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Kære brugere af Smart Fire kedlen!

Vi vil gøre alt for at sikre, at brugen af vores udstyr forbliver: fejlfri, komfortabel og tilfredsstillende.

Smart Fire kedlen hører til de mest teknologisk avancerede træpillefyr. Kedlen er designet og fremstillet i
henhold til de aktuelle normer og ved hjælp af de nyeste teknologier. De anvendte løsninger sikrer Smart Fire
kedlen en meget høj termisk effektivitet – model SF 15 endda op til 92 % - ved kedlens fulde ydelse.

For at give den højeste betjeningskomfort og samtidigt minimere tidsforbruget som skal afsættes til kedlens
betjening under dens drift, er Smart Fire kedlen blevet udstyret med:
•

•
•

•

En avanceret regulator som styrer kedlens drift og hele centralvarmeanlægget
Et moderne forbrændingsanlæg med et automatisk rengøringssystem
Et veksler rengøringssystem
En eltænder til automatisk brændselstænding.

Disse funktioner har bidraget til at Smart Fire kedlen er certificeret og testet efter de højeste normer.

I bedes læse denne vejledning, for at sikre kedlens sikre drift. Skulle I have eventuelle spørgsmål, tilbyder vi
hjælp.

Med venlig hilsen,
Marcin Lazar
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1 Generelle informationer
Smart Fire er en serie af avanceret kedler til træpilleforbrænding. Kedlerne er fremstillet efter de strengeste
krav og højeste standarder i EU, samt testet på godkendt institut for at regler og krav overholdes.

Med leveringen af kedlen, følger:
•

•
•

Montage- og betjeningsvejledning
Vejledning til styreenheden
Askebeholder;

Smart Fire kedlerne er designet til drift i et lukket system, og skal monteres i henhold til reglerne for dette.

2 Anbefalinger
Denne vejledning skal følges strengt
Kedlens første idriftsættelse og de dertil relaterede aktiviteter og andet arbejde på kedlen, må kun udføres efter
producentens anvisninger.
Kun brændsel specificeret i denne vejledning må anvendes.
Kedlen skal vedligeholdes regelmæssigt og i overensstemmelse med vejledningen.
For at beskytte mod bakterier af Legionella familien, skal de almene gældende regler for varmeteknik følges.
Hvis ovenstående anbefalinger ikke følges, mister kedlen sin garanti, og producenten er ikke ansvarlig for
konsekvenserne af kedlens drift.

3 Sikkerhedskrav
Før du går i gang med at bruge kedlen, skal du læse nedenstående anbefalinger. Manglende overholdelse
af vejledningen, og især nedenstående anbefalinger, kan føre til: skade, sundhedsfare, livsfare, skader
på udstyret, installationen og bygningen!

Kedlens montering må kun udføres af fagligt kvalificeret personale, med brug af egnet værktøj og materialer.
Installationen skal udføres i overensstemmelse med de gældende forskrifter, normer og byggeri- praksis.
Kedlen må kun betjenes hvis selve kedlen og installationen er i tilfredsstillende teknisk stand. Nedbrud, skader
og driftsforstyrrelser skal straks meddeles til de relevante myndigheder.
Før den første idriftsættelse, og derefter periodisk (min. hvert halve år) skal centralvarme- installationen
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kontrolleres og sikkerstilles at der er tilstrækkeligt med vand.
Det er absolut forbudt at åbne inspektionshullerne under kedlens drift, på grund af risiko for udslip af støv og
gasser og dermed risiko for brand eller eksplosion.
Reparationer og ændringer må ikke foretages på egen hånd.
Før ethvert arbejde på kedlen påbegyndes, skal kedlen slukkes og afkøles. Derudover skal den kobles fra den
elektriske strømkilde.
Kedlens dør og installationstilslutninger skal kontrolleres regelmæssigt (mindst én gang om måneden) for
utætheder.
Overkogstermostat STB skal kontrolleres for korrekt drift mindst én gang om året.
Kedlen må kun installeres i områder, der er udpeget til dette formål, med korrekt udstyr som opfylder alle
krav.
Fyrrummet skal være udstyret efter gældende regler på området (”Brandteknisk Vejledning nr. 32” BVT32)
Under ingen omstændigheder, må sikkerheds- og måleinstrumenter fjernes eller deaktiveres.
Under kedlens drift og fjernelse af asken, skal sikkerhedstøj og personlige sikkerhedsforanstaltninger
anvendes: handsker, støvmaske og arbejdstøj.
Hvis vandtemperaturen når over 60ºC, bør koldt vand blandes ind for at undgå fare for forbrænding.
Sørg for tilstrækkelig udluftning af kedlen og installationen.
Ved tilførsel af brændsel fra køretøjer med en brændstofpumpe, skal kedlen være slukket.
Kun producentens originale reservedele må anvendes.
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4 Kedlens tekniske oplysninger
Kedel model
Parametre

Enhed

Kedel klasse

SF 11
Klasse 5 (den højeste)

Virkningsgrad ved nominel nytteeffekt

%

91,2%

Nominel nytteeffekt

kW

11

Omfang af nytteeffekt

kW

3,3 ÷ 11,0

Brændstofforbrug ved nominel nytteeffekt

kg/h

ca. 2,4

Anslået brændetid ved nominel nytteeffekt

h

beholder version

ca. 32
beholder 130 L

130 L – 570
Bredde

150 L - 885

beholder version - bredde

mm

240 L - 1095
400 L - 1325
130 L – 1620
150 L - 885

Højde

mm

beholder version - bredde

240 L - 1095
400 L - 1325
130 L – 925

Dybde

150 L - 885

beholder version - bredde

mm

240 L - 1095
400 L - 1325

Vandkapacitet

liter

37

Diameter (udvendig/indvendig) røgafgang

mm

100 / 93

Kedeltilslutninger

cal

1

Maksimalt tilladelige vanddriftstryk

bar

3,0

Maksimalt tilladelige test vandtryk

bar

5,0

Sikkerhedsventil

bar

2,5

Strømningsmodstand i kedel ΔT=10K

mbar

15

Strømningsmodstand i kedel ΔT=20K

mbar

3

Røggassernes gennemsnitlige temperatur for
maksimal effekt

0

C

105

Røggassernes gennemsnitstemperatur for minimal
effekt

0

C

55

0
Røggassernes anbefalede temperatur
C
180
Tabel nr. 1
Dimensioner og tekniske parametre for Smart Fire SF11 kedlen
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Kedel model
Parametre

Enhed

SF 11/130L

Kedlens maksimale temperatur

0

C

85

Kedlens anbefalede temperatur

0

C

65 ÷ 80

Minimum returvandstemperatur

0

C

55

Strømning af røggasser ved nominel nytteeffekt

g/s

7

Strømning af røggasserne ved den minimale
nytteeffekt

g/s

3

CO emission ved nominel nytteeffekt (for 10% O2)

mg/m3

180

CO emission ved minimal nytteeffekt (for 10% O2)

mg/m3

329

CO emission ved nominel nytteeffekt (for 13% O2)

mg/m3

133

CO emission ved minimal nytteeffekt (for 13% O2)

mg/m3

240

Pa / mbar

1 ÷ 8 / 0,01 ÷ 0,08

dB

lavere end 75

Påkrævet skorstenstræk
Støjniveau
Forsyningsspænding

1 PEN ~50Hz 230V TN-S

Elektrisk isolation

IP 20

Elektricitetsforbrug når der arbejdes med nominel
nytteeffekt

W

43

Elektricitetsforbrug når der arbejdes med minimal
nytteeffekt

W

20

Maksimalt elektricitetsforbrug – regulator,
ventilator, reduktionsmotor

W

110

Elektricitetsforbrug - tændsats

W

170

Elektricitetsforbrug – operationelt beredskab
(standby)

