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ĮVADAS
Gerb. pirkėjau,
Dėkojame, kad pasirinkote B-Maxprietaisą.
Jūsų pasirinktas modelis - tai didelio efektyvumo, pažangaus dizaino ir technologijų gaminys, pasižymintis patikimumu ir 
konstrukcijos kokybe.
šio prietaiso įvedimo į eksploataciją ir priežiūros darbus rekomenduojame patikėti kvalifikuotiems specialistams, taip pat, 
esant reikalui, naudoti originalias atsargines dalis.
Šiose instrukcijose pateikiamos svarbios gairės ir rekomendacijos, kad būtų lengviau montuoti ir naudoti prietaisą.

INDEKSAS

ŠIOSE INSTRUKCIJOSE NAUDOJAMI SIMBOLIAI IR JŲ REIKŠMĖS

l	ĮSPĖJIMAS
Nurodoma su konkrečiomis situacijomis susijusi informacija.

m	ĮSPĖJIMAS DĖMESIO
Nurodoma su konkrečiais ypač svarbiais įvykiais susijusi informacija.

a	ĮSPĖJIMAS PAVOJUS
Nurodomi veiksmai, kuriuos netinkamai atliekant galima susižaloti arba sugadinti įrenginį; būtina atkreipti 
įpatingą dėmesį ir tinkamai pasiruošti.

f	ĮSPĖJIMAS ELEKTROS SROVĖS PAVOJUS
Nurodomi veiksmai, kuriuos netinkamai atliekant galimas elektros srovės pavojus, dėl kurio galima  susižaloti; 
būtina atkreipti įpatingą dėmesį ir tinkamai pasiruošti.

d	DRAUDŽIAMA
Nurodomi veiksmai, kuriuos DRAUŽIAMA atlikti.
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1 BENDRO POBŪDŽIO INFORMACIJA

1.1 Bendrieji įspėjimai

l	ĮSPĖJIMAS

 – Šios instrukcijos yra  Elmec Group S.r.l. nuosavybė, draudžiama kopijuoti jų turinį ar perduoti trečiosioms šalims. 
Visos teisės saugomos.

 – Įrenginio negalima naudoti sprogioje aplinkoje.

 – Šios instrukcijos yra neatskiriama gaminio dalis; užtrikrinkite, kad jos visuomet būtų pateikiamos kartu su 
įrenginiu jį parduodant/perduodant kitam naudotojui, kad jomis galėtų pasinaudoti personalas, atliekantis 
priežiūros ir remonto darbus. Kad galėtumėte saugiai naudoti įrenginį, atidžiai perskaitykite jo instrukcijas.

 – Kilus klausimams dėl sąlygų ir/arba įrenginio ar jo dalių eksploatacijos, dėl papildomos informacijos kreipkitės 
į  vietos pardavėją.

 – Kad nesugadintumėte įrenginio, naudokite tik originalias ar gamintojo patvirtintas dalis.

 – Jeigu yra pažeista prekių pakuotė, nedelsiant informuokite apie tai kurjerį ir gaminio tiekėją.

 – Atlikite įrenginio eksploatacinius bandymus ir informuokite gaminio tiekėją apie nustatytus veikimo sutrikimus 
ar defektus.

1.2 Apribojimai

d	DRAUDŽIAMA

 – Nenaudokite įrenginio potencialiai sprogioje aplinkoje.

 – Nemodifikuokite gaminio be raštiško gamintojo įgaliojimo.

 – Neatidarykite durelių katilui veikiant.

 – Kad išvengtumėte gaisro pavojaus, šalia degiklio nelaikykite degių medžiagų.

 – Nepalikite įrenginio lauke.

 – Nemontuokite įrenginio ant šilumos generatorių (katilų, vandens šildytuvų) blogai vėdinamose ar drėgnose 
patalpose. Pastato ventiliacijos angos turi būti pakankamai didelės, kad būtų užtikrintas pilnas sudeginimas.

 – Nelieskite įrenginio šlapiomis ar drėgnomis kūno dalimis ir/arba basomis kojomis.

 – Įrenginiu draudžiama naudotis vaikams arba asmenims, neturintiems patirties.

1.3 Atitiktis
Degikliai B-70 ir B-90 atitinka Europos direktyvų reikalavimus.

 – Mašinų Direktyva 2006/42/EB
 – Elektromagnetinio suderinamumo Direktyva 2014/30/EB
 – Žemos įtampos Direktyva 2014/35/CE

kaip nurodyta kartu su įrenginiu pateiktame Atitikties sertifikate.
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1.4 Konstrukcija

