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1. WST

P

Niniejsza Dokumentacja Techniczno - Ruchowa palnika retortowego BIOTEC przeznaczona jest dla
u ytkowników tych palników. Ze wzgl du na specyfik tego typu palników zobowi zuje si u ytkowników
do dok adnego zapoznania si z jej tre ci co u atwia poprawne zainstalowanie palnika w kotle oraz
pozwoli w sposób prawid owy wykonywa czynno ci obs ugi codziennej i okresowej.
Dzi ki post powaniu zgodnym ze wskazówkami zawartymi w DTR, u ytkownik b dzie móg w pe ni
do wiadczy i doceni walory eksploatacyjne palnika BIOTEC
ZAK ÓCENIA W PRACY PALNIKA SPOWODOWANE NIEZNAJOMO CI NINIEJSZEJ DTR,
SZCZEGÓLNIE NIEW A CIWYM DOBOREM KOT A LUB PALNIKA, ICH ZABEZPIECZE ORAZ
NIEW A CIWYM PRZYGOTOWANIEM NIE PODLEGAJ REKLAMACJI

2. INFORMACJE OGÓLNE
U ytkownik przed monta em i w czeniem do eksploatacji palników retortowych BIOTEC powinien
dok adnie si zapozna z niniejsz Dokumentacj Techniczno - Ruchow .
Producent palników retortowych BIOTEC udziela gwarancj . Warunki gwarancji okre lone s w
oddzielnej karcie gwarancyjnej. Producent nie bierze odpowiedzialno ci za wady powsta e na skutek
nieprzestrzegania niniejszej DTR jak te za skutki powsta e z winy jej nieprzestrzegania.
Gwarancji nie podlegaj komponenty eksploatacyjne jak: plastikowe elementy luzy, uszczelki itp.
Przy zakupie nale y sprawdzi kompletno
podan w DTR i dowodzie zakupu.

3. SPECYFIKACJA DOSTAWY I WYPOSA

palnika i jego wyposa enia, zgodnie ze specyfikacj

ENIA.

Palnik retortowy BIOTEC dostarczany jest osobno lub w zestawie. Zawarto
specyfikacji wysy kowej. Integraln cz ci palnika jest sterownik.

zestawu okre lona jest w

4. PRZEZNACZENIE PALNIKÓW.
Palnik retortowy BIOTEC, przeznaczony jest do montowaniu w kot ach do spalania paliw sta ych.
Kot y z palnikiem retortowym mog by stosowane wy cznie w instalacjach systemu otwartego
zabezpieczonych zgodnie z PN-91/B-02413.
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5. OPIS TECHNICZNY PALNIKA

5.1 Dane techniczne
TYP PALNIKA
Moc palnika
Sprawno

palnika

Napi cie
Zapotrzebowanie energii
Waga
D ugo
Szeroko

(od kot a)
(poza kot em)

C1

C2

C3

100-140 kW

150-240 kW

250-300 kW

~95 %

~95 %

~95 %

220 VAC

220 VAC

220 VAC

260 W

400 W

400 W

~130 kg

~150 kg

~150 kg

550 mm

550 mm

550 mm

500 mm

500 mm

500 mm

350x350mm

450x350mm

450x350mm

700 mm

700 mm

700 mm

~600 mm

~700 mm

~800 mm

~25 m3

~30 m3

~35 m3

~31kg/ god .

~54kg/ god

~ 67kg/ god

min 20 dni

min 14 dni

min 13 dni

Najmniejsze wymiary otworu w kotle:
Szeroko

x Wysoko

G boko

komory

Wymagana wolna przestsze nad g owic
Zalecana wielko

magazynu na pellets

Maksymalne zu ycie pellet
Czas opró nienia magazynu
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5.2 Konstrukcja