W

4

Omgivelsernes temperaturomfang

0

C

15 ÷ 40
10 ÷ 90%

Omgivelsernes luftfugtighedsomfang

%

af den relative fugtighed uden
kondensering

130
Beholderens kapacitet

150
liter

240
400

Askebeholderens kapacitet

liter

8

Udsugningsventilator

model

AACO ST73M

Reduktionsmotor

model

ABM 4.5

Tabel nr. 2

Dimensioner og tekniske parametre for Smart Fire SF11/130L kedlen
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Kedel model
Parametre

Enhed

Kedel klasse

SF 11
Klasse 5 (den højeste)

Virkningsgrad ved nominel nytteeffekt

%

91,2%

Nominel nytteeffekt

kW

11

Omfang af nytteeffekt

kW

3,3 ÷ 11,0

Brændstofforbrug ved nominel nytteeffekt

kg/h

ok. 2.4

Anslået brændetid ved nominel nytteeffekt

h

ok. 43

beholder version

beholder 240 L

Bredde

150 L - 885
beholder version - bredde

mm

240 L - 1095
400 L - 1325

Højde

mm

beholder version - bredde

1480
150 L - 770

Dybde
beholder version - bredde

mm

240 L - 770
400 L - 835

Vandkapacitet

liter

37

Diameter (udvendig/indvendig) af røgafgang

mm

100 / 93

Kedeltilslutninger

cal

1

Maksimalt tilladelige vanddriftstryk

bar

3,0

Maksimalt tilladelige test vandtryk

bar

5,0

Sikkerhedsventil

bar

2,5

Strømningsmodstand i kedel ΔT=10K

mbar

15

Strømningsmodstand i kedel ΔT=20K

mbar

3

Røggassernes gennemsnitlige temperatur for
maksimal effekt

0

C

105

Røggassernes gennemsnitstemperatur for minimal
effekt

0

C

55

Røggassernes anbefalede temperatur

0

C

180

Maksimum kedel temperatur

0

C

85

Anbefalet kedel temperatur

0

C

65 ÷ 80

Minimum returvandstemperatur

0

C

55

Tabel nr. 3

Dimensioner og tekniske parametre for Smart Fire SF11 kedlen
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Kedel model
Parametre

Enhed

SF 11

Strømning af røggasser ved nominel nytteeffekt

g/s

7

Strømning af røggasserne ved den minimale
nytteeffekt

g/s

3

CO emission ved nominel nytteeffekt (for 10% O2)

mg/m3

180

CO emission ved minimal nytteeffekt (for 10% O2)

mg/m3

329

CO emission ved nominel nytteeffekt (for 13% O2)

mg/m3

133

CO emission ved minimal nytteeffekt (for 13% O2)

mg/m3

240

Pa / mbar

1 ÷ 8 / 0,01 ÷ 0,08

dB

lavere end 75

Påkrævet skorstenstræk
Støjniveau
Forsyningsspænding

1 PEN ~50Hz 230V TN-S

Elektrisk isolation

IP 20

Elektricitetsforbrug når der arbejdes med nominel
nytteeffekt

W

43

Elektricitetsforbrug når der arbejdes med minimal
nytteeffekt

W

20

Maksimalt elektricitetsforbrug – regulator,
ventilator, reduktionsmotor

W

110

Elektricitetsforbrug - tændsats

W

170

Elektricitetsforbrug – operationelt beredskab
(standby)

W

4

Omgivelsernes temperaturomfang

0

C

15 ÷ 40
10 ÷ 90%

Omgivelsernes luftfugtighedsomfang

%

af den relative fugtighed uden
kondensering

150

Beholderens kapacitet

240

liter

400
Askebeholderens kapacitet

liter

Udsugningsventilator

model

Reduktionsmotor

model

Tabel nr. 4

8
Z-A RH15Z

Z-A RH18Z

ABM 4.5

Dimensioner og tekniske parametre for Smart Fire SF11 kedlen
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Kedel model
Parametre

Enhed

Kedel klasse

SF 15

SF 22

Klasse 5 (den højeste)

Virkningsgrad ved nominel nytteeffekt

%

92,0%

90,6%

Nominel nytteeffekt

kW

15

22

Omfang af nytteeffekt

kW

4,5 ÷ 15,0

6,6 ÷ 22,0

Brændstofforbrug ved nominel nytteeffekt

kg/h

ok. 3,3

ok. 4,9

ok. 43

ok. 29

beholder version

beholder 240 L

beholder 240 L

Bredde

150 L - 885

150 L - 885

240 L - 1095

240 L - 1095

400 L - 1325

400 L - 1325

1480

1480

150 L - 770

150 L - 770

240 L - 770

240 L - 770

400 L - 835

400 L - 835

37

49

Anslået brændetid ved nominel nytteeffekt

beholder version - bredde

h

mm

Højde

mm

beholder version - bredde
Dybde
beholder version - bredde

mm

Vandkapacitet

liter

Diameter (udvendig/indvendig) af røgafgang

mm

120 / 110

Tilførselsforbindelser og retur

cal

1

Maksimalt tilladelige vanddriftstryk

bar

3,0

Maksimalt tilladelige test vandtryk

bar

5,0

Sikkerhedsventil

bar

2,5

Strømningsmodstand i kedel ΔT=10K

mbar

20

29

Strømningsmodstand i kedel ΔT=20K

mbar

5

7

Røggassernes gennemsnitlige temperatur for
maksimal effekt

0

C

120

130

Røggassernes gennemsnitstemperatur for minimal
effekt

0

C

55

60

Røggassernes anbefalede temperatur

0

C

180

Maksimum kedel temperatur

0

C

85

Anbefalet kedeltemperatur

0

C

65 ÷ 80

Minimum returvandstemperatur

0

C

55

Tabel nr. 5

Dimensioner og tekniske parametre for Smart Fire SF11 og SF22 kedlerne
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Kedel model
Parametre

Enhed

SF 15

SF 22

Strømning af røggasser ved nominel nytteeffekt

g/s

10

15

Strømning af røggasserne ved den minimale
nytteeffekt

g/s

3

5

CO emission ved nominel nytteeffekt (for 10% O2)

mg/m3

98

114

CO emission ved minimal nytteeffekt (for 10% O2)

mg/m3

180

95

CO emission ved nominel nytteeffekt (for 13% O2)

mg/m3

71

83

CO emission ved minimal nytteeffekt (for 13% O2)

mg/m3

131

69

Påkrævet skorstenstræk
Støjniveau

Pa / mbar

1 ÷ 8 / 0,01 ÷ 0,08

dB

lavere end 75

Forsyningsspænding

1 PEN ~50Hz 230V TN-S

Elektrisk isolation

IP 20

Elektricitetsforbrug når der arbejdes med nominel
nytteeffekt

W

48

85

Elektricitetsforbrug når der arbejdes med minimal
nytteeffekt

W

28

38

Maksimalt elektricitetsforbrug – regulator,
ventilator, reduktionsmotor

W

105

145

Elektricitetsforbrug - tændsats

W

170

Elektricitetsforbrug – operationelt beredskab
(standby)

W

4

Omgivelsernes temperaturomfang

0

Omgivelsernes luftfugtighedsomfang

%

C

15 ÷ 40
10 ÷ 90%
af den relative fugtighed uden
kondensering

150

Beholderens kapacitet

240

liter

400
Askebeholderens kapacitet

liter

Udsugningsventilator

model

Reduktionsmotor

model

Tabel nr. 6

7
Z-A RH15Z

Z-A RH18Z

ABM 4.5

Dimensioner og tekniske parametre for Smart Fire SF15 og SF22 kedlerne
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5 Kedlens konstruktion
Smart Fire kedlen har et kompakt design. Alle komponenter i kedlen er placeret under kabinettet, som
beskytter dem mod skadelige ydre påvirkninger og mekaniske skader.