1 2

16 22 211517

3 54 6

1823 24 25

18 19 20

29 28 27 26

14 13 12 11 10 9 8 7

1 Valdymo skydelis
2 Karterio korpusas
3 Žarna su lizdine jungtimi
4 Katilo prijungimo flanšas
5 Tarpiklis
6 Degimo kamera
7 Papildomų/neprivalomų prietaisų jungtis
8 Išorinė termostato jungtis
9 Katilo vandens zondo jungtis.
10 Išorinė  sraigtinio variklio jungtis
11 Rankinio granulių įkrovimo mygtukas.
12 Saugiklis (3.15A delayed)
13 Pagrindinis jungiklis
14 Saugiklis (4A)
15 Maitinimo lizdas (230 V)
16 Išorinis sraigtinio ventiliatoriaus maitinimo lizdas
17 AK prijungimo jungtis
18 Liepsnos detektoriaus fotoelementas.
19 Degiklio saugos termostatas.
20 Vidinis sraigtinės pavaros variklis.
21 Degimo oro ventiliacijos anga
22 Suspausto oro degimo rinkinys (PAPILDOMAS)
23 Vidinis sraigtas
24 Vaizdo plokštė
25 Elektroninė plokštė
26 230/24V transformatorius
27 Degiklio ventiliatorius
28 Atsparumas degimui
29 Kuro grotelės
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1.5 Degiklio aprašymas
Degikliai B-70 ir B-90 yra universalūs prietaisai, kurie gali būti naudojami įvairiuose įrenginiuose nuo naujos kartos katilų, 
duonos kepimo krosnių ar karšto oro generatorių iki transformuojamų seno tipo katilų.
Jį sudaro apvali degimo galvutė, pagrindinis ventiliatorius su greičio reguliavimo funkcija, patikima degimo sistema, kurią 
sudaro uždegiklis ir liepsnos aptikimo fotoelementas, vidinis kuro tiekimo sraigtinis transporteris, taip pat yra pritaikytas 
suspausto oro savaiminio valymo sistemos įdiegimui.
Juose turi būti  įdiegta kuro tiekimo sistema, kurią sudaro sraigtinis transporteris su lanksčia jungtimi prie degiklio ir granulių 
talpykla, kuri tiekiama atskirai kaip priedas.
Degikliai ir visa sistema yra prijungti prie valdymo pulto su mikroprocesoriumi, kuris yra sumontuotas ant įrenginio ir 
kontroliuoja visas kitas funkcijas bei programuoja laiko juostas. Tai išties naudinga operatoriui, kadangi leidžia naudoti 
prietaisą tik tuomet kai yra būtina.

1.6 Saugos įrenginiai
Degikliuose  B-70 ir B-90 yra šie saugos įrenginiai:

 – Degiklio saugos termostatas
 – Priešgaisrinės pertvaros vožtuvas (įsigijamas atskirai)

1.7 Matmenys

A AB H MI
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F G

C
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D

L

Modelis A
[mm]

B
[Ø mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[Ø mm]

G
[mm]

H
[mm]

I
[mm]

L
[mm]

M
[mm]

N
[mm]

B-70 30,7 193,7 78 290 18,7 60 260 300 250 27 21 571

B-90 30,7 193,7 78 290 18,7 60 232 300 300 27 21 621

1.8 Priedai
Atskirai nuo degiklio galima užsisakyti šiuos priedus. Jie turėtų būti naudojami siekiant užtikrinti, kad degiklis būtų tinkamai 
prijungtas ir integruotas.

Modelis Kodas
Suspausto oro rinkinys EBK0018-P00
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1.8.1 Sraigtinio transporterio  tiekimo sistema: dydis ir svoris

G
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E
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A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[Ø mm]

F
[mm]

G
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H
[mm]

Svoris
[Kg]

1760 190 1168 402 60 190 60 120 9

1.9 Techniniai duomenys

APRAŠYMAS U/M B-70 B-90

Degiklio galia kW 70 90

Maitinimas V~Hz 230~50 230~50

Vidutinis energijos suvartojimas W 60 60

Uždegimas W 170 170

Saugiklis (uždelsimas) A 3.15 3.15

Triukšmo lygis dBA 40 40

Liepsnos ilgis mm 350 400

Katilo dedgimo kameros minimalus dydis
Aukštis mm 450 450

Plotis mm 560 560

Gylis mm 650 700

Būmtakio ištraukimas Pa 30 30
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1.10 Darbinė laidų sujungimo schema

VPC

VCE

RS

230V/50Hz

M1

M2

24 Vdc

N

F

F

F

F
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SA

ARC

TE

FR

PM1

VPC Pagrindinis degimo vožtuvas
VCE Išoriniso sraigtinio transporterio  ventiliatorius
RS Varža
PM1 Išorinio sraigtinio transporterio mygtukas
TE Išorinis termostatas
SA Vandens termostatas
FR Fotovarža
M1 Išorinis sraigtinis transporteris.
M2 Vidinis sraigtas
ARC Suspaustas oras
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1.11 Veikimas
Prietaiso veikimas yra valdomas iš valdymo skydelio su mikroprocesoriumi, kuris programuoja šias fazes:

 – Paleidimo režime išsiuntus užklausą dėl šilumos tiekimo, pagrindinis ventiliatorius, išorinis sraigtinis transporteris ir vidinis 
įkrovimo sraigtinis transporteris  pradeda tiekti degimui būtiną granulių kiekį. Vidinis sraigtinis transporteris įsijungia 8 
sekundėmis vėliau nei išorinis sraigtas;

 – Baigus granulių įkrovimą uždegimui, uždegimo varža varoma elektra, uždegama liepsna, kurios ryškumas yra fiksuopjamas 
fotoelementu maks, per 20 min. (saugos laikas). Neužsidegimo atveju degiklis pereina į SHUTDOWN režimą. Esant 
SHUTDOWN režime norint išnaujo aktyvuoti įprastas veikimo sąlygas, būtina atjungti prietaisą iš tinklo, pašalinti trikdžio 
priežastį ir vėl įjungti į tinklą;

 – Tinkamai nustačius liepsną, įrenginys pradeda veikti įprastu režimu palaipsniui didinant energijos tiekimą kol bus pasiekta 
maksimali užprogramuota vertė, po to įrenginys toliau veikia moduliacijos režimu tol, kol pasiekiama užprogramuota 
katilo vandens ar vandens bako šildytuvo, jeigu yra, temperatūra. Degikliui veikiant išorinis ir vidinis sraigtinis transporteris 
taip pat dirba pagal užprogramuotą įsijungimo ir išsijungimo laiką;

 – Pasiekus užprogramuotą temperatūrą valdymo skydelio pagalba vidinis ir išorinis sraigtinis transporteris sustabdomas, o 
degimo kameroje likusios granulės toliau dega;

 – Kai fotoelemento ryškumas yra mažesnis nei 20 lux, ventiliatoriaus greitis padidėja, išvalomos degimo kameroje esančios 
nuosėdos, ir veikimas sustabdomas..

