cm²)
D: jeklen dimnik znotraj obstoječega
obstoje
zidanega dimnika.

MONTAŽA
- Mora imeti vertikalno ekspanzijo, ki ni manjša od 30 cm.
Po slednji se lahko cev nadaljuje pod kotom, ki omogoča
odtok vode.
- Premer cevi mora biti vsaj en razred več od nominalnega
premera varnostnega ventila.
Konec cevi mora biti speljan v odtok (kanalizacijo).
PREPOVEDANO JE ZAPRETI/BLOKIRATI VARNOSTNI
VENTIL

SLOVENSKO

CEVNE POVEZAVE
Cevne povezave so odvisne od tipa sistema. Kljub temu
pa obstajajo 'splošna pravila':
• Montaža se mora izvesti s strani kvalificiranega inštalaterja,
ki vam lahko izda uradno potrdilo u ustreznosti instalacije v
skladu z zakonodajo posamezne države (npr. v Italiji
ministrska odločba 37/2008 in standard UNI 10412-2)

• Preverite, da je hidravlika sistema korektno izvedena in je
opremljena z raztezno posodo, ki je dovolj velika glede na
velikost ogrevalnega sistema.
Prisotnost raztezne posode v samem kotlu ne garantira
zadostno zaščito zaradi termičnega raztezanja sistemske
vode.

• Ogrevalni sistem mora obratovati v območju delovnega
tlaka med 1 in 1.5-2 bar v toplovodnem sistemu.
Opomba: NE SMETE montirati kotla v sistem (npr. s
štedilnikom), ki ima vgrajeno odprto raztezno posodo brez
predelave sistema na zaprto raztezno posodo.

Iz tega razloga mora inštalater določiti, če je potrebno
dograditi dodatno raztezno posodo v ogrevalni sistem v
odvisnosti od njegove velikosti.

• Ločitev primarnega in sekundarnega kroga je idealna in v
določenih državah obvezna, primer ogrevalna podpostaja. Ta
ločitev se enostavno izvede z uporabo Edilkamin seta KIT A2.

• Napolnite sistem preko polnilno/praznilnega priključka (priporoča
se, da ne presežete tlak 1,5 bar).
Ko napolnite sistem, odzračite obtočno črpalko ter sistem.

• Vgradnja hranilnika energije (zalogovnika) se priporoča, ni
pa obvezna. Njegova vgradnja ima prednost razbremenitve
kotla 'nenadnih' zahtev ogrevalnega sistema in dovoljuje
vključitev tudi drugih virov energije. Vgradnja slednjega
zmanjša porabo in poveča izkoristek sistema.

• Možno je, da bo potrebno odpreti odzračevalni lonček (V Sl. 2) med prvimi dnevi delovanja sistema, z namenom, da se
sistem odzrači.

• Vroča voda se mora ciljno usmeriti v odvisnosti od
trenutne naloge (ogrevanje, radiatorji, izmenjevalnik, če je
vgrajen hranilnik ali ne, ipd.)

Sl. 2

• Povratek vode v kotel mora biti najmanj med 50-55°C v
izogib kondenzaciji. V odvisnosti od sistema, mora inštalater
določiti ali se vgradi sistem varovanja povratka.

V

• V primeru, da se ogreva talno ogrevanje, se mora vgraditi
hranilnik toplote v skladu z navodili proizvajalca talnega
ogrevanja. Talno ogrevanje ne sme dobivati direktnega
dovoda sistemske vode iz kotla.
• Material uporabljen v ogrevalnem koru mora biti sposoben
prenesti eventualno pregrevanje.
• Odvod iz varnostnega ventila mora biti dostopen in
viden.
Voda iz varnostnega ventila mora biti vodena v vertikalno cev,
ki je pritrjena na primernih razmikih od točke odvoda.
Odvodna cev mora imeti naslednje značilnosti:
- Na sme potekati več kot 50 cm vstran od varnostnega ventila
in se mora nahajati v isti sobi kot varnostni set.

• V odvisnosti od tipa vode, mora inštalater določiti, ali bo uporabil
izdelke za tretiranje vode glede na UNI 8065- 1989 (tretiranje
sistemske vode v civilnih objektih).
• Zaradi majhnega premera samih cevi, direktna povezava na
radiatorje preprečuje normalno delovanje.
• Na naslednji strani je več hidravličnih shem, 'običajnih'
inštalacij, ki jih zagotavlja Edilkamin.
Dodatne dele za njihovo implementacijo dobite pri veletrgovcu za
ogrevanje.
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LEGENDA
AF:
hladna voda
AL:
vodovod
C:
dopolnjevanje vode
GR: Reducirni tlačni vent.
MI:
Dvižni vod v sist.
P:
Obtočna črpalka
RA:
Radiatorji
RI:
povratek iz sist.
S:
odtok
ST:
Temperaturno tipalo
TC:
Kotel
V: Kroglični ventil
VA:
Auto.odzračevalni lonček
Vec:
Zaprt.raz.posoda
VSP:
Varnostni ventil
VST:
Visoko temp.izpustni
ventil

razdelilec

Interne komponente kotla

• HIDRAVLIČNE POVEZAVE:
OGREVALNI SISTEM S KOTLOM KOT EDINIM VIROM ENERGIJE

TC
TC

LEGEND
ACS:
Sanitarna topla voda
AF:
hladna voda
AL:
vodovod
C:
dopolnjevanje vode
GR: Reducirni tlačni vent.
MI:
Dvižni vod v sist.
P:
Obtočna črpalka
RA:
Radiatorji
RI:
povratek iz sist.
S:
odtok
SB:
Bojler STV
ST:
Temperaturno tipalo
TC:
Kotel
V: Kroglični ventil
VA:
Auto.odzračevalni lonček
Vec:
Zaprt.raz.posoda
VSP:
Varnostni ventil
VST:
Visoko temp.izpustni
ventil

razdelilec

Interne komponente kotla

OGREVALNI SISTEM S PELETNIM KOTLOM IN KOTLOM ZA PRIPRAVO STV

TC TC

razdelilec

Interne komponente kotla

OGREVALNI SISTEM S PELTNIM KOTLOM KOT EDINIM VIROM ENERGIJE IN S PRIPRAVO
STV PREKO BOJLERJA

TC

LEGEND
ACS:
Sanitarna topla voda
AL:
vodovod
B:
Bojler za STV
C:
dopolnjevanje vode
EV2:
2-potni el.ventil
EV3:
3-potni el.ventil
NA: Normalno odprt
NC: Normalno zaprt
GR:
Reducirni ventil
MI:
Vstop v sistem
P:
Obtočna črpalka
RA:
Radiator
RI:
povratek iz sistema
S:
odtok
TC:
Peltni kotel
V:
kroglični vent.
Vec:
Zaprta raz.posoda
VSP: varnostni ventil