21

20

0
1. luza
2. Ga nica proszkowa. (tu niewidoczna)
3. Motoreduktor (tu niewidoczny)
4. Wentylator spalania.
5. Regulacja powietrza wtórnego i trzeciego
6. Regulacja powietrza pierwotnego.
7. Dysza powietrza trzeciego.
8. Dysza powietrza wtórnego
9. Miska paleniska z otworami na nadmuch powietrza pierwotnego.
10. Pier cie obrotowy.
11. Ramie obrotowe
12. Wyczystka rur do powietrza pierwotnego
13. Dysza wtórnego powietsza
14. Izolacja termiczna palnika
15. Czujnik p omienia.
16. Czujnik temperatury na limaku
17. Czujnik poziomu paliwa w zasobniku
18. Zasobnik palnika
19. Kontakt do sterownika
20. Podajnik limakowy palnika
21. a cuch nap dowy
5.3 Zasada pracy
Palnik sterowany jest termostatem kot a. Przy ustalonej temperaturze wody w kotle palnik si w cza.
Kiedy zadana temperatura wody w kotle jest osi gni ta palnik zostaje wy czony. Proporcja
paliwo/powietrze jest ustawiane przy instalacji palnika. Funkcja palnika jest nadzorowana przez
sterownik palnika.
5.4 Funkcja
Pelety s dostarczane to palnika przez podajnik z odpowiedniego zbiornika i spadaj bezpo rednio
przez luz (1) do zasobnika palnika (18). limak palnika (20) podaje paliwo do miski palnika (9) gdzie
odbywa si spalanie pelet przy dostawie powietrza przez otwory w dnie miski. Powsta y przy spalaniu
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gaz drzewny dopalany jest za pomoc powietrza wdmuchanego przez dysze nadmuchu powietrza
(7)+(8) Dostawa powietrza nast puje za pomoc wentylatora (4). Pelety w misce s odpalane zap onem
gor cego powietrza.
Pier cie obrotowy (10), obracany jest ramieniem (11)nap dzanym przez limak i s u y do poruszenia
paleniska jak i oddalenia powsta ego podczas spalania popio u z miski. Sterownik w cza i wy cza
podajnik ze zbiornika po otrzymaniu sygna u od czujnika poziomu w zasobniku (17). Silnik nap dza
przez a cuch (21) luz (1) i limaka palnika (20). Zarówno ilo wdmuchiwanego powietrza jak i ilo
dostarczonego paliwa do ustalonej mocy palnika mo na regulowa miedzy 30 a 100% za pomoc
sterownika oraz indywidualnej regulacji poszczególnego nadmuchu, pierwotnego (6) wtórnego i
trzeciego (7).
5.5 Elementy bezpiecze stwa
1. Przy podwy szonej temperaturze (75o) na rurze limaka sterownik za czy podajnik na 30 min. Po 30
min sprawdzi czy temperatura w podajniku spad a, je eli nie, zg osi alarm.
2. luza zapobiega dopuszczenia powietrza ( fa szywego powietrza) do palnika kiedy wentylator jest
wy czony. W ten sposób ogie zostaje wyduszony.
3. Czujnik p omienia wy cza palnik i alarmuje je eli po 3 próbach rozpalenia nadal jest brak p omienia
w palniku.
4. Elastyczna rura spadkowa miedzy podajnikiem i palnikiem jest z niepal cego si materia u.
5. Ga nica proszkowa pod czona jest do zasobnika palnika specjalnym przewodem rurowym który w
razie podwy szonej temperatury w zasobniku ulega stopieniu i powoduje wypró nienie proszku z
ga nicy do zasobnika.
6. SYSTEM PODAWANIA
6.1 Zasada pracy systemu:
Ze wzgl dów bezpiecze stwa zbiornik na paliwo nie jest zintegrowany z kot em

Magazyn
Magazyn

A

B

Pelety podawane s z wi kszego pojemnika czy sk adu bezpo rednio do palnika kot a.
Podajnik nap dzany jest motoreduktorem sterowanym przez sterownik kot a. Paliwo dozowane jest
poprzez elastyczn rur spadkow bezpo rednio do zasobnika w palniku. Dozowanie paliwa odbywa si
wy cznie podczas pracy palnika. Paliwo nie powinno si gromadzi si spadkowej rurze.
6.2 Podajniki
A. Podajnik 2-4 metrowy, jest to rura pvc o przekroju 90mm wyposa ona w spirale i motoreduktor. Jest
to podajnik do mniejszego magazynu ulokowanego bezpo rednio obok kot a.
UWAGA: pochylenie podajnika 30o do maks. 45o
B. Podajnik o d ugo ci do 12m jest to rura pvc o przekroju 90mm wyposa ona w 2 kolana 45 o, spirale i
motoreduktor. Podajnik ten przeznaczony jest do podawania paliwa z wi kszego magazynu
ulokowanego w kot owni lub innym odpowiednim do tego celu pomieszczeniu.
6.3 Magazyn
TYP PALNIKA
Zalecana wielko

magazynu na pellets

Maksymalne zu ycie pellet
Czas opró nienia magazynu

C1
~25 m3

C2
~30 m3

C3
~35 m3

~31kg/ god .

