Uruchomienie i eksploatacja kotła BIO-WULKAN (regulator LUKSUS EKO)
1. Włączyć przycisk zasilania na I – wyświetli się „wygaszanie”
2. Nacisnąć czerwony przycisk „Start”- wyświetli się „ładowanie”
3. Po 2-3 podaniach paliwa nacisnąć powtórnie przycisk „Start” - wyświetli się
„czekaj”. Po wykonaniu pełnego obrotu motoreduktor zatrzyma się i wyświetli się
„rozpalanie”. Zredukować przyciskiem „-” obroty dmuchawy do zera.
4. Ułożyć na ruszcie podpałkę a na niej kilka drewienek i podpalić
5. Gdy drewienka zaczną się palić ustawić moc dmuchawy ustawić na ok. 25-30%
przyciskiem „+”.
6. Po rozpaleniu drewna nasypać łopatką nieco paliwa węglowego i czekać aż się
rozpali.
7. Nacisnąć czerwony przycisk „Start”- wyświetli się „Praca”.
8. Przyciskiem „Tak” a następnie „+' wybierać poszczególne funkcje.
9. Po wybraniu przyciskiem „+” funkcji np.: „przerwa poniżej Tzad” (temperatury
zadanej) przenosimy przyciskiem „Tak” pulsujący kursor na prawo i wtedy
przyciskami „+” lub „-” zwiększamy lub zmniejszamy przerwę w podawaniu paliwa
na ruszt. Po wybraniu odpowiedniej wartości zatwierdzamy ją naciskając powtórnie
przycisk „Tak” - kursor wraca do pozycji w lewym górnym rogu. Analogicznie
ustawiamy pozostałe funkcje. Przykłady ustawień poszczególnych funkcji:
● Przerwa poniżej Tzad – 150-200 sek.
Przerwa w kolejnych podaniach paliwa powinna być tak dobrana, aby z rusztu do
popielnika spadała warstwa wystudzonego popiołu, a jej szerokość między żarem a
końcem rusztu wynosiła 5-10cm. Zbyt duża przerwa powoduje, że kocioł z trudem
lub w ogóle nie może osiągnąć temoperatury . Kocioł najbardziej ekonomicznie
pracuje wtedy, gdy po 2-3 podaniach paliwa osiąga zadaną temperaturę i wchodzi w
„Nadzór”
● Przerwa powyżej Tzad – 30 min.
● Moc dmuchawy – około 45%.
Właściwą moc dmuchawy dobiera się obserwując płomień:
płomień intensywnie żółty – właściwa moc
płomień biały – za duża moc
płomień czerwony i dymiący – za mała moc
● Moc dmuchawy nadzoru powinien być ustawiony na „0” (w dużych kotłach na
10%)
Przypominamy również, że temperatura wody powracającej do kotła nie powinna być
niższa niż 53 st.C, a więc temperatura zadana powinna wynosić około 60-65 st.C. Tylko ten
sposób ustawienia sterownika zabezpieczy kocioł przed korozją. Temperaturę w
mieszkaniu regulujemy za pomocą czterodrożnego zaworu mieszającego lub podobnie
działającego urządzenia. Eksploatacja kotła przy ustawieniu sterownika na minimalną
temperaturę 53 st.C spowoduje jego korozję i zniszczenie po 4-5 latach eksploatacji.

