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Information för användaren | 

Information till användaren
Vi rekommenderar att följande steg gås igenom efter att 300 kg pellets har förbrukats:
1. Se till att bryta strömmen till pannan vid all underhållsarbete.
2. Kontrollera ask- och sotlådan samt eldstaden och rengör dessa vid behov.
3. Kontrollera och rengör rostret. 
4. Kontrollera och rengör pelletsbehållarens botten från spån.
5. Ta bort den övre luckan på sotlådan, ta ur turbulatorer och rengör dem.
6. Använd endast pellets av god kvalité med en diameter på 6 till 10 mm och en maximal längd på 30 mm.

Typskylt och serienummer är placerad på höger sida av pannan. Uppge alltid serienummer vid kontakt med 
tillverkare.

Ikon Beskrivning
Pellux 100/20 Panntyp
IP 21 Kapslingsklass
Q Värmeeffekt
PQN Strömförbrukning vid nominell ef-

fekt
PQmin Strömförbrukning vid minimal effekt
Tmax Maximal driftstemperatur
PS Maximalt drifttryck
VB Pannans vattenvolym
C (EN 303-5) Pannklass enligt standard EN 303-5
F Huvudbränsle träpellets

CE-märkning

Återvinningssymbol för elektroniskt 
avfall

Läs igenom användar- och instal-
latörshandboken.

Ikon Beskrivning
PBMAX 20.1 Brännartyp
IP 21 Kapslingsklass
Q Värmeeffekt
Pmax Maximal elektrisk energi
Pmin Minimal elektrisk energi
M Vikt
Wood pellets Erfordelig dimension 

på träpellet
Serienummer

CE-märkning

Återvinningssymbol för elektroni-
skt avfall

Läs igenom användar- och instal-
latörshandboken.

Denna produkt är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk / mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de 
inte övervakas eller instrueras av en person med ansvar för deras säkerhet. Barn får aldrig leka med produkten.
Elschema som medföljer produkten får inte ersätta den existerande elinstallationen, scheman får användas endast som ett exempel. 
Vi förbehåller oss rätten att göra konstruktionsändringar och ändringar i anvisningen.

©NIBE-BIAWAR 2018

VIKTIGT
Under sommaren måste pannan alltid vara ansluten till elnät - detta minskar risken för kondensering i pannan. För att stoppa 
pannans drift bör man stänga av värmekretsarna i manöverpanelen. 
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Tack för att du valde NIBE PELLUX. Läs noga ige-
nom denna anvisning och följ instruktionerna så att 
din panna ger bästa prestanda och driftsäkerhet. 

PELLUX 100 panna kan anslutas till ett öppet eller 
slutet expansionssystem. Installationen ska göras 
enligt gällande bestämmelser och normer. 

Pannan använder modernt och miljövänligt träpellets. 
Brännaren som pannan använder ger en minimal 
förbrukning av pellets i förhållande till värmeeffekten 
den producerar, vilket garanterar god driftsekonomi 
och minimal skötsel.

Denna anvisning gäller PELLUX 100/20 med 
PBMAX 20.1 brännare.

Följande komponenter bipackas med Pellux 100:
• Sugfläkt (1st.)
• Rund sotviska Ø 68 (1st.)
• CT2 temperatursensor L=0,6m (3 st.)
• Skaft för tubrensare (1st.)
• PBMAX brännare (1st.)
• Användar- och installatörshandbok (1st.)

Bipackade komponenter
1 Allmänt

Kapitel 1 | Inledning
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• Installation av pannan ska utföras enligt gällande 
bestämmelser och regler.

• Pannrummet ska vara försett med en tilluftsanord-
ning.

• Ventilationskanaler ska vara gjorda av  obrännbart 
material.

Följande säkerhetsregler ska följas för säker drift av 
pannan:
• Pannan bör användas för avsett ändamål och hål-

las i gott skick (regelbunden rengöring).
• Alla pannanläggningar ska ha nödvändiga säker-

hetssystem som uppfyller gällande regler.
• Fasta föremål får ej stoppas in i rörliga element i 

pannan (pelletsslang, turbulatorer, brännare).
• Använd alltid skyddshandskar när du använder 

pannan. 
• Pannrummet ska hållas rent och väl belyst.
• Driftsättning av pannan ska utföras av behörig 

personal/installatör.

• Rörinstallationen ska utföras enligt gällande regler 
och bestämmelser.

• Värmesystemet ska uppfylla gällande regler och 
föreskrifter.

• Installationen ska alltid förses med en skyddsle-
dare.

Installation - pannans placering

Elinstallation

Röranslutningar

2 Symboler

3 Allmänna säkerhetsregler

VIKTIGT
Denna symbol betyder fara för maskin eller människa.

VIKTIGT
Elinstallationen samt eventuell service skall göras 
under överinseende av behörig elinstallatör. Elektrisk 
installation och ledningsdragning skall utföras enligt 
gällande bestämmelser.

VIKTIGT
Läs noga denna anvisning före installation och an-
vändning av pannan. Tillverkaren tar inte ansvar för 
skador orsakade av underlåtenhet att följa dessa in-
struktioner.

VIKTIGT
Installationen av pannan ska utföras av behörig instal-
latör enligt gällande bestämmelser, lagar och tillverka-
rens anvisningar. Underlåtelse att följa dessa instruk-
tioner kan förverka garantin.

VIKTIGT
Använd endast originalreservdelar. Tillverkaren tar 
inte ansvar för skador orsakade av användning av de-
lar från andra tillverkare.

OBS!
Vid denna symbol finns viktig information om vad du 
ska tänka på när du sköter din anläggning.

OBS!
Sotaren ska utföra besiktning av rökkanalen och ge 
tekniskt godkännande innan installationen av pannan 
kan påbörjas.

OBS!
Innan pannan installeras ska värmesystemet spolas 
för att undvika risken att pannan eller cirkulationspum-
pen skadas  av föroreningar.

TIPS
Vid denna symbol finns tips om hur du kan underlätta 
handhavandet av produkten.

Kapitel 2 | 
Kapitel 3 |

Ikoner
Allmänna säkerhetsregler
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4 Placering och installation
Transport

Pannrum

Skorstenskrav

Installationsutrymme

Brännare + komponenter

Panna

Skruvar

Pannan, brännaren och dess komponenter levereras 
på en pall med träemballage. Brännaren är placerad 
ovanpå pannan. Skruva loss skruvarna på botten av 
pallen och lyft av pannan från pallen.

Pannan ansluts till skorstenen med hjälp av ett rökrör 
i lämplig diameter så att pannan är tätt ansluten mot 
skorstenen. 

PELLUX 100/20 Touch-pannan har en sugfl äkt i upp-
sättningen. Sugfl äkt ska anslutas till rökkanalen (t.ex. 
genom en anslutning gjord av lämpligt tjock plåt) Rök-
rörsanslutningen ska luta nedåt pannan. Anslutning-
ens diameter får inte minskas. Krökar på rökrörsan-
slutningen förhindrar rökgasfl ödet, vilket kan påverka 
pannans drift. 