~54kg/ god

~67kg/ god

min 20 dni

min 14 dni

min 13 dni
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Wi kszy pojemnik mo na urz dzi w pomieszczeniu buduj c skosy ze sklejek i desek lub wbudowuj c
elementy pod ogowe ze stali. Wa ne s odpowiednie skosy w dolnej cz ci pojemnika, aby opró nianie
odbywa o si równomiernie. Magazyny na pelety projektowane s indywidualnie dla ka dego klienta.

1. Sko na pod oga
2. Wziernik
3. Wej cie do zbiornika
4. Otwór do wdmuchiwania pelletu
5. Otwór wentylacyjny
6. Legarki

7. MONTA

PALNIKA

7.1 Wymagania ogólne
Kocio BIOAL jest dostosowany do palnika BIOTEC. Monta palnika odbywa si w przygotowanym do
tego celu miejscu.
Inne kot y na paliwa sta e wymagaj monta u p yty po redniej do której palnik jest przymocowany na
sta e rubami lub na zatrzaski. Do po redniej p yty mocowane jest równie opcjonalne rami do
szybkiego demonta u palnika z kot a.
7.2 P yta po rednia
P yt po redni montuje si w odpowiednim do tego miejscu z boku kot a lub z przodu kot a n.p. w
miejsce drzwiczek. P yta po rednia powinna by przyspawana do kot a i odpowiednio uszczelniona.
UWAGA: palnik powinien by zamontowany tak aby mi dzy kraw dzi g owicy a gór paleniska
wolna odleg o wynosi a min. 20cm
7.3 Termostat
Poza termostatem roboczym wbudowanym w sterownik, nale y równie
awaryjny (STB).

zainstalowa

termostat

7.4 Szczelno
Aby palnik pracowa prawid owo system musi by szczelny tak by fa szywe powietrze nie dostawa o si
do kot a. W razie potrzeby nale y uszczelni wszystkie drzwiczki, w azy, wyczystki i inne otwarcia w
kotle stosuj c samoprzylepny sznurek kotlarski pleciony najlepiej o przekroju 100x10.
UWAGA: nieszczelny system (kocio ) doprowadzi wcze niej czy pó niej do awarii systemu.
7.5 Monta palnika
Palnik mo na umocowa do kot a lub p yty po redniej za pomoc czterech rub. W ka dym wypadku
powierzchnia stykowa musi by uszczelniona sznurem.
7.6 Monta podajnika
Podajnik mo e by dostarczony w zestawie monta owym lub zmontowany. Motoreduktor nale y
umocowa do sufitu pomieszczenia.
Rura wylotowa z podajnika powinna by ulokowana bezpo rednio nad otworem palnika aby unikn
zbierania si drobnego materia u na zgi ciu rury spadkowej.
8. PRACA PALNIKA
8.1 Uruchomienie systemu pierwszy raz
Przed pierwszym startem palnika nale y nape ni podajnik peletami. System mo na nape ni
pod czaj c silnik podajnika bezpo rednio do pr du lub przez nastawienie d u szego czasu podawania
w sterowniku palnika.
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8.2 Start palnika
Sterownik palnika nale y pod czy do zasilania, UWAGA nale y sprawdzi fazy. Za czy funkcj
START przyciskiem. Za czenie funkcji START powoduje za czenie zapalarki, nadmuchu i podajnika w
kotle C.O. W fazie rozpalania paliwo zostaje podawane w zmniejszonej ilo ci. Po przej ciu palnika w
faz normalnej pracy palnik pracuje wed ug ustawionej mocy. Po osi gni ciu zadanej temperatury,
nadmuch i podajnik automatycznie si wy cz . W dowolnym momencie mo na zmieni zadan
temperatur odpowiednimi przyciskami.
Funkcja sterownika opisana jest o odr bnej instrukcji sterownika.
8.3 Normalna praca palnika
Palnik jest w czany i wy czany przez sterownik który utrzymuje zadan temperatur wody w kotle za
pomoc termostatu. Sterownik podtrzymuje ar rozpalaj c palnik na krótki okres czasu. D ugo postoju
jak i czas rozpalania mo na ustawi w sterowniku. W razie wyga ni cia aru palnik jest rozpalany
automatycznie zapalark .
9. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE PALNIKA
Cz stotliwo dogl du palnika i opró nianie kot a z popio u zale y od jako ci peletu i konstrukcji oraz
jako ci kot a. U ywaj c pelety wysokiej jako ci i oryginalne kot y BIOAL wystarczy zajrze do kot owni
raz na tydzie a oczyszczanie kot a i palnika nale y dokona dwa razy na sezon. Dobr indykacj
gromadzenia si sadzy na wymienniku jest podwy szanie si temperatury spalin.
Raz do roku nale y wymieni skrzyde ka luzy oraz oczy ci zasobnik palnika, wyczystki nadmuchu
powietrza, skrzynk rozdzielcz powietrza, misk palnika, czujnik p omienia i dokona innych czynno ci
wyszczególnionych w Ksi ce Gwarancyjno-Konserwacyjnej.
Nale y zwróci uwag
zmianie dostawcy.