5.1 Konstruktionen af kedelserien Smart Fire SF 11 SF15 og SF22
Smart Fire kedlerne SF11, SF15 og SF22, størrelse, placeringen, tilslutning af varme og skorstenen, er
afbilledet på tegning nr. 1. Tegning af kedlen samt fremhævelsen af dens vigtigste komponenter er afbilledet
på tegning nr. 2, tegning nr. 3 og tegning nr. 4.

Inde

i

Smart

Fire

kedlens

brændstoftilførselssystemet.

kabinet,

kan

Stålkedelhusets

to

hovedkomponenter

konstruktion

består

af

fremhæves:
dens

kedelhuset

enkelte

og

elementer:

forbrændingskammer, askekammer, varmeveksler samt udstødningsmanifold.

I forbrændingskammeret er der monteret en brænder i rustfrit stål. Brænderen er udstyret med et automatisk
rengøringssystem og automatisk tænder som anvendes til den automatiserede opstart af kedlen. Brændstoffet
til brænderen er tilført ovenfra ved hjælp af tyngdekraften, og ved hjælp af en snegl som er udstyret med en
cellesluse. Direkte under forbrændingskammeret befinder askekammeret sig, hvori askeskuffen ligger som
samler den nedfaldene aske fra brænderen. På askekammerets bagerste væg er der et rensehul som muliggør
rengøring af varmevekslerens nedre del.

Varmeveksleren er delt af to lodrette vandkamre, som danner tre røggaskanaler hvorigennem
udstødningsgassen passerer og nedkøles inden den føres gennem udstødningsmanifolden til skorstenen.
Varmeveksleren er udstyret med et automatisk rengøringssystem, som samtidigt også fungerer som turbulator
for røggasserne.

Adgangen til den øverste del af varmeveksleren, dens lodrette røggaskanaler og det automatiske
rengøringssystem er muliggjort af et rensehul i form af en luge og som ligger på kedelkroppens top.
Det andet hovedelement af Smart Fire kedlen er leveringssystemet af brændstoffet. Det er en fundamental del
af brændstofbeholderen, som danner en del af kedlens ydre hus. Denne består af: brændstofbeholderen,
brændstofsnegl med gearmotor og cellesluse. Brændstoffet falder ned fra beholderen til sneglen. Denne
transporterer brændstoffet til celleslusen, som danner en adskillelse mellem brændstoffet som befinder sig i
leveringssystemet og beholderen med flammen i brænderen. Efter at brændstoffet har forladt celleslusen falder
den direkte ned i brænderen. Kedelkroppen med brændstofleveringssystemet forbinder skruetransportørens
indgangsflange.
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Nederst i Smart Fire kedlens front er der placeret en dør. Under denne dør er der to inspektionsdæksler som
giver adgang til forbrændingskammeret og askekammeret. På brændstofbeholderens forreste væg befinder
kedelstyringens skærm sig. Skærmen informerer brugeren om kedlens aktuelle status, arbejdsparametre og
muliggør kedlens konfiguration.

Kedeltilslutninger fremløb og retur, befinder sig på kedlens bagerste væg. Tilslutningerne er rørender med
udvendigt gevind 1”. På bagerste kedelvæg er tilslutning til skorsten placeret. I skorstenstilslutningen er
røgtemperatursensor og lambdasonden placeret. Oplysninger vedrørende placeringen af kedlens tilslutninger
er afbilledet på tegning nr. 1. På kedlens bagerste væg, ovenover skorstenstilslutningen befinder der sig en
røggas-udsugningsventilator som kontrolleres af kedelstyringen.

Kedlens ydre hus og kedelkroppen er isolerede med mineralsk uld som beskytter kedlen mod varmetab under
drift. Kedlens hus er fremstillet af stålplader som er belagt med slidstærkt pulverlak af høj kvalitet.

5.2 Konstruktionen af kedelserien Smart Fire SF11/130L
Smart Fire kedeltypen SF11, størrelse, placeringen, tilslutning af varme og skorstenen, er afbilledet på tegning
nr. 5. Tegning af kedlen samt fremhævelsen af dens vigtigste komponenter er afbilledet på tegning nr. 6,
tegning nr. 7 og tegning nr. 8.

Konstruktionen af kedlens stålkrop, samt hele Smart Fire kedlen SF11/130L, er sammenlignelige med
konstruktionen af kedlerne SF11, SF22. Forskellen ligger i placeringen af forbrændingskammerets døre og
askekammerets placering i forhold til varmeveksleren. Ved kedeltyperne SF11, SF15 og SF22, befinder
varmeveksleren sig bag forbrændings- og askekammeret, mens varmeveksleren ved kedeltypen SF11/130L
befinder sig i siden af kamrene. Desuden befinder brændstofbeholderen sig over kedelkroppen i kedeltypen
SF/130L, og ikke på dens højre side som er tilfældet hos kedlerne SF11, SF15 og SF22.

5.3 Konstruktionen af kedelserien Smart Fire SF41
Smart Fire kedeltypen SF41, størrelse, placeringen, tilslutning af varme og skorstenen, er afbilledet på tegning
nr. 9. Tegning af kedlen samt fremhævelsen af dens vigtigste komponenter er afbilledet på tegning nr. 10 og
tegning nr. 11.
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Model
Dimension:

SF11

SF11 /

SF11 /

SF15

SF15 /

SF15 /

SF22 /

SF22 /

SF22 /

/150L

240L

400L

/150L

240L

400L

150L

240L

400L

A:

440

440

440

440

440

440

440

440

440

B:

445

655

885

445

655

885

445

655

885

C:

1450

1450

1450

1450

1450

1450

1450

1450

1450

D:??

1640

1640

1640

1640

1640

1640

1640

1640

1640

E:

600

600

600

600

600

600

600

600

600

F:

580

580

790

580

580

790

580

580

790

G:

155

155

155

155

155

155

155

155

155

H:

695

695

695

695

695

695

945

945

945

I:

100

100

100

120

120

120

120

120

120

J:

1025

1025

1025

1025

1025

1025

1275

1275

1275

K:

160

160

160

160

160

160

160

160

160

L:

145

145

145

145

145

145

145

145

145

M:

195

195

195

195

195

195

195

195

195

X – bredde:

885

1095

1325

885

1095

1325

885

1095

1325

Y – højde:

1480

1480

1480

1480

1480

1480

1480

1480

1480

Z – dybde:

770

770

835

770

770

835

770

770

835

Tegning nr. 1

Dimensioner af kedlerne Smart Fire SF11, SF15 og SF22
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Set forfra
1

6

7

8
2
9
3

Set fra oven
4

5

10

Tegning nr. 2

Skematisk beskrivelse af kedlerne Smart Fire SF 11, SF15 og SF22:

1-berøringspanel display; 2-reset overkogtermostat STB (under plastikskruelåg); 3-dæksel til styreenheden;
4-brændstofbeholderens tegning er afbilledet med beholder på 400L); 6-dæksel til kedlens varmeveksler; 7dæksel

til

celleslusen

og

kapacitiv

sensor;