Sheme se povsem simbolične. Naj pooblaščen inštaler zasnuje sistem.
DODATKI:
V zgornjih shemah uporabljate dodatke, ki so navedeni v ceniku EDILKAMIN S.p.A. Za dodatne informacije
kontaktirajte vašega prodajalca.
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SLOVENSKO

MONTAŽA

MONTAŽA OVOJA
1) KERAMIČNA IZVEDBA

SLOVENSKO

Sl. 1

A

Sl. 1
Kotel je dostavljen (Sl. 1) z naslednjimi zunanjimi
komponentami že vgrajenimi:
• aluminijasti profili (A)
• zgornja rešetka (B)
• spodnji pokrov (C)

B
A

Kosi označeni spodaj so pakirani posebej.
• 6 stranskih keramičnih pokrovov (D)
• 1 spodnji horizontalni keramični (E)
• 1 zgornji horizontalni keramični element (F)
• 1 keramični pokrov (G)
• 4 rezkani zatiči M4
• 4 tesnila
• 4 gumijasti končniki (M)
• 4 ploščata tesnila D 10
• 4 medeninasta tesnila D 8

C
Sl. 2

Pri sestavi sledite naslednjim korakom: Sl. 2
Odstranite zgornjo rešetko skupaj z okvirjem (B)
privijačenim na konstrukcijo in na prepletajočim spodnjim
pokrovom (C), po odvitju fiksirnih vijakov.

B

detajl pritrditve
zgornje rešetke na
ohišje

fiksirni vijak

Sl. 3

C
Sl. 3
Pritrdite spodnji horizontalni keramični element (E) s pomočjo
relevantnih utorov, M4 navojni vijaki in tesnila so priložena.

E
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Sl. 4
Pritrdite zgornjo horizontalno keramično ploščo (F) na zgornjo
rešetko (B) s pomočjo dveh M4 navojnih vijakov in tesnil, ki so
priložena.

Sl. 4
POGLED OD ZADAJ

B

F
Sl. 5
Vstavi stranske keramične stranice (D) v relevantna vodila.

Sl. 5

D

POZOR
V primeru vibracij je priloženo adhezivno 8x1 tesnilo, ki se
ga namesti med profile in stranske obloge.

D
D

Sl. 6

M

Sl. 6
Postavitev keramični pokrov (G) na strukturo.

G
M

POZOR: če se keramični pokrov ne prilega enakomerno,
uporabite gumijaste končnike (M) in tesnila, ki so priloženi.
Vstavite jih v ohišja na litoželeznem pokrovu.
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SLOVENSKO

MONTAŽA OVOJA

MONTAŽA OVOJA
2) JEKLENA IZVEDBA

SLOVENSKO

Sl. 1

Sl. 1
Kotel je dostavljen (Sl. 1) z naslednjimi eksternimi
komponentami že vgrajenimi:
• kovinske stranice (A)
• zgornja rešetka (B)
• spodnja plošča (C)

B
A

Kosi označeni spodaj so pakirani posebej.
• 1 spodnji horizontalni keramični element (E)
• 1 zgornji horizontalni keramični element (F)
• 1 keramični pokrov (G)
• 4 navojni zatiči M4
• 4 tesnila
• 4 gumijasti končniki (M)
• 4 ploščata tesnila D 10
• 4 medeninasta tesnila D 8

C
Sl. 2

Pri sestavi sledite naslednjim korakom:

B

Sl. 2
Potegnite ven kovinske stranice navzgor, da lahko odstranite
zgornjo rešetko skupaj z ohišjem (B) pritrjenim na ohišje in
prepletajočo spodnjo ploščo (C),
Po odstranitvi fiksirnega vijaka, ponovno namestite predhodno
odstranjeni kovinski stranici.

detajl pritrditve
zgornje rešetke na
ohišje

fiksirni vijak

C
Sl. 3
Sl. 3
Namestite spodnji horizontalni keramični element (E) z uporabo
relevantnih utorov, M4 navojnih vijakov in tesnil, ki so
priloženi.

E
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Sl. 4
Namestite zgornji horizontalni keramični element (F) na zgornjo
rešetko (B) s pomočjo dveh M4 navojnih vijakov in tesnil, ki so
priložena.

Sl. 4
POGLED OD ZADAJ

B

F
Sl. 5
Postavitev keramični pokrov (G) na strukturo.

Sl. 5

M

G

POZOR: če se keramični pokrov ne prilega enakomerno,
uporabite gumijaste končnike (M) in tesnila, ki so priloženi.
Vstavite jih v ohišja na litoželeznem pokrovu.

M
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SLOVENSKO

MONTAŽA OVOJA

SLOVENSKO
SLOVENSKO

NAVODILA ZA UPORABO
Zagon se mora izvesti s strani pooblaščenega serviserja,
avtoriziranega s strani Edilkamin (CAT) pred prvo uporabo
in testiran skladno s standardom UNI 10683. Naveden
standard predvideva kontrolne operacije, ki se morajo
izvesti, z namenom pravilnega delovanja sistema.

Sl. 1

A

B

Pooblaščen serviser bo tudi zagotovil kalibracijo peči na
podlagi tipa uporabljenih pelet in montažnih pogojev ter s
tem odobril veljavnost garancije.