Tuomet degiklis yra pasirengęs kitas įjungimui.

m	ĮSPĖJIMAS DĖMESIO

 – Parametrų programavimą PRIVALO atlikti TIK Elmec Group S.r.l. ĮGALIOTI KVALIFIKUOTI TECHNINIAI DARBUOTOJAI 
suteikus Slaptažodį.

 – Būtina atsižvelgti į degiklio darbo ir išjungimo laikotarpius, nepriklausomai nuo to, ar "laiko juostos" yra 
aktyvuotos ar ne.

 – Jeigu yra naudojamas SUSPAUSTO ORO KOMPLEKTAS,  tuomet degimo kamera valoma degiklio kiekvieno darbo 
ciklo pradžioje ir pabaigoje.

d	DRAUDŽIAMA
Techninių parametrų programavimas Naudotojo Meniu lange.

1.12 Granulės
Prietaisai skirti ir suprojektuoti kokybiškų granulių, pasižyminčių šiomis savybėmis, deginimui:

Aprašymas U/M Granulės
Skersmuo mm 6 Din Plus

Ilgis mm 25 (max)

Tankis Kg/m3 650

Žemutinė šildymo galia kWh/kg 5

Drėgmės procentinis dydis % Maks. 8 (svorio)

Pelenų procentinis dydis % Maks. 1 (svorio)
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1.13 Valdymo skydelis

2 13C A

D E F

B

1 VALDYMO SKYDELIS

2 VALDYMO MYGTUKAI

 (
 Slėgis SHORT (1 sekundė) Prieiga prie Naudotojo meniu
 Slėgis LONG (> 2 sekundės) Užprogramuotų duomenų patikrinimas.
 Slėgis LONG (> 12 sekundžių) Visų parametrų atstatymas. DĖMESIO!!! Atliekant šiuos veiksmus visi 

ankstesni užprogramuoti parametrai bus ištrinti (*).

 Pastaba: Norėdami išeiti iš programavimo duomenų patikrinimo fazės, paspauskite mygtuką  (ir 
palaikykite daugiau kaip 2 sekundes.

 F
 Slėgis SHORT (1 sekundė) Galios nustatymų keitimas
 Slėgis LONG (> 2 sekundės) Degiklio uždegimas/išjungimas

 )
 Slėgis SHORT (1 sekundė) Temperatūros nustatymų keitimas
 Slėgis LONG (> 2 sekundės) Prieiga prie Diegimo meniu. Norint gauti priegą, būtina žinoti slaptažodį (*).

 Pastaba: Norėdami išeiti iš Diegimo meniu, paspauskite mygtuką  (.

3 EKRANAS
 A Data
 B Degiklio būsena
 C Laikas
 D Parametrai
 E Energijos suvartojimas
 F Katilo vandens temperatūra

(*) Darbus turi atlikti tik ĮGALIOTI MONTUOTOJAI.

1.13.1 Peržiūros ekrane

Galia Degiklio galia
Tk1 Išorinio sraigtinio transporterio įkrovimo laikas (SI)
Tk2 (NENAUDOJAMA)
Lux Ryškumas
Ext Išorinio tiekimo sraigtinio transporterio  ventiliatoriaus greitis

l	ĮSPĖJIMAS
Ekrano apačioje matote operatoriui naudingas "Gaires".
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1.14 Naudotojo parametrai

Pagrindinis eękranas

Įvesti katilo vandens 
temperatūrą  (10-90°C)

Įvesti degiklio 
galingumo lygius 

(1-2-3-4-5) 

Įvesti "KALBA" 

Įvesti "LAIKAS" 

"VALANDŲ FORMATAS"

"DATA" 

"TEMPERATŪRA" 

"RYŠKUMAS" 

“ĮJUNGTI LAIKMATĮ”

"SAVAITINIS LAIKMATIS" 

"KURO TIPAS" 

"INFORMACIJA" 

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

“ANTRAS BUNKERIS” (*)

(*) Įeiti į Naudotojo parametrų programavimo meniu (žr. paragrafą "Naudotojo parametrų programavimas".
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2 MONTAVIMAS

2.1 Produkto pristatymas ir identifikavimas
B-Max prietaisai pristatomi atskirose pakuotėse ant medinių padėklų.

3

3

1 2
Degiklis (1)
Tiekiamas supakuotas dvipusio gofruoto kartono dėžėje.

Granulių tiekimo sraigtinis konvejeris (2)
Tiekiamas supakuotas dvipusio gofruoto kartono dėžėje atskirai nuo 
degiklio.

Etiketė (3)
Produkto identifikavimui tvirtinama ant pakuotės.

2.1.1 Identifikavimas

Produktas identifikuojamas pagal ant pakuotės pritvirtintas etiketes.

l	ĮSPĖJIMAS
Priimant gaminį būtina patikrinti komplekto sudėtį, o esant neatitikimams, rekomenduojama kreiptis į įrenginį 
pardavusią įmonę.

2.1.2 Pakuotės turinys

Degiklis
 – Degiklis
 – O formos tarpiklis
 – Maitinimo laidas
 – Išorinio termostato pajungimo kabelis
 – Sandariklis ir degiklio atraminis flanšas
 – Vandens termostatas
 – Dokumentų paketas

Dokumetų pakete pateikiama tokia medžiaga:
 – Naudojimo instrukcijos
 – Garantijos pažymėjimas
 – Atitikties deklaracija
 – Atsarginių dalių katalogas
 – Varžtų ir sraigtų maišelis
 – Elektros jungčių jungiamieji elementai

Saugos ir apsaugos nuo ankstyvojo uždegimo įtaisas
 – Priešgaisrinis vožtuvas (įsigijamas atskirai)

Granulių tiekimo sraigtas
 – Sraigtinis transporteris kartu su:

 -Ventiliatoriaus elektros laidu
 - Išorinio sraigtinio konvejerio variklio pajungimo kabelis
 -Lanksti žarna
 -3.15 A uždelsto veikimo saugikliu.

