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Om PELBURN 
 
PELBURN er testet og godkendt af Teknologisk Institut. 
PELBURN er testet i 6 timer ved både nominel og lav last iht. EN303-5:2012 med C1 klassificeret 
træpiller,og godkendt iht. EN303-5:2012 klasse 5.  
Se bilag for prøvningsattest. 
 
PELBURN er det første træpillefyr med patenteret automatisk pillefordelingsfunktion, 
som sørger for en bedre afbrænding af træpillerne i brænderhovedet. 
PELBURN er automatisk fyret og forsynet med eltænder. 
PELBURN styrer fremløbstemperaturen vha. fuldt modulerende pilletilførsel. 
 

 

Indbygget sikkerhed 
PELBURN er udstyret med software overvågning på strømforbruget til de enkelte motorer. 
Desuden overvåges følere, position, tider og kommunikation, som kan resultere i fejlsituationer. 
Se mere under Fejlbeskrivelser 
Ved disse fejlsituationer samt andre kritiske alarmer forhindres en opstart 
og ellers afbrydes drift kørsel og nedlukning forsøges. 
 
Ved udfald på overkog, eller temperaturswitch på faldskakt, afbrydes 230VAC forsyningen 
fra PELBURN styringen til motorer og eltænder i stokerenheden. 

 
 

Specifikationer Ventetider 

Max. opstartstid 8 min 

Max. antal mislykkede opstarter 2 

Nedlukningstid efter flamme er gået ud med/uden rensning efterfølgende 5 / 4 min 

Max. nedlukningstid 20 min 

Rensetider (åbne, blæse, lukke) 30 sek, 5 sek, 30 sek 

Pillefordelingsfunktionen (periode, åbne, lukke) 2 min, 5 sek, 5 sek 

Tid ved temperatur over t-set + 5 grader 1 min 

Tid ved temperatur mellem t-set og og t-set +5 grader og minimumseffekt 30 min 

Tid såfremt fotosensor ikke ser flammer 2 min.  

Cirkulationspumpe: opstartscirkulering 5 min 

Cirkulationspumpe: efterløb 10 min (eller indtil temp 
under 60 grader) 
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Teknisk data for PELBURN 

Parameter Enhed Værdi 

Skorstenstræk mBar 0,12 

Vandkapacitet L 57 

Temperatur Røggas nom/lav ydelse °C 74/ 63 

Røggasmassestrøm nom/lav ydelse Kg/h 32,1 / 15,3 

Virkningsgrad nom/lav ydelse % 95 / 93,7 

Dimensioner røgrør mm 127 

Vandtryk - tryktest af kedel Bar 4  

Vandtryk - max ydelse Bar 2,5 

Nominel effekt kW 16 

Ydelses interval kW 1,5-16 

Klassificering EN303-5  Klasse 5 

Min/max drifttemperatur °C 60 / 80 

Minimum returvandstemperatur °C 60 

Brændselstype Træpiller 

Brændselstype – størrelse mm Ø8 

Brændselstype – max vandindhold % 12 

El tilslutning 230VAC 50Hz, 10A 

Standby forbrug W 5 

El forbrug – gennemsnit v. nominel ydelse W 110 

Lydudbredelse dB <60dB 

Vandside modstand  v. 1,3m3/t mBar 4,5 

System / Kedel type PELBURN / MEER 16 

Kedel type Ikke-kondenserende 

Kedel princip Undertryk 

Luft princip Blæser 

Egenvægt Kg 297 + stoker 

Dimensioner mm H1094 x B583 x L814 

Højde til afgangsrør (center) mm 901 

Anbefalet fremløbs temperatur °C 70 

Kedeltilslutning fremløb 1” 

Kedeltilslutning retur 1” 
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Placering og installation af PELBURN 
 
Krav og tilladelse 
Før installationen undersøges det om der skal søges en bygningstilladelse ved den lokale kommune. 
  
Indretning af fyrrum og placering af PELBURN skal overholde gældende brandtekniske regler for fyrrum, i 
henhold til BTV32 fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. 
Se ”Bilag – Installation og placering af PELBURN” for et kort resume af de gældende regler iht. BTV32. 

  
Kedlen skal installeres af autoriseret installatør, som også skal instruere i brugen af PELBURN. 
Installationen skal godkendes af skorstensfejeren, og tilmeldes skorstensfejerordningen. 
Gør forsikringsselskabet opmærksom på den nye installation. 
  

