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Vi#takker#for#dit#køb#af#Biodom#pillefyr.#Vi#beder#dig#grundigt#at#læse#brugsanvisningen,#før#du#
installerer)og)bruger#dit#nye#pillefyr.#Varmeapparatet#(i#det#følgende:#"pillefyr"#eller#"kedel")#er#
fremstillet)og)afprøvet)i)overensstemmelse)med)sikkerhedskravene)i)de)europæiske)direktiver.!
Disse%instruktioner%er%beregnet%til%slutbrugere,%installatører%og%autoriserede%vedligeholdelses)
personale)til)Biodom)træpillekedler.)Hvis)du)har)nogen)tvivl)om)brugsanvisningen)eller)har)behov)for)
afklaring,*skal*du*kontakte*din*installatør*eller*importøren*I*Danmark*direkte.!
Trykning,)oversættelse)eller)reproduktion,)helt)eller)delvis!af#denne#brugvejledning#er#kun#muligt#
efter%godkendelse%af%selskabet%Biodom%27%doo.%og%Biodomdk. 

!
!
 
 
!

nedbrydning)(forrådnelsesprocessen))af)træ.)!
Den$mængde$CO2,$der"produceres"ved"forbrænding"eller"nedbrydning"af"træ"svarer"til"den"mængde"
CO2,"som"træet"har"optager"fra"miljøet"under"væksten."!
Brugen' af' fossilet' brændsler' (kul,' brændselsolie,' gas),' ' udslipper' enorme' mængde' CO2' som' er'
akkumuleret)over)millioner)af)år,!!hvilket(øger(drivhuseffekten.((!
Biodom& har& baseret& hele& sin& udvikling& på& princippet& om& ren& biomasse& forbrænding& der& fuldt& ud&
opfylder)alle)miljøkrav.!
!
Seneste&udgave:&februar&2014!

Du#har#købt#en#Biodom#træpillekedel,#der#anvendes# til# centralvarme# i#boliger# fra#80#m2# til#
400#m2.#Brændstoffet#til#kedlen#er#træpiller.#Kedlen#fungerer!automatisk)ved)at)dosere)piller)
med$ en$ doseringƐsnegl$ fra$ pillemagasinet.$ Pillemagasinet$ er$ en$ komponent$ af$ enheden.$
Beholderen)fyldes)med)træpiller) fra)oven)gennem)dækslet.)Sørg) for,)at)pillefyret)er)korrekt)
dimensioneret* i* henhold* til* varmeanlægget* og* termiske' krav' i' bygningen.' Tilslutning' og'
opstart'af'maskinen'skal'udføres'af'en'autoriseret'person.!
Korrekt'afbrænding'af'træ'biomasse,'udleder'den'samme'mængde'kuldioxid'(CO2),#som#ved#normal#
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1.#FORMÅLET#MED#BRUGSANVISNING#!

Formålet% med% brugsanvisningen% er,% at% gøre% brugeren% klar% til% at% træffer% alle% nødvendige%
foranstaltninger, og, til, at, forberede, alt, nødvendigt, udstyr,, for, at, sikre, en, sikker, og, korrekt, brug, af,
pillefyret.!

1.1#OPDATERING# 

Disse%instruktioner%afspejler%tilstanden%af!produktet)på)det)tidspunkt,)kedlen)er)produceret.)!
Instruktioner+ gælder+ ikke+ for+ produkter,+ som+ allerede+ er+ til+ stede+ på+ markedet+ med+ tilsvarende+
tekniske' dokumentation' og' ikke' kan' betragtes' som' utilstrækkelig' eller' mangelfuld,' efter' enhver'
ændring,(tilpasning%eller%anvendelse%af%nye%teknologier%på%nyere%produkter.%!
Indholdet) i)dette)hæfte) skal) læses)omhyggeligt.)Alle)oplysninger,)der)er) indeholdt) i)dette)hæfte,)er)
nødvendige(for(korrekt(installation,(brug(og(vedligeholdelse(af(pillefyret.(!
Brugsanvisningen" skal" opbevares" omhyggeligt" og" sikkert." Instruktioner" for" brug," vedligeholdelse" og"
installation(er(en(bestanddel(af(pillefyret.!
Hvis%pillefyret%skifter%ejer%til%en%anden%person,%skal%denne%person%også%modtage%disse%instruktioner%til%
brug%sammen%med%kedlen."!
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Hvis%vejledningen%er%bortkommet%kan%der%anmodes%om%en%ny%kopi%af%vejledningen%fra%producenten,%
autoriseret)forhandler),reparatør)eller)ved)Biodomdk.!
!
2.#ANSVAR#PRODUCENTENS!
Ved$at$give$disse$instruktioner,$Biodom$27$d.o.o.$afvises$ethvert$civilt$eller$strafferetligt)ansvar,)direkte)
eller$indirekte,$på$grund$af:$!
Ulykker'forårsaget'af'manglende'overholdelse'af'standarder'og'specifikationer'fra'disse'instruktioner;'!
Ulykker'forårsaget'af'forbudt'eller'forkert'brug'af'brugeren;'!
Ulykker'forårsaget'af'ændringer$og$reparationer$der$ikke$er$godkendt$af$producenten$Biodom$27!doo;$!
Dårlig'vedligeholdelse;'!
Uforudselige,begivenheder;,!
Ulykker'der'skyldes'brug'af'uoriginale'eller'upassende'reservedele.'!
!
Installatøren*er*fuldt*ud*ansvarlig*for*installation.*!
!
2.1!Gældende&grundlæggende&standarder&!
Produkt(Biodom(27((er(fremstillet(i(overensstemmelse(med(følgende(standarder:!!
!
Diretiver'i'eu'om'maskiner'(2006/42!/"EF)"!
Direktiver(i(eu(om(lavspændingsmateriel((2006/95!/"EF)"!
Direktiv((i(eu(om(elektromagnetisk(kompatibilitet%(2004/108!/"EF)"!
Direktiv(om(kedler(til(opvarmning(med(fastbrændsel(indtil(nominelt(300!kW.$$EN$303-5!klasse&5!!
!
!
Harmoniserede+standarder:+!
!
SIST$EN$ISO$12100-1:"2004!og#A1:"2010;"!
SIST$EN$ISO$12100-2:"2004!og#A1:"2010;"!
SIST$EN$303-5:"2012;"!
61000-6-3:"2007;"!
61000-6-2:"2005;"!
61000-3-3:"A1!2002;"!
61000-3-3:"A2!2006;"!
EN#60204-1:"2006!og#A1:"2009."!
!
!
!
2.2.#Transportere##og#omgang#med#pillefyret. 
 
Når$du$flytter$kedlen,$skal$du$være$opmærksom$på$din$sikkerhed.$!
Før$transport$og$håndtering$af$kedlen,!som$skal$udføres$i$fuld$sikkerhed.$Sørg$for$at$løftekapaciteten$$
på#transportudstyr#tilstrækkelig.#undgå#pludselige#bevægelser#af#kedlen,#undgå#skæve#og#tunge#løft. 
 
 
OPS.%%Kassér&al&emballage&utilgængeligt&for&børn.&Risiko&for&kvælning&med&folie,&polystyren$osv.!
!
!

!
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!

Det$er$installatørens$ansvar$at$sikre$overensstemmelse$med$lokal$lovgivning,$der$gælder$på$stedet$for$
installation(af(pillefyret.!

af#rummet,#hvor#pillefyret#skal#installeres;#!

!-! Producentens+ anvisninger+ om+ placering+ af+ enheden,+ hvad+ angår+ kravene+ for+ røggasser' ' og'
eltilslutning;*!

!-!Røgrør% indvendig%diameter,%det%materiale% røgrøret%er% lavet% af,% at%det%er% i% overensstemmelse%med%
gældende'regler.'Højde'og'om'nødvendigt'lodret'forlængelse'af'røgrør;'!

Når$installationen$er$færdig,$skal$installatøren$give$kunden"følgende:"!
!-! Brugermanual,+ vedligeholdelse+ og+ installationsmanual+ fra+ fabrikanten+ (hvis+ ikke+ inkluderet+ i+
enheden);'!
!-!Krævede'dokumentation'i'overensstemmelse'med'gældende'normer;'!
!-!Udføre'uddannelse'af'kunden'for'drift'og'regelmæssig'vedligeholdelse"og"rengøring"af"enheden."!
!
3.#INSTALLATION#!
Ansvaret)for)installations)arbejdet)i)rummet)er)helt)på)kunden)risiko.)!
Før$ du$ fortsætter$ med$ installationen,$ skal$ installatøren$ overholde$ alle$ nødvendige$ juridiske$
sikkerhedsstandarder,,især:,!
Kontroller(normer,#med#hensyn#til#pillefyr# #og# installation# i# lokalet,#nationale#og#europæiske#normer#
og#agere#i#forhold#til#kravene#i#dette#dokument.!
!-!Kontroller,)at)rør)og)luftindtag)er)i)overensstemmelse)med)type)af)anlæg.)!

!-!Må#ikke#lave#midlertidige#elektriske#forbindelser)ved)hjælp)af)uegnede)kabler.)!

!-!Kontrollér(jording(af(elektriske(system.(((stålskorsten(skal(jordes)!

!-!Brug%altid%individuelt%sikkerhedsudstyr,%samt%alt%lovpligtigt%beskyttelses%udstyr.!

Det$ er$ installatørens$ ansvar,$ at$ kontrollere$ tilstrækkeligheden$ af$ installation$ og$ rørføringen,$ sikre$
luftindtag*til*forbrænding,*sikrer*afstande*og*alle*andre*løsninger,*der*er*nødvendige*for*installation*af*
pillefyret.(!

2.3$$ANSVAR$FOR$INSTALLATØREN$!

Anvendelse(af(pillefyret(skal(være(i(overensstemmelse(med(instruktioner,(der(er(fastsat(i(Instruktioner(
for$brug,$vedligeholdelse)og)installation,)samt)til)alle)sikkerhedsstandarder,)der)er)specificeret)af)den)
lokale&lovgivning&på&stedet&for&pillefyr&installation.&!
Standard';͍Ϳ!definerer'pligter'til'installatør.'Installatøren'skal'kontrollere:'!

!-!Type%enhed,$der$skal$installeres;$!

!-!Tilstrækkeligheden.af.plads.til.installation.af.enheden,.hvilket.afspejles.i.mindste.krævede.størrel �

se.

omhyggeligt* anvisningerne* fra* producenten,+ samt+ sikkerhed,+ forebyggelse+ af+ brand+ og+ gældende+
standarder.Efter+ den+ første+ opstart+ af+ kedlen,+ udføre+ mindst+ 30! minutters) test) af) drift,) for) at)
kontrollere(alle(de(nødvendige(krav.(!

!-!Eksistens(og(egnethed(af(røgrørets(egenskaber;(!

!-!Muligheden'for'udeluft'indtag;'!^ŝŬƌĞ�Ăƚ�ĚĞƌ�ƚŝůƚƌčŬŬĞůŝŐ�ŵčŶŐĚĞ�ƌĞŶ�;ƵĨŽƌƵƌĞŶĞƚͿ�ůƵĨƚ͘�

!-!Mulighed)for)anvendelse)af)eksisterende)varmesystem)til)og)andet)udstyr.)(pumper,)ventiler)mm.

