Omistajan käsikirja

Turbomat TM 300-500

Alkuperäisen saksankielisen käyttöohjeen käännös
Lue ohjeet ja turvaohjeet ja noudata niitä!
Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään, emme vastaa paino- ja ladontavirheistä!
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Yleistä

1 Yleistä
Olemme iloisia siitä, että olet valinnut Froling-yhtiön laatutuotteen. Tuote on
valmistettu tekniikan uusimman tason mukaisesti ja vastaa kaikkia voimassa olevia
standardeja ja testausdirektiivejä.
Lue tuotteen mukana toimitettu dokumentaatio läpi, noudata sitä ja säilytä sitä aina
laitteiston välittömässä läheisyydessä. Dokumentaation sisältämien vaatimusten ja
turvaohjeiden noudattaminen on välttämätöntä, jotta laitteistoa voitaisiin käyttää
turvallisella, asianmukaisella, ympäristöystävällisellä ja taloudellisella tavalla.
Koska tuotteitamme kehitetään jatkuvasti edelleen, ohjeen sisältämät kuvat ja sisällöt
saattavat poiketa vähäisissä määrin ostamastasi tuotteesta. Jos havaitset virheitä,
ilmoita asiasta meille osoitteeseen: doku@froeling.com.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!

Tuotetta koskeva takuu
Tuotetta koskevat myynti- ja toimitusehtomme, jotka on ilmoitettu asiakkaalle ja jotka
tämä on ilmoittanut hyväksyvänsä sopimuksen tekemisen yhteydessä.
Takuuehdot löydät tämän lisäksi oheisesta takuukirjasesta.
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1.1 Tuotteen yleisnäkymä

1

Hakekattila – Froling Turbomat

2

Integroidulla säätelyllä varustettu kytkentäkaappi

3

Pääkatkaisija: Koko laitteiston virransyötön kytkeminen päälle ja pois päältä

4

SPS 4000 -säätelyn käyttökenttä

5

Palotilan ovi

6

Tulitilan ovi

7

Tulitilan tuhkasäiliö

8

Lämmönvaihtimen tuhkasäiliö (2 kpl)

9

Turvalämpötilanrajoitin (STB)

10

Kattilan paluuvirtauksen liitäntä

11

Kattilan eteenpäinvirtauksen liitäntä

12

Lämmönvaihtimen eristävät kannet
Niiden alapuolella: Pyörteittäjillä varustettu hyötysuhteen optimointijärjestelmä (WOS)

6

13

Vaippajäähdytyksen toimimoottori

14

Tertiääri-ilman toimimoottori I
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15

Poistokaasujen kierrätyksen (AGR) puhallin

16

Imutuuletin

17

Poistokaasujen kierrätyksen (AGR) kanava

18

Automaattisen lämmönvaihtimen puhdistuksen käyttö

19

Sekundaari-ilman toimimoottori

20

Poistokaasujen kierrätyksen (AGR) sekundaari-ilman toimimoottori

21

Poistokaasujen kierrätyksen (AGR) primääri-ilman toimimoottori

22

Suoja liekin takaisinlyönniltä (kuva: liekin takaisinlyönniltä suojaava luukku;
vaihtoehto: annostusrumpuinen sulku)

23

Stokerikanava

24

Primääri-ilman toimimoottori

25

Automaattinen sytytys

26

Tulitilan tuhkanpoiston käyttö
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27

Toimimoottori II, tertiääri-ilma

28

Polttoilmapuhallin
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2 Turvallisuus
2.1 Varoitusten vaaraluokat
Tässä käyttöohjeessa käytetyt varoitukset on jaettu seuraaviin vaaraluokkiin
välittömiin vaaroihin ja tärkeisiin turvamääräyksiin viittaamiseksi:

VAARA
Vaarallinen tilanne uhkaa välittömästi ja johtaa vaikeisiin loukkaantumisiin tai jopa
kuolemaan, jos annettuja ohjeita ei noudateta. Noudata ehdottomasti ohjeita!

VAROITUS
Vaarallinen tilanne saattaa syntyä ja johtaa vaikeisiin loukkaantumisiin tai jopa
kuolemaan, jos annettuja ohjeita ei noudateta. Noudata suurta varovaisuutta
työskennellessäsi.

VARO
Vaarallinen tilanne saattaa syntyä ja johtaa lieviin loukkaantumisiin tai
esinevahinkoihin, jos annettuja ohjeita ei noudateta.
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2.2 Käytetyt symbolit
Dokumentaatiossa ja/tai kattilassa on käytetty seuraavia määräyksiä, kieltoja ja
varoituksia.
Suoraan kattilan vaara-alueelle kiinnitetyt merkit ilmaisevat konedirektiivin mukaisesti
välittömästi uhkaavan vaaran tai turvallisuuden kannalta tärkeitä toimintatapoja. Näitä
tarroja ei saa poistaa tai peittää.

10

Noudata käyttöohjetta

Käytä turvajalkineita

Käytä suojakäsineitä

Käytä kuulonsuojainta

Pidä ovet suljettuina

Kytke pääkatkaisija pois päältä

Asiattomilta pääsy kielletty

Pinnalle astuminen kielletty

Varoitus kuumista pinnoista

Varoitus vaarallisesta
sähköjännitteestä

Varoitus vaarallisesta tai
ärsyttävästä aineesta

Varoitus kattilan automaattisesta
käynnistymisestä

Varoitus käsien
loukkaantumisvaarasta

Varoitus sormien tai käden
loukkaantumisesta,
automaattinen tuuletin

Varoitus viiltohaavoista

Varoitus sormien tai käden
loukkaantumisesta,
automaattinen ruuvi
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2.3 Yleiset turvaohjeet
VAARA
Epäasianmukaisen käytön yhteydessä:

Laitteiston virheellisestä käytöstä voi olla seurauksena vaikeita loukkaantumisia ja
esinevaurioita!
Laitteiston käytössä on huomioitava seuraavat seikat:
❒ Noudata käyttöohjeen sisältämiä ohjeita ja huomautuksia
❒ Noudata yksittäisten ohjeiden sisältämiä käyttöön, huoltoon ja puhdistukseen
sekä häiriöiden poistoon liittyviä toimenpiteitä
❒ Jätä kaikki muut työt valtuutetun lämmityslaitevalmistajan tai Froling-yhtiön
teknisen asiakaspalvelun suoritettaviksi

VAROITUS
Ulkoiset vaikutukset:

Negatiiviset ulkoiset vaikutukset, kuten riittämätön polttoilma tai muu kuin
standardien mukainen polttoaine, saattavat johtaa vaikeisiin polttoprosessin
häiriöihin (esim. kuivatislauskaasujen spontaani syttyminen / räjähtäminen) ja
edelleen vaikeisiin onnettomuuksiin!
Kattilan käytössä on huomioitava seuraavat seikat:
❒ Ohjeiden sisältämiä tietoja ja huomautuksia erilaisista malleista ja
minimiarvoista sekä lämmitinkomponentteja koskevista standardeista ja
direktiiveistä on noudatettava

VAROITUS
Puutteellisesta pakokaasujärjestelmästä aiheutuvat vaikeat loukkaantumiset ja
esinevahingot!

Pakokaasujärjestelmän puutteet, kuten pakokaasuputken huono puhdistus tai
savutorven riittämätön veto saattavat johtaa vaikeisiin polttoprosessin häiriöihin
(esim. kuivatislauskaasujen spontaani syttyminen / räjähtäminen)!
Tästä syystä:
❒ Ainoastaan moitteettomasti toimiva pakokaasujärjestelmä takaa kattilan
optimaalisen toiminnan!
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2.4 Määräystenmukainen käyttö
Froling Turbomat TM on tarkoitettu ainoastaan lämmitysveden kuumentamiseen. Siinä
saa käyttää ainoastaan kappaleessa ”Sallitut polttoaineet” määritettyjä polttoaineita.
⇨ Katso "Sallitut polttoaineet" [Sivu 12]
Laitteistoa saa käyttää ainoastaan sen ollessa teknisesti moitteettomassa kunnossa,
määräystenmukaisella tavalla, turvallisuusnäkökohdat ja vaarat huomioiden!
Käyttöohjeessa mainittuja tarkastus- ja puhdistusvälejä on noudatettava. Turvallisuutta
heikentävät häiriöt on korjattava välittömästi!
Valmistaja/tavarantoimittaja ei vastaa laitteiston muunlaisesta tai laajemmasta
käytöstä seuraavista vahingoista.
Käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia tai vastaavasti ilmoitettuja, valmistajan
hyväksymiä poikkeavia varaosia. Jos tuotteeseen tehdään minkäänlaisia muutoksia
tai mukautuksia, jotka poikkeavat valmistajan antamista tiedoista, tuotteen CEmerkintä raukeaa. Tällaisessa tapauksessa laitteiston haltijan on järjestettävä
tuotteelle uusi riskinarviointi ja laadittava sille omalla vastuullaan uusi
vaatimustenmukaisuusvakuutus vastaavan (vastaavien) direktiivin (direktiivien)
mukaisesti ja kiinnitettävä siihen uusi CE-merkintä. Kaikki valmistajan oikeudet ja
velvollisuudet siirtyvät täten kyseiselle henkilölle.

2.4.1 Sallitut polttoaineet
Puuhake
Kriteeri
Vesipitoisuus

Koko

ÖNORM M 7133:n
mukaisesti

EN ISO 17225

Kuvaus ÖNORM M
7133:n mukaisesti

W20

M20

Ilmakuivattu

W30

M30

Varastoimiskelpoinen

W35

-

Rajallisesti
varastoimiskelpoinen

W40 1)

M40

Kostea puuhake

W50 1)

-

Tuore puuhake

G30

P16S

Hieno hake

G50

P31S

Keskikarkea hake

G100

P45S

Karkea hake 2)

1. Käyttö osittaisella kuormituksella ainoastaan rajallisesti mahdollista
2. Vain hydraulisella täytöllä

HUOMAUTUS! Sellaisten polttoaineiden yhteydessä, joiden vesipitoisuus on >W35,
teho ei saa laskea alle 65 %:iin nimellislämpötehosta osittaisen kuormituksen
käytössä!

Viittaus standardeihin

12

EU:

Polttoaine standardin EN ISO 17225 - osan 4: Puuhake luokka A1 /
P16S-P45S, mukaisesti

Saksassa
lisäksi:

Polttoaineluokka 4 (§3, 1. BImSchV i.d.g.F.)
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Puupelletit
Puupelletit luonnonvaraisesta puusta, halkaisija 6 mm

Viittaus standardeihin:

EU:

Polttoaine standardin EN ISO 17225 - osan 2: Puupelletit luokka A1 /
D06, mukaisesti

ja/tai:

Sertifiointiohjelma ENplus tai DINplus

Yleistä:
Varastotila on tarkastettava pellettipölyn varalta ennen täyttöä ja puhdistettava
tarvittaessa!

Puulastut
Puulastut ovat yleisesti ongelmallisia polttaa. Tästä syystä tämän polttoaineen käyttö
on sallittua ainoastaan Froling-yhtiön nimenomaisella luvalla. Lisäksi on huomioitava
seuraavat ohjeet:
▪ Puulastuja ja puuntyöstöjätteitä saa käyttää ainoastaan annostusrumpuisella
sululla varustetuissa laitteistoissa!
▪ Varastotila on varustettava paineenalennuslaitteella paikallisten määräysten
mukaisesti!
▪ Lastujen vesipitoisuutta koskevat samat rajat kuin haketta!

