DEN BEDSTE GUIDE TIL RENSNING
AF DIN PASSAT HO KEDEL
TILLYKKE – Du har nu fået din nye HO automatiske kedel som er klar til installation. Men det er kun en start. Efter
den er installeret, er der en række ting du skal gøre løbende for at overholde ordningen; det er som tillæg til de
regelmæssige måleraflæsninger og indsendelse af varmedata. Vi kan kalde disse for dine løbene forpligtelser.
Forpligtelserne indeholder regelmæssige vedligeholdelse af udstyr og varmemålere (i overensstemmelse med
producentens anvisninger) og notere disse i en vedligeholdelsesskema.

Denne guide er designet til at hjælpe dig med, at du allerede fra installationen får genereret den
bedste varme uden store omkostninger. Nedenfor findes den bedste måde at rense din kedel på, som
vil gøre en stor forskel på dine fyringsomkostninger; rensning og servicering vil sikre at din kedel
holder længere!

En gang om ugen er ideelt

Værktøj

Åben fyrlågen og se efter
opbygninger af aske/slagger

CO2 indholdet skal være højere end 8% før dørerne åbnes.
ÅBEN ALDRIG DØRERNE HVIS DET ER UNDER 8%

Hver uge: Tjek og rengør siderne i brændkammeret med askeskraberen hvis det trænger.

DEN BEDSTE RENSEGUIDE – HO – Version 2 - 16/01/2014

Hver uge: Åben toplågen på
kedlen og tjek for
ophobninger.

Hvis det er nødvendigt skal
du fjerne spiralerne og
skubbe rensebørsten hele
vejen ind igennem rørene,
for at få soden ud på den
anden side.

Åben inspektionslågen og
fjern stenen. Fjern sod med
børsten eller ved at bruge
vakuum. Skrab soden fri fra
siderne og bunden.

Monter spiralerne og røgkanalslågen
igen

Tøm røgrøret hver gang kedlen
renses.

Regelmæssig vedligeholdelse vil forlænge levetiden på din
Passat HO Kedel & gøre den mere effektiv.
NB!!!
• Tøm kompressor for vand ugentlig og tjek olieniveau.
• Sluk aldrig for vandtilslutning når kedlen kører.
• Pumperne skal kører vinteren igennem, for at undgå frostsprægninger i rørerne; idealt skal
kedlen holdes kørerne på 75 grader, når der ikke kræves varme i vinter månederne.
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