
ORLAN gasogen kedler

Kom godt i gang

Med EKOSTER 2 Styring:

Fysisk inspektion af kedel:

Kontroller:
-at øverste og nederste brændkammer er rengjort
-at klappen i røg afgangen slutter tæt til kedlen.
-at primærluft kanaler ikke er blokeret.
-at pakninger (glassnor) i låger slutter tæt
-at dyse ikke er nedslidt.
-at sekundær luft tilgang i dyse ikke er blokeret.
-at pyrolyse sten i kedel bund er ok.

Forbrændings luft:

Kontroller:
>at blæser kører den rigtige vej rundt
>at blæser spjæld er åben.
>at primær luft er korrekt indstillet 
  blænde på blæseren åbnes så luft-
  mængden passer til skorstens trækket.
>at sekundær luft er korrekt indstillet, 
  skru de to skruer, under blæseren, 
  helt i bund og og derefter 4 hele 
  omgange tilbage.

Indstilling af kedel parametre

For at komme ind i menu for kedel indstillinger
Sluk for regulatoren. Derefter tændes der for 
den, samtidig med at der trykkes på start/stop.

Fig 1:Rød/blå flamme, flammens 
længde bør kun nå ned og røre ved 
bunden af de keramiske sten. Det er 
vigtigt at flammen ikke bliver så 
lang at den vender rundt og 
brænder op igen, nede i stenen. 
Stenen vil da hurtig brande i stykker.  
Flammens længde kan justeres ved 
at dreje spjældet på blæseren. Mere 
luft længere flamme. Mindre luft 
kortere flamme.



Display viser f.eks. 3.1 (software version) 
og derefter viser Display nu skiftevis HI/4  
Dette er den indstillede hysterese (4 0C)
for kedlen d.v.s det antal grader temperaturen 
må falde inden blæseren starter igen, hvis 
temperaturen er indstillet til 70 0C starter 
blæseren igen ved 66.0C
Reguleringsområde 2 – 9 0C, 4 0C anbefales.
Piltaster anvendes til indstilling. 

Tryk på

Display viser skiftevis P o og 65 0C
Ved denne temperatur starter/stopper pumpen

Tryk på 

Display viser skiftevis dt og 20 
Reguleringsområde 10 – 30 min.
Dette er det antal minutter kedlen må 
bruge til at hæve temperaturen 10C.
Hvis dette ikke opnås melder styringen 
”brændt ud” forøg tidsinterval trinvis fra 
10 >>>30 min. så det passer til det 
aktuelle anlæg, 20 min. anbefales.

Tryk på

Display viser skiftevis   og 10
Dette er blæserens effektniveau som går fra
30% til 100% (3 til 10 på display) fabrikken
anbefaler 100% (10).

Tilslutninger

På bagsiden af styringen bør cirkulationspumpen
tilsluttes ved pumpe ikonerne.

Bag på er der er også stik for tilslutning 
af fjernovervågning