HUOMAUTUS
Sellaisten polttoaineiden yhteydessä, joiden vesipitoisuus on < W30, on kattilan
nimellislämpöteho taattuna ainoastaan käytettäessä poistokaasujen kierrätystä
(AGR)!

Miscanthus
Elefanttiheinä tai mammuttiheinä (latinaksi Miscanthus) ovat niin kutsuttuja C4kasveja. Tällaisia kasveja koskevia standardeja ja asetuksia ei ole yhtenäistetty, tästä
syystä niitä koskevat seuraavat säännöt:
HUOMAUTUS! Miscanthus-kasveja poltettaessa on noudatettava paikallisia
määräyksiä. Niiden käyttöön vaaditaan mahdollisesti yksittäislupa!

Omistajan käsikirja TM 300-500 | B0340415_fi
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Polttoaineen vaihtaminen

VARO
Polttoaineparametrien ollessa väärin asetetut:

Väärin asetetuista parametreista on seurauksena huomattavaa haittaa kattilan
toiminnoille sekä takuun raukeaminen!
Tästä syystä:
❒ Vaihdettaessa polttoainetta (esim. hakkeesta pelletteihin) Froling-yhtiön
teknisen asiakaspalvelun on säädettävä laitteisto uudelleen!

2.4.2 Kielletyt polttoaineet
Muiden kuin kappaleessa ”Sallitut polttoaineet” mainittujen polttoaineiden käyttö,
erityisesti jätteiden polttaminen, on kiellettyä.

VARO
Käytettäessä kiellettyjä polttoaineita:

Muiden kuin sallittujen polttoaineiden polttaminen johtaa puhdistustarpeen
lisääntymiseen ja syövyttävien kerrostumien ja lauhdeveden muodostumisen
seurauksena kattilan vaurioitumiseen sekä takuun raukeamiseen! Muiden kuin
sallittujen polttoaineiden käyttö saattaa myös aiheuttaa vaikeita häiriöitä
polttoprosessiin!
Kattilan käytön yhteydessä on tästä syystä huomioitava:
❒ Käytä ainoastaan sallittuja polttoaineita

14
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2.4.3 Käyttöhenkilöstön pätevyys

VARO
Jos Kattilahuone -tilassa oleskelee asiattomia henkilöitä:

esinevauriot ja loukkaantumiset mahdollisia!
❒ Laitteiston haltijan velvollisuus on pitää asiattomat henkilöt, erityisesti lapset,
loitolla laitteistoista.

Laitteistoa saa käyttää ainoastaan sen asianmukaisen opastuksen saanut haltija!
Lisäksi käyttäjän on luettava laitteiston dokumentaatio ja ymmärrettävä sen sisältö
ennen laitteiston käyttöä.

2.4.4 Käyttöhenkilöstön suojavarustus
Huolehdi tapaturmantorjuntamääräysten mukaisesta suojavarustuksesta!
▪ Laitteiston tarkastamisen ja puhdistuksen yhteydessä:
- soveltuva työvaatetus
- suojakäsineet
- lujat kengät
▪ Käytön yhteydessä lisäksi:
- kuulonsuojain (äänen taso > 70 dB)
- suojalasit

Omistajan käsikirja TM 300-500 | B0340415_fi
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2.5 Toimintaohjeita
Laitteistoon ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia, eikä sen turvateknisiä varustuksia
saa muuttaa tai poistaa toiminnasta.
Käyttöohjeen ja käyttömaassa voimassa olevien, sitovien laitteiston asennusta ja
käyttöä koskevien määräysten lisäksi on noudatettava myös vastaavia palontorjunnan
ja rakennustarkastusviranomaisten määräyksiä sekä sähköteknisiä ohjeistuksia!

2.5.1 Lämmityslaitoksen asennus ja hyväksyntä
Kattilaa on käytettävä suljetussa lämmitysjärjestelmässä. Asennuksessa on
noudatettava seuraavia standardeja:

Viittaus standardeihin

ÖNORM / DIN EN 12828 - rakennusten lämmitysjärjestelmät

HUOMAUTUS! Jokaiselle lämmitysjärjestelmälle on haettava hyväksyntä!
Lämmitysjärjestelmän asentamisesta tai muuntamisesta on ilmoitettava vastaaville
valvoville viranomaisille ja rakennustarkastuslaitoksen on hyväksyttävä se:
Itävalta: ilmoitettava kunnan/maistraatin rakennustarkastusviranomaisille
Saksa: ilmoitettava nuohoojalle/rakennustarkastusviranomaisille

2.5.2 Asennustilan liittyviä ohjeita (kattilahuone)
Kattilahuoneen ominaisuudet
▪ Kattilahuoneessa ei saa olla räjähdysvaarallisia ilmaseoksia, sillä kattila ei
sovellus käytettäväksi räjähdysvaarallisessa ympäristössä!
▪ Kattilahuoneen on oltava pakkaselta suojattu!
▪ Kattilassa ei ole valoa, tästä syystä kattilahuone on varustettava riittävällä
valaistuksella kansallisten työpaikan suunnittelua koskevien määräysten
mukaisesti!
▪ Jos kattilaa aiotaan käyttää yli 2 000 metrin korkeudella, on otettava yhteyttä
valmistajaan
▪ Syttyvistä materiaaleista aiheutuva tulipalon vaara!
Kattilan läheisyydessä ei saa säilyttää syttyviä materiaaleja. Kattilan päälle ei saa
laittaa syttyviä esineitä (esim. vaatteita, ...) kuivumaan.
▪ Likaantuneen polttoilman aiheuttamat vauriot!
Kattilan asennustilassa ei saa käyttää klooripitoisia puhdistusaineita eikä
halogeenivetyjä.
▪ Pidä kattilan ilmaimuaukko puhtaana pölystä.

Kattilahuoneen tuuletus
Kattilahuoneen tuuletus ja ilmanvaihto on järjestettävä suoraan ulkoa ja sen aukot ja
ilmajohdot on toteutettava siten, että säävaikutukset (lehdet, pöllyävä lumi, ...) eivät
voi haitata millään tavalla ilmanvirtausta.
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Mikäli kattilahuoneen rakenteellista toteutusta koskevissa asiaankuuluvissa
määräyksissä ei määrätä toisin, on ilmanohjaus toteutettava ja mitoitettava seuraavien
standardien mukaisesti:

Viittaus standardeihin:

ÖNORM H 5170 - Rakennus- ja palontorjuntatekniset vaatimukset
TRVB H118 - Ennaltaehkäisevän palontorjunnan tekninen direktiivi

2.5.3 Lämmitysvedelle asetettavat vaatimukset
Seuraavia standardeja ja direktiivejä on noudatettava:

Viittaus standardeihin

Itävalta:

ÖNORM H 5195-1

Saksa:

VDI 2035

Sveitsi:

SWKI 97-1

Italia:

D.R.P n° 412

HUOMAUTUS! Veden lisäämistä koskeva ohje: ilmaa täyttöletku ennen liittämistä,
jotta järjestelmään ei pääsisi ilmaa!
Noudata vastaavia standardeja ja huomioi lisäksi seuraavat suositukset:
❒ Maa-alkalimetallien maks. yhteismäärä: 1,0 mmol/l tai 100 mg/l (vastaa veden
kovuutta 5,6°dH)
❒ Käytä täyttövetenä pehmennettyä vettä
❒ Vältä vuotoja ja käytä suljettua lämmitysjärjestelmää veden laadun säilymisen
varmistamiseksi käytön aikana

2.5.4 Paluulämpötilan valvonta
Niin kauan kuin lämmitysveden paluulämpötila on minimipaluulämpötilan alapuolella,
siihen sekoitetaan osa lämmitysveden syöttövedestä.

VARO
Kastepisteen alittuminen / kondenssiveden muodostuminen käytettäessä
laitteistoa ilman paluulämpötilan valvontaa!

Kondenssivesi muodostaa yhdessä palamisjätteiden kanssa aggressiivista
kondensaattia, mikä johtaa kattilan vaurioitumiseen!
Tästä syystä:
❒ Paluulämpötilan valvontaa on käytettävä!
➥ Minimipaluulämpötila on 65 °C. Suosittelemme valvontamahdollisuuden
(esim. lämpömittari) asentamista!
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2.5.5 Käyttö puskurivaraston kanssa

HUOMAUTUS
Puskurivaraston käyttöä ei periaatteessa vaadita laitteiston moitteettoman
toiminnan takaamiseksi. Puskurivaraston käyttö on kuitenkin osoittautunut
suositeltavaksi, koska tällä tavoin voidaan saavuttaa tasainen vedenotto kattilan
ihanteellisella tehoalueella!

Saadaksesi selville puskurivaraston ja johdon eristyksen ihanteellisen mitoituksen
(standardin ÖNORM M 7510 tai direktiivin UZ37 mukaisesti) käänny asentajasi tai
Froling-yhtiön puoleen.
⇨ Katso "Osoitteet" [Sivu 65]

2.5.6 Savuhormiliitäntä/savuhormijärjestelmä
Standardin EN 303-5 mukaisesti koko pakokaasujärjestelmä on toteutettava sillä
tavoin, että sen rakenne ennaltaehkäisee nokeentumista, riittämätöntä syöttöpainetta
sekä kondensaatiota. Huomautamme tässä yhteydessä, että kattilan sallitulla toimintaalueella saattaa esiintyä pakokaasulämpötiloja, jotka ovat alle 160 K
huoneenlämpötilan yläpuolella.
HUOMAUTUS! Lisätietoa asiaankuuluvista standardeista ja määräyksistä sekä
laitteiston puhdistetun tilan pakokaasulämpötiloista ja muista pakokaasuarvoista löytyy
asennusohjeen teknisistä tiedoista!
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2.6 Turvalaitteet

TA

1

KATTILA POIS (kattilan pois päältä kytkeminen ylikuumenemistapauksessa)
❒ Napsauta painiketta ”Kattila pois”
➥ Automaattikäyttö kytkeytyy pois päältä
➥ Säätely sammuttaa kattilan valvotusti
➥ Pumput jatkavat käyntiään
HUOMAUTUS! Älä käytä milloinkaan pääkatkaisijaa!

2

PÄÄKATKAISIJA (jännitesyötön kytkeminen pois päältä)
Ennen kattilalle suoritettavia töitä:
❒ Napsauta painiketta ”Kattila pois”
➥ Automaattikäyttö kytkeytyy pois päältä
➥ Säätely sammuttaa kattilan valvotusti
❒ Kytke pääkatkaisija pois päältä ja anna kattilan jäähtyä

3

SULAKEAUTOMAATIT, MOOTTORINSUOJAKYTKIMET, VIKAVIRTAKYTKIMET (FI)
Kytkevät kyseessä olevan komponentin pois päältä vikavirta- tai
ylikuormitustapauksessa.

