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Uvádzanie do prevádzky - BioTec Plus

Kotol

1. Výkon kotla:   25kW 29kW 31kW 35kW 45kW

2. Sériové číslo kotla:___________________________________________________________

3. Dátum spúšťania kotla:________________________________________________________

4. Servisný technik:____________________________________________________________

5. Meno a priezvisko montéra:____________________________________________________

6. Zákazník, adresa, telefónne číslo:________________________________________________

 

Spúšťanie kotla

7. Skontrolujte či sú všetky otvory kotla vzduchotesne utesnené -  Strana dreva: postranné
otvory pre čistenie turbulátorov (obzvlášt vpravo, pretože po osadení kotla je ich ťažké
dosiahnuť), veko turbulátorovej komory spalín, veko spaľovacej komory, ventilátor, kotlové dvere;
- PELLETOVÁ strana: dvere pre čistenie spaľovacej komory, spodné kotlové dvierka, fotobunka,
fotobunka vzduchovej trubice, mechanizmus čistenia roštu..) ………………..…                                   ÁNO
8.   Vyrovnajte kotol nastaviteľnými stojanmi a pripojte obe časti kotla (stranu DREVA a stranu
PELIET) dokopy maticami z vnútornej strany horných kotlových dverí DREVA, tak aby boli obe
strany vzduchotesné a pripojte obe strany pomocou pripojovacej trubice (hlavný tok PELIET do
spiatočky DREVA)…………................................................................ ÁNO

9. Skontrolujte či je kotol správne napojený na centrálnu vykurovaciu inštaláciu, bezpečnostné 

prvky, komín a  riadne upevnený podľa zákonov a technických manuálov.............………………. ÁNO

10. Skontrolujte či je bezpečnostný ventil na 2,5 baru správne napojený    …………………………. ÁNO

11. (v uzavretom vykurovaciom okruhu) Skontrolujte či je tepelný ventil proti prehriatiu správne

pripojený (strana DREVA) a či sú oba termické ventily (strana DREVA a strana PELIET) pripojené k
inštalácii vody. ..............................................................                                              ÁNO       NIE

Skontrolujte či je voda v kotly na minimálne 1,2 - 1,5 baru a odvzdušená (strana DREVA a strana
PELIET)……………………………………………………………………………………………………………………                    ÁNO

13. Skontrolujte vnútorný priemer a výsku komína (od pripojenia):           mm / m           

14. Skontrolujte či je dymovod izolovaný a počet kolien                 poč. a dĺžka        m.

15. Otvor na prívod čerstvého vzduchu do kotolne…………………………………….A= cm2

16. Kotol je namontovaný na vykurovací okruh…………………………………... zatvorený     otvorený

17. Veľkosť vstavanej expanznej nádoby:……………………………………………………V= lit.

18. Kotol je vstavaný na vykurovací systém s nádržou s objemom: ..……………V= lit.
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19. Vstavaná ochrana spiatočky kotla  (60/63°C): Esbe VTC______ Esbe LTC______

 Motorový 3 cestný zmieš. ventil ____sek       Iné__________________________

20. Označte dodatočne inštalované zariadenia:

CM2K-B____poč. / CSK___poč. / CAL / CMGSM / Systém vákuového plnenia/

Iné_______________________________________________________________      NIE

21. Pripojte senzory, čerpadlá, termostaty, dodatočné regulátory……………....……………         ÁNO
22. Objasnite zákazníkovi ako čistiť kotol a intervaly čistenia (pozri technický manuál)
………………………………………………………………………………………………………..…………………                  ÁNO

 

Palivo

23. Zmerajte vlkosť vykurovacieho dreva:                                             vlkosť dreva= %

24. Výrobca a názov drevených peliet: .

Priemer peliet:………….……….…………………………………………………………….………………. mm

Hodnota vykurovania peliet:……………………………………………………………………… kWh/kg

Max. obsah prachu v peletách:…..….…………………………………………………………………. %

Max. vlhkosť v peletách:….………........…………………………………………………………. %

Max. obsah popola v peletách:……..………………………………………………………………….. %

Trieda peliet: ENplus A1 DINplus ONorm M1735 ENplus A2

 Nič na balení             Iná:______________________

Množstvo rovnakých peliet na sklade: ...………………………………………………………….. kg

25. Naplňte peletovú nádrž peletami    ………………………………………………………………………………… ÁNO

 

Nastavenie regulácie

26. Zapnite reguláciu na hlavnom vypínači a zvoľte jazyk regulácie……......................……..…    ÁNO

27. Zresetujte reguláciu na továrenské nastavenia ->10.Súbor->10.1.Načítanie továrenských...........       ÁNO

28. Zvoľte si konfiguráciu systému ktorú máte

->11.Inštalácia->PIN->7530->11.1.Konfigurácia->11.1.1.Konfigurácia…

Zvolená:  Radiator h. Corrector Mot.drive Prot.valve 2.Circ.Room th.