Montering 
PELBURN styringen kan monteres hængende på væg og evt. på en DIN skinne. 
Temperaturføler til fremløb leveres med en følerlomme m. 3/8” udv. Gevind.  
Følerlommen monteres lige efter kedeludløb for den bedste temperaturmåling. 
  

Tilslutning netspænding 
Tilslutningen skal udføres med jordforbindelse. 
Det anbefales at tilslutte anlægget til netspænding (230VAC) gennem en netafbryder eller nødstop, som 
afbryder både fase og nul. 
  

Trykekspansionsbeholder 
PELBURN er godkendt til installation med trykekspansionsbeholder. 
Ved installation af lukket trykekspansionsbeholder, skal man overholde Arbejdstilsynets vejledning omkring 
”Tekniske hjælpemidler B.4.8 – Indretning og anvendelse af fyrede varmtvandsanlæg” 
  

Frisk luft 
Der skal altid være adgang til frisk luft til fyrrummet for at sikre, at forbrændingen får den mængde ilt der skal 
til og ligeledes for at sikre skorstenens virkning. Hvis ikke skorstenen kan trække luft ud af rummet, vil røgen 
ikke have samme flow og kan derved risikere at trække ud i fyrrummet i stedet. 
  

Skorsten 
Skorstenen skal være isoleret for at undgå kondensering da skorstenstemperaturen under drift kan være under 
100°C.   
Røgrøret fra kedel og ind til væggen kan ligeledes med fordel isoleres for ikke at køle røgen yderligere inden 
den når skorstenen. 
Hvis kondensering opstår, kan en eller flere røgvendere fjernes for at hæve afgangstemperaturen. 
Det anbefales at installere en trækstabilisator på røgrøret for at opnå den bedst mulige forudsætning for en 
god forbrænding.  
Anbefalet minimumshøjde på skorsten:  
- Min 6m, v. luftkanal med diameter på 200mm 
- Min 12m, v. luftkanal med diameter på 150mm 
- Min 10m, v. luftkanal på 150x150mm 
  

Vandflow 
For at sikre at den ønskede fremløbstemperatur  
kan holdes, og at boligen også har mulighed for  
at aftage varmen, anbefales et flow ud fra den  
temperaturdifferens man ønsker på systemet.  
Er flowet for lavt, kan rørsystemet ikke nå at  
aftage den varme som PELBURN kan producere,  
men i stedet vil PELBURN stabilisere sig på et  
lavere effekttrin, som kan være  
uhensigtsmæssigt i forhold til at få varmet hele  
boligen op. 
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Tilslutning af PELBURN 
 
Tilslutning til varmeinstallationer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kedel og stoker enhed 

 
Overtryksventil 

 
 
 

 
Overkogssikring 

 
Ekspansionsbeholder 

 
 
 

 
Cirkulationspumpe 
 

 
Shunt ventil 

 
 
 

 
Trækstabilisator* 

 
3-vejs ventil* (1) 
 

 
 
 

 
Fremløbs mix ventil* (2) 

 
 
Radiatorer o.l. til rumvarme 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Varmtvandsbeholder 

*  Tilvalg (anbefales) 
(1)  ON-OFF styret ventil 
(2)  3-punkt styret ventil 
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Tilslutning af PELBURN 
 
El diagram 1 - Styring 
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Tilslutning af PELBURN 
 
El diagram 2 – Stokerkasse og dosersnegl 
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Tilslutning af PELBURN 
 
Ledningsnet og forbindelser 

Forbindelser 

Kabel ID Forbindelse fra: farve Forbindelse til: farve 

W0 Netforbindelse N X0.13 Blå 

F X0.14 Brun 

Gul/grøn PE Gul/grøn 

W1 X0.4 Blå Y1 blå 

X0.5 Brun Brun 

PE Gul/grøn Gul/grøn 

W2 X5 Y0 

W3 Y2 Z0.1 Blå 

Z0.2 Brun 

PE Gul/grøn 

Sensorer 

Kabel ID Forbindelse fra: farve Forbindelse til: 

W10 X1.1 Rød T1 Kedeltemperatur 

X1.2 Hvid 

W11 X1.3 Rød T2 Røgtemperatur 

X1.4 Hvid 

W12 X1.5 Rød T3 Varmtvandstemperatur 

X1.6 Hvid 

W13 X2.1 Rød T4 Indendørstemperatur 

X2.2 Hvid 

W14 X2.3 Rød T5 Udetemperatur 

X2.4 Hvid 

W15 X2.5 Rød T6 Fremløbsmix 

X2.6 Hvid 

W17 X3.3 EXT1 Ekstern startsignal 

X3.4 

W18 Y9.1 Orange S2 Fotoføler 

Y9.2 brun 

W19 Y8.1 Brun S3 Positionsføler 

Y8.2 

Y8.3 Sort 

Y8.4 blå 

Sikkerhedskontakter 

Kabel ID Forbindelse fra: farve Forbindelse til: 