)!Hvis% resultaterne% af% alle% ovennævnte% forudsætninger% er% positive,% kan% installationen% begynde.%

Følg%
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!-!Tillad&altid&tilstrækkelig&plads&til&vedligeholdelsesarbejde.!

!-!Anskaf'samtykke'fra'skorstensfejer'for'tilslutning'af'kedlens'til'røgrør.'!

!-!Udfør&måling&af&røggasser&efter&endt&installation.!

!

3.1$$PLACERING*!

Det$er$tilrådeligt$først$at$fjerne$emballagen$fra$pillefyr,$når$det$er$i$vejen$for$installationen.$ 

 

Hvis% de% tilstødende% vægge% og% /% eller% gulve% er% lavet% af% materiale,% der% ikke% varme% resistente,% skal%
passende'beskyttelse'tilvejebringes'ved'hjælp'af'isolerende,'ikke-brændbart(materiale.(!

Til$ beskyttelse$ af$ gulve,$ lavet$ af$ brændbart$materiale,$ tilråders$ at$ installere) en)metalplade)med) en)
tykkelse'3!til$4!mm"under"kedlen,"pladen"skal"mindst"rage"mindst"30!cm#ud#fra#forsiden#af#pillefyret.#!

Pillefyret) skal) installeres) i) overensstemmelse) med) tegningerne) der) definerer) afstande) fra) vægge.)
Afstandene)tager)hensyn)til,%at%der%kan%udføres%ventuelle%vedligeholdese%og%service%opgaver.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(figur'1). 

 
EXAMPLE'1!

ƌƆŐƌƆƌ
!
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!!

!
Figur&1:"Mindste"afstand"af"kedlen"fra"fyrrum"vægge"!

Hvis%pillefyret%er% installeret% i%et% fyrrum,%hvor#der#er#andre#enheder,#der# forbruger# luft# (anden#kedel,#
diverse'suge'ventilatorer'etc.),'skal'du'sørge'for,'at'mængden'af' ' luftindtag'er'tilstrækkelig'til'sikker'
drift&af&forbrænding&enhed.&!

Hvis% røgrøret% passerer% gennem% et% loft,% skal% det% isoleres% ved% hjælp$ af$ membran$ af$ ikke-brændbart(
isoleringsmateriale.-!

Når$pillefyr$er$placeret,$skal$den$nivelleres$med$støttefødder$(vandret$positionering).$!

!

!

!

!

EXAMPLE'2!

EXAMPLE'3!

ƌƆŐƌƆƌ!

ƌƆŐƌƆƌ
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Udledte&røggas&må&ikke&tilsluttes&TIL:&!

!-!Røgrør,&der&anvendes&af&andre&forbrændingsanlæg&enheder"(kedler,"ovne,"pejse"mv);!

!-!Luft%udsugningsanlæg%(hætter,%luft%udsugningsventilatorer%etc.). 

 

Montering af udkast med afspærringsventiler er forbudt!  
 

Røgrør tilslutning Ø 80 mm. fra pillefyr.: 
Røgrør bør være ikke mere end 5 m langt (i tilfælde af længere forbindelse skal dimension af 
tilslutningsrør stige til Ø 130 mm);  
Hver 90 ° Bøjning kræver en 1 m kortere skorstenstilslutning;  
Hver bøjning skal være forsynet med døre til rengøring;  
forbindelser mellem rør skal være forseglet.  

 

!
!

!
!

  

2%6   

K�^'!

 2%6   

Hvis der er for meget modstand i VNRUVWHQVV\VWHPPHW (mange led, forkert ende 
montering, flaskehalse etc.), er udvinding af røggasser ikke er WLOVWU NNHOLJW. Derfor skal 
tilslutningsrør og samlinger øges til en større dimension - Ø 130 mm. Hvis skorstenen ikke�
sikre en passende udledning  af røggasser, kan det betyde forkert drift og dermed til alarm 
fra kedel Biodom 27. Det er tilrådeligt, at røgrøret inspiceres af en ekspert, før du installerer 
kedel Biodom 27.!

Røggasser(ledes(fra(fyr(til(skorsten(via(et#konstant#undertryk#I#kedlen#og#ikke#som#ved#andre#mærker#
hvor%det% “blæses”%ud.�da% fyeret% selv% tager%højde% for% forhold% som% træk% I% skorstenen%er%det% vigtigt% at%
røgrernes'samlinger'er''tætte.'!
Rum$hvor$røggas$installationer$er$installeret$skal$nøje$analyseres.$Hvis$det$passerer$gennem$vægge$og$
/"eller"tag,"skal"den"monteres"korrekt"i"henhold"til"sikkerhedsstandarder,"brandsikrings"standarder."!
Sørg%for%at%der%er%luft%nok%til%korrekt%forbrænding%i%rummet,%hvor%pillefyret%er%installeret.%Hvis%kedlen%
Biodom& 27&mangler( ilt( /( luft,( viser( kedlen( en( alarm.( Ekstern( forsyning( eller( indtag( af( ekstern( luft(
kræver&et&rør&med&en&diameter&på&mindst&110&mm&med&en&maksimal&længde&på&10&meter.&Hver&90&°&
ďƆũŶŝŶŐ kræver& et& fradrag& på& 1& m& ƌƆƌlængde.& Hvis& lufttilførslen& er& længere,& skal& diameter& luft�
indløbsrørĞƚ,øges.,!
I"tilfælde"af"et"gitter"på"facaden,"skal"udkast"åbning"100!cm²!eller$større.$!
Pillefyret) skal) tilsluttes) 220) V) -!50# Hz.# Sørg# for# at# elektriske# kabler# ikke# er# fastsat# på# kedlen# eller# I#
nærheden' af' varme' overflader' og# skarpe# dele,# der# kan# beskadige# dem.# Hvis# pillefyret# er# under#
elektrisk(overbelastning(forkortes(den(forventede(levetid(for(elektriske(komponenter.!
!
!
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Sluk aldrig kedlen ved at trække i ledningen ud af stikkontakten, mens ilden stadig brænder i 
kedlen. Dette kan beskadige kedlen og en alvorlig trussel mod dens funktion. 

 
 

3.2  Udsugning af røggasser. 
 
Udvinding af røggasser skal være i overensstemmelse med gældende regler. Rør til 
røggasser må ikke forbindes til andre afgangsrør i en anden forbrændingsindretning (figur 2). 
Det er forbudt at etablere udsugning af røggasser i lukkede og / eller semi-lukket rum, f.eks 
garage, smalle passager eller gangarealer, vejunderføringer eller andre lignende rum. Hvis 
skorstenen forbindelsen er ikke egnet, skal det gennemføres i overensstemmelse med 
tidligere fastsat krav (punkt 3.1).!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!

 
 

Med hensyn til dimensioner og materiale, hvorfra det er lavet, skal røgrøret i 
overensstemmelse med standarder UNI 9615-9731 UNI 10683 - EN1856-1.  
Aftræksrør i dårlig stand og / eller fremstillet af uegnede materialer (asbest, forzinkede emner 
metalplader mv, med ru eller porøse overflader) er forbudt ved lov, og bringe korrekt 
kedeldrift. 

2%6  

��������������K<!�������������������������������������&ŽƌŬĞƌƚ�

Figure'2!
!
!
!
2%6  
 
Udvinding af røggasser skal jordes i overensstemmelse med gældende regler. 
(Jordforbindelse er påkrævet ved lov).  
Jording skal være uafhængig af forbrænding enhed.  

 
Røg$ kan$ udvindes$ ved$ eƚ$ traditionel$ røgrør$ (se$ figuren$ nedenfor),$ forudsat$ at$ følgende$ regler$
overholdes:*! !
-!Kontrollér(tilstandĞ(ƚŝů(røgrør!ĨŽƌ�ůĞƚ�vedligeholdelse.+

RøggasƌƆƌĞƚ(kan(tilsluttes(direkte(til(røgrørͬƐŬŽƌƐƚĞŶ,(hvis(den(har(en(maksimal(dimension(på(20!x" 20!
cm# eller#diameter(på(20!cm#og#er#udstyret#med#inspektionshul.#!
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!-!Hvis%røgrøret%er%af%større#dimensioner,#skal#en#rustfri#rør#(med#ønskede#diameter)#med#en#passende#
isolering)installeres)i)det.)!
!-!Sørg%for,%at%forbindelsen%med%røgrøret%er%korrekt%forseglet.%!
!-!Undgå&kontakt&med&brændbart&materiale&(såsom&træ&aske),&og&under&alle&omstændigheder,$isolere$
dem$med$brandhæmmende$materiale.$!
Når$ du$ bruger$ forbindelser$ mellem$ pillefyr$ og$ røgrør,$ er$ det$ obligatorisk$ at$ bruge$ fittings$ med$
renselemme' (Figur' 3).' Anvendelse' af' samlinger'med' renselemme'muliggør' regelmæssig' rengøring'
uden%at%demontere% rør.!Røggasserne)er)under) tryk) så)alle) samlinger) skal) være) tætte.)Derfor)er)det)
obligatorisk+ at+ kontrollere,+ at+ dækslet+ til+ rengøring+ aske+ fuldstændigt+ hermetisk+ lukket,+ og+ at+ det+
forbliver) i) denne) tilstand) efter) hver) rengøring.) Sørg) for) korrekt) montering) og) tjek$ tilstand$ af$
forseglingen.!
!

!!!
!
!
!
!
Figur&3:"Rengøring"enhed"!
!
Forbindelse+mellem+rør+skal+altid+foretages+med+hanpart+vendt+opad+(figur+4).#!
!
Det$er$tilrådeligt$at$undgå$at$bruge$vandrette$samlinger$i$rør$til$skorstenen.$Hvis$dette$ikke$er$muligt,$
skal!rørene%ikke%installeres%i%en%nedadgående%vinkel,%men%i%en%opadgående%vinkel%på%mindst%5%!(figur'
5).#Vandret#montering#af#rør#må#ikke#overstige#2!m"længde."!
Det$er$ikke$tilrådeligt$at$forbinde$røret$fra$pillefyret$direkte$til$røgrør$med$vandret$rør,$længere"end"1!
meter.!
!

!
Figure'4''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Figure'5!

5"%"or"
more!

Direction)of)smoke)
gases!

	������!���������������������������������������������������������������!
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!
3.3###Isolering#og#diameter#huller#i#taget.!
!!
Når$positionen$af$$kedelanlæg$er$bestemt,$skal$et$hul$til$passage$af$røgrør$foretages.!Dette$ændres$i$
forhold' til' den' type' installation,' diameter' af' røgrør' og' type' væg' eller' tag.' gennemføring' Igennem'
tag,væg,'loft'mm'skal'altid'være'med'godkendte'isolerede'røgrør.'!
Perfekt'røgrør'fra'kedel'til'udkast'skal'være'fri'for'forhindringer,'såsom'flaskehalse'og'/'eller'dårlige'og'
forkerte'samlinger.'Samlinger'skal'være'i'en'vinkel'på'30!°,#45!°"og"90!°.#Samlinger#i#en#vinkel#på#90!°"
skal%være%fremstillet%af%tre%dele%(figur%6).#!
Under&alle&omstændigheder,&er&det&obligatorisk&at&give&en& indledende& lodret$ lige$ rør$på$1,5$meter$ i$
længde'(minimum)'for'at'sikre'en'korrekt'udsugning'af'røggasser.!
!