4

TURVALÄMPÖTILANRAJOITIN (STB) (suoja ylikuumenemistapauksessa)
STB kytkee polttamisen pois päältä kattilan lämpötilan ollessa 95 - 100 °C. Pumput
jatkavat käyntiään. Kun lämpötila on laskenut n. alle 85 °C:seen, STB voidaan
vapauttaa mekaanisesti.

5

OVEN KOSKETUSKYTKIN
Kytkee imutuulettimen pois päältä, jos ovi avataan käytön aikana laitteiston käydessä
täysillä kierrosluvuilla, ja sammuttaa samalla polttoilman ja AGR-puhaltimen.
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TA

POISTOVIRTAUKSEN LÄMPÖSUOJAUS (suoja ylikuumenemistapauksessa)
Poistovirtauksen lämpösuojaus avaa n. 100 °C:ssa venttiilin ja päästää
turvalämmönvaihtimeen kylmää vettä kattilan lämpötilan laskemiseksi.
VAROVENTTIILI (ei kuvaa, asennuspaikassa)
Kun kattilapaine nousee korkeintaan arvoon 6 bar, varoventtiili aukeaa ja puhaltaa
lämmitysvettä höyryn muodossa pois.

2.6.1 Ulkoiset turvalaitteet
Hydrauliikkatilan työntölattian turvakatkaisin
Ennen hydrauliikkatilan työntölattialle tehtäviä asennustöitä:
❒ Käännä turvakatkaisin asentoon ”0”
➥ Kattila sammuu säädellysti ja purku on deaktivoituna
❒ Kääntämällä valintakytkin yli ”0”-asennon voidaan painaa lukitusvipua
➥ Kytkin voidaan varmistaa riippulukolla uudelleenpäällekytkemistä vastaan!
Kunnossapitotöiden jälkeen:
❒ Poista lukko
❒ Kun valintakytkin käännetään yli ”0”-asennon, lukituskytkin laukeaa
automaattisesti ja valintakytkin voidaan kääntää takaisin asentoon ”1”.
❒ Kuittaa ilmaantunut häiriö ja aktivoi kattila käynnistyspainikkeella

2.7 Jäljelle jäävät vaarat
VAROITUS
Kuumia pintoja koskettaessa:

Vaikeat palovammat mahdollisia kuumia pintoja ja pakokaasuputkea
koskettaessa!
Kattilalle suoritettavien töiden yhteydessä on huomioitava seuraava:
❒ Sammuta kattila säädellysti (käyttötila "Pois päältä pois") ja anna sen jäähtyä
❒ Käytä aina suojakäsineitä kattilalle suoritettavien töiden yhteydessä ja koske
ainoastaan tätä varten tarkoitettuihin kahvoihin
❒ Eristä pakokaasuputket, äläkä koske niihin käytön aikana

VAROITUS
Avattaessa poltto- tai tulitilan ovi tai puhdistusovet ja -kannet käytön aikana:

loukkaantuminen, esinevahingot ja savukaasujen kehittyminen mahdollisia!
Tästä syystä:
❒ Kaikkien ovien ja kansien avaaminen on kiellettyä käytön aikana!
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VAROITUS
Käytettäessä kiellettyä polttoainetta:

Muut kuin standardien mukaiset polttoaineet saattavat johtaa vaikeisiin
polttoprosessin häiriöihin (esim. kuivatislauskaasujen spontaani syttyminen /
räjähtäminen) ja edelleen vaikeisiin onnettomuuksiin!
Tästä syystä:
❒ Käytä ainoastaan tämän käyttöohjeen luvussa ”Sallitut polttoaineet” mainittuja
polttoaineita.

VAROITUS
Päällä olevalle laitteistoille tehtävät tarkastus- ja puhdistustyöt:

Vaikeat loukkaantumiset laitteiston automaattisen käynnistymisen johdosta sekä
vaikeat palovammat mahdollisia kuumia osia ja pakokaasuputkea koskettaessa!
Laitteistoille suoritettavien töiden yhteydessä:
❒ Käytä suojakäsineitä
❒ Koske ainoastaan tätä varten tarkoitettuihin kahvoihin
❒ Kytke kattila pois päältä napsauttamalla käyttötilasymbolia ”Kattila pois”
➥ Kattila sammuu säädellysti ja siirtyy käyttötilaan ”Pois päältä pois”
❒ Kytke pääkatkaisija pois päältä ja varmista uudelleenkäynnistämistä vastaan
❒ Anna kattilan jäähtyä vähintään 1 tunti
❒ Kun työt on suoritettu, kytke pääkatkaisija päälle ja käynnistä tämän jälkeen
kattila halutussa käyttötilassa
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2.8 Toiminta hätätapauksessa
2.8.1 Laitteiston ylikuumeneminen
Jos laitteisto pääsee ylikuumenemaan turvalaitteista huolimatta:
HUOMAUTUS! Älä missään tapauksessa kytke pääkatkaisijaa pois päältä tai katkaise
jännitteensyöttöä!
❒ Pidä kaikki kattilan ovet suljettuina
❒ Avaa kaikki sekoittajat, kytke kaikki pumput pois päältä
➥ Froling- lämmityspiirin säätö hoitaa tämän toiminnon automaattikäytössä.
❒ Jos käytössä on ulkopuolinen säädin, suorita vastaavat toimenpiteet sekoittajien ja
pumppujen käyttämiseksi!
❒ Poistu kattilahuoneesta ja sulje ovi
❒ Huolehdi lämmön alenemisesta -> aktivoi kaikki kulutuslaitteet
❒ Avaa mahdolliset lämpöpattereiden termostaattiventtiilit
Jos lämpötila ei laske:
❒ Ota yhteys asentajaan tai Froling-yhtiön tekniseen asiakaspalveluun
⇨ Katso "Osoitteet" [Sivu 65]

2.8.2 Pakokaasun haju

VAARA
Jos kattilahuoneessa tuntuu pakokaasun hajua:

Hengenvaarallinen pakokaasumyrkytys mahdollinen!
Jos kattilahuoneessa tuntuu pakokaasun hajua:
❒ Pidä kaikki kattilan ovet suljettuina
❒ Sammuta kattila säädellysti
❒ Tuuleta asennustila
❒ Sulje palo-ovi ja ovet asuintiloihin
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2.8.3 Laitteiston palo

VAARA
Laitteiston palaessa:

Tulen ja myrkyllisten kaasujen aiheuttama hengenvaara
Toiminta tulipalon sattuessa:
❒ Poistu kattilahuoneesta
❒ Sulje ovi
❒ Ota yhteys palokuntaan
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3 Laitteiston käyttö
3.1 Asennus ja ensimmäinen käyttöönotto
Kattilan pystytys, asennus ja ensimmäinen käyttöönotto on annettava pätevän
henkilöstön suoritettavaksi ja se on kuvattu mukana toimitetussa asennusohjeessa.
HUOMAUTUS! Katso asennusohje Turbomat TM

HUOMAUTUS
Laitteiston optimaalinen hyötysuhde sekä tehokas ja vähäpäästöinen käyttö
voidaan taata ainoastaan, jos sen asennus ja säädöt tehdään ammattihenkilöstön
toimesta valmistajan ilmoittamia vakioasetuksia noudattaen.
Tästä syystä:
❒ Laitteiston ensimmäinen käyttöönotto on asennettava valtuutetun asentajan
tai Froling-yhtiön teknisen asiakaspalvelun suoritettavaksi

Ensimmäisen käyttöönoton yksittäiset vaiheet on kuvattu säätölaitteen käyttöohjeessa
HUOMAUTUS! Katso käyttöohje SPS 4000
Ennen Froling-yhtiön suorittamaa käyttöönottoa on seuraavien valmistelevien
toimenpiteiden oltava valmiina asennuspaikassa:
▪ Sähköasennukset
▪ Vesiasennukset
▪ Pakokaasuliitäntä kaikkine eristystöineen
▪ Työt paikallisten palontorjuntamääräysten noudattamiseksi
▪ Laitteiston haltijan on taattava, että vähintään 50 % kattilan nimellislämpötehosta
voidaan käyttää, kun verkko otetaan käyttöön.
▪ Laitteiston vaatimasta ”kuivakäynnistä” johtuen on purkujärjestelmän oltava tyhjä
käyttöönoton alkaessa. Polttoainetta on kuitenkin oltava käytettävissä, koska
purkujärjestelmä täytetään kuivakäynnin päätteeksi.
▪ Asennuspaikassa on oltava käytettävissä n. 1 m³ kuivaa halkopuuta ensimmäistä
lämmitystä varten tulenkestävän betonin kuivaamiseksi.
▪ Sähköasennukset tehneen sähköasentajan tulisi olla paikalla käyttöönoton
yhteydessä sen varalta, että kaapelointiin jouduttaisiin tekemään muutoksia.
▪ Laitteiston haltijalle/käyttöhenkilöstölle annetaan vastaava opastus käyttöönoton
yhteydessä. Vastaavan henkilön (henkilöiden) on oltava läsnä, jotta tuote voitaisiin
luovuttaa asianmukaisesti!
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HUOMAUTUS
Jos laitteistosta valuu kondenssivettä ensimmäisen lämmityksen aikana, se ei ole
merkki toimintahäiriöstä.
❒ Vihje: Laita valmiiksi puhdistusliinoja!

3.2 Varastotilan täyttö polttoaineella
Polttomateriaalin lisäämistä koskevat seuraavat ohjeet:
❒ Käytä ainoastaan sallittuja polttoaineita!
⇨ Katso "Sallitut polttoaineet" [Sivu 12]
❒ Poista varastotilassa olevat vieraat esineet ennen täyttöä
HUOMAUTUS! Laitteistojen, joissa polttomateriaali toimitetaan säiliöautolla ja
puhalletaan varastotilaan, on oltava varustettu annostusrumpuinen sululla.

