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Informacje ogólne

1 Informacje ogólne
Cieszymy się, że wybrali Państwo wysokiej jakości produkt firmy Froling. Jest
on wykonany zgodnie z najnowszym stanem wiedzy technicznej i spełnia wymogi
aktualnie obowiązujących norm i dyrektyw kontrolnych.
Prosimy o zapoznanie się z dołączoną dokumentacją, przestrzeganie zawartych w niej
zaleceń i stałe przechowywanie kopii w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia.
Przestrzeganie zamieszczonych w dokumentacji wymagań oraz wskazówek
dotyczących bezpieczeństwa ma duże znaczenie dla bezpiecznej, prawidłowej,
ekologicznej i ekonomicznej pracy urządzenia.
Z uwagi na stały rozwój naszych produktów, rysunki i treści mogą w pewnym stopniu
odbiegać od warunków rzeczywistych. W przypadku stwierdzenia tego rodzaju błędów
prosimy nas o tym poinformować, pisząc na adres: doku@froeling.com.
Zmiany techniczne zastrzeżone!

Warunki rękojmi i gwarancji
Zasadniczo obowiązują nasze warunki sprzedaży i dostaw, udostępniane klientom
i przyjmowane do wiadomości poprzez zawarcie umowy.
Ponadto z warunkami gwarancji można zapoznać się, korzystając z dołączonej karty
gwarancyjnej.
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1.1 Ogólne informacje o produkcie

6

1

Kocioł na zrębki – Fröling Turbomat

2

Szafa sterownicza ze zintegrowanym sterownikiem

3

Wyłącznik główny: załączanie i wyłączanie zasilania całej instalacji

4

Panel obsługi sterownika SPS 4000

5

Drzwi izolacyjne

6

Drzwi paleniska

7

Dmuchawa powietrza spalania

8

Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa (STB)

9

Pojemnik na popiół z paleniska

10

Pojemnik na popiół (opcja) lub popielniki wymiennika ciepła (2 szt.)

11

Przyłącze zasilania kotła

12

Przyłącze powrotu kotła

13

Napęd usuwania popiołu z paleniska
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14

Pokrywa izolacyjna i pokrywa wymiennika ciepła

15

System optymalizacji sprawności (WOS) z odchylaczami strumienia

16

Elementy szamotowe (palenisko)

17

Ruszt posuwowy

18

Kanał podajnika paliwa
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19

Napęd automatycznego układu oczyszczania wymiennika ciepła

20

Układ recyrkulacji spalin (RS) – opcja

21

Dmuchawa ciągu

22

Kanał układu recyrkulacji spalin (RS) – opcja

23

Pokrywa izolacyjna komory spalania (za nią: pokrywa wyczystkowa komory spalania)

24

Siłownik powietrza wtórnego

25

Czujnik temperatury w palenisku

26

Czujnik ciśnienia w palenisku

27

Automatyczny zapłon

28

Siłownik powietrza pierwotnego

29

Urządzenie zabezpieczające przed cofnięciem płomienia (ilustracja: klapa
zabezpieczająca przed cofnięciem płomienia; opcja: dozownik celkowy)

Fröling GesmbH | A-4710 Grieskirchen, Industriestraße 12 | www.froeling.com

Bezpieczeństwo
Stopnie zagrożenia wskazówek ostrzegawczych

2

2 Bezpieczeństwo
2.1 Stopnie zagrożenia wskazówek ostrzegawczych
W niniejszej dokumentacji stosowane są następujące stopnie zagrożenia wskazujące
na bezpośrednie zagrożenia i istotne przepisy bezpieczeństwa:

Bezpośrednio grożąca, niebezpieczna sytuacja prowadząca w razie zignorowania
zaleceń do ciężkich obrażeń ze śmiercią włącznie. Koniecznie przestrzegać
zalecenia!

Potencjalnie niebezpieczna sytuacja prowadząca w razie zignorowania zaleceń
do ciężkich obrażeń ze śmiercią włącznie. Postępować z najwyższą ostrożnością.

Potencjalnie niebezpieczna sytuacja prowadząca w razie zignorowania zaleceń
do lekkich obrażeń lub nieznacznych szkód rzeczowych.

Instrukcja obsługi TM 150/220 | B0310815_pl
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2.2 Stosowane piktogramy
Poniższe znaki nakazu, zakazu i ostrzegawcze stosowane są w dokumentacji i/lub
na kotle.
Zgodnie z dyrektywą maszynową znaki umieszczone bezpośrednio
w niebezpiecznych miejscach kotła sygnalizują bezpośrednio grożące zagrożenia lub
procedury związane z bezpieczeństwem. Nie wolno odklejać ani zakrywać tych
naklejek.

10

Przestrzegać instrukcji obsługi

Nosić obuwie ochronne

Nosić rękawice ochronne

Nosić ochronniki słuchu

Nie otwierać drzwi

Wyłączyć wyłącznik główny

Zakaz wstępu dla osób
nieuprawnionych

Zakaz wstępu

Ostrzeżenie przed wysoką
temperaturą powierzchni

Ostrzeżenie przed
niebezpiecznym napięciem
elektrycznym

Ostrzeżenie przed substancją
niebezpieczną lub drażniącą

Ostrzeżenie przed
automatycznym uruchomieniem
się kotła

Ostrzeżenie przed urazami dłoni

Ostrzeżenie przed urazami
palców lub dłoni, wentylator
automatyczny

Ostrzeżenie przed ranami ciętymi

Ostrzeżenie przed urazami
palców lub dłoni, automatyczny
przenośnik ślimakowy
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2.3 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

W przypadku nieprawidłowej obsługi:

Błędna obsługa instalacji może być przyczyną najcięższych urazów i szkód
rzeczowych!
Zasady obsługi instalacji:
❒ Przestrzegać zaleceń i wskazówek zawartych w instrukcjach.
❒ Przestrzegać wymaganych czynności w ramach eksploatacji, konserwacji
i czyszczenia oraz napraw, przedstawionych w poszczególnych zaleceniach.
❒ Czynności wykraczające poza ten zakres zlecać autoryzowanym monterom
systemów grzewczych albo serwisantom firmy Fröling!

Wpływ czynników zewnętrznych:

Negatywne czynniki zewnętrzne, takie jak np. brak wystarczającej ilości powietrza
do spalania lub paliwo niezgodne z wymogami, mogą być przyczyną poważnych
zakłóceń podczas spalania (np. spontaniczny zapłon gazów wytlewnych,
wyfuknięcie) lub nawet najcięższych wypadków!
W związku z eksploatacją kotła należy przestrzegać poniższych zasad:
❒ Przestrzegać danych i wskazówek dotyczących wykonania i wartości
minimalnych, a także norm i dyrektyw dla komponentów grzewczych,
zamieszczonych w instrukcjach.

Najcięższe urazy i szkody rzeczowe spowodowane przez wadliwą instalację
spalinową!

Negatywne wpływy na instalację spalinową, takie jak np. zły stan czystości rury
spalinowej lub niewystarczający ciąg kominowy, mogą prowadzić
do najpoważniejszych zakłóceń podczas spalania (np. spontaniczny zapłon
gazów wytlewnych/wyfuknięcie)!
Z tego powodu:
❒ Tylko w pełni sprawna instalacja spalinowa gwarantuje optymalną pracę kotła!

Instrukcja obsługi TM 150/220 | B0310815_pl
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2.4 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie Turbomat TM firmy Fröling służy wyłącznie do ogrzewania wody
grzewczej. Stosować można wyłącznie paliwo zdefiniowane w części „Paliwa
dozwolone”.
⇨ "Paliwa dozwolone" [ 12]
Urządzenie wolno eksploatować wyłącznie w nienagannym stanie technicznym,
zgodnie z przeznaczeniem, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i potencjalnych
zagrożeń! Przestrzegać okresów międzyprzeglądowych i okresów czyszczenia,
określonych w niniejszej instrukcji obsługi. W przypadku stwierdzenia usterek, które
mogą negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo, bezzwłocznie zlecać ich usunięcie!
Producent/dostawca nie odpowiada za inny sposób eksploatacji i za użytkowanie
wykraczające poza powyższy zakres oraz za szkody spowodowane takim
postępowaniem.
Należy używać oryginalnych części zamiennych lub innych wskazanych części
zamiennych autoryzowanych przez producenta. Jeżeli produkt zostanie zmieniony lub
zmodyfikowany w jakikolwiek sposób odbiegający od danych producenta, deklaracja
zgodności CE produktu wygasa. W takim przypadku użytkownik instalacji musi zlecić
ponowną ocenę ryzyka dla produktu i na własną odpowiedzialność zapewnić
utworzenie nowej deklaracji dla produktu zgodnie z odpowiednimi dyrektywami oraz
nanieść nowe oznaczenie CE. Osoba ta przejmuje jednocześnie wszelkie prawa
i obowiązki producenta.

2.4.1 Paliwa dozwolone
Zrębki drzewne
Kryterium
Pojemność wodna

Wielkość

ÖNORM M 7133

EN ISO 17225

Opis wg ÖNORM M
7133

W20

M20

suszone powietrzem

W30

M30

możliwe do
składowania

W35

-

W40 1)

M40

zrębki mokre

G30

P16S

zrębki drobne

G50

P31S

zrębki średnie

możliwe
do składowania
w ograniczonym
zakresie

1. Obciążenie częściowe możliwe tylko w ograniczonym zakresie

W przypadku paliw o zawartości wody >W35 w trybie obciążenia częściowego
niedopuszczalny jest odbiór mocy poniżej 65% znamionowej mocy cieplnej!

Informacja o normach

12

UE:

paliwo wg EN ISO 17225 - cz. 4: Zrębki drzewne klasy A1 / P16S-P31S

Niemcy
dodatkowo:

klasa paliwa 4 (§3 1. federalnego rozporządzenia o ochronie przed
imisjami w obowiązującej wersji – BImSchV i.d.g.F.)
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Pelet drzewny
Pelet drzewny z drewna w stanie naturalnym o przekroju 6 mm

Informacja o normach

UE:

paliwo wg EN ISO 17225 - cz. 2: Pelety drzewne klasy A1/D06

i/lub:

Program certyfikacji ENplus wzgl. DINplus

Obowiązuje następująca zasada ogólna:
Przed ponownym napełnieniem sprawdzić przestrzeń magazynową pod kątem
obecności pyłu peletowego i w razie potrzeby oczyścić!

Wióry drewniane
Wióry drewniane uznaje się za materiał problematyczny podczas spalania. Z tego
względu stosowanie tego paliwa dozwolone jest wyłącznie po uzyskaniu od firmy
Fröling odpowiedniego zezwolenia. Ponadto stosować się do następujących
wskazówek:
▪ Trociny i odpady stolarskie można stosować wyłącznie w instalacjach
z dozownikiem celkowym!
▪ Zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi przestrzeń magazynowa powinna
zostać wyposażona w urządzenie do obniżania ciśnienia!
▪ Do dopuszczalnej zawartości wody w wiórach odnoszą się te same wartości
graniczne co do zrębków!