P

Če prvi zagon ni izveden s strani Edilkamin-a
pooblaščenega serviserja, garancija ne velja.

*
C

Serviser mora tudi:
- Preveriti, da je hidravlični sistem korektno izveden in
opremljen z raztezno posodo primerne velikosti, da zagotavlja
varnost.

Prisotnost raztezne posode v same kotlu NE
GARANTIRA zadostne zaščite pred toplotnimi
raztezki v celotnem sistemu. Iz tega razloga mora
inštalater oceniti, če je potrebna še dodatna raztezna
posoda v odvisnosti od velikosti sistema.

Sl. 2

- Kotel se priklopi na elektro omrežje in izvede 'hladen test'
(izvede pooblaščen serviser).
- Sistem se napolni z vodo preko polnilne pipe (priporoča se
da se ne prekorači tlak 1,5 bar).
Po polnjenju odzračite obtočno črpalko in sistem.

V

Pri prvih nekaj zagonih je lahko prisoten rahel vonj
po barvi, ki pa bo hitro izzvenel.
Pred zagonom se mora preveriti:
• pravilnost montaže
• elektro priključek
• da se vrata dobro zapirajo in tesnijo
• da je zgorevalna komora čista
• da je displej na standby (datum, napetost ali
temperatura utripajo).

Attention:
Ko zaženete kotel prvič, izvedite ročno zrak/voda odzračevanje
s pomočjo ročnega ventila (V - fig. 2) na zgornjem pokrovu.
Slednje se mora ponoviti v prvih dneh uporabe
In v primeru, da je bil sistem samo delno napolnjen.
Prisotnost zraka v cevi onemogoča pravilno delovanje kotla.
Za olajšanje postopka odzračevanje, je ventil opremljen z gumi
cevmi.

POLNJENJE ZALOGOVNIKA PELET
Pokrov zalogovnika se odpre in zapre s praktičnim klikklak sistemom. Enostavno rahlo pritisnite na sprednjo
stran pokrova iz litega železa * (Sl. 1).
POZOR:
Uporabite priloženo rokavico, ko polnite kotel in
slednji deluje ter je posledično vroč.
OPOZORILO glede goriva.

ANIA je konstruirana in programirana, da zgoreva lesne
pelete s premerom 6 mm. Peleti so vrsta goriva v obliki
majhnih valjev (cilindrov), narejenih iz stisnjenega lesnega
prahu, ki se ga komprimira pod velikim pritiskom, brez
dodatkov za vezavo ali dodanih materialov. Prodajajo se v
vrečah po 15 kg.Za pravilno delovanje peči NE SMETE kuriti
ničesar drugega. Uporaba drugih materialov (vključno z
lesom) bi izničila garancijo in jamstvo. Takšna uporaba je
dokazljiva z laboratorijsko analizo. Edilkamin je konstruiral,
testiral in programiral svoje peči, da zagotovi najboljšo
delovanje, ko se uporabljajo peleti z naslednjimi lastnostmi:
premer: maksimalno 6 milimetrov
dolžina: maksimalno 40 mm
- 18
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vsebnost vlage: 8%
kalorična vrednost: najmanj 4100 kcal/kg
Če se uporabljajo peleti z drugačnimi karakteristikami,
se mora peč na nov kalibrirati na podoben način, kot ga
izvede pooblaščeni serviser pri prvem zagonu. Uporaba
neprimernih pelet lahko: zmanjša učinkovitost;
povzroči nepravilno delovanje; blokira delovanje peči
zaradi blokiranosti, nesnago na steklu, neizgoreto
gorivo, ipd. Enostavno, vizualno analizo pelet lahko
izvedemo z upoštevanjem sledečega:
Dobra kvaliteta: gladki, enotne dolžine, brez veliko prahu.
Slaba kvaliteta: s prečnimi in vzdolžnimi razpokami, zelo
prašni, različnih dolžin in pomešani s tujim materialom.

NAVODILA ZA UPORABO
SLOVENSKO

KONTROLNA PLOŠČA (P) se nahaja pod pokrovom za polnjenje pelet

PRIKAZI NA DISPLEJU
OF

ON AC
ON AR

Burn
ON PH
P1-P2-P3
50….80°C
Pu
PROG
SET
SF

AF
CP-TS-PA
H1……H9
Air

ON/OFF tipka
slednja služi tudi za potrditev/izhod

kotel se nahaja v fazi izklopa, trajanje ca. 10
minut; medtem črpalka obratuje, dokler se
ne doseže izklopna temperatura (po navadi
40°C)
Kotel je v prvi fazi vžiga: doziranje pelet in
čakanje na potrditev plamena
Kotel je v drugi fazi vžiga:
Ogrevanje telesa kotla in razgorevanje
plamena
Kotel je v fazi čiščenja oz. fazi razgorevanja
kotel v fazi ogrevanja toplotnega
izmenjevalca vode
Stopnja moči, avtomatska modulacija
Stopnja temperature vode želene na
dvižnem vodu
Poteka faza avtomatskega čiščenja komore
Meni za tedensko programiranje
Meni za nastavitev ure
Zaustavitev plamena: prenehanje
delovanja, po vsej verjetnosti zaradi
pomanjkanja pelet
Neuspešen vžig: preneha delovanje zaradi
neuspelega vžiga
kontrolni meni: dostopen sami
pooblaščenim serviserjem
Sistemski alarm; številka indicira vzrok
alarma
Meni za prilagoditev ventilacije

Izbirna tipka: Dostop do regulacijskega
menija (pritisnete za 2 sekundi)

Tipka za ZMANJŠANJE temperature in
spreminjanje vrednosti
Tipka za POVEČANJE temperature in
spreminjanje vrednosti

Slednje indicira delovanje obtočne črpalke.
Slednje indicira delovanje koračnega motorja za
dovajanje pelet

Slednje indicira, da kotel deluje znotraj parametrov
servisnega (samo za pooblaščene serviserje)
Slednje indicira, da je aktiviran timer in da je bil
izbran program za avtomatsko delovanje
Indicira delovanje ventilatorja

Ko je kotel v stanju stand-by, je na displeju prikazan napis OF
in želena temperatura.