VARO
Varastotilaan meneminen laitteiston ollessa päällä

Laitteiston, erityisesti purkujärjestelmän, automaattisen käynnistymisen
aiheuttama loukkaantumisvaara!
Tästä syystä polttoaineen varastotilaan menemistä koskevat seuraavat ohjeet:
❒ Kytke kattila pois päältä napsauttamalla käyttötilasymbolia ”Kattila pois”
➥ Kattila sammuu säädellysti ja siirtyy käyttötilaan "Pois päältä pois"
❒ Kytke kattilan pääkatkaisija pois päältä
❒ Kytke lisäkytkentäkaapin pääkatkaisija pois päältä (mikäli sellainen on
olemassa)

Polttomateriaalin puhaltamista koskevat lisäksi seuraavat ohjeet:

VARO
Polttoaineen puhaltaminen kattilan ollessa päällä:

Polttoaineen puhaltamisen yhteydessä syntyvä alipaine saattaa aiheuttaa
savuamista kattilan ollessa päällä. Mahdollisesti syntyvästä ylipaineesta voi olla
seurauksena savun virtaaminen asennustilaan. Loukkaantumiset ja esinevahingot
ovat mahdollisia!
Tästä syystä on suoritettava seuraavat toimenpiteet ennen polttoaineen
täyttämistä puhaltamalla:
❒ Kytke kattila pois päältä napsauttamalla käyttötilasymbolia ”Kattila pois”
➥ Kattila sammuu säädellysti ja siirtyy käyttötilaan "Pois päältä pois"
❒ Anna kattilan jäähtyä vähintään kaksi tuntia sen ollessa pois päältä kytkettynä
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3.2.1 Polttoaineen lisääminen osittain tyhjään varastotilaan, jossa on sekoitin

Jos varastotilassa on vielä riittävästi polttoainetta (sekoittimen pää vielä kokonaan
polttoaineen peitossa ja sekoittimen varret eivät ojennettuina), varastotila voidaan
täyttää:
❒ Kaada polttoainetta täyttöaukosta

3.2.2 Polttoaineen täyttäminen tyhjään varastotilaan, jossa on sekoitin

HUOMAUTUS
Sekoittimella varustetun tyhjän varastotilan täyttäminen:

Kun varastotila on tyhjä tai lähes tyhjä, sekoittimen varret / joustavat lavat ovat
täysin ojennettuina. Jos sekoittimen varret / joustavat lavat peitetään tässä
asennossa suurella polttoainemäärällä, sekoittimen käyttölaite vaurioituu
polttoaineen suuren painon johdosta.
Tästä syystä on huomioitava seuraavat seikat varastotilan ollessa tyhjä tai
sekoitinvarsien ollessa ojennetut:
❒ Kaada ensin pieni määrä polttoainetta (n. 2 – 3m³) sekoittimen pään ja sitä
ympäröivän alueen päälle
❒ Lisää loput polttoaineet vasta, kun sekoittimen varret ovat siirtyneet
sekoittimen pään luo.
❒ Noudata ehdottomasti seuraavassa kuvattua toimintatapaa!
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❒ Kytke kattila pois päältä napsauttamalla käyttötilasymbolia ”Kattila pois” ja anna
jäähtyä vähintään kaksi tuntia
❒ Kytke kattilan pääkatkaisija pois päältä
❒ Kytke lisäkytkentäkaapin pääkatkaisija pois päältä (mikäli sellainen on olemassa)
❒ Kokoa polttoaineen varastotilassa (nurkissa, seinillä) jäljellä oleva polttoaine käsin
sekoittimen pään ja sitä ympäröivän alueen päälle ja purkausruuville
➥ Sekoittimen pään on oltava täysin polttoaineen peittämä
❒ Noudata polttoaineen varastotilassa työskentelyä koskevia ohjeita!
HUOMAUTUS! Katso ohjekilpi varaston sisääntuloalueella (sisältyy toimitukseen)
Jos sekoittimen päätä ei saada peitettyä riittävästi jäljellä olevalla polttoaineella:
❒ Lisää pieni määrä polttoainetta (n. 2-3 m³)
➥ Kaada polttoaine sekoittimen pään ja sitä ympäröivän alueen päälle
➥ Sekoittimen pään on oltava täysin polttoaineen peittämä

Yhdistetyllä käyttökoneistolla varustettu sekoitin
Varastotilassa suoritettujen töiden jälkeen:
❒ Kytke kattilan pääkatkaisija päälle
❒ Kytke lisäkytkentäkaapin pääkatkaisija päälle (mikäli sellainen on olemassa)
❒ Kytke kattila päälle napsauttamalla käyttötilasymbolia ”Kattila päälle”
❒ Huolehdi mahdollisimman suuresta lämmön alenemisesta
➥ esim. puskurin on kyettävä vastaanottamaan riittävästi lämpöä
❒ Odota, kunnes sekoittimen varret / joustavat lavat asettuvat sekoittimen päätä
vasten (n. 2 kierrosta).
❒ Kaada loput polttoaineet varastotilaan

Erillisellä käyttökoneistolla varustettu sekoitin (valinnainen)
Erillisellä käyttökoneistolla varustettujen sekoittimien päätä ja purkausruuvia voidaan
käyttää erikseen.
Varastotilassa suoritettujen töiden jälkeen:
❒ Kytke kattilan pääkatkaisija päälle
❒ Kytke lisäkytkentäkaapin pääkatkaisija päälle (mikäli sellainen on olemassa)
❒ Napsauta käsikäytössä ”Säiliön täyttö, sekoitin” kohtaa ”Käsi”
➥ Sekoittimen pää kytkeytyy n. 3 minuutiksi päälle
❒ Odota, kunnes sekoittimen varret / joustavat lavat asettuvat sekoittimen päätä
vasten (n. 2 kierrosta).
❒ Kaada loput polttoaineet varastotilaan
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3.2.3 Polttoaineen puhaltaminen osittain tyhjään varastotilaan, jossa on sekoitin

Jos varastotilassa on vielä riittävästi polttoainetta (sekoittimen pää vielä kokonaan
polttoaineen peitossa ja sekoittimen varret eivät ojennettuina), varastotila voidaan
täyttää seuraavalla tavalla:
❒ Kytke kattila pois päältä napsauttamalla käyttötilasymbolia ”Kattila pois” ja anna
jäähtyä vähintään kaksi tuntia
❒ Sulje kaikki varastotilan aukot pölytiiviisti
❒ Puhalla polttoaine varastotilaan

3.2.4 Polttoaineen puhaltaminen tyhjään varastotilaan, jossa on sekoitin
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HUOMAUTUS
Sekoittimella varustetun tyhjän varastotilan täyttäminen:

Kun varastotila on tyhjä tai lähes tyhjä, sekoittimen varret / joustavat lavat ovat
täysin ojennettuina. Jos sekoittimen varret / joustavat lavat peitetään tässä
asennossa suurella polttoainemäärällä, sekoittimen käyttölaite vaurioituu
polttoaineen suuren painon johdosta.
Tästä syystä on huomioitava seuraavat seikat varastotilan ollessa tyhjä tai
sekoitinvarsien ollessa ojennetut:
❒ Kaada ensin pieni määrä polttoainetta (n. 2 – 3m³) sekoittimen pään ja sitä
ympäröivän alueen päälle
❒ Lisää loput polttoaineet vasta, kun sekoittimen varret ovat siirtyneet
sekoittimen pään luo.
❒ Noudata ehdottomasti seuraavassa kuvattua toimintatapaa!

❒ Kytke kattila pois päältä napsauttamalla käyttötilasymbolia ”Kattila pois” ja anna
jäähtyä vähintään kaksi tuntia
❒ Kytke kattilan pääkatkaisija pois päältä
❒ Kytke lisäkytkentäkaapin pääkatkaisija pois päältä (mikäli sellainen on olemassa)
❒ Kokoa polttoaineen varastotilassa (nurkissa, seinillä) jäljellä oleva polttoaine käsin
sekoittimen pään ja sitä ympäröivän alueen päälle ja purkausruuville
➥ Sekoittimen pään on oltava täysin polttoaineen peittämä
❒ Noudata polttoaineen varastotilassa työskentelyä koskevia ohjeita!
HUOMAUTUS! Katso ohjekilpi varaston sisääntuloalueella (sisältyy toimitukseen)
Jos sekoittimen päätä ei saada peitettyä riittävästi jäljellä olevalla polttoaineella:
❒ Sulje kaikki varastotilan aukot pölytiiviisti
❒ Lisää pieni määrä polttoainetta (n. 2-3 m³)
➥ Kaada polttoaine sekoittimen pään ja sitä ympäröivän alueen päälle
➥ Sekoittimen pään on oltava täysin polttoaineen peittämä

Yhdistetyllä käyttökoneistolla varustettu sekoitin
Varastotilassa suoritettujen töiden jälkeen:
❒ Kytke kattilan pääkatkaisija päälle
❒ Kytke lisäkytkentäkaapin pääkatkaisija päälle (mikäli sellainen on olemassa)
❒ Kytke kattila päälle napsauttamalla käyttötilasymbolia ”Kattila päälle”
❒ Huolehdi mahdollisimman suuresta lämmön alenemisesta
➥ esim. puskurin on kyettävä vastaanottamaan riittävästi lämpöä
❒ Odota, kunnes sekoittimen varret / joustavat lavat asettuvat sekoittimen päätä
vasten (n. 2 kierrosta).
❒ Kytke kattila pois päältä napsauttamalla käyttötilasymbolia ”Kattila pois” ja anna
jäähtyä vähintään kaksi tuntia
❒ Sulje kaikki varastotilan aukot pölytiiviisti
❒ Kaada loput polttoaineet varastotilaan
Omistajan käsikirja TM 300-500 | B0340415_fi
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Erillisellä käyttökoneistolla varustettu sekoitin (valinnainen)
Erillisellä käyttökoneistolla varustettujen sekoittimien päätä ja purkausruuvia voidaan
käyttää erikseen.
Varastotilassa suoritettujen töiden jälkeen:
❒ Kytke kattilan pääkatkaisija päälle
❒ Kytke lisäkytkentäkaapin pääkatkaisija päälle (mikäli sellainen on olemassa)
❒ Napsauta käsikäytössä ”Säiliön täyttö, sekoitin” kohtaa ”Käsi”
➥ Sekoittimen pää kytkeytyy n. 3 minuutiksi päälle
❒ Odota, kunnes sekoittimen varret / joustavat lavat asettuvat sekoittimen päätä
vasten (n. 2 kierrosta).
❒ Sulje kaikki varastotilan aukot pölytiiviisti
❒ Kaada loput polttoaineet varastotilaan

3.2.5 Pellettien puhaltaminen varastotilaan, joka on varastettu pellettiruuvilla
❒ Kytke kattila pois päältä napsauttamalla käyttötilasymbolia ”Kattila pois” ja anna
jäähtyä vähintään kaksi tuntia
❒ Sulje kaikki varastotilan aukot pölytiiviisti
❒ Puhalla polttoaine varastotilaan

3.2.6 Polttoaineen lisääminen varastotilaan, jossa on työntölattiapurkujärjestelmä
❒ Polttoaineen tiheydestä riippuva maksimaalinen täyttökorkeus ei saa ylittää
työntölattian käyttöohjeessa annettuja tietoja!
❒ Kun polttomateriaalin päällä ajetaan varastotilassa, materiaali voi tiivistyä
➥ Tästä voi olla seurauksena työntötankojen raskas liikkuvuus!

Varastotilan täyttäminen työntötankojen päällä ajamalla
Työntötankojen päällä saa ajaa, mikäli noudatetaan seuraavia ohjeita:
❒ Työntötankojen päällä on oltava n. 30 cm korkuinen määrä polttomateriaalia, niin
että kuorma-auto ei aja suoraan työntölattian kiilojen päällä.
❒ Työntötangon pitkittäiskannattimen päällä ei saa ajaa missään tapauksessa!
(Varusta varastotila kuorma-autojen ajamista ohjaavilla järjestelmillä tai sijoita
esteitä vastaaviin paikkoihin)
❒ Kun kuorma-auto on työntölattian päällä, on hydrauliikka-aggregaatin oltava pois
päältä!
❒ Työntölattialla olevan kuoma-auton on tehtävä mahdollisimman vähän
ohjausliikkeitä!

Varastotilan täyttäminen kippaamalla kuorma työntötankojen päälle tai viereen
❒ Jos työntötankojen päällä ei ajeta kippauksen aikana, varastotila voidaan täyttää
käytön aikana.
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3.2.7 Polttoaineen lisääminen varastotilaan, jossa on vaakasuora ruuvikuljetin
❒ Kun kattilalaitteiston on käynnissä, voidaan varastotilaan kipata koska tahansa
polttomateriaalia.
➥ HUOMIO: Polttoainetta saa puhaltaa varastotilaan ainoastaan painesuhteiden
ollessa kunnossa ja jos polttomateriaalin vesipitoisuus ei ole yli W30.