Pannan ska anslutas mot en skorsten med tillräck-
ligt stort drag (Kapitel 8 Teknisk specifi kation). Det är 
viktigt att komma ihåg att rökkanalens diameter (tvär-
snitt) och längd ska förebygga att högt tryck byggs i 
pannan och rökkanalen.

Vid dåligt drag i skorstenen, kan en  sugfl äkt  mon-
teras.  

Installation av pannan ska utföras enligt  gällande be-
stämmelser och regler. Det rekommenderas att ställa 
pannan och pelletsbehållare på ett fast och ett plant 
underlag som klarar av pannans tyngd.

Tillse att placeringen av pannan och behållaren följer 
kravet på det minimala avståndet från väggar. Se till att 
sotningsmöjligheter i enlighet med gällande föreskrifter 
fi nns, vid tveksamma fall, kontakta sotare.

A
A

B

C

Dimensioner Avstånd [m]
A 0,5

B 0,7

C 0,5

Grund

Panna

Brännare

Pellets-
behållare

Rökrör

Rökrörs-
anslutning

Rök-
kanal

Rengörings-
lucka

OBS!
En skorsten med tillräckligt drag och lämplig storlek är 
en förutsättning för en väl fungerande panna.

VIKTIGT
Tillse att sotning av skorstenen utförs enligt gällande 
regler och bestämmelser. Vid frågor kontakta din sota-
re.

VIKTIGT
Pannrummet ska vara försett med en luftväxlingsanord-
ning. Det ska fi nnas väl projekterade och byggda venti-
lationskanaler i rummet.

Kapitel 4 | Placering och installation

VIKTIGT 
Rökgastemperaturen får inte understiga 65°C 0,5 m 
under skorstensmynningen.

VIKTIGT 
Skorsten
Det är viktigt att rökkanalen har en sådan diameter och 
höjd att övertryck ej uppstår i panna och rökkanal.
Rekommenderad minsta skorstenshöjd för denna dia-
meter är 7 m vid 16 – 20 kW uttagen effekt. Skorstens-
draget är av stor vikt och bör vara 15 – 25 Pa.
Rökkanalen ska besiktigas före installation.
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Pelletskrav

Röranslutning

Elinkoppling

Intern överspännings- 
skydd

Pellux 100 panna kan anslutas till ett öppet eller slutet 
värmesystem. 

Styrsystem, cirkulationspump, brännare och dess ka-
blar är internt avsäkrade med en automatsäkring.

Pellux 100 panna är försedd med en styrningsenhet 
som styr brännarens och cirkulationspumparnas drift. 
Elektrisk anslutning av externa enheter ska utföras av 
en behörig installatör. Uttag för externa enheter ska 
anslutas enligt följande schema
• strömförsörjning: 1/N/PE 230 V 50 Hz,
• uttag för externa enheter 230 V/50Hz.

Elschema finns i kapitel: 9. Installationscheman.

Om pannanläggningen är försedd med ett öppet ex-
pansionskärl ska avståndet mellan överkanten på 
den högst belägna radiatorn och expansionskärlet 
inte understiga 2,5 m.

• Rörinstallationen skall utföras enligt gällande vär-
me- och varmvattennormer. 

• Om glödgat koppar- eller stålrör används skall in-
vändig stödhylsa monteras.

• Från säkerhetsventilen ska ett spillrör dras till 
lämpligt avlopp. Spillrörets dimension skall vara 
samma som säkerhetsventilens. Röret dras så att 
inte en vattensäck kan uppstå och röret ska mon-
teras frostfritt.

• Varmvattenkretsen skall förses med blandnings-
ventil för att förhindra skållning.

PBMAX brännare som medföljer PELLUX pannan är 
anpassad för att bränna träpellets av hög kvalitet. 

PBMAX brännarens bästa effekt garanteras vid an-
vändning av pellets som uppfyller följande krav: 
• diameter: 6-10 mm,
• längd: 30 mm,
• värmevärde > 17MJ/kg,
• fuktighet ≤ 12%,
• askhalt ≤ 0,5%.

OBS!
Vi rekommenderar användning av bränsle av hög 
kvalitet. Bränslet ska ha en lämplig fukthalt och vara 
fri från mekaniska föroreningar (sand, stenar, metall-
spån).

VIKTIGT
Tillverkaren tar inte ansvar för fel som orsakas av an-
vändning av olämpligt bränsle.

VIKTIGT
Elinstallationen samt eventuell service skall göras un-
der överinseende av behörig elinstallatör. Elektrisk in-
stallation och ledningsdragning skall utföras enligt
gällande bestämmelser.

VIKTIGT
Inga andra strömförbrukare får kopplas in på värme-
pannans elförsörjning.

OBS!
Innan pannan installeras ska ledningarna spolas för 
att undvika risken att pannan eller cirkulationspumpen 
skadas  av föroreningar.

M
in

 2
,5

 m

Kapitel 4 | Placering och installation
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Manöverpanel

Användning av en annan pelletsbehållare

Manöverpanelen ska förses med givare nödvändiga 
för pannans drift och, vid behov, ställdon. Givare och 
ställdon anslutas via CAN-kommunikationsmoduler. 
Kommunikationsmodulerna möjliggör anslutningen 
av ytterligare tillbehör såsom:
• Upptill fyra värmekretsar,
• En varmvattenberedare,
• Ackumulatortankar,
• Solfångare,
• Lambdasond,
• Internetmodul,
• Rumstemperaturgivare,
• Utomhustemperaturgivare.

Manöverpanelen är kopplad till CAN kommunikations-
modulen och till strömförsörjning enligt nedan.

PBMAX brännaren monteras i luckan till pannan. Den 
fästes med hjälp av muttrar som medföljer produkten. 
När montering av brännaren är färdig se till att den sit-
ter tätt och sedan anslut HV och LV kablar till uttag 
som befi nner sig på vänster sida av brännaren.

Pelletsbehållaren bör förses med ett lock för att skydda 
pellets från fukt och mekaniska delar av matarskruven 
från eventuella fysiska skador (t.ex. orsakade av ett 
tungt föremål som kan skada röret).

Matarskruven matar brännaren med bränsle från en 
extern behållare. En skruvmatare ska monteras med 
en vinkel på 45 +/- 5°. Matare som ska användas un-
der kontinuerligt drift ska mata pannan med ca. 10 
kg/h pellets vid kontinuerlig drift. 

L
H
GND

+12V
GND

CAN

+12V

Elschema över hur manöverpanelens kopplingsplint 
ska anslutas fi nns i kapitel: 9. Installationscheman.

VIKTIGT
Installation ska endast göras när anläggningen är 
strömslös. Installationen ska utföras av behörig servi-
cetekniker. VIKTIGT

Brännaren ansluts till matarskruven med ett självsläck-
ande slang som medföljer produkten. Det är inte tillåtet 
att använda andra slags rör.