POLNJENJE POLŽA.
Transporti vijak pelet (polž) se mora napolniti, ko je kotel nov
8pred prvim vžigom), ali če je kotel prenehal delovati, ker je
porabil vse pelete.
Za aktivacijo ponovnega polnjenja, pritisnite istočasno
tipki in na displeju se bo pojavil napis “RI”.
Ponovno polnjenje preneha avtomatsko po 240” ali ko se
pritisne tipka

.
- 19
-

SLOVENSKO

NAVODILA ZA UPORABO
VŽIG

ECONOMY FUNKCIJA

Ko je kotel v stand-by načinu, (potek, ko preverite, da je

Ta funkcija je primerna za kotle, ki so montirani v manjših
sistemih ali v sistemih, kjer tudi minimalna moč kotla povzroča
pregretje. Ta funkcija, ki je regulira avtomatsko, omogoča
izklop kotla, ko je dosežena, oziroma prekoračena želena
temperatura.
Ko temperatura predtoka pade pod nastavljeno vrednost, se
kotel ponovno avtomatsko vklopi. Če želite, da se ta funkcija
vklopi, slednje omenite pooblaščenemu serviserju med
zagonom.
Ko je ECONOMY funkcija aktivirana,se na displeju izpiše
‘Econ’ po že prej omenjenih informacijah.

zgorevalna komora prazna), pritisnite tipko
in začela se
bo štartna faza.
Na displeju se bo pokazal izpis “ON AC” (začetek vžiga); po
določenih kontrolnih ciklih in potem, ko regulacija prejme
povratno informacijo, da peleti gorijo, se bo na displeju
prikazal napis “ON AR” (ogrevanje vključeno).
Ta faza bo trajala nekaj minut, da omogoči procesu vžiga, da
se zaključi pravilno in da se toplotna izmenjevalca ogrejeta.
Po nekaj minutah, bo kotel prešel v fazo ogrevanja in na
displeju se bo prikazal napis “burn” in še pozneje, med
normalnim delovanjem, temperatura izhodne vode, ki jo je
nastavil uporabnik ter moč, ki se prilagodi avtomatsko skozi
modulacijo.

FUNKCIJA DALJINSKEGA VKLOPA
S pomočjo posebnega povezovalnega kabla (koda 640560), se
lahko kotel vklopi/izklopi, s pomočjo naprave za daljinski
vklop, kot na primer GSM telefonski aktivator, zunanji
termostat, conski ventil ali kakršnekoli naprave s kontakti z
naslednjo logiko delovanja:
Kontakt odprt = kotel izklopljen
Kontakt zaprt = kotel vklopljen

IZKLOP
S pritiskom na tipko
, ko je kotel vključen, se bo začela faza
izklopa, ki vključuje:
• Zaustavitev doziranja pelet
• Zgorevanje v komori preostalih pelet tako, da ventilator
deluje še naprej (po navadi za ca. 10’)
• Ohlajanje telesa kotla s pomočjo obtočne črpalke, ki ostane
vklopljena, dokler ni dosežena izklopna temperatura
• Izpis “OF” se pojavi na displeju, skupaj s preostalim časom
do izklopa v minutah

Vklop in izklop se zgodita 10” po prenosu zadnjega ukaza.
V vsakem primeru lahko upravljamo s kotlom tudi preko
integrirane komandne plošče; kotel se bo ravnal skladno z
zadnjim prejetim ukazom, bodisi za vklop ali izklop.

Med fazo izklopa, se kotel ne more ponovno vklopiti; ko je
faza izklopa dokončana, gre sistem avtomatsko v stand-by
način.

OPOMBA:
Če se uporablja funkcija daljinskega vklopa in če je razdalja
med daljinsko napravo in kotlom večja od kabla s kodo
640560 (1.5 m) vgradite vmes preklop z relejem.
Preverite navodila povezovalnega kabla za bolj podrobne
informacije.

AVTOMATSKO DELOVANJE

PROSTORSKA VENTILACIJA

Uporabnik nastavi želeno izhodno temperaturo vode, ki je
odvisna od velikosti in tipa sistema in ob upoštevanju
sezonskih zunanjih temperatur.
Kotel avtomatsko modulira moč v odvisnosti od razlike med
želeno temperaturo (prikazano na displeju) in dejansko
temperaturo, ki jo meri vodno tipalo; pri doseženju želene
temperature, bo gorilnik deloval na minimalni moči, torej na
stopnji 1.
Temperatura želene izhodne vode, se lahko poveča s

Kotel je opremljen s sistemom za ogrevanje prostora preko
ventilatorja; za nastavitev želene stopnje ventilacije, sledite
spodnjim navodilom.

pritiskom na tipko

, ali zmanjša s pritiskom na tipko

Na kratko pritisnite tipko SET za dostop menija AIR; uporabite tipki
+/- za izbiro sledečih ventilacijskih možnosti:
AUTO: ventilacija se prilagaja avtomatsko, v odvisnosti
od moči kotla
OFF: ventilator vedno zagotavlja minimalni pretok zraka, da
prepreči eventualno pregrevanje

.

Displej izmenično prikazuje želeno temperaturo in moč, ki se
avtomatsko izbere preko elektronsko modulacijskega sistema.

FAN1:
FAN2:
FAN3:
FAN4:
FAN5:

ventilacija ročno nastavljena na 20%
ventilacija ročno nastavljena na 40%
ventilacija ročno nastavljena na 60%
ventilacija ročno nastavljena na 80%
ventilacija ročno nastavljena na 100%

Če po izbiri želene nastavitve ne pritisnete nobene tipke v 5
sekundah, bo sistem avtomatsko zapustil AIR meni in shranil
zadnjo nastavitev prikazano na displeju.
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NASTAVITVE: URA IN TEDENSKI PROGRAM

• Pr 1: To je program številka 1; slednji se uporablja za
določitev razporeda za prvi dnevni vklop in izklop in dneve
kdaj želite da ta nastavitev Pr1 deluje.