na jako

dostarczanego paliwa przy ka dej dostawie szczególnie przy

Oczyszczenie wymiennika w kotle jag i czyszczenie komory spalania i palnika nale y zrobi za
pomoc odpowiedniego odkurzacza lub r cznie. Palnik mo e ale nie musi do tego celu by
zdemontowany.
Aby sprawdzi kondycje miski palnika nale y palnik wysun

z kot a za pomoc wózka palnika.

Ewentualne osad, utwardzenia lub skoksowania nale y usun
mejsla.
Nale y sprawdzi ca

wewn trzn cz

za pomoc drucianej szczotki lub

g owicy/miski a do limaka.

Po oczyszczeniu nale y sprawdzi czy ruby mocuj ce spód miski palnika s
pier cie przylega do g owicy i nie jest podnoszony przez rami od limaka

dokr cone i czy

Nale y skontrolowa i oczy ci czujnik p omienia i czujnik poziomu pelet w zasobniku
Nale y skontrolowa szczelno i kondycje skrzyde ek w luzie nad zasobnikiem palnika. W razie
zabarwienia lub uszkodzenia nale y skrzyde ka wymieni .
Po wmontowaniu palnika do kot a nale y sprawdzi
podajnikiem i palnikiem.

pod czenia rur podajnika i rury pomi dzy

10. Diagnostyka awarii palnika
Awaria: Sterownik nie dzia a
Sprawdzi czy: sterownik pod czony jest do pr du, bezpieczniki ca e.
Czynno : wymieni bezpieczniki, w czy pr d.
Has o: WYSOKA TEMP. NA LIMAKU
Awaria: limak palnika pracuje bez przerwy
Sprawdzi czy: termiczny bezpiecznik na rurze limaka wy czy .
Czynno : skasowa bezpiecznik, wy czy i w czy sterownik.
Czynno : wymieni skrzyde ka luzy je eli s zdeformowane lub zabarwione.
Czynno : sprawdzi e szyber na kominie jest zupe nie otwarty i e wymiennik kot a jest oczyszczony.
Czynno : zamontowa ogranicznik ci gu.
Has o: PALNIK WYGASZONY
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Palnik zatrzymany poniewa czujnik p omienia nie widzi wiat a
Awaria: palnik nie dzia a
Sprawdzi czy: Komora spalania lub rurka w której wmontowany jest czujnik p omienia nie jest wype niona
popio em.
Czynno : Usun popió .
Nale y sprawdzi termostat roboczy w kotle
Sprawdzi czy: Czujnik jest osmolony i przez to nie widzi wiat a
Czynno : Wyj i wyczy ci czujnik. Przy prawid owej instalacji nie ma potrzeby oczyszczania czujnika
mi dzy normalnymi serwisami. Nieszczelno systemu lub monta palnika zbyt blisko górnej
cz ci komory spalania która jest ozi biaj c powierzchni mo e spowodowa dymienie i
smolenie si czujnika. B d ten mo e równie by spowodowany zbyt ma ilo ci wierzego
powietrza w kot owni. Nie prawid owa instalacja palnika mo e doprowadzi do przegrzania
si czujnika i utraty funkcji. Nale y si skontaktowa z autoryzowanym instalatorem je eli
jest podejrzenie nieprawid owej instalacji.
Sprawdzi czy: Silnik, luza i limak dzia aj po w czeniu palnika
Czynno : Je eli nie, skontaktowa si z serwisantem
Sprawdzi czy: Czujnik poziomu peletu w zasobniku wskazuje brak paliwa
Czynno : W czy palnik i sprawdzi czy motoreduktor podajnika startuje i podaje paliwo do zasobnika
palnika. Je eli nie, czujnik poziomu peletu zareagowa na nadci nienie w kotle