Installation av PBMAX brännare

Pelletsbehållare och pelletsslang

OBS!
Felaktig installation av brännaren kan generera larm 
från brännarens larmrelä.

OBS!
Vi rekommenderar att slangen kopplas av från brän-
naren varje gång dörren till pannan behöver öppnas.

VIKTIGT
Tillverkaren tar inte ansvar för fel som orsakas av an-
vändning av en olämplig bränslebehållare.

LE
K

Plugg till 
matarskruven

Buntband

HV kabel

LV kabel

Kapitel 4 | Placering och installation

Pelletsbehållare och matarskruven är tillgängliga som 
tillbehör:
• ZP350 paket (300l - ungefär 200kg) + PP12
• ZP600 paket (500l - ungefär 330kg) + PP15
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5 Igångkörning och justering
1 2 3

89101112

A

B

C

Beskrivning
1. Tidsinställningar - här visas tiden enligt tidigare 

inställningar. Tryck på tidsikonen om du vill öppna 
menyn.

2. Datuminställningar - här visas den aktuella da-
gen enligt tidigare inställningar. Tryck på tidsiko-
nen om du vill öppna menyn.

3. Temperatur - här visas temperaturen avläst di-
rekt från utomhusgivaren.

4. Pannans driftläge och förinställd panntempe-
ratur - här visas det valda driftläget. 

5. Pannans driftprogram - här visas det valda drift-
programmet. Tryck på ikonen om du vill öppna 
menyn till program för varje veckodag.

6. Funktion och panntemperatur.
7. Stoppa pannan / Starta pannan. Tryck på ikonen 

om du vill starta/stoppa pannan, välj driftläge för 
centralvärme och tappvarmvatten.

8. Varmvatten - här visas status på uppvärmning av 
tappvarmvatten.. Tryck på ikonen om du vill öpp-
na menyn. I denna meny finns sådana parameter 
som tappvarmvattens temperatur, driftläge. I denna 
meny kan användaren själv ändra inställningar på 
behållaren för tappvarmvatten. 

9. Centralvärme 1/2 - här visas status på uppvärm-
ning av centralvärme. Tryck på ikonen om du vill 
öppna menyn. I denna meny finns sådana para-
meter som centralvärmessystemets temperatur, 

förinställd temperatur och driftläge. I denna meny 
kan användaren själv ändra inställningar för cen-
tralvärme.

10. Brännaren - här visas brännarens driftläge. 
Tryck på ikonen om du vill öppna menyn. I denna 
meny kan användaren kolla brännarens driftläge, 
flammans ljusstyrka och ändra inställningar. 

11. Bränsle - här visas bränslenivån i behållaren ef-
ter att bränslenivån har kalibrerats. Tryck på iko-
nen om du vill öppna menyn. Här kan du kalibrera 
bränslenivån i behållaren och starta matarskru-
ven manuellt.

12. DRIFTMENY - tryck på ikonen om du vill öppna 
DRIFTMENYN.

SYMBOLER:
A. Pannsymbol. Lyser när pannan är i drift.
B. Brännarsymbol. Lyser när brännaren är i drift.
C. Larmsymbol. Blinkar när ett larm aktiveras. Blin-

kar även om ett larm inte har kvitterats.

4
5
6

7

Kapitel 5 | Driftsättning och drift av pannan
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Driftsättning

Påfyllning av matarskruven

Mäta pelletsförbrukningen

Driftsättning av pannan

Stoppa pannan

Efter installationen se till att pannan och värmesyste-
met är fyllt med vatten och ordentligt avluftat.

Före den första driftsättningen av pannan ska matar-
skruven fyllas med bränsle. Kom ihåg att matarskru-
ven alltid ska vara påfylld innan pannan startas. Följ 
instruktioner nedan:
1. Fyll pelletsbehållaren med ca. 30-50 kg pellets.
2. Ta bort det flamsäkra röret från brännarens påfyll-

ningsrör.
3. Ställ ett kärl vid det flamsäkra rörets utgång.
4. Anslut till eluttaget. Det tar ungefär 10-30 minuter 

att fylla upp matarskruven (beroende på slangens 
modell).

5. När kärlet börjas fylla upp med pellets låt matar-
skruven gå ytterligare någon minut så att pelletsrö-
ret fylls ordentligt.  

6. När pelletsröret är påfylld utför ett test på pellets-
förbrukning.

7. När testet är utfört stoppa stickproppen in i brän-
narens uttag och montera det flamsäkra röret på 
påfyllningsröret (säkra röret med ett buntband)

Mät pelletsförbrukningen genom att låta pellets falla 
obehindrat från pelletsskruven och fylla upp ett kärl. 
1. Anslut pelletsskruven till strömförsörjning och sätt 

driften på 10 minuter.
2. När pelletsröret är i drift ska pellets falla ner till ett 

tomt kärl (t.ex. en hink).
3. Stoppa matningen efter 10 minuter.
4. Väg pelletsen och notera resultatet.
5. Upprepa mätningen 3 gånger. Resultaten ska av-

rundas och multipliceras med 6 så ger det pellets-
förbrukningen per timme. Resultatet ska matas in 
i manöverpanelen i brännarens JUSTERINGS-
MENY (MENY/BRÄNNARE/INSTÄLLNINGAR). 

Följ instruktioner nedan för att sätta pannan i drift:
1. Tryck på strömbrytare som befinner sig på den hö-

gra sidan av panelen.
2. Panelen startas automatiskt när pannan är kopp-

lad till elnät.
3. För att starta pannan tryck på  ikonen.
4. Innan brännaren startar, gör brännarens roster och 

pannans turbulatorer en rengöringsprocess i två 
steg. På panelen visas status RENGÖRING.

5. När rengöringsprocessen är avslutad påbörjas  
tändprocess.
A På panelen visas TÄNDPROCESS status
B Brännaren matas under en inställd tid (nor-

malt är det 80 s, vilket kan justeras).
C Panelen visar GLÖDNINGSPROCCESS. 

Glödspiralen sätts i drift och fläkthastighetern 
ökar gradvis.

D När TÄNDPROCESSEN är avslutad sätts 
pannan i drift i inställt program. 

VIKTIGT
Installation av pannan ska utföras av behörig personal 
eller installatör.

VIKTIGT
Den behöriga installatören ska också visa reglage och 
funktioner på pannan så att användaren vet hur pannan 
fungerar och ska skötas. 

VIKTIGT
När panna har stoppats (beroende på dess tidigare 
läge) kan brännaren fortfarande vara i drift (utsläck-
ning). Avbryt aldrig denna process. Om pannan ska 
kopplas av från strömförsörjning måste släckningspro-
cessen avslutas först och pannans status på manöver-
panelen måste ändras till STOPPAD. 