W przypadku paliw o zawartości wody < W30 znamionowa moc cieplna kotła jest
zapewniona wyłącznie w połączeniu z recyrkulacją spalin (AGR)!

Miskant
W przypadku miskantu chińskiego lub olbrzymiego (łac. miscanthus) mamy
do czynienia z tzw. rośliną C4. Normy i zalecenia w odniesieniu do spalania tego typu
roślin nie są ujednolicone, dlatego obowiązują następujące zasady:
Podczas spalania miskantu przestrzegać lokalnie obowiązujących regulacji.
W niektórych przypadkach eksploatacja jest możliwa wyłącznie za specjalnym
zezwoleniem!

Instrukcja obsługi TM 150/220 | B0310815_pl
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Zmiana paliwa

W przypadku błędnego ustawienia parametrów paliwa:

Błędne ustawienia parametrów prowadzą do znacznego ograniczenia sprawności
kotła, a w konsekwencji do utraty gwarancji!
Z tego powodu:
❒ W przypadku zmiany paliwa (np.: przejście ze zrębków na pelety) konieczne
jest zlecenie serwisantom firmy Fröling przeprowadzenia ponownego
ustawienia instalacji!

2.4.2 Paliwa niedozwolone
Zastosowanie paliw niezdefiniowanych w części „Paliwa dozwolone”,
a w szczególności spalanie odpadów, nie jest dozwolone.

W przypadku stosowania niedozwolonych paliw:

Spalanie paliw niedozwolonych prowadzi do zwiększenia nakładów
na czyszczenie, a w wyniku odkładania się agresywnych osadów i skroplin
do uszkodzenia kotła, a w konsekwencji do utraty gwarancji! Ponadto stosowanie
paliw niezgodnych z obowiązującymi normami może być przyczyną
występowania poważnych zakłóceń podczas spalania!
Z tego powodu podczas eksploatacji kotła obowiązuje zasada:
❒ Stosować wyłącznie paliwa dozwolone

2.4.3 Kwalifikacje operatorów

Dostęp osób nieupoważnionych do kotłowni:

Możliwe szkody rzeczowe i urazy!
❒ Użytkownik jest zobowiązany uniemożliwić dostęp do instalacji osobom
nieupoważnionym, a w szczególności dzieciom.

Obsługą instalacji mogą zajmować się wyłącznie przeszkoleni użytkownicy! Ponadto
operator musi przeczytać i zrozumieć zalecenia przedstawione w dokumentacji.

2.4.4 Wyposażenie ochronne operatorów
Zadbać o środki ochrony osobistej, spełniające wymogi przepisów BHP!
14
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▪ Podczas inspekcji i czyszczenia:
- odpowiednie ubranie robocze
- rękawice ochronne
- wytrzymałe obuwie
▪ Dodatkowo podczas obsługi:
- ochronniki słuchu (poziom hałasu > 70 dB)
- okulary ochronne

2.5 Informacje o wykonaniu
Surowo wzbronione jest wykonywanie modyfikacji w zakresie budowy instalacji oraz
dokonywanie zmian lub wyłączanie wyposażenia bezpieczeństwa.
Oprócz instrukcji obsługi i stosowanych w kraju użytkownika wiążących przepisów
w zakresie ustawienia i eksploatacji instalacji należy również przestrzegać
obowiązków przeciwpożarowych, elektrotechnicznych i nakładanych przez inspekcję
budowlaną!

2.5.1 Montaż i atestacja instalacji grzewczej
Kocioł służy do użytku w zamkniętym systemie grzewczym. Montaż opiera się
na następujących normach:

Informacja o normach

ÖNORM/DIN EN 12828 - instalacje grzewcze w budynkach

Każda instalacja grzewcza podlega atestacji!
Fakt budowy lub modyfikacji instalacji grzewczej podlega zgłoszeniu
do odpowiedniego urzędu nadzoru (jednostki nadzorczej) i związany jest
z koniecznością uzyskania aprobaty urzędu budowlanego.
Austria: zgłoszenie w gminnym/miejskim urzędzie budowlanym
Niemcy: zgłoszenie u kominiarza/w urzędzie budowlanym

2.5.2 Informacje o miejscu ustawienia (kotłownia)
Charakterystyka kotłowni
▪ W kotłowni nie może być obecna atmosfera wybuchowa, ponieważ kocioł nie jest
przeznaczony do pracy w atmosferze wybuchowej.
▪ Kotłownia musi być zabezpieczona przed mrozem!
▪ Kocioł nie jest wyposażony w oświetlenie, dlatego należy zadbać o odpowiednie
oświetlenie kotłowni, zgodne z krajowymi przepisami o warunkach na stanowisku
pracy!
▪ W przypadku stosowania kotła na wysokości powyżej 2000 metrów n.p.m. należy
skontaktować się z producentem.
▪ Niebezpieczeństwo pożaru spowodowane przez materiały palne!
W pobliżu kotła nie mogą być przechowywane materiały palne. Na kotle nie
suszyć palnych przedmiotów (np. ubrań, ...).

Instrukcja obsługi TM 150/220 | B0310815_pl
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▪ Szkody spowodowane zanieczyszczonym powietrzem do spalania!
W miejscu ustawienia kotła nie stosować środków czyszczących zawierających
chlor i halogenowodorów.
▪ Pył nie może zatykać otworu zasysania powietrza do kotła.

Wentylacja kotłowni
Do wentylacji kotłowni używać bezpośrednio powietrza z zewnątrz, przy czym
projektować otwory i kanały powietrza w taki sposób, aby warunki atmosferyczne
(liście, zalegający śnieg, ...) w żadnym przypadku nie mogły negatywnie wpływać
na objętość strumienia powietrza.
Jeżeli we właściwych przepisach o wyposażeniu budowlanym kotłowni nie wskazano
inaczej, obowiązują następujące normy w zakresie projektowania i wymiarowania
kanałów powietrznych:

Informacja o normach

ÖNORM H 5170 - wymagania budowlane i przeciwpożarowe
TRVB H118 - dyrektywa techniczna w sprawie prewencyjnej ochrony przeciwpożarowej

2.5.3 Wymagania w stosunku do wody grzewczej
Obowiązują następujące normy oraz dyrektywy:

Informacja o normach

Austria:

ÖNORM H 5195-1

Niemcy:

VDI 2035

Szwajcaria:

SWKI 97-1

Włochy:

D.R.P nr 412

Wskazówka dotycząca zasilania wodą uzupełniającą: Przed podłączeniem
odpowietrzyć wąż zasilający, aby uniknąć wprowadzania powietrza do systemu!
Należy przestrzegać norm z dodatkowym uwzględnieniem poniższych zaleceń:
❒ Maks. wartość sumaryczna dla berylowców: 1,0 mmol/l lub 100 mg/l (odpowiada
5,6°dH)
❒ Do napełniania należy używać wody zmiękczonej
❒ Należy eliminować nieszczelności i stosować zamknięty system grzewczy w celu
zapewnienia odpowiedniej jakości wody podczas eksploatacji.

16

Fröling GesmbH | A-4710 Grieskirchen, Industriestraße 12 | www.froeling.com

2

Bezpieczeństwo
Informacje o wykonaniu

2.5.4 Podwyższanie temperatury w przewodzie powrotnym
W przypadku, gdy w przewodzie powrotnym temperatura spada poniżej minimum,
następuje domieszanie wody z dopływu.

Spadek temperatury poniżej punktu rosy/tworzenie się skroplin w przypadku
pracy bez podwyższania temperatury w przewodzie powrotnym.

W połączeniu z pozostałościami spalania skropliny tworzą agresywny kondensat
mogący uszkodzić kocioł!
Z tego powodu:
❒ Stosowanie układu podwyższania temperatury w przewodzie powrotnym jest
konieczne!
➥ Minimalna temperatura w przewodzie powrotnym wynosi 65 °C. Zaleca się
montaż układu kontroli (np. termometru)!

2.5.5 Kombinacja ze zbiornikiem buforowym

Zastosowanie zbiornika buforowego nie jest bezwzględnie konieczne dla
zapewnienia prawidłowego działania instalacji. Kombinacja ze zbiornikiem może
się jednak okazać zalecana, ponieważ pozwala osiągnąć stały odbiór przy
idealnym zakresie mocy kotła!

Informacje o prawidłowych wymiarach zbiornika buforowego i izolacji przewodów
(wg ÖNORM M 7510 bądź UZ37) można uzyskać od montera lub firmy Fröling.
⇨ "Adresy" [ 65]

2.5.6 Przyłącze do komina / instalacja kominowa
Zgodnie z normą EN 303-5 cały układ odprowadzania spalin należy wykonać w
sposób zapobiegający zaciekaniu komina, niedostatecznemu ciśnieniu tłoczenia oraz
kondensacji. W związku z tym zwracamy uwagę, że w dozwolonym zakresie pracy
kotła mogą wystąpić temperatury spalin niższe niż 160 K powyżej temperatury w
pomieszczeniu.
Dalsze informacje na temat norm i przepisów, a także temperatur spalin
oczyszczonych oraz pozostałych parametrów spalin znajdują się w danych
technicznych w instrukcji montażu!
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2.6 Urządzenia zabezpieczające

TA

1

WYŁĄCZENIE KOTŁA (wyłączenie kotła w przypadku przegrzania)
❒ Dotknąć przycisku „Kociol wyl.”
➥ Nastąpi wyłączenie trybu automatycznego.
➥ Sterownik wyłączy kocioł w sposób kontrolowany
➥ Pompy pracują nadal
Nigdy nie używać wyłącznika głównego!

2

WYŁĄCZNIK GŁÓWNY (wyłączanie napięcia zasilającego)
Przed rozpoczęciem prac przy kotle:
❒ Dotknąć przycisku „Kociol wyl.”
➥ Nastąpi wyłączenie trybu automatycznego.
➥ Sterownik wyłączy kocioł w sposób kontrolowany.
❒ Wyłączyć wyłącznik główny i ostudzić kocioł

3

BEZPIECZNIKI SAMOCZYNNE, WYŁĄCZNIK SILNIKOWY, WYŁĄCZNIK
RÓŻNICOWOPRĄDOWY (FI)
W przypadku błędnego natężenia bądź przeciążenia odłączają dany komponent.

