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3. DZIAŁANIE
Dla wersji F85CV-F120-F240
3.1 Wstępne postępowanie kontrolne

UWAGA ! przed uruchomieniem załączania  urządzenia należy sprawdzić, że;
- wyłącznik główny głównej instalacji elektrycznej jest wyłączony (poz. OFF);
- wyłącznik główny urządzenia jest na 0;
- wszystkie operacje ustawiania i podłączania zostały przeprowadzone poprawnie, w 
szczególności upewnić się, że kierunek kręcenia wentylatorów jest poprawny.

3.2 ZAŁACZANIE
Włączyć włącznik główny urządzenia (rys.11, poz B)
Włączyć wentylator dymu włącznikiem 9rys. 12, poz 1)
Załadować urządzenie paliwem w części górnej rusztu.
Podpalić załadowanie paliwa, i czekać na rozpoczęcie palenia.

UWAGA!
Nie wywoływać palenia za pomocą ciekłych paliw.

UWAGA!
Jeśli urządzenie jest wyposażone w wentylator dymowy nie wyłączać wentylatora dymowego 
przez cały czas palenia.

Żeby polepszyć spalanie uregulować cug przez drzwiczki  (rys. 13, poz. 3)
Termostat dla załączanie wentylatorów jest już ustawiony na temperaturę miedzy 30 st. C – 
40 st. C.
Termostat syreny alarmowej jest już ustawiony na temp. 90 st. C
Załączanie wentylatorów do pobierania powietrza do ogrzania następuje automatycznie kiedy 
temp. kotła osiągnie wartość stałą (biały przycisk  pociągnięty, w pozycji automatycznej )(rys.
14).

3.2.1 URUCHAMIANIE (letnie) 
Pamiętaj; przy braku paliwa wciśnij przycisk wentylatora (rys. 16, poz. 3) do obiegu zimnego 
powietrza.
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3.3 DZIAŁANIE BITERMOSTATU

Termostat posiada czuły element na wylocie gorącego powietrza, i ma za zadanie zarządzać 
tak uruchamianiem jak i zatrzymywaniem grupy wentylującej (funkcja FUN) , oraz 
załączaniem alarmu urządzenia dla przekroczonej temperatury (funkcja LIMIT) kiedy jest 
przewidziany.

3.3.1 FUNKCJA FUN
Kiedy temperatura powietrza w bliskości elementu czułego osiągnie wartość ustawioną na 
„tarczy stopniowej” bitermostatu (40 st. C), układ elektryczny termostatu się zamyka i ma 
miejsce uruchomienie grupy wentylatorów.
Kiedy temp. powietrza w sąsiedztwie elementu czułego obniży się poniżej wartości 
ustawionej na bitermostacie (30 st. C) kontakt elektryczny termostatu otwiera się i grupa 
wentylatorów wyłącza się. 
3.3.2 POŁACZENIE ELEKTRYCZNE I SPOSOBY KALIBROWANIA.
Nagrzewnica powietrza jest dostarczana z wykonanymi  połączeniami  elektrycznymi i 
wyskalowaniem bitermostatu . W przypadku kiedy należałoby przeprowadzić te czynności 
(przegląd, kontrola lub wymiana komponentów) niżej przedstawiono odpowiednie instrukcje 
(rys. 15):
Legenda;

1. połączenie elektryczne funkcja FUN
2. tarcza wyskalowana bitermostatu
3. otwory do przytwierdzania
4. wskaźnik temperatury zatrzymania grupy wentylatorów
5. wskaźnik temp. uruchomienie grupy wentylatorów
6. wskaźnik temp. interwencja bezpieczeństwa
7. szczeliny na  zablokowanie przewody. Wprowadzając wierzchołek śrubokręta w tą 

szczelinę następuje zablokowanie zacisku i jest możliwe wprowadzenie przewodu. 
Zabierając wierzchołek śrubokręta następuje zablokowanie automatyczne  przewodu 
w zacisku. 

UWAGA ! upewnić się , że przewody elektryczne pozostają zablokowane poprzez lekkie ich 
pociągniecie.