3.2.8 Polttoaineen lisääminen varastotilaan, jossa on vino ruuvikuljetin
Vino ruuvikuljetin on aina nostettava pystyyn varastotilan täyttämiseksi, niin että se on
pystyasennossa käyttöä varten.
Tämä voidaan tehdä seuraavalla tavalla:
❒ Jos varastotila täytetään laitteiston ollessa käynnissä, ruuvi nousee itsestään
pystyyn.
➥ Jos varastotila on tyhjä, ruuvi on nostettava käsin ja tuettava materiaalin avulla
tähän asentoon.
❒ Jos purkaminen ei ole aktivoituna täytön aikana, se voidaan kiinnittää
pystyasentoon köysillä.
➥ VIHJE: Köysien koko on paras valita sillä tavoin, että ne katkeavat täytön
aikana.

3.3 Kattilan lämmittäminen
HUOMAUTUS
Älä muuta tehdasasetuksia!

Laitteiston tehdasasetusten muuttaminen voi vaikuttaa negatiivisesti sekä
laitteiston tehokkuuteen että sen päästöarvoihin!

3.3.1 Jännitesyötön päällekytkeminen
❒ Kytke pääkatkaisija päälle
➥ Kaikki kattilan komponentit ovat jännitteen alaisina
➥ Kun säätöjärjestelmä on käynnistynyt, kattila on käyttövalmis

3.3.2 Kattilan päällekytkeminen
❒ Kytke kattila päälle napsauttamalla painiketta ”Kattila päälle” (Kessel ein)
➥ Automaattikäyttö on aktivoituna
➥ Säätöjärjestelmä ohjaa lämmityslaitteistoa asetetun käyttötavan mukaisesti
automaattikäytössä
❒ Jos haluat käyttää toista käyttötilaa, paina vastaavaa toimintopainiketta
Omistajan käsikirja TM 300-500 | B0340415_fi
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➥ Tiedot toimintopainikkeista löytyvät kattilan ohjauksen "SPS 4000” vastaavasta
käyttöohjeesta

3.3.3 Kattilan ohjaus
Tiedot vaadittavista ohjaustoimenpiteistä sekä parametrien näyttämisestä ja
muuttamisesta löytyvät kattilan ohjauksen "SPS 4000” vastaavasta käyttöohjeesta

3.3.4 Kattilan kytkeminen pois päältä
❒ Kytke kattila pois päältä napsauttamalla painiketta ”Kattila pois” (Kessel aus)
➥ Kattila siirtyy sammutusohjelman jälkeen käyttötilaan "Pois päältä pois"
➥ Polttoyksikkö on pois päältä, purkujärjestelmä ja koko hydrauliikka pysyvät
aktivoituina

3.3.5 Kytke jännitesyöttö pois päältä

VAROITUS
Jos pääkatkaisija kytketään pois päältä automaattikäytössä:

vaikeita polttoprosessin häiriöitä, joista voi olla seurauksena vaikeita
onnettomuuksia!
Ennen pääkatkaisijan pois päältä kytkemistä:
❒ Kytke kattila pois päältä napsauttamalla painiketta ”Kattila pois” (Kessel aus)
➥ Kattila sammuu säädellysti ja siirtyy puhdistusjakson jälkeen käyttötilaan
"Pois päältä pois"

❒ Kytke pääkatkaisija pois päältä
➥ Kattilan säätölaite on pois päältä
➥ Komponentit, jotka saavat jännitteensä kytkentäkaapista, ovat jännitteettömiä
➥ HUOMIO: omalla syöttöjohdolla varustettu kytkentäkaappi on edelleen
jännitteinen!
HUOMAUTUS! Pakkassuojatoiminto ei ole enää aktiivinen!
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4 Kunnossapito
4.1 Yleisiä kunnossapito-ohjeita
VAARA
Sähköisille komponenteille suoritettavien töiden yhteydessä:

Hengenvaara sähköiskun johdosta!
Sähköisille komponenteille suoritettavien töiden yhteydessä on huomattava
seuraava:
❒ Työt on annettava sähköalan ammattilaisen suoritettaviksi
❒ Voimassa olevia standardeja ja määräyksiä on noudatettava
➥ Valtuuttamattomat henkilöt eivät saa suorittaa töitä sähköisille
komponenteille:

VAROITUS
Päällä olevalle laitteistoille tehtävät tarkastus- ja puhdistustyöt:

Vaikeat loukkaantumiset laitteiston automaattisen käynnistymisen johdosta sekä
vaikeat palovammat mahdollisia kuumia osia ja pakokaasuputkea koskettaessa!
Laitteistoille suoritettavien töiden yhteydessä:
❒ Käytä suojakäsineitä
❒ Koske ainoastaan tätä varten tarkoitettuihin kahvoihin
❒ Kytke kattila pois päältä napsauttamalla käyttötilasymbolia ”Kattila pois”
➥ Kattila sammuu säädellysti ja siirtyy käyttötilaan ”Pois päältä pois”
❒ Kytke pääkatkaisija pois päältä ja varmista uudelleenkäynnistämistä vastaan
❒ Anna kattilan jäähtyä vähintään 1 tunti
❒ Kun työt on suoritettu, kytke pääkatkaisija päälle ja käynnistä tämän jälkeen
kattila halutussa käyttötilassa

VAROITUS
Epäasianmukaisesti suoritetut tarkastus- ja puhdistustyöt:

Kattilan virheellinen tai suorittamatta jätettävä tarkastus ja puhdistus voi johtaa
vaikeisiin polttoprosessin häiriöihin (esim. kuivatislauskaasujen spontaani
syttyminen / räjähtäminen) ja edelleen vaikeisiin onnettomuuksiin ja
esinevahinkoihin!
Tästä syystä:
❒ Puhdista kattila ohjeiden mukaisesti. Noudata aina kattilan käyttöohjetta!
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HUOMAUTUS
Suosittelemme pitämään huoltopäiväkirjaa standardin ÖNORM M7510 tai
ennaltaehkäisevän palontorjunnan teknisten direktiivien (Technischer Richtlinie
für vorbeugendem Brandschutz, TRVB) mukaisesti

HUOMAUTUS
Huomioi tämän käyttöohjeen lisäksi myös mukana toimitetun tarkastuskirjan
sisältämät, direktiivin TRVB H 118 mukaiset määräykset.

HUOMAUTUS! Kattila on tarkastettava ja puhdistettava käyttötuntien ja polttoaineen
laadun mukaisin väliajoin.
Mukana toimitettu puhdistussarja:
▪ Tyhjennyslevy (kolmikulmainen levy)
▪ Tasokaavin
▪ Harja (Ø 53 mm)
❒ Kattilan säännöllinen puhdistus pidentää sen käyttöikää ja on häiriöttömän käytön
perusedellytys!
❒ Suositus: Käytä tuhkapölynimuria puhdistustöihin!
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4.2 Tarkastus
4.2.1 Laitteistopaineen tarkastus
❒ Lue laitteistopaine manometrista
➥ Arvon on oltava 20 % paisunta-astian esikuormituspaineen yläpuolella
HUOMAUTUS! Noudata asentajasi suosituksia manometrin asennon ja
paisunta-astian nimellispaineen suhteen!
Jos laitteistopaine laskee:
❒ Lisää vettä
HUOMAUTUS! Jos tätä tapahtuu usein, lämmityslaitteisto on epätiivis! Ota yhteys
asentajaan
Jos havaitset voimakkaita paineheilahteluita:
❒ Anna alan ammattilaisen tarkastaa paisunta-astia

4.2.2 Poistovirtauksen lämpösuojauksen tarkastus
❒ Poistoventtiilin tiiviyden tarkastus
➥ Poistoputki ei saa tiputtaa
HUOMAUTUS! Poikkeus: kattilan lämpötila > 100 °C
Jos poistoputkesta tippuu vettä:
❒ Puhdista poistovirtauksen lämpösuojaus valmistajan ohjeiden mukaisesti tai anna
tarvittaessa asentajan tarkastaa/vaihtaa se

4.2.3 Varoventtiilin tarkastus
❒ Tarkasta varoventtiilin tiiviys ja mahdolliset epäpuhtaudet säännöllisesti
HUOMAUTUS! Suorita tarkastustyöt valmistajan ohjeiden mukaisesti!

4.2.4 Käyttömoottoreiden tarkastus
❒ Tarkasta kaikki laitteiston käyttömoottorit silmämääräisesti vaurioiden varalta
➥ Niistä ei saa valua ulos suuria määriä voiteluainetta!
HUOMAUTUS! Muutaman pisaran ulosvaluminen voi olla normaalia. Jos
voiteluainetta valuu enemmän, ota yhteys asentajaan tai Froling-yhtiön
tekniseen asiakaspalveluun!
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4.2.5 Yleinen silmämääräinen tarkastus
Suorita kaikille kattilan komponenteille säännöllisesti silmämääräiset tarkastukset.
❒ Puhdista komponentit tarvittaessa
❒ Vaihda tai vaihdata vialliset komponentit välittömästi
Seuraavat komponentit on huomioitava erityisesti tarkastuksissa:
▪ Tulitila
▪ Palotila
▪ Lämmönvaihdin
▪ Imutuuletin
▪ Poistokaasujen kierrätys (AGR)
▪ Polttoilmapuhallin
▪ Liekin takaisinlyönniltä suojaava luukku
– Toiminnon + tiiviyden tarkastus
▪ Ruuvikäytöt
– Täyttö ja tuhkan poisto
▪ Oven kosketuskytkin
– Imutuulettimen on käytävä täysillä kierrosluvuilla, kun ovi avataan
– Polttoilma- ja AGR-tuulettimen on pysähdyttävä, kun ovi avataan
▪ Sytytysputken
– on oltava vapaa!
▪ Turvalämpötilanrajoitin (STB)
▪ Täyttölaitteiston sprinklerilaitteisto
– Noudata valmistajan ohjeita
▪ Hätäpysäytyskatkaisin
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4.3 Puhdistus
Seuraavat puhdistustyöt on suoritettava energian tarpeen, polttoaineen laadun ja
käyttötuntien lukumäärän mukaisin väliajoin.

VAROITUS
Jos tuhkasäiliön kansi irrotetaan käytön aikana:

Tuhkaruuvin kanavan kautta sisään pääsevä ilma voi johtaa hallitsemattomaan
palamiseen ja näin myös onnettomuuksiin!
Ennen tuhkamäärän tarkastamista / tuhkasäiliön tyhjentämistä:
❒ Kytke kattila pois päältä napsauttamalla painiketta ”Kattila pois” (Kessel aus)
➥ Kattila sammuu säädellysti ja siirtyy käyttötilaan "Pois päältä pois”.

4.3.1 Tulitilan tuhkasäiliön tyhjennys
HUOMAUTUS! Tulitilan tuhkasäiliön täyttöaste voidaan tarkastaa myös kattilan
ollessa päällä. Edellytys:
▪ Tuhkasäiliön kansi on suljettava jälleen 15 sekunnin kuluessa.
▪ Huomio: Jos kansi on auki yli 15 sekunnin ajan, kattila kytkeytyy automaattisesti
pois päältä!