spowodowane zbyt du ilo ci py u w wymienniku czy czopuchu. Nale y otworzy szyber
maksymalnie i wyczy ci kocio i czopuch. B d ten wyst puje najcz ciej przy s abym ci gu
komina.
Has o: ROZPALANIE NIEUDANE
Palnik zatrzymany poniewa czujnik p omienia nie widzi wiat a podczas fazy rozpalania
Awaria: Palnik nie dzia a
Sprawdzi czy: Pelet jest w palniku.
Czynno : Sprawdzi system podawania, uzupe ni paliwem i w czy ponownie palnik
Czynno : Spróbowa rozpali r cznie za pomoc rozpa ki do grila.
Has o: BRAK PALIWA
Ten b d spowodowany jest wy cznie brakiem paliwa w zasobniku palnika
Awaria: Palnik nie dzia a
Sprawdzi czy: Pelet jest w magazynie i podajniku.
Czynno : nape ni magazyn
Sprawdzi czy: Podajnik nie jest ustawiony po zbyt du ym k tem (max45o)
Czynno : Zmieni pozycje podajnika zmniejszaj c k t podajnika w stosunku do pod ogi. Podajnik
powinien by umieszczony w rodku magazynu.
Sprawdzi czy: Motoreduktor podajnika dzia a i kr ci spiral .
Czynno : Pod czy motoreduktor bezpo rednio do kontaktu. Sprawdzi po czenie motoreduktora do
spirali. Doci gn zamocowanie spirali do motoreduktora.
Sprawdzi czy: Rura mi dzy podajnikiem a palnikiem nie ma zbyt p askiego k ta.
Czynno : Wyprostowa rur przesuwaj c podajnik tak e paliwo nie b dzie zbiera si w rurze
Sprawdzi czy: sklepienie peletu nie powsta o w magazynie.
Czynno : sklepianie si peletu w zbiorniku powstaje najcz ciej poniewa pelety s wilgotne lub
zbiornik jest przepe niony. Nale y postuka w zbiornik, je eli to nie pomo e powinno si
wymieni paliwo.
Sygna : Czerwona lampa STB
Awaria: palnik nie dzia a
Sprawdzi czy: Czujnik STB wy czy . Wy cz i w cz sterownik bez resetowania czujnika STB. Je eli palnik
nie zastartuje och sygna si nie zmieni STB wy czy o palnik.
Czynno : Skasowa bezpiecznik STB, wy czy i w czy sterownik.
Nale y sprawdzi termostat roboczy w kotle
11. Dobór palnika i kot a do instalacji grzewczej.
Podstaw doboru palnika jak i kot a powinna by zawsze warto obliczeniowego zapotrzebowania
ciep a, ustalona przez projektanta, zgodnie z obowi zuj cymi normami (PN-B-03406, PN-91/B-02020).
Poniewa bilans cieplny obiektu - oprócz strat ciep a przez przenikanie, uwzgl dnia musi równie
zapotrzebowanie na ciep o do wentylacji, czy ewentualnie równie zapotrzebowanie do grzania ciep ej
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wody u ytkowej - mo e by sporz dzony tylko dla konkretnego obiektu. Dlatego podane ni ej warto ci
obliczeniowego zapotrzebowania ciep a (na jednostk powierzchni ogrzewanych pomieszcze ) mo na
traktowa tylko jako orientacyjne.
11.1. Obliczeniowe zapotrzebowanie ciep a do ogrzania budynków mieszkalnych
na 1 m2 powierzchni ogrzewanych pomieszcze o wys. kondygnacji 3,00 m
1. Budynki

rednio izolowane
- budynek wolnostoj cy
90 - 110 W/m2
- budynek w zabudowie szeregowej
80 - 100 W/m2
Przyk adowa konstrukcja :
- ciany z bloczków z betonu komórkowego o grub. ponad 40 cm
- ciany warstwowe bez izolacji termicznej
- stropodachy pe ne, ocieplone
- okna szklone podwójnie