2.2 Naudojimas
Degikliai B-70 ir B-90 sukurti taip, kad veiktų tik su šilumos generatoriais, kuriuose yra sumontuota vakuuminio degimo 
kamera, todėl kūmų ir srauto kanalas turi būti sukonstruotas ir įrengtas taip, kad atitiktų šiuos reikalavimus.
Jungtys turi būti sandarios ir atsparios maksimaliai dūmų temperatūrai.
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2.3 Montavimo vieta
Granulių degiklis turi būti įrengtas tokioje vietoje, kuri atitinka priešgaisrinę apsaugą reglamentuojančių galiojančių teisės 
aktų, reglamentų ir direktyvų reikalavimus.
Įrenginiai ir dalys turi būti išdėstyti taip, kad būtų pakankamai erdvės priežiūros, valymo, suodžių šalinimo iš degiklio, katilo 
ir kanalų  darbams atlikti.

a	ĮSPĖJIMAS PAVOJUS
Patalpoje turi būti įrengta pakankama ventiliacija su tinkamo dydžio ir tinkamai išdėstytomis angomis.

2.4 Degiklio montavimas
Montuodami degiklį į katilą:

 – patikrinkite, ar katilo durelių (2) atidarymo anga (1) yra pakankama, kad pro ją praeitų degimo kamera. Jeigu ne, pritaikykite 
ją  pagal skersmenį

 – padarykite keturias sriegines kiaurymes (3) (M8) degiklio atraminio flanšo tvirtinimui
 – tarp flanšo (5) ir katilo durelių (2) uždėkite tarpiklį (4), kuris yra pateikiamas kartu su degikliu.
 – įdėkite 4 sraigtus (6) (M8), tačiau priveržkite TIK du sraigtus, laikančius apatinį nuimamą flanšą. Kitus du viršutinio nuimamo 
flanšo sraigtus TIK ĮDĖKITE, bet nepriveržkite.

 – Įdėkite degiklio degimo kamerą į katilą, kiek tai yra būtina.
 – Anksčiau įdėtais sraigtais (6) ir (7) priveržkite du pusflanšius..

6

7

5

1

4

2

3

180

Ø 201

17
0

a	ĮSPĖJIMAS PAVOJUS

 – Degiklis TURI BŪTImontuojamas TIKtaip, kaip nurodyta schemoje. Bet kokia kita padėtis yra DARUDŽIAMA.

 – Liepsna sklinda tiesia linija per degiklio degimo kameros angą.
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a	ĮSPĖJIMAS PAVOJUS
Katile montuojamą degiklį būtina padengti izoliacine medžiaga, kad nebūtų kenksmingų dūmų nuotėkio. 
Naudokite gamintojo tiekiamą sandariklį.

2.5 Įkrovimo sraigtinio transporterio ir granulių talpos montavimas
Išorinio įkrovimo sraigtinio transporterio ir granulių talpos montavimas yra labai svarbus tinkamam degiklio veikimui. 
Rekomenduojama įsigyti ir naudoti originalius priedus, kadangi jie yra sukurti tam, kad būtų užtikrintas tinkamas degiklio 
veikimas.

l	ĮSPĖJIMAS
Gamintojas Elmec Group S.r.l.NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS  už žmonių, gyvųnų sužalojimus ar turto sugadinimą, 
atsiradusį dėl neoriginalių dalių naudojimo.
Gamintojas neprisiima ATSAKOMYBĖS  ir GARNTIJOS  sąlygos nėra taikomos tuo atveju, jeigu degiklį buvo 
bandoma modifikuoti ar keisti jo dalis.

2.6 Išmetamų dūmų išleidimas
Degikliai B-70 ir B-90 sukurti taip, kad veiktų tik su šilumos generatoriais, kuriuose yra sumontuota vakuuminio degimo 
kamera, todėl kūmų ir srauto kanalas turi būti sukonstruotas ir įrengtas taip, kad atitiktų šiuos reikalavimus.
Jungtys turi būti sandarios ir atsparios maksimaliai dūmų temperatūrai.

a	ĮSPĖJIMAS PAVOJUS

 – Visais naudojimo atvejais, kurie nėra nurodyti šiose instrukcijose, gali kilti gaisras.

 – Neizoliuoti išmetimo kanalai yra potencialiai pavojingi.

 – Galima sumontuoti srauto vožtuvą, atitinkantį galiojančių teisės aktų reikalavimus.

2.7 Elektros jungtys
Degiklių B-70 ir B-90 laidai buvo sujungti gamykloje, todėl labai svarbu, kad žemiau nurodytus darbus atliktų tik kvalifikuoti 
specialistai.

21 3 4 5 76

1 Maitinimo tinklo lizdas(230V~50Hz)
2 Išorinis sraigtinio ventiliatoriaus maitinimo lizdas
3 Išorinio sraigtoinio transporterio variklis
4 Katilo vandens temperatūros zondas
5 Išorinė termostato jungtis
6 AK prijungimo jungtis
7 Papildomų/neprivalomų prietaisų jungtis

f	ĮSPĖJIMAS ELEKTROS SROVĖS PAVOJUS
Atminkite, kad yra PRIVALOMA:

 – naudoti daugiapolinį grandinės pertraukiklio jungiklį, atjungimo jungiklį, atitinkantį EN reglamentų reikalavimus.