❒ Vedä turvakytkimen luona oleva avainlevy ulos
❒ Avaa tuhkasäiliön sivuilla olevat lukitsimet
❒ Poista tuhkasäiliön kansi ja tarkasta täyttöaste
❒ Aseta kansi takaisin paikalleen ja sulje sivuilla olevat lukitsimet
➥ Jos säiliötä ei tarvitse tyhjentää, työnnä avainlevy takaisin turvakytkimeen
Jos säiliö on tyhjennettävä, toimi seuraavalla tavalla:
❒ Kytke kattila pois päältä napsauttamalla käyttötilasymbolia ”Kattila pois”
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❒ Työnnä sivulla oleva vipu ylös tuhkasäiliön lukituksen vapauttamiseksi
❒ Vedä tuhkasäiliö irti
❒ Aseta sulkukansi tuhkasäiliön päälle
❒ Kuljeta tuhkasäiliö tyhjennyspaikkaan ja tyhjennä
❒ Tarkasta lämmönvaihtimen tuhkasäiliön täyttöaste ja tyhjennä tarvittaessa, ⇨
Katso "Lämmönvaihtimen tuhkasäiliön tyhjennys" [Sivu 38]
Tuhkasäiliön asettaminen takaisin paikalleen:

❒ Poista sulkukansi
➥ Täynnä ylempi läppä eteen
➥ Aseta tuhkasäiliö paikalleen suorittamalla toimenpiteet päinvastaisessa
järjestyksessä

4.3.2 Lämmönvaihtimen tuhkasäiliön tyhjennys

❒ Vedä turvakytkimen luona oleva avainlevy (1) ulos
❒ Avaa tuhkasäiliön sivuilla olevat lukitsimet (2)
38

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

4

Kunnossapito
Puhdistus
❒ Poista tuhkasäiliön kansi ja tarkasta täyttöaste
❒ Aseta kansi takaisin paikalleen ja sulje sivuilla olevat lukitsimet

➥ Jos säiliötä ei tarvitse tyhjentää, työnnä avainlevy takaisin turvakytkimeen
Jos säiliö on tyhjennettävä, toimi seuraavalla tavalla:

❒ Työnnä sivulla oleva vipu ylös tuhkasäiliön lukituksen vapauttamiseksi
❒ Vedä tuhkasäiliö irti
❒ Aseta sulkukansi tuhkasäiliön päälle
❒ Kuljeta tuhkasäiliö tyhjennyspaikkaan ja tyhjennä
Tuhkasäiliön asettaminen takaisin paikalleen:

❒ Poista sulkukansi
➥ Täynnä ylempi läppä eteen
❒ Aseta tuhkasäiliö paikalleen suorittamalla toimenpiteet päinvastaisessa
järjestyksessä
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4.3.3 Palotilan ja tulitilan puhdistus

VAROITUS
Päällä olevalle laitteistoille tehtävät tarkastus- ja puhdistustyöt:

Vaikeat loukkaantumiset laitteiston automaattisen käynnistymisen johdosta sekä
vaikeat palovammat mahdollisia kuumia osia ja pakokaasuputkea koskettaessa!
Laitteistoille suoritettavien töiden yhteydessä:
❒ Käytä suojakäsineitä
❒ Koske ainoastaan tätä varten tarkoitettuihin kahvoihin
❒ Kytke kattila pois päältä napsauttamalla käyttötilasymbolia ”Kattila pois”
➥ Kattila sammuu säädellysti ja siirtyy käyttötilaan ”Pois päältä pois”
❒ Kytke pääkatkaisija pois päältä ja varmista uudelleenkäynnistämistä vastaan
❒ Anna kattilan jäähtyä vähintään 1 tunti
❒ Kun työt on suoritettu, kytke pääkatkaisija päälle ja käynnistä tämän jälkeen
kattila halutussa käyttötilassa

HUOMAUTUS! Poista tulitilan lämpöanturi tulitilasta ennen töiden suorittamista, jotta
se ei vaurioituisi

❒ Merkitse tulitilan lämpöanturin paikka (1)
➥ käytä esim. teippiä
❒ Löysää pitimen (2) ruuvit
❒ Vedä tulitilan lämpöanturi varovaisesti ulos
➥ puhdista se tarvittaessa varovaisesti
❒ Kun kaikki tulitilan työt on suoritettu, asenna tulitilan lämpöanturi takaisin
paikalleen
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Palotilan puhdistus

❒ Avaa palotilan ovi
❒ Vedä keskiholvin päällä olevat tuhkakerrostumat eteenpäin tasokaapimella
❒ Työnnä alemman holvin päällä olevat tuhkakerrostumat taaksepäin
tasokaapimella
➥ Tuhka putoaa alas tulitilaan

Tulitilan puhdistus

❒ Avaa tulitilan ovi
❒ Poista palamaton materiaali ja vieraat esineet tulitilasta
❒ Vedä polttoarinalla oleva tuhka tasokaapimella eteenpäin tuhkakuiluun

❒ Poista koneistetulla arinalla olevat epäpuhtaudet (naulat, kivet; kuona, ...)
❒ Puhdista primääri-ilmaraot soveltuvilla apuvälineillä (esim. ruuvinväännin)
➥ Primääri-ilmarakojen on oltava vapaina!
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❒ Kytke pääkatkaisija päälle
❒ Aktivoi koneistettu arina ja tuhkanpoistoruuvit käsikäytössä
➥ Tuhka kuljetetaan tuhkasäiliöön
❒ Tyhjennä tuhkasäiliö tarvittaessa
⇨ Katso "Tulitilan tuhkasäiliön tyhjennys" [Sivu 37]
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4.4 Toistuvien tarkastusten ja puhdistuksen yleisnäkymä

⇨ Katso "Tuhkanpoisto, lämmönvaihtimen puhdistus"
[Sivu 44]
⇨ Katso "Lämmönvaihtimen puhdistus" [Sivu 45]

⇨ Katso "Poistokaasujen kierrätyksen (AGR) kanavan
puhdistus" [Sivu 48]
E

⇨ Katso "Koneistetun arinan alla olevan alueen
puhdistus" [Sivu 50]

⇨ Katso "Laajakaistasondin puhdistus" [Sivu 47],
⇨ Katso "Pakokaasutunnistimen puhdistus" [Sivu 48]
⇨ Katso "Tarkasta ovien säätö ja tiiviys" [Sivu 51]

⇨ Katso "Sekundääri-ilmakanavan puhdistus" [Sivu
55]

⇨ Katso "Tulenkestävien elementtien puhdistus" [Sivu
53]

⇨ Katso "Alipainesäädön tarkastus" [Sivu 56]

⇨ Katso "AGR-puhaltimen puhdistus" [Sivu 54]

⇨ Katso "Polttoilmapuhaltimen puhdistus" [Sivu 57]

⇨ Katso "Imutuulettimen puhdistus" [Sivu 54]

⇨ Katso "Tulitilan ylipainevahdin tarkastus" [Sivu 57]

⇨ Katso "Lämmönvaihtimen tuhkanpoiston
käyttökoneiston tarkastus" [Sivu 55]
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4.5 Toistuvat tarkastukset ja puhdistus (~1000 h)
Käytettäessä polttoaineita, joilla on alhainen tuhkapitoisuus, riittää seuraaville osille
normaalisti noin 1000 käyttötunnin välein suoritettava puhdistus ja tarkastus
(keskimääräisessä käytössä noin neljä kertaa vuodessa). Ongelmallisten
polttoaineiden sekä sellaisten polttoaineiden yhteydessä, joiden tuhkapitoisuus on
suuri (tämän tunnistaa siitä, että tuhkasäiliö on tyhjennettävä usein) työt on
suoritettava vastaavasti useammin.

VAROITUS
Päällä olevalle laitteistoille tehtävät tarkastus- ja puhdistustyöt:

Vaikeat loukkaantumiset laitteiston automaattisen käynnistymisen johdosta sekä
vaikeat palovammat mahdollisia kuumia osia ja pakokaasuputkea koskettaessa!
Laitteistoille suoritettavien töiden yhteydessä:
❒ Käytä suojakäsineitä
❒ Koske ainoastaan tätä varten tarkoitettuihin kahvoihin
❒ Kytke kattila pois päältä napsauttamalla käyttötilasymbolia ”Kattila pois”
➥ Kattila sammuu säädellysti ja siirtyy käyttötilaan ”Pois päältä pois”
❒ Kytke pääkatkaisija pois päältä ja varmista uudelleenkäynnistämistä vastaan
❒ Anna kattilan jäähtyä vähintään 1 tunti
❒ Kun työt on suoritettu, kytke pääkatkaisija päälle ja käynnistä tämän jälkeen
kattila halutussa käyttötilassa

4.5.1 Tuhkanpoisto, lämmönvaihtimen puhdistus
(Kohta A ⇨ Katso "Toistuvien tarkastusten ja puhdistuksen yleisnäkymä" [Sivu 43])
❒ Irrota lämmönvaihtimen molemmat tuhkasäiliöt ja tyhjennä tarvittaessa
⇨ Katso "Lämmönvaihtimen tuhkasäiliön tyhjennys" [Sivu 38]

❒ Irrota eristyksen alempi pidin
❒ Irrota eristyksen ruuvit ja poista eristys
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❒ Irrota molemmat tuhkanpoistolaipat

❒ Poista vinon pellin ja tuhkaruuvien päällä olevat kerrostumat
➥ Jätä ruuvien päälle aina hieman tuhkaa lämpökuormituksen takia!
❒ Tarkasta tuhkanpoistolaippojen tiivisteet ja vaihda tarvittaessa
❒ Tarkasta lämmönvaihdin vaurioiden (murtumat jne.) varalta

4.5.2 Lämmönvaihtimen puhdistus
(Kohta B ⇨ Katso "Toistuvien tarkastusten ja puhdistuksen yleisnäkymä" [Sivu 43])

❒ Irrota molemmat lämmönvaihtimen eristävät kannet
❒ Avaa lämmönvaihtimen kansien kuusi ruuvia

Omistajan käsikirja TM 300-500 | B0340415_fi

45

4

Kunnossapito
Toistuvat tarkastukset ja puhdistus (~1000 h)

❒ Avaa molemmat lämmönvaihtimen kannet

❒ Irrota paloputken kansi
❒ Puhdista kansi, putki ja paloaukko tulitilan ja lämmönvaihtimen välillä
❒ Aseta kansi takaisin paikalleen

❒ Tarkasta automaattisen lämmönvaihtimen puhdistuslaitteen kevyt liikkuvuus (isku
~5 cm)
❒ Imuroi kerrostumat tarvittaessa
❒ Vedä koko yksikkö tarvittaessa ulos lämmönvaihtimen putkista ja puhdista sekä
pyörteittäjät että putket harjalla ja/tai tuhkaimurilla
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4.5.3 Laajakaistasondin puhdistus
(Kohta C ⇨ Katso "Toistuvien tarkastusten ja puhdistuksen yleisnäkymä" [Sivu 43])

❒ Avaa ruuvit ja irrota peitelevy
➥ Kohta 1: laajakaistasondi
Kohta 2: pakokaasutunnistin
❒ Ruuvaa laajakaistasondi irti
➥ HUOMIO: Laajakaistasondi voi olla kuuma!