 Floor h. Room therm. DHW 2.heat.circ. BUF-CRO



  BioTec Plus  05/2017HRv1.08b 

29. Skontrolujte či sa nezobrazujú akékoľvek chyby potrebných či odpojených senzorov, ak áno, 

napravte ich . …………………………………………………………………………………….…………… ÁNO         NIE

30. Skontrolujte verziu softvéru regulácie ->8.Info………………...............Verzia softvéru: .

31. Vypnite voľbu jazyka na uvítacej obrazovke 

->9.Displej ->9.2.Voľba jazyka………………………………………………………………………..…… ÁNO

32. Nastavte správny dátum a čas ->5.Dátum & Čas…………….………………………………………..…… ÁNO

 

Nastavenie PELETOVEJ strany

33. Zvoľte peletovú stranu kotla ->3.Operácia->3.6.Tabuľka hladiny paliva->Pellety .....…… ÁNO

34. Zvoľte ‘’menu: PELLETY (p)’’ v hornej časti obrazovky ->tlačidlo na pravej strane obrazovky 

pod tlačidlom Hlavného menu.....……………………………………………………………………..….....…… ÁNO

35. Skontrolujte všetky nainštalované komponenty ->3.Operácia->3.1.Manuálny Test ........ ÁNO

36. Naplňte peletový transportér peletami

-> 5.Údržba->5.2.Plnenie transportéra. (25 minút). …………………………...........……………….. ÁNO

37. Spustite možnosť merania emisií spalín

->11.Inštalácia->PIN->7530->11.3.Pellety->11.3.8.F. g. meranie spalín.->10.13.1. F. g. meranie spalín.-

>ON (Čas zapnutia 600, a Výkon na Max.D6 100%). Táto možnosť umožňuje servisné tabuľky a 

deaktiváciu lambda sondy a automatického čistenia roštu..................................................... ÁNO

38. Zapnite kotol vypínačom On/Off  a po 15 minútach na nominálnom výkone (D6), keď na displeji 

začne meranie času v zelenej farbe (pokiaľ kotol nie je v nastavených parametroch pre meranie -> 

počítadlá sú v červenej farbe), zapíšte teplotu spalín: ........................................................ °C

39. Zmerajte záporný tlak (ťah) komína (min. 10 Pa): ...........................…..…………..….. Pa

40. Pomocou analyzátora spalín zmerajte CO (ppm) ktorý (priemer, 3x max./3x min.) by mal byť

okolo 300ppm alebo nižší (v závislosti od kvality peliet). Ak je priemer CO dlhú dobu nad 300, 

napravte otáčky ventilátora (v krokoch po +/-100 rpm). Pre zníženie obsahu CO pod 300ppm

zmeňte otáčky ventilátora (+/-) –> na pravej strane hlavnej obrazovky, pod tlačidlom Menu, 

tlačidlo D6 ->11.3.3.7.3.Fan. Average CO:   …………………………………..………………… ppm

41. Ak nastali zmeny v rpm každé ďalšie meranie musí byť uskutočnené po minimálne 5 minútach 

od stabilizácie plameňa. .........…………………………………………………………………………………… ÁNO

42. Ak ste zmenili rpm pri nominálnom výkone D6, zmeňte rpm pre všetky ostatné modulačné 

výkony (Výkon D3 po Výkon D5) o rovnaký počet rpm

 ->10.Inštalácia->PIN->7530->10.4.Pracovná fáza->…Ventilátor

VýkonD3= ; VýkonD4= ; VýkonD5= ; VýkonD6= .
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43. Priemerné O2 (3x max/3x min.) nájdete na regulácii BioTec Plus  (so zapnutou voľbou merania 

emisií spalín), hlavná obrazovka, blízko komína, a priemernú hodnotu kyslíka zapíšte do 

regulácie  ->tlačidlo D6->10.14.7.4.O2-setpoint.

Priemerné O2: …………………………………....…………………………………………………………… %

obsah O2 sa automatický zmení na všetkých ostatných modulačných fázach (D2-D5).