8-blokadekontakten

til

kapacitiv

sensor

brændstofleveringssystemet; 9-dør til kedlens låger; 10- kedlens varmevekslerkrop;
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til

Set bagfra
11
16

12

17
13
14
18

19
15

Set fra siden (fra brændstofbeholderens side)

20

Tegning nr. 3

Skematisk beskrivelse af kedlerne Smart Fire SF 11, SF15 og SF22:

11-ikke i brug; 12-rørende fremløb; 13-skorstenstilslutning med temperatursensor og lambdasonde; 14stikkontakt til afbryderen fra Vacumsystem; 15-rørende til aftap; 16-røggas-udsugningsventilator; 17rensehullet; 18-stikkontakt til strømforsyningen af Vacum systemet; 19-rørende til retur; 20-dæksel til
brændstofbeholderen;
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Set forfra (åben maskerings belægning)

22
21
23
24

Tegning nr. 4

Skematisk beskrivelse af kedlerne Smart Fire SF 11, SF15 i SF22:

21-dørkontakt; 22-låge til brandkammer; 23-dæksel til keramisk tænder og rensehul til tænderen; 24-låge til
askekammeret;
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Model

Dimensioner:

SF11 / 130L

A:

555

B:

870

C:

710

D:

810

E:

765

F:

140

G:

205

H:

865

I:

80

J:

100

X - bredde:

570

Y - højde

1620

Z - dybde

925
Tegning nr. 5

Dimensioner af kedlen SF11/130L
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Set forfra

1

2

3

Set fra oven
4

5

Tegning nr. 6

Skematisk beskrivelse af kedlen Smart Fire SF11/130L

1-display styring; 2-øverste dæksel; 3-nederste dæksel; 4-inspektionsdæksel; 5-låget til brændstofbeholderen;
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Set bagfra
6
7
13
8

9

Set fra siden

14

10

15

11

12

Tegning nr. 7

Skematisk beskrivelse af kedlen Smart Fire SF11/130L

6-kasse med styreenhed; 7-rørende fremløb; 8- skorstenstilslutning med temperatur sensor og lambdasonde;
9-rørende retur; 10-stikkontakt til strømforsyningen af Vacum systemets motor; 11reset overkogtermostat STB
(under plastikskruelåg); 12-dæksel til cellesluse og kapacitiv sensor; 13-bagerste belægning; 14-stikkontakt
til

afbryderen

fra

Vacumsystemet;

15-kontakt

til

blokade

af

den

kapacitive

sensor

brændstofleveringssystemet;
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til

Set fra siden

20

16

Set forfra (med åben front)

17

18
19
21

Tegning nr. 8

Skematisk beskrivelse af kedlen Smart Fire SF11/130L

16-dæksel til inspektionshul; 17-låge til forbrændingskammeret; 18-dæksel til den keramiske tænder og
tænderens rensehul; 19-låge til askekammeret; 20-dæksel til røggas udsugningsventilator; 21-rensehullet til
den nederste del af varmeveksleren;
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Dimensioner:

Model
SF41 / 150L

SF41 / 240L

SF41 / 400L

A:

570

570

570

B:

445

655

885

C:

1450

1450

1450

D:

710

710

710

E:

580

580

790

F:

380

380

380

G:

1210

1210

1210

H:

220

220

220

I:

160

160

160

J:

390

390

390

K:

175

175

175

X – bredde:

1130

1340

1570

Y – højde:

1480

1480

1480

Z – dybde:

800

800

835

Tegning nr. 9

Dimensioner af kedlen Smart Fire SF41
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Set forfra
1
2
7

8
9
3
10
4

Set ovenfra
5
11
6

Tegning nr. 10

Skematisk beskrivelse af kedlen Smart Fire SF41:

1-berøringspanel display; 2-varmevekslerens dæksel; 3-reset af overkogstermostat STB (under
plastikskruelågen); 4-dæksel til styreenhedens inspektionshul; 5-brændstofbeholder (skitsen viser en beholder
på 400L); 6-brændstofbeholderens låg; 7-ikke i brug; 8-låget til cellesluse og kapacitive sensors
inspektionshul; 9-afbryderkontakten til brændstofleveringssystemets kapacitive sensor; 10-dæksel til kedlen;
11-topdæksel til kedlens varmeveksler;
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Set bagfra
12

13

18
19

14
15
16

Set fra siden (fra brændstofbeholderens side)

17

Tegning nr. 11
12-rørende

fremløb;

udsugningsventilator

Skematisk beskrivelse af kedlen Smart Fire SF41:

13-afbryderkontakt
med

temperatur

fra

sensor

Vacumsystemet;
og

lambdasonde;

14-rørende

retur;

16-rensehul;

15-røggas

17-dæksel

brændstofbeholderen; 18-stikkontakt til Vacumsystemets motor;
19-huset til røggasudsugningsventilatoren;
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til

6. Brændselstyper
Smart Fire kedlen er designet og bygget til effektiv forbrænding af brændstof i form af træpiller.
Det anbefales, at det anvendte brændsel er af god kvalitet. Her under ses normer som sikrer at træpiller har en
tilfredsstillende kvalitet.

PELLETS

Ö-Norm

DIN-Norm

DINplus

18 MJ/kg

18 MJ/kg

18 MJ/kg

Densitet

1,12 kg/liter

1,0- 1,4 kg/liter

1,12 kg/liter

Fugtighed

max. 10,0 %

max. 12,0 %

max. 10,0 %

Askens indhold

max. 0,5 %

max. 1,5 %

max. 0,5 %

Længde

max. 5 x diameter

max. 50 mm

max. 5 x diameter

Diameter

6 mm

6 mm

6 mm

Brændværdi

Støvindhold
Sammensætning

max. 2,3 %

max. 2,3 %

Træ

Tabel nr. 1

træ

træ

Normer for træpiller

ADVARSEL!! BRÆNDSTOFFETS FUGTIGHED MÅ IKKE OVERSKRIDE DE ANBEFALEDE
VÆRDIER. FUGTIGT BRÆNDSTOF MEDFØRER BETYDELIG REDUKTION AF KEDLENS
NYTTEEFFEKT (OP TIL 50%) OG REDUCERER DE MEKANISKE ELEMENTERS LEVETID, SOM
HAR DIREKTE KONTAKT MED DET VÅDE BRÆNDSTOF. ANVENDELSE AF LAVKVALITETS
BRÆNDSTOF ELLER FUGTIGT BRÆNDSTOF MEDFØRER TAB AF GARANTIEN PÅ DE
ELEMENTER SOM ER UDSAT FOR BRÆNDSTOFFETS PÅVIRKNING.
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7 Sikkerheds- og reguleringsenheder
7.1 Kapacitiv nærhedssensor
I den øvre del af sneglrøret, ved siden af tandhjuludvekslingen som driver celleslusen, er en kapacitiv
nærhedssensor placeret – billede nr. 1. Dens funktion består i at opdage om for meget brændstof samles i
tilførselsrøret, hvilket finder sted når brændstoffet ophober sig efter fejloptænding som ikke registreres. Den
kapacitive nærhedssensors beskytter ligeledes systemet mod skader pga. forstoppelse af brændstof.

LED diode

Kapacitiv nærhedssensor

Tilførselsrør

Sluse

Billede nr. 1

Placering af den kapacitive sensor

Den kapacitive nærhedssensor er forbundet i serie til kredsløbet som betjener afbryderen til kedlens dør.
Kedlens regulator reagerer på aktivering af den kapacitive sensor på samme måde, som når afbryderen opdager
at kedlens dør bliver åbnet – ved at vise meddelelsen ”ÅBNER” og bringer driften af
brændstofleveringssystemet og udsugningsventilatoren til standsning.

