1.4 Opstart af fyr.
Tjek at alt er tilsluttet korrekt
påfyld piller (max. Længde 25 mm.)
Kør med sneglen indtil der kommer piller og mængden er stabil
Kør med sneglen i 10 minutter
Pillerne opsamles og vejes
Dette gøres ved at tilslutte stikket fra forsyningskabel direkte til
stikket på pille snegl og lade den køre indtil der kommer piller ud
af slangen. Det er vigtigt at sneglen får lov at køre så længe at
pille mængde er konstant.
Herefter sættes en pose under udløbet og sneglen startes 10 min
Tilslut forsyningskabel til kedel samt kabel til snegl igen.

Justering af Brænder
Da det ikke er muligt at forudsige hvor mange piller der kommer ud af den enkelte
snegl er alle parametre med hensyn til brænder ydelse sat til minimum ydelse.
Gå ind på www.passatenergy.com tryk på produkter, derefter hvilket fyr, her finder
du pille mængde beregner.
For at justere brænderen til den optimale ydelse, startes med at veje 10 minutters
pille mængde fra snegl. Følg vejledningen øverst på siden.
Denne mængde divideres med 10 og tallet er nu i gram / min.
Dette tal indtastes i pille mængde beregner sammen med brændværdi på piller. Tast
i de grønne felter.

Disse parametre skal indstilles for at fyret vil køre optimalt.

VÆRDI

P010 = Lav ydelse
P018 = Høj ydelse
P022 = Luft under optænding
P070 = Optændings portion

For at indstille fyret korrekt følg vejledningen herunder.
1. Tryk ► til der er lys i

Den skal stå på OFF.

2. Find menu [8] med +/-, displayet viser ┌ ─ ─ 0, tryk
styringer)

. (Evt. 7 ved nogle

3. De 4 tal i displayet lægges sammen og plusses med 1. Tryk
med +, efterfølg med

og indtast facit

.

4. Displayet viser on, tryk + til display viser [9] (Evt. 8 ved nogle styringer) og
skifter til Par, tryk

. Display viser P000

5. Tryk + til P010. Tryk

Indtast værdi (Lav last) fra pille beregner (Blåt felt) gem

med

6. Tryk + til P018. Tryk

Indtast værdi (Højlast) fra pille beregner (Blåt felt) gem

med

7. Tryk + til P022. Tryk

Indtast værdi (Blæs ved optænd) 150, gem med

8. Tryk + til P070. Tryk

Indtast værdi (Rødt felt) fra pille beregner gem med

Bemærk at alle menupunkter nu er tilgængelige
Afslut altid med
Tryk Start

indtil der igen er lys i
i 1 sec. Brænderen starter.

.

Her ses et billede af Værdi P070

For lille værdi
Optænding tager for lang tid

Passende værdi
Piller dækker lige el-tænder

For stor værdi
Risiko for røggas eksplosion

Vigtigt:
Tjek at der er træk i faldrør når kedel er
startet
op.
For
stor værdi
Dette kan gøres ved at trække slangen ned så der bliver en lille sprække og holde en lighter
ved siden af. Flammen skal trække efter sprækken.
Risiko for røggas eksplosion
Gør den ikke det kan man evt. fjerne en eller flere turbolatorer. Dette vil øge røgtemperatur.
Ellers monteres røgsuger på skorsten.

Manual findes på www.passatenergy.com