För att stoppa pannan: 
1. Tryck på  ikon och håll den intryckt för 8 sekun-

der.
2. På panelen visas status UTSLÄCKNING.
3. Matarskruven stoppas.
4. Brännarens fläkt är i drift så länge fotocellen kan 

upptäcka lågan.

OBS!
Vanligtvis tar tändningsprocessen upp till 10 minuter. 
Om fotocellen inte upptäcker någon eldslåga under 
denna tid kommer glödspiralen att startas fem gång-
er. Om fotocellen inte upptäcker eldslågan efter fem 
försök aktiveras ett larm (140 - Ingen eld/bränslebrist) 
och tändningsprocessen avbryts.

Kapitel 5 | Först driftsättning och drift av pannan
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Huvudmeny

Panna

Centralvärme

BrännareStyrpanelens ställningar

PANNA undermeny visar förinställd panntemperatur, 
program och driftläge. Tryck på INSTÄLLNINGAR för 
att välja följande inställningar:
• Temperaturinställing [�C]- önskad temperatur 

på pannan, modulering från 60 upp till 80 ºC.
• Hysteres på [�C] - här visas temperaturskillna-

den mellan den förinställda temperaturen och 
den faktiska temperaturen, vilket startar om pan-
nan, modulering från 0 till 20 ºC. 

CENTRALVÄRME undermeny visar förinställd tem-
peratur av centralvärme, program och driftläge. Tryck 
på INSTÄLLNINGAR för att välja följande inställning-
ar av centralvärme:
• Komfort temperatur [�C] - Inställd inomhustem-

peratur, används vid ett tidsstyrt eller komforttem-
peratur driftläge. 

• Ekonomi Temperatur [�C] -  Inställd inomhus-
temperatur, används vid ett tidsstyrt eller ekono-
mieffektivt driftläge.

• Hysteres [�C] - Här visas till vilket grad den in-
ställda rumstemperaturen hålls. Kopplingsdif-
ferensen kan också ge kortare drifttider och fler 
start/stopp. Ju högre kopplingsdifferens desto 
mindre antal start/stopp för brännaren.

• Kalibrering av rumstemp. givare [�C] - Här kan  
temperaturen finjusteras om temperaturen på gi-
varen skiljer sig från referenstemperaturen. 

• Driftsätt - Här visas det valda driftläget för vär-
mekretsen.

• Man. Temp. inställning VK [�C] - Förinställd 
temperatur när reglering med väderkompensa-
tion inte används.

• Temp. VK vid - 20�C [�C] - Förinställd temperatur 

BRÄNNARE undermeny visar status på brännarens 
drift, fotocellens ljusstyrka och antal av fläktens varv 
per minut. Tryck på INSTÄLLNINGAR för att välja föl-
jande inställningar:
• Korrektionsfaktor luft [%] - Här kan man justera 

en förinställd mängd av luft som tillförs till brän-
ningsprocessen.

• Min eleffekt [%] -  Bottengränsen för modulering 
av brännarens drift.

• Max effekt [%] -  Övre gränsen för modulering av 
brännarens drift.

Genom att trycka på MENY ikonen på pannans manö-
verpanelen öppnas en lista över följande parameter:
• Panna
• Brännare
• Uppvärmning 1
• Tappvarmvatten
• Solvärme (tillbehör krävs)
• Ackumulatortank (tillbehör krävs)
• Larmhistorik
• Info mjukvara
• Menynivå (PIN)

STATUS BESKRIVNING
STOPPAD Brännaren avstängd. Drift inte tillåten.

RENGÖRING Rengöring av brännaren med stark
luftstråle och utskjutning av rostern.

TÄNDPRO-
CESS

Bränsletändning, matning av en första dos
av bränsle. Start av glödspiral och fläkt.

UPPSTART

När bränslet har antänts och en låga kan
detekteras ökas bränslemängd och fläkthas-
tighet långsamt tills rätt mängd och hastighet 
uppnås.

MODULERING Brännaren arbetar på en av reglerdatorn
anpassad nivå.

URELDNING Släcker ned brännaren och styr fläktarna
tills dess att lågan har dött ut helt

STOPP Brännaren arbetar inte då inställd panntem-
peratur har uppnåtts.

Återgång

Å t e r g å 
till hu-
vudme-
nyn

Cirkulationspump Inställningar

Inställningar

Tidtabell

Fotocell

Driftläge

Varv/min

Temperatur som visas på givaren

Status

Återgå till 
huvudmenyn

Cirkulationspump
Shuntventil

Inställningar

Program

Driftläge

Panntemperatur

Temperatur 
av centralvärme

Temperatur av centralvärme

Kapitel 5 | Först driftsättning och drift av pannan
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Tappvarmvatten

Ackumulatortank (tillbehör krävs)

Larmhistorik

Menynivå (PIN)

Solvärme (tillbehör krävs)

Återgå till 
h u v u d -
menyn

Återgång

Larm- 
kvittering

Återgå till 
h u v u d -
menyn

Cirkula-
tionspump

Återgång
Framlednings- 

temperatur

Retur- 
temperatur

Inställningar

Inställningar

Inställningar

Tidtabell

Värmeeffekt

Driftläge

Maximal 
temperatur 
toppen
Maximal 
temperatur 
botten

Varmvattentemperatur

Temperatur botten 

Temperatur toppen

Varmvattentemperatur

TAPPVARMVATTEN undermeny visar förinställd 
temperatur av varmvattnet, program och driftläge. 
Tryck på INSTÄLLNINGAR för att välja följande in-
ställningar:
• Komfort temperatur [�C] - Förinställd tempera-

tur, används vid ett tidsstyrt eller komforttempe-
ratur driftläge. 

• Ekonomi Temperatur [�C] - Förinställd inomhus-
temperatur, används vid ett tidsstyrt eller ekono-
mieffektivt driftläge.

• Starta uppvärmning - Programmet värmer upp 
varmvattnet till komforttemperaturen oberoende 
av det valda programmet.

• Hysteres [�C] - Uppvärmning av varmvattnet på-
börjas närtemperaturen i tanken sjunker under 
startvärdet. 

• Antilegionella - Programmet värmer upp tapp-
varmvattnet till 60�C, vilket minskar risken av le-
gionellatillväxt. Programmet startas under natten 
mellan tisdag och onsdag kl. 01:00.

• Prioritering tappvarmvatten - Varmvattnet prio-
riteras för värmeproduktion. Cirkulationspumpen 
för centralvärmesystemet stoppas vid uppvärm-
ning av varmvatten.

SOLVÄRME undermeny visar status för solpanelsdrift, 
frameldnings- och returtemperatur och värmeffekten. 

ACKUMULATORTANK undermeny visar kärlets tem-
peratur vid dess övre och nedre delen. Tryck på IN-
STÄLLNINGAR för att välja följande inställningar:
• Min temp. (topp) [�C] - När temperaturen i övre delen 

av tanken sänker under den angivna temperaturen 
påbörjas en laddningsprocess. 