W16 X3.1 STB Overkogssikring 

X3.2 

W20 Y7.1 TB Faldskaktføler 

Y7.2 
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Tilslutning af PELBURN 
 
Ledningsnet og forbindelser 

Motorer og enheder 

Kabel ID Forbindelse fra: 
Farve/ 
type 

Forbindelse til: 

W30 X0.8 N M6 Cirkulationspumpe 

X0.9 F 

PE 

W31 X0.10 Signal M7 3-vejs ventil (VV) 

X0.11 N 

X0.12 F 

W32 Y3.1 Hvid M1 El-tænder 

Y3.2 hvid 

W33 Y4.1 Sort M2 Intern snegl 

Y4.2 Grøn 

Y4.3 

Y4.4 Hvid 

W34 Y5.5    / PE Gul/grøn M3 Blæser 

Y5.4 Blå 

Y5.3 Brun 

Y5.2 

Y5.1 Sort 

W35 Y6.4 Hvid M4 Rensemotor 

Y6.3 

Y6.2 Sort 

Y6.1 Grøn 

W36 Z1.1 Hvid M5 Doser snegl 

Z1.2 Rød 

Z1.3 

Z1.4 Sort 

W37 X0.6 N M8 Elstav til VV beholder 

X0.7 F 

W38 X0.1 F2 M9 Mixer ventil 

X0.2 N 

X0.3 F1 
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Opstart og nedlukning af PELBURN 
 
I forbindelse med installation og første opstart, skal installatøren mundtligt instruere brugeren i 
brug af PELBURN 

Første opstart af PELBURN 
1. Efter installation af kedlen skal anlægget fyldes med rent vand. 
2. Tjek systemet for lækager. 
3. Sørg for at der er træpiller i opbevaringstanken. 
4. Tilslut strøm til PELBURN styringen og lad anlægget starte op. 
5. Kontroller/juster tid og dato. (Menu 3 – Opsætning og funktioner) 
6. Sæt styringen op til den aktuelle systeminstallation. (Menu 4 – System Setup) 
7. Registrer den påfyldte mængde piller. (Menu 1 - Setup) 
8. Foretag en indvejning af piller. (Menu 3 – Opsætning og funktioner)  
9. indstil ønsket fremløbstemperatur(er) 
10.Ved brug af automatisk KALENDER TÆND/SLUK funktion, marker da de ønskede aktive 

perioder. 
11. Tryk på KONSTANT TÆND/SLUK eller KALENDER TÆND/SLUK knappen for at igangsætte en 

opstart af PELBURN. 
12.Når PELBURN er i Drift, bør man undersøge om luftmængden er korrekt. Dette gøres ved at 

overvåge flammens udseende. (Bilag – Justering af flamme)  

Anlægget må kun betjenes hvis systemet er fuldt samlet og installeret. 

Åbner man låget på kedlen, kan det være farligt at have kroppen ind over 
åbningen, og dermed også flammerne. 

Lågen ved askeudtag på kedlen må ikke åbnes under Drift. 

Opstart af PELBURN 
1. Ved brug af automatisk KALENDER TÆND/SLUK funktion, marker da de ønskede aktive perioder i  

kalenderen. 
2. Tryk på KONSTANT TÆND/SLUK eller KALENDER TÆND/SLUK knappen for at igangsætte en 

opstart af PELBURN. 

Nedlukning af PELBURN 
1. Tryk på den/de aktive startknapper for at starte en nedlukning og afvent herefter, at styringen 

stopper forbrændingen. 
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Rengøring og vedligeholdelse 
 
Opbevaringstanken skal fyldes op med jævne mellemrum. 
Styringen kan advare om lavt tankniveau, så træpiller påfyldes inden man kører tom. 
Tjek og rens opbevaringstank og doseringsrøret for smuld med mellemrum. 
Piller, der smuldrer meget, vil kunne medføre ujævn/forkert pilledosering under Drift/indvejning. 

Kig efter indhold af smuld når der købes træpiller. 