4

OGRANICZNIK TEMPERATURY BEZPIECZEŃSTWA (STB) (zabezpieczenie w

przypadku przegrzania)

Ogranicznik temperatury wyłącza palenisko przy temperaturze kotła wynoszącej 95 100°C. Pompy pracują nadal. Gdy tylko temperatura opadnie poniżej ok. 85°C,
ogranicznik temperatury można odblokować.
5

WYŁĄCZNIK DRZWIOWY
W przypadku otwarcia drzwi podczas pracy przełącza dmuchawę wyciągu
na maksymalne obroty i jednocześnie wyłącza dmuchawy powietrza do spalania i RS.
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TA

TERMICZNE ZABEZPIECZENIE ODPŁYWU (zabezpieczenie w przypadku

przegrzania)
Termiczne zabezpieczenie odpływu przy temperaturze około 100°C otwiera zawór
i doprowadza do wymiennika ciepła bezpieczeństwa zimną wodę, pomagającą
obniżyć temperaturę kotła

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA (bez rysunku, montuje użytkownik)
W przypadku osiągnięcia ciśnienia w kotle na poziomie maks. zawór bezpieczeństwa
otwiera się i wydmuchuje wodę grzewczą w postaci pary.

2.6.1 Zabezpieczenia zewnętrzne
Wyłącznik bezpieczeństwa dna przesuwnego w komorze hydraulicznej
Przed rozpoczęciem prac z zakresu utrzymania ruchu w komorze hydraulicznej dna
przesuwnego:
❒ Przekręcić wyłącznik bezpieczeństwa do pozycji „0”.
➥ Kocioł wykonuje procedurę zatrzymania, a usuwanie popiołu jest nieaktywne.
❒ Przekręcenie pokrętła wyboru poza pozycję „0” umożliwia wciśnięcie blokady.
➥ Przełącznik można zabezpieczyć przed ponownym załączeniem za pomocą
kłódki!
Po zakończeniu prac:
❒ Usunąć kłódkę.
❒ Przekręcenie pokrętła poza pozycję „0” powoduje automatyczne zwolnienie
blokady i pokrętło można ponownie ustawić w pozycji „1”.
❒ Potwierdzić wygenerowany błąd i uaktywnić kocioł przyciskiem start.
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2.7 Pozostałe ryzyko

W przypadku kontaktu z gorącymi powierzchniami:

Możliwe ciężkie poparzenia spowodowane kontaktem z gorącymi powierzchniami
i rurą wydechową!
W przypadku prac przy kotłach obowiązują poniższe zasady:
❒ kocioł wyłączać w sposób kontrolowany (stan pracy „Ausgeschaltet Aus”)
i pozostawić do ostygnięcia,
❒ przed rozpoczęciem prac przy kotle należy zawsze zakładać rękawice
ochronne i korzystać wyłącznie z przewidzianych do tego celu uchwytów,
❒ zaizolować rury wydechowe i nie dotykać ich podczas pracy.

W przypadku otwarcia drzwi komory spalania lub paleniska bądź drzwi i pokryw
wyczystkowych podczas pracy kotła:

Możliwe obrażenia ciała, szkody rzeczowe i wydobywanie się spalin!
Z tego powodu:
❒ Otwieranie drzwi i pokryw podczas pracy jest zabronione!

W przypadku stosowania niedozwolonego paliwa:

Paliwa niezgodne z wymogami mogą być przyczyną poważnych zakłóceń
podczas spalania (np. spontaniczny zapłon gazów wytlewnych/wyfuknięcie),
a w konsekwencji najcięższych wypadków!
Z tego powodu:
❒ Stosować wyłącznie paliwa podane w części „Paliwa dozwolone” niniejszej
instrukcji obsługi.
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Kontrole i czyszczenie włączonej instalacji:

Możliwe jest odniesienie ciężkich obrażeń wskutek automatycznego rozruchu
instalacji, jak również ciężkich oparzeń wskutek kontaktu z gorącymi częściami
i z rurą odprowadzającą spaliny!
Podczas wykonywania prac przy instalacji:
❒ Nosić rękawice ochronne
❒ Kocioł obsługiwać, używając tylko przewidzianych do tego celu uchwytów
❒ Wyłączyć kocioł, dotykając przycisku „Kocioł wył.” obok symbolu trybu pracy
➥ Kocioł wykonuje procedurę kontrolowanego wyłączenia i przechodzi
w stan „wyłączony wył.”
❒ Wyłączyć wyłącznik główny i zabezpieczyć przed ponownym załączeniem
❒ Odczekać co najmniej 1 godzinę, aż kocioł wychłodzi się
❒ Po zakończeniu wszystkich prac włączyć włącznik główny, a następnie
uruchomić kocioł w żądanym trybie pracy

Instrukcja obsługi TM 150/220 | B0310815_pl
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2.8 Sposób postępowania w sytuacji nagłej
2.8.1 Przegrzanie instalacji
W przypadku przegrzania instalacji mimo zastosowanych zabezpieczeń:
W żadnym wypadku nie wyłączać wyłącznika głównego i nie przerywać dopływu
napięcia!
❒ Pozostawić wszystkie drzwi kotła zamknięte
❒ Otworzyć wszystkie mieszalniki, załączyć wszystkie pompy
➥ Układ regulacji obiegu grzewczego wykona tę funkcję w trybie automatycznym
❒ W przypadku stosowania obcego sterownika, podjąć odpowiednie działania
zapewniające możliwość ręcznej aktywacji mieszalników i pomp!
❒ Opuścić kotłownię i zamknąć drzwi
❒ Zadbać o odbiór ciepła -> uaktywnić wszystkie odbiorniki.
❒ Otworzyć ewentualne termostaty przepływowe grzejników
Jeżeli temperatura nie spada:
❒ skontaktować się z monterem lub serwisem firmy Fröling
⇨ "Adresy" [ 65]

2.8.2 Zapach spalin

Zapach spalin w kotłowni:

Możliwość śmiertelnego zatrucia spalinami!
Jeżeli w kotłowni wyczuwalny jest zapach spalin:
❒ Pozostawić wszystkie drzwi kotła zamknięte.
❒ Uruchomić procedurę wyłączenia kotła.
❒ Przewietrzyć kotłownię.
❒ Zamknąć drzwi przeciwpożarowe i drzwi do pomieszczeń mieszkalnych.
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2

2.8.3 Pożar instalacji

W przypadku pożaru instalacji:

Zagrożenie życia wskutek działania ognia i trujących gazów
Postępowanie w przypadku pożaru:
❒ Opuścić kotłownię
❒ Zamknąć drzwi
❒ Wezwać straż pożarną

Instrukcja obsługi TM 150/220 | B0310815_pl
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3 Eksploatacja instalacji
3.1 Montaż i rozruch
Montaż, instalację i rozruch kotła mogą przeprowadzać wyłącznie wykwalifikowani
pracownicy zgodnie z dokładnym opisem tych procedur w załączonej instrukcji
montażowej.
Por. instrukcja montażowa Turbomat TM

Optymalną sprawność, a tym samym efektywną i niskoemisyjną eksploatację
kotła gwarantuje wyłącznie ustawienie instalacji przez specjalistów
i przestrzeganie fabrycznych ustawień standardowych!
Z tego powodu:
❒ Zlecić przeprowadzenie rozruchu autoryzowanemu monterowi albo
serwisantom firmy Fröling.

Poszczególne czynności wykonywane podczas pierwszego rozruchu objaśniono w
instrukcji obsługi sterownika
Por. instrukcja obsługi SPS 4000
Przed rozpoczęciem rozruchu przez serwis firmy Fröling inwestor musi ukończyć
następujące prace wstępne:
▪ Instalacja elektryczna
▪ Instalacja wodna
▪ Przyłącze do układu odprowadzania spalin wraz z wszystkimi pracami
izolacyjnymi
▪ Prace wykonywane w celu spełnienia wymogów lokalnych przepisów
przeciwpożarowych
▪ Użytkownik musi zapewnić możliwość odbioru przez sieć podczas rozruchu min.
50% mocy znamionowej kotła.
▪ Ponieważ wymagana jest „praca na sucho” instalacji, na początku rozruchu
system podawania musi być pusty. Paliwo musi być jednak dostępne, ponieważ
po zatwierdzeniu system podawania będzie napełniony.
▪ Do pierwszego rozgrzania, w celu wysuszenia betonu szamotowego, inwestor
powinien udostępnić ok. 1 m³ suchych szczap.
▪ Wykonawca instalacji elektrycznej powinien być dostępny
w terminie rozruchu w celu wykonania ewentualnych zmian okablowania.
▪ W ramach rozruchu dokonuje się jednorazowego szkolenia użytkownika/
operatorów. Do prawidłowego przekazania produktu obecność tych osób jest
obowiązkowa!
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Wypływ kondensatu podczas pierwszej fazy rozgrzewania nie stanowi zakłócenia
w pracy.
❒ Wskazówka praktyczna: Przygotować czyściwo!

3.2 Napełnić magazyn paliwem
Do napełniania paliwem odnoszą się następujące ogólne zasady:
❒ Stosować wyłącznie paliwa dozwolone!
⇨ "Paliwa dozwolone" [ 12]
❒ Przed napełnianiem usunąć z magazynu ciała obce
Instalacje, do których paliwo dostarczane jest w autocysternach i wdmuchiwane do
magazynu, muszą być wyposażone w dozownik celkowy.

Wchodzenie do magazynu przy włączonej instalacji

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń spowodowane automatycznym
rozruchem instalacji, zwłaszcza przez system podawania!
Dlatego przed wejściem do magazynu paliwa należy:
❒ Wyłączyć kocioł, dotykając przycisku „Kocioł wył.” obok symbolu trybu pracy
➥ Kocioł wykonuje procedurę kontrolowanego wyłączenia i przechodzi
w stan „wyłączony wył.”
❒ Wyłączyć wyłącznik główny na kotle
❒ Wyłączyć wyłącznik główny w szafie sterowniczej rozszerzenia (jeżeli jest)

Do wdmuchiwania paliwa odnoszą się dodatkowo następujące zasady:

Wdmuchiwanie paliwa przy włączonym kotle:

Podciśnienie wytworzone podczas wdmuchiwania paliwa przy włączonym kotle
może prowadzić do cofnięcia się dymu. Powstające ewentualnie nadciśnienie
może spowodować wylot spalin do kotłowni. Możliwe odniesienie obrażeń
i szkody rzeczowe!
Z tego powodu przed wdmuchiwaniem paliwa należy:
❒ Wyłączyć kocioł, dotykając przycisku „Kocioł wył.” obok symbolu trybu pracy
➥ Kocioł wykonuje procedurę kontrolowanego wyłączenia i przechodzi
w stan „wyłączony wył.”
❒ Pozostawić kocioł do ostygnięcia w pozycji „Wyłączony wył.” na przynajmniej
dwie godziny
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3.2.1 Wprowadzanie paliwa przy częściowo opróżnionym magazynie z mieszadłem

Jeżeli w magazynie jest jeszcze dostateczna ilość paliwa (głowica mieszadła
całkowicie przykryta paliwem, a ramiona mieszadła nie wystają), to magazyn można
napełnić następująco:
❒ Wsypać paliwo przez otwór zasypowy