 – naudoti L (fazė)- N( neutralė) jungtį

 – prijungti įžeminimo laidą prie įžeminimo įrenginio. Gamintojas Elmec Group S.r.l.NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS už 
bet kokią žalą žmonėms, gyvūnams ar daiktams, padarytą dėl netinkamo įžeminimo ar instrukcijų nurodymų 
nesilaikymo.

d	DRAUDŽIAMA
Įrenginio įžeminimui naudokite vandentiekio vamzdžius.
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3 ĮVEDIMAS Į EKSPLOATACIJĄ

3.1 Prieš degiklio įjungimą
Prieš įjungdami prietaisą patikrinkite ar:

 – degiklis tinkamai sumontuotas ant katilo durelių ir ar jos gerai užsidaro
 – tinkamai prijungta sraigtinio transporterio ir degiklio lanksti prijungimo žarna.
 – pripildyta granulių talpa
 – vandens temperatūros zondas yra tinkamoje padėtyje
 – katilas ir įranga pripildyti vandeniu
 – atidaryti hidraulinio kontūro vožtuvai
 – tinkamai įrengtas dūmų išmetimo kanalas.

3.2 Pirmasis uždegimas
Įjunkite degiklį, įjungdami pagrindinį ir degiklio jungiklį į padėtį "ON" ir patikrinkite ar įsijungė ekranas.

Degiklis gamykloje sukalibruotas didžiausia galia, todėl pirmą kartą įjungdami tiesiog paspauskite mygtuką Fir palaikykite 
apie 2 sek. ir palaukite, kol įsidegs liepsna.
Nustatykite  degiklį veikti nepertraukiamu  režimu, maksimalia galia apie 15 minučių, po to išmetamųjų dujų analizatoriumi 
patikrinkite, ar užfiksuotos vertės yra artimos lentelėje nurodytoms vertėms:

Aprašymas U/M Teisinga vertė
O2 % ~ 10

CO (vidurkis) mg/cm3 < 500
Išmetamųjų dujų 
temperatūra °C 120 ÷ 200

Paspauskite mygtuką F, kad išjungtumėte degiklį ir palikite jį atvėsti.

l	ĮSPĖJIMAS
Šiuos veiksmus privalo atlikti TIK įgalioti ir kvalifikuoti techniniai darbuotojai.

3.3 Patikra atliekama po pirmojo uždegimo
Po pirmojo uždegimo, degikliui atvėsus:

 – atjunkite granulių tiekimo vamzdį nuo degiklio
 – atidarykite katilo dureles ir patikrinkite, ar ant degimo kameros grotelių NĖRA nesudegusios medžiagos. Jeigu yra, būtina 
keisti nustatymus pagal konkrečius poreikius (degimo oras ir kuro kiekis) ir pakartori aukščiau aprašytus veiksmus skyriuje  
"PIRMASIS UŽDEGIMAS".

3.4 Automatinis išsijungimas ir vėlesnis įjungimas
Patenkinus šilumos poreikį, granulių tiekimo įrenginys sustoja, degiklis sureguliuoja degimo kameroje  likusių granulių 
sudeginimo greitį, iki fotoelementu išmatuoto minimalaus skaisčio (20lux). Pasiekus 20 lux, ventiliatoriaus greitis padidėja iki 
minimalaus (4 minutes),kad išvalytų degimo kamerą nuo joje likusios medžiagos, ir išsijungia.
Kiekvieno šildymo ciklo metu kartojamos visos anksčiau aprašytos fazės.

3.5 Granulių kalibravimas
Degimui reikalingo granulių kiekio kalbravimas atliekamas tokiu būdu:

 – Pripildykite talpą kol degiklis veikia galios režimu 5
 – Ištraukite lanksčią žarną iš degiklio lizdo ir įdėkite į imtuvą (baseiną).
 – Patikrinkite, ar nėra užklausų šildymui
 – Pasverkite granules.
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Maksimalią degimo galią apskaičiuokite naudodami šią formulę:
[(Y/T)*3,6]*5 = z (kW/h)
kur
Y Granulių kiekis (g) degikliui veikiant 5 galios režimu
5 granulių p.c.i.
T maks. sraigtinio transporterio laikas
3,6 3600 sekundžių per valandą / 1000.

m	ĮSPĖJIMAS DĖMESIO
Keičiant naudojamų granulių tipą (nerekomenduojama) BŪTINA  pakartoti kalibravimą, kadangi pasikeičia degimo 
savybės.

3.6 Naudotojo parametrų programavimas
Naudotojo parametrus galima programuoti pagal aukščiau pateiktą struktūrinę schemą prijungus degiklį prie maitinimo 
tinklo.

Įvesti "KALBA" Patvirtinti pasdirinkimą Pasirinkti
EN - IT - ES - FR - DE   

Pagrindinis eękranas Patvirtinti pasirinkimą ir sugrįžti į Pagrindinį ekraną

o

"DATA" 
Peržiūrėti

mėnesį
Pasirinkti einamąjį 

mėnesį o

Įvesti
"LAIKAS"

"VALANDŲ 
FORMATAS"