• Max temp (botten) [�C] - När temperaturen i nedre 
delen av kärlet stiger över den angivna temperaturen 
avslutas laddningsprocessen.

Larmhistorikens undermeny visar de 20 senaste lar-
men. Larmet stängs av genom att kvittera larmet i 
larmhistoriken.

Denna parameter är tillgänglig för installatören. Ange 
PIN-koden och bekräfta den med "OK" knappen för 
att öka menynivån PIN-kod 0900.

Kapitel 5 | Först driftsättning och drift av pannan

Tryck på INSTÄLLNINGAR för att välja följande inställ-
ningar:
• Flöde [l/min] - Mängden av värmevatten pum-

pad till solpanelssystemet. Parametern krävs för 
uppräkning av solpanelseffekt.

• Delta T tillslag [�C] - Skillnad mellan solpanels- 
och vattentemperatur som behövs för att starta 
solpanelpumpen. 

• Delta T frånslag [�C] - Skillnad mellan solpanels- 
och vattentemperatur som behövs för att stoppa 
solpanelpumpen.

när utetemperatur är -20�C 
• Temp. VK vid 0�C [�C] - Förinställd temperatur 

när utetemperatur är -10�C
• Temp. VK vid 10�C [�C] - Förinställd temperatur när 

utetemperatur  är 10�C
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Påfyllning av bränsle

Pannans driftläge

Tid och datum

Manöverpanelen kan signalera att det inte finns till-
räckligt med bränsle i behållaren. När du fyllt på med 
pellets matar du in mängden bränsle du fyllt på med 
så att pannan kan göra en beräkning av pelletsför-
brukningen. Stega med "+" och "-" knapparna till 
mängden som ska sättas in. I denna meny kan du 
också när som helst starta pelletsskruven. Det kan 
vara nödvändigt om all pellets i slangen har använts 
för att fylla upp påfyllningsröret.

Tryck på datum eller tiden ikonerna i huvudmenyn om du 
vill ändra dessa. 

Schemaläggning
Manöverpanelen möjliggör att schemalägga driftpro-
gram för pannan, värme- och tappvarmvattensyste-
met separat för varje dag. Tryck på schemat i huvud-
menyn för att öppna driftinställningar menyn.

I den här menyn kan ett driftprogram sättas in för en viss 
dag. Välj timme för önskade tidsintervaller och sedan 
välj det önskade programmet. Programmet kan ställas in 
med en timmes noggrannhet.

Manöverpanelen har en praktisk funktion för kopiering 
av programinställningar till andra dagar. Välj "KOPI-
ERA" knappen för att öppna menyn. I denna meny kan 
du välja vilka dagar programinställningarna ska ko-
pieras för. När du har valt dagarna bekräfta med "OK" 
knappen. 

Tryck på "Driftläge" knappen i huvudmenyn för att 
ställa in önskad panntemperatur och driftläge.

Ikon Namn Beskrivning

manuellt

Panntemperatur ställs in manuellt 
av användaren. Pannans drift av-
bryts inte så att den uppnår den 
förinställda temperaturen.

automatiskt

Panntemperatur ställs in automatiskt. 
Den beror på temperaturen i värme-
kretsarna, tappvarmvattnet eller expan-
sionskärlet.

tidsbegränsat 
-manuellt

Panntemperatur ställs in manuellt 
men pannan sätts i drift vid angivna 
intervaller.

tidsbegränsat
- automatiskt

Panntemperatur ställs in automa-
tiskt men pannan sätts i drift vid 
angivna intervaller.

Kapitel 5 | Först driftsättning och drift av pannan

Fabriksåterställning
Pannan återställs till fabrikinställningar om följande 
steg utförs: 

Tillverkarens kod Panntyp
0024 PELLUX 100/20

1. Mata in tillverkarens kod i "Servicemenyn (PIN)".
2. Koppla bort strömförsörjningen för 10-15 sekunder.
Efter att pannan har startats om bör det visas upp fa-
brikinställningar på manöverpanelen. I Meny / Informa-
tionsmeny finns information om fabrikinställningarna 
laddades upp utan fel.
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Temperatur
(°C)

Motstånd
min. (kΩ)

Motstånd
nominel (kΩ)

Motstånd
Max. (kΩ)

-40 329.927 345.275 361.300
-30 173.153 180.031 187.164
-20 95.009 98.187 101.460
-10 54.247 55.745 57.278
0 32.101 32.813 33.537
10 19.621 19.956 20.296
20 12.351 12.504 12.657
25 9.900 10.000 10.100
30 7.952 8.050 8.148
40 5.227 5.314 5.401
50 3.517 3.589 3.662
60 2.418 2.476 2.536
70 1.695 1.743 1.791
80 1.211 1.249 1.288
90 0.881 0.911 0.943
100 0.651 0.675 0.701
110 0.488 0.508 0.529
120 0.372 0.388 0.405

Data för avgassensorn, CT2a

Temperatur  (°C) Motstånd (kΩ)
0 32.56
10 19.87
20 12.49
30 8.06
40 5.33
50 3.6
60 2.49
70 1.75
80 1.26
90 0.91
100 0.68

Temperatur
(°C)

Motstånd
min. (kΩ)

Motstånd
nominel (kΩ)

Motstånd
Max. (kΩ)

-40 329.927 345.275 361.300
-30 173.153 180.031 187.164
-20 95.009 98.187 101.460
-10 54.247 55.745 57.278
0 32.101 32.813 33.537
10 19.621 19.956 20.296
20 12.351 12.504 12.657
25 9.900 10.000 10.100
30 7.952 8.050 8.148
40 5.227 5.314 5.401
50 3.517 3.589 3.662
60 2.418 2.476 2.536
70 1.695 1.743 1.791
80 1.211 1.249 1.288
90 0.881 0.911 0.943
100 0.651 0.675 0.701
110 0.488 0.508 0.529
120 0.372 0.388 0.405
130 0.306 0.321 0.346
140 0.237 0.259 0.271
150 0.153 0.177 0.194

Rumstemperaturgivare CTP-02

Data för utetemperaturgivaren CTZ-01

Motståndstabeller för använda 
temperatursensorer

Kapitel 5 | Först driftsättning och drift av pannan
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6 Komfortstörning
Överhettningsskydd (STB)

Luckbrytare

Överhettningsskydd på pannan
Överhettningsskydd på brännaren

Pellux 100 panna och PBMAX-brännaren är utrustad 
med ett överhettningsskydd som förhindrar pannan 
från att överskrida temperaturgränsen. 

Pellux 100 har en luckbrytare som aktiveras när dör-
ren till pannan inte är ordentligt stängd (KOD 7).

Ett utlöst överhettningsskydd återställs genom att 
starta om pannan. Följ instruktioner nedan för att 
starta om pannan:
1. Stäng av strömmen till pannan.
2. Vänta tills pannan kallnar.
3. Öppna luckan och skruva loss 3 monteringsskru-

var till frontpanelen 1 . 
4. Frontpanelen är fäst med tryckknappar. Dra front-

panelen mot dig, var försiktig med elkablarna till 
manöverpanelen 2 .