3.2.2 Wsypywanie paliwa przy pustym magazynie z mieszadłem

Napełnianie pustego magazynu z mieszadłem:

Kiedy magazyn jest pusty lub prawie pusty, ramiona mieszadła/pióra sprężynowe
są całkowicie wyciągnięte. Jeżeli znajdujące się w tej pozycji ramiona mieszadła/
pióra sprężynowe zostaną przykryte dużą ilością paliwa, masa paliwa spowoduje
uszkodzenie napędu mieszadła.
Z tego powodu przy napełnianiu pustego magazynu lub gdy ramiona mieszadła
są wyciągnięte obowiązuje:
❒ Najpierw wsypać niewielką ilość paliwa (ok. 2 – 3 m³) na głowicę mieszadła
i obszar wokół niej
❒ Resztę paliwa wsypać dopiero, gdy ramiona mieszadła będą przylegać do
głowicy mieszadła
❒ Zawsze przestrzegać podanego dalej sposobu postępowania!
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❒ Wyłączyć kocioł, dotykając przycisku „Kociol wyl” obok symbolu trybu pracy
i odczekać co najmniej dwie godziny, aż kocioł wychłodzi się.
❒ Wyłączyć wyłącznik główny na kotle
❒ Wyłączyć wyłącznik główny w szafie sterowniczej rozszerzenia (jeżeli jest)
❒ Pozostałe w magazynie paliwo (w narożnikach, na ścianach) ręcznie nanieść na
głowicę mieszadła i obszar wokół niej oraz rozdzielić na ślimakowy przenośnik
wyładunkowy
➥ Głowica mieszadła powinna być całkowicie przykryta
❒ Przestrzegać przy tym wskazówek dotyczących prac w magazynie paliwa!
Patrz tablica (w zakresie dostawy) w obrębie dojścia do magazynu
Jeśli po rozdzieleniu pozostałego paliwa głowica mieszadła nie jest wystarczająco
przykryta:
❒ Wsypać niewielką ilość paliwa (ok. 2-3 m³)
➥ Nanieść paliwo na głowicę mieszadła i obszar wokół niej
➥ Głowica mieszadła powinna być całkowicie przykryta

Mieszadło z napędem łączonym
Po zakończeniu prac w magazynie:
❒ Włączyć wyłącznik główny na kotle
❒ Włączyć wyłącznik główny w szafie sterowniczej rozszerzenia (jeżeli jest)
❒ Włączyć kocioł, dotykając przycisku „Kocioł wł.” obok symbolu trybu pracy
❒ Zapewnić odbiór możliwie dużej ilości ciepła
➥ np. zbiornik buforowy musi być w stanie odebrać wystarczającą ilość ciepła
❒ Odczekać, aż ramiona mieszadła/pióra sprężyn będą przylegały do głowicy
mieszadła (ok. 2 obroty)
❒ Wsypać resztę paliwa

Mieszadło z napędem odrębnym (opcja)
W przypadki mieszadeł z napędem odrębnym głowica mieszadła może pracować
niezależnie od ślimakowego przenośnika wyładunkowego.
Po zakończeniu prac w magazynie:
❒ Włączyć wyłącznik główny na kotle
❒ Włączyć wyłącznik główny w szafie sterowniczej rozszerzenia (jeżeli jest)
❒ W trybie ręcznym ustawić opcję „Napełnianie bunkra – mieszadło” na „Ręcznie”
➥ Mieszadło włącza się na ok. 3 minuty
❒ Odczekać, aż ramiona mieszadła/pióra sprężyn będą przylegały do głowicy
mieszadła (ok. 2 obroty)
❒ Wsypać resztę paliwa
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3.2.3 Wdmuchiwanie paliwa przy częściowo opróżnionym magazynie z mieszadłem

Jeżeli w magazynie jest jeszcze dostateczna ilość paliwa (głowica mieszadła
całkowicie przykryta paliwem, a ramiona mieszadła nie wystają), to magazyn można
napełnić następująco:
❒ Wyłączyć kocioł, dotykając przycisku „Kociol wyl.” obok symbolu trybu pracy
i odczekać co najmniej dwie godziny, aż kocioł wychłodzi się.
❒ Zamknąć wszystkie otwory magazynu, zapewniając pyłoszczelność
❒ Wdmuchnąć paliwo do magazynu

3.2.4 Wdmuchiwanie paliwa przy pustym magazynie z mieszadłem
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Napełnianie pustego magazynu z mieszadłem:

Kiedy magazyn jest pusty lub prawie pusty, ramiona mieszadła/pióra sprężynowe
są całkowicie wyciągnięte. Jeżeli znajdujące się w tej pozycji ramiona mieszadła/
pióra sprężynowe zostaną przykryte dużą ilością paliwa, masa paliwa spowoduje
uszkodzenie napędu mieszadła.
Z tego powodu przy napełnianiu pustego magazynu lub gdy ramiona mieszadła
są wyciągnięte obowiązuje:
❒ Najpierw wsypać niewielką ilość paliwa (ok. 2 – 3 m³) na głowicę mieszadła
i obszar wokół niej
❒ Resztę paliwa wsypać dopiero, gdy ramiona mieszadła będą przylegać do
głowicy mieszadła
❒ Zawsze przestrzegać podanego dalej sposobu postępowania!

❒ Wyłączyć kocioł, dotykając przycisku „Kociol wyl” obok symbolu trybu pracy
i odczekać co najmniej dwie godziny, aż kocioł wychłodzi się.
❒ Wyłączyć wyłącznik główny na kotle
❒ Wyłączyć wyłącznik główny w szafie sterowniczej rozszerzenia (jeżeli jest)
❒ Pozostałe w magazynie paliwo (w narożnikach, na ścianach) ręcznie nanieść na
głowicę mieszadła i obszar wokół niej oraz rozdzielić na ślimakowy przenośnik
wyładunkowy
➥ Głowica mieszadła powinna być całkowicie przykryta
❒ Przestrzegać przy tym wskazówek dotyczących prac w magazynie paliwa!
Patrz tablica (w zakresie dostawy) w obrębie dojścia do magazynu
Jeśli po rozdzieleniu pozostałego paliwa głowica mieszadła nie jest wystarczająco
przykryta:
❒ Zamknąć wszystkie otwory magazynu, zapewniając pyłoszczelność
❒ Wsypać niewielką ilość paliwa (ok. 2-3 m³)
➥ Nanieść paliwo na głowicę mieszadła i obszar wokół niej
➥ Głowica mieszadła powinna być całkowicie przykryta

Mieszadło z napędem łączonym
Po zakończeniu prac w magazynie:
❒ Włączyć wyłącznik główny na kotle
❒ Włączyć wyłącznik główny w szafie sterowniczej rozszerzenia (jeżeli jest)
❒ Włączyć kocioł, dotykając przycisku „Kocioł wł.” obok symbolu trybu pracy
❒ Zapewnić odbiór możliwie dużej ilości ciepła
➥ np. zbiornik buforowy musi być w stanie odebrać wystarczającą ilość ciepła
❒ Odczekać, aż ramiona mieszadła/pióra sprężyn będą przylegały do głowicy
mieszadła (ok. 2 obroty)
❒ Wyłączyć kocioł, dotykając przycisku „Kociol wyl” obok symbolu trybu pracy
i odczekać co najmniej dwie godziny, aż kocioł wychłodzi się.
Instrukcja obsługi TM 150/220 | B0310815_pl
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❒ Zamknąć wszystkie otwory magazynu, zapewniając pyłoszczelność
❒ Wsypać resztę paliwa

Mieszadło z napędem odrębnym (opcja)
W przypadki mieszadeł z napędem odrębnym głowica mieszadła może pracować
niezależnie od ślimakowego przenośnika wyładunkowego.
Po zakończeniu prac w magazynie:
❒ Włączyć wyłącznik główny na kotle
❒ Włączyć wyłącznik główny w szafie sterowniczej rozszerzenia (jeżeli jest)
❒ W trybie ręcznym ustawić opcję „Napełnianie bunkra – mieszadło” na „Ręcznie”
➥ Mieszadło włącza się na ok. 3 minuty
❒ Odczekać, aż ramiona mieszadła/pióra sprężyn będą przylegały do głowicy
mieszadła (ok. 2 obroty)
❒ Zamknąć wszystkie otwory magazynu, zapewniając pyłoszczelność
❒ Wsypać resztę paliwa

3.2.5 Wdmuchiwanie peletów w magazynie za pomocą ślimaka do peletów
❒ Wyłączyć kocioł, dotykając przycisku „Kociol wyl.” obok symbolu trybu pracy
i odczekać co najmniej dwie godziny, aż kocioł wychłodzi się.
❒ Zamknąć wszystkie otwory magazynu, zapewniając pyłoszczelność
❒ Wdmuchnąć paliwo do magazynu

3.2.6 Wsypywanie paliwa przy magazynie z dnem przesuwnym
❒ Nie przekraczać maksymalnej wysokości nasypowej dna, zależnej od gęstości
paliwa, zgodnie z instrukcją obsługi dna przesuwnego!
❒ W przypadku najechania na paliwo we wnętrzu magazynu może dojść do jego
zagęszczenia.
➥ To z kolei może utrudnić pracę popychaczy!

Napełnianie magazynu przez najechanie na popychacze
Na popychacze można najeżdżać pod warunkiem uwzględnienia poniższych zasad:
❒ Na popychaczach musi pozostawać zawsze około 30 cm paliwa, tak aby
samochód ciężarowy nie najeżdżał bezpośrednio na kliny dna przesuwnego.
❒ W żadnym wypadku nie wolno najeżdżać na belkę wzdłużną popychacza
(zaprojektować urządzenia kierujące ruchem samochodów ciężarowych
do magazynu bądź odpowiednio rozmieścić bramy)!
❒ Kiedy samochód ciężarowy stoi na dnie przesuwnym, agregat hydrauliczny musi
być wyłączony!
❒ Maksymalnie ograniczyć manewrowanie ciężarówką stojącą na dnie przesuwnym!

Napełnianie magazynu poprzez zrzut na popychacze bądź obok nich
❒ Jeżeli podczas zrzutu nie najeżdża się na popychacze, magazyn można napełniać
również podczas pracy.
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3.2.7 Wsypywanie paliwa przy magazynie z poziomym przenośnikiem ślimakowym
❒ Jeżeli instalacja kotła pracuje, w dowolnym momencie można zrzucać paliwo
do magazynu.
➥ UWAGA: paliwo można wdmuchiwać wyłącznie wtedy, gdy warunki ciśnienia
w magazynie są odpowiednie, a zawartość wody w paliwie nie przekracza
maks. W30.