!
Figur&6!!
!
3.4$$indblæsningsluften$!
Luft% fra% omgivelserne,% er% nødvendigt% for% en% korrekt% forbrænding,% der% skal% % tilføres% ny% luft% til%
fyrrummet,) gennem) væg,) dør) eller$ gitter$ på$ vinduer.$ Dette$ vil$ sikre$ en$ ordentlig$ forbrænding$ og$
korrekt&kedeldrift.&(Det&skal&være&udeluft&/friskluft)!
Åbning&til&indtag&af&frisk&luft&skal&også&være&forsynet&med&&beskyttende&mod&regn,&vind&og&insekter.&!
Standard' UNI' 10683' forbyder' indtagelse& af& indblæsningsluften& fra& opbevaring& af& brandfarlige&
materialer(eller(rum(med(risiko(for(brand.(!
Hvis%der%er% andre% forbrændingsprocesser%enheder% i% rummet,% skal% en% tilstrækkelig%mængde% luft% skal%
sikres,'som'er'nødvendig' for'korrekt' forbrænding'af'alle! forbrændingsprocesser.enheder.og.hensyn.
alle$tekniske$egenskaber$af$allerede$installerede$ventilationssystemer$i$fyrrummet. 
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!

Figure'7!

3.5$$Elektrisk$tilslutning$!

Forbrænding* enhed* kræver* tilslutning* til* el-nettet.% Vores% træpillekedler% er% udstyret% med%
strømforsyning,kabel, til,middeltemperaturer.,Hvis, strømforsyningen,er,beskadiget,og,skal,udskiftes,,
skal%du%kontakte%vores%service%personale.%!

Før$du$foretager$elektriske$forbindelser,$sørg$for$at:$!

!-!De#karakteristiske#træk#ved#elektriske#ledninger#opfylder#data#givet#på#forbrændingen#enhed.#!

!-! Udvinding' af' røggasser' er' jordet' i' overensstemmelse' med' love' og' lokale' forskrifter' gældende.'
(Jordforbindelse-er-påkrævet-ved-lov).-!

!-!Strømforsyning-kabel-må-aldrig-nå-op-på-80-°-C-over-den-omgivende-temperatur.-Hvis%du%ønsker%at%
tilslutte'kedlen'direkte'til'elektriske'netværk,'skal'du'installere'en'bipolær'afbryder'med'mindst'3'mm'
afstand'mellem'kontakter,'der'er'egnede'til'nødvendige'elektriske'spænding'og'i'overensstemmelse'
med$ gældende$ regler.$ Bipolar$ knappen$ skal% altid% være% let% tilgængelig,% også% efter% at% kedlen% er%
installeret.*!

Elektrisk)tilslutning)!

Pillefyret)skal)være)tilsluttet)el-nettet.%Strømforsyning%kabel%er%3%m%lang,%hvid%og%betegnes%med%"220%
V".$Andre$kabelforbindelse$er$beregnet$for$tilslutning$af$pumpe,&er&sort&og&betegnes&med&"pumpe".!

!

100#cm2!ĞůůĞƌ�ŵĞƌĞ!
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!
!
Figur&8&!

Hvid%-!Kedel%forsyning%(220!V)#!

Sort%-!Pumpe&!

Hvis% forsyningskablet% er% beskadiget,% skal% den% udskiftes.% Det% kan% kun% udskiftes% af% en% autoriseret%
person.(!

Når$kedlen$installationen$er$færdig,$er$det$obligatorisk$at$foretage$målinger$af$røggasser$decharge.!

4.##KEDEL#IGANGSÆTNING##!

Kedel%idriftsættelse%kan%kun%udføres%af%en%autoriseret%tekniker,%ellers%garantien$er$ugyldig.!!

!!

Dette$ var$ generelle$ retningslinjer$ for$ $ installation,$ som$ skal$ overholdes$ for$ korrekt$ montering$ af$
pillefyr.)Det)er)nødvendige)standarder,)men)er) ikke) tilstrækkelig;) for)yderligere)og)mere)detaljerede)
oplysninger+er+det+nødvendigt+at+læse"resten"af"brugsanvisningen,"vedligeholdelse"og"installation." 

 

"Slut%pillefyr%til%elektriske%netværk:!

-Lad$ikke$børn$eller$dyr$komme$i$kedlen$området.!

-Brug%kun%kvalitets%træpiller%og%ingen%andre%typer%af%brændstof;%!

-Informere(alle(brugere(om(mulige(risici#og#farer,#og#informer#dem#om#håndtering#af#pillefyret;# 

 

Hvid%kabel.!
220"230!volt%!
kedel%tilslutninng!

Sort%kabel.!
Pumpe&tilslutning!

Elektrisk)tilslutning)skal)være)let)tilgængelig,)også$efter$at$pillefyret$er$installeret.

$K�^!!
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Hvis pillefyret er placeret på et trægulv , er det tilrådeligt at beskytte gilvet i 
overensstemmelse med reglerne. 
 

Pillefyret fungerer ved at skabe undertryk i forbrændingskammeret. Dette  sikre, at udvinding 
af røggasser termisk er forseglet. Ved første opstart (minimum drift af kedel - 30minutter), 
maling fordamper dampe, som har ubehagelig lugt. Derfor skal rummet ventileres under og 
bagefter.!

!
!

5,1   Sikkerhedsadvarsler til vedligeholdelses personalet.  
 
Ud over at overholde generelle sikkerhedsregler, skal vedligeholdelses personalet også:  
 - Brug altid sikkerhedsudstyr og individuel sikkerhed udstyr i henhold til direktiv                     
89/391 / EØF;    
 - Afbryd strømforsyningen, før arbejdet påbegyndes;  
 - Brug altid passende værktøj;  
 - Før arbejdet påbegyndes på kedlen, sørge for at kedlen, samt asken er kold.  
 - Pillefyret må ikke betragtes som brugbart, hvis bare én sikkerhedsanordning ikke   
fungerer.  
 - Udfør ikke nogen ændringer af enhver art. Det er kun autoriseret personale der må 
reparere på kedlen. (Personale der er godkendt af producenten eller af importøren). 
 - Brug altid originale reservedele. Vente ikke på at kedelkomponenterne går I stykker, om 
muligt udskift dem før. Udskiftning af en slidt del, før den er uanvendelig, hjælper med at 
forhindre skader, forårsaget af pludselige svigt af en komponent, som i alvorlig grad kan 
skade personer og / eller ejendom.  
 - Ved udtag af aske, skal der også renses under forbrændings enheden (Hærden). !

5.2$$Sikkerhedsadvarsler$for$bruger$!

Rum$hvor$pillefyret$vil$blive$placeret,$eller$installation$området,$skal$være$i$overensstemmelse$med$
lokale,'nationale'og'europæiske'direktiver.'!

Pillefyret)er)en"forbrænding"enhed"og"ydre"overflader"af"kedlen"kan"nå"højere"temperaturer"under"
drift.'!

!
!
!
!

 
 

 

2%6 

5""Sikkerhedsadvarsler" 

Pillefyret)er)en)C1)klasse)kedel,)producerede)udelukkende)til)fyring)med)træpiller)(pellets)af)6)og)8)
mm"i"diameter"og"30"mm"i"længden"med"maksimale"vandindhold"på"op!til$10%)"eller"til"brændsel"C1!
(træpiller)*i*overensstemmelse*med*standard*EN*14961!-2.!



Biodom&27&C5&&&|&&&&!Instruktioner+for+brug,+vedligeholdelse+og+installation|!!!!
!

16 

Når pillefyr er under drit er det forbudt for børn at komme nær kedlen.!
!
!
Når$du$bruger$pillefyret$er$det$tilrådeligt$at$tage$særlig$pleje$af$følgende:#!
!-!Under&kedeldrift&ikke&nærme&sig&eller&røre&ved&lågerne&på&forbrændingskammeret,&på&grund&af&risiko&
for$forbrændinger.!
!-!Under&kedeldrift&ikke&nærme&sig&eller&røre&røgrør-forbindelse,,på,grund,af,risiko,for,forbrændinger.,!
!-!Under&kedeldrift&ikke&udføre&nogen&form&for&rengøring&på&forbrændingskammeret.!
!-! Under& kedeldrift& ikke& åbne& dørene& til& fyrrummet,& fordi& det& fungerer& korrekt,& når& dørene& er&
hermetisk)lukkede)(hvis)du)åbner)dørene)under)drift,)vil)en)alarm)lyde)!
!
!-!under&kedeldrift&IKKE&fjerne&aske$!

!-!Lad$ikke$børn$og$dyr$at$komme$i$nærheden$af$pillefyret$!

!-!Overholdelse*af*kravene*i*dette*dokument.!

!-!For$korrekt$brug$af$kedlen,$se$følgende$instruktioner:$!

!-!Brug%kun%og%udelukkende%brændstof%anbefales%af%kedelproducenten;%!

!-!Følg%instruktionerne$for$vedligeholdelse;$!

!-!Rens%kedel%brændkammer%for%hver%pille%beholder,%der%anvendes%(3-14!dage,&når&pillefyret&og&aske&i&
det$er$kold.$!

!-!Brug%ikke%pillefyret%i%tilfælde%af%funktionsfejl%eller%andre%uregelmæssigheder,%unormale%lyde%og%/%
eller$mistænkelige&fejl&og&straks&kontakte&autoriseret&servicepersonale;!

!-!Ikke$overhælde$kedlen$med$vand,$samt$IKKE$slukke$forbrændingskammeret$med$vand;$!

!-!Læn$dig$ikke$på$kedlen,$da$det$kan$være$ustabil$og$kan$vælte;!

!-!Brug%Ikke%pillefyret%som%støtte%eller%en%fastgørelse(element.(Lad(ikke(beholderen(låg(stå(åbent;(!

!-!ikke$berøre$de$malede$overflader$af$kedlen$under$drift;$!

!-!Brug%ikke%%træ%eller%trækul%i%pillefyret,%kun%anvende%træpiller%med%følgende%egenskaber:!

!-!Dimension:)6!og#8!mm"diameter,"!

!-!Maksimale)længde:'30!mm,#!

!-!Vandindhold:*op*til*10%,"!

!-!Forbrænding*værdi:*mindst*16,9!MJ#/#kg#eller#4,7!kWh$/$kg,$!

!-!Askeindhold:,under,0,7%!!

!-!Brug%ikke%kedlen%som%et%forbrændingsanlæg.%!

AdYDrsler 
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!-!Sørg%altid%for%maksimal%sikkerhed.!

6""Vejledning"i"sikker"start"og"rengøring&af&KEDLEN&!