Kredsløbet i den kapacitive nærhedssensor er endvidere udstyret med en afbryderkontakt. Aktiveringen af
afbryderkontakt medfører, at kedlens regulator ignorerer den kapacitive nærhedssensors opdagelse af ophobet
brændstof, dette anvendes til fjernelsen af ophobet brændstof i brændstofsystemet. Sensorens afbryderkontakt
er placeret ved siden af nulstillingsknappen for overkogstermostat STB – billede nr. 2.
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Nulstilling STB

Billede nr. 2

I tilfælde af at fejlen ”ÅBNER” opstår, skal du kontrollere om denne fejl er opstået fordi kedlens døre ikke er
lukket, eller om det er den kapacitive nærhedssensor som er blevet aktiveret. Hvis det er den kapacitive
nærhedssensor som er blevet aktiveret, vil den røde LED diode som er placeret bagerst, lyse op. Efter du har
kontrolleret om kedlen er slukket, skal forbrændingskammeret åbnes og det ophobede brændstof fjernes. Det
anbefales at også brænderens mekaniske rengøringssystem åbnes, hvilket muliggør dens tømning. Når
forbrændingskammeret er rengjort, kan du begynde at fjerne overskuddet af brændstoffet i
brændstofleveringssystemet. For at gøre dette, skal du gøre følgende:
•

Afbryderkontakt holdes inde

•

I menuen Manuel, åbnes brænderens rist manuelt

•

I menuen Manuel, aktivér brændstofleveringen manuelt og hold tilførselsanordningen kørende i ca. 5
minutter.

Efter at ovenstående fremgangsmåde kan kedlen startes op igen og brændstofleveringssystemet skal
kontrolleres for korrekt drift.

Alle aktiviteter forbundet med rengøringen af forbrændingskammeret og brænderen skal gennemføres
efter at kedlen blev slukket og afkølet – især brænderens temperatur. Under alle aktiviteter forbundet
med forbrændingskammeret og brænderen, skal beskyttelsestøj og sikkerhedsforanstaltninger
anvendes!
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8 Betjeningsvejledning
Kære bruger, for at udnytte Smart Fire kedlens fordele fuldt ud, bør du læse denne vejledning samt den
vedhæftede vejledning til styreenheden, før du sætter kedlen i drift. Detaljerede informationer vedrørende
kedlens elektriske regulering befinder sig førnævnte vejledning til styreenheden.

8.1 Kedlens idriftsættelse.
Før kedlens idriftsættelse, skal du:
•

•

Kontrollere om der er påfyldt vand på installationen;
Kontrollere om der er en passende mængde brændstof i brændstofbeholderen.

Når styreenheden tændes og optændingsfasen påbegyndes, starter kedlen op. Denne proces består af flere
aktiviteter og slutter ved at brændstoffet antændes i brænderen. Derefter går kedlen ind i automatisk drift. Hvis
optændingsprocessen mislykkes (røggassen opnår ikke den nødvendige temperatur), vil der blive foretaget to
yderligere optændingsforsøg. Hvis optændingsprocessen mislykkes tredje gang, vil displayet vise en
alarmbesked. Dette kan skyldes forkert brændstof eller forkerte regulatorindstillinger. I sådanne tilfælde skal
du kontakte servicefirma.

8.2 Kedlens drift.
Efter at kedlen startes op og sættes i drift, bliver mængden af det tilførte brændstof og ventilatorens kraft
automatisk indstillet. Som følge heraf, opnår kedlen en høj effektivitet i hele driftområdet.

Vi beder dig om, at du kun foretager justeringer af parametrene hvis du er sikker på hvad pågældende
parameter betyder og hvilken indflydelse det vil have på kedlens drift og installationsdriften. Alle ændringer
du foretager bør skrives ned, så en tilbagevenden til de tidligere indstillinger er mulig. Dette vil gøre det
nemmere for vores teknikere at rådgive dig telefonisk.
•

Under drift, vil kedlen tilføre brændstoffet cyklisk og med intervaller mellem doserne. Cyklus og

længden af selve tilførslen er fabriksindstillet til den nominelle nytteeffekt, mellem nytteeffekt og minimumnytteeffekten. Dog kan brændstof af lav kvalitet forårsage at disse parametre skal justeres. Indikationerne til
dette kan være: Kedlen går ikke ind i inspektionsfasen (for at opretholde gløden) eller at kedlen overdynger
brænderen med for meget brændsel. Når du ændrer disse parametre, skal du følge vejledningen til
styreenheden. Før du ændrer parametrene for tilførslen, beder vi dig om at kontrollere kvaliteten af brændslet.
Du bør være særligt opmærksom på deres fugtighed, hårdhed og støvindhold.
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•

Den fabriksindstillede kedeltemperatur sikrer korrekt drift af kedlen. Ved ekstreme forhold kan det dog

være nødvendigt at ændre denne parameter. Når du foretager ændringer skal du følge det anbefalede
temperaturområde og vejledning til styreenheden.
•

Afhængigt af installationstypen, skal du indstille: Blandeskredstemperatur, vejrkompenseringskurven,

parametrene for termostaterne og reducering ved nat på ugentlig basis. Før du foretager en ændring, bør du
læse vejledningen til styreenheden omhyggeligt og skrive alle ændringer ned. Når du ændrer ovenstående
parametre bør du huske, at før hele installationen reagerer på ændringerne, kan der gå mange timer.
•

Ved installationen af blandekredsventilen, er parametre vedrørende dennes drift tilgængelige. Skulle

det blive nødvendigt at ændre dem, skal du altid skrive ændringerne ned, så en tilbagevenden til de forrige
indstillinger er mulig.

Når kedlen er under automatisk drift, skal du regelmæssigt fylde brændstofbeholderen så der ikke
opstår mangel på brændstof. Under kedlens drift, skal låget til brændstofbeholderen altid være lukket!

Alle inspektionslåg og inspektionsdøre skal under kedlens drift altid være lukket!

I tilfælde af forstyrrelser under kedlens drift, ved røgudslip eller andre utætheder – skal du slukke
kedlen med det samme (punkt 8.4), og derefter kontakte servicefirma for at fastslå årsagen til
driftsfejlen!

8.3 Vedligeholdelse og rengøring af kedlen.
Før du foretager handlinger forbundet med vedligeholdelsen og rengøringen af kedlen, skal du slukke
kedlen og vente mindst 1 time, indtil temperaturen er reduceret. Først da må du åbne kedlens dør og
rensehul og påbegynde rengøringen!

De rutinemæssige aktiviteter, forbundet med vedligeholdelsen af Smart Fire kedlen under dennes drift,
omfatter:
•

•

•

Systematisk genopfyldning af brændstoffet i beholderen;
Fjernelse af asken fra askekammeret – mængden af asken skal kontrolleres én gang om ugen;
Fjernelse af aske fra forbrændingskammeret;

Mængden af aske produceret ved forbrændingen af brændstoffet afhænger af kvaliteten af brændstoffet og
mængden af brændstof som kedlen forbruger. For at fjerne asken, skal du åbne inspektionsdøren til
askekammeret, ved at skrue vingeskruerne ud som befinder sig på dennes sider. Asken fjernes fra
askekammeret ved at tømme askeskuffen. Under fjernelsen af asken, anbefaler vi at du også rengør
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askekammeret. Dette gør du, ved at bruge en børste til at fjerne resterende aske og brændstof i askekammerets
indre.