Om överhettningsskyddet är utlöst starta om bränna-
ren genom att göra följande steg:
1. Stäng av strömmen till pannan och brännaren.
2. Vänta tills pannan kallnar.
3. Skruva loss 4 monteringsskruvar på brännarens 

kåpa.
4. Tryck på knappen på överhettningsskyddet på 

brännaren.
5. Återmontera kåpan på brännaren.
6. Anslut matningskablar.
7. Starta pannans manöverpanel.

VIKTIGT
Om STB överhettningsskydd aktiveras betyder det att 
systemets felfunktion inträffade, vilket behöver felsökas. 
Felsökning utförs genom att kontrollera brännarens, vär-
meväxlarens och turbulatorernas föroreningsgrad, kont-
rollera skorstensdraget och tömma asklådan på aska.

VIKTIGT
Överhettningsskyddet återställs när panntemperatu-
ren understiger gränstemperaturen. Om panntempe-
raturen fortfarande är för hög aktiveras överhettnings-
skyddet igen. Detta gäller STB överhettningsskydden 
på pannan och brännaren

2

1

3

fästskruvar

fotocell

överhettnings-
skydd

STB 
återställnings-

knapp

Luckbrytare

5. Tryck på STB överhettningsskyddets knapp som 
finns på termostatens vänstra sida 3 . 

6. Återmontera frontpanelen.

Kapitel 6 | Säkerhets åtgärder och larm

7. Stäng luckan till pannan. Luckan till pannan har 
en luckbrytare som förhindrar pannan att starta 
när dörren är öppen.

8. Anslut pannans matningskablar.
9. Starta manöverpanelen.

VIKTIGT
Boiler temperature limiter (STB) activates at 99 - 10 °C

VIKTIGT
Burner temperature limiter (STB) activates at 90 +/- 5 °C
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Larm Felsökning

Felkoder

En röd LED indikering lyser med fast sken när ett 
larm inte har kvitterats. En röd LED indikering blinkar 
för ett aktivt larm. Dessutom tänds larm indikeringen 
på manöverpanelen vid aktiva eller okvitterade larm.

Varje larm kan kontrolleras i manöverpanelens meny, 
i Logglista för larm vilken visar larmets kod och be-
skrivning.

Vid fel kontrollera nedanstående punkter.

KOD BESKRIVNING ORSAK

2 Överhettning av 
panna

Panntemperaturen har överskridit 
det maximala värdet.

5 Överhettnings-
skydd Larm vid 92-99 ºC

7
Brännarens säker-

hetskrets är
bruten

Brännarens temperatur har nått 
sitt maximala värde. Panndörren 
öppnats vid drift. Felmonterad 
brännare. Förorenad brännare. 
Lågt skorstensdrag. Fel förinställd 
mängden av luft för bränning.

50 Låg bränslenivå Pelletsnivån är låg, fyll på pellets.

51 Slut på pellets Bränslet slut, fyll på pellets.

130 / 200 Fel vid rengöring 
av roster

Brännaren kan inte stänga eller 
öppna rostern. Detta kan bero på 
smuts i rostern eller på skruvar 
som inte är ordentligt åtdragna. 
Kontrollera sotningsmekanismen 
och kontrollera kablaget till brän-
naren.

140 Ingen eld/bräns-
lebrist

Slut på bränsle. Fel på fotocell. 
Mängden av bränsle är för stor 
eller för liten. Elden har slocknat.

VIKTIGT
Under  garantitiden ska all service utföras av behörig 
personal.

VIKTIGT
Alla åtgärder ska utföras när strömmen till pannan är 
bruten. Anläggningen  måste fyllas på vatten och av-
luftas innan den startas om.

LED

! LARM!

OBS!
Tabellen ovan visar de vanligaste larmen. För larm 
som inte beskrivits ovan tillkalla service.

Låg inomhustemperatur
• Felaktigt inställd / installerad shuntventil.
• Temperaturbegränsaren STB har löst ut. Detta 

kan inträffa under transporten.
• Luft i systemet.
• Stängd ventil i radiatorkretsen.
• Cirkulationspumpen går inte.
• Fel på brännaren.
• Max. framledningstemperaturen är för lågt in-

ställd.
• Pannan är inte påslagen.
• Extern styrenhet kan ha blockerat brännaren.

Hög inomhustemperatur
• Felaktiga inställningar i styrenheten.
• Shuntventilen sitter fast i öppen position.
• Felaktig montering av givare i värmekretsen.
• Felaktiga inställningar i styrenheten

Låg varmvattentemperatur
• Varmvattenförbrukning är högre än vanligt.
• Avstängningsventiler vid varmvattenberedaren är 

strypta eller helt stängda.
• Temperaturbegränsaren har löst ut.
• Extern cirkulationspump felinställd.
• Driftstörning i brännaren.
• Extern styrenhet kan ha blockerat brännaren.
• Pannan är avstängd.
• Felaktiga inställningar i styrenheten.

Kapitel 6 | Säkerhets åtgärder och larm
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7 Rengöring och underhåll

Pellux 100 ska rengöras regelbundet. Vi rekommen-
derar att pannan rengörs manuellt en gång i veckan. 
Hur ofta behöver pannan rengöras beror på till exempel 
bränslekvalitet, pannans inställningar m.m.

Pellux 100 är utrustad med automatisk sotning av 
rökgastuberna och därför är det inte nödvändig mel-
lan sotarens ordinarie besök. För att få optimal
verkningsgrad med en modern och rätt intrimmad 
pelletsbrännare bör pannans övriga eldberörda ytor 
rengöras/sotas någon eller några gånger mellan so-
tarens besök.

Manuell rengöring går ut på att rökgastuberna sotas 
med en sotviska. Kom ihåg att demontera turbulato-
rer först. För demontering av turbulatorer följ nedan-
stående:
1. Bryt strömmen till pannan. 
2. För att öppna sotluckan, skruva loss de yttersta 

stjärnformade rattarna och använd de inre som 
handtag för att lyfta upp sotluckan. 

3. Dra bort den rörliga armen som befinner sig un-
der turbulatorerna så att turbulatorerna flyttas till 
sitt högsta läge.

4. Lyft ut och rengör turbulatorerna.
5. Återmontera turbulatorerna i omvänd ordning.

Rengöring

Automatsotning av pannan

Manuell rengöring av panna

VIKTIGT
Manuell rengöring kan utföras när eldstaden är ut-
släckt och panntemperaturen är sänkt till omgivnings-
temperatur. Använd alltid personlig skyddsutrustning 
vid rengöring.

VIKTIGT
Bryt alltid strömmen till pannan när rengöring eller be-
siktning utförs.