Ak kotol nie je vzduchotesne utesnený, namerané hodnoty spalín nebudú pravdivé a kotol 

nebude pracovať správne.

44. (voliteľné) Ak sú potrebné merania na minimálnom výkone (D2) (napr. pre komínový čistič),

kompletné meranie spalín by malo byť vykonané aj pre VýkonD2 (ako pre D6) alebo ak bude 

kotol pracovať väčšinu času na nejakom nižšom výkone, nastavte výkon a zmerajte spaliny  ---

->11.3.8.1.3.p.Výkon…………………………………………………………………………….. ÁNO NIE

45. Pred pokračovaním vypnite servisnú možnosť: F.g.meranie spalín.,   ……………………….… ÁNO

46. Ak má zákazník neštandartné pelety (veľkosť, kvalita, …) vo voľbe Peletové váženie môžete

zvážiť množstvá peliet na všetkých výkonoch a taktiež zmeniť začiatok/koniec práce transportéra vo 

všetkých fázach horáka ->11.3.9.Peletové váženie………………………………………....…..   ÁNO NIE

47. Ak má zákazník pelety nízkej kvality, vo voľbe Čas na čistenie, znížte čas, ktorý definuje 

nepretržitú prácu kotla bez čistenia roštu

->11.3.6.1.2. Čas na čistenie………………………………………………………………..... min. NIE

48. Vypnite kotol pomocou tlačidla On/Off a počkajte než sa vychladí……………….…….......... ÁNO

Keď je peletová strana kotla v prevádzke, čerpadlo kotla sa spustí keď kotol dosiahne fázu S6.

 

Nastavenie strany DREVA

49. Zvoľte kotlovú stranu DREVA ->3.Operácia->3.6.Tabuľka hladiny paliva->Drevo .......…… ÁNO

50. Zvoľte ‘’menu: DREVO (w)’’ v hornej časti obrazovky -> tlačidlo na pravej strane obrazovky, pod 

tlačidlom Hlavné menu………………………….........………………………………….......………..……...…    ÁNO

51. Skontrolujte všetky nainštalované komponenty ->3.Operácia->3.1.Manuálny Test...……. ÁNO

52. Vykonajte správne zapálenie kotla: 1 rad menších drievok, na pokrytie žiaruvzdorného kameňa 

pokryte drevené polená malými trieskami, pokryte triesky skrčeným papierom, naplňte komoru drevenými 

polenami až po vrch, zavrite vrchné dvierka - na regulácii stlačte Štart a nasledujte správy na obrazovke - zapáľte 

oheň, počkajte pokým  (Tfg) T spalín =50°C alebo kým Tfg>50°C

nechajte stredné dvierka otvorené na približne 5 minút ( až pokým sa nerozhorí spodný rad dreva) zatvorte stredné 

dvierka a stlačte tlačidlo "ok".

53. Po 30 minútach na nominálnom výkone (D6),                                 (Tfg) T spalín= °C

napíšte z obrazovky: (Tbc) T spaľovacej komory= °C

 O2= %

Čerpadlo kotla sa spúšťa pri 66°C, a vypína pri 64°C.
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Ak je všetko správne zapojené a ak bolo zapálenie vykonané dobrými, suchými 

polenami, môžete očakávať nasledujúce parametre:

 25kW = Tfg< 140°C / Tbc= 380°C ±10°C / O2= 6,5%

 29kW = Tfg< 140°C / Tbc= 370°C ±10°C / O2= 6,5%

 31kW = Tfg< 140°C / Tbc= 370°C ±10°C / O2= 6,5%

 35kW = Tfg< 140°C / Tbc= 370°C ±10°C / O2= 6,5%

 45kW = Tfg< 140°C / Tbc= 410°C ±10°C / O2= 6,5%
 

Prioritou regulácie je udržanie nastaveného Tbc, nastavenie O2 – zmena primárneho a 

sekundárneho prívodu vzduchu, a nakoniec modulácia rýchlosti ventilátora.

Ak kotol nie je vzduchotesne utesnený, továrensky nastavené parametre nie sú presné a 

negarantujú dobrú prácu kotla:

Potom čo v kotly zostáva 1/3 celej spaľovacej komory dreva, mal by sa skontrolovať stav 

horenia – ak je blízko prechodu do peletovej komory nedostatok dreva/horenia možno 

usúdiť, že peletová časť nie je správne utesnená. 

54. Zmerajte hodnotuCO (ppm) (<300ppm) analyzátorom spalín: .....………………CO=  ppm

 
Pokiaľ bude kotol dosahovať po dobu 10 minút všetky nasledujúce parametre, vypne sa:

 25kW = Tfg< Tkotla-10°C alebo min. 50°C / Tbc< 100°C / O2>16%

 29kW = Tfg< Tkotla-10°C alebo min. 50°C / Tbc< 100°C / O2>16%

 31kW = Tfg< Tkotla-10°C alebo min. 50°C / Tbc< 100°C / O2>16%

 34kW = Tfg< Tkotla-10°C alebo min. 50°C / Tbc< 100°C / O2>16%

 45kW = Tfg< Tkotla-10°C alebo min. 50°C / Tbc< 100°C / O2>16%

Druhou podmienkou pre vypnutie kotla je ak dosiahne nasledujúce parametre na dobu 60 

minút:

 25kW – 45kW = Tbc< 100°C / O2>20%

Ak kotol dosiahne všetky nasledujúce parametre, na dobu minimálne 2 minút, tak je v 

režime ŽIARA a prestane pracovať
 25kW = Tfg< 140°C / Tbc< 200°C / O2>14%

 29kW = Tfg< 140°C / Tbc< 250°C / O2>14%

 31kW = Tfg< 140°C / Tbc< 250°C / O2>14%

 35kW = Tfg< 140°C / Tbc< 250°C / O2>14%

 45kW = Tfg< 140°C / Tbc< 300°C / O2>14% 

Ak je zapnutá voľba Prevzatie peletami, peletový horák začne pracovať keď kotol 

dosiahne, na dobu minimálne 2 minút, nasledujúce parametre, ale iba ak strana 

DREVA pracovala na D6 minimálne 60 minút: 

 25kW = Tfg< 120°C / Tbc< 160°C / O2>16%

V prvých 60 minútach regulácia nehľadí na parametre pre zastavenie práce kotla. Pri 

otvorení horných kotlových dvierok platí to isté. 
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Nastavenie systému

55. Ak ide o vykurovaciu konfiguráciu s jedným vykurovacím okruhom pracujúcu s vonkajším
teplotným senzorom, nastavte parametre v menu "Vykurovací okruh" (čas ventilu, vykurovacia
krivka -> 11.Inštalácia->PIN->7530->11.12.Vykurovacia krivka ...……………………….......  ÁNO NIE

56. Ak je k dispozícii alarmový box CAL s lampou a reproduktorom nakonfigurujte Výstup (12V)

->11.Inštalácia->PIN->7530->11.10.Alarm->… ………………………………………….……. ÁNO NIE

57. Ak je k dispozícii GSM modul, povoľte možnosť GSM / CMGSM a nakonfigurujte parametry

->11.Inštalácia->PIN->7530->11.10.Alarm->11.10.1.GSM… ….……………………….. ÁNO NIE

58. Ak je k dispozíici externá digitálna regulácia povoľte možnosť Externá kontrola

->11.Inštalácia->PIN->7530->11.1.Konfigurácia->11.1.2.p.Externá kontrola …... ÁNO NIE

59. Aktivujte možnosť Regulátor ak máte pripojené jeden alebo viac CM2K modulov (pre 2

dodatočné vykurovacie okruhy) a nastavte parametre (pozri technický manuál; 1+ alebo 2+

vykurovacích okruhov, čas ventilu, typ vykurovania.....počet inštalovaných CM2K modulov poč

->11.Inštalácia->PIN->7530->11.13.Regulátor…………………………………..................………… ÁNO NIE

60. Ak je k dispozícii Vákuový sací systém nastavte ho podľa technického manuálu ÁNO NIE

61. Uložte všetky zmeny na "Servisné parametre"

->11.Inštalácia->PIN->7530->11.9.Súbor->11.9.4.Uložiť servisné nastavenia……………… ÁNO

 

Dodanie systému zákazníkovi

62. Nastavenie podľa zákazníkových želaní a požadovaných teplôt, vykurovacích okruhov     ÁNO     NIE

63. Ukážte zákazníkovi technický manuál pre používanie a údržbu……………………..                   ÁNO

64. Poznámky:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
 

 

Do prevádzky uviedol:                                                                                   Zákazník:

____________________________ _______________________

Kompletné "Uvádzanie do prevádzky pre kotol BioTec Plus" zašlite do Centrometalu na e-mail: 

servis@centrometal.hr alebo na fax: +385 40 372 621.

mailto:servis@centrometal.hr