Brug%ALDRIG%brændselsolie,%lampeolie%eller%anden%olie%eller%andre%brændbare%væsker%til%at%
antænde'pillefyret.'Opbevar'alle'sådanne'væsker'langt'væk'fra'pillefyret'under'drift.'!
Sørg%for,%at%pillefyret%er%placeret%korrekt,%og%at%den%ikke%bevæger&sig.&!
Sørg%for,%at%du%har%lukket%brændkammeret%ordentligt,%og%at%det%er%lukket%under%drift%af%
pillefyret.*!
Sug$kun$aske,$når$pillefyret$er$afkølet.$!
Brug%ikke%slibemidler%til%at%rengøre%pillefyret.% 
 

6.1$$Regelmæssig$vedligeholdelse$og$rengøring$af$kedlen.!

 

<ĞĚůĞŶ�ƐŬĂů�ǀčƌĞ�afkølet$inden$du$udfører$arbejdeƚ.!
!-!Sug$aske$fra$forbrænding$mindst$en$gang$hver$tiende$dag$eller$i$hver$anvendt$pillemagasinet$(kun$
når$kedlen$er$cool)$(figur$10).#!
!-!Sug$omhyggeligt$forbrandinskammeret$ren$for$aske$mindst$en$gang$hver$tiende$dag$eller$hver$
anvendt'pillemagasinet'(kun'når'kedlen'er'kold)'(figur'10).g$af$askesuger$vil$lette$rengøringen$kedlen.
$!Før$du$starter$nogen$form$for$vedligeholdelse,$også$rengøring,$læs$følgende$
sikkerhedsforanstaltninger:0!
!-!Sluk%pillefyret,%før$du$udfører$nogen$form$for$arbejde.!
!-!Kedel%og%aske%skal%værĞ�ĂĨŬƆůĞƚ͘
!

Figure'09!
En#gang#om#måneden#eller#efter#behov#skal#asken#I#“røgkassen”#fjernes.#Fjern#lågen#i#bunden#af#
veksleren(på(højre(side(af(kedlen(og(sug(asken.((figur(10).(!
!
Sørg%altid%for,%at%pillefyret'og'aske'i'det'er'koldƚ!
!
Figur&10!
Dette$er$forbrænding$beholder$til$brænding$piller$(figur$9).$Vi$anbefaler$inspektion$og$rengøring$a
ske $
fra$bunden$af$$forbrændingskammeret$ved$hver$rengøring.$Når$du$placerer$forbrænding$beholder$
tilbage(på(sin(plads,%så%sørg%for%at%den%er%indstillet%korrekt:%Det%skal%skubbes%mod%bagvæggen%hele%
vejen.&Først&da&kan&du&være&sikker&på,&at&kedlen&fungerer&korrekt.!
!
!
!
!
!
!
!
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!
Figure'10!
!

!

Hvis%du%har%brug%for%informationskal%du%ikke%tøve%med%at%kontakte%din%installatør/%importøren.%Da%
fabrikanten*ikke*har*kontrol*af*installatørens"arbejde,"kan"fabrikanten"ikke"garantere"udførelsen"af""
instasllatørens*arbejde*og*vedligeholdelse.!

!
Producenten*kan*på*ingen*måde*holdes*ansvarlig*for*skader*forårsaget*af*tredjemand.!
!!!!!!!!!!! 

Brændkammeret*skal*renses*efter*behov*for*eksempel*efter**hver*anvendt*pillemagasinet,*suges*aske*
og#fjerne#alle#urenheder,#der#er#tilbage#efter#pillerne#er#brændt.#!

Læg$aldrig$piller$der$ikke$er$forbrændt$tilbage$i$pillebeholder$eller$forbrændingshærden.!

!

!

6.2$$Kontroller$og$dele$der$er$vedligeholdelseskrævende$ 

 

2%6!
Sørg%for,%at%pillefyret%og%asken%er%afkølet
!! !

Kontrollere følgende og sikre, at pillefyret fungerer korrekt. Dette vil øge dens 
effektivitet.  Jo renere kedel jo bedre effektivitet. % 
 

2%6!
Vær$opmærksom$på,$at$fugemassen$og$rebet$om$kanten$af$forbrændingskammeret&ikke&er&
beskadiget.+Hvis+fugemassen/rebet+er+beskadiget,+skal+du+kontakte+et+autoriseret+servicecenter.!
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GENERELT'KEDEL:'Rengøring'efter'fyringssæson'afslutningen,'eller'før'Sæsonstart:!

!

Skorstenstilslutning-–!skorstenen(skal(rengøres(ved(saflutning(af(hver(sæson:(!

!

Sørg%for,%at%pillefyret%og%asken%kold!!

!

Røgrøret,(skorsten(og(skorsten(dæksel(skal(efterses(og(rengøres(hvert(år.(Kontakt(din(skorstensfejer(
for$professionel$service.!

6.3$$yderligere$vedligeholdelse.!

Dit$fyr$bruger$træpiller$og$kræver$derfor$en$særlig$type$vedligeholdelse$som$bør$udføres$af$en$Biodom$
samarbejdspartner,hvert,år.,!

Regelmæssig)årlig)vedligeholdelse)holder)dit)pillefyr)I"god"stand,"sikrer"større"effektivitet"og"er"med"til"
at#forlænge#den#forventede#levetid#af#enheden.#!

Arbejdets)art,)der)er)beskrevet)i)det)foregående)kapitel,)er))tilrådeligt)at)udføre)efter)afslutningen)af)
fyringssæsonen.,Deres,formål,er,at,kontrollere,og"sikre"fejlfri"drift"af"alle"komponenter." 

 

7"""VIGTIGE"OPLYSNINGER"OM"SIKKERHED"!

Du#har#købt#et#produkt#af#højeste#kvalitet.#!

!

!

!

3erfekt rengøring��9akuumsug aske fra forbrændingshæren, uQder�K UGHQ I holderen 
hærden OLJJHU�L�og fra forbrændingskammeret hver uge eller ved hver 200 kg piller, der 
anvendes (hvad der kommer først). Brug en kost eller en børste til at rense 
brændkammeret vægge.  Rens blæser til udsugning af røggasser ved at fjerne ventilator 
beskyttelsen og rengøring ventilatorvingerne med en kost eller en børste.  
 

Sørg%for,%at%pillefyret%og%asken%er%kold.!
Afbryd!strømforsyning!-!
!
Ved$slutningen$af$$fyringssæsonen,$afbrydes$kedlens$strømforsyning.$$Det$er$meget$vigtigt$at$rense$og$
inspicere(kedlen,(som(beskrevet(i(vejledningen.(!
Låge%til%brændkammer%og%låge%til%røgkassen%er%tætnet%med%høj%temperaturresistent%materiale%“snor”%
som$kan$løsne$sig$efter$længere$tids$brug.$Sørg$for$at$lågen$altid$lukker$helt$tæt$og$udskift$elller$
reparere%“snoren”%hvis%den%er%beskadiget.%Til%montering%anvendes%dertil%ejnede%højtemperaturs%lim%
på#bagsiden#af#paknings#snoren.#Dette#sikrer#hermetisk)forsegling)af)brændkammerets)låge.!
!
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Leverandøren)er)til)din)rådighed)til)at)vidergive)nødvendige)oplysninger.)Korrekt)montering)af)
forbrændings+anordninger+i+overensstemmelse(med(instruktionerner(er(vigtigt(for(at(undgå(dårlig(
funktion(og(fare(eller(risiko(for(brand.( 

 

Pillefyret)fungerer)på)grundlag)af)undertryk)i)forbrændingskammeret.)Derfor)altid)sørge)for,)at)
røgrøret&forbindelsen&termisk&er&forseglet. 

 
Advarsel  
I tilfælde af brand i røgrøret, skal alle personer og dyr forlader området, derefter 
straks afbryde strømforsyningen fra hovedkontakten eller stikket (hvis det er muligt 
uden risiko) og ringe til brandvæsenet.  

 
 

!

!
 

!

Pillefyret)er)designet)til)brug)med)træpiller.)Fordi)markedet)tilbyde)mange)typer)og)dimensioner)af)
træpiller"er"det"meget"vigtigt"kun"at"kvalitets"piller"uden"urenheder."Sørg"for,"at"du"kun"bruger"
træpiller,)der)er)kompakt)og)støvfrit.)Spørg)din)leverandør)efter)egnede)pellets)med)6-8"mm"diameter"
30#mm#længde.#Korrekt#drift#af#pillefyret#afhænger#af#type#og#kvaliteten&af&træpiller.&!

Pillerne'fyldes'i'pillemagasinet'oppefra'gennem'åbningen'i''låg'af'beholderen'(figur'11).'Sørg'for,'at'
der$under$påfyldning,$ingen$hårde$objekter,$folie$eller$andre$genstande,$der$kan$forstyrre$driften$af$
dosering)sneglen.)(Kan)være)ændret'ppå'kontroktion)!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Figur&11 

$GYDUVHO  
Brug ikke fint opskåret træ, væsker eller andet, brug kun kvalitet træpiller. !

$GYDUVHO  
Brug ikke pillefyret som et forbrændingsanlæg.!

8""Pillekvalitet""!
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!!!
Figure'11 
 
2%6!
Børn,&personer&med&rygskader&og&gravide&kvinder&bør&ikke&håndtere&poser&med&træpiller. 
 
2%6!
Produkcenten+kan+på+ingen+måde+drages+til+ansvar+for+skader+som+følge+af+brugen+af+dårlig"kvalitet"
træpiller,)samt)for)dårligt)fungerende)kedlen)på)grund)af)ringe)kvalitet)træpiller.  
 
2%6 !
Træpillerne)bør)være)i)overensstemmelse)med)DIN)51731,)DIN)plus)Ö"Norm%M"7135%%eller%andre%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
sammenlignelige&andre&europæiske&standarder 
 
8.1$$lagring$af$træpiller!
Træpiller(skal(opbevares(tørt(og(ikke(for(koldt(sted.(Helst(over(15!gr.!
Kolde&og&fugtige&piller&reducere&energien&og&kræver&hyppigere&rengøring&af&kedlen.!
!
 
K�^'!
BRÆNDSTOF*bør*ikke*opbevares'nær'pillefyret.!
!
Ved$håndtering$af$piller,$skal$du$passe$på$ikke$at$sprede$dem.$!
Hvis%du%udfylder%pillenbeholder%med%savsmuld,%kan%det%blokere%pillen%doseringssystem.!
!
!K�^��
!WŝůůĞďĞŚŽůĚĞƌĞŶ�ŵĊ�ŽǀĞƌĨǇůĚĞƐ͕�ƐƚŽƉ�ϭ�Đŵ͘�ĨƌĂ�ŬĂŶƚĂŶ͘�>ĊŐĞƚ�ƐŬĂů�ŬƵŶŶĞ�ůƵŬŬĞ�ƵĚĞŶ�Ăƚ�ƉƌĞƐƐĞ�ƚƌčƉŝůůĞƌŶĞ͘�
!
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!

9"BESKRIVELSE"OG"DRIFT"AF"KONTROL"ENHED!

Beskrivelse)tastatur)med)display. 

!

!

!

!

!
!

Indikator*for*tændt*
timeren'systemet.!

!

Knapper'til'justering'
af#

vandtemperaturen/
kedeltemperaratur.!

!!

ON#/#OFF#knap.!

Exit%fra%menu!

!

!

øverste'display.!

!

Indikator*for*sneglen*
er#i#drift.!

OP#og#NED,#!

For$en$hurtig$
opsætning)af)kedel.!