VIKTIGT
Askan kan innehålla glödrester. Använd skyddskläder 
vid tömning av asklådan och förvara askan i ett eldfast 
kärl.

Sotlucka

Asklåda

Sotlåda

Eldstad

Turbulatorer

Sot från konvektionskanalerna samlas upp i sotlådan 
som befinner sig i den nedre delen av pannan, bakom 
asklådan.

Efter rengöring sätt sot- och asklådan tillbaka i pan-
nan och stäng luckan. Montera turbulatorerna och 
stäng sotluckan.

Kapitel 7 | Rengöring och underhåll

Rörliga armen
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För att bibehålla bästa möjliga drift bör årlig service 
utföras. Detta ger en säker och driftsäker anläggning.

Underhåll bör utföras enligt följande:
1. Stäng pannan och låt den svalna.
2. Bryt strömmen till pannan.
3. Nedmontera brännaren.
4. Ta bort brännarens kåpa och rengör brännarens 

fotocell med en trasa eller ett mjukt slipmedel 

PBMAX brännaren är utrustad med automatsotning. 
Brännarens eldberörda ytor kan behöva rengöras nå-
gon eller några gånger mellan sotarens besök. Hur ofta 
sotning behövs beror på olika faktorer, som till exempel 
bränslekvalitet, brännarens inställningar m.m.

Manuell sotning utförs enligt följande:
1. Påbörjar släckningsprocessen (Se Stoppa pan-

nan på sidan 10) och vänta tills den är färdig. 
Processen är färdig när det står "AVSLUTAD" på 
manöverpanelen. 

2. Ta ur stickkontakten och låt brännaren svalna, på 
så sätt undviker du brännskador.

3. Borsta av slangen.
4. Borsta av matarröret.
5. Skrapa bort sot från tändhällen och rostret.
6. Töm pannan och brännaren på aska. 

Rengöring av brännare

Underhåll

Matarrör

Tändhäll

Pellets-
broms

Roster

(t.ex. tandkräm).
5. Rengör fl äktbladen försiktigt med ex. tryckluft.
6. Skruva bort rostersidorna och tändhällsplåten, 

lossa kablarna till glödspiralen.
7. Rengör utrymmet bakom glödspiralens panel. 
8. Rengör rostret.
9. Montera tillbaka alla delarna.
10. Töm pelletsbehållaren och matarskruven. 
11. Kontrollera slangen och dess fästpunkter.
12. Anslut matarskruven till eluttaget.
13. Kontrollera skorstensdraget. Rekommenderat 

drag bör vara mellan 18-20 Pa. Temperaturen bör 
ligga inom området 80-180 ºC.  Optimal tempera-
tur är 130-140 °C. För låg temperatur gör att sot 
och tjära kan samlas i skorsten och i pannan.

14. Öppna inspektionsluckan i nedre delen av pel-
letsbehållaren och kontrollera spiralens längd 
(skruv). Spiralen måste vara kortare med 1,5-2,5 
cm än transportröret.

OBS!
Följ alltid gällande säkerhetsregler när du utför under-
håll av anläggningen. Vi rekommenderar användning 
av skyddshandskar och andningsskyd. Det är  också  
väsentligt  att  följa  pannans  användaranvisningar 
angivna i denna  manual . 

Kapitel 7 | Rengöring och underhåll

Servicekontroll
Regelbunden service bör utföras årligen för bästa 
funktion.

OBS!
Innan service och underhållsarbete påbörjas skall an-
läggningen göras spänningsfri genom att huvudström-
men bryts.
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8 Teknisk specifikation
Pellux 100 panna

PBMAX brännare
Tekniska data Enhet PBMAX 20.1

Brännareffekt kW 6 - 20 kW
Bränsle - Träpellets Ø 6-8 mm, max. längd 30 mm

Matningsspänning V 1/N/PE 230 V, 50 Hz
Strömförbrukning W 40

Effekt vid uppstart W 650

Kapslingsklass - IP 21

Vikt kg 14,5

Tekniska data Enhet PELLUX 100 TOUCH
(K-PAA 20)

Pannklass - 5

Nominell effekt kW 20
Nettovikt kg 202
Vattenvolym l 60
Matningsspänning V 1/N/PE 230 V, 50 Hz
Pannans verkningsgrad % 90 - 92
Temperaturområde för panntemperatur °C 60-80
Max. arbetstemperatur °C 85
Min. returtemperatur (vid pannans inlopp) °C 45
Rökgastemperatur °C 80 ÷ 150
Ljudnivå dB 48 dB
Rökrörsdiameter mm ø127
Max tillåtet tryck i pannan MPa (bar) 0.25 (2.5)
Dragbehov Pa 18 ÷ 20
Eldstadens längd mm 320 mm
Kapslingsklass - IP 21
Skorstensdiameter mm 130-160
Minsta skorstenshöjd m 7 m
Strömförbrukning i standby-läge W 13 W
Strömförbrukning vid nominell effekt W 43 W
Strömförbrukning vid min. effekt W 20 W
Rökgasens massflöde vid nominell effekt kg/h 42 kg/h
Rökgasens massflöde vid min. effekt kg/h 18 kg/h
Tryckfall i panna – Δ10 °C mbar 2 (1) mbar
Tryckfall i panna – Δ20 °C mbar 6 (3) mbar

(1) at Q = 0,8 m3/h, (2) at Q = 1,3 m3/h, (3) at Q = 1,6 m3/h, (4) at Q = 2,5 m3/h

Kapitel 8 | Teknisk specifikation



20 PELLUX 100 TOUCH

SV

Komponenter - panna 

1. Sugfläkt.
2. Sotningsmekanism.
3. Konvektionskanaler.
4. Rökgasturbulatorer.
5. Justerbara fötter.
6. Sotlåda.
7. Keramikinsats.
8. Asklåda.
9. Brännare.
10. Belastningsvakt.
11. Sotlucka.

12. Expansionsanslutning eller framledning.  
13. Display.
14. Strömbrytare.
15. Kabelgenomföring till brännaren.
16. Synglas till förbränningskammaren.
17. Pannlucka.
18. Anslutning, framledning.
19. Kabelkanaler.
20. Anslutning, returledning.
21. Avtappningsanslutning.

BESKRIVNING

Kapitel 8 | Teknisk specifikation
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Komponenter - brännare

1. Övre roster.
2. Automatsotning.
3. Glödspiral.
4. Brytare mot luckram.
5. Anslutning, matning pelletsskruv.
6. Anslutning, matarström (HV).
7. Anslutning, manöverpanel (LV).
8. Fläkt.
9. Motor, automatsotning.
10. Fotocell.
11. Överhettningsskydd (brännaren).
12. Matarrör.
13. Kåpa.
14. Typskylt

BESKRIVNING

Kapitel 8 | Teknisk specifikation
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Elektriska komponenter

1. Huvudströmbrytare.
2. Manöverpanel
3. Ström- och styrkabel till brännare.
4. Luckbrytare.
5. Rengöringsmodul till rostret.
6. Kabelrör till elektriska kablar (låg spänning).