Varmevekslerens automatiske rengøringssystem skubber asken ned i forbrændingskammeret. For at få adgang
til forbrændingskammeret, skal du skrue to monteringsskruer ud på inspektionsdøren. Asken skal fjernes ved
hjælp af en fejekost, ved at feje asken ned i askeskuffen.

Efter hver fyringssæson og længerevarende driftsstop, bør kedlen renses grundigt. Derudover skal kedlen
kontrolleres hver anden måned, og om nødvendigt, skal kedlen rengøres. Til dette formål, er Smart Fire kedlen
udstyret med rensehuller som gør dette muligt:
•

•

•

•

Rensehul til brænderen
Rensehul til udstødningsmanifolden
Rensehul til røggasventillatorer
Låget til øverste udstødningsmanifold.

Et typisk symptom på at det er nødvendigt at rengøre kedlen, er en betydelig stigning af røgtemperatur, som
udløses under den kontinuerlige drift af kedlen. Hvis røgtemperatur stiger kraftigt, skal kedlen renses.

De angivne perioder for udførelsen af de enkelte aktiviteter forbundet med brugerens rengøring og
vedligeholdelse af kedlen er vejledende, og deres hyppighed er stærkt forbundet med kvaliteten af det
anvendte brændstof og forholdene under kedlens drift.

For at fjerne asken i den øverste udstødningsmanifold, er det nødvendigt at fjerne den øverste del af kedlens
hus og afmontere låget til den øverste udstødningsmanifold.

Rensehullet til udstødningsmanifolden befinder sig i askekammeret. For at åbne den, skal den fjernes fra
hængslerne – ved at løfte klappen op. Efter rengøringen og vedligeholdelsen skal rensehullet lukkes ved at
sænke klappen ned i hængslerne. Du skal være særlig opmærksom på at klappen lukker helt tæt.

Det anbefales, at du kontrollerer brænderens overflade – i tilfælde af at der er urenheder i form af slagger, skal
disse fjernes forsigtigt. Desuden skal du under kontrollen af brænderen, sikre at brænderens rensemekanisme
fungerer korrekt. Stålristen som befinder sig under brænderen skal kunne bevæges på styreskinnerne uden
væsentlig modstand og uden at støde ind i brænderen og andre elementer i mekanismen.

Rengøring af røggasventilatoren er mulig efter at ventilatoren er afmonteret (afmonteringen bør foretages af
servicefirma), eller ved at åbne rensehullet til røggasventilatoren som befinder sig i bunden af kedlens bagerste
væg. Ventilatorens drift bør kontrolleres regelmæssigt. Udsugningsventilatoren må ikke blokeres af snavs som
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samler sig i udstødningsmanifolden og i området omkring ventilatoren.
Før du udfører aktiviteter forbundet med. ventilatorens drift, skal du frakoble kedlen fra
strømforsyningen og kontrollere om ventilatorens rotorer står stille!

Det anbefales, at du tager dig omhyggeligt af kedlens tæthed. Hvis utætheder skulle opstå, skal du udbedre
dem. Denne anbefaling vedrører i særdeleshed: kedlens døre, rensehuller.

8.4 Slukning af kedlen.
For at slukke kedlen skal du sætte den til slukningstilstand. Dette sikrer nedbrænding af brændstoffet og
ventilerer anlægget. Af denne grund er det strengt forbudt at frakoble kedlen fra strømforsyningen før kedlens
automatiske slukningsproces er afsluttet.

Hvis afbrydelsen i kedlens drift varer mere end én dag, skal du fjerne brændstoffet fra anlægget, da det
kan blive fugtigt og føre til blokering!

Hvis afbrydelsen i kedlens drift varer mere end én uge, skal du fjerne asken, rengøre kedlen og sikre
korrekt ventilation. I modsat fald kan det føre til korrosion!
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9 Installationsvejledning til kedlen
Kære installatør, Smart Fire kedlen er et teknisk avanceret og meget effektivt anlæg. Derfor beder vi dig om
at være omhyggelig med dens montage.

Kedlen må kun installeres af kvalificeret personale som har de relevante kvalifikationer, viden og udstyr.
Personen som udfører installationen kan lave idriftsættelse af kedlen. Derimod skal opstartsbesøg, eftersyn og
reparationer udføres af HKS LAZAR service firma.

Under installationen af Smart Fire kedlen, skal alle myndighedskrav og regler overholdes.

9.1 Anbringelse af kedlen.
Under anbringelse af kedlen skal du være meget forsigtig, især med elektroniske elementer og ledninger. Hvis
det bliver nødvendigt at afmontere et element, skal du huske nøjagtigt hvordan elementet er monteret, skrive
det ned, og tage et billede. Dette vil muliggøre en effektiv montering af de afmonterede elementer.

9.2 Fyrrum – Anlæggets placering.
Det rum hvor kedlen bliver installeret, skal opfylde relevante regler og normer vedrørende biobrændselsanlæg.
Du skal især være opmærksom på sikkerheden af vand- og EL-installationer, passende ventilation,
skorstensforhold og brandsikkerhed. Fyrrummet som kedlen er installeret i, skal være tæt med en passende
ventilation og lufttilførsel, og adskilt fra andre rum med faste vægge og lufttætte døre, som umuliggør at røg
kan slippe ind i andre rum og især rum hvor mennesker opholder sig.

Ved placering af kedlen i rummet, skal du efterlade tilstrækkelig plads rundt omkring den som er nødvendig
for dens drift, vedligeholdelse og eventuelle reparationer. I tilfælde af kedelserierne SF11, SF15, SF22 og
kedel SF41, skal du sørge for følgende:
•

•

•
•
•

Foran kedlen – min. 1200 mm;
På kedlens side fra brændstofbeholderens side – min. 1000 mm;
På kedlens side – min. 500 mm;
Bag kedlen – min. 500 mm;
Over kedlen – min. 800 mm.

Vejledning Smart Fire
HKS LAZAR

ver. 10/05/2017/DK/V3.0.01
s.32

For kedlen SF11/130L skal du sikre:
•

•

•
•
•

Foran kedlen– min. 1200 mm;
På kedlens side fra røgrør – min. 500 mm;
På kedlens side – min. 800 mm;
Bag kedlen – min. 500 mm;
Over kedlen – min. 800 mm.

Eksempel på kedlens placering i fyrrummet, med den nødvendige plads for dens drift, er vist på tegning nr.
16.

Tegning nr. 16.

Eksempel på Smart Fire kedlens placering i fyrrummet
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9.3 Skorstenssystem.
På grund af den lave røgmængde, lave temperatur på røggasserne og muligheden for forekomsten af
kondensat, skal du være særlig opmærksom på valget af en passende skorsten!

Det anbefales, at du anvender keramiske skorstensforinger eller skorstensforinger lavet af
varmebestandigt rustfrit stål, som vil sikre passende forhold til den korrekte drift af kedlen!

Et vigtigt aspekt for kedlens korrekte drift, er forbindelsen mellem kedlens røggas-afgang og
skorstensforingen – eksempel på skorstenstilslutningen er afbilledet på tegning nr. 2. Den skal garantere
tæthed, undgå at kondensat opsamles og slipper ned i kedlen. Længden af skorstenstilslutningen bør ikke
overskride 3 meter, og dens hældning bør være mindst 10º, hvorved den optimale hældning er 30º ÷ 45º. Det
anbefales at anvende termisk isolering med en tykkelse på mindst 25 mm på hele skorstenstilslutningen. Inden
anlægget bliver taget i drift, skal den nye skorsten tørres og opvarmes.