Pritisnite tipko SET za 2”: tako vstopite v meni za nastavitve
in na displeju se bo prikazal napis “TS”.
Pritisnite tipki
nato pritisnite SET.

Če želite nastaviti razpored za Pr 1, s tipkama
izberite
“Pr 1”, potrdite izbiro s tipko SET, displej bo na kratko
pokazal
“On P1”; s tipkama
nastavite čas vklopa
programa Pr 1 ter potrdite izbiro s tipko SET; displej bo na
kratko pokazal “OFF P1”, potem s tipkama nastavite čas
izklopa Pr1 razporeda in potrdite s tipko SET.

dokler se ne pokaže napis “Prog”,

S pritiskom na tipki
lahko izbirate med
naslednjimi nastavitvami:
• Pr OF: Slednje vam omogoča ali v celoti onemogoča
uporabo timerja.

Nadaljujte z določanjem enakega razporeda za ostale dneve v
tednu; s tipko SET lahko izbirate dneve v tednu od dneva 1,
do dneva 7;

Za aktiviranje timerja, pritisnite tipko SET in potem izberite
“On”
S tipkama
, izberite “OFF” če ga želite
deaktivirati. Potrdite izbiro s pritiskom na tipko SET, potem
pritisnite tipko ESC, da zapustite program.

Kjer je dan 1 Ponedeljek in dan 7 Nedelja; s tipkama
se program Pr 1 aktivira za dneve prikazane na displeju (npr.
On d1=aktiven ali Of d1 =ni aktiven).

• Set: slednji vam omogoča izbiro aktualnega časa (ura) in
dneva.

Po dokončanju celotnega programiranja, se na displeju pokaže
napis ‘Prog’; če želite nadaljevati s programiranjem Pr 2/Pr 3,
pritisnite ‘set’ in ponovite zgoraj opisan postopek, ali pritisnite
‘ESC’, da zapustite programiranje.

Za nastavitev aktualnega časa, izberite besedo “SET” na displeju
in izbiro potrdite s pritiskom na tipko SET, nastavite aktualen
čas; vsakič, ko pritisnete na tipko

, se bo čas povečal za

15’in zmanjšal za 1’, vsakič, ko pritisnete na tipko

.

Potrdite nastavitev s pritiskom na tipko SET; Nastavite
aktualen dan v tednu s tipkama
(npr. Ponedeljek=Day 1), potrdite nastavitve s pritiskom na
tipko SET, potem ko ste vstavili dan/čas, se bo na displeju
pokazal napis ‘Prog’, pritisnite SET, da nadaljujete s
programiranjem za Pr1/Pr2/Pr3 ali pritisnite ‘ESC’, da
zapustite nastavitve.

- Primer nastavitve
Pr 1:
Vklop 07:00 / Izklop 09:00: rdeče=aktivno zeleno=neaktivno
Dan 1

Dan 2

Dan 3

Dan 4

Dan 5

Dan 6

Dan 7

On

On

On

On

On

Off

Off

Pr 2:
Slednji vam omogoča drug razpored; za nastavitev sledite enaki proceduri kot pri navodilih za Pr 1. Primer
za nastavitev Pr 2; Vklop 17:00 / Izklop 23:00: rdeče=aktivno zeleno=neaktivno
Dan 1

Dan 2

Dan 3

Dan 4

Dan 5

Dan 6

Dan 7

On

On

On

On

On

Off

Off

Pr 3:
Slednji vam omogoča tretji razpored; za nastavitev sledite enaki proceduri kot pri navodilih za Pr1 in Pr2.
Primer nastavitev programa Pr 3 Vklop 09:00 / Izklop 22:00:
rdeče=aktivno zeleno=neaktivno
Day 1

Day 2

Day 3

Day 4

Day 5

Day 6

Day 7

Off

Off

Off

Off

Off

On

On
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NAVODILA ZA UPORABO
ELEKTRONSKA OBTOČNA ČRPALKA
(varčna črpalka)
Izdelek vsebuje obtočno črpalko z elektronskim motorjem,
ki varčuje z el.energijo in je skladen z evropskimi
direktivami.

Povzetek signalov, ki jih lahko varčna obtočna črpalka
prikazuje s pomočjo LED lučke, ki se nahaja na elektroniki
črpalke.

Elektronski način delovanja:
a) Kontrolni način Δp – c
V tem načinu, elektronski regulator ohranja tlačno razliko, ki
jo ustvarja črpalka na konstanto nastavljeni tlačni razliki Hs.

LED

zelena
LED
sveti

zelena
LED
utripa
hitro

LED
LED
utripa
izmenično
rdeče
utripa
zeleno/rde
če

črpalka je
pripravljen
-a na
obratovanj
-e, ampak
se ne
obrne
DELOV Črpalke Črpalka Črpalka
deluje 10 bo začela
-ANJE deluje
znotraj
minut in delovati
nastavitev odzračuje normalno,
. Potem je ko se
potrebno odstrani
izbrati
težava
moč

POMEN

Tlačna razlika

Volumski pretok
b) Control mode Δp – v
V tem načinu, elektronski regulator spreminja tlačno razliko
med vrednostnima Hs in ½ Hs. Tlačna razlika niha v
odvisnosti od volumskega pretoka.

črpalka
deluje

Črpalka
ne
prejema
napetosti

Črpalka se
delovanje delovanje podnapet- ne vklopi
ost
avtomatično

- Črpalka
ni
povezana
z matično
ploščo

U
< 160V
prenapetost
U>
253V
Temperatura
motorja je
previsoka

Volumski pretok
c) Odzračevanje črpalke
Ta proces omogoča izločanje prisotnega zraka v
hidravlične krogotoku. Po manualni izbiri načina “AIR”
bo črpalka avtomatsko variirala med maksimalno in
minimalno hitrostjo za 10 minut.
Na koncu postopka se bo črpalka ustalila na pred nastavljeni
vrednosti. Potem lahko izberete želen način delovanja.