8. połączenie elektryczne funkcja LIMIT
9. most metalowy
10. biały przycisk wentylacji automatycznej (zwolniony) lub ręcznej (wciśnięty)

WAŻNE !
We wszystkich modelach most metalowy (9) ma być usunięty.
W regulacji wskaźników (4) (5) (6) nie kręcić tarczą wyskalowaną (2) bo zniszczy się 
bitermostat.
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4.2.1 USUWANIE POPIOŁU
Każdorazowo kiedy zatrzymuje się urządzenie należy  usunąć popiół zgromadzony w głębi 
komory spalania a pomocą szufelki .

4.2.2 CZYSZCZENIE KOMINA DYMOWEGO
Żeby przeprowadzić czyszczenie należy:
- wyjąc wtyczkę z gniazdka „zasilającego cug” (poz A, rys 19)
- odłączyć połączenie komina dymowego z „cugiem” (poz B, rys 19)
- odpowiednią szczotką żelazną przeprowadzić usunięcie sadzy odłożonej wzdłuż całego 
komina     
- po zakończeniu połączyć komin z „cugiem”
- połączyć „zasilenie cugu dymowego ”za pomocą odp. wtyczki
 
4.2.3 CZYSZCZENIE WYMIENNIKA CIEPŁA
Aby przeprowadzić czyszczenie wymiennika ciepła należy;
- odłączyć przedni panel ochronny (1 rys19), wykręcając śruby umieszczone na obwodzie 
panela.
- odłączyć łącznik zasilania elektrycznego cugu (poz A rys19)
- odłączyć panele ochronne tylne wykręcając śruby położone na obwodzie każdego panela 
(poz 2,7 rys 19)
- przeprowadzić czyszczenie kanałów wymiennika żelazną spiralną szczotką, operując od 
frontu urządzenia (poz 4 rys 19)
- powtórzyć działanie z tyłu dla rur pionowych schodzących (poz 5 rys 19)
- zamontować panele ochronne (poz 1-2-7 rys 19)
- połączyć łącznik zasilający elektrycznie cug (poz A rys 19)
- wykonać połączenie miedzy kominem a „cugiem”

4.3 NAPIĘCIE PAŚÓW WENTYLATORÓW (wyłącznie dla modeli F120 i F240) 

wiec nie dotyczy     
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Dla wersji F 85SV

3.1. WSTĘPNE POSTĘPOWANIE KONTROLNE.

UWAGA! Przed uruchomieniem załączenia urządzenia należy skontrolować , że;
- przełącznik główny układu elektrycznego jest wyłączony (poz. OFF);
- przełącznik główny urządzenia jest na 0 (poz. A rys.11)
- wszystkie operacje ustawienia i podłączenia zostały przeprowadzone poprawnie, a 
szczególnie , że kierunek wirowania wentylatorów jest poprawny.

RYS 16

3.1.2 OPIS KOMEND NA TABLICY Z PANELEM ELEKTRYCZNYM
2. przycisk wentylator dymowy;
3  przycisk wentylator powietrza;
4. kontrolka wentylator dymowy 9zielony)
5. kontrolka wentylator powietrza (zielony)
6. kontrolka alarm
7. display temperatura

3.2 ROZRUCH
Włączyć przełącznik główny urządzenia (poz. B rys. 11).
Załadować urządzenie paliwem w górnej części rusztu.
Włączyć załadowanie paliwa i czekać na rozpoczęcie spalania.

UWAGA !
Nie wywoływać palenia za pomocą płynnych paliw.

UWAGA!
Jeśli urządzenie jest wyposażone w wentylator dymowy nie wyłączać wentylatora przez cały 
czas spalania.



Dla polepszenia spalania regulować cug w dolnych drzwiczkach. (rys.13 poz. 3)
Po uzyskaniu temp. 45 st C włącza się automatycznie wentylator powietrza (rys. 16, poz 5), 
wyłącza się kiedy temp. obniży się poniżej 41 st C.
Termostat syreny alarmowej jest już ustawiony na temp. 90 st C.

3.2.1 URUCHAMIANIE (letnie) 
Pamiętaj; przy braku paliwa wciśnij przycisk wentylatora (rys. 16, poz. 3) do obiegu zimnego 
powietrza.
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