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Installationsanvisning 

Före uppkoppling av skåp till anläggning, läs denna manual i kombination med manual för valt styrsystem. 

Styrsystemet tillsammans med larmsändare uppfyller de normer som reglerar säkerhetskraven på 

fastbränsleinstallationer från 50 – 300 kW om att larm från anläggning ska anordnas så att det utan 

dröjsmål kan nå driftpersonal som har ansvar för anläggningen. 

 

I effekter från 100-300 kW rekommenderas ett större styrskåp med möjlighet att hantera externa 

säkerhetskretsar samt erhålla utförligare drift och larmhistorik. 

EcoTec rekommenderar att man begär förhandsbesked från ackrediterat kontrollorgan, myndighet, 

beträffande vilka säkerheter som eventuellt måste kompletteras upp och byggas in i det specifika fallet. 

EcoTec undantar sig ansvar för felaktig installation som ej uppfyller sådana myndighetskrav. 

 

I EcoTecs åtagande ingår ej konstruktionsändringar av el-schema, därför är det viktigt att följa de 

kabelmärkningar och plintnummer som anges och att funktioner kopplas enligt denna manual. 

 

Övrig kringutrustning 
Asksug modell EcoVacMini ansluts till 230 VAC. Se särskild instruktion. 

  

Pelletsskruv inkopplas enligt el-schema nedan. Se särskilda instruktioner beroende på silos och 

skruvlösning 

Andra produkter som ej tillverkas av EcoTec ska inkopplas enligt leverantörens anvisningar. 
 

Förklaring till anslutningsschema EcoTec styrskåp 
Refererande till aktuellt el-schema i manual för styrsystem: 

El-schema visar plintanslutningar inuti skåp. Kabel för Drift / maxtermostat samt multikabel till 

brännare är klara från fabrik. Externmatning ska anslutas enligt nedan. 

Utgångar för kablage är ej bildmässigt placerade i rätt ordning på el-schemat, se bild på 

föregående sida för korrekt placering! 

 

- Montera skåpet så att kabellängd för fabriksmonterad mångledare når fram till brännare. 

- Drift- och maxtermostat ska kopplas in. Sidan 5 

 

- Externmatning för pellets kopplas in. Se bilaga och el-schema i manual för styrenhet 

Eventuella 3 fas motorer för externskruv måste kopplas via ”överdimensionerad” 

industrikontaktor för att ej överbelasta styrskåp. Samtidigt ska ett 15kohms keramiskt motstånd, 

art nr 1313-07, kopplas parallellt över utgången för att kunna köra tyristorutgången mot 

externskruven. Felaktig installation innebär att reläet aldrig släpper och det fyller på pellets hela 

tiden. 

* Transientskydd 

För att skydda styrsystemet mot störningar bör relä och magnetventiler vara transient-skyddade.  

(DC relä och magnetventiler med diod och AC relä och magnetventiler med RC-filter. 

 

- Larmsändare ansluts enligt el-schema i manual för styrenhet 

- Övriga komponenter till brännarens funktioner är kopplade från fabrik och ansluts genom en 

mångledare med färdig kontakt.  Se el-schema i manual för styrenhet 

 

- Spänningskabel ska anslutas, Se el-schema i manual för styrenhet 

http://www.caminaecotec.se/
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               DRIFT       MAX 

        TERMOSTAT                               TERMOSTAT 

 

  

1           2                                   Kabel för maxtermostat 

Se till att det finns en fungerande maxtermostat. 

Koppla alltid bort 230 VAC från termostaten. 

Anslutning termostat 

Vid ny panna ska separat maxtermostat användas och inkopplas enligt nedan. Vid befintlig 

dubbeltermostat ersätts drifttermostat med den givare som medföljer styrskåpet. 

Används ej. 

Kabel nr 5 i bild på föregående sida med 

bulb för drifttermostat ska användas. 

 

Drift-termostaten består av en separat 

temperaturgivare med kabel. 

Förmonterad på plint 5 och 15 i 

styrsystemet. Kabeln kan förlängas vid 

behov men bör ej kortas.  

 

Temperaturen mäts analogt. 

Givaren bör monteras i dykrör för en så 

korrekt temperatur-mätning som 

möjligt. Detta kan göras på befintlig 

dubbeltermostat genom att dra ut 

bulben för befintlig drifttermostat och 

föra in den nya bulben från styrskåpet.  

 

* Vid nyanläggning monteras 

drifttermostat i eget dykrör. 

 

Kabel nr 6 i bild på föregående sida.  

2-ledare kabel 

Max-termostatkabeln är förmonterad på 

plint 4 och 14 i styrsystemet.  

 

Max-termostaten ska vara utrustad med 

manuell återställning, kontakten ska vara 

potentialfri (spänningslös) och normalt 

sluten (bryter vid fel) Maxtermostat ingår 

normalt ej i vår leverans. Den befintliga 

eller nya ska kopplas in med medföljande 

kabel. 

 

! Maxtermostat, art nr 6-0018-99, ingår ej i 

styrskåpsleverans. 
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Inställningar i meny på styrskåp 
 

Följande sidor är en information till slutkund och driftpersonal. Styrskåpet används till 
flera av EcoTecs produkter, därför ska installatör aktivt ställa in och justera parametrar 
enligt nedan för brännare inom effekterna 30-100kW, beroende på anläggningens 
förutsättningar i övrigt.  
 
-Välj brännarmodell, BioLine 50 eller BioLine 100 som grundinställning.  
 
Förinställningarna kan sedan behöva ändras beroende på den specifika 
anläggningsdesignen, exempelvis vilken panna som används och dragförhållande.  
 
Se vidare i manual för styrskåp hur du ändrar parametrarna  
 

http://www.caminaecotec.se/
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EFFEKTINSTÄLLNING VID INSTALLATION  

 

Parametern Fläkt justerar brännarfläktens hastighet.  
Parametern Matning justerar internmotorns matningsmängd. 

Defaultinställningar på matning och fläkt är följande. 

BioLine 30 – 50, matning 70% och fläkt 100%.   
BioLine 70 – 100, matning 80% och fläkt 80%.   

! Justeringar på inställning görs av återförsäljare vid installationstillfället.  

Dessa sidor är låsta för icke auktoriserade installatörer av den anledningen att 

fel inställningar kan leda till person och egendomsskada.  

 
Tillsammans med internskruvens gångtider enligt tabell nedan justeras brännarens 

ineffekt. 

Ungefärliga grundinställningar för olika effekt läge enligt tabell nedan. Provat med 8mm 

pellets. Vid användning av 6mm pellets måste matningen minskas ca 7 - 8% för att 

motsvara önskat effektbehov. 

OBS! Detta är rekommenderade värden. Panna, undertryck  

och pelletskvalité påverkar slutlig inställning. 

  

BioLine 

Modell 

Effekt Matning 

% 

Fläkt 

 

BioLine 30-40-50 30 kW  60 90 % 

 40 kW 70 100 % 

 50 kW 70 100 % 

BioLine 60-100 70 kW 60 60 % 

 80 kW 70 70 % 

 90 kW 80 80 % 

 100 kW 90 90 % 

 

Om för låg effekt ställs in riskeras en försämrad förbränning eftersom den fysiska 

arean i brännkoppen blir för stor, blandningen av bränsle och luft försämras. 

 

 

Alla värde enligt denna sida ska föras ner på installationsbeviset. 
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 Starta brännaren 
 

Brännaren är för att underlätta in och uttag monterad på ett svängfäste eller vagn. 

I samband med in och uttagning skall hålen i brännarens frontplåt gå  

lätt i styrpinnarna på pannans anslutningsplåt.  

Injustering sker alltid i samband med montage, men ibland kan det vara nödvändigt 

med en efterjustering. Vid justering bör brännaren vara monterad i pannan 

 

Uppstart av brännare kan ske efter två huvudprinciper: Kall och Varmstart. 

Kallstart innebär att brännare varit avstängd under så lång tid att all glöd i brännkoppen 

är borta. Detta kan vara fallet efter säsongsuppehåll eller efter ett serviceuppehåll som 

varat i många timmar eller då glöden avlägsnats medvetet. Varmstart är vanligtvis til-

lämpbar efter normala serviceintervaller oavsett om brännaren tagits ur pannan eller ej. 

 

Kallstart 

 Upptändning sker med brännaren i pannan men om du är väl förtrogen med 

brännaren och den redan är på utsidan är detta att föredra då uppstarten blir 

enklare och mer överskådlig. (Glöm då inte att ”luckbrytaren” på BioLine 50 

förreglar brännaren).  

 Tillse att brännarens kåpa är monterad, styrkabeln är ansluten till brännaren och 

att slangen till externmatningen är ansluten till brännaren.  

 Tillse att främmande föremål ej kan blockera rörliga delar runt brännkoppen och 

att personer ej vistas i anslutning till dessa vid uppstart.   

 

Starta upp brännaren på styrenheten enligt anvisningar under handhavande  

 Mata fram bränsle i brännkoppen till ett par cm under lufthålen i primärringen 

och stäng av igen. 

 Tänd upp i brännkoppen med lite tändvätska på samma sätt som en grill tändes 

och skjut in brännaren på plats i pannan. Spänn fast brännaren så att den sluter 

tätt mot anslutningsplåten. 

 Iaktag alltid stor försiktighet vid hanteringen av tändvätska.  

 Starta åter upp brännaren efter att minst 3 min gått efter tändning. 

 

Varmstart 

 Skjut in och montera fast brännaren i pannan, se till så att alla delar blir ordentligt 

tätslutande. 

 Starta brännaren på styrenheten 
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Drift. 
 

Efter inledande uppstart är nu brännaren inne i sin driftsfas och skall brinna med ren 

och ljus låga. 

 

Funktionen är den att brännarens motor via ett kraftöverföringssystem driver såväl en 

mataresluss som en intern bränsleskruv. Slussens uppgift är att täta den öppning som 

finns för bränsleintaget. Detta skall ske dels av säkerhetsskäl men även av 

förbränningstekniska skäl för att förhindra ”tjuvluft” att delta i förbränningen.  

 

Externmatningssystemets kapacitet ska vara avvägd för att motsvara 

mottagningskapaciteten på slussen, så att denna aldrig kan överfyllas. 

Den interna bränsleskruven matar alltid en exakt mängd bränsle från internförrådet in till 

förbränningen i brännkoppen. Då bränslenivån i internförrådet sjunker under en 

kontrollerad nivå kallar brännarens nivåvakter på bränsle från det externa matnings-

systemet. Denna bränslemängd skall av säkerhetsskäl vara så begränsad som möjligt 

men ändå tillräcklig för att rätt effekt kontinuerligt skall levereras från brännaren. 

Externmatningen går under en förutbestämd tidsperiod som är förprogrammerad. 

 

Då pannans vattentemperatur uppnått det förinställda maxvärdet på drifttermostaten 

+6ºC hysteres får brännaren en signal och stannar. Härvid avbryts bränsleinmatningen 

omedelbart. Brännarens förbränningsfläkt fortsätter dock att gå ytterligare under den 

tid som är inställd, för att under kontrollerade former elda ner bränslenivån i 

brännkoppen. Därefter stannar även denna.  