3.2.8 Wsypywanie paliwa przy magazynie z ukośnym przenośnikiem ślimakowym
Przenośnik ukośny musi być zawsze podniesiony do napełniania magazynu, tak aby
podczas pracy jego pozycja była pionowa.
Można to zapewnić w następujący sposób:
❒ Jeżeli magazyn napełniany jest podczas pracy instalacji, przenośnik unosi się
sam.
➥ Jeżeli magazyn jest pusty, przenośnik należy unieść ręcznie i ustalić
za pomocą materiału.
❒ Jeżeli podczas napełniania układ wyładunkowy nie jest aktywny, można
go ustawić pionowo sznurami.
➥ WSKAZÓWKA: sznury powinny być tak zwymiarowane, aby zrywały się
podczas napełniania.

3.3 Spalanie w kotle

Nie zmieniać ustawień fabrycznych!

Zmiany ustawień fabrycznych instalacji mogą mieć negatywny wpływ zarówno na
sprawność instalacji, jak i na emisję zanieczyszczeń!

3.3.1 Włączanie napięcia zasilającego
❒ Włączyć wyłącznik główny
➥ We wszystkich komponentach kotła panuje napięcie
➥ Po uruchomieniu systemu sterownika kocioł jest gotowy do pracy

3.3.2 Włączanie kotła
❒ Wyłączyć kocioł, dotykając przycisku „Kociol wl.”.
➥ Tryb automatyczny jest aktywny.
➥ Instalacja grzewcza jest sterowana przez sterownik zgodnie z nastawionym
trybem pracy w trybie automatycznym
Instrukcja obsługi TM 150/220 | B0310815_pl
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❒ Aby wybrać inne tryby pracy, należy nacisnąć przynależne do nich przyciski
funkcyjne.
➥ Informacje dotyczące przycisków funkcyjnych znajdują się w instrukcji obsługi
sterownika kotła „SPS 4000”.

3.3.3 Sterowanie kotłem
Niezbędne kroki związane ze sterowaniem, a także wyświetlanie i zmianę
parametrów, opisano w instrukcji obsługi sterownika kotła „SPS 4000”

3.3.4 Wyłączanie kotła
❒ Wyłączyć kocioł, dotykając przycisku „Kociol wyl.”.
➥ Kocioł wykonuje program wyłączenia, przechodząc w stan „wyłączony wył.”.
➥ Zespół spalania jest wyłączony, odpopielanie i układ hydrauliczny pozostają
aktywne.

3.3.5 Wyłączanie napięcie zasilającego

W przypadku wyłączenia wyłącznika głównego w trybie automatycznym:

Możliwe poważne zakłócenia podczas spalania, a w konsekwencji najcięższe
wypadki!
Przed wyłączeniem wyłącznika głównego:
❒ Wyłączyć kocioł, dotykając przycisku „Kociol wyl.”.
➥ Kocioł wykonuje procedurę kontrolowanego wyłączenia, a po zakończeniu
cyklu czyszczenia przechodzi w stan „Ausgeschaltet Aus”.

❒ Wyłączyć wyłącznik główny
➥ Regulacja kotła jest wyłączona
➥ Komponenty zasilane z szafy sterowniczej pozostają bez zasilania
➥ UWAGA: Szafa sterownicza rozszerzenia, wyposażona we własny przewód
zasilający, znajduje się nadal pod napięciem!
Instalacja przeciwzamarzaniowa jest nieaktywna!
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4 Utrzymanie ruchu
4.1 Informacje ogólne o utrzymaniu ruchu

W przypadku prowadzenia prac na elementach elektrycznych:

Zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym!
Poniższe zasady dotyczą prac prowadzonych na elementach elektrycznych:
❒ wykonanie prac zlecać wyłącznie wykwalifikowanym elektrykom,
❒ przestrzegać obowiązujących norm i przepisów.
➥ Przeprowadzanie prac na elementach elektrycznych przez osoby
nieuprawnione jest zabronione.

Kontrole i czyszczenie włączonej instalacji:

Możliwe jest odniesienie ciężkich obrażeń wskutek automatycznego rozruchu
instalacji, jak również ciężkich oparzeń wskutek kontaktu z gorącymi częściami
i z rurą odprowadzającą spaliny!
Podczas wykonywania prac przy instalacji:
❒ Nosić rękawice ochronne
❒ Kocioł obsługiwać, używając tylko przewidzianych do tego celu uchwytów
❒ Wyłączyć kocioł, dotykając przycisku „Kocioł wył.” obok symbolu trybu pracy
➥ Kocioł wykonuje procedurę kontrolowanego wyłączenia i przechodzi
w stan „wyłączony wył.”
❒ Wyłączyć wyłącznik główny i zabezpieczyć przed ponownym załączeniem
❒ Odczekać co najmniej 1 godzinę, aż kocioł wychłodzi się
❒ Po zakończeniu wszystkich prac włączyć włącznik główny, a następnie
uruchomić kocioł w żądanym trybie pracy
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W przypadku nieprawidłowych kontroli i czyszczenia:

Nieprawidłowe kontrole lub czyszczenie kotła mogą być przyczyną poważnych
zakłóceń podczas spalania (np. spontaniczny zapłon gazów wytlewnych/
wyfuknięcie), a w konsekwencji najpoważniejszych wypadków i szkód
rzeczowych!
Z tego powodu:
❒ Czyścić kocioł zgodnie z zaleceniami. Przestrzegać przy tym zaleceń
zawartych w instrukcji obsługi kotła!

Zalecamy prowadzenie książki serwisowej wg ÖNORM M7510 bądź dyrektywy
technicznej w sprawie zapobiegania pożarom (TRVB).

Oprócz wymienionych w tej instrukcji prac kontrolnych i czyszczenia uwzględnić
również wytyczne w dołączonej książce kontroli wg TRVB H 118.

Zależnie od liczby godzin pracy i jakości paliwa kocioł należy kontrolować i czyścić
w odpowiednich odstępach czasu.
Dołączony zestaw do czyszczenia:
▪ zgarniak (płyta trójkątna)
▪ skrobak płaski
▪ szczotka (Ø 53 mm)
❒ Regularne czyszczenie kotła zwiększa jego trwałość i jest podstawą niezakłóconej
pracy!
❒ Zalecenie: Podczas czyszczenia używać odsysacza popiołu!
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4.2 Przegląd
4.2.1 Kontrola ciśnienia w instalacji
❒ Odczytać ciśnienie w instalacji na manometrze
➥ Wartość musi być wyższa o 20% od ciśnienia wstępnego naczynia
wzbiorczego
Przestrzegać położenia wskazówki manometru oraz ciśnienia znamionowego
naczynia wzbiorczego zgodnie z danymi instalatora!
Jeżeli ciśnienie w instalacji jest niższe:
❒ Uzupełnić wodę
Jeżeli zdarza się to często, oznacza to, że instalacja grzewcza jest nieszczelna!
Skontaktować się z monterem!
Jeżeli można zaobserwować duże wahania ciśnienia:
❒ Zlecić kontrolę naczynia wzbiorczego specjaliście

4.2.2 Kontrola termicznego zabezpieczenia odpływu
❒ Sprawdzić szczelność zaworu odpływowego
➥ Z rury odpływowej nie może kapać woda
Wyjątek: temperatura kotła > 100°C
Jeżeli woda kapie z rury odpływowej:
❒ Oczyścić zabezpieczenie odpływowe zgodnie z wytycznymi producenta albo w
razie potrzeby zlecić kontrolę/wymianę specjaliście

4.2.3 Kontrola zaworu bezpieczeństwa
❒ Sprawdzać regularnie szczelność i czystość zaworu bezpieczeństwa
Kontrolę wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta!

4.2.4 Kontrola motoreduktorów
❒ Sprawdzić wzrokowo szczelność wszystkich motoreduktorów w instalacji
➥ Nie mogą się z nich wydostawać duże ilości oleju/smaru!
Wydostawanie się niewielkich ilości oleju/smaru jest zjawiskiem normalnym. W
przypadku utraty znacznych ilości oleju/smaru wezwać instalatora lub serwis
firmy Fröling!
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4.2.5 Ogólne oględziny
Przeprowadzać regularne oględziny i kontrolę działania wszystkich komponentów
kotła.
❒ W razie potrzeby czyścić komponenty
❒ Uszkodzone komponenty natychmiast wymieniać lub zlecać ich wymianę
Podczas kontroli uwzględnić zwłaszcza następujące komponenty:
▪ Palenisko
▪ Komora spalania
▪ Wymiennik ciepła
▪ Ciąg
▪ Recyrkulacja spalin (RS)
▪ Dmuchawa powietrza spalania
▪ Klapa zabezpieczająca przed cofnięciem płomienia
– Kontrola działania i szczelności
▪ Napędy przenośników ślimakowych
– Podawanie usuwanie popiołu
▪ Wyłącznik drzwiowy
– Podczas otwierania drzwi ciąg musi pracować z maksymalną prędkością
obrotową
– Dmuchawy powietrza do spalania i RC muszą się wyłączać przy otwarciu
drzwi
▪ Rura zapłonowa
– nie może być zatkana!
▪ Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa (STB)
▪ Zraszacz systemu podawania
– Uwzględnić wytyczne producenta
▪ Wyłącznik awaryjny

4.3 Czyszczenie
Wymienione poniżej prace w zakresie czyszczenia należy przeprowadzać
z odpowiednią częstotliwością, zależną od zapotrzebowania na energię, jakości
paliwa i liczby godzin pracy.
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W przypadku zdjęcia pokrywy pojemnika na popiół podczas pracy:

Dopływ nadmiaru powietrza przez kanał przenośnika popiołu może prowadzić do
niekontrolowanego spalania, a w następstwie do wypadków!
Przed kontrolą poziomu popiołu/opróżnieniem pojemnika na popiół:
❒ Wyłączyć kocioł, dotykając przycisku „Kociol wyl.”.
➥ Kocioł wykonuje procedurę kontrolowanego wyłączenia i przechodzi
w stan „Ausgeschaltet Aus”.

4.3.1 Opróżnianie pojemnika na popiół paleniska
Poziom napełnienia pojemnika na popiół paleniska można sprawdzić również przy
włączonym kotle. Wymagania:
▪ Ponownie zamknąć pokrywę pojemnika na popiół w ciągu 15 sekund
▪ Uwaga: Jeśli pokrywa jest otwarta dłużej niż 15 sekund, kocioł wyłącza się
automatycznie!