Peržiūrėti
einamą laiką o Programuoti ar keisti 

laiką 

o Pasirinkti 12 ar 24 
valandų formatą

Programuoti ar keisti 
laiką 24/03/2015 o

Programuoti ar keisti 
einamą dienąPatvirtinti nustatymą ir 

pereiti į dienos 
nustatymus 

o

Proigramuoti ar keisti 
metus 

Patvirtinti nustatymą ir 
pereiti į metų 
nustatymus 

o

Peržiūrėti 12 ar 24 
valandų formatą

"TEMPERATŪRA" o Pasirinkti
F° arba C°

Peržiūrėti F°
arba C°

"RYŠKUMAS" 
Peržiūrėti ekrano 

ryškumą
Sureguliuoti ryškumo 

lygius o
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"SAVAITINIS 
LAIKMATIS" Peržiūrėti 1 juostą iš 7 

užprogramuotų juostų 
Įvesti laiko programa-

vimą 
o

“ĮJUNGTI LAIKMATĮ” Peržiūrėti operacijas, 
vykdomas užprogram-
uotose laiko juostose 

o
Norėdami įjungti ar ne, 

TAIP / NE, operacija 
pagal grafiką rinkinys

Užprogramuoti minučių 
pradžios laiką 

sekmadienio darbo 
režimui

Užprogramuoti valandų 
pradžios laiką 

sekmadienio darbo 
režimui

o

Užprogramuoti arba 
keisti metų nustatymusPatvirtinti nustatymą ir 

pereiti prie metų 
nustatymo

o

Atlikti tuos pačius 
veiksmus visoms 

savaitės dienoms (*)

Patvirtinti nustatymą ir 
pereiti prie pirmadienio 

pradžios laiko 
nustatymo

o

"KURO
TIPAS" 

o Pasirinkti naudojamo 
kuro tipą (A-B-C-D)

Peržiūrėti naudojamo 
kuro tipą 

o Pasirinkti norimą lygį 

"INFORMACIJA" 

Įvesti degiklio galingumo lygius (1-2-3-4-5)

o Pasirinkti norimą 
temperatūrą 

Įvesti katilo vandens temperatūrą  (10-90°C)

Peržiūrėti programinės 
įrangos versiją

Rodoma pirmo bunkerio 
minimumas, nes 

aktyvuotas antras 
bunkeris

(numatyta = 50 %)

Įkrovos kiekio 
pakeitimui

(nuo 0% iki 80%)

o“ANTRAS
BUNKERIS”

(*)

1 Užprogramavę sekmadienio laiką, paspauskite mygtuką, F kad išsaugotumėte užprogramuotas laiko vertes ir 
pasiruoštumėte 2 juostos laiko verčių programavimui.

2 Paspauskite mygtuką ) ir pasirinkite 2 juostą. Paspauskite Mygtuką, kad patvirtintumėte F ir įvestumėte veikimo 
laiko pradžios ir pabaigos programavimo lygį.

3 Norėdami užprogramuoti laiko vertes, atlikite aukščiau nurodytus veiksmus.
4 Atlikite tuos pačius veiksmus, kad užprogramuotumėte visų galimų laiko juostų (iki 7) laiko vertes.

Jeigu norite, kad degiklis neveiktų tam tikroje laiko juostoje, nustatykite pradžios ir pabaigos laiką ties 00.00 
vertėmis.
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3.7 Vidinis valymas

3.7.1 Techniniai parametrai

Ekrano apžvalga Aprašymas U/M Sritis
Gamyklinis 
nustatymas

B-70 B-90
TECHNIKAS - paleidimas

Δ temp. -

Vandens reguliavimo temperatūros histerezė. Pasiekus nustatytą 
temperatūrą, degiklis išsijungia. Kai užprogramuotos histerezės 
temperatūros vertė nukrinta žemiau nustatytos vertės, degiklis vėl 
įsijungia.

°C 2 ÷ 30 2

Δ temp. +

Maksimali vandens temperatūros pasiekiama vertė, viršijanti 
nustatytą vertę. Jeigu temperatūra viršija nustatytą pasirinkto 
kiekio vertę(5°C), degiklis išsijungia ir įsijungia tik tuomet kai 
pasiekiama temperatūra, užprogramuota temperatūros kontrolės 
parametruose  "∆ controllo temperatura".

°C 1 ÷ 5 5

Išorinis termostatas Leidžiama naudoti išorinį termostatą. Įjungti/
išjungti Išjungti

Peržiūra ekrane  h2o Leidžiama ekrane peržiūrėti katile esančio vandens temperatūrą. Įjungti/
išjungti Įjungti

110V / 60Hz Aktyvuojama tose šalyse, kur naudojama tokia maitinimo tinklo 
įtampa. TAIP/NE NE

PALEIDIMAS - Galia
Išankstinis granulių įkrovimas 
(-ai) Šiuo parametru nustatomas pirmojo granulių įkrovimo laikas. sek. 0,0 ÷ 60,0 10

Pradinė ventiliacija Ventiliatoriaus greitis uždegimo metu. rpm 0 ÷ 300 0

Trukmė "Pradinės ventiliacijos" fazės trukmė. min 0 ÷ 5 1

Suspaustas oras (s) Valymo proceso su suspaustu oru laikas. sek. 0,0 ÷ 20,0 6,00

Ventiliacija laukia paleidimo Ventiliatoriaus greitis galutinės liepsnos stabilizavimo fazės metu. rpm 0 ÷ 300 160
Paleidimas esant minimaliai 
liuksų vertei Minimalus ryškumas nuolatiniam degimui nustatyti Lux 0 ÷ 1000 60

Liuksų išsijungimas

Jeigu ryškumas sumažės žemiau lygio, užregistruoto per laiką, 
sureguliuotą nejautros juostos parametruose   ("Banda Morta") 
degiklis išsijungs. Jeigu taip atsitinka prietaisui veikiant normaliu 
režimu, ekrane pasirodo KLAIDOS signalas.