7. Överhettningsskydd (STB).
8. Kondensator.
9. Inkopplingsplint för sotningsmotor.
10. Inkopplingsplint för huvudström.
11. Kabelgenomföring.
12. Rengöringsenhet till rostret.
13. CAN-bus modul.
14. Belastningsvakt.
15. Serienummerskylt

BESKRIVNING

Kapitel 8 | Teknisk specifikation
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Dimensioner

Bokstav
Dimensioner
Pellux 100/20

J 210 mm

K 753 mm

L 792 mm

M 85 mm

N 396 mm

O 526 mm

P 342 mm

R 595 mm

S 942 mm

Nummer
Diameter

Pellux 100/20
1 G1” int.

2 G1” int.

3 G½”int.

4 127 mm ext.

Bokstav
Dimensioner
Pellux 100/20

A 350 mm

B 801 mm

C 244 mm

D 1100 mm

E 20-40 mm

F 133 mm

G 329 mm

H 133 mm

I 65 mm

Kapitel 8 | Teknisk specifikation
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9 Installationscheman
Elschema - panna

Elschema - brännare

Kapitel 9 | Installationscheman

12

3

4 5

  

 

Wtyk do zabudowy 

Ogranicznik 
temperatury Mikrowłącznik 

Wentylator 

Wtyk do zabudowy

Siłownik elektryczny

Biały

Biały

Czarny 

Brązowy 

Czarny

Niebieski

Żółto-zielony

Żółto-zielony

Gniazdo elektryczne

Biały

Szary

Brązowy

Brązowy

Czarny

Niebieski 

Niebieski

Biały

Niebieski 

Niebieski

Kabel sterujący wentylatora 

Niebieski 

Brązowy 

Biały

Brązowy

Niebieski

Brązowy

N
iebieski 

Element grzejny 

Czarny 

Zielony 

Żółto-zielony 

Uziemienie obudowy 

Czujnik płomienia 

Green/Yellow

Blue

Built-in plug

Built-in plug

Microswitch Teperature
limiter

Fan sensor
Electric actuator

Fan control cable
Fan

Electric socket

Housing GND

Heating Element

QME Key switch

White
Gray

Brown
Brown

Brown Brown

Brown
Brown

White
Black Black

Green

Black

Black

White

White

White

Blue Blue

Blue

Blue

B
lue

Blue
Blue

G
reen/Yellow

G
reen/Yellow

PE connector

Plug + round socket

Overcurrent circuit
breaker
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Elschema - styrning

Beskrivning Förklaring Beteckning
Tk Panntemperaturgivare IN1, GND

Tco Temperaturgivare för centralvärmesystemet IN2, GND

CTP Rumstemperaturgivare IN3, GND

CTZ Utomhustemperaturgivare IN4, GND

Tcwu Temperaturgivare för varmvatten IN5, GND

Tpow Returtemperaturgivare IN6, GND

Tpal Säkerhetskrets (öppen dörr, felaktig installation av brännaren) IN7, GND

Tbg Temperaturgivare för expansionskärlet - toppen IN8, GND

Tbd Temperaturgivare för expansionskärlet - botten IN9, GND

FOTO Fotocell för brännaren IN12, GND

Pom. I Strömmätning IN13, GND

Hall Mätning av fläkthastighet IN15, GND

ZPP Extern styrning, brännarens drift tillåten när stängd IN16, GND

GND Jordanslutning för sensorer GND

1 - Pump till värmesystem 1 Cirkulationspump till värmesystem 1 DO1, N

2 - Shunten till värmesystem 1 öppnas Shunten  öppen DO2, N

3 - Shunten till värmesystem 1 stängs Shunten stängd DO3, N

4. Pump, varmvatten Cirkulationspump, varmvatten ( cirkulation 1) DO4, N

5. Pump till pannan. Cirkulationspump till pannvatten. DO5, N

6. 2 - Shunten till värmesystem 2 öppnas Shunten till värmesystemet stängs DO6, N

7. Shunten till värmesystem 2 stängs Shunten till värmesystemet stängs DO7, N

8. Pump till värmesystem 2 Cirkulationspump till värmesystem 2 DO8, N

11. Glödspiral. Styrning av glödspiralen D11, N1

12. Fläkt Fläkt till brännaren AO1, N1

13. Rengöring av värmeväxlare Rengöring av värmeväxlare AO2, N1

14. Pelletsslang Pelletsslang till behållaren, t.ex.. styrning av slangens reducerväxel AO3, N1

15. Sugfläkt Sugfläkt AO4, N1

STB, överhettningsskydd Pannans överhettningsskydd (STB) --

N Nolledare obruten --

N1 Nolledare bruten av t.ex. STB

PE Skyddsjord

AOUT Analog OUT AOUT

Kapitel 9 | Installationscheman

IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6 IN7 IN8 IN9 IN10IN11 IN12 IN13 IN14IN15 IN16 IN17 IN18Aout+5V+12V

WEJŚCIA

WYJŚCIA

MOTOR CONTROL 230V

M

PE
4 6

MOTOR OUT 24V ANALOG

GND GND GND GND GND GND GND GND GND

DO1

DO2

DO3

DO4

DO5

DO6

DO7

DO8

DO9

DO10

DO11

AO1

AO2

AO3

AO4 

N1

N1 STB

N1

N N N N N N

Tk Tco CTP CTZ Tcwu Tpow

Tpal ZPP

Tbg Tbd FOTO Hall

12VCAN

1

M
2 3

M
6 74 5 8 11 12 13 14 15
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Tillbehör

Begränsar draget och sänker rökgastemperaturen för
att uppnå önskat undertryck i anläggningen.

Art nr 089 864

Vid skorstensanslutning uppåt används denna enhet 
för uppåtgående rökrör i stället för det medlevererade 
vinkelröret.

Övre stos:  Undre stos:
Ø inv 159 mm  Ø inv 139 mm
Ø utv 168 mm

Art nr 089 159

Vid skorstensanslutning åt sidan används denna vin-
kelrör.

Art nr 089 158

Art nr 067 216

Pelletsförråd med Pelletsskruv 300 liter alt. 500 liter.
Art nr 634 533, 300 liter
Art nr 634 532, 500 liter

Rör   Krage
Ø inv 125 mm  Ø inv 139 mm
Ø utv 133 mm  Längd utan krage: 750 mm:

Art nr 089 850

Dim utv. 180 x 123 mm
Längd: 750 mm

Art nr 089 732

Mer info och bilder finns på nibe.se.

DRAGBEGRÄNSARE
UPPÅTGÅENDE RÖKRÖR

VINKELRÖKRÖR

LAMBDAMODUL

PELLETSFÖRRÅD

RUND RÖKGASFÖRLÄNGNING

RÖKGASFÖRLÄNGNING FÖR VINKELRÖR