Brænderhovedet er lavet med bevægelig bund, som automatisk kan trækkes væk og derved 
tømmer asken ned i askeskuffen i bunden af kedlen til senere udtag. 
PELBURN kan indstilles til at lave en nedlukning, og efterfølgende askeudtømning, efter maks X 
timer i drift, som vælges af brugeren. 
Efterfølgende laves der automatisk en opstart igen, når/hvis temperaturen i kedlen er under start 
temperaturen. 
 
For at opnå bedst mulig udnyttelse af PELBURN, anbefales det at rense kedlen grundigt for hver 
500kg brugte træpiller, eller mindst en gang om måneden. 
Hvis kedlen holdes ren undgår man at effektiviteten falder med tiden, da støv og aske der sidder 
på overfladerne i kedlen forhindrer varmen i at trække ud i vandet, men i stedet ryger ud i 
skorstenen. 
Tømning af askeskuffe gøres efter behov. 
Anbefalet udstyr til rens af kedel: Flad skraber. 

Fjern kun askeskuffen fra kedlen mens PELBURN er stoppet. 

Tøm kun aske ud i en metalbeholder pga. brandfare ved varm aske. 

Sørg for at holde området omkring PELBURN rent. Sørg for at støv, aske og smuld ikke ligger på, 
eller i nærheden af varme flader for at undgå risikable situationer såsom antændelse. 
 
Plastikrøret til faldskakten skal sidde fast og være tæt under drift. 
Forkert eller utilstrækkelig montering kan medføre falsk luft til/fra forbrændingen samt øge risikoen 
for lækage af smuld fra træpiller. 

Røgvendere - retarder 
Røgvendere trækkes op af mellem-
rummene for rengøring. 

Askeskuffe 
Tømning af askeskuffe gøres efter behov. 
Fjern først pladen foran lågen, som herefter 
kan åbnes. 

Se mere omkring rensning, service og udskiftning af enkeltdele på PELBURN i bilagene. 
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Brugermanual 
 

Generelle funktioner 

A: Ur 
B: Tank indhold 
C: Flamme indikator (Fotoføler) 
D: Indfyret effekt 
E: Røgtemperatur 
F: Fremløbstemperatur 
G: Varmvandstemperatur (tilvalg) 
H: 3-vejs ventil position (tilvalg) 
I: Fremløbs mix temperatur (tilvalg) 
J: Rumtemperatur (tilvalg) 
K: Udetemperatur (tilvalg) 
L: PELBURN status 
M: konstant Tænd/Sluk 
N: Kalender Tænd/Sluk 
O: Alarm/Advarsel  
P: Hændelseslog 
Q: Menu 
R: Skærmlås (v. trådløs skærm) 
S: Status på tilvalgt rumvarme 
T: Status på tilvalgt varmt vand 
U: Fremløbs mix ventil position (tilvalg) 
V: Cirkulationspumpe indikator 

Indstilling af værdier 

OP 
Værdien forøges 

NED 
Værdien sænkes 

ENTER 
Værdien accepteres. Vindue lukkes 

UNDERMENU 
For visse indstillinger findes undermenuer 

Skærmlås 
Skærmen er forsynet med skærmlås, som automatisk låser for touchskærmen. 
Skærmen låses op ved at trykke på denne knap og indtaster pin kode. 

(kun gældende for Bluetooth enhed) 

Menu 
Skærmen er forsynet med skærmlås, som automatisk låser for touchskærmen. 
Skærmen låses op ved at trykke på denne knap og indtaster pin kode. 

Konstant Tænd / Sluk 
For manuelt at tænde eller slukke fyret, trykkes på ”Konstant Tænd/Sluk” knappen. 
(Denne skal være slukket (rød) hvis Kalender funktionen bruges.) 

Kalender Tænd / Sluk 
Farven på selve uret indikerer om fyret på nuværende tidspunkt er i aktiv fyringsperiode. 
Kalender funktionen er aktiv når knappen er grøn omkring uret – se mere på følgende side. 
(Ved brug af Kalender funktionen, skal ”Konstant Tænd/sluk” knappen være slukket (rød).) 
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Brugermanual 
 

Generelle funktioner 

Fejl og advarsler 
 
Ved kritiske fejl vil ”STOP” knappen blinke på hovedmenuen. 
 
 
 
 
 
Ved advarsler vil ”Advarsel” knappen blinke på hovedmenuen. 
 
 
 
 
Ved at trykke på fejllinjen er der mulighed for at få mere information om den enkelte fejl. 

Hændelseslog 
I