2. Budynki dobrze izolowane
- budynek wolnostoj cy
50-70 W/m2
- budynek w zabudowie szeregowej
30-60 W/m2
Przyk adowa konstrukcja :
- ciany warstwowe z ociepleniem styropianem lub we n mineraln
- ciany jednorodne, poddane termo-renowacji
- stolarka otworowa o wysokiej izolacyjno ci, szyby zespolone
- stropodachy wentylowane ocieplone styropianem, we n mineraln , itp.
- posadzki na gruncie ciep e , izolowane dodatkowo przy murach zewn trznych
ZA DOBÓR PALNIKA ODPOWIADA KLIENT
12. Paliwo.
Palnik retortowy BIOTEC przystosowany jest do spalania granulatu sk adaj cego si z trocin drzewnych
zwanego peletem. Pelet drzewny jest paliwem, który nie zawiera adnych chemicznych dodatków takich
jak kleje. Warto opa owa peletu z drzew iglastych wynosi 17,5 ÷ 19,5 MJ/kg.
12.1 Ogólnie
Pelety mo na produkowa z ró nych typów surowca energetycznego.
Najbardziej popularny jest pellet z drewna ale ju pojawiaj si na rynku alternatywy. Ró ne surowce maj
swoje zalety i s abo ci. Palniki retortowe s w stanie spali ka dy typ peletu. Najlepiej spala si pelet
produkowany z drzew iglastych które maj wysok zawarto energetyczn i pozostawiaj ma ilo
sypkiego popio u. Spalaj c pelety wyprodukowane z drzew li ciastych nale y cz ciej sprawdzi palnik czy
nie powsta y resztki w formie koksu lub naci cia powietrzne nie zosta y zablokowane. Pozosta o ci w
postaci koksu mog równie powsta kiedy pelet zawiera durz ilo kory lub zanieczyszcze n.p. piasku.
Pelety wyprodukowane ze s omy mo na spala w palniku retortowym. Paliwo to pozostawia jednak
znacznie wi cej popio u i palnik wymaga cz stszego dogl du i konserwacji. Ró ne paliwa wymagaj
indywidualnego nastawienia proporcji paliwo/powietrze. Przy zmianie typu paliwa nale y bezzw ocznie
skontaktowa si z autoryzowanym instalatorem w celu uregulowania palnika do aktualnego paliwa.
Niew a ciwe proporcje powietrze/paliwo powoduje nieekonomiczne spalanie nie daj c przewidziane
oszcz dno ci oraz mog spowodowa awarie w pracy palnika.
12.2 Jako
Wi kszo
awarii w pracy palnika spowodowane jest s ab jako ci paliwa spowodowan b dami w
produkcji, transportem lub magazynowaniem. Du a ilo trocin w paliwie spowodowana jest najcz ciej
wadliw produkcj i cz stym lub nieumiej tnym prze adowywaniem. Wilgotne pelety to rezultat
nieprawid owego sk adowania i transportu.
Aby unikn problemów nale y zamawia dostawy u producentów posiadaj cych odpowiednie certyfikaty
jako ci i sprawdza dostaw najch tniej przed odbiorem i zanim towar zostanie roz adowany.
UWAGA: Wilgotne pelety nie nadaj si do spalania.
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12.3 Zalecana specyfikacja peletu z drewna:
Waga
Zawarto energetyczna
rednica
D ugo
Wilgotno
Zawarto popio u
Zawarto trociny lub py u

600-750 kg/m3
4,7 5,0 kWh/kg 18-19 kJ/kg
6-12 mm
maks. 35mm
maks. 12%
0,5-1,0% wagi
maks 3% wagi