Vælge&parameter&for&
indkodning'af'timer.!

!

Menu-knap!

Hold%3!sek.%For%at%se%fyrets%
“tilstand“!

Hold%mere%end%5!sek.%For%
komme%til%menu.!

Nederste'display!

!

!
Indikator*for*aktiveret*

tændsats.!

!
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!

!
!
Øverste'display'viser'kedel'status'valgte'menu'og'angiver'dosering'drift'
og#drift#i#tidsprogram 

!

!
Nederste'display'viser'aktuel'tid,'værdien'af'indstillinger'og'parametre'
og#navne#varsling. 

 

!
Tændsats(drift(indikator!
!

 

!
Pumpedrift+indikator!
!

 

!
Dosering)indikator!
!

!
!
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!
!

Nederste'display:!
!

Time:&&18:35!
!

!
!

ON/OFF%knap!
Tryk%og%hold%for%at%tænde%kedlen%(til%/%fra).%!
Kort%tryk%for%at%vende%tilbage%til%den%grundlæggende%skærm.!
!

!
!

knappen&op!
Tryk%under%drift%for%at#øge#kedel#effekt.#!
I"menutilstand:"Vælger"vman"ønskede"undermenu"eller"ønskede"parameter 

!

!
!

Knappen&ned&!
Tryk%under%operation%for%at%mindske%indstillede%effekt.%!
I"menutilstand:"Vælger"man"ønskede"undermenu"eller"ønskede"parameter!
!
!

!
!

!!!!!!!
!!!!!!!

    T
!

!

Der skal altid trykkes på ON/OFF-knappen for at vende tilbage til grundlæggende skærm.
!

Menu-knap%!
Kort%tryk%og%hold%i%ca.%3!sek.%%for%at%se%fyret%“tilstand”!
Tryk%og%hold%i%mindst%5!sekunder(for(at(indtaste(avancerede(menuindstillinger.(
Efterfølgende+tryk+på+knappen+vise+menuvalg.+!
Brug%knapperne%+%og%-!for$at$vælge$parametre$i$undermenuer.#  Kort tryk på
menu%og%værdien%af%parameter%begynder%at%blinke,%som%derefter%kan%modificeres
med%knapper'+'og'-. Man bekræfter valget med et kort tryk på menuknappen."!

!
!
!
!
!
!
!
Display(under$stanby:!
!
Øverste'display:!
OFF!

! !

Knapper! Funktion(
 

!
!
!
!

!

!

!

!

 

 

 

 

 
  

Knap til justering af parameter Øverste display                            Knap til justering af parameter 

Menuknap. For at se fyrets parameter holdes 
knappen inde. Slip første gang øverste display 
skifter. Brug plus og minusknappen. Anden 
gang displayet skifter vises ten on eller off.
Her justeres timer (ten) funktionen.  Når man 
har justeret med parameterne med 
plus/minus knapperne bekræfter man med 
menuknappen. 

On/off knappen skal aktiveres Nederste display 
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!
!
!
!

knap%+"!
Tryk%under%drift%for%at%øge%den%ønskede%vandtemperatur%i%kedlen.% 

!
!
!

Knap%-!!
Tryk%på%under%operation%for%at%!
formindske+den+ønskede+vandtemperatur+i+kedlen. 

 

1.1. KEDEL%UNDER%DRIFT!

Displayet*viser*aktuel*drift*fase*(f.eks*TestFire,*opvarmningen*etc.).*Øverste%display%viser%den%aktuelle%
ydelse&og&den&indstillede&kedelydelse&(skiftevis&hvert&5."sekund).!
!
Press%button&+&to#increase#set#power#value,#and#press#button&–!to#decrease#it.!
!
Tryk%på%knappen%MENU%for%at%vise%indstillede%vandtemperaturen%i%kedlen.%Du%kan$ændre$det$med$
knapper'+'og'-." 
 
Når$den$ønskede$kedeltemperatur$nårs$eller$når$røgtemperaturen$når$sit$setpunkt$,$står$der$i$øverste$
display.:*H2O*for*kedlæetemperatur*og*Gas*før*røgtemperatur.* 
 
I"tilfælde"af"strømafbrydelse"i"mindre"end"2"minutter"genoptager)kedlen)normal)drift,)når)
strømforsyningen-genoprettes.-Hvis-strømafbrydelse-varer-mere-end-2-minutter,-foretager-kedlen-
automatisk)sikkerheds)nedlukning)og)genstarter)derefter.) 
 
2.2."KEDEL"NEDLUKNING"!
Ved$at$trykke$på$og$holde$tænd$/$sluk-knappen!nede$i$mere$end$et$halvt$sekund$(under$kedel$drift),$
viser&displayet&ON,"og"kedlen"starter"nedlukningssekvensen"når"knappen"slippes."Dosering"sneglen""
slukkes,'og'displayet'viser'STOP%FIRE.!Fans%operere%ved%høj%hastighed%for%at%forhindre%overdreven%
forøgelse$af$vandtemperaturen$i$kedlen.$Når$kedlen$køler$ned$under$indstillede$temperatur,$
ventilatorer*skifte*til*maksimal*hastighed*og*blæser*indtil*de*sidste*træpiller*I*brændkammeret*er*
brandt'ud.'Displayet'viser'OFF.!
!

1.2. BOILER'ACTIVATION!

Ved$at$trykke$på$og$holde%tænd%/%sluk-knappen&nede&i&mere&end&et&halvt&sekund&(ved&kedel&stilstand),&
viser&displayet&OFF,"og"kedlen"starter"aktivering"sekvens,"når"knappen"slippes."Displayet"viser"
TESTFIRE."Fans"operere"ved"høj"hastighed"for"at"rense"brændkammeret."Dosering"sneglen%aktiveres%
og##tændsatsen#begynder#opvarmning#af#pillerne.#!
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!

 !
ATTENTION'!

!

1.3. TIMER%PROGRAMMERING!

Ved$at$trykke$og$holde$på$menu$knappen$i$2$sekunder$(slip$knappen$når$displayet skifter) 
Ved*at*trykke*på*knappen*op*eller ned *kan man se fyrets forskellige parameter,  
kedeltemperatur, brandkammertemperatur, røgtemperatur,!blæser'status'mm.!
!

Ved at trykke%og%holde menuknappen inde i mere %end %5 !sekunder får man adgang til timerfunktionen 
(slip knappen med det samme displayet skifter anden gang). Nu står der TEN i øverste display. !
Ved$at$sætte (TEN) på$ON$eller$OFF $aktiverer$eller$deaktiverer$man timeren.!Fyret ur og aktuelle ugedag 
(mandag er dag 1) skal indstilles. Derefter kan 6 tidsperioder og temperaturer for hver enkelt  
indstilles.
Hver af de 6 tidsperiode bestemmes af (P1 til P6a = starttidspunkt) og (P1 til P6D = sluttidspunkt for 
tidsperiode 1)  I disse periode er kedlen aktiv og fungerer ved at opretholde vandets temperatur i 
kedlen (P1T).
Vælg derefter op til 3 perioder for hver dag i ugen. Eksempel (tirsdag): Det øverste display skal vise 
day 2 og det nederste P1, P3 og P6, hvilket betyder, at kedlen vil være i drift om tirsdagen i de 
perioder, der er programmeret med programmerne P1, P3 og P6

Når kedeltemperaturen%er faldet til sit sætpunkt, starter opvarmningssekvensen 
og%pillerne%doseres%hurtigt,%fans#køre med lave 
omdrejninger.#Sekvensen#brændstof#IGNI!og#TEST$IGNI!starter,'indtil'
kedlen'når'betingelserne$for$overgang(til(drift.!
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!

!
Meddelelser'på'
display(!

Forklaring*af*medelelser*og*status*af*kedlen 

OF F

1 2 :5 3 !

Kedlen&slukket 

° OF F

1 2 :5 3 !

Kedlen&Pauser.&Timerprogrammet&er&aktivt&og&starter&automatisk&efter&timerens&
indstillede(tider. 

TE S T

F IR E !

Kedlen&tjekker,&om&der&er&en&flamme&i&brændkammeret&og&for&korrekt&forbrænding.!
Denne$sekvens$starter$når/hvis$kedlen$slukkes. 

P1A 7:30

P1D 9:30

P2A 12:30

P2D 14:30

P3A 8:30

P3D 10:00

P4A 15:30

P4D 17:30

P5A 16:30

P5D 22:45

P6A 17:30

P6D 21:30

24

6

12

18

P1t 70

P2t 75

P3t 80

P4t 72

P5t 65

P6t 85

24

6

12

18

DAY7

.

.

.

.

.

.

T = 70 º

T
 =

 7
5
 º

T = 65 º

T = 70 º
T = 72 º
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He a t

UP !

Tændingfasen+aktiveret.+Tændsatsen+opvarmer+imens+pillerne+doseres. 

F u e l

IGNI !

Efter&Opvarmnings&fasen&antændes&pilllerne.&Ingen&dosering&i&denne!fase.&!

!

TS T

IGNI !

I"slutningen"af"tændingsfasen"slukkes"tændsatsen,"kedlen"tester"om"tændingen"er"
vellykket'og'hvis'forbrændingen'er'korrekt'forsætter'kedel'med'at'arbejde'og'
temperaturen)stiger. 

B URN

1 2 3 ° !

Brændende'fase'(normalt'arbejdende'fase).'Nederste'display'viser'skifte'hvis'
temperaturen)af)røggasser. 

B URN

B 7 8 ° !

Brændende'fase.'Nederste'display'viser'skifte'hvis'fremløbs'temperaturen. 

B URN

R 4 8 °
!

Brændende'fase.'Nederste'display'viser'skifte'hvis'returvandets'temperaturen. 

P 5 D5

R 4 8 °
!

Brændende'fase.'Øverste'display'viser'aktuel'effekt'af'kedlen'(PX),'og'den'ønskede'
efekt%af%kedlen%(DX). 

CL N

F IR E !

Rengøring(fase.(Kedlens(Fans(blæser(aske(og(andre(restprodukter(fra(ildstedet.(
Denne$fase$starter$automatisk$fra$tid$til$anden$under$drift. 

F IR E

S TOP !

Kedlen&er&i&stoppe&sekvensog&køler&ned. 

COOL

F L UID !

Når$vandtemperaturen$i$kedlen$med$minimums$effekt$(p1)$når$den$indstillede$
temperatur(skifter(kedlen(til(“afkøkings(fase”(COOL.(Kedlen(genstarter(automatisk(
når$vandet$i$kedlen$køler$ned$til$under$den$indstillede$værdi. 
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AL AR

TCh
!

Intet%signal%af%røggasser%sensor.%Kontakt%Biodoms%samarbejdspartner. 

AL AR

TC1  

Intet%signal%fra%brændkammerets%%temperaturcensor.%Kontakt%Biodoms%
samarbejdspartner. 

AL AR

A Ir  

Intet%signal%fra%flowmåler%eller%ventilatorerne%fungerer%ikke%korrekt.%Kontakt%
Biodoms'samarbejdspartner. 

AL AR

d r t Y  

Rens%kedel%og%/%eller%skorstenen.%(Rens%før%denne%medelelse%vises). 

AL AR

NTC !