❒ Wyciągnąć klucz blaszany z wyłącznika bezpieczeństwa
❒ Otworzyć zamki boczne pojemnika na popiół
❒ Zdjąć pokrywę pojemnika na popiół i sprawdzić poziom popiołu
❒ Nałożyć ponownie pokrywę i zamknąć zamki boczne
➥ Jeśli opróżnianie pojemnika nie jest konieczne, ponownie wsunąć klucz
blaszany w wyłącznik bezpieczeństwa
W razie konieczności opróżnienia pojemnika:
❒ Wyłączyć kocioł, dotykając przycisku „Kocioł wył.” obok symbolu trybu pracy

Instrukcja obsługi TM 150/220 | B0310815_pl

37

4

Utrzymanie ruchu
Czyszczenie

❒ Nacisnąć dźwignie boczne do góry, aby odblokować pojemnik
❒ Wyciągnąć pojemnik
❒ Nasunąć na pojemnik pokrywę
❒ Przetransportować pojemnik do miejsca opróżniania i opróżnić go
❒ Skontrolować poziom napełnienia pojemnika na popiół i w razie potrzeby opróżnić
go, ⇨ "Opróżnianie pojemnika na popiół wymiennika ciepła" [ 38]
Ponowne umieszczanie pojemnika na popiół w kotle:

❒ Zdjąć pokrywę
➥ Nacisnąć górny języczek do przodu
➥ W celu umieszczenia pojemnika na popiół postępować w odwrotnej kolejności

4.3.2 Opróżnianie pojemnika na popiół wymiennika ciepła
Wymienniki ciepła ze ślimakami popiołu

❒ Wyciągnąć klucz blaszany (1) z wyłącznika bezpieczeństwa
38
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❒ Otworzyć zamki boczne (2) pojemnika na popiół
❒ Zdjąć pokrywę pojemnika na popiół i sprawdzić poziom popiołu
❒ Nałożyć ponownie pokrywę i zamknąć zamki boczne
➥ Jeśli opróżnianie pojemnika nie jest konieczne, ponownie wsunąć klucz
blaszany w wyłącznik bezpieczeństwa
W razie konieczności opróżnienia pojemnika:

❒ Nacisnąć dźwignie boczne do góry, aby odblokować pojemnik
❒ Wyciągnąć pojemnik
❒ Nasunąć na pojemnik pokrywę
❒ Przetransportować pojemnik do miejsca opróżniania i opróżnić go
Ponowne umieszczanie pojemnika na popiół w kotle:

❒ Zdjąć pokrywę
➥ Nacisnąć górny języczek do przodu
❒ W celu umieszczenia pojemnika na popiół postępować w odwrotnej kolejności
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Wymienniki ciepła z szufladami na popiół

❒ Odkręcić śruby z uchwytami gwiazdowymi na szufladzie
❒ Wyciągnąć szufladę i wysypać popiół
❒ Ponownie włożyć szufladę i przykręcić śruby z uchwytami gwiazdowymi
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4.3.3 Czyszczenie komory spalania i paleniska

Kontrole i czyszczenie włączonej instalacji:

Możliwe jest odniesienie ciężkich obrażeń wskutek automatycznego rozruchu
instalacji, jak również ciężkich oparzeń wskutek kontaktu z gorącymi częściami
i z rurą odprowadzającą spaliny!
Podczas wykonywania prac przy instalacji:
❒ Nosić rękawice ochronne
❒ Kocioł obsługiwać, używając tylko przewidzianych do tego celu uchwytów
❒ Wyłączyć kocioł, dotykając przycisku „Kocioł wył.” obok symbolu trybu pracy
➥ Kocioł wykonuje procedurę kontrolowanego wyłączenia i przechodzi
w stan „wyłączony wył.”
❒ Wyłączyć wyłącznik główny i zabezpieczyć przed ponownym załączeniem
❒ Odczekać co najmniej 1 godzinę, aż kocioł wychłodzi się
❒ Po zakończeniu wszystkich prac włączyć włącznik główny, a następnie
uruchomić kocioł w żądanym trybie pracy

Aby nie uszkodzić czujnika temperatury w palenisku, przed rozpoczęciem pracy
w palenisku należy go zdemontować

❒ Zaznaczyć pozycję czujnika temperatury w palenisku (1)
➥ Użyć np. taśmy klejącej
❒ Odkręcić śruby na uchwycie (2)
❒ Ostrożnie wyciągnąć czujnik temperatury w palenisku
➥ W razie potrzeby starannie oczyścić
❒ Po zakończeniu wszystkich prac w palenisku ponownie zamontować czujnik
temperatury
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Czyszczenie komory spalania

❒ Zdemontować pokrywę izolacyjną (po tylnej stronie kotła)
❒ Zdemontować pokrywę do oczyszczania

❒ Oczyścić ściany boczne paleniska płaskim skrobakiem
❒ Pozostały popiół zepchnąć płaskim skrobakiem na dół, do paleniska

Czyszczenie paleniska
❒ Otworzyć drzwi izolacyjne
❒ Drzwi paleniska otwarte

❒ Usunąć z paleniska niespalony materiał i ciała obce
❒ Popiół z rusztu paleniskowego ściągnąć płaskim skrobakiem do przodu, do szybu
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❒ Usunąć zanieczyszczenia (gwoździe, kamienie, żużel ...) z rusztu posuwowego
❒ Wyczyścić otwory powietrza pierwotnego przy użyciu odpowiedniego środka
pomocniczego (np. śrubokrętu)
➥ Otwory powietrza pierwotnego nie mogą być zatkane!
❒ Włączyć wyłącznik główny
❒ Aktywować rusz posuwowy i przenośniki popiołu w trybie ręcznym
➥ Spadający popiół będzie trafiał do pojemnika na popiół
❒ W razie potrzeby opróżnić pojemnik na popiół
⇨ "Opróżnianie pojemnika na popiół paleniska" [ 37]
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4.4 Przegląd okresowych kontroli i czyszczenia
E

⇨ "Czyszczenie układu usuwania popiołu z wymiennika
ciepła" [ 45]
⇨ "Czyszczenie sondy szerokopasmowej" [ 47],
⇨ "Czyszczenie czujnika spalin" [ 47]

⇨ "Oczyścić kanał układu recyrkulacji spalin (RS)
(opcja)" [ 48]
E

⇨ "Oczyścić obszar pod rusztem posuwowym" [ 49]

⇨ "Czyszczenie wymiennika ciepła" [ 48]

44

⇨ "Kontrola ustawienia i szczelności drzwi paleniska"
[ 51]

⇨ "Czyszczenie dmuchawy RS (opcja)" [ 56]

⇨ "Czyszczenie elementów szamotowych" [ 54]

⇨ "Skontrolować napęd usuwania popiołu
z wymiennika ciepła" [ 57]

⇨ "Czyszczenie dmuchawy powietrza spalania" [ 55]

⇨ "Kontrola regulatora podciśnienia" [ 57]

⇨ "Czyszczenie dmuchawy wyciągowej" [ 55]

⇨ "Kontrola czujnika nadciśnienia w komorze spalania"
[ 57]
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4.5 Okresowe kontrole i czyszczenie (~1000 h)
W przypadku paliw o niskiej zawartości popiołu poniższe prace z zakresu czyszczenia
i kontroli zasadniczo wystarczy przeprowadzać co ok. 1000 godzin pracy (przy
przeciętnej eksploatacji ok. raz na kwartał). W przypadku paliw problematycznych
bądź o wysokiej zawartości popiołu (co można rozpoznać po zwiększonej
częstotliwości opróżniania pojemnika na popiół) prace te należy wykonywać
odpowiednio częściej.

Kontrole i czyszczenie włączonej instalacji:

Możliwe jest odniesienie ciężkich obrażeń wskutek automatycznego rozruchu
instalacji, jak również ciężkich oparzeń wskutek kontaktu z gorącymi częściami
i z rurą odprowadzającą spaliny!
Podczas wykonywania prac przy instalacji:
❒ Nosić rękawice ochronne
❒ Kocioł obsługiwać, używając tylko przewidzianych do tego celu uchwytów
❒ Wyłączyć kocioł, dotykając przycisku „Kocioł wył.” obok symbolu trybu pracy
➥ Kocioł wykonuje procedurę kontrolowanego wyłączenia i przechodzi
w stan „wyłączony wył.”
❒ Wyłączyć wyłącznik główny i zabezpieczyć przed ponownym załączeniem
❒ Odczekać co najmniej 1 godzinę, aż kocioł wychłodzi się
❒ Po zakończeniu wszystkich prac włączyć włącznik główny, a następnie
uruchomić kocioł w żądanym trybie pracy

4.5.1 Czyszczenie układu usuwania popiołu z wymiennika ciepła
(Poz. A ⇨ "Przegląd okresowych kontroli i czyszczenia" [ 44])

Wymienniki ciepła ze ślimakami popiołu
❒ Wyjąć oba pojemniki na popiół z wymiennika ciepła i w razie potrzeby opróżnić je
⇨ "Opróżnianie pojemnika na popiół wymiennika ciepła" [ 38]

❒ Zdemontować oba kołnierze układu usuwania popiołu
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❒ Usunąć osady ze ścian bocznych i przenośników ślimakowych
➥ Z uwagi na wystawienie ślimaka na oddziaływanie wysokiej temperatury
zawsze pozostawiać na nim nieco popiołu!
❒ Sprawdzić i w razie potrzeby wymienić uszczelkę kołnierzy układu usuwania
popiołu
❒ Skontrolować wymiennik ciepła pod kątem uszkodzeń (pęknięć itd.)

Wymienniki ciepła z szufladami na popiół
❒ Wyjąć obie szuflady na popiół
Opróżnianie pojemnika na popiół wymiennika ciepła

❒ Usunąć osady ze ścian bocznych
❒ Sprawdzić i w razie potrzeby wymienić uszczelkę kołnierzy układu usuwania
popiołu
❒ Skontrolować wymiennik ciepła pod kątem uszkodzeń (pęknięć itd.)
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4.5.2 Czyszczenie sondy szerokopasmowej
(Poz. B ⇨ "Przegląd okresowych kontroli i czyszczenia" [ 44])
❒ Odkręcić sondę szerokopasmową
➥ UWAGA: Sonda szerokopasmowa może być gorąca!

❒ Usunąć zanieczyszczenia miękką szczotką
➥ Wskazówka praktyczna: Aby usunąć wszystkie zanieczyszczenia, użyć
odsysacza popiołu
➥ UWAGA: Nie czyścić sondy szerokopasmowej ostrym przedmiotem bądź
sprężonym powietrzem
❒ Ponownie dokręcić ręką sondę szerokopasmową

4.5.3 Czyszczenie czujnika spalin
(Poz. B ⇨ "Przegląd okresowych kontroli i czyszczenia" [ 44])

❒ Odkręcić śrubę zabezpieczającą i wyciągnąć czujnik spalin
❒ Oczyścić czujnik czystą szmatką
❒ Wsunąć czujnik do rury spalinowej i zamocować, dokręcając ręcznie śrubę
zabezpieczającą
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4.5.4 Czyszczenie wymiennika ciepła
(Poz. C ⇨ "Przegląd okresowych kontroli i czyszczenia" [ 44])

❒ Zdjąć pokrywę izolacyjną i otworzyć pokrywę wymiennika ciepła
❒ Sprawdzić automatyczny układ oczyszczania wymiennika ciepła pod kątem
swobodnego ruchu (skok ~5 cm)
❒ W razie potrzeby odciągnąć osady
❒ Jeśli to konieczne, wyciągnąć całą jednostkę z rurek wymiennika ciepła i oczyścić
odchylacze strumienia oraz rurki szczotką i/lub odsysaczem popiołu

4.5.5 Oczyścić kanał układu recyrkulacji spalin (RS) (opcja)
(Poz. D ⇨ "Przegląd okresowych kontroli i czyszczenia" [ 44])

❒ Zdemontować boczną osłonę kanału RS
❒ Zdemontować pokrywę do oczyszczania kanału RS

❒ Sprawdzić i w razie potrzeby oczyścić kanał RS
➥ Wskazówka praktyczna: Użyć odsysacza popiołu!
48
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❒ Zdemontować tylną osłonę kanału RS
❒ Usunąć izolację cieplną
➥ Mostki w izolacji cieplnej, jeżeli są, ostrożnie rozdzielić nożem

❒ Zdemontować pokrywę do oczyszczania
❒ Sprawdzić i w razie potrzeby oczyścić kanał RS
➥ Wskazówka praktyczna: Użyć odsysacza popiołu!