Lux 0 ÷ 100 20

Nejautros juosta (s)

Tai laikas, per kurį optinis jutiklis turi nuolat registruoti vertę, 
didesnę nei parametras " Paleidimas esant minimaliai liuksų vertei" 
("Lux minimo avvio"). Kas kartą kai užregistruotos vertės nukrinta 
žemiau parametro " Paleidimas esant minimaliai liuksų vertei" ("Lux 
minimo avvio"), skaičiavimas pradedamas iš naujo.

sek. 0 ÷ 600 60

Liepsnos stabilizavimas (m) Numanomas laikas, būtinas liepsnai stabilizuoti, po kurio galima 
įjungti degiklį. min 0 ÷ 20 1

GALIA - Valymas
Tipas Naudojamo degimo tipas A-B-C-D A

Kuro tiekimo intervalas Laikas nuo vieno granulių perkrovimo iki kito Sek. 1,0 ÷ 90,0 45.0

Paleidimas Pildymo pradžios laikas iš išorinio sraigtinio transporterio. Sek. 0,0 ÷ 30,0 3,0

Ventiliatorius Pradinis ventiliatoriaus greitis rpm 0 ÷ 300 220

Galia 1 Pildymo laikas iš išorinio sraigtinio transporterio Galios 1 
nustatymui. Sek. 0,0 ÷ 60,0 2,0

Ventiliatorius Ventiliatoriaus greitis esant Galiai 1. rpm 0 ÷ 300 150

Galia 2 Pildymo laikas  iš išorinio sraigtinio transporterio Galios 2 
nustatymui. Sek. 0,0 ÷ 60,0 3,5

Ventiliatorius Ventiliatoriaus greitis esant Galiai 2. rpm 0 ÷ 300 160

Galia 3 Pildymo laikas  iš išorinio sraigtinio transporterio Galios 3 
nustatymui. Sek. 0,0 ÷ 60,0 4,5

Ventiliatorius Ventiliatoriaus greitis esant Galiai 3. rpm 0 ÷ 300 170

Galia 4 Pildymo laikas  iš išorinio sraigtinio transporterio Galios 4 
nustatymui Sek. 0,0 ÷ 60,0 5,5

Ventiliatorius Ventiliatoriaus greitis esant Galiai 4. rpm 0 ÷ 300 180

Galia 5 Pildymo laikas  iš išorinio sraigtinio transporterio Galios 5 
nustatymui Sek. 0,0 ÷ 60,0 6,5

Ventiliatorius Ventiliatoriaus greitis esant Galiai 5. rpm 0 ÷ 300 200
PASTABA
Pripildymo laikas priklauso nuo užprogramuoto galios lygio ir nuo naudojamo kuro tipo.
Ventiliatoriaus greitis priklauso nuo kuro (tipo ir kiekio) ir nuo dūmų ištraukimo.
VALYMAS - Išjungimas

Valymo intervalai (m) Intervalas tarp degimo grotelių valymo degiklio ventiliatoriumi ir 
valymo suspaustu oru. min 0 ÷ 300 60

Grotelių valymas (ai) Valymo trukmė degiklio ventiliatoriui veikiant maksimalia galia. sek. 1 ÷ 180 30

Valymas ventiliatoriumi Ventiliatoriaus greitis valymo fazės metu rpm 0 ÷ 300 300

Suspaustas oras Suspausto oro rinkinio naudojimas (pasirenkama) TAIP/NE NE

Išorinis ventiliatorius Sraigtinio transporterio ventiliatoriaus greitis. rpm 0 ÷ 300 300
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Ekrano apžvalga Aprašymas U/M Sritis
Gamyklinis 
nustatymas

B-70 B-90
IŠJUNGIMAS - Bandymų puslapis

Trukmė
Laikotarpis, per kurį ventiliatorius veikia didžiausia galia, kai degiklis 
yra išjungtas dėl pavojaus signalo. Tikslas yra sudeginti visas likusias 
granules ant grotelių. Šis ciklas įjungiamas, kai degiklis išsijungia.

min 0 ÷ 20 2

Ventiliacija Ventiliatoriaus greitis išjungimo fazės metu. rpm 0 ÷ 300 300

Išorinis termostatas. Sąlygoja degiklio darbo režimą pasiekus užprogramuotą aplinkos 
nustatytą vertę. min 0 ÷ 90 0

BANDYMŲ PUSLAPIS
Atsparumas Įjungimas/
Išjungimas Atsparumas uždegimui ĮJUNGTA/

IŠJUNGTA Išjungti

Sraigtinio transporterio 
išjungimas. Vidinis sraigtinis transporteris. ĮJUNGTA/

IŠJUNGTA Išjungti

Bako išjungimas Išorinis sraigtinis transporteris. ĮJUNGTA/
IŠJUNGTA Išjungti

Vidinis ventiliatorius Degiklio ventiliatorius rpm 0 ÷ 300 0

Išorinis ventiliatorius Sraigtinio transporterio ventiliatorius rpm 0 ÷ 300 0

Oro paleidimas/išjungimas Aktyvuojamas 24V elektrinio vožtuvo maitinimas į suspausto oro 
bloką.

ĮJUNGTA/
IŠJUNGTA Išjungti

Avarinio signalo paleidimas/ 
išjungimas Aktyvuojama 230V išvestis. ĮJUNGTA/

IŠJUNGTA Išjungti

PASTABA
Tikrinama, ar tinkamai veikia pagrindinės degiklio dalys.
NUOTOLINIS VALDYMAS

Modulis Aktyvuojama, kad galima būtų prijungti GSM modulį prie degiklio 
6 jungties. TAIP/NE NE

3.8 Įspėjamieji pranešimai
Esant gedimui ar sutrikimui ekrane rodomi tokie ženklai:

Aprašymas
Nesėkmingas uždegimas

Elektros srovės nutrūkimo avarinis signalas.