Intet%signal%fra%vandtemperaturen%sensoren.%Kontakt%Biodoms%samarbejdspartner. 

AL AR

GAS S !

Temperatur!af#røggasser#er#for#høj.#Vent#og#genstart#kedlen.##Ved#forsat#manglende#
drift&kontaktes&Biodoms&samarbejdspartner. 

 

Plu Fan$ Flue% Pellet% Water&

Sikkerhedstermostat. (Overkogsikring)  K nappen til genindkobling 
sidder på side af fyret. Skru hætten af og tryk på knappen.

AL AR   

 STB

AL AR

P E L !

Mangel'på'træpiller. 

AL AR

F IR E !

Mislykket)tænding.)Kontroller)kedlen)måske)er)hullerne)I)forbrændingsristen)
tilstoppet(og(forsøg(at(genantænde(kedlen. 

AL AR

S E C !

Termisk(sikkerhed(aktiveret.(Kontroller(kedlen%og%hvis%der%konstateres%nogen%
afvigelser/fejl,ret,fejlen,og,genstart,kedlen.,Ved,forsat,manglende,drift,kontaktes,
Biodoms'samarbejdspartner. 

AL AR

P R E S !

Trykregulerings,sikkerhed,aktiveret.,Kontroller,kedlen,og,hvis,der,konstateres&
nogen%afvigelser/fejl%(for%eksempel%låge%åben)%ret%fejlen%og%genstart%kedlen.%Ved%
forsat'manglende'drift'kontaktes'Biodoms'samarbejdspartner. 
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!Beskrivelser)af)de)enkelte)menuer)er)angivet)
nedenfor:

Menu%valg%!
Visning!

1."Vand"temperatur!
!I"kedel!

2.#Udvendig(
temperatur((Hvis(
mulighed)er)
aktiveret)!

!

3."temperature,""retur"
vand!

!

4.#Røg$temperatur!

5."Temperatur"
Forbrændings+++

kammer!

!

6.#Luft"flow/mængde!

7.#Undertryk#I#
kammer!

!

8.#Røg-ventilator*
hastighed!

!

9.#Primære'
ventilator,+++
spænding(!

!

10.$Flue$ventilator*
spænding!

!

11.#Snegl&1&dosering&
I"procent!

!

12.$Snegl&2&dosering&i&
procent!

!

13.$STB,"status"af"
sikkerheds(thermostat((
Yes$betyder!OK,#No#
betyder'at'den'er'
aktiveret/tændt!!!

!

14.#Status#af#sikkerheds#
tryk%kontrol."Yes"betyder!
OK,$No$betyder!fejl.!!

15.#Status#af!digital'signal!
1!(D1):!
OPN$–!deaktiveret!
CLSD%–!aktiveret!

!

16.$Status%af!digital'signal!
2!(D2):!
OPN$–!deaktiveret!
CLSD%–!aktiveret!

!

17.#Status#af!digital'signal!
3!(D3):!
OPN$–!deaktiveret!
CLSD%–!aktiveret!

!

18.#Status#af!digital'signal'
af#fart#sensorr"(SP):!
OPN$–!deaktiveret!
CLSD%–!aktiveret!

!

19.$Køretid(siden(sidste(
service.(!

(interval*I*“uger”)!

!

20.$Software$version!!
!

21.#Firmware#type!

!
22.#Pille#niveau.#Display#I#
cm#fra#beholder#bund.!

!

2.  MENU 

Kedlen&status&kan&aflæses&ved&trykke&og&holde&&knap&3&(MENU)&inde&I&3&sek.&Når&dispayet&skifter&slip&
knappen.''Med'knapperne'4'og"5!gennemgås'parameterne.!
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Tænding'mislykket!

NEJ!

NEJ!

NEJ!
service'person!

Er#der#piller#i#containeren?!
Fyld%piller%på!

Er#forbrændingshærdens#
huller&stoppet!

Rens%hærden!

Virker&tændsatsen!
1."Skift"til"ny!
2."Tjek"udgang"på"elektronik"(relæ)"med"voltmeter.!
3.#Tjek#sikkerheds#ræle!

JA!

:Ă!

E�:

!

På højre side af kedlen 
Er#STB#tændt#(beskyttelse#

aktiv)?!
sidder knappen til  
deaktivering af)beskyttelse

 (STB).
Skru hætten af 
og$tryk$på$knappen
.

3 .  ALARM STATUS 
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NEJ!

NEJ!

NEJ!

JA!

JA!

NEJ!

JA!

Er#der#piller#I#tanken?!

1."Tjek"om"snegl"er"blokeret.!
2.#Tjek#STB!

Pilletank)tom!

1."Tjek"om"der"er"udtætheder"ved"låge"og"hængsler.!
2."Tjek"luft"indsugning"ved"kedel.!
3."Tjek"røggas"udsugning.!
4.#Tilstopppet#eller#beskidt#brændkammer.!
5. Tjek tryksensor med kunstigt negativ luft. 
(Tilkald Biodom teknikker)

På højre side af kedlen sidder 
knappen til deaktivering af 
beskyttelse (STB). Skru 
hætten af og tryk på 
knappen.!

Påfyld'piller''

Er#STB#slået#til$(Sikkerhed$aktiv)?!

Virker&dosering&korrekt?!

Er#trykkontrol#for#negativt 
tryk# I"brændkammer"aktiv?!
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NEJ!

NEJ!

JA!

JA!

JA!

NEJ!

JA!

service'person!

out$of$fuel!Luft%mængde%gennem%
brænder.!

Tilstoppet)luftindtag?!
1.#Tjek%luftindtag.!
2.#Tjek%indtag%til%luft%til%kedelen.!
3.#Tjek%om"det"trænger"til"rengøring."!

Virker&blæser!“FAN1”"
(Overtryksblæser)!

1.#Tjek%spænding%fra%print.!
2.#Tjek%hvid%og%rund,%sikkerhedstryks%control.!
3.#Tjek!STB!
4.#Tjek%om%sikkerhedsrelæ%virker.!
5.#Udskift#blæser.!

Er#føringen#mellem#
elektronikken)og)sensoren!I"

orden?!

1."Hvis"ødelagt"eller"slidt,"udskift.!
2.#Hvis#tilstoppet,#rengør.!

Er#der#en#fejl#I#
luftmængdemåleren?! Udskift(sensor!
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!
!

NO!

JA!

JA!

NEJ!

NEJ!

NEJ!

service'person!

!

overdreven'
temperatur'røggasser'
(over&250&grader)!

1."Kontrollér"og"rengør"veksleren"!
2.#I#tilfælde#af#automatisk#rengøring,#check#drift#af#
rengøring'mekanisme.!

Er#alle!turbulators&på#plads?! Isæt!eller!udskift!turbulators!

1.#Tjek%ledninger%fra%STB%til%teknikken.%

2..Udskift STB enhedden

Er#varmeveksleren#delvis
tilstoppet?!

(røggaskanalerne)

Sikkerhedstermostat
-er#aktiveret.!

Er#kedeltemperaturen
over$95#grader?!

1.#Afkøl&kedel&og&tryk&STB&ind igen.!Knappen sidder på højre side 
     af fyret, skru hætten af og tryk knappen ind. 
2.#Hvis%fejl%fortsætter,%tjek%kedel%temperanturen igen.!
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!

!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

NEJ!

NEJ!

JA!

JA!

service'person!

service'person!

Er#sensor#tilsluttet?!

Udskift(sensor!
!

Udskift(sensor!

Tilslut'sensor'korrekt!
!

Tilslut'sensor'korrekt!
!

Systemet'kan'ikke'finde'
temperatursensor+for+
forbrændingskammeret!

Systemet"kan"ikke"finde"
røggassensor!

Er#sensor#tilsluttet?!
!
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Destruktion+og+bortskaffelse+af+pillefyret+er+alene+ansvarlig+for+ejeren,+der+skal+handle+i+
overensstemmelse*med*lovgivning**i*gældende*land*om*sikkerhed,)respekt)og)beskyttelse)af)miljøet.!
Destruktion+og+bortskaffelse+af+pillefyret+kan+overdrages+til+en+tredje+person+med+licens+eller+tilladelse+
til$bortskaffelse$og$destruktion$af$førnævnte$materialer.!Under%alle%omstændigheder,%skal%du%

!
!
!
!
!

!
!

NEJ!

NEJ!

!JA!

JA!

Er#sensor#tilsluttet?!

Er#sensor#tilsluttet?!
!

Udskift(sensor!

Tilslut'sensor'korrekt!

Tilslut'sensor'korrekt!
!

Udskift(sensor!
!

serviceperson!

Kedelsensor%er%ikke%
registeret!

Retur&vand&sensor&er&ikke&
registeret!

Hvis udstyrret hermed

!
!
!
!4.###Oplysninger#om#destruktion#og#bortskaffelse af#kedel.
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overholde(og#respektere#gældende#lovgivning#i#det#region#hvor#pillefyret#er#installeret.
!

 OBS 
Alle afmonterede dele skal bortskaffes korrekt: 
fjerne alle elektriske dele; 
frakoble batteriet fra kontrol enhed; 
bortskaffe batteriet af kontrol enhed i overensstemmelse med normer i 
passende beholdere; 
disponere over kedlen kerne eller sælge det som skrot.!
• !

!
!

 OBS 
Anbring ikke pillefyrt i områder der kan udgøre en alvorlig fare for mennesker og 
dyr. Ejer af kedlen er altid ansvarlig for skader. 
 
!
Når kedlen er destrueret, CE-mærket, Brugsanvisning, vedligeholdelse og 
installation og andre dokumenter vedrørende kedlen skal også destrueres. 
 

!
Generelle&garantibetigelser: 

1. Vi erklærer: 
At produktet vil fungere fejlfrit i garantiperioden, hvis det anvendes i 
overensstemmelse med formålet og hvis instruktioner vedrørende anvendelse 
og vedligeholdelse vil blive overholdt; 

4: GARANTIBETINGELSER 
OVERBLIK: 
For at garantien til at være helt gyldige, som angivet i direktiv EØF 1999-1944 / E
 (42/2002), skal brugeren omhyggeligt sætte ind i instruktionerne i dette 
dokument: 
Brug pillefyr i sine grænser, i overensstemmelse med betingelserne i 
brugsanvisningen betingelser; 
Vedligeholde pillefyr i en omhyggelig og konstant måde; 
Vær opmærksom på alle sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med 
gældende lov; 
Undgå enhver uprofessionel manipulation med kedlen; 
Brug kun originale reservedele. 
 
 
5:!GARANTI tids restriktioner 
 
 
Garanti for alle Biodom produkter er gyldigt i 24 måneder fra datoen for den 
første opstart, med en regelmæssig vedligeholdelse eftersyn udføres senest 12 
måneder fra datoen for opstart.!Dog kun 6 måneder på tændsats.
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At der i garantiperioden er en person fra Biodom eller en Biodom 
samarbejdspartner der vil løser alle fejl / mangler, som skyldes at enheden 
ikke fungerer i overensstemmelse med formålet, senest 5 dage fra skriftlig 
rapport af fejl eller defekt; 
At autoriserede servicevirksomhed garanterer garantibetingelser med 
underskrift og stempel på offentliggjorte garanti.