Kedlens skorstenstræk under drift må under ingen omstændigheder overskride 10 Pa!

For at sikre korrekt skorstenstræk, bør skorstenstilslutningen være udstyret med skorstensspjæld, og selve
skorstensforingen skal være udstyret med en trækregulator installeret under tilslutningspunktet mellem
skorstenstilslutningen med skorstensforingen.

Kedel model

Minimum
skorstenstræk
Maksimum
skorstenstræk
Anbefalet diameter
af skorstenen

SF 11

SF 15 / SF 22

SF 41

1 Pa / 0,01 mbar

1 Pa / 0,01 mbar

1 Pa / 0,01 mbar

8 Pa / 0,08 mbar

8 Pa / 0,08 mbar

5 Pa / 0,05 mbar

Ø100 mm ÷ Ø110 mm

Ø120 mm ÷ Ø130 mm

Ø160 mm

Ø200 mm

Ø200 mm

Ø200 mm

Maksimum
diameter af
skorstenen

Tabel nr. 1

Retningslinjer for installation af skorstenssystemet

Skorstenen som anlægget er tilsluttet, skal opfylde gældende krav og godkendes af skorstensfejeren.
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MAX: Ø200

Trækregulator

Skorstensspjæld

Afdækningshætte (rensehul)

Tegning nr. 2

Smart Fire kedlens skorstenstilslutning

9.4 Varmeinstallation
For at beskytte kedlen mod korrosion forårsaget af kold returvand fra installationen, skal
varmeinstallationen udstyres med termisk beskyttelse. Hvis du ikke følger ovenstående anbefaling, kan
du risikere at miste garantien!
Returvandets temperatur ind til kedlen skal være mindst 550C. Dette er et krav som skal følges strengt for at
beholde garantien og sikre kedlens korrekte drift. Til dette formål anbefales det, at du anvender
termostatventilen TV 55ºC.
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Installationen skal udføres i henhold til de relevante regler og retningslinjer. Under installationen, anbefaler
vi, at du følger nedenstående skematiske tegninger til installationen. Du kan også anvende et andet layout,
forudsat at de er hydraulisk korrekte. De viste skematiske hydrauliske tegninger erstatter designet af
centralvarmeanlægget og er kun tænkt som en illustration!

Eksempel på kedlens tilslutning til varmesystemet og varmtvandsbeholder.
1-kedel; 2-ecoMAX regulator – styringsmoduler; 3-ecoMAX regulator – styringspanel; 4-kedlens
temperatursensor; 5-Returtemperatur sensor; 6-kedel-pumpe; 7-termostatventil TV; 8-cirkulationspumpe
varmtvand; 9-udetemperatursensor; 10-hydraulisk kobling; 11-varmtvand- temperatursensor; 12varmtvands-pumpe; 13-varmekreds motorventil; 14-pumpe til varmekreds 1; 15-udenvendig termostat som
beskytter gulvvarmeanlægget; 16-rumtermostat 1; 17-temeperatursensor 1; 18- varmekreds motorventil 2;
19-pumpe til varmekreds 2; 20-udenvendig termostat som beskytter gulvvarmeanlægget; 21-rumtermostat
2; 22-temperatursensor 2; 23- varmekreds motorventil 3; 24-pumpe til varmekreds 3; 25-undenvendig
termostat som beskytter gulvvarmeanlægget; 26-rumtermostat 3; 27-temperatursensor til blander 3; 28varmekreds motorventil 4; 29-pumpe til varmekreds 4; 30-rumtermostat 4, 31-temperatursensor 4; 32MX.03 udvidelsesmodul; 33-Varmtvands beholder (* - op til 150L)
*- i tilfælde af beholdere med en kapacitet større end 150L, skal du installere den bag kedlens shuntventil
Varmeinstallationen skal være udstyret med et drænudløb som befinder sig på dens laveste punkt og så tæt på
kedlen som muligt – ved rørenden til returvandet.
Ovenstående data er retningsgivende! Uafhængigt af dem, skal kedlens hydrauliske installation være i
overensstemmelse med de aktuelt gældende regler, og retningslinjer. Den skal sikre korrekt og sikker
drift af varmeanlægget. Hvis det er påkrævet, bør installationen kontrolleres af de relevante
myndigheder!
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10 Vedligeholdelse af kedlen
Opstartsbesøg, det årlige eftersyn og fejlfinding bør udføres af HKS LAZARs servicepartner.

HKS LAZARs servicepartnere er godkendt af HKS LAZAR til opstartsbesøg, årlige eftersyn og fejlfinding
på HKS LAZARs udstyr.

10.1 Kontrol før idriftsættelse.
Brugeren skal, indenfor 7 dage efter at installationen er afsluttet, give besked om at kedlen er klar til
opstartsbesøg. Kedlens opstartsbesøg må kun udføres af HKS LAZARs servicepartner. Det er en betingelse
for at bevare garantien, at opstartsbesøg er udført af en af HKS LAZARs servicepartner. Kontaktoplysninger
og anmodninger til HKS LAZARs service vedrørende opstartsbesøg findes på hjemmesiden: www.hkslazar.dk.

I tilfælde af, at serviceudbyderen ankommer på installationsstedet og ikke kan udføre opstartsbesøg, af grunde
som er uafhængige af ham selv (fejlagtigt udført installation, forkert placering af kedlen, mangel på brændsel,
mangel på elektricitet, etc.), vil brugeren bære omkostningerne af ekstra opstartsbesøg. I sådan et tilfælde, bør
brugeren anmode om ekstra opstartsbesøg indenfor 14 dage.

For at sikre en sikker idriftsættelse af kedlen, skal du kontrollere: selve kedlen, installationen og fyrrummet.
Du skal især være opmærksom på alle kedlens elementer er monteret korrekt. Især de elementer, som kunne
have været afmonteret under anbringelsen af kedlen i fyrrummet. Desuden er det anbefalet at følgende
handlinger bliver udført:
•

•

Kontrollér, om kedlen er installeret i henhold til vejledningen.
Kontrollér, om varmeinstallationen er fyldt med en passende mængde vand. Vandet i varmesystemet

skal være rent, farveløst og må ikke indeholde additiver. Du skal huske, at vandet udelukkende må tilføres når
kedlen er afkølet. I modsat fald, kan det beskadige kedlen.
•
•
•

Kontrollér tætheden i varmesystemet.
Kontrollér, om tilslutningen til skorstenen er korrekt.
Kontrollér, om anlægget er korrekt tilsluttet til el-netværket.

10.2 Første idriftsættelse.
Kedlens idriftsættelse består af dens opstart, kontrol og indstilling af kedlens parametre. Instruerer brugeren i
kedlens drift. Ved idriftsættelsen, skal du nøje kontrollere kedlens drift for at udføre eventuelle justeringer.
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Ved ændring af parametrene, beder vi dig om at følge vejledningen til styreenheden. Du skal være særlig
opmærksom på:
•

Tætheden af kedlens afdækningshætter og rensehuller – under tænding skal du kontrollere, om der
kommer røg ud under lågene, eventuelle utætheder skal tætnes.

•

Tætheden af det øverste låg til udstødningsmanifolden – under tænding skal du fjerne låget og
kontrollere om der er røgudslip under lågen, eventuelle utætheder skal tætnes.