Sugedusio vandens zondo avarinis signalas.

Pasibaigusio kuro signalas

TS perkaitimas

Pasibaigęs kuras

3.9 Gedimai - Galimos priežastys - Šalinimo būdai
Lentelėje pateikiami dažniausiai pasitaikantys gedimai ir jų šalinimo būdai.

Gedimas Galima priežastis Šalinimo būdas

Nesėkmingas uždegimas

Tuščia granulių talpa Pripildyti talpą

Atjungtas arba sugedęs išorinio sraigtinio 
transporterio kabelis. Prijunkite kabelį arba suraskite gedimą.

Sugedusi uždegimo ritė. Patikrinkite ritę  ir/arba pakeiskite ją.

Užsikimšusios degimo grotelės. Ištraukite groteles ir nuvalykite.

Užsikimšęs vidinis sraigtinis transporteris. Patikrinkite vidinį sraigtinį transporterį ir 
pašalinkite užsikimšimus.

Nėra maitinimo Sutrikęs elektros energijos tiekimas į degiklį.

Patikrinkite elektros energijos tiekimą iš tinklo.

Patikrinkite, ar tinkamai sujungti elektros laidai.

Patikrinkite, ar bendri ir degiklio jungikliai yra 
tinkamoje padėtyje.

Vandens termostatas
Netinkamai nustatytas ar prijungtas zondas. Patikrinkite jo padėtį ir jungtis.

Zondo gedimas Pakeiskite zondą

Baigėsi kuras

Tuščia granulių talpa Pripildyti talpą

Atjungtas arba sugedęs sraigtinio transporterio 
kabelis. Prijunkite jungtis.

Neveikia sraigtinio transporterio variklis. Patikrinkite variklį
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4 PRIEŽIŪRA

4.1 Periodinė priežiūra
Periodinė priežiūra yra būtina ne tik siekiant užtikrinti optimalų degiklio ir įrenginio veikimą, ji yra reglamentuota teisės 
aktuose, todėl nesilaikant reikalavimų gali būti skiriamos baudos.
Priežiūros darbus būtina patikėti ir juos privalo atlikti TIK kvalifikuoti specialistai.
Degikliai B-70 ir B-90reikalauja minimalios priežiūros, kurios dažnumas tiesiogiai priklauso nuo naudojamų granulių 
(sertifikuotų ar ne) kokybės ir dydžio ir degiklio sureguliavimo.

f	ĮSPĖJIMAS ELEKTROS SROVĖS PAVOJUS
Prieš atlikdami priežiūros darbus atjunkite įrenginį nuo maitinimo tinklo,  pagrindinius įrenginio jungiklius 
nustatykite į padėtį OFF (išjungta), taip pat degiklio ir katilo (jeigu yra) jungiklius.

m	ĮSPĖJIMAS DĖMESIO

 – Atliekant priežiūros darbus būtina naudoti visas galiojančiuose teisės aktuose numatytas asmens apsaugos 
priemones.

 – Periodinė patikra atliekama visam įrenginiui, į kurį įra įmontuotas degiklis.

 – Naudojant nesertifikuotas granules žemiau pateiktos nuorodos negalioja, kadangi nėra žinomos kuro savybės.

 – Naudojant nesertifikuotas granules Elmec Group S.r.l.NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS  už gedimus ar sutrikimus, už 
galimą žalą sveikatai, gyvūnams, turtui ar aplinkai.

 – Pateikta lentelė yra tik rekomendacinio pobūdžio ir nėra privaloma.

 – Degiklio korpusą valykite drėgnu skudurėliu, vandens ir muilo tirpalu, vandens ir metilo spirito tirpalu arba 
specialiais paviršiaus nebraižančiais valikliais.

Aprašymas
Periodiškai

Kai būtina Kartą per savaitę Kartą per 6 mėnesius Kartą per metus
DEGIKLIO VALYMAS

Degimo kamera - pelenai ir nuodegos x x

Degiklio ventiliatorius x x
Vidinis sraigtas
Fotoelementas
Atsparumas uždegimui

x x

Granulių talpykla Pildymas x x

Degimo oro įsiurbimo grotelės x x
Išorinio sraigtinio transporterio guoliai
Rekomenduojamas sutepimas x

Išorinio sraigtinio transporterio ventiliatorius. x

Greitai gendančių dalių patikrinimas x x

Kabelių ir elektros jungčių patikrinimas x x

ĮRENGINIO VALYMAS

Dūmų kanalas ir dūmtakis x x

Katilo vidus ir galinė pusė x x

Greitai gendančių dalių patikrinimas x x

Išmetamųjų dūmų patikrinimas x x
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m	ĮSPĖJIMAS DĖMESIO

 – Atlikus priežiūros darbus būtina patikrinti, ar degiklis tinkamai veikia.

 – Prasta prietaiso priežiūra gali tapti potencialiai pavojingų sutrikimų priežastimi.

 – Jeigu reikia pakeisti kokias nors dalis, rekomenduojama naudoti originalias dalis.

l	ĮSPĖJIMAS
Gamintojas Elmec Group S.r.l.NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS  už žmonių, gyvųnų sužalojimus ar turto sugadinimą, 
atsiradusį dėl neoriginalių dalių naudojimo.
Gamintojas neprisiima ATSAKOMYBĖS  ir GARNTIJOS  sąlygos nėra taikomos tuo atveju, jeigu degiklį buvo 
bandoma modifikuoti ar keisti jo dalis.

4.2 Šalinimas

Pasibaigus degiklio tarnavimo laikui, jį būtina šalinti laikantis galiojančių, perdirbimą 
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų; pvz. Europos Direktyvų 2002/95/CE RoHS ir 200296/
CE RAEE.
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