 

Då pannans vattentemperatur sjunkit till inställd temperatur - 2ºC får brännaren impuls 

om att åter starta upp. Upptändningen sker efter det normala driftprogrammet. 

Upptändningen sker alltid på den gamla glöden. Denna pilotlåga underhålls även om 

något uttag av energi ej förekommer. Står brännaren still på termostat under längre tid, 

är funktionen att efter inställd tid kommer den att starta bränsleinmatning utan fläkt 

under inställt antal sekunder, varefter den åter stannar. Slutlig inställning ska göras vid 

installation beroende på effekt. Det är fullt möjligt för brännaren att fungera under lång 

tid med endast underhåll av denna pilotlåga.   

 

Brännarens brännkopp är utformad för att uppnå maximal förbränning av pellets. 

Lufttillsättningen sker via fläkt, luftlåda sekundär och primärluftrör fram till  

primärringen eller det s.k. rostret. Genom sin patenterade konstruktion får den 

roterande kuggringen bränslebädden att vara homogen och jämn vilket är av yttersta 

vikt för förbränningen. Vi får en nödvändig rörelse i bränslebädden med blandning av 

bränsle och luft.  
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Forts.. Drift. 
 

För att kunna styra lufttillsättningen lika exakt som bränslemängden är man beroende 

av att även undertrycket i pannan kan hållas på en jämn och konstant nivå. Det är 

därför enklast att skapa detta konstanta undertryck med hjälp av en motdragslucka och 

ev. en rökgasfläkt.  

I samband med leverans och inkörning ställs rätt undertryck in tillsammans med 

brännarens lufttillsättning. Fläkten styrs och bevakas via brännarens automatik. Fläkten 

startar upp vid underhållseldning och en liten stund före påbörjandet av 

bränsleinmatning när termostaten kallar på drift. 

 

Normal askhalt för ren träpellets varierar mellan 0,4-0,5 %. Det innebär att för en 50 

kW brännare i full drift produceras i sämsta fall upp till 1,5 kg aska per dygn. Detta 

motsvarar en volym av ca: 3 liter. En betydande del av denna volym hamnar i pannans 

konvektionsdelar eller gnistkammare.  

 

Om anslutningsplåten blir varm under drift kan detta bero på att ett motstånd uppstått i 

pannans rökgassystem. Kontrollera sotning av panna och skorsten, detta är viktigt då 

störningar annars kan uppstå så att larm utlöses genom brännarens optovakt och 

överhettningsskydd.  
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Rökgasanalys. 
Instruktion för trimning av BioLine pelletsbrännare.  

Inställning för spjäll till primär, sekundär och tertiär- luften. 

Avser brännare 60-300 kW. 

 
Inställning sker vid drifttagning och är beroende av den specifika anläggningens 

effektbelastning, utformning, panna och dragförhållande.  

 

Fläkten justeras till rätt varvtal vid rökgasanalysen. Därefter sker fininställning mellan 

primär, sekundär och tertiär luft enligt bild ovan. 

 

Inställda värde ska anges i installationsbevis.  

 

Alla spjäll är när man stänger dom helt, alltid ca. 25% öppna. 
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Dragmätning - Undertrycksreglering 

Första mätningen gäller draget i pannan. 

Mätningen sker alltid i brännarens optovaktsrör med hjälp av en dragmätare. 

Dragets storlek beror på hur snabbt rökgaserna rör sig. 

Ju lägre undertryck desto långsammare rör sig rökgaserna med bättre verkningsgrad  

som följd. 

Förändring av draget får man genom att montera motdragslucka alternativt fläkt. 

 

Rökgastemperaturmätning. 
Rökgastemperaturen i rökröret visar hur mycket värme som inte tas upp av pannan. 

Temperaturen är väldigt olika beroende på pannkonstruktion, effektbelastning samt 

dragförhållanden, den bör ligga mellan 170 – 250 ºC.  

Varje sänkning av rökgastemperaturen med 17 ºC ger ca: 1 % bättre verkningsgrad. 

Vid allt för låga temperaturer finns risk för kondens i skorsten. Den lägsta temperaturen 

man kan tillåta i en anläggning kan endast bestämmas genom temperaturmätning i 

skorstenstoppen. (ca 80 ºC en halvmeter ner i skorsten) 

En tummregel är att man tappar ca 10 ºC rökgastemp per skorstensmeter från pannan 

till skorstenstoppen. 

 

CO²- mätningar 
Förbränningsverkningsgraden påverkas bl a av hur mycket luft som tillförs pannan utan 

att delta i förbränningen. En hög CO² – halt anger att huvuddelen av den tillförda luften 

deltar. Teoretiskt kan CO² – halten bli max 20,3 %. 

CO² – halten bör vara högre än 11 % för mindre pannor (upp till 100 kW) och högre än 

13 % för större pannor (över 100 kW). CO² kan tillåtas ligga mellan 8 – 15 % beroende 

på anläggningens utformning. Varje sänkning av CO² – halten med 1 %, ger en 

försämrad verkningsgrad med ca: 1 %   

 

CO mätningar (kolmonoxid) 
CO bildas vid brist av syre eller vid fel blandning av rökgaser och syre och indikerar att 

förbränningen inte är fullständig dvs oförbrända kolväten. Vid eventuell tjärbildning i 

pannan är detta ett tecken på för högt CO. 

För att förbättra CO värdet är det oftast en finjustering på inställningarna mellan primär, 

sekundär och tertiärluften. 

CO mäts i ppm (parts par million) och mätvärdet bör vara under 500 ppm. 

Under optimala förhållanden hamnar man kring 150-200 ppm. 
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Systembeskrivning 
 

Allmän  
Pelletssystemets huvuddelar består av brännare med panna, rökgassystem, förråd och  

matningssystem samt system för askhantering.  

 

Pelletseldning med EcoTec pelletsbrännare har funktionsmässigt stora likheter med 

oljeeldning. 

 

All fastbränsleeldning kräver dock mer av manuella insatser för att behålla god funktion 

och driftsekonomi än ett oljebaserat värmesystem. 

 

Brännaren med tillhörande matningssystem är under drift helt automatiserat och styrs 

via medföljande styrskåp. Genom tillförsel av primär och sekundärluft sker en fullständig 

förbränning på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt. 

Brännaren är inom vissa marginaler omställbar för bränslepellets med varierande 

energiinnehåll. 

 

Brännarens funktion är snarlik en oljebrännares. Till och frånslag sker enligt inställd 

drifttemperatur med vald hysteres i styrskåpet. Vid frånslag, uppnådd drifttemperatur, 

upphör inmatning av bränsle medan förbränningsfläkten fortsätter att gå under en 

förinställd tid så att en kontrollerad nedeldning sker i brännkoppen, varefter även 

fläkten stoppar. 

 

Frammatning av pellets till brännaren från det externa bränsleförrådet sker helt 

automatiskt via olika anpassade matningssystem som styrs via brännarens styrenhet. 

Matningssystemets anslutning till brännaren bygger alltid på säkerhetsprincipen att 

bryta bränsleflödet, genom fritt fall (i slangen), mellan externmatning och brännaren. 

 

När EcoTec brännaren kombineras med andra matningssystem  

än av EcoTec rekommenderad, måste tillförd bränslemängd anpassas. 

 

 

! All support på levererad utrustning ombesörjes av din installatör. 
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Allmänna minnesregler beträffande pannrum/maskincentral: 
- tillfredställande belysning, även utrymme bakom utrustning ska vara väl upplyst.  

God belysning underlättar avläsning av instrument och bidrar till att hålla ordning på 

arbetsplatsen. 

- tillräckligt stora utrymme kring utrustning för att underlätta service och tillsyn. 

- håll golv, durkar, trappsteg och andra gångytor fria från damm, oljespill och dylikt. 

- var försiktig när du spolar. Utsätt inte elektriska ledningar och apparater för vatten. Kyl 

heller aldrig panna eller andra heta ytor med kallt vatten. 

- belamra inte utrymme med onödigt gods. 

- förvara inte rengöringsmedel, färg eller andra kemikalier i pannrummet. 

- se till att ventilation alltid fungerar. Tänk på att rengöra friskluftsintaget vid behov. 

- kontrollera att det inte finns några luftläckor i pannor eller rökkanaler. 

- när panna stängs av för förebyggande underhåll eller sommaravstängning eller de ska 

genomgå revision, ska ventiler på vattensidan vara manöverbara, dvs kunna stängas. 

- vid drifttagning ska panna eldas upp under ständig bemanning tills det att den intaget 

normalt drifttillstånd. Se instruktioner för pelletsbrännare. 

- vid utaskning av panna använd skyddsmask och följ instruktioner för asksug. 

- trappor och avsatser ska ha ledstång och lämpligt skyddsräcke.  

- golvsilar, durkplåtar ska vara ordentligt pålagda eller fastsatta. 

- att det finns väl markerade utrymningsvägar. 

- att leverantörens drift- och underhållsprogram följs beträffande 
  - Brännare  - Panna 
  - Silo med skruvar - Säkerhetsutrusningar  
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Säkerhet för pelletsbrännare                                                                                                     

- Säkerheten kring EcoTec:s pelletsbrännare är uppbyggd kring de regler för P-märkning som 

branschen arbetat fram tillsammans med svensk provningsanstalt i Borås. 

 

EcoTec brännare klarar högt ställda krav och har 3 av varandra oberoende säkerhetssystem. 

Fallschakt, slussmatare och termokontakt.  

 

Grunden i säkerhetstänkandet är att bränsleförrådet är separerat från brännaren och 

bränsleinförseln är bruten mellan brännaren och externmatningssystemet, via ett 

fallschakt. Dessutom är den mängd pellets som vid ett och samma tillfälle finns i 

brännarens internförråd alltid begränsad. Grundfilosofin är att skada aldrig skall kunna 

uppstå utanför brännaren. Bränslematningen till brännaren sker via ett fallschakt och 

en slang som smälter vid för hög temperatur. 

 

Brännarens tätslutande slussmatare förhindrar luft att tränga in genom internförrådet 

och därmed förhindras tillbakaglödning genom brännarröret.  

 

På brännarröret mellan internförrådet och frontplåten finns en värmeavkännande 

termokontakt placerad. Skulle temperaturen på detta ställe gå över 75ºC stoppar 

omedelbart externmatningen och det bränsle som finns i brännaren mats fram till 

rostret och förbränns.   

 

- Hur förhindra skada på människor och egendom? 
 
- Se till att sköta anläggningen enligt det drift & underhålls program, DU,  

som medföljer i denna pärm. 

 

- Se till att enligt detta program kontrollera drag, slussvingars täthet samt 

funktionskontrollera anläggningen minst 2 ggr/år. 
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Erfarenhetsåterföring. 

- Det som kan inträffa om DU programmet frångås är: 

 

Gengasbildning och oförbränd CO, kolmonoxid, kan uppkomma vid felaktig 

förbränning eller dragförhållande. Det är alltså en fara för dig som arbetar i 

pannrummet. Gengas kan antändas om den ansamlas och ej tillräckligt vädring av 

panna sker före ny start! 

 

Eftersom gasen kan tränga igenom väggar, tak och golv, innebär det även en fara för de 

som vistas i kringliggande utrymmen. Sotaren ska ha kontrollerat skorsten! 