4.5.6 Oczyścić obszar pod rusztem posuwowym
(Poz. E ⇨ "Przegląd okresowych kontroli i czyszczenia" [ 44])

❒ Zdemontować osłonę
❒ Usunąć izolację cieplną
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❒ Odkręcić śrubę na czujniku i wyciągnąć czujnik
❒ Odkręcić nakrętkę na pokrywie do oczyszczania

❒ Zdjąć pokrywę do oczyszczania
❒ Sprawdzić obszar pod rusztem posuwowym i suwakiem popiołu pod kątem
osadów i w razie potrzeby oczyścić
❒ Skontrolować ruszt, wałki i łożyska rusztu pod kątem zużycia i odkształceń
➥ W razie potrzeby zlecić wymianę komponentów
❒ Skontrolować napęd rusztu pod kątem osadów i swobody ruchu
❒ Skontrolować pokrywę oczyszczania pod kątem szczelności

4.6 Okresowe kontrole i czyszczenie (~3000 h)
W przypadku paliw o niskiej zawartości popiołu poniższe prace z zakresu czyszczenia
i kontroli zasadniczo wystarczy przeprowadzać co ok. 3000 godzin pracy (przy
przeciętnej eksploatacji ok. raz na rok). W przypadku paliw problematycznych bądź
o wysokiej zawartości popiołu (co można rozpoznać po zwiększonej częstotliwości
opróżniania pojemnika na popiół) prace te należy wykonywać odpowiednio częściej.
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Kontrole i czyszczenie włączonej instalacji:

Możliwe jest odniesienie ciężkich obrażeń wskutek automatycznego rozruchu
instalacji, jak również ciężkich oparzeń wskutek kontaktu z gorącymi częściami
i z rurą odprowadzającą spaliny!
Podczas wykonywania prac przy instalacji:
❒ Nosić rękawice ochronne
❒ Kocioł obsługiwać, używając tylko przewidzianych do tego celu uchwytów
❒ Wyłączyć kocioł, dotykając przycisku „Kocioł wył.” obok symbolu trybu pracy
➥ Kocioł wykonuje procedurę kontrolowanego wyłączenia i przechodzi
w stan „wyłączony wył.”
❒ Wyłączyć wyłącznik główny i zabezpieczyć przed ponownym załączeniem
❒ Odczekać co najmniej 1 godzinę, aż kocioł wychłodzi się
❒ Po zakończeniu wszystkich prac włączyć włącznik główny, a następnie
uruchomić kocioł w żądanym trybie pracy

4.6.1 Kontrola ustawienia i szczelności drzwi paleniska
(Poz. F ⇨ "Przegląd okresowych kontroli i czyszczenia" [ 44])
Jeżeli uszczelki zmieniły kolor na czarny, należy je natychmiast wymienić!

Kontrola ustawienia strony zawiasu drzwi

❒ Zamknąć drzwi
➥ Przy szerokości otwarcia ok. 2-3 cm wyczuwalny jest lekki opór:
Ustawienie prawidłowe
➥ Brak oporu bądź bardzo słaby opór:
Należy skorygować ustawienie – przesunąć zawias do tyłu
⇨ "Ustawianie drzwi paleniska" [ 53]
➥ Opór wyczuwalny przy szerokości otwarcia >3 cm:
Należy skorygować ustawienie – przesunąć zawias do przodu
⇨ "Ustawianie drzwi paleniska" [ 53]
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Kontrola ustawienia strony uchwytu drzwi
❒ Zamknąć drzwi
➥ Drzwi da się zamknąć przy normalnym użyciu siły:
Ustawienie prawidłowe
➥ Drzwi nie da się zamknąć lub wymaga to użycia dużej siły:
Przesunąć blachę zabezpieczającą do przodu
⇨ "Ustawianie drzwi paleniska" [ 53]

Kontrola szczelności strony zawiasu drzwi

❒ Otworzyć drzwi
❒ Wsunąć kartki w górną i dolną część obszaru zawiasu, między drzwi a kocioł
❒ Zamknąć drzwi
❒ Sprawdzić, czy kartki da się wyciągnąć
➥ Kartek nie da się wyciągnąć:
Drzwi są szczelne!
➥ Kartki da się wyciągnąć:
Drzwi nie są szczelne – przesunąć zawias do tyłu!
⇨ "Ustawianie drzwi paleniska" [ 53]

Kontrola szczelności strony uchwytu drzwi

❒ Otworzyć drzwi
❒ Wsunąć kartki w górną i dolną część po stronie uchwytu, między drzwi a kocioł
❒ Zamknąć drzwi
❒ Sprawdzić, czy kartki da się wyciągnąć
➥ Kartek nie da się wyciągnąć:
Drzwi są szczelne!
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➥ Kartki da się wyciągnąć:
Drzwi nie są szczelne – przesunąć blachę zabezpieczającą do tyłu!
⇨ "Ustawianie drzwi paleniska" [ 53]

4.6.2 Ustawianie drzwi paleniska
Strona uchwytu drzwi

❒ Odkręcić nakrętki u góry i na dole blachy zabezpieczającej za pomocą klucza
sześciokątnego
❒ Za pomocą odpowiednich narzędzi pomocniczych (np. śrubokrętu i młotka)
odpowiednio do potrzeb przesunąć blachę zabezpieczającą do przodu lub do tyłu
➥ Uwaga: Blacha zabezpieczająca wzgl. zawias muszą być tak samo wyrównane
na dole i na górze!
❒ Ponownie przykręcić nakrętki u góry i na dole

Strona zawiasu drzwi

❒ Odkręcić nakrętki u góry i na dole zawiasu za pomocą klucza sześciokątnego
❒ Za pomocą odpowiednich narzędzi pomocniczych (np. śrubokrętu i młotka)
odpowiednio do potrzeb przesunąć zawias do przodu lub do tyłu
➥ Uwaga: Zawias musi być tak samo wyrównany na dole i na górze!
❒ Ponownie przykręcić nakrętki u góry i na dole
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4.6.3 Czyszczenie elementów szamotowych
(Poz. G ⇨ "Przegląd okresowych kontroli i czyszczenia" [ 44])
Aby nie uszkodzić czujnika temperatury w palenisku, przed rozpoczęciem pracy
w palenisku należy go zdemontować

❒ Zaznaczyć pozycję czujnika temperatury w palenisku (1)
➥ Użyć np. taśmy klejącej
❒ Odkręcić śruby na uchwycie (2)
❒ Ostrożnie wyciągnąć czujnik temperatury w palenisku
➥ W razie potrzeby starannie oczyścić
❒ Po zakończeniu wszystkich prac w palenisku ponownie zamontować czujnik
temperatury

❒ Otworzyć drzwi izolacyjne i drzwi paleniska
❒ Ostrożnie oczyścić elementy szamotowe z góry i po bokach za pomocą szczotki
❒ Skontrolować elementy szamotowe pod kątem zużycia
❒ Usunąć popiół, który opadł
⇨ "Opróżnianie pojemnika na popiół paleniska" [ 37]
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4.6.4 Czyszczenie dmuchawy powietrza spalania
(Poz. H ⇨ "Przegląd okresowych kontroli i czyszczenia" [ 44])

❒ Oczyścić kratkę ochronną z pyłu i osadów
❒ W razie potrzeby zdemontować kratkę i oczyścić wirnik wentylatora miękkim
pędzlem

4.6.5 Czyszczenie dmuchawy wyciągowej
(Poz. I ⇨ "Przegląd okresowych kontroli i czyszczenia" [ 44])

❒ Zaznaczyć pozycję kołnierza
❒ Odkręcić śruby na kołnierzu

❒ Zdjąć dmuchawę i oczyścić wirnik szczotką
❒ Sprawdzić i w razie potrzeby wymienić uszczelkę
❒ Ponownie zamontować dmuchawę
➥ Zwrócić uwagę na oznaczenia na kołnierzu!
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4.6.6 Czyszczenie dmuchawy RS (opcja)
(Poz. J ⇨ "Przegląd okresowych kontroli i czyszczenia" [ 44])

❒ Odłączyć kabel RS
❒ Zaznaczyć pozycję kołnierza

❒ Odkręcić śruby na kołnierzu
❒ Zdjąć dmuchawę

❒ Oczyścić wirnik dmuchawy szczotką
❒ Sprawdzić i w razie potrzeby wymienić uszczelkę
❒ Ponownie zamontować dmuchawę
➥ Zwrócić uwagę na oznaczenia na kołnierzu!
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4.6.7 Skontrolować napęd usuwania popiołu z wymiennika ciepła
(Poz. K ⇨ "Przegląd okresowych kontroli i czyszczenia" [ 44])
❒ Zdemontować pokrywę
❒ Nasmarować napęd łańcuchowy i sprawdzić pod kątem zużycia
❒ Skontrolować naprężenie łańcuchów, w razie potrzeby naprężyć

4.6.8 Kontrola regulatora podciśnienia
(Poz. L ⇨ "Przegląd okresowych kontroli i czyszczenia" [ 44])

❒ Zdjąć wąż silikonowy przy przetworniku pomiarowym ciśnienia różnicowego
❒ Przedmuchać wąż sprężonym powietrzem w kierunku paleniska, aby usunąć
wszelkie osady
❒ Podłączyć wąż silikonowy do przyłącza „minus”

4.6.9 Kontrola czujnika nadciśnienia w komorze spalania
(Poz. M ⇨ "Przegląd okresowych kontroli i czyszczenia" [ 44])

❒ Odkręcić śrubę mocującą.
❒ Wyciągnąć czujnik nadciśnienia w komorze spalania z rury dystansowej.
❒ Oczyścić czujnik miękką ściereczką.
❒ Sprawdzić drożność rury dystansowej.
❒ Wsunąć czujnik nadciśnienia w komorze spalania i lekko go zamocować śrubą

4.6.10 Smarowanie łożysk
❒ Wszystkie łożyska przenośników ślimakowych i napędów nasmarować
w przewidzianych do tego miejscach.
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4.6.11 Kontrola rur spalinowych
❒ Skontrolować rury spalinowe i komin
❒ W razie potrzeby usunąć osady za pomocą szczotki
➥ W ciągach rurowych i kominach ze stali nierdzewnej można stosować
wyłącznie szczotki ze stali nierdzewnej!