❒ Poista lika pehmeällä harjalla
➥ Vihje: Käytä lopuksi tuhkaimuria, jotta saisit kaiken lian pois
➥ HUOMIO: Älä puhdista laajakaistasondia terävällä esineellä, äläkä paineilmalla
❒ Ruuvaa laajakaistasondi takaisin paikalleen käsitiukkuuteen
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4.5.4 Pakokaasutunnistimen puhdistus
(Kohta C ⇨ Katso "Toistuvien tarkastusten ja puhdistuksen yleisnäkymä" [Sivu 43])

❒ Avaa varmistusruuvi ja vedä pakokaasutunnistin ulos
❒ Puhdista pakokaasutunnistin puhtaalla liinalla
❒ Aseta pakokaasutunnistin pakokaasuputkeen ja kiinnitä varmistusruuvilla
käsitiukkuuteen

4.5.5 Poistokaasujen kierrätyksen (AGR) kanavan puhdistus
(Kohta D ⇨ Katso "Toistuvien tarkastusten ja puhdistuksen yleisnäkymä" [Sivu 43])

❒ Irrota AGR-kanavan sivulla oleva peitelevy
❒ Työnnä lämpöeristys sivuun

❒ Irrota AGR-kanavan puhdistuskansi
❒ Tarkasta AGR-kanava ja puhdista tarvittaessa
➥ Vihje: käytä tuhkaimuria!
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AGR-kanavassa, kattilan takasivulla, on kaksi puhdistusaukkoa. Seuraavassa on
kuvattu puhdistus alemmasta aukosta. Puhdistus ylemmästä aukosta tehdään samalla
tavoin.
Vihje: tee puhdistustyöt ensin ylemmästä puhdistusaukosta.

❒ Irrota AGR-kanavan takana oleva peitelevy
❒ Työnnä lämpöeristys sivuun ja poista toimimoottori

❒ Irrota momenttituki
❒ Irrota puhdistuskansi

❒ Tarkasta AGR-kanava ja puhdista tarvittaessa
➥ Vihje: käytä tuhkaimuria!
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4.5.6 Koneistetun arinan alla olevan alueen puhdistus
(Kohta E ⇨ Katso "Toistuvien tarkastusten ja puhdistuksen yleisnäkymä" [Sivu 43])

❒ Irrota peitelevy
❒ Poista lämpöeristys

❒ Avaa anturin ruuvi ja vedä anturi ulos
❒ Avaa puhdistuskannen mutterit

❒ Irrota puhdistuskansi
❒ Tarkasta koneistetun arinan alla oleva alue ja tuhkaharava kerrostumien varalta ja
puhdista tarvittaessa
❒ Tarkasta arina, arina-akselit ja arinan laakerointi kulumisen ja vääntymisen varalta
➥ Vaihda komponentit tarvittaessa
❒ Tarkasta arinan käyttökoneisto kerrostumien varalta ja että se liikkuu kevyesti
❒ Tarkasta puhdistuskannen tiiviys
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4.6 Toistuvat tarkastukset ja puhdistus (~3000 h)
Käytettäessä polttoaineita, joilla on alhainen tuhkapitoisuus, riittää seuraaville osille
normaalisti noin 3000 käyttötunnin välein suoritettava puhdistus ja tarkastus
(keskimääräisessä käytössä noin kerran vuodessa). Ongelmallisten polttoaineiden
sekä sellaisten polttoaineiden yhteydessä, joiden tuhkapitoisuus on suuri (tämän
tunnistaa siitä, että tuhkasäiliö on tyhjennettävä usein) työt on suoritettava vastaavasti
useammin.

VAROITUS
Päällä olevalle laitteistoille tehtävät tarkastus- ja puhdistustyöt:

Vaikeat loukkaantumiset laitteiston automaattisen käynnistymisen johdosta sekä
vaikeat palovammat mahdollisia kuumia osia ja pakokaasuputkea koskettaessa!
Laitteistoille suoritettavien töiden yhteydessä:
❒ Käytä suojakäsineitä
❒ Koske ainoastaan tätä varten tarkoitettuihin kahvoihin
❒ Kytke kattila pois päältä napsauttamalla käyttötilasymbolia ”Kattila pois”
➥ Kattila sammuu säädellysti ja siirtyy käyttötilaan ”Pois päältä pois”
❒ Kytke pääkatkaisija pois päältä ja varmista uudelleenkäynnistämistä vastaan
❒ Anna kattilan jäähtyä vähintään 1 tunti
❒ Kun työt on suoritettu, kytke pääkatkaisija päälle ja käynnistä tämän jälkeen
kattila halutussa käyttötilassa

4.6.1 Tarkasta ovien säätö ja tiiviys
(Kohta F ⇨ Katso "Toistuvien tarkastusten ja puhdistuksen yleisnäkymä" [Sivu 43])
Säädön ja tiiviyden tarkastus on kuvattu jäljempänä käyttämällä tulitilan ovea
esimerkkinä. Suorita samat toimenpiteet palotilan ovelle!
HUOMAUTUS! Jos tiivisteet ovat värjäytyneet mustiksi, ne on vaihdettava
ehdottomasti!

Säädön tarkastus
❒ Sulje ovi
➥ Jos ovi voidaan sulkea normaalia voimaa käyttäen:
säätö on kunnossa
➥ Jos ovea ei voida sulkea tai se voidaan sulkea vain huomattavaa voimaa
käyttäen:
käännä sulkuhakaa ulospäin
⇨ Katso "Ovien säätö" [Sivu 52]
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Tiiviyden tarkastus

❒ Avaa ovi
❒ Työnnä paperinpala oven ja kattilan väliin ylä- ja alapuolelle
❒ Sulje ovi
❒ Kokeile, pystytkö vetämään paperin ulos
➥ Jos et voi vetää paperia ulos:
ovi on tiivis!
➥ Jos voit vetää paperia ulos:
ovi ei ole tiivis – käännä sulkuhakaa sisäänpäin!
⇨ Katso "Ovien säätö" [Sivu 52]

4.6.2 Ovien säätö
Ovien säätö on kuvattu jäljempänä käyttämällä tulitilan ovea esimerkkinä. Suorita
samat toimenpiteet palotilan ovelle!

❒ Avaa sulkuhaan mutteria
❒ Käännä sulkuhakaa tarpeen mukaan sisään- tai ulospäin
❒ Varmista säätö vastamutterilla
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4.6.3 Tulenkestävien elementtien puhdistus
(Kohta G ⇨ Katso "Toistuvien tarkastusten ja puhdistuksen yleisnäkymä" [Sivu 43])
HUOMAUTUS! Poista tulitilan lämpöanturi tulitilasta ennen töiden suorittamista, jotta
se ei vaurioituisi

❒ Merkitse tulitilan lämpöanturin paikka (1)
➥ käytä esim. teippiä
❒ Löysää pitimen (2) ruuvit
❒ Vedä tulitilan lämpöanturi varovaisesti ulos
➥ puhdista se tarvittaessa varovaisesti
❒ Kun kaikki tulitilan työt on suoritettu, asenna tulitilan lämpöanturi takaisin
paikalleen

❒ Avaa palotilan ovi
❒ Puhdista ylempi holvi varovaisesti puhdistusharjalla
❒ Puhdista väliholvin alapuoli varovaisesti puhdistusharjalla
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❒ Avaa tulitilan ovi
❒ Puhdista alemman holvin alapuoli varovaisesti puhdistusharjalla
❒ Puhdista tulitilan sivuseinät varovaisesti tasokaapimella
❒ Tarkasta tulenkestävien elementtien kuluneisuus
❒ Poista kerääntynyt tuhka
⇨ Katso "Tulitilan tuhkasäiliön tyhjennys" [Sivu 37]

4.6.4 AGR-puhaltimen puhdistus
(Kohta H ⇨ Katso "Toistuvien tarkastusten ja puhdistuksen yleisnäkymä" [Sivu 43])
Suorita AGR-puhaltimen puhdistaminen samalla tavoin kuin imutuulettimen
puhdistaminen.
⇨ Katso "Imutuulettimen puhdistus" [Sivu 54]

4.6.5 Imutuulettimen puhdistus
(Kohta I ⇨ Katso "Toistuvien tarkastusten ja puhdistuksen yleisnäkymä" [Sivu 43])

❒ Merkitse laipan sijaintipaikka
❒ Löysää laipan ruuvit
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❒ Irrota tuuletin ja puhdista tuulettimen siipi harjalla
❒ Tarkasta tiiviste ja vaihda tarvittaessa
❒ Asenna tuuletin takaisin paikalleen
➥ Huomioi laipan merkintä!

4.6.6 Lämmönvaihtimen tuhkanpoiston käyttökoneiston tarkastus
(Kohta J ⇨ Katso "Toistuvien tarkastusten ja puhdistuksen yleisnäkymä" [Sivu 43])
❒ Irrota suojus
❒ Voitele ketjukäyttö ja tarkasta sen kuluneisuus
❒ Tarkasta ketjun kireys ja kiristä tarvittaessa

4.6.7 Sekundääri-ilmakanavan puhdistus
(Kohta K ⇨ Katso "Toistuvien tarkastusten ja puhdistuksen yleisnäkymä" [Sivu 43])

❒ Avaa ruuvit ja irrota sekundääri-ilmakanavan peitelevy
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❒ Poista lämpöeristys
❒ Avaa puhdistuskannen ruuvit

❒ Poista puhdistuskansi
❒ Tarkasta sekundääri-ilmakanava ja puhdista tarvittaessa
➥ Vihje: käytä tuhkaimuria!

4.6.8 Alipainesäädön tarkastus
(Kohta L ⇨ Katso "Toistuvien tarkastusten ja puhdistuksen yleisnäkymä" [Sivu 43])

❒ Irrota eropainemittausmuuntimen silikoniletku
❒ Puhalla letku puhtaaksi tulitilan suuntaan erilaisten kerrostumien poistamiseksi
❒ Liitä silikoniletku ”miinukseen”

56

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

Kunnossapito
Toistuvat tarkastukset ja puhdistus (~3000 h)

4

4.6.9 Polttoilmapuhaltimen puhdistus
(Kohta M ⇨ Katso "Toistuvien tarkastusten ja puhdistuksen yleisnäkymä" [Sivu 43])

❒ Poista palotilan yläpuolella oleva etumainen eristävä kansi
❒ Tarkasta polttoilmapuhallin eristyksen sisältä käsin ja puhdista tarvittaessa

4.6.10 Tulitilan ylipainevahdin tarkastus
(Kohta N ⇨ Katso "Toistuvien tarkastusten ja puhdistuksen yleisnäkymä" [Sivu 43])

❒ Avaa kiinnitysruuvi
❒ Vedä tulitilan ylipainevahti ulos välikeputkesta
❒ Puhdista anturi pehmeällä liinalla
❒ Tarkasta, että välikeputki on vapaa
❒ Työnnä tulitilan ylipainevahti takaisin paikalleen ja kiinnitä kevyesti kiinnitysruuvilla
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4.6.11 Laakereiden voitelu
❒ Voitele kaikki ruuvien ja käyttökoneistojen laakerit tätä varten tarkoitetuista
voitelukohdista.