REŠITEV
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črpalka
Ni
okvarjena električne
napetosti

Črpalka
ne deluje
(blokirana)

VZROK Normalno Normalno -

Tlačna razlika

LD
izklopljen
a

- LED je
defektna

- Črpalka
je defektna
Zamenja- -Preverite
žične
- Preveri- jte
povezave
te napetost črpalko
195V < U
< 253V
- Preverite
- Preverite
temperatuali črpalka
ro vode
deluje
Zamenjajte črpalko

VZDRŽEVANJE

1

iz električnega omrežja.

3

Za normalno delovanje peči je potrebno redno vzdrževanje.
Vsaka težava, ki rezultira iz pomanjkljivega vzdrževanja, bo
takoj izničila garancijo.
OPOMBA:
- Vsako nepooblaščeno modificiranje peči je prepovedano

2

- Uporabljajte rezervne dele, ki jih priporoča proizvajalec
- Uporaba neoriginalnih rezervnih delov ima za posledico
takojšnjo prenehanje veljavnosti garancije

DNEVNO VZDRŽEVANJE
Operacije se morajo izvajati, ko je peč izklopljena, hladna in
izklopljena iz električnega omrežja
• Čiščenje se mora izvajati s sesalnikom za pepel. (glej opcije na
strani 58).
• Odprite vrata, vzemite ven zgorevalno komoro (1 - Sl. A) in
izpraznite ostanke v predal za pepel (2 - Sl. A).
• NE PRAZNITE OSTANKOV V ZALOGOVNIK PELET.
• Odstranite predal za pepel (2 - Sl. A) in ga izpraznite v
negorljivo posodo (pepel lahko vsebuje še vedno vročo
žerjavico).
• Posesajte notranjost kurišča, zgorevalne rešetke in prostor
okoli zgorevalne komore v kateri pada pepel.
• Odstranite zgorevalno komoro (1 - Sl. A) in odstranite
kakršnokoli žlindro s pomočjo priložene ščetke. Pri tem ne
pozabiti na čiščenje nečistoč v luknjicah.
• posesajte zgorevalno komoro, očistite kontaktne robove med
zgorevalno komoro in njenim sedežem.
• očistite steklo, če potrebno (ko je hladno).

Sl. A

*

VSAJ ENKRAT DNEVNO AKTIVIRAJTE ČISTILNE
KRTAČE (*), TUDI KO JE KOTEL PRIŽGAN, Z
UPORABO PRILOŽENE ROKAVICE:
- Nadaljujte s premikanjem čistilne ročice pod keramičnim
pokrovom (* Sl.B).
Nikoli ne sesajte vročega pepela, saj lahko povzroči okvaro
sesalca in predstavlja požarno nevarnost.
fig. B
POZOR:
POSKRBITE, DA JE PREDAL ZA PEPEL PRAVILNO
POZICIONIRAN V SVOJEM OHIŠJU (2 Sl.A)

TEDENSKO VZDRŽEVANJE
• Očistite kurišče (s cevno ščetko).
• Posesajte cev v bližini vžigalnega elementa (3 – Sl. A).
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Pred izvedbo kakršnegakoli vzdrževanja, odklopite peč

VZDRŽEVANJE

SLOVENSKO

LETNO VZDRŽEVANJE
(izvaja pooblaščen serviser)
Sestavljeno je iz:
• Čiščenja peči znotraj in zunaj
• Natančno čiščenje cevi izmenjevalca znotraj toka vročega
zraka/rešetke na zgornji strani peči
• Previdno čiščenje in odstranitev umazanije iz zgorevalne
komore in pripadajočih komponent
• Čiščenje obeh ventilatorjev (dimovodni in vpihovalni)
• Čiščenje dimovodne komore (zamenjati tesnila na odvodni cevi
dimnih plinov)
• Čiščenje dimnika
• Vizualni pregled napajalnih kablov in povezav.
• Čiščenje zalogovnika pelet in preveriti eventualno odvitje
vijakov polža, oziroma koračnega motornega pogona
• Preverjanja cevi za merjenje podtlaka in po potrebi zamenjava
• zamenjave tesnila vrat
• Testa funkcionalnosti: napolniti polž, vžig in testno delovanje
za 10 minut ter izklop

B
A

Sl. C

Če se peč uporablja zelo pogosto, se priporoča da se
dimovodna komora in dimnik čistita vsake 3 mesece.
POZOR !!!
Po izvedbi normalnega čiščenja je potrebno bit pozoren na
eventualno NEPRAVILNO sestavo zgornjega dela(A) (Sl. C)
in spodnjega dela (B) (Sl. C) zgorevalne komore, saj lahko le
to povzroči nedelovanje peči.
Pred vžigom peči, preverite da je zgorevalna komora
pravilno sestavljena, kot prikazano na (Sl. D) , brez pepela in
neizgorelega materiala na sedežu komore.
Opozarjamo vas, da uporaba peči brez čiščenja zgorevalne
komore lahko vodi do vžiga plinov z zgorevalni komori, kar
ima lahko za posledico zlom stekla na vratih peči.

Sl. D

ČIŠČENJE DIMNIKA
• Ko je kotel ohlajen odstranite spodnji jekleni panel, ki je
fiksiran z vijaki (4 - Sl. E) in jekleno ploščo fiksirano s krilatimi
maticami (5 - Sl. E) ter pokrivno ploščo (6 - Sl.E), skupaj s
tesnili.
• Očistite tesnila in posesajte ostanke v dimovodni komori (7 Sl. E).
Peč je dostavljena z nadomestnim rezervnim tesnilom.

5

Količina ostankov zgorevanja je odvisna od tipa uporabljenega
goriva.