58

Fröling GesmbH | A-4710 Grieskirchen, Industriestraße 12 | www.froeling.com

4

Utrzymanie ruchu
Przepisy dotyczące konserwacji instalacji hydraulicznej

4.7 Przepisy dotyczące konserwacji instalacji hydraulicznej

Prace przy instalacji hydraulicznej prowadzone przez osoby nieprzeszkolone.

Możliwe szkody rzeczowe i urazy!
Z tego powodu:
❒ Zlecać wykonanie prac serwisowych i konserwacyjnych przy instalacji
hydraulicznej tylko specjalistom. Przestrzegać przy tym zaleceń zawartych
w instrukcji obsługi producenta!
Temperatura oleju nie może przekroczyć +50°C ani być niższa niż -30°C!
Okres wymiany oleju zależy od wielu czynników eksploatacyjnych, stopnia starzenia
się oleju i zanieczyszczenia. Zasadniczo można przyjąć następujące okresy:
Okres [godziny pracy]
50 – 100

komponent/czynność
JEDNORAZOWA konserwacja po pierwszym uruchomieniu:
❒ Przeprowadzić wymianę oleju i filtrów

50

❒ Skontrolować poziom oleju
➥ Nie mogą być widoczne pęcherzyki!
❒ Skontrolować śrubunki pod kątem osadzenia

200

❒ Skontrolować filtr powrotny pod kątem zanieczyszczeń
(ciśnieniomierz na filtrze)
❒ Jeżeli to konieczne, wymienić wkład filtra

5000 (albo raz do roku)

❒ Wymienić olej
❒ Wymienić wkłady filtrów powrotu i powietrza

Zalecane postępowanie przy wymianie oleju:
❒ Przesunąć wszystkie cylindry hydrauliczne do pozycji końcowej
➥ Umożliwia to usunięcie całej zawartości oleju!
❒ Opróżnić bądź odpompować olej z agregatu hydraulicznego
❒ Zdjąć pokrywę agregatu bądź otworzyć otwór wyczystkowy
❒ Dokładnie oczyścić zbiornik oleju (całkowite usunięcie szlamu olejowego)
❒ Wymienić wkłady filtrów powrotu i powietrza
❒ Założyć pokrywę agregatu bądź zamknąć otwór wyczystkowy
❒ Wlać olej hydrauliczny do oznaczenia na wzierniku
☞ Przestrzegać wymogów w zakresie specyfikacji oleju hydraulicznego (dane
producenta)!
❒ Zdemontować umieszczony na przeciwległym końcu tłoka cylindra (pozycja
aktualna) wąż cylindra hydraulicznego po stronie orurowania sztywnego
❒ Za pomocą agregatu hydraulicznego umieścić cylinder w drugiej pozycji końcowej
➥ Pozostały stary olej będzie wtłaczany przez zdjęty przewód do podstawionego
pojemnika!
❒ Zamontować węże hydrauliczne i sprawdzić szczelność
❒ Odpowietrzyć układ hydrauliczny i sprawdzić poziom oleju
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4.8 Pomiar emisji przez kominiarza wzgl. organ kontrolny
Kontrole okresowe instalacji grzewczych są narzucone przez różne przepisy
ustawowe W Niemczech kwestię tę reguluje 1. BImSchV i.d.g.F (federalne
rozporządzenie o ochronie przed imisjami w obowiązującej wersji), a w Austrii – różne
ustawy krajowe. W dniu wykonywania pomiarów kocioł musi być oczyszczony i należy
zapewnić dostateczny odbiór ciepła (np. bufor musi być w stanie odebrać ciepło przez
czas trwania pomiaru).
Dodatkowe informacje oraz sposób postępowania podczas pomiaru emisji znajdują
się w dołączonej instrukcji czyszczenia „Przygotowanie do pomiaru emisji”.

4.9 Umowa serwisowa/serwis
Raz do roku zaleca się zlecanie przeglądów serwisowi firmy Fröling albo
autoryzowanemu partnerowi (konserwacja obca)!
Regularna konserwacja przeprowadzana przez specjalistę jest ważnym warunkiem
trwałej niezawodności instalacji grzewczej! Gwarantuje ona, że instalacja będzie
pracować ekologicznie i ekonomicznie.
W toku konserwacji kontroli i optymalizacji poddawana jest cała instalacja,
w szczególności sterownik kotła. Ponadto, dzięki wykonaniu pomiaru emisji, można
wyciągnąć wnioski w zakresie jakości spalania i stanu kotła.
Z tego względu firma FRÖLING proponuje zawarcie umowy serwisowej,
optymalizującej bezpieczeństwo eksploatacyjne. Ze szczegółami można zapoznać się
w załączonej karcie gwarancyjnej.
Szczegółowe informacje można uzyskać również w serwisie firmy Fröling.

Należy przestrzegać krajowych i regionalnych przepisów dotyczących kontroli
okresowych. W związku z tym zwracamy uwagę, że instalacje przemysłowe
o znamionowej mocy cieplnej od 50 kW w Austrii, zgodnie z rozporządzeniem
o instalacjach grzewczych, podlegają rocznym kontrolom okresowym!

4.10 Części zamienne
Oryginalne części zamienne firmy Fröling są idealnie dostosowane do naszych
produktów. Skraca to czas montażu i zwiększa ich żywotność.

Montaż części innych niż oryginalne prowadzi do utraty gwarancji!
❒ Podczas wymiany komponentów/części stosować wyłącznie oryginalne części
zamienne!
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4.11 Informacje o utylizacji
4.11.1 Utylizacja popiołu
❒ Popiół należy zutylizować w sposób zgodny z przepisami o gospodarce odpadami!

4.11.2 Utylizacja elementów instalacji
❒ Zadbać o ekologiczną utylizację zgodną z przepisami o gospodarce odpadami.
❒ Materiały mogą być poddane recyklingowi pod warunkiem ich wcześniejszego
oczyszczenia i posortowania.
❒ Palenisko podlega utylizacji jako gruz budowlany.
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5 Usuwanie awarii
5.1 Ogólne awarie zasilania
Oznaki błędu

Przyczyna błędu

Usuwanie błędu

Wyświetlacz nie działa

Ogólna awaria zasilania

Brak zasilania sterownika

Wyłącznik główny wyłączony Włączyć wyłącznik główny
Zadziałał wyłącznik
różnicowo-prądowy,
wyłącznik bezpieczeństwa
zasilania lub wyłącznik
bezpieczeństwa PLC

Włączyć wyłącznik
bezpieczeństwa

5.1.1 Zachowanie się instalacji po awarii zasilania
Po przywróceniu zasilania kocioł przechodzi w poprzedni stan roboczy, a sterownik
realizuje ustawiony program.
❒ Po awarii zasilania sprawdzić, czy ogranicznik temperatury bezpieczeństwa (STB)
opadł!
❒ Podczas zaniku zasilania i po jego przywróceniu drzwi kotła muszą być zamknięte
co najmniej do czasu automatycznego uruchomienia dmuchawy wyciągowej!

5.2 Przegrzanie
Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa (STB) wyłącza kocioł przy temperaturze
kotła wynoszącej 95 – 100°C. Pompy pracują nadal.
Gdy tylko temperatura spadnie poniżej ok. 85°C, ogranicznik temperatury można
odblokować:
❒ Odkręcić kapturek ogranicznika temperatury
❒ Odblokować ogranicznik temperatury bezpieczeństwa (STB), naciskając
wkrętakiem

5.3 Awarie z komunikatami
W przypadku awarii i do momentu jej usunięcia:

▪ Przy symbolu szybkiego wyboru miga symbol ostrzegawczy (1).
▪ W razie błędu/alarmu jako stan pracy wyświetlane jest dodatkowo „Usterka wył.”
(2)
❒ W menu szybkiego wyboru przejść do wskazywania błędów
62

Fröling GesmbH | A-4710 Grieskirchen, Industriestraße 12 | www.froeling.com

5

Usuwanie awarii
Awarie z komunikatami
➥ Zostanie wyświetlona lista aktualnych awarii:

Pojęcie „Awaria” jest pojęciem zbiorczym dla ostrzeżeń, błędów i alarmów. Powyższe
trzy rodzaje komunikatów różnią się reakcją kotła:
Typ awarii

Oznaczenie

OSTRZEŻENIE

▪ ŻÓŁTY symbol
ostrzegawczy
▪ Występuje komunikat
ŻÓŁTY

BŁĄD

▪ POMARAŃCZOWY
symbol ostrzegawczy
▪ Występuje komunikat
POMARAŃCZOWY

ALARM

▪ CZERWONY symbol
ostrzegawczy
▪ Występuje komunikat
CZERWONY

Zachowanie kotła
W przypadku ostrzeżenia sterownik kotła
nadal wykonuje program, dając możliwość
szybkiego usunięcia błędu, a tym samym
uniknięcia procedury wyłączenia.
Kocioł wykonuje procedurę wyłączenia,
pozostając do momentu usunięcia
w stanie „wyłączony wył.”

Alarm powoduje awaryjne zatrzymanie
instalacji. Kocioł natychmiast wyłącza się,
automatyka ogrzewania i pompy nadal
pozostają aktywne.

5.3.1 Sposób postępowania w przypadku sygnalizacji awarii
Obsługa awarii i listy komunikatów o awarii
patrz instrukcja obsługi SPS 4000

5.3.2 Potwierdzenie komunikatu o awarii
Po usunięciu awarii:
❒ Wywołać listę aktualnych awarii (szybki wybór / wskazywanie błędów)
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❒ Przejść do aktualnej awarii za pomocą strzałek w górę i w dół (1)
➥ Wybrana usterka jest oznaczana symbolem strzałki (2)
❒ Zatwierdzić wybraną usterkę, dotykając symbolu haczyka (3)
❒ Gdy usterka zostanie potwierdzona, wyświetlany jest symbol (4)
➥ Gdy wszystkie usterki zostaną usunięte i potwierdzone, symbol ostrzegawczy
na stronie głównej znika
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6.1 Adresy
6.1.1 Adres producenta
FRÖLING
Heizkessel- und Behälterbau GesmbH
Industriestraße 12
A-4710 Grieskirchen
AUSTRIA
TEL. 0043 (0)7248 606 0
FAKS 0043 (0)7248 606 600
INTERNET www.froeling.com

6.1.2 Adres montera

pieczątka
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