4.6.12 Pakokaasuputkien tarkastus
❒ Tarkasta pakokaasuputket ja savuhormi
❒ Poista kerrostumat tarvittaessa puhdistusharjalla
➥ Ruostumattomasta teräksestä valmistettujen savuputkiliitäntöjen tai
savuhormien puhdistamiseen saa käyttää ainoastaan ruostumattomalle
teräkselle tarkoitettua harjaa!
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4.7 Hydrauliikkalaitteiston huoltomääräykset
VAROITUS
Kouluttamattoman henkilöstön hydrauliikkalaitteistolle suorittamat työt

Esinevauriot ja loukkaantumiset mahdollisia!
Tästä syystä:
❒ Hydrauliikkalaitteistolle suoritettavat huolto- ja kunnossapitotyöt on annettava
koulutetun ammattihenkilöstön suoritettaviksi. Noudata aina valmistajan
käyttöohjeessa annettuja ohjeita!
HUOMAUTUS! Öljyn lämpötila ei saa nousta yli +50°C:seen tai laskea alle
-30°C:seen!
Öljynvaihtoväli riippuu useista käyttöön liittyvistä tekijöistä ja se on suoritettava öljyn
vanhentumisasteen ja likaisuuden mukaisesti. Seuraavat huoltovälit ovat kuitenkin
yleensä riittävät:
Huoltoväli [käyttötuntia]

Komponentti/toimenpide

50 – 100

YHDEN KERRAN suoritettava huolto ensimmäisen käyttöönoton
jälkeen:
❒ Öljyn ja suodattimen vaihto

50

❒ Öljymäärän tarkastus
➥ Öljyyn ei saa muodostua kuplia!
❒ Ruuviliitosten tiukkuus tarkastettava

200

❒ Paluusuodattimien likaisuus tarkastettava (suodattimen
manometri)
❒ Suodatin panos on vaihdettava tarvittaessa

5000 (tai vuosittain)

❒ Öljynvaihto
❒ Paluu- ja tuuletussuodattimien panokset vaihdettava

Suositeltava toimintatapa vaihdettaessa öljy:
❒ Aja kaikki hydrauliikkasylinterit pääteasentoihin
➥ Näin voidaan poistaa kaikki öljy!
❒ Tyhjennä öljy hydraulikka-aggregaatista tai pumppaa se pois
❒ Irrota aggregaatin kansi tai avaa käsiaukon kansi
❒ Puhdista öljysäiliö perusteellisesti (kaiken öljylietteen poistaminen)
❒ Paluu- ja tuuletussuodattimien panokset vaihdettava
❒ Aseta aggregaatin kansi paikalleen tai sulje käsiaukon kansi
❒ Täytä hydrauliikkaöljyä tarkistuslasin merkintään asti
☞ Noudata valmistajan ilmoittamaa hydrauliikkaöljyn spesifikaatiota!
❒ Irrota sylinteripainimen vastakkaiselle puolelle (nykyisestä asennosta katsoen)
kiinnitetty hydrauliikkasylinterin johto kiinteän putkituksen puolelta.
❒ Aseta sylinteri hydrauliikka-aggregaatin avulla toiseen pääteasentoon
➥ Loput vanhasta öljystä valuu irrotettua johdon ansiosta tätä varten valmiiksi
asetettuun astiaan!
❒ Asenna hydrauliikkaletkut ja tarkasta niiden tiiviys
❒ Ilmaa hydrauliikkajärjestelmä ja tarkasta öljytaso
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4.8 Nuohoojan tai vastaavan valvontaviranomaisen suorittamat
päästömittaukset
Erilaiset lakimääräykset velvoittavat tarkastamaan lämmityslaitteistot säännöllisin
väliajoin. Saksassa vastaava laki on 1. BImSchV i.d.g.F ja Itävallassa erilaiset
osavaltioiden lait. Mittauspäivänä kattila on puhdistettava ja riittävästä lämmön
alenemisesta on huolehdittava (esim. puskurin on kyettävä ottamaan lämpö vastaan
mittauksen ajan).
Lisätietoa aiheesta sekä kuvaus päästömittauksesta löytyvät mukana toimitetusta
puhdistusohjeesta ”Päästömittauksen valmistelut”.

4.9 Huoltosopimus/asiakaspalvelu
HUOMAUTUS! Suosittelemme vuosittaista tarkastusta Froling-yhtiön teknisen
asiakaspalvelun tai valtuutetun kumppanin (ulkopuolinen huolto) toimesta!
Alan ammattilaisen suorittama säännöllinen huolto on tärkeä edellytys
lämmityslaitteiston pysyvästi luotettavalle toiminnalle! Se takaa, että laitteisto toimii
ympäristöystävällisellä ja taloudellisella tavalla.
Huollon yhteydessä tarkastetaan ja optimoidaan koko laitteisto, erityisesti kattilan
säätölaite ja ohjaus. Lisäksi suoritetut päästömittaukset auttavat tekemään
johtopäätöksiä kattilan polttoprosessin laadusta ja käyttökunnosta.
Tästä syystä FROLING tarjoaa huoltosopimuksen, joka optimoi laitteiston
käyttöturvallisuuden. Yksityiskohtaiset tiedot löydät oheisesta takuukirjasta.
Voit myös mielellään kääntyä Froling-yhtiön teknisen asiakaspalvelun puoleen.

HUOMAUTUS
Laitteiston säännöllisiin tarkastuksiin liittyvät kansalliset ja paikalliset määräykset
on huomioitava. Mainittakoon tässä yhteydessä, että Itävallan lämmityslaitoksia
koskevan asetuksen mukaisesti teollisuuskäytössä olevat laitteistot, joiden
nimellislämpöteho on vähintään 50 kW, on tarkastettava vuosittain!

4.10 Varaosat
Käyttäessäsi kattilassasi alkuperäisiä Froling-varaosia voit olla varma siitä, että kaikki
käytetyt osat on mukautettu ihanteellisesti toisiinsa. Osien optimaalinen sopivuus
lyhentää niiden asennusaikaa ja pidentää käyttöaikaa.

HUOMAUTUS
Muiden kuin alkuperäisten varaosien käyttö johtaa takuun raukeamiseen!
❒ Käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia komponenttien/osien vaihdon
yhteydessä!
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4.11 Hävittämiseen liittyviä ohjeita
4.11.1 Tuhkan hävittäminen
❒ Tuhka on hävitettävä jätelakien mukaisella tavalla!

4.11.2 Laitteiston komponenttien hävittäminen
❒ Varmista, että komponentit hävitetään ympäristöystävällisesti ja jätelakien
mukaisesti
❒ Kierrätettävät materiaalit voidaan toimittaa lajiteltuina ja puhdistettuina vastaaviin
keräyspisteisiin
❒ Polttokammio on hävitettävä rakennusjätteenä
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5 Häiriöiden poisto
5.1 Yleiset jännitesyötön häiriöt
Häiriön ilmeneminen

Virheen syy

Virheen korjaus

Näyttö pysyy pimeänä

Yleinen sähkökatko

Säätöjärjestelmä ei saa virtaa

Pääkatkaisija pois päältä

Kytke pääkatkaisija päälle

FI-suojakytkin, virransyötön
johtosuojakytkin tai SPS:n
johtosuojakytkin on
aktivoitunut

Kytke suojakytkin päälle

5.1.1 Laitteiston toiminta sähkökatkon jälkeen
Kun jännitesyöttö palautuu, kattila alkaa toimia aiemmin asetetussa käyttötilassa ja
säätelee asetetun ohjelman mukaisesti.
❒ Tarkasta sähkökatkon jälkeen, onko STB lauennut!
❒ Pidä kattilan ovet suljettuina sähkökatkon aikana ja sen jälkeen vähintään
imutuulettimen automaattiseen käynnistymiseen asti!

5.2 Ylilämpötila
Turvalämpötilanrajoitin (STB) kytkee kattilan pois päältä sen lämpötilan ollessa 95
-100 °C. Pumput jatkavat käyntiään.

Kun lämpötila on laskenut n. 85 °C:n alapuolelle, STB voidaan vapauttaa
mekaanisesti:
❒ Ruuvaa STB:n suojus irti
❒ Vapauta STB ruuvinvääntimellä painaen
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5.3 Häiriöt, joista annetaan häiriöilmoitus
Jos odottamassa on häiriö, jota ei ole vielä korjattu:

▪ Pikavalintasymbolin luona vilkkuu varoitussymboli (1).
▪ Virheen/hälytyksen yhteydessä näytetään lisäksi käyttötila ”Häiriö pois päältä” (2)
❒ Siirry pikavalintavalikossa virhenäyttöön
➥ Ajankohtaisten häiriöiden luettelo näytetään:

Käsitteellä ”häiriö” tarkoitetaan sekä varoituksia, virheitä että hälytyksiä. Kattilan
toiminnassa on eroja, riippuen siitä, minkä tyyppinen häiriö on kyseessä:
Häiriötyyppi
VAROITUS

Merkintä
▪ Varoitussymboli
KELTAINEN
▪ Ilmoitus korostettu
KELTAISELLA

VIRHE

▪ Varoitussymboli
ORANSSI
▪ Ilmoitus korostettu
ORANSSILLA

HÄLYTYS

▪ Varoitussymboli
PUNAINEN
▪ Ilmoitus korostettu
PUNAISELLA
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Kattilan toiminta
Kun järjestelmä antaa varoituksen, kattila
jatkaa yleensä ensin normaalisti
toimintaansa ja antaa näin mahdollisuuden
estää laitteiston pois päältä kytkeytyminen
korjaamalla häiriö nopeasti.
Kattila kytkeytyy säädellysti pois päältä ja
pysyy käyttötilassa "Pois päältä pois”,
kunnes häiriö on korjattu

Hälytyksestä on seurauksena laitteiston
hätäpysäytys. Kattila kytkeytyy välittömästi
pois päältä, lämmityspiirin säätely ja
pumput pysyvät edelleen aktiivisina.
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5.3.1 Toimintatapa häiriöilmoitusten yhteydessä
Häiriöilmoitusluettelon häiriöiden käsittely
katso käyttöohje SPS 4000

5.3.2 Häiriöilmoituksen kuittaus
Häiriön korjaamisen jälkeen:
❒ Avaa ajankohtaisten häiriöiden luettelo (pikavalinta/virhenäyttö)

❒ Siirry ajankohtaiseen häiriöön ylöspäin/alaspäin osoittavalla nuolella (1)
➥ Valittu häiriö on merkitty nuolisymbolilla (2)
❒ Kuittaa valittu häiriö ruksia (3) napsauttamalla
❒ Symboli (4) tulee näkyviin, kun häiriö on kuitattu
➥ Kun kaikki häiriöt on korjattu ja kuitattu, aloitussivulla ei enää näy
varoitussymbolia
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6 Liitteet
6.1 Osoitteet
6.1.1 Valmistajan osoite
FROLING
Heizkessel- und Behälterbau GesmbH
Industriestraße 12
A-4710 Grieskirchen
AUSTRIA
PUH. 0043 (0)7248 606 0
FAKSI 0043 (0)7248 606 600
INTERNET www.froeling.com

6.1.2 Asentajan osoite

Leima
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