13. OPTYMIZACJA SPALANIA, USTAWIENIA
13.1 Pomiar podci nienia w piecu. (25-30 Pa)
Pomiar ci gu odbywa si zawsze w rurce do czujnika p omienia za pomoc instrumentu do pomiaru
podci nienia. Wielko podci nienia zale y od pr dko ci z jak poruszaj si spaliny. Im mniejszy ci g tym
wolniej przemieszczaj si spaliny i tym lepsza jest wydajno . Zbyt wysoki ci g mo na ograniczy montuj c
wentyl ograniczenia ci gu.
Podci nienie powinno by jak najni sze lecz wystarczaj ce by spaliny swobodnie wydostawa y si z pieca
Dla palników 100-300kW podci nienie powinno wynosi 25-30 Pa
13.2 Pomiar temperatury spalin. (150o-220o)
Pomiaru temperatury spalin dokonuje si na wyj ciu spalin z kot a. Pomiar ten pokazuje jakiej ilo ci ciep a
kocio nie jest w stanie odebra . Temperatura ta powinna waha si mi dzy 150oC a 220oC
Je eli temperatura spalin jest wysoka oznacza to e moc palnik jest zbyt du a w stosunku do kot a. Ka de
obni enie temperatury spalin o 17oC polepsza wydajno kot a o 1 %. Zbyt niska temperatura w kominie
mo e jednak spowodowa skraplanie si wody w kominie dop[prowadzaj ce do wilgoci w kominie.
Najni sz temperatur spalin mo na ustali mierz c temperatur na szczycie komina. Temperatura powinna
by co najmniej 80oC na wysoko ci pó metra w dó od szczytu komina
Generalnie mo na za o y

e na 1 metrze komina spada temperatura o 10oC.

13.3 Pomiar CO2 (max 13 %.)
Na efektywno spalania wp ywa ilo powietrza podawanego do pieca, które nie bierze udzia u w procesie
spalania. Wysokie zawarto CO2 oznacza, e wi ksza cz
wdmuchiwanego powietrza bierze udzia w
procesie spalania.
Poniewa pomiar CO2 odbywa si na wylocie, za piecem, nieszczelno ci w drzwiczkach kot a lub na
czeniach przy kominie mog spowodowa zbyt nisk zawarto CO2 .
Ka de obni enie CO2 o 1 %, pogarsza wydajno kot a o 1 %
13.4 Pomiar CO (max 350ppm)
CO jest równie wska nikiem nie spalonych gazów w spalinach. CO powstaje przy braku tlenu lub przy
nieprawid owym mieszaniu gazów i tlenu i oznacza, e spalanie nie jest optymalne. Wysokie CO mo e by
spowodowane zbyt ma odleg o ci palnika do zimnej powierzchni, na które gor ce gazy napotykaj zanim
si ostatecznie spal . Szybkie zasadzanie si kot a to oznaka zbyt wysokiego CO.
Aby polepszy warto CO nale y odpowiednio ustawi proporcje wtórnego i trzeciego nadmuchu powietrza.
Podstawowe ustawienie przepustnicy do pierwotnego, wtórnego i trzeciego powietrza
Effekt palnika (kW)

pierwotne

C3 250 - 300 kW
C2 200 - 240 kW
C2 150 - 190 kW
C1 100 - 140 kW

100% otwarte
50% otwarte
zamkniete
50% otwarte

wtórne
100% otwarte
75% otwarte
50% otwarte
100% otwarte

Wszystkie przepustnice s otwarte na 25% nawet kiedy s ca kowicie zamkni te.
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trzecie
100% otwarte
75% otwarte
50% otwarte
100% otwarte
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DEKLARACJA ZGODNO CI

Dostawca:

Scanbio sp. z o.o
Ul. Miejska 10A
01 352 Warszawa

Wyrób:
Moc:

Palnik retortowy BIOTEC do spalania pelet
100-300kW

Deklarujemy zgodno opisanego powy ej wyrobu z zasadniczymi wymaganiami
nast puj cych dyrektyw :
Maszynowa
-98/37/WE
Urz dzenia elektryczne niskonapi ciowe -73/23/EWG
Wyrób posiada naniesione oznakowanie CE .

Jan Seberbrink
Prezes
10.03.2005r.
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