• Tætheden af døren – under tænding skal du kontrollere, om der er røgudslip omkring døren og om
nødvendigt, justere døren på dens hængsler.
• Tætheden af beholderen – under tænding skal du kontrollere, om der er røgudslip fra beholderen,
eventuelle utætheder skal tætnes.
Efter antændelsen af brændstoffet, skal kedlen opvarmes til den anbefalede driftstemperatur (minimum 650C).
Når kedlen opnår den forventede temperatur, skal dens tæthed kontrolleres igen.

Efter idriftsættelsen skal brugeren uddannes i betjeningen af Smart Fire kedlen og dens styreenhed. Data
skrives ned i garantibeviset.

10.3 Fejlfinding.
Alle fejl bør omgående meldes til producenten. Det er udelukkende HKS LAZARs servicepartner eller
personer som arbejder på vegne af HKS LAZAR som er berettiget til at udbedre fejlene i garantiperioden. I
tilfælde af, at serviceudbyderen ankommer på installationsstedet og ikke kan fjerne fejlen, af grunde som er
uafhængige af ham selv (fejlagtigt udført installation, forkert placering af kedlen, mangel på brændsel, mangel
på elektricitet, etc.), vil brugeren bære omkostningerne til serviceudbyderen.

Før du fjerner den anmeldte fejl, skal du lave en analyse for at fastslå årsagen. Vi beder dig om at huske, at de
fleste anmeldte fejl er forårsaget af forkerte indstillinger, forkert monterede sensorer, forkert udført
installation, dårligt brændstof. Hvis fejlen derimod vedrører en komponent, skal den afmonteres og erstattes.

10.4 Årlige eftersyn
Eftersyn af kedel bør udføres af HKS LAZARs serviceudbydere. Dette er en betingelse for at bevare garantien.
Omkostningerne for det periodiske eftersyn er båret af brugeren.

Eftersynet af kedlen skal udføres periodisk i de efterfølgende driftsår. Eftersynet skal udføres mindst hvert år,
eller efter behov.
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I tilfælde af, at serviceudbyderen ankommer på installationsstedet og ikke udfører det årlige eftersyn, af grunde
som er uafhængige af ham selv (fejlagtigt udført installation, forkert placering af kedlen, mangel på brændsel,
mangel på elektricitet, etc.), vil brugeren bære omkostningerne af dette eftersyn. I sådan et tilfælde, skal
brugeren anmode om andet eftersyn indenfor 14 dage.

Under eftersynet, kontrollerer serviceudbyderen om kedlen er installeret og drives i henhold til vejledningen
og kontrollerer kedlens tilstand, især:
•

Tilstanden af tæthed på døren, dæksler og beholderens låg;

•

Tilstanden af tænderen;

•

Tilstanden af kedel elementer;

•

Tilstanden af isoleringen;

•

Tilstanden af fødeanordningen til brændstoffet;

•

Tilstanden af kedlens ekstra udstyr

•

Korrekt drift af styreenheden, ventilatoren og brændstofleveringssystemet

•

Afmontere og rense røggasventilatoren dens rotor og ventilatorkammeret;

•

Afmontere og rense den kapacitive nærhedssensor, kontrollere dens indstilling;

•

Korrosionsbeskyttelse ved lav temperatur (shunt)

•

Om der er blev udført ændringer eller reparationer af andre end HKS LZARs servicepartner.

Under eftersynet, skal slidte elementer udskiftes og eventuelle fejl skal rettes. Når eftersynet er afsluttet, vil
serviceudbyderen udfylde garantibeviset.

11 Afvikling af anlægget efter brugsperioden
Fordi kedlens elementer er sammensat af forskellige materialer, skal de afleveres til en genbrugsstation.
Dermed sikres en passende genvinding af stålet, plastik, etc.
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12 Garanti og ansvarsbetingelser
HKS LAZAR produkter er naturligvis omfattet af 2 års reklamationsret i følge dansk købelov. Der kan ud
over reklamationsretten tilbydes op til 5 års garanti på HKS LAZAR produkter. 5 års garanti kræver
internetopkobling, at der laves opstartsbesøg og at HKS LAZARs servicepartneres anviste serviceinterval
følges. For at bevare garantien, skal kedlens drift være i overensstemmelse med denne vejledning, i henhold
til de gældende normer og regler:
1. Installationen af kedlen til systemet må udføres af en installatør som besidder generelle autoriseringer,
såfremt denne vejledning er fulgt. Efter at arbejdet er udført, skriver installatøren det ned i
garantibeviset.
2. Første idriftsættelse, eftersyn, reparationer og alle aktiviteter som ikke indgår i det omfang som
brugeren selv må udføre, skal udføres af HKS LAZARs servicepartner.
3. Reparationen omfatter ikke de aktiviteter som brugeren er forpligtet til selv at udføre, især
vedligeholdelse og rengøring, indstilling af parametrene som beskrevet i vejledningen til styreenheden.
4. Kedlen er kun dækket af garantien såfremt producenten modtager et korrekt udfyldt garantibevis.
5. Kedlen er ikke omfattet af garantien, hvis den ikke er beskyttet mod returvand fra installationen og
som har en temperatur på under 550C (shunt).
6. Kedlen mister sin garanti hvis:
•

Første idriftsættelse ikke er blevet skrevet ned i garantibeviset (punkt 10.1 og 10.2) og registreret.

•

Det periodiske eftersyn ikke er blevet udført (punkt 10.4.) og skrevet ned i garantibeviset.

•

Uautoriserede personer har udført reparationer eller foretaget ændringer på kedlen (punkt 10.3.);

•

Brugeren afviser eller forhindrer HKS LAZARs serviceudbydere adgang til kedlen, eller
afviser/forhindrer en inspektion af den tekniske tilstand af systemerne.

7. Producenten er ikke ansvarlig for skader, hvis kedlens drift, installering eller betjening strider mod
denne vejledning eller de gældende normer og regler.
8. Brugeren er forpligtet til at dække serviceudbyderens omkostninger, i tilfælde af:
•

Grundløs indkaldelse af serviceudbyderen

•

Reparationer som ikke er dækket af garantien

•

Reparation af skader som blev forvoldt af brugeren

•

Reparationen kan ikke udføres af årsager som ikke er afhængige af serviceudbyderen (mangel på
brændstof, mangel på skorstensudtræk, mangel på elektricitet, utætheder i installationen, etc.)
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•

Brugeren nægter eller forhindrer HKS LAZARs medarbejdere adgang til kedlen for at gennemføre
den tekniske inspektion af fyrrummet og systemerne.

9. Du skal straks underrette serviceudbyderen hvis eventuelle fejl opstår i kedlens drift.
10. I garantiperioden har brugeren ret til:
•

Gratis reparationer som er dækket af garantien (bortset fra aktiviteterne udført af brugeren som
beskrevet i betjeningsvejledningen);

•

Udveksle kedlen til en ny, såfremt HKS LAZARs service afgør at den ikke kan repareres.

11. Garantien dækker ikke over elementer som bliver skadet pga. forkert brug og vedligeholdelse
12. Garantien dækker ikke fejl eller skade forårsaget af udefra kommende ting (lyn, overspænding,
vandskade, storm, brand, mm.).
13. Garantien dækker ikke hvis kedlens effekt blev indstillet forkert.
14. Det er forbudt at lave en tæthedsprøve af kedlen ved hjælp af komprimeret luft.
15. Skader som opstod fordi denne vejledning ikke er blevet fulgt, og især brud på betingelserne i garantien
vil ikke være genstand for garantikrav.
16. Producenten har ret til at udføre eventuelle ændringer i kedlens konstruktion, som nødvendigvis ikke
indgår i denne vejledning.
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13 Certificeringer og erklæringer
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