4

Neizvajanje tega čiščenja lahko povzroči blokiranje peči.
OPOMBA: po tej operaciji se prepričajte, da je pokrivna
plošča dimovodne komore pozicionirana pravilno.
fig. E
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6

7

KODE NAPAK IN PREDLAGANE REŠITVE

Nikoli ne izklopite peči iz napajanja med procesom zaustavljanja v izogib poškodbam.
V primeru blokade, da boste lahko resetirali peč, je potrebno dovoliti da se proces izklopa izvede do konca (10 minut s
piskom na koncu), potem pa lahko pritisnete tipko

.

Ne prižigajte peči ponovno, preden se ne prepričate o razlogu za nepravilno delovanje in OČISTITE/IZPRAZNITE
zgorevalno komoro.
KODE NAPAK IN PREDLAGANE REŠITVE (prikazano samo na vrhnji nadzorni plošči, ki se nahaja na kotlu):
1) Koda:
H1 (pojavi se v primeru, da je tipalo vode okvarjeno ali iztaknjeno).
2) Težava:
Blokada zaradi defektnega ali iztaknjenega tipala vode.
3) Rešitev:
- Preverite povezavo tipala na matično ploščo.
- Preverite funkcionalnost s hladnim testom.
4) Koda:
Težava:
Rešitev:

H2 Defekt ventilatorja dimnih plinov (pojavi se, če senzor hitrosti ventilatorja zazna težavo)
Blokada zaradi napake v zaznavanju hitrosti ventilatorja dimnih plinov
• Preverite delovanje ventilatorja dim.plinov (povezavo senzorja št.obratov) in matične plošče (SERVISER).
• Preverite če je dimovod poln/blokiran
• Preverite sistem el.napajanja in ozemljitve.
• Preverite matično ploščo (SERVISER).

5)

SF (H3) Stop/Flame: (slednje utripa, če tipalo dim.plinov zazna temp.nižjo od nastavljene vrednosti, ki
jo interpretira kot odsotnost plamena)
Izklop zaradi padca temperature dimnih plinov
Plamen lahko izpade zaradi enega od naštetih vzrokov:
- pomanjkanje pelet
- preveč pelet je zadušilo plamen, preverite kvaliteto pelet (SERVISER)
• Preverite ali je težava v varnostnem termostatu (v redkih primerih; ko se pojavi tudi pregrevanje
dimnih plinov (SERVISER)
• Preverite ali je prekinilo napajanje koračnega motorja pelet tlačno stikalo (presostat), zaradi blokiranega
dimovoda ali drugih težav.

Koda:
Težava:
Rešitev:

6)

Koda:
Težava:

Rešitev:

Rešitev:

AF (H4) Failed ignition (pojavi se, če ne pride do tvorbe plamena v roku max. 15 minut ali, če
temperatura za potrditev plamena ni dosežena).
Izklop zaradi nepravilne temperature dim.plinov med vžigom
Razlikujte med naslednjima možnima situacijama:
Plamen se NE pojavi
Preverite: - čistost in pozicioniranje zgorevalne komore;
- dostop zraka za zgorevanje v zgorevalno komoro;
- funkcionalnost vžigalnega elementa (SERVISER);
- sobna temperatura (če nižja od 3°C uporabite vžigalnik) in vlaga.
- Poizkusite prižgati z vžigalnikom.
Plamen se pojavi, ampak na displeju se po Ar pojavi AF.
Preverite: (samo s strani serviserja)
- Če deluje tipalo dimnih plinov (SERVISER);
- Nastavitev parametra za temperaturo vžiga (SERVISER).

7) Koda: H5 black out stop (ni defekt na kotlu).
Težava:
Izklop zaradi premajhne el.napetosti
Rešitev:
• Preverite povezavo z el.omrežjem in padce napetosti.
8) Koda: H6 broken or disconnected thermocouple
Težava:
Izklop zaradi defektnega ali iztaknjenega tipala dim.plinov
Rešitev:
• Preverite povezavo tipala dim.plinov do mat.plošče: Preverite funkcionalnost s hladnim testom (SERVISER).
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V primeru težav se peč avtomatsko zaustavi in zažene proces izklopa ter na displeju se prikaže tekst s kodo vzroka za
izklop (glej spodnjo listo alarmov).

SLOVENSKO

KODE NAPAK IN PREDLAGANE REŠITVE
9)

Koda:
Težava:

H7 over heated fumes (izklop zaradi prekoračitve max.temp.dim.plinov).
Izklop zaradi pregretih dimnih plinov.
Do pregretih dim.plinov lahko pride zaradi: tipa pelet, nepravilnega odvajanja dim.plinov, blokiranega
dimovoda, nepravilen montaže, zdrsa koračnega motorja pelet, pomanjkanja zračnikov v prostoru.

10)

Koda:
Težava:

H8 H2O temp alarm (pojavi se, če temp.tipala vode zazna temp.nad 90°C)
Izklop zaradi temperature vode več kot 90 °C.
Previsoka temp.se lahko pojavi iz naslednjih vzrokov:
• Premajhen sistem: prosite SEVISERJA, da vklopi ECO funkcijo
• blokiranost: očistite cevi toplotnega izmenjevalca, zgorevalno komoro in dimovod.