 

Misstänker du ansamling eller bildning av kolmonoxid, tillkalla service. 

 

Se till att kontrollera drag i panna, rökkanal och ev. eldstadsvakt i pannan. 

 

Alla anläggningar är försedda med expansionssystem. Om säkerhetsventiler i slutna 

system och kokledning i öppna system ej fyller sin funktion finns risk för att 

pannanläggningen exploderar om den kommer i kok och övriga skydd såsom t.ex. 

maxtermostaten ej fungerar. Det har skett allvarliga olyckor! 

 

Se till att funktionskontrollera säkerhetsfunktioner såsom maxtermostat, flödesvakter 

och motionera säkerhetsventiler samt kontrollera att kokledning i öppna system ej 

riskerar att frysa eller sätta igen sig på annat sätt.  

 

Hantering av aska. Det har förekommit bränder till följd av att man hanterat askan 

felaktigt. Se alltid till att aska förvaras i täta kärl. Det kan finnas glödrester som kan 

antända intilliggande material.  

 

 

Obehörig ombyggnad av CE märkta och EMC testade apparatskåp för brännaren, kan 

äventyra säkerhetsfunktionerna. Frånsett person och egendomsskada faller Garanti vid 

sådant ingrepp. 

 

Stäng aldrig brännarens säkerhetsfunktioner genom att göra skåpet strömlöst med 

arbetsbrytaren utan att ha anläggningen under uppsikt. Risk för bakvärme, då 

värmekontakt är satt ur spel. 

 

VARNINGSTEXTER 
Vid arbete med brännare, skruvar, pumpar eller annan roterande maskin skall först 

spänningen brytas.   
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Råd om pellets 
 

Pellets kan tillverkas av olika energiråvaror. Vanligast är ren sågspånspellets som är bäst 

lämpad för småskalig förbränning i pelletsbrännare. Sådan pellets tillverkas på ren flis 

som mals ner eller sågspån från sågverken. Kan man acceptera en ökad skötsel finns 

pellets med inblandning av bark eller avfall från träindustrin.  

 

Pelletsråvara har olika egenskaper som ger dem både för och nackdelar som 

pelletsbränsle. Viktiga faktorer är energivärde, askhalt, flykthalt och asksmälttemperatur. 

(sintringstemperatur)  

Du bör välja ett bränsle som har den lägsta kostnaden per energienhet då du tagit 

hänsyn till bränslets funktion i brännaren, läs skötselintervallet för anläggningen. 

Askhalt och miljöpåverkan är andra faktorer som har betydelse.   

 

Pelletsbrännaren BioLine är utformad för att kunna bränna de flesta typer av 

pelletsbränslen, dock med varierande skötselintervall. 

Är du osäker rådfråga oss om Pelletsbränslen och studera noga effekterna efter 

ett bränslebyte. 

 

Merparten av de störningar som kan uppstå på grund av bränslekvalité beror på råvaran 

Höga halter av finandelar, spån i pelletsen, kan bero på tillverkning, separationer vid 

transporter, lagerläggning på lastningsplatsen och utformning av inblåsning samt silo.  

 

Uppkomsten av sintring i askan beror på att askan, beroende på pelletskvalité, har för 

låg asksmälttemperatur eller att brännaren körs med felaktiga inställningar.  

Asksmälttemperaturen kan variera beroende på den kemiska sammansättningen av 

ingående råmaterial och kan ej visuellt konstateras före förbränning.  

 

Asksintringstemperaturen får aldrig understiga förbränningstemperaturen, som kan 

variera beroende på last, läs effektuttag och gångtid per dygn.  

- Brännaren är ej avsedd att gå konstant 24 timmar per dygn, framförallt inte med en 

pellets av kvalité som ligger i gränszonerna av svensk standard. 

Om brännaren körs för fullt kommer värmen i förbränningszonen att överstiga tillåtna 

värden. Detta driftsätt kan innebära att skötselintervallet får kortas samt att slitaget på 

delar i förbränningszonen ökar.  

 

VID PROBLEM, ÖVERVÄG ATT: Ändra driftsätt, minska tillförsel av pellets. 

  

Om sintring och/ eller överhopp sker p.g.a. pelletskvalité, krävs veckotillsyn och som 

sämst daglig tillsyn av anläggningen. 
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Fuktig pellets skall omedelbart kasseras! Fuktig pellets kan uppkomma vid ovarsam 

hantering i samband med mellanlagring och transport. 
Bränsle specifikation 

 

   VIKT 600 - 750 kg/m3 
   ENERGIINNEHÅLL 4,7 - 5,2 kWh/kg 

   STORLEK (diameter)    6-8 mm 
   STORLEK LÄNGD Max 30 mm 

   FUKTHALT Max 12 % 
  ASKHALT VIKT (träpellets) 0,4-1%  

  FINANDELAR VIKT Max 3 % 
  ASKSMÄLTTEMPERATUR  

  ENLIGT E.T.C. METODEN  MIN 1100C 

 (Andra metoder förekommer)  
 
 

 

Fördelar med förädlat biobränsle. 
 

1. Hög energitäthet borgar för effektiva transporter och relativt enkel utrustning för 

hantering och lagring.  

2. Ett torrt bränsle kan lagras utan risk för frysning eller mögelbildning. 

3. Ren pellets utan för mycket spånmaterial har en form och dimension som gör att 

ett rätt byggt pelletslager, silos, kan tömma ner sig utan att pelletsen bildar valv 

och hänger sig. 

4. En bestämd volym pellets har en energimängd som alltid är relativt lika, 

vilket gör att bränslet kan eldas i en helautomatisk anläggning.  

5. Ett förädlat bränsle kan tillverkas utav rent råmaterial utan tillsatser. Därmed 

undviks sintring och/eller beläggningar på eldningsutrustningar.  

   

  

Hela den automatiserade pelletstekniken bygger på framför allt 
förutsättningarna enligt punkt 3, 4 och 5.        
 

Även om BioLine pelletsbrännare är känd för att klara mycket dålig pellets så finns det 

ingen utrustning på marknaden idag som är byggd för att klara för stora variationer på 

pelletsen med bibehållen verkningsgrad och godkända utsläpp. 

Uppstår sådana variationer måste manuell omställning och injustering göras, kontakta 

din installatör.  
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Handhavande – Apparatskåp  
 

Allt normalt handhavande sker från kontrollenhetens utsida.  

Styrskåpet ska efter installation hållas stängt och ej vara tillgängligt för obehöriga. 

Endast auktoriserad personal får utföra ändringar och reparationer av 

anläggningen som ej hänför sig till normala driftinställningar. 

Endast utbildad behörig personal skall sköta driften 

 

Kontrollenheten har till uppgift att via sensorer kontrollera och styra driften av 

brännaren. Uppstår något onormalt i driften som omfattas av kontrollkedjan 

indikeras detta omedelbart genom larm och avstängning av brännaren som 

påföljd.  

 

Vid service skall kontrollenhetens huvudspänning alltid vara frånslagen.   

Så länge huvudspänningen är tillslagen är de sensorer som bevakar brännarens  

funktion fortfarande i drift och brännaren säkerhetssystem är fortfarande  

verksamt.  

 

OBS! Huvudspänningen skall endast slås av då brännaren är under uppsyn eller vid 

avställning. När spänningen är bruten sätts brännarens säkerhetsfunktioner ur 

spel.  

 

Start 
 

Kör matningen av pellets till dess att halva brännkoppen är uppfylld med pellets. 

Tryck STOP och tänd brännaren manuellt med lite tändvätska. Anslut brännaren till 

pannan och återstarta efter ett par minuter då elden tagit sig i koppen.    

     I övrigt se inställda värde under installation samt manual för styrsystem.  

 

Stopp 
Slå av brännaren före uraskning eller service genom att trycka på STOP. 

Fläkten kommer att gå en liten stund för att elda ner nivån på rostret. 

  

OBS! Huvudspänningen skall endast slås av då detta är påkallat ur person eller 

säkerhetssynpunkt som vid service och underhåll. Stäng ej av denna under väntan 

på att brännaren skall kallna, utan endast direkt före borttagande av 

skyddsutrustning eller då omkopplingar ska ske. 
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Larm och Felsökning  
Orsakerna till olika larm kan vara flera. För att kunna ställa rätt diagnos måste så mycket 

information som möjligt samlas in.  

 Larmtext. När texten kvitteras, mha ▲ (Pil upp) Det är endast det sista larmet som  

  visas på displayen. 

 Finns det några visuella skador? (brända kablar mm) 

 Hur ser det ut i brännkoppen? Vilken bränslenivån är det i brännkoppen?  

 Bränsle - kvalité?  

 Pannans undertryck? (ska vara dokumenterat vid igångkörningen).  

o Undertrycket i pannan ska vara kontrollerat. Det bör ligga mellan 10-15 Pa.  

 Yttre väderförhållande? (om väder och vind påverkar undertrycket, draglucka?) 

 Har det varit missljud från brännaren? 

 Är friskluftintag till pannrummet tillräckligt dimensionerat och rengjort? 

 

Tänk på att merparten av alla fel som kan uppstå är en direkt följd av brister i 

pelletskvalité, påfyllning eller lagring! 

Styrsystemet kommer att indikera larm vid följande situationer: 

Larm Beskrivning 

 

LARM:  

** Säkerhetslarm ** 

Brännaren har stoppat pga att max-termostaten har löst ut. Brännaren 

kan återstartas med START när max-termostaten är återställd. 

OBS! Denna funktion förreglar (i hårdvaran) samtliga motorer, drifter och 

tändning. 

* Maxtermostaten är placerad på högsta punkten på pannan och är 

normalt inställd på ca 95-100 ºC.  

Om drifttermostaten av någon orsak skulle gå sönder eller om man ställer 

differensen för snävt löser maxtermostaten ut. Denna skall vara utrustad 

med en återställningsknapp på givaren som måste återställas innan 

uppstart är möjlig. OBS ! Maxtermostat utan resetknapp som återgår när 

temperaturen åter sjunker resulterar i att det på skåpet anges att 

anläggning är stoppad, utan larmtext som följd.  

 

LARM: Bränn. EJ mont. 

GÄLLER EJ 60-100 kW 

Brännaren har stoppat pga att brännaren och pannan har separerat. 

Brännaren kan återstartas med START när den är korrekt monterad igen. 

Det finns en lägesbrytare mellan anslutningsplåt och brännare som kan ha 

kommit i fel läge. 

 

**  Bakvärme  ** 

Brännaren har stoppat pga att termokontakten på inmatningsröret har 

löst ut. Internmotor går kontinuerligt i 15 min. Återställning sker efter 

konstaterad orsak, direkt på termokontakten vid inmatningsröret. 

Brännaren kan sedan återstartas med START.  

 

Termokontakten har till uppgift att övervaka temperaturen på 

inmatningsröret på brännaren. 

Den har en brytande funktion vid 75ºC och stänger då genast av 

anläggningen och påbörjar inmatning av kvarvarande bränsle som finns i 

brännaren, in till rostret. 

Orsaken till att man får förhöjd temperatur på skruvröret kan vara 

tillbakaglödning eller strålningsvärme. Det rekommenderas att man tar 

kontakt med återförsäljare för utredning om detta problem återupprepas.  