2. Opkald på garantien: 
          Garantien gælder under forudsætning af, at: 
          Kunden er besiddelse af et gyldigt dokument (kvittering), udstedt af sælger 
          eller installatøren. 
          Biodom kedlen skal inspiceres af en Biodom samarbejdspartner, der afgør
          om enheden opfylder alle krav, hvor kedlen er installeret som skal være i  
          overensstemmelse med forskrifterne i vejledningen og at kedlen anvendes 
          i overensstemmelse med brugsanvisningen. 
       

3. Perioden der er garanteret reservedele: 
      Garantiperioden, hvor vi garanterer reservedele til produktet, er 7 år fra den      
      første opstartsdag af kedlen. 
      Efter 7 år, vil reservedele være til rådighed, men de kan være til rådighed i        
      anden farve end dit  produkt.
      I tilfælde at Biodom udfaser en model, garanterer Biodom reservedele i original 
      farve til produktet i 3 år. 

Vejret,'kemiske'eller'elektrokemiske'påvirkninger,'lynnedslag,'elementære'ulykker'og"/"eller"
naturkatastrofer,,forkert,brug,af,produktet,,utilstrækkelig,vedligeholdelse,,modifikationer,p
å,produktet)eller)manipulation)med)produktet,)uegnet)eller)ineffektiv)aftræk)og)and
re)grundeder ik k er#forbundet#til#produktet,#såsom#forkert#eller#uegnet$installation.
Afbrænding*af*materialer,*som*ikke*svarer*med*den*type*materiale*gives*i*denne*v
ejledning;
Enhver'form'for'skade'forårsaget'af'/'under'transport.'Derfor'omhyggeligt'inspicere'levered
evarer'
ved$modtagelsen.$Hvis$den$er$beskadiget,$skal$du!straks&informere&sælger,&og&skal&lave&doku
mention&på#skaden;!
Hvis%opstarten%blev%udført%af%en%virksomhed%uden%passende%tilladelse%til%Biodom%produkter.
Hvis%produktet%.er%blevet%manipuleret%med%eller%repareret%af%en%uautoriseret%person
Hvis%brugen%ikke%er!i"overensstemmelse"med"brugsanvisningen og ikke"vedligeholdes korrekt.
Hvis%der%opstår%fejl%eller%mangler%på%%grund%af%andre%producenter.!

samarbejspartner.

Installationen skal udførres i overensstemmelse med producentens anvisninger og 
gældende lov og skal udføres af kvalificeret  personale / Biodoms 

4.   Garanti er ugyldig eller ikke dækker skader forårsaget af:

# I tilfælde af ikke korrekt installation er Biodom, Biodoms 
samarbejdspartner og Biodom d.o.o. ikke ansvarlig for eventuelle skader og konsekvenser 
heraf. !
Biodom&27&d.o.o.&garanterer,'at'alle'dets'produkter'er'fremstillet'af'materialer'af'
højeste' kvalitet med fremstill ingsprocesser,$der$sikrer optimal effektivitet.
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!

Ansvar: 
Biodom 27 d.o.o. godkender ikke nogen kompensation for direkte eller indirekte skader 
forårsaget af eller relateret til produktet. 

SERVICE UNDER GARANTI PERIODE: 
Biodom 27 d.o.o. handles problemer Angående garanti kun gennem dets 
autoriserede person. 

KOMPETENT DOMSTOL: 

Retten i Koper har kompetence til bilæggelse af tvister. 
I tilfælde af udskiftning af dele, bliver garantien ikke forlænget. 
Ingen refusion anerkendt for det tidsrum, hvor produktet ikke kunne anvendes. 
 
Biodom 27 d.o.o. er ikke ansvarlig for eventuelle fejl i vejledningen. Vi forbeholder os 
ret til ændringer uden forudgående varsel.

ϲ�ŵŵ͘dƌčƉŝůůĞƌ&C1�DĂŬƐ�ϭϬ�й�ǀĂŶĚ!

�ƌŝĨƚƚŝĚ�ǀĞĚ�ŬŽŶƚŝŶƵĞƌůŝŐ�ĚƌŝĨƚ͘�sĞĚ

ĨƵůĚ�ƚĂŶŬ͘��Ă͘ 93,8!ƚ 26,4%ƚ!

TEKNISKE'SPECIFIKATIONER'FOR'MODEL'BIODOM'27
! Minimal! NominĞl!

zĚĞůƐĞ!�������������������������������������������������������������������������������������������8,8!kw 32 kw

�ĨĨŝŬƚŝǀŝƚĞƚ��������������������������������������������������������������������������������������93,2й������������������������93,1%%!

WŝůůĞ�ĨŽƌďƌƵŐ!���������������������������������������������������������������������������������ŬŐͬƚ���������������������������kg/ƚ!

CO#emissions#(at#13#%#O2)! !mg/m³! #�������������������������mg/m³!

'ĞŶŶĞŵƐŶŝƚƐ�ƌƆŐŐĂƐƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌ�! � �!

ZƆŐŐĂƐŵĂƐƐĞƐƚƌƆŵ����������������������������������������������������������������������!�ƌčŶĚƐĞůͬďƌčŶĚƐƚŽĨ!�

<ĞĚĞůŬůĂƐƐĞ�ďƌčŶĚƐƚŽĨ!

<ĞĚĞů�ŬůĂƐƐĞ�ŝ�ŚĞŶŚŽůĚ�ƚŝů'EN'303-5:2012!

ZƆŐƌƆƌĨŽƌďŝŶĚĞůƐĞ!

<ĞĚĞů�ǀĂŶĚ�ŝŶĚŚŽůĚ!

/ŶĚƐƚŝůůŝŶŐƐ�ŽŵƌĊĚĞ�ĨŽƌ�ĚƌŝĨƚƐƚĞƌŵŽƐƚĂƚĞŶ!

HƆũĞƐƚĞ�ŬĞĚĞů�temperatur

5!

Ø80$mm!

74#l!

65#°C#–!80#°C

!85#°C !
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60,44%l!

240$kg!

0,11$(±$0,02)$mbar!

!
!
!
!
!
!

!

Minimum"returǀĂŶĚƐ"temperatur!

MaŬƐŝŵƵŵƐ�ŬĞĚĞů�ƚƌǇŬ!

sĂŶĚƐŝĚĞ�ŵŽĚƐƚĂŶĚ(ΔT"="20!°C! #mbar!

�ƌčŶĚŬĂŵŵĞƌ(volume!

sčŐƚ!

�ƌčŶĚƐƚŽĨ dƌčƉŝůůĞƌ&–!C1!

WŝůůĞƚĂŶŬ�ŝŶĚŚŽůĚ! 200"kgͬϮϵϬ�>!

^ŬŽƌƐƚĞŶƐƚƌčŬ!

VoltͬƐƉčŶĚŝŶŐ! 220#V 

DĂŬƐŝŵĂůƚ�ƐƚƌƆŵĨŽƌďƌƵŐ���������������������������������������������������������������������������������������������! 1,80%A 

&ƌĞŬǀĞŶƐ 50"Hz 

DĂŬƐŝŵĂůƚ�ĨŽƌďƌƵŐ�ĂĨ�ƐƚƌƆŵ�ƵŶĚĞƌ�ŬĞĚĞů�ĚƌŝĨƚ 78,5%W 

50#°C!

2"bar!

Standby strømforbrug                                                                                           6,0 W

DŝŶŝŵƵŵƐĨŽƌďƌƵŐ�ĂĨ�ƐƚƌƆŵ�ƵŶĚĞƌ�ŬĞĚĞů�ĚƌŝĨƚ                                                             37,0 W !

DĂŬƐŝŵĂůƚ�ĨŽƌďƌƵŐ�ĂĨ�ƐƚƌƆŵ�ƵŶĚĞƌ�ŬĞĚůĞŶ�ƚčŶĚŝŶŐ�����������������������������������������������328,5&W  

SŝŬŬĞƌŚĞĚƐ�/W�ŬŽĚĞ!����������������������������������������������������������������������������������������������IP20 

>ǇĚŶŝǀĞĂƵ&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ŽǀĞƌƐƚŝŐĞƌ�ŝŬŬĞ�70%dB 
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__________ 
 

Instructions for installers 

 
 
 

__________ 

 
 
 
 
 

 

�ĞŶŶĞ�ĚĞů�ĂĨ�ǀĞũůĞĚŶŝŶŐĞŶ�Ğƌ�ƵĚĞůƵŬŬĞŶĚĞ�ďĞƌĞŐŶĞƚ�ƚŝů�ŝŶƐƚĂůůĂƚƆƌ�ŽŐ�ŝŶĚĞŚŽůĚĞƌ�ĂůůĞ�ǀŝŐƚŝŐĞ�
ŽƉůǇƐŶŝŶŐĞƌ�ƚŝů�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ�ŽŐ�ƚŝůƐůƵƚŶŝŶŐ�ĂĨ�ĨŽƌďƌčŶĚŝŶŐƐĂŶŽƌĚŶŝŶŐĞŶ��ŝŽĚŽŵ�Ϯϳ͘
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!

Figur&14:&Boiler&room&eksempel!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

flue!

installation!

1.  Boiler room !
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!
!

!

!

!

!

!

!

!

2.  Boiler parts

Fjern&bagbeklædning&for&at&få&adgang&komponenter&på&bagsiden&af&kedlen&(figur&16).
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!

!

!

Figur 16: Fjernelse af bagsiden
 
Fjern bagsiden belægning, som dækker alle elementer i kedlen, ved at skrue 
alle VNUXHU�bolte�XG. Adgang til kedelV dele fra bagsiden er nu muligt.

Figur&15:&Vigtige&kedel�dele!

      tage hensyn til eksisterende installation. 

2.   DistributionV enheder: (pumpe-funktionalitet, lukkeventileU, funktionalitet,
      elektrisk zoneventileU�RJ blandekredse).

1.   For at tilslutte Biodom 27 til centralvarmesystem, er det nødvendigt at 

3.  Der skal sikrets frit indløb af luft ind i rummet, hvor Biodom 27 kedel skal installeres. 
Friskluft indtag skal udføres på en måde, så det kan ikke lukkes og skal til enhver 
tid muliggøre tilførsel af frisk luft - ilt.
Uegnede løsninger er lidt åbnet vinduer eller åbne døre, tilførsel af luft gennemen 
kanal langs U¡JU¡UHW fra taget er også uegnet. 
Spændingen til til Biodom 27 skal være 230 V / 50 Hz. 
)RUEHUHGHOVH af�DIWU N�IRU røggasser. Betingelse for brug af kedlen er samtykke fra 
skorstensfejer. Skorstensfejer sikreU egnetheden af skorstenen.
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9.  
I tilfælde, hvor der er mange varme sløjfer (to direkte sløjfer eller blandere til 
radiatorvarme, kedel opvarmning, konvektor opvarmning), tilslutnings ordning 
nr. 3 (side 54) altid anvendes, hvor det er nødvendigt at anvende en 
hydraulisk omskifter og pumpe på kedelkreds, som er elektrisk forbundet til 
kablet "pumpe" fra kedlen (se figur 8, side 13). 

10.  
Kedlen skal være udstyret med manometer til at måle trykket af opvarmning af 
vandet i kedlen, dvs. på rørledningen før hver lukkeventil. Manometret viser 
trykket i kedlen og hvornår det er tid til at efterfylde. Der må ikke være ventiler 
som kan forhindre trykindikation i kedlen. På højre side af Biodom 27 (se figur 
17, side 49) er en fastsat DN20-forbindelse til påfyldning frigivelse hanen. 
Påfyldning frigivelse hanen er beregnet til fyldning eller tømning af 
varmeanlægget og kedel. 

7. En påfyldnings ventil skal være installeret på den højre side af kedlen, om 
tilslutning DN20 (se figur 17, side 49). 

4.  Biodom27 skal placeres vandret, i længde og dybde. Afstande, i henhold til 
vedlagte tegning, skal anses (se figur 1, side 7). 

5.  
I tilfælde af ældre installation skal der på returledningen til Biodom C 15, 
monteres en snavssamler med lukke mulighed på hver side. 

6.  
Biodom 27 skal forsynet med sikkerhedsventil på 2,5 bar på returledningen. 
Installatøren skal sikre en ordentlig størrelse ekspansion beholder til volumen 
af opvarmning af vand i systemet (størrelse på ekspansion beholder skal 
dimensioneres med mindst 10% af vandmængden i systemet "150 liter 
opvarmning af vand i systemet, skal mindste mængde ekspansion beholder 
være 15 l. 

8. Minimalt tryk af opvarmning af vand i kedel på 0,7 bar er sikret. 

11.  
Ved tilslutning af Biodom 27 til centralvarme system skal du bruge mekaniske 
elementer, som forhindrer ukontrolleret cirkulation af varmt vand gennem kedlen. 
Tyngdekraft blokkering, kontraventil, magnetventil, zoneventil.

12.  
Der skal monteres shunt når der bruges tre-vejs ventil til produktionen af 
varmt brugsvand, ved gulvvarme, og ved vejrkompesering. Hvis 
vandgennemstrømning på kedlen reduceres til under minimum samt til at 
holde minimums returvarme. 

Minimal kedel gennemstrømning skal være over 300 l / h.
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   !
Figure'17''''''''''''''''''''''''''Figure'18''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Figure'19''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Figure'20'''''''''''''''' 
 
 

1:#Aktivering#termisk#sikkerhed

3."Tilslutning"ORDNINGER!

13.  
Røggas-forbindelse skal udføres i overensstemmelse med instruktion som 
begrænser maksimal længde på tilslutningsrør Ø 80 (5 m), og at 90-graders 
samlinger betragtes som modstand forbindelse, hvilket reducerer længden af 
tilslutningsrør til 1 m (eksempel: hvis der er 2 samlinger på flue forbindelse 
kan forbindelsen ikke overstige længde på 3 m). Flue forbindelse skal være 
forsynet med samlinger med inspektionshuller til rengøring (se figur 3, side 
10). Samlinger skal være af mindst 3 segmenter (samlinger med tre eller flere 
segmenter muliggøre jævn strøm af røggasserne), det er forbudt at bruge 
leddene med to segmenter (samlinger med to segmenter skaber modstand i 
strømmen af røggasser) (se figur 6, side 11). 
Hvis røgrøret forbindelsen længere som angivet i vejledningen, skal 
installatøren øge røgrøret (fra Ø 80 til Ø 130 tilslutning) umiddelbart bag 
ventilatoren, og forbindelsen skal foretages med et rør Ø 130 (se figur 18, side 
49) 
Elektrisk tilslutning af kedlen skal udføres med et kabel (se figur 8, side 13) i 
overensstemmelse med instruktionerne. Kedlen må ikke tilsluttes 
strømforsyningen med et stik - det skal tilsluttes direkte til nettet i en 
vippekontakt, som bryder både fase og nul.(se figur 19, side 49).
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Electrical)scheme)1 
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2.1.$Skema$NR.2:$VARME$HUSHOLDNING$VARMT$VAND

!
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!

Electrical)scheme)2!

2.1. SCHEME&NR.3:&HEATING&WITH&MULTIPLE&SYSTEMS!

This%type%of%connection%always%requires%a%hydraulic%switch. 
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Forbindelse+skema+3
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Forbindelse skema 3!
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Instructions for first start-up 

 
Biodom 27 er et centralvarme kedel til opvarmning med træpiller. Fordele ved 
opvarmning med Biodom 27 ligger i avanceret teknologi, der muliggør 
automatisk identifikation af iltindhold i luften, automatisk identifikation af 
røggasser og automatisk identifikation af pille kvalitet. 

Figur&22a:&Oversigt&over&tastaturknapperne:
!
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Knap til justering af parameter Øverste display                            Knap til justering af parameter 

Menuknap. For at se fyrets parameter holdes 
knappen inde. Slip første gang øverste display 
skifter. Brug plus og minusknappen. Anden 
gang displayet skifter vises ten on eller off.
Her justeres timer (ten) funktionen.  Når man 
har justeret med parameterne med 
plus/minus knapperne bekræfter man med 
menuknappen. 

On/off knappen skal aktiveres Nederste display 
hver gang menuknappen har 
været i brug.
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!!

!

!

!

!

Når installatøren har tilsluttet kedlen til centralvarmeanlægget, Røgafgang til 
skorstenen og tilsluttet 230 volt i overensstemmelse med instruktionerne for 
installatører, er kedlen klar til opstart. Efter kontrol af detaljer fra instruktioner 
for installatører, er Biodom 27 klar til opstart med ON / OFF-knappen (se figur 
22).

Ved første opstart, skal installatøren være forsigtig med rigtige rækkefølge af 
begivenheder (skærme): 
Tryk på og hold tænd / sluk-knappen i 3 sekunder. Display viser ON, og 
umiddelbart efter 
"Test ild" - varer 10 sekunder, derefter går til: 
"Varm op" - hurtig fyldning af forbrænding beholder med træpiller, skiftevis 
viser P0 d5 (i øverste display) og skiftende temperaturer; b – for 
kedeltemperaturen på opvarmning af vand i kedlen, temperatur for røggasser 
og r – for temperaturen på returløb (i nederste display), går derefter til: 
"Fuel IGNI" - antændelse af brandstof (træpiller). (ved første tænding, kan 
antændelses fasen tage op til 13 minutter) derfeter cirka 5 minutter. Displayet 
viser indformationerne skiftevis P0 d5 i øverste display og temperatur i 
nederste display, derefter går displayet til: 
"IGNI test" - kontrol tænding, display skifter i mellem IGNI test og P0 d5, og 
temperaturerne i det nederste display. Når tændings kontrollen er gjort, går det 
til: 
"Burn" - kedel drift øverste display viser Burn, nederste display viser skiftende 
b- for kedeltemperatur på opvarmning af vand i kedlen, røggasser og r- for 
retursvandstemperaturen på vandet til kedlen: 
LED i øverste display ovenfor til højre signaler drift for dosering af piller (når 
LED er tændt, doseres piller i brænderen og omvendt: hvis lyset er slukket). 
LED i det nederste display nedenfor signaler, når kedlen leverer spænding til 
pumpen - når pumpen er i drift (lyset er tændt, er der spænding til pumpen, 
hvilket betyder, at pumpen er i drift og omvendt: hvis LED er slukket), 

Når temperaturen af opvarmning af vand begynder at kommer tættere på den 
indstillede temperatur, begynder kedlen at modulere (regulering / reduktion af 
effekten. I denne tilstand, displayet viser "regu H2O", og øverste display 
skiftevis viser effekt (P er niveauet for kedeldrift, d er niveauet af kedlen 
indstilling), og nederste display viser temperaturer. 

ON#/#OFF#knappen,#
udgang&fra&
opsætningsmenuen!
!

Knapper'til'justering'
af#vandtemperatur#-!
+"og!
!

OP#og#NED,#for#en#hurtig#
opsætning)af)magt)af)kedlen.)I)
MENU%bruge%disse%knapper%til%
at!flytte&mellem&udvælgelse!
!

!

MENU-knappen,'hurtig'
opsætning)ind)og)indtaste)
til$hovedmenuen!
!



Biodom&27&C5&&&|&&&&!Instruktioner+for+brug,+vedligeholdelse+og+installation|!!!!
!

56 

Viseer displayet Cool flue er kedlen ved lukke ned fordi sætpunktet er nået 
ved laveste effekt. Når kedeltemparaturen er faldet tilstrækkeligt stater kedlen 
igen og displayet går til: 
"Test ild" - og proceduren for tændingen gentages. 
 
Kontrol af oplysninger om betjening af forbrænding enhed Biodom 27 E 
kræver menu adgang til programmet af information (vist data er kun illustrativ). 
Gå ind i menuen med langt tryk på MENU-knap (se figur 22, side 58), når 
displayet viser "tH2O", slippe knappen. Brug + og - knapperne til at vælge den 
ønskede information. 
Viste oplysninger er: 
tH2O temperaturen på opvarmning af vand i kedlen 
rH2O temperatur på returvandet. 
tFLU temperatur røggasser. 
tChb temperatur i forbrændingskammeret. 
flou røggastemperatur i forbrændingsindretning. 
Fani spænding på fan 1 (130V + - 15V) 
Fedi procentdel af pille dosering i brænderen (70% + - 20%) 
For at se oplysningerne brug + og – knapperne. 

Tryk kort på ON / OFF-knappen til forrige tilstand. 
Hvis displayet viser "alarm", skal årsagen til alarmen bestemmes med alarm 
listen (se side 31) 

 

 

 

 

               PRODUCENT OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 

                                                     Biodom 27 d.o.o.

OIC$Hrpelje$14a,$6240$Kozina!
!

declares(that(the(machine,(described(in(the(following,!
!

heating(boiler(on(solid(fuel!
!

Type:!BIODOM&27!C5!
!!!!!Opfylder)grundlæggende)sundheds-!og#sikkerhedskrav#i#EF-direktiverne:!

!
!
EC#Directive#on#machinery#(2006/42/EC)!
EC#Directive#on#low-voltage(equipment)(2006/95/EC)!
EC#Directive#on#electromagnetic#compatibility#(2004/108/EC)!
!
Harmoniserede+standarder:!
!
SIST$EN$ISO$12100-1:2004!and$A1:2010!
SIST$EN$ISO$12100-2:2004!and$A1:2010!
SIST$EN$303-5:2012!
SIST$EN$60204-1:2006!and$A1:2009!
SIST$EN$61000-6-3:2007!
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SIST$EN$61000-6-2:2005!
EN#61000-3-3:A1!2002!
EN#61000-3-3:A2%2006
Biodom&27!(27C5)"blev"testet"i"laboratoriet"Dansk"Teknologisk"insitut"Århus.!
!
Dato%for%CE-mærkning(ansøgning:(2013.!
!
Teknisk'dokumentation'opbevares'på'adressen'OIC'Hrpelje'14a,'6240'Kozina.$Person$med$ansvar$for$
udarbejdelse*af*teknisk*dokumentation*er*Anton*Kavcic.!
!
!
Kozina,(2013/10/22! ! ! ! ! ! ! Biodom&27&d.o.o.
! ! ! ! ! ! ! ! ! Anton%Kavčič,%manager!
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