1)

Koda: AL 09 (pojavi se, če senzor pretoka zazna nezadostno zgorevanje ).
Težava:
Izklop zaradi premalo podtlaka
Pretok zraka je lahko nezadosten, zaradi odprtih vrat, nepravilno zaprtih vrat (npr. slabo tesnilo); obstaja težava z
vtokom zraka, oziroma odvodom dim.plinov, ali pa je kurišče blokirano.
Rešitev:
Preverite:
• zaprtost vrat;
• dovodni kanal svežega zraka (očistite, bodite pozorni na komponenta senzorja pretoka);
• očistite senzor pretoka s suhim zrakom (kot se ga uporablja za čiščenje PC tipkovnic);
• lokacija kotla: upoštevajte minimalno razdaljo kotla od stene 10 cm;
• očiščenost zgorevalne komore in pravilna postavitev (redno čistite v odvisnosti od tipa pelet);
• dimovod (očistite);
• inštalacija (ali slednja ustreza predpisom in ali ima dimovod več kot 3 kolena);
Če sumite da je senzor defekten, izvedite hladen test. Če so pogoji spremenjeni (npr. odprtje vrat) in se
vrednost ne spremeni, je težava v senzorju (SERVISER).
Opomba:

12)

Koda:
Težava:
Rešitev:

13)

Koda:
Rešitev:

14)

Koda:
Rešitev:

Med vžigom lahko pride tudi do alarma podtlaka, saj začne senzor pretoka meriti 90 sekund pozneje kot se
začne vžigalni cikel.
“Bat. 1”
Kotel se ne ustavi, ampak se pojavi koda na displeju.
• potrebno je zamenjati baterijo na matični plošči (SERVISER).
AL HC - HIGH CURRENT ALARM: Pojavi se, ko je zaznan prekomeren tok na koračnem motorju za
pelete.
Preverite funkcionalnost (serviser): koračni motor – električne povezave in matično ploščo.
AL LC - LOW CURRENT ALARM: Pojavi se, ko je zaznan nezadosten tok na
koračnem motorju za pelete.
Preverite funkcionalnost (serviser): koračni motor – tlačno stikalo – termostat hranilnika – električne
povezave in matično ploščo

KODA:
CHECK AIR ENTRY/NO DRAUGHT: slednja se lahko pojavi samo med fazo vžiga in na koncu sistemskim preverb s strani
sistema LEONARDO; čeprav ne povzroči izklop kotla, priporočamo, da kontaktirate serviserja, če se opomba pojavlja pogosto.
OPOMBA:
Zgorevalna komora in dimnik morata biti čiščena vsaj enkrat letno (preverite ali velja v vaši državi posebna zakonodaja, ki
pokriva to področje).
Opustitev kontrole in rednega čiščenja/vzdrževanja poveča nevarnost požara v dimniku.
POMEMBNO!!!
V primeru požara v peči ali dimniku sledite naslednjim navodilom:
- Odklopite peč od elektro omrežja
- Uporabite gasilni aparat na
2 podlagi ogljikovega dioksida (CO2)
- Pokličite gasilce
NE POIZKUŠAJTE POGASITI OGNJA Z VODO!
Po dogodku dajte pregledati peč s strani pooblaščenega serviserja in dajte pregledati dimnik s strani dimnikarske službe.
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POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI
1) Kaj moram pripraviti za montažo kotla?
Dimovod z dimno cevjo minimalno 80 mm premera . Dovod zraka v
prostor postavitve kotla mora biti najmanj 80 cm².
3/4” G priključki odvoda in povratnega voda.
Odvodni kanal za varnostni ventil 1/2” G priključek.
Certificirano elektro povezavo/vtičnico 230V +/- 10% 50 Hz.
(preverite potrebnost hidravlične ločitve primarnega in sekundarnih krogov).
2) Ali lahko kotel deluje brez vode?
NE. Uporaba brez vode lahko poškoduje kotel do stopnje, ko POPRAVILNO NI VEČ MOŽNO.
3) Ali kotel proizvajal tudi vroč zrak?
DA. Večina proizvedene toplote se prenese na vodo, medtem, ko se toplota sprošča v prostor postavitev s pomočjo ventilatorja za
vroč zrak.
4) Ali lahko povežem predtok in povratni tok kotla kar direktno na radiatorje?
NE, tako kot pri ostalih kotlih, mora biti povezava izvedena preko razdelilca iz katerega se voda distribuira po radiatorjih.
5) Ali kotli ogrevajo tudi sanitarno toplo vodo?
Toplo sanitarno vodo se lahko pripravlja z uporabo posebnega seta, potem, ko se preveri zadostno moč kotla v razmerju do
ogrevanja.
Pretehtajte celovite rešitve (npr. solar) za poletje, ko ne uporabljate kotla za ogrevanje.
6) Ali lahko odvedem dimne pline na zunanjo steno?
NE, odvod dimnih plinov mora biti skladen s standardi (UNI 10683) in mora doseči sleme strehe. V vsakem primeru dobro
delovanje zahteva najmanj 1.5 m vertikalne linije; v izogib, da se v primeru izpada elektrike ali močnega vetra, tvori dim v
sami inštalaciji.
7) Ali potrebujem zajem zraka v prostoru, kjer je montiran kotel?
Da, da se nadomesti zrak porabljen z zgorevanjem; možen je tudi direkten zajem zraka od zunaj.
8) Katere nastavitev je potrebno nastaviti na displeju kotla?
Želeno temperaturo vode. Kotel bo potem avtomatsko prilagodil ustrezno moč, da zagotovi vzdrževanje le te.
Pri majhnih sistemih, se lahko aktivira status delovanja, ki izklopi in vklopi kotel, ko je želelna temperatura dosežena/podsežena.
(kontaktirajte SERVISERJA za prvi zagon naprave)
Če je montiran sobni termostat, nastavite želeno temperaturo sobe.
9) Kako pogosto je potrebno čistiti zgorevalno komoro?
Idealno vsakič pred vklopom kotla, ko je kotel izklopljen in hladen. OČISTITE TUDI CEVI TOPLOTNEGA IZMENJEVALCA s
pomočjo ročic za čiščenje cevi (glej stran 53).
10) Ali moram sesati hranilk pelet?
Da, vsaj enkrat na mesec ali ko kotel ni bil uporabljen dlje časa.
11) Ali lahko kurim še kakšno gorivo poleg pelet?
NE. Kotel je konstruiran za zgorevanje lesnih pelet premera 6 mm. Vsak drug material lahko kotel poškoduje.
12) Ali lahko vklopim kotel s pomočjo SMS-a?
Da, s pomočjo povezave serijskega vhoda na hrbtni strani kotla s pomočjo opcijskega kabla.
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SLOVENSKO

Odgovori navedeni spodaj so povzetki; za podrobnejše detajle poglejte tozadevne strani v navodilih.
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