 

 

 Brännaren har stoppat pga att panntemperaturen har sjunkit under 
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**  Min Temp, Stopp  ** 

 

inställt minvärde. 

Brännaren återstartas med START 

Inträffar vanligast vid nyinstallation när systemet är nyfyllt med kallt 

vatten 

 

**  Tändningsfel  ** 

Brännaren har stoppat under upptändningsfasen för att den inte har sett 

lågan. 

Brännaren är inställd att göra 3 tändningsförsök på förinställd pilotlåga. 

Brännaren kan återstartas med START när felet är avhjälpt. 

 

Bränslenivån i brännkoppen är låg. Nivån i brännkoppen sjunker för långt 

ner vid nedeldningen vilket leder till att pilotlågan för ny driftcykel är för 

liten. Om brännaren lyckas tända trots en för liten tändningsdos är lågan 

för långt ner i brännkoppen för att registreras. Vid nästa dosering hinner 

bränslet som matas in brinna upp osv. Vid detta fel är inställning fel 

utförd vid driftsättning. Kontakta din återförsäljare, ÅF. 

 

 

**  Ingen Låga  ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brännaren har stoppat under drift pga att elden har slocknat.  

Optovakten har inte konstaterat låga inom föreskriven tid. Om brännaren 

är i drift utan att optovakten indikerar ljus, löser larmet för optovakt. 

Orsaken till detta kan vara att brännaren inte startats upp på rätt sätt 

efter att den varit avstängd, eller att dom båda nivåvakterna av någon 

anledning inte kallar på pellet från externskruven. 

Brännaren kan återstartas med START efter åtgärd nedan: 

 

Finns bränsle kvar i internförråd och brännkopp, roster? Då kan du leta 

felet på: 

OPTOVAKTEN 

 

Åtgärd:      Nedsotad optovakt. RENGÖR. 

Torka ren optovakten. Vid riktig installation skall optovakten 

ej sota igen mellan normala inspektioner. Luftläckage eller 

placering av brännare för nära kall kontaktyta åstakommer 

sotning liksom dåligt med tilluft i pannrummet. Åtgärda detta 

snarast.Vid felaktig installation kan optovakten även bli 

överhettad och sluta indikera ljus.  

Kontakta ÅF:  

                    Trasig optovakt. Vakten har varit injusterad för långt in i röret 

                    (max 10mm) vilket leder till värmeskador. Ytan på det   

                     ljuskänsliga LDR-motståndet har tagit skada. 

 

 

 

 

 

Finns inget bränsle framme i internförråd och roster och du har 

konstaterat att externmatning fungerar som den ska, då kan du leta 

felet på: 

NIVÅVAKTERNA:                    

Kontroll:    Bränsletillförseln fungerar inte. Felet ligger  

                   troligen i nivåvakten.  

Åtgärd:      Starta brännaren och kontrollera att externskruven startar och 

matar in bränsle. Om den inte gör det har brännarens 
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**  Ingen Låga  ** nivåvakter reagerat för mottryck i pannsystemet eller i 

brännarens brännkopp och stängt av bränsleinmatningen. 

Öppna pannans spjäll och gör rent från flygaska i 

rökkanalerna. Kontrollera att problemet ej beror på defekt 

eller ej rengjord rökgasfläkt. Mottryck i brännkoppen kan bero 

på sintrande pellets. Rengör brännkoppen från grusliknande 

sintermaterial. 

                  Om nivåvakterna ej fungerar efter ovanstående demonteras 

dessa och görs rena eller byts. 

 

Vad menas med mottryck?  

Draget i pannan kan vara dåligt. Brännaren kommer att stoppa med full 

förbränning vilket innebär att när det har slocknat är bränslenivån i 

brännkoppen hög. Kontrollera pannans konvektionsdelar och 

undertrycket (10-15 Pa) 

 

 

 

 

 

**  Fel Ext. Matning  ** 

 

 

 

 

 

Brännaren har stoppat pga att externmatningen har gått för lång tid utan 

att bränsle har matats fram. 

Brännaren kan återstartas med START när bränsle är påfyllt och frammatat 

i brännaren. 

 

Kontroll:        Att det finns pellets i externförrådet. 

  Åtgärd:         Fyll på med pellets.  

Kontroll:        Att det ej är för stor andel spån i pelletsen.  

  Åtgärd:        Vrid skruven fram och tillbaka några gånger om detta är 

möjligt eller rengör förråd och skruv. 

Kontroll          Att externskruvens drivmotor fungerar och att motoraxeln 

driver runt   skruvspiralen. 

Åtgärd:           Kontrollera ev. motorskydd och motor och åtgärda ev. 

felaktigheter och kontrollera därefter att skruvspiral går 

runt.   

Kontroll:        Att slangen till brännaren ej har för flack lutning. 

Åtgärd:           Ändra vinkeln så att pelletsen ej stoppar upp. 

 

Kontroll:        Att valvbildning ej uppstått i internförrådet. 

Åtgärd:           Valvbildning i förrådet uppstår endast på grund av fuktig 

pellets eller överfyllning. Knacka på förrådet. Fuktig pellets kan medföra 

totalstopp och haverier.  
 

Orsak till fel ska alltid konstateras före uppstart. 

 

 

 

**  Externt Larm  ** 

OBS! Option! 
Brännaren har stoppat pga att extern enhet (t.ex. rökdetektor) har löst ut. 

Brännaren kan återstartas med START när felet är återställt 
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Uttagning av brännaren för underhåll. 
 

1. Bryt spänningen genom att trycka på STOP, om möjligt 30-60 min. innan brännaren 

skall tas ut ur brännkammaren. (Behövs inte vid normal uraskning genom luckor i 

pannan) 

2. Stäng nu av spänningsmatningen. 

3. Lossa mångpolig elanslutning på brännaren.  

4. Lossa bränsleslangen från slussmataren. 

5. Ta ut sekundär / tertiär luftmunstycket (60-300kW) 

6. Lossa brännaren från pannan 

7. Tag ut brännaren helt ur pannan så att brännkoppen blir lätt åtkomlig för          

      inspektion och service. 

8. Kontrollera att rörkröken är ren från koks och avlagringar. 

 

9. Tillse att lufthål och springor är helt öppna 

 

10. Vid sintrande pelletskvalité kan tyngre gruspartiklar ramla ner från brännkoppen                 

      in i sekundär och primärluftrören, rengör fläkt samt luftrör.  

 

11. Lossa skruvarna som håller primärring eller rpster och lyft av denna. Rensa  

      rent från sintergrus även i luftrören och återställ primärring med  

      luftdämpningsplåt.  

 

11. Rengör optovakt och nivåvakter.  

 

Brännaren ska plockas ur, demonteras och rengöras i skruv samt smörjas i rörliga delar  

1 gång per år, inför eldningssäsong.  

 

Se nedan under förslag på ÅRSÖVERSYN 
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Sprängskiss för BioLine 30-50 kW 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1        Nivåvakt sändare (vit)    

2.       Slussmatare 

3. Drivmotor 

4. Förbränningsfläkt  

5. Optovakt  

6.       Sekundärluftmunstycke     

7.       Kuggring 

8.       Primärring, roster (slitsad) 

9.       Mångpolig kontakt 

  

 

 

 
 

 

 

10.      Nivåvakt mottagare (svart) 

11.      Termokontakt 

12.      Gränslägesbrytare 

13.      Snabbfäste 

14.      Skruvrör för internskruv 

15.      Primärluftrör 

16.      Gjutjärnskrök 

17.      Roterarm 
 

Vid beställning av delar ange 

ovanstående i kombination med 

serienummer på brännarens 

anslutningsplåt och ordernummer. 

http://www.caminaecotec.se/


 

Underlag för drift o underhåll 

Nycaddat styrkort ny logga 

Dokumentnamn: 

Sve man 30-300 
3006_REV_20140221  

Fastställd av:  

Pelle karlsson 
REV: 20140221 

 

Projekt:  
Drift- och Underhållspärm 

BioLine 30-100 med 3006 styr 

Datum: 

2011-01-25 

 

Sida:  25 /56 

 

CaminaEcoTec Sweden AB 
Hedbovägen 42   
Box 2103  
S-511 02 Skene www.caminaecotec.se  

 

 

Sprängskiss Princip för BioLine 60-100 kW  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Slussmatare   11. Roterarm 

2. Pulversläckare   12. Renslucka (på luftrör) 

(brännare över 100 kW)                                                13. Primärluftrör 

3. Drivmotor (baksidan)   14. Isolering 

4. Förbränningsfläkt   15. Optovakt 

5. Reglage sekundär och tertsiärluft  16. Bakvärmevakt 

6. Reglage primärluft   17. Nivåvakt mottagare (svart) 

7. Tertiärluftmunstycke (ej på B2)  18. Internförråd 

8. Sekundärluftmunstycke   19. Mångpolig kontakt 

9. Primärring, roster, (med hål alt.slits)  20. Nivåvakt sändare (vit)  

10. Kuggring 
 

Vid beställning av delar ange ovanstående i kombination med serienummer 

på brännarens anslutningsplåt och ordernummer. 
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Drift och underhållsprogram för panna och brännare med kringutrustning 
 

Underhåll och service ska genomföras enligt denna bilaga. 

Våra återförsäljare kan i de flesta fall erbjuda service av pannanläggning enligt er förfrågan. 

 

Särskilt kontrakt upprättas efter beställning. 

  

 Omfattning 

Schemalagd tillsyn, kontroll och översyn enligt DU program, se förslag sista sidan. 

- Förebyggande underhåll utförs med den periodicitet som framgår under  

respektive punkt i DU program. 

- Översynsbesök som sker under garantitiden ska aviseras EcoTec senast 3 veckor  

före genomförandet.  

- EcoTec Kontaktperson ska beredas tillfälle att närvara vid översyn. 

 

Händelse / Avvikelserapportering 
- Allt underhåll ska dokumenteras.  

Händelser ska antecknas på blankett, sist i denna bilaga.   

-  

Allmänt om underhåll av pelletsbrännaren och pannan.  

 

All förbränning av fastbränslen, även om detta sker i automatiserad form som med 

Pelletsbrännaren BioLine, kräver alltid mer av underhåll och skötsel jämfört med olja.  

Underhållsfrekvensen varierar en hel del mellan olika installationer beroende på varierande 

förutsättningar. 

 

Pannan är i det mest komplexa fallet utrustad med automatisk sotning i konvektionsdel, 

askskruvar samt cyklon.  

Konvektionsdelen bör kontrolleras manuellt minst 1 gång per år vid automatisk sotning, i 

övriga fall efter rökgaslarm eller annan lämplig intervall beroende på förutsättningarna. 

Eventuella askkärl ska tömmas och cyklonens kärl ska tömmas.  

Från var 3:e vecka till några gånger per år bör eldstadsdelen i pannan göras rent.  

Sotaren ska beställas, beroende på vad som upphandlats. 

Rostret i brännaren ska göras rent, metod med borr eller skrapa beroende på förutsättningar 

och modell. Vid veckotillsyn bör rostrets funktion kontrolleras och eventuellt rakas av med 

hjälp av sotverktyg. Låt fläkten gå när rosterytan rakas av. 

Intervall för all skötsel är beroende på hur många timmar pannan varit i drift, vilket i sin tur 

avgörs av rådande effektbehov och pannbelastning. 

Se förslag nedan. 
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- Det som vidare påverkar intervallet för skötsel är beroende på val av ingående delar som 

silostyp, skruvlängder och dragningar, skorstenssystem, panna och brännare.  

 

Den största enskilda faktorn för underhållsfrekvensen är dock alltid bränslekvalitén. Som 

exempel innehåller en bra pellets inte mer än 0,5 % aska vilket medför en viss underhållsfrekvens 

på pannan och brännaren. En pellets med 1 % aska medför att samma arbete måste ske dubbelt 

så ofta för att bibehålla motsvarande verkningsgrad. Andelen oförbränt kan också variera 

beroende på förbränning och undertryck samt rökgashastighet och med denna en viss 

medryckning av flygaska. Andelen kan uppgå till mellan 1 och 10%.  

 

Merparten av en normal underhållsinsats hänför sig till skorsten, pannan och dess 

konvektionsdelar, detta arbete utförs av sotaren eller egen personal enligt överenskommelser 

och fastställda intervaller.  

 

Normalt behov av pannrengöring av eldstad och konvektionsdel varierar mellan 1-16 veckors 

intervall beroende på årstid och effektuttag, pannkonstruktion och fastställd sotningsintervall 

enligt svensk räddningstjänstlag. Vid automat sotning reduceras behovet i konvektionsdelen med 

ca 80%. 

 

Injustering efter förändringar. 

I samband med installationen och provdriften har brännaren justerats in för att uppnå bästa 

möjliga värden på såväl effektivitet som emissioner. En kontroll av dessa värden bör utförs i 

samband med årlig service enligt driftprogram.  

Under normala driftförhållanden skall denna injustering ej behöva ändras.  

Skulle förutsättningarna i förhållande till ursprunget i väsentlig omfattning ändras,  

bör av EcoTec utbildad person kontaktas för en förnyad intrimning av brännaren. Denna 

intrimning måste göras med instrument och ska vid behov under garantitiden utföras av 

entreprenören. 

- Den som ska utföra dessa intrimningar måste vara väl insatt i förbränningstekniken och de 

instrument som ovillkorligen måste användas. 
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Veckotillsyn 
 

När det gäller pannan är det viktigt att övervaka följande: 

• Förändringar i rökgasens temperatur; förhöjd rökgastemperatur är ett tecken på att rengöring 

behövs. 

• Pannvattnets temperatur och tryck. 

• Ansamling av aska; askans yta får inte stiga så högt att den når upp till krök och roterarm. 

• Luckornas täthet 

 

Rengör eventuell rökgasfläkts skovlar. I de flesta fall sköter sotaren denna kontroll.  

Använd medföljande sotningsredskap. Vid rengöring av panna och konvektionsdelar, 

rekommenderar vi alltid att asksug användes som komplement till övriga redskap.  

Eldstaden rengörs via luckor på pannan. På sidan av brännaren finns servicelucka, genom vilken 

man kan rengöra brännarhuvudet och eventuella roster. Konvektionens renhet påverkar 

pannans verkningsgrad märkbart. Även panna försedd med automatisk sotning ska någon gång 

per år göras ren manuellt. I detta fall utförs rengöringen av konvektionsdelen genom luckorna 

utanpå pannan genom att borsta alla mellanrum mellan flänsarna och suga ut flygaska. 

I de sidosotade modellerna rengörs konvektionsdelen behändigast med en roterande borste, som 

används på en borrmaskin. Det lösgjorda sotet ramlar ned i askrummet under konvektionsdelen, 

och avlägsnas därifrån efter rengöringen. 

 

Stäng av brännaren på styrskåpet och låt den slockna ner något. 

1. Rengör pannväggarna i brännkammaren genom borstning och skrapning 

2. Frilägg luckorna för konvektionsdelarna och rengör med borste och sotsug. 

3. Rengör rökrör och ev. gnistkammare från flygaska och sot. 

4. Rengöring av brännaren 

Skrapa rosterytorna rena från aska och slagg 

5. Återställ och tillslut alla luckor ordentligt 

6. Återstarta brännaren.     
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Demontering och rengöring av primärring. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS att pellets som ger upphov till asksintring kan medföra veckotillsyn eller i sämsta fall dagligt 

behov av tillsyn och rensning av rosterytan. 

Var extra uppmärksam vid nyleverans eller byte av pellets.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lyft av kuggringen. Lossa de 4 bult och mutter som håller fast primärringen/rostret och lyft 

av ringen.  

- Asksugen kan med fördel användas vid rengöringsarbetet. 

 

- Gör rent hål eller slitsar med syl, borr eller bågfilsblad och rensa från sintergrus och 

återställ primärringen/rostret. 

- Skruva av locken på primärluftrören och sug rent.  

 

OBS att delar återmonteras som avsett så att funktionen ej äventyras. 

 

Vid återmontering vrid alltid rostret ett kvarts varv så att en jämn förslitning uppstår. 

 

Sprickor i primärplatta och innerring kan förekomma men påverkar inte funktion eller 

förbränningen så länge sprickan inte går helt igenom ringen. 
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Kontroll, 1 till 2 gånger per år. 
 
För att garantera felfri funktion och lång drifttid skall följande kontroller ske: 

 

 Termokontakten, testa nödtömningsfunktionen genom att lossa en kabel på 

termokontakten. 

 

 Funktionskontroll av säkerhetsutrustning på brännare och  

panna 

 

 Funktionskontroll av pulversläckningsutrustning (brännare över 100 kW)  

Kontrollera att flaskan är trycksatt.  

Kontrollera att flaskans användningstid är ikraft. Se vidare instruktion nedan. 

 

 Fläktmotorerna är i princip underhållsfria. Skruvmotorernas växellådor är oljefyllda  

 

 Rengör ytan under rostret och primärluftsvägarna från sintergrus med dammsugare 

  

Se vidare Skötsel program. 
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Översyn inför eldningssäsong 

 Bryt spänningen. Först driftomställaren sedan huvudströmbrytaren. 

(Använd aldrig huvudströmbrytaren som till och frånslag, säkerheten sätts ur spel).  

När du lämnar anläggningen ska alltid huvudströmbrytaren vara till 

Vid prov av elektriska delar ska spänningen vara på kopplad. 

 

 Sluss och slussvingar. (ev. byte vid missfärgning, deformering eller om dom går trögt). 

Kontrollera båda kullagren! Dra åt ev. stoppskruvar i slussmataren och på dreven. 

 

 Rengör nivåvakt och optovakt med en fuktig trasa. 

 

 Lossa kedjorna. Kontrollera lager på internskruv och sluss. 

Kontrollera att alla delar löper lätt och smidigt! 

Lagerbyte kan utföras genom att primärring med krök och roterarm demonteras och 

därefter kan skruven dras framåt och lagret frigörs för byte. Alternativt lossas 

vänstergängad lagerhylsa vid drevet, och bytet sker den vägen. 

Efter montering smörj kedjor. 

 

 Förbränningsfläkten (rengör skovlar till förbränningsfläkten med en liten borste eller 

tryckluft.) 

 

 Pulversläckare kan ej provas. Kontrollera tryck på manometer. I övrigt följ nationella 

regler för denna typ av brandsläckare. (brännare över 100 kW)) 

 

 Lossa primärring/roster från brännkoppen, gör rent i primärluftrören ta bort ev. koksning 

ur koppen. Genomförs även i tillsynsintervall. 

 

 Slangen mellan externskruven och slussmataren ska vara hel och ansluten med 

slangklämmor. 

 

 Se över tätningsbanden mellan anslutningsplåt och panna Kontrollera att luckorna är 

täta och justera vid behov 

Explosionsluckorna: Dra åt luckorna bara tillräckligt mycket för att de skall vara täta 

Lämna tillräcklig ”explosionsmån” för luckornas fjädrar 

 

 Rengör eldytorna, särskilt konvektionen enligt tillsyn, ovan 

Underhåll och rengöring av kanaler och eventuella anordningar för evakuering av 

rökgaser 

 

 Håll pannan och dess omgivning fri från damm 

Se till att det inte nära askfundamentet finns eldfarligaföremål eller ämnen 

 

 Bränslelager med nivåvakter, erforderlig beställning av påfyllning 

 

 Städning och ordning i pannrum och renhållning vid behov 

 

 Askutmatning och vid behov beställning tömning av ask container. Vid behov beställning 

av sotning 

 

 Rökgasanalys med erforderlig justering av brännaren 
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Avställning av brännare. 
 

Vid tillfällig avställning av brännare inför eventuellt stopp under icke eldningssäsong, 

gäller att: 

 

- Brännaren körs tom på bränsle. 

- Skruvarna Intern och Extern från pelletsförråd är tomma på bränsle. 

- Förvissa sig om att all pellets är uppeldad. 

 

 

Detta görs för att underlätta vid uppstart ! 

 

   En anläggning som stått still med bränsle i skruvar  

  kan innebära haveri i spiraler, kedjor och motorer. 

 

Före förnyad drifttagning ska underhålls schema följas med avseende på: 

- Kontrollera att alla rörliga delar löper lätt 

 

Smörj och justera alltid brännare och matning efter längre tid stopp. 
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              BILAGOR 
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Manual för styrsystem 3006 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillstånd:Drift                       

►Temperatur   60.0˚C 

 Akt. Matning     85% 

 Drifttid       825t 

 Ext.Drifttid xxxxxt 

 Service1        xxt 

 Service2        xxt 

 Inställning 
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5.7. Språk .................................................................................................................................... 46 

5.8. Brännartyper ........................................................................................................................ 46 

6. Driftlägen ............................................................................................................................. 47 

6.1. Startsekvens ......................................................................................................................... 48 

7. Larmindikering...................................................................................................................... 49 

8. Omprogrammering ............................................................................................................... 50 

 

OBS! För att undvika farliga situationer måste alltid matande spänning slås ifrån innan man rör 

någon del i anläggningen. Endast auktoriserad personal får utföra ändringar och reparationer 

av anläggningen 

1. Inledning 
Denna manual är inte en komplett manual för någon av EcoTecs produkter. Denna manual täcker 
styrsystemet 3006 som bland annat används till BioLine20, 25, 50 och BioLine100. 

2. Inkoppling 

Inkommande kraftanslutning 
VIKTIGT! Systemet försäkras med max 10A. Säkerställ att belastningen på utgångarna aldrig 
överskrider systemets totala maxlast för utgångarna 2000W och att varje utgång inte belastas med 
mer är 1000W.  
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2.1. Inkopplingstabell för 3006 
Anslutning Spänning 

(V) 

Kabel 

Part 
*) 

Anslutnings plint Not. 

 Supply Stocker Blower Ign. 

FÖRBRÄNNINGSFLÄKT 230 Vac M:1    N   

FÖRBRÄNNINGSFLÄKT 230 Vac M:2    U   

         

NIVÅVAKT SÄNDARE+ Signal+ M:3 A      

NIVÅVAKT SÄNDARE Signal M:4 K      

NIVÅVAKT MOTTAGARE+ Signal+ M:5 16      

NIVÅVAKT MOTTAGARE- Signal M:6 6      

OPTOVAKT Signal M:7 7      

OPTOVAKT Signal+ M:8 17      

         

INTERNMOTOR 230 Vac M:9    N   

INTERNMOTOR 230 Vac M:10   U   OBS! 

         

TERMOKONTAKT BAKVÄRME Signal M:11 2      

TERMOKONTAKT BAKVÄRME Signal+ M:12 12      

         

TÄNDELEMENT 230 Vac M:13     N Finns på BioLine 20 & 25 

TÄNDELEMENT 230 Vac M:14     U Finns på BioLine 20 & 25 

         

GRÄNSLÄGE, BRÄNNARE I 
PANNAN 

Signal M:15 1     Finns ej på BL100 

GRÄNSLÄGE, BRÄNNARE I 
PANNAN 

Signal+ M:16 11     Finns ej på BL100 

RESERV  M:17       

JORD  M:18 
GN/GU 

    PE OBS! 

         

MAX TEMP_N Signal T:1 4    1  

MAX TEMP_N Signal+ T:2 14    11  

DRIFT TEMPERATUR Signal S:1 5      

DRIFT TEMPERATUR Signal+ S:2 15      

EXTERN START Signal  3     OPTION 

EXTERN START Signal+  13     

         

INKOMMANDE MATNING 
(FAS) 

230 Vac L  L1     

INKOMMANDE MATNING 
(NOLLA) 

230 Vac N  N     

INKOMMANDE MATNING 
(JORD) 

 PE  PE     

         

LAMBDA GIVARE  12 V Vit 9     OPTION 

LAMBDA GIVARE 12 V Vit 19     

LAMBDA GIVARE Signal Svart 8     

LAMBDA GIVARE Signal Grå 18     

         

EXTERN MATNING (FAS) 230 Vac L   V    

EXTERN MATNING (NOLLA)  N   N    

EXTERN MATNING (JORD)  PE   PE    

         

LARMUTGÅNG Signal  K1     Potentialfri 
 1A  30 Vdc LARMUTGÅNG Signal  K2     

*)  M:x = Multiledare till brännaren 
 T:x = Kabel till maxtermostat 
 S:x = Drifttemperatur 
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Endast på 
BL20 och 25, 
option på 
BL50 

Finns ej på 
BioLine100 

http://www.caminaecotec.se/


 

Underlag för drift o underhåll 

Nycaddat styrkort ny logga 

Dokumentnamn: 

Sve man 30-300 
3006_REV_20140221  

Fastställd av:  

Pelle karlsson 
REV: 20140221 

 

Projekt:  
Drift- och Underhållspärm 

BioLine 30-100 med 3006 styr 

Datum: 

2011-01-25 

 

Sida:  38 /56 

 

CaminaEcoTec Sweden AB 
Hedbovägen 42   
Box 2103  
S-511 02 Skene www.caminaecotec.se  

2.2. Externmatning 
Externmatningen kopplas in enligt föregående sidor. Om en 3-fasmotor skall användas krävs en 
konverteringsenhet från 2-fas till 3-fas. Om en kontaktor kopplas till externmatningsutgången skall ett 
motstånd kopplas parallellt över utgången för att säkerställa att kontaktorn släpper. Motstånd 15 kOhm 
10W (art. Nr. 1313-07 EcoTec) rekommenderas. En färdig enhet finns också att beställa från EcoTec. 

2.3. Maxtermostat 
Max-termostatkabeln är förmonterad på plint 4 och 14 i styrsystemet. Denna kabel ansluts till 
systemets max-termostat. Max-termostaten ska vara utrustad med manuell återställning, kontakten 
ska vara potentialfri (spänningslös) och normalt sluten (bryter vid fel). Maxtermostaten är en viktig del i 
säkerhetssystemet och måste anslutas. 

2.4. Drifttermostat 
Drift-termostaten består av en separat temperaturgivare med kabel. Termostaten är förmonterad på 
plint 5 och 15 i styrsystemet. Kabeln kan förlängas upp till 25m (0,5mm2) eller kortas. Givaren bör 
monteras i dykrör för bästa möjliga temperaturmätning. Drifttermostaten måste anslutas för att 
brännaren skall fungera som avsett. 

2.5. Larmenhet 
Möjlighet finns att ansluta en extern larmenhet. Detta görs genom att använda kontakterna K1 och K2. 
När brännaren larmar finns kontakt mellan K1 och K2 vilket gör att K2 får samma spänning som K1. 
Genom att koppla in olika signaler på K1 kan man alltså välja vilken larmfunktion man vill ha.  
Nedanstående skiss visar hur man kan göra för att få ut 18V till en larmenhet när brännaren larmar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS! Den potentialfria kontakten får maximalt belastas med 1A 30Vdc. Vid inkoppling enligt 
ovanstående skiss får plint 18 inte belastas med mer än 0.8 A (motsvarar ca 15W). 

2.6. Extern start 
När en brännare arbetar mot en ackumulatortank vill man oftast kunna starta och stoppa brännaren 
beroende på tankens temperatur. En extern styrenhet kan anslutas till plint 3 och 13. Ingången är 
förprogrammerad för denna funktion. När kontakten sluts startar brännaren och när den bryts stoppar 
den. Brännarens drifttemperatur ställa upp så att brännaren inte själv stoppar på grund av för hög 
temperatur i pannan. Underhållseldning går ej att kombinera med denna funktion. Inkoppling enligt 
skiss nedan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

3 Potentialfri kontakt från 
ackumulatortankens styrkrets 

13 

 

 
Lampa, summer 
eller annan 
larmenhet som 
kan drivas med 
18V. 
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3. Introduktion till styrsystem 
I menyerna används markören ► för att markera vilken 
kommandorad som är markerad. När en parameter är markerad 
och ändringsbar växlar markören från ► till 
 
 

Knapp Beskrivning 

START Knappen används för att starta brännaren 

STOP Knappen används för att stoppa brännaren 

▲ (Pil upp) Används för att gå uppåt i en meny och för att ändra en parameter 
till ett högre värde.  

Tar även bort informationstexter och larm-meddelanden. 

◄ (Pil vänster) Används för att backa till tidigare meny. Vid ändring av 
parametervärde används den för att backa utan att ändra värdet 

▼ (Pil ner) Används för att gå nedåt i en meny och för att ändra en parameter 
till ett lägre värde. 

► (Pil höger) Används för val av undermeny, Välja parameter och bekräfta ett 
ändrat värde 

4. Kundinställningar 
Användarmenyerna i 3006 ser ut så här: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillstånd:Drift                       

►Temperatur   60.0˚C 

 Akt. Matning    xx% 

 Drifttid     xxxxxt 

 Service 1       xxt 

 Service 2       xxt 

 Inställning 

Inställnings Meny              

►Ladda Brännare  Nej     

 Drift  

 Vila 

 Extern Matn 

 Givare  

 Underhållsfyr    Ja 

 Service 1        0t 

 Återställ Par.  Nej 

  

  

Drift Meny  

►Drift temp.    72˚C 

 Matningsjust.    0% 

  

Vila Meny  

►Gångtid        30s 

 Stopptid       20m  

 Eftergångtid   20s 

  

Extern matn  

►Gångtid Ext     30s 

 Start Extern    Nej 

 Manuell tid      1m 

  

  

Temperatur Meny  

►Drift temp.    72˚C 

  

  

Givare  

►Optovakt bör     30 

 Optovakt är     XXX 

 Nivåvakt bör     78 

 Nivåvakt är     XXX 
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4.1. Huvudmeny 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. Inställningsmeny 

Tillstånd: Drift                      

►Temperatur   60.0˚C 

 Akt. Matning    xx% 

 Drifttid     xxxxxt 

 Service 1       xxt 

 Service 2       xxt 

 Inställning 

Indikerar tillstånd.  
  Stoppad=Brännaren är stoppad 
  Start=Brännaren håller på att starta 
  Drift=Brännaren i drift 
  Vila=Brännaren är temporärt i vila 
Brännaren kan också indikera larm. T.ex: 
  LARM: Tändningsfel=Brännaren kunde inte starta 
För övriga larm se avsnittet ”Larmindikering”.  

Här indikeras vilken temperatur 
systemet mäter. Pil höger ► leder 
till inställning av drifttemperatur. 

Visar hur stor andel av maximal 
bränsleinmatning som används. 

Visar hur många 
timmar brännarens 
internmotor varit i 
drift. 

Drifttimmar (internmotor) kvar till 
Service 1. Kan ställas av kund 
och ÅF. Syns endast om tid är 
inställd >0. 

Drifttimmar (internmotor) 
kvar till Service 2. Kan 
endast ställas av 
återförsäljare. Syns endast 
om tid är inställd >0. 

Pil höger ► leder till 
Inställningsmenyn. 

Inställnings Meny              

►Ladda Brännare  Nej     

 Drift  

 Vila 

 Extern Matn 

 Givare  

 Underhållsfyr    Ja 

 Service 1        0t 

 Återställ Par.  Nej 

  

  

Ändra till Ja för att manuellt ladda 
brännaren. Används t.ex. vid 
återställning efter att externskruv gått 
tom. Stoppa med STOP-knappen. 

Gå vidare till vila menyn 

Gå vidare till 
externmatnings 
menyn. 

Gå vidare till givare 
menyn 

När underhållsfyr aktiveras sätts 
matningstiden under vila menyn till 
30s. Detta gör att glöden i brännaren 
inte slocknar vilket gör att brännaren 
startar utan tändelement. 

Inställning av hur många 
timmar Service 1 skall räkna 
ner från. Sätts värdet till 0 
inaktiveras funktionen. 
Service 2 kan endast ställas 
av återförsäljare. 

Återställer alla parametrar till de som 
återförsäljaren ställt in. 

Gå vidare till drift 
menyn 
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4.3. Temperaturmeny 
 

 

 

 

4.4. Driftmeny 
 

 

 

 

 

 

4.5. Vilameny 
 

 

 

 

 

 

 

4.6. Externmatningsmeny 
 

 

 

 

 

 

 

4.7. Givare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatur Meny  

►Drift temp.       73˚C 

  

  

Visar den vattentemperatur som 
brännaren försöker upprätthålla  

Drift Meny  

►Drift temp.        72˚C 

 Matningsjust.    0% 

  

Justerar matningen relativt den som 
återförsäljaren ställt in. Om 
parametern sätts till 10% kommer 
brännaren mata in 10% mer bränsle 
än grundinställning. 

Visar den vattentemperatur 
som brännaren försöker 
upprätthålla.  

Vila Meny  

►Gångtid        30s 

 Stopptid       20m  

 Eftergångtid   20s 

  

Hur länge brännaren skall gå mellan 
varje stopptid. Om värdet är 0 
kommer brännaren till slut slockna 
helt och måste sedan startas med 
tändelement eller manuellt. 

Tid mellan varje inmatning i 
vila-läge 

Hur länge fläkten skall gå 
efter det att matningen 
stoppat.  

Extern matn  

►Gångtid Ext     30s 

 Start Extern    Nej 

 Manuell tid      1m 

  

  

Den tid som externmotorn skall gå 
varje gång internförrådet blir tomt.  

Startar externmatningen 
utan att brännaren är igång. 
Kör enbart externmatning.  

Talar om hur länge 
externmatningen skall vara 
igång om den startas enligt 
ovan.  

Givare  

►Optovakt bör     30 

 Optovakt är     XXX 

 Nivåvakt bör     78 

 Nivåvakt är     XXX 

  

  

Värde som optovakten måste 
överskrida för att brännaren skall 
tolka det som om det brinner.  

Visar det värde som den optiska 
vakten registrerar när den tittar in 
mot lågan. Vid drift skall denna 
gå upp över 300.  

Visar det värde som 
nivåvakten måste överskrida 
för att förrådet skall tolkas som 
tomt.  

Lågt värde betyder att inget ljus 
kommer fram till mottagaren (det 
finns pellets) högt värde större än 
94 betyder att det är ljus kommer 
fram. (det finns inga pellets). 
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5. Avancerade inställningar 
 

För att nå denna menystruktur måste man logga in. Inloggning sker genom att pil-knapp vänster, höger 
och start-knapp trycks in samtidigt. Se nedan. 

 

 Håll ner ◄  

 Fortsätt hålla ner ◄ och tryck ner både ► och START 

 Displayen växlar till en inloggningsmeny 

 
 

 

 

 

 

För att skriva in lösenordet tryck  ►  Markören flyttar till första * 
För att ändra värde tryck pil upp  ▲ eller ner ▼.  För varje tryckning stegas värdet upp eller ner ett 
steg. När rätt siffra är inmatad vänta i 1-2 sekunder så flyttar markören till nästa *. När rätt lösenord är 
inskrivet tryck pil höger  ►. 
 

Lösenord ( =Password) tillhandahålls av återförsäljare eller/och installatör. 
 

OBS! om felaktigt lösenord matas in fem gånger i följd inom 15 min kommer inloggningsmöjligheten att 
spärras. Spärren släpper automatiskt efter 5 timmar, den kan även låsas upp med en Puk-kod som 
kan fås via EcoTec på begäran. Styrsystemet fungerar som vanligt även om inloggningen är spärrad. 
 
Man lämnar menyn för avancerade inställningar på samma sätt som alla andra menyer genom att 
trycka ◄. Displayen växlar själv tillbaka till standardläget efter ca 5 min om inga knappar används. 
Det är rekommenderat att ha styrsystemet i stoppat läge när parameterändringar utförs.  

Restricted Area  

►Password:********** 

 PW No:   XXXXXXXXXX 
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Avancerade inställningar för 3006: 

 Huvud Meny                     

►Tändning 

 Start 

 Drift 

 Visa O2 Meny    NEJ 

 DI3=Extern Start 

 Givare  

 Service 1        0t 

 Service 2        0t 

 Språk:      SVENSKA 

 Välj brännare B 50-100 

 Spara Inst.     NEJ 

Olika språk:              

Svenska 

Italienska 

Tyska 

Engelska 

Dansk 

Franska 

Finska 

 

Tändnings Meny  BL50 BL100 

►Gångtid Int     60s   60s 

  

  

Drift Meny      BL50 BL100 

►Drift temp.    72˚C  72˚C 

 Matning Int.    70%   80% 

 Matningsjust.    0%    0% 

 Cykeltid Int.   20s   20s 

 Rensnings tid    3t    3t 

 Rensning akt   120s  120s 

 Min temp       20˚C  20˚C 

 Tid för stopp   15m   15m 

 Temp.Hyst+      6˚C   6˚C 

 Temp.Hyst-     -2˚C   2˚C 

 Eftergångtid    60s   60s 

 Fläkt cykel    0.3s  0,3s 

 Fläkt          100%   80% 

 Effektregler.   NEJ   NEJ 

 

Givare   BL50 o BL100 

►Optovakt BÖR     30 

 Optovakt ÄR     XXX 

 Nivåvakt BÖR     78 

 Nivåvakt ÄR     XXX 

  

  

Start Meny      BL50 BL100 

►Matning tänd    50%   60% 

 Matning tänd   400s  700s 

 Matning start   60%   60% 

 Cykeltid Int.   20s   20s

  

  

Olika brännartyper:  

B-20 

B-25 

B-50 

B-100 

A3 

Agro 

 

 

  

  

Olika funktioner:              

Extern start 

Termo. Motor 

Säkerhets larm 

Extern larm 

Förråd öppet 

Används EJ 

 

 

http://www.caminaecotec.se/


 

Underlag för drift o underhåll 

Nycaddat styrkort ny logga 

Dokumentnamn: 

Sve man 30-300 
3006_REV_20140221  

Fastställd av:  

Pelle karlsson 
REV: 20140221 

 

Projekt:  
Drift- och Underhållspärm 

BioLine 30-100 med 3006 styr 

Datum: 

2011-01-25 

 

Sida:  44 /56 

 

CaminaEcoTec Sweden AB 
Hedbovägen 42   
Box 2103  
S-511 02 Skene www.caminaecotec.se  

5.1. Huvud Meny 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Tändnings Meny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Start Meny 
 

 

 

 

 

Huvud Meny                     

►Tändning 

 Start 

 Drift 

 Visa O2 Meny    NEJ 

 DI3=Extern Start 

 Givare  

 Service 1        0t 

 Service 2        0t 

 Language:    SVENSKA 

 Välj brännare B 50-100 

 Spara Inst.     NEJ 

Pil höger ► leder till 
Tändningsmenyn 

Pil höger ► leder till 
Startmenyn 

Pil höger ► leder till 
Driftmenyn 

OBS! O2-funktionen är en 
optionsfunktion. Välj JA  för att 
O2-menyn ska visas på 

kundnivå. Denna funktion är ej 
aktiverad från fabrik. 

 Välj funktion på 
extraingången (3 och 13). 

 
Pil höger ► leder till 
Givare-menyn 

Anger antal timmar som 
skall räknas ner från till 
Servicelarm. Värde 0 
stänger av funktionen. 
Service 2 kan endast nås 
av ÅF 

 

Språkval 

Aktiverar 
standarinställningar för 
olika modeller. 

Välj JA och bekräfta med ► för att 
spara kundanpassade inställningar. 

 

Tändnings Meny  

►Gångtid Int      60s 

  

  

Tid som internskruven 
doserar in bränsle inför varje 
nytt tändförsök. 

 

Start Meny  

►Matning tänd    50% 

 Matning tänd   400s 

 Matning start   60% 

 Cykeltid Int.   20s  

  

Anger internskruvens 
procentuella inmatning 
under starttiden. 
 

Anger internskruvens 
procentuella inmatning under 
uppstartstiden . 

 

Angår internskruvens 
periodtid. 

Anger hur länge brännaren 
skall mata in bränsle vid 
start. 
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5.4. Drift Meny 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

TÄNK PÅ ATT KONTROLLERA RÖKGASTEMPERATUREN FÖR BÅDE  

HÖGSTA OCH LÄGSTA EFFEKT. 

Drift Meny  

►Drift temp.    72˚C 

 Matning Int.60-100% 

 Matningsjust.    0% 

 Cykeltid Int.   20s 

 Rensnings tid    3t 

 Rensning akt   120s 

 Min temp       20˚C 

 Tid för stopp   15m 

 Temp.Hyst+      6˚C 

 Temp.Hyst-     -2˚C 

 Eftergångtid    60s 

 Fläkt cykel    0.3s 

 Fläkt       60-100% 

 Max Effekt      70% 

 Min Effekt      70% 

 Effektregler.   NEJ 

 

Systemets önskade 
drifttemperatur. 

 
Andel av tiden som 
internskruven går under 
normal drift.  

 

Justerar inmatningen relativt 
det som den inställda. 
Påverkar både när 
effektreglering är av och på. 
Kan justeras mellan -20% och 
+20%. Om bränslet håller låg 
kvallitet kan den ökas några 
procent och även sänkas 
några procent om man har 
bättre bränsle. 

 

Anger internskruvens 
cykeltid. 

Intervall med vilket 
brännaren under kontinuerlig 
drift själv ska utföra en 
rensningsoperation. 
 

Den tid som den 
automatiska 
rensningsfunktionen 
kommer att vara aktiv. 

Om systemtemperaturen faller 
under denna nivå, i inställd tid 
”Tid för stopp”, stoppar 
brännaren och larmar för Min 
Temp. 

Anger den tid som optovakten 
måste vara utan ljus för att 
brännaren ska stoppa och 
larma. Det är även den tid som 
systemtemperaturen måste 
vara under Min temp för att 
brännaren ska stoppa och 
larma. 

 

Hur mycket över drift-
temperaturen som krävs innan 
brännaren stoppar. 

Hur mycket under drift-
temperaturen som krävs innan 
brännaren startar. Brännarfläktens periodtid. Kan 

ändras vid resonansproblem. 

(Visas när Effektregler är NEJ) 
Här anges brännarfläktens 
nivå. Vid justering av denna 
parameter måste hänsyn tas 
till rökgastemperaturen.  

(Visas när Effektregler är JA) Här 
anges den största andel av max-
effekten som  brännaren skall 
utnyttja. Tänk på att inte få för 
hög rökgastemperatur!  

(Visas när Effektregler är JA) Här 
anges den minsta andele av 
max-effekten som  brännaren 
skall utnyttja. Tänk på att inte få 
för låg rökgastemperatur!  

Anger om brännaren skall använda sig 
av effektreglering. När denna parameter 
är satt till ”JA” sätts max och min-effekt 
för att tala om i vilket område brännaren 
skall arbeta.  

Styr hur länge fläkten skall gå 
när brännaren övergår från 
drift till vila. 
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5.5. Givare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6. Valbara funktioner 
I denna meny kan man välja vad man vill använda en av ingångarna till (anslutning 3 och 13). Standard 
är att använda den som ”Extern start”. 
 
 
 
 
 
”Extern larm” 
 

 
 

 
 

5.7. Språk 
Välj det språk du vill använda. Valet påverkar menysystemet både för grundinställningar och för 
avancerade inställningar. Vilka språk som finns tillgängliga varierar mellan olika marknader. 
 
 
 

5.8. Brännartyper 
Styrskåpet kan användas för flera av EcoTecs produkter. Genom att välja brännare ställs alla 
standardinställningar in för att passa den aktuella brännaren. 
  

Givare  

►Optovakt bör     30 

 Optovakt är     XXX 

 Nivåvakt bör     78 

 Nivåvakt är     XXX 

  

  

Värde som optovakten måste 
överskrida för att brännaren skall 
tolka det som om det brinner.  

Visar det värde som den optiska 
vakten registrerar när den tittar in 
mot lågan. Vid drift skall denna 
gå upp över 300.  

Visar det värde som 
nivåvakten måste överskrida 
för att förrådet skall tolkas som 
tomt.  

Lågt värde betyder att inget ljus 
kommer fram till mottagaren (det 
finns pellets) högt värde >90 
betyder att det är ljus kommer 
fram. (det finns inga pellets). 

Valbara funktioner:    

Extern start 

Termo. Motor 

Säkerhets larm 

Extern larm 

Förråd öppet 

Används EJ 

 

 

Tar bort alla funktioner på 
ingången. 

 

När det blir kontakt mellan 
de båda anslutningarna 
startar brännaren. 

Larm som går när kontakten 
är bruten.  Texten är 
”Termo Motor”, 
”Säkerhets larm”, 
”Extern larm” eller 
”Förråd öppet” 
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6.  Driftlägen 
Styrsystemet växlar mellan ett antal olika driftlägen. Dessa illustreras i följande schema: 
 

 
 
 

Drift 
Brännaren är igång. 

Stoppad 
Brännaren är 
stoppad. 

Vila 
Brännaren är i 
vila. 

Kyl brännare 
Brännaren 
förbränner de rester 
som finns kvar. 

Startsekvens 
Se nästa sida. 

Startknapp eller extern 
start 

Misslyckad tändning 

Stoppknapp eller 
extern stopp 

Temperaturen 
indikerar att 
brännaren 
behöver startas 
eller stoppas. 

 

Larmstopp 

       Larmstopp 
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6.1. Startsekvens 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Viloläge” 
Termostaten kallar på 

värme. 
Växlar från vila till drift 

 

Matning på 50 - 100%, fläkt på 100% upp till 400 - 700s 
 

Driftläge 

”Tändförsök” 
1,2 eller 3. 

”Stoppat läge” Tryck på 

Start-knappen 

 

Låga 
(optvakt) 

 

Ja 

Startläge, fläkt på 100%, matning 
på 60% i 2 minuter. 

Matning styrs av ”Matning start” 
 

Låga 
(optvakt) 

Nej 

Ja 

Tändförsök 
kvar 

Nej 

Ja 

Kyl brännaren 

”Tändningsfel” 
Brännaren stoppad 

Fläkt på 100% i 90 sek 

Fläkt på 100% i 
90 sek 

 

Nej 

Matning på 50 - 100% i 60 
sekunder. 

Styrs av ”Gångtid Int” 

”Stoppat läge” Tänd brännaren, vänta ca 5 

min, tryck på startknapp. 
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7. Larmindikering 
Nedanstående tabell ger en mycket kort beskrivning av vilka felmeddelanden systemet kan visa. För 
mer information om hur dessa fel kan avhjälpas se manualen för den produkt 3006 styrningen är 
kopplad till. 
 

Larm 
Beskrivning 

LARM: Säkerhetslarm 

 
Brännaren har stoppat pga. att maxtermostaten har löst ut. Brännaren kan 

återstartas med START när maxtermostaten är återställd. 

När maxtermostaten är återställd kan larmet tas bort med Larmtexten tas 

bort med ▲.  
LARM: Brän. EJ mont. 

Gäller endast BL 50 

Byglad på BL 100 

Brännaren har stoppat pga. att brännaren och pannan har separerat. 

Brännaren kan återstartas med START när den är korrekt monterad igen. 

När sensorn är återställd kan larmet tas bort med ▲.  
LARM: Bakvärme Brännaren har stoppat pga. att termokontakten på inmatningsröret har löst 

ut. Internmotor går kontinuerligt i 15 min. Brännaren kan återstartas med 

START när termokontakten är återställd. När kontakten är återställd kan 

larmet tas bort med ▲.  
LARM: Min Temp, Stopp 

 
Brännaren har stoppat pga. att panntemperaturen har sjunkit under inställt 

min-värde. Brännaren återstartas med START 

Detta inträffar vanligast vid nyinstallation när systemet är nyfyllt med kallt 

vatten. Larmtexten tas bort med ▲. 

LARM: Tändningsfel Brännaren har stoppat pga. att inställt antal tändningsförsök har misslyckats 

(grund inst.= 3ggr). 

Brännaren kan återstartas med START när felet är avhjälpt. 

Larmtexten tas bort med ▲. 

LARM: Ingen Låga Brännaren har stoppat pga. att elden har slocknat. 

Brännaren kan återstartas med START. 

Larmtexten tas bort med uppåtknappen. 

LARM: Fel Ext. Matning Brännaren har stoppat pga. att externmatningen har gått för lång tid utan 

att bränsle har matats fram. 

Brännaren kan återstartas med START när bränsle är påfyllt och frammatat i 

brännaren. Larmtexten tas bort med ▲. 

LARM: Externt Larm 

LARM: Termo motor 

LARM: Säkerhetslarm 

LARM: Förråd öppet 

OBS! Option! (Beror på inställning som återförsäljaren gör) 

Brännaren har stoppat pga. att extern enhet (t.ex. rökdetektor) har löst ut 

(ingen kontakt mellan 3 och 13) Brännaren kan återstartas med START när 

felet är återställt. Larmtexten tas bort med ▲. 
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8. Omprogrammering 
 

OBSERVERA ATT OMPROGRAMMERINGEN GÖRS MED SPÄNNING PÅSLAGEN! IAKTTAG 

FÖRSIKTIGHET SÅ DU INTE VIDRÖR NÅGRA SPÄNNINGSFÖRANDE DELAR SOM EXEMPELVIS 

SÄKRINGSHÅLLAREN. 
 
Vid behov kan 3006-enheten uppgraderas. Detta görs med hjälp av en liten programmeringsdosa som 
EcoTec tillhandahåller. Omprogrammeringen går till på följande sätt: 
 

1. Pilla bort de små skydden och skruva sedan bort den stora frontluckan. 
2. Koppla in dosan enligt bilden nedan (JP1). Ingen röd lampa skall tändas. 
3. Tryck på knappen på dosan. Den skall nu börja blinka. Vänta tills lampan slocknar (ca 1 

minut). 
4. Koppla bort strömmen, ta ur kontakten och sätt tillbaka luckan. 
5. Koppla in strömmen igen. Kontrollera att rätt versionsnummer visas när enheten startar. 

 
Om det inte fungerar beror det oftast på dålig kontakt eller dåliga batterier i dosan. Prova att ta ur och 
koppla i sladden några gånger, om det fortfarande inte fungerar byt batteriet. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Säkringar 
 
Säkring (1) till styrning som är EN15-270 godkänd, är T100mAL-250V  
Säkring (1) till styrning som inte är EN 15-270 godkänd, (före 2009 v.39) är T250mAL-250V  
 
Säkring (2) till styrning som är EN 15-270 godkänd, med serienummer 10500048 eller senare är 
utrustad med en säkring som skyddar styrkortet om tändelementet kortsluter. Säkringen är på T 3,15 A 
250 VAC  

 
 
 

1 

2 
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Installationsformulär 
KUND 
Namn: 
Tel.:  
Adress:  
Postnummer: 
 
AUKTORISERAD INSTALLATÖR/Företagsnamn ÅF:s kundnummer; 
Namn:  
Tel: 
 
PRODUKT KAMIN/BRÄNNARE 
Modell:  
Tillv.nr. brännare 
Tillv.nr. styrlåda  
 
INSTALLATIONEN GJORD I 
Panna: 
Tillv. År: 
Dragbegränsare monterad:  

Murad skorsten ❏  Stålrör ❏ Area: 

Horisontell skorstenslängd i m: 
 
MÄTVÄRDEN (Avser ej Tyrkamin som är typtestad från fabrik) 
CO2: 
 
För att garantin skall gälla måste en kopia av installationsbeviset insändas till 
CaminaEcoTec Sweden AB senas en (1) månad efter utförd installation. 
Installationsbeviset skall vara undertecknat av såväl kund som behörig ÅF / Installatör. 
 
INSTALLATIONEN GODKÄND Som ägare av brännare / panna / kamin har jag läst och 
uppfattat instruktioner för drift och underhåll.  
 
Ort: 
 
 
Behörig ÅF / Installatör: 
 
 
 
ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR / ÅTGÄRDER 
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                                                                        Anslutning av rökgasfläkt till TM3006 

 

 
 

 

A1    15    B1 

 

 

 

    Tidrelä 

 

 

 

18     16    A2 

            Styrskåp 3006 

 

  Supply                  Blower 

   L1  N                       U 

       A2   A1 

R                       

 R 

 

S       Kontaktor 

 S 

 

T 

 

 

 T 

 

 

Motor 

230 V 

Fas 

Nolla 
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Inkopplings schema för manöverutrustning av rökgasfläkt eller pump styrt av  

EcoTec styrskåp 3006. Mode knappen på tidreläet skall vara inställt på D och 

tiden på 60 sekunder (6 och x10sek alt. 10 x 0,1min) eller önskat högre värde. 

 

OBS! Styrlådan är tänkt att användas till både enfas och trefas applikationer. Vid enfas 

används endast de kontakter på reläet som behövs 

 

Bild 1. Anslutningsplint i styrlåda. Observera att det är plint U där det står blower. 
 

 
 

Bild 2. kontaktor och tidrelä box 1-91-8011 
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Inkoppling av paralellmotstånd för 
externmatning till TM3006 
 
Om styrskåp 3006 används tillsammans med ett kontaktor för att driva t.ex. externmatningen behöver ett 

parallellmotstånd kopplas in för att kontaktorn skall släppa. Orsaken till detta är att det finns en svag 

läckström i styrskåpet. När man har en motor eller någon annan kraftig last inkopplad märks inte detta 

men om man kopplar in en svag last som en kontaktor kan man få problem. 

 

Lösningen är att montera ett motstånd enligt nedanstående skiss. Olika kontaktorer kan behöva olika stora 

motstånd för att de skall fungera bra. I det flesta fall räcker det att använda ett motstånd på 15kOhm som 

klarar minst 5W. Skulle inte detta räcka kan man exempelvis använda 4,7kOhm som klarar minst 15W. 

 

Tänkt på att motståndet kan bli mycket varmt! Se till att kopplingsboxen är väl tilltagen så att det finns luft 

runt motståndet. Montera INTE motståndet direkt i styrskåpet! 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Styrskåp 

Kopplingsbox 
Motor 

Motstånd kopplas 
parallellt med 
kontaktorn för att 
få större last på 
styrskåpets utgång 

Kontaktor 

Matning till motor 
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Instruktion för installation av tändning i 50 kW brännare 

Detta dokument beskriver installation av tändning i 50 kW brännare med 3006-skåpet.   

Montering av komponenter 

Skruva fast tändpistolen i brännaren enligt bilderna nedan. Tändröret skall ligga precis 

ovanför koppkanten och skall riktas snett ner mot mitten av koppen. Tänk på att det skall vara 

möjligt att montera av koppen när tändröret fästs mot sekundärluftsröret. Kopplingsboxen kan 

antingen fästas på brännaren (man använder då de båda vita kablarna) eller på väggen bredvid 

styrboxen (ersätt de vita kablarna med egna kablar till styrskåpet (ignition N och U). 
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Elektrisk inkoppling 

Eftersom varmluftspistolen är så kraftig (1600W, 7A) måste denna ha en separat 

spänningsmatning. Brännarens styrning används för att aktivera en kontaktor som startar 

värmeelementet samt också aktiverar ett tidrelä som driver varmluftpistolens fläkt. Detta gör 

att fläkten kommer gå längre än värmespiralen vilket gör att denna kyls av (längre livslängd) 

och dessutom hjälper till att få igång förbränningen ordentligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L1   L2   L3   21 

 

Kontaktor 

J7KN-14-01 

 

T1   T2   T3   22 

A1   15   B1 

 

Tidrelä 

H3DS-ML 
  ->2, X 1m, Mode D 

 

18   16   A2 

A1  A2 

15kΩ 10W 

Vit (från brännare) 

Vit (från brännare) 

Nolla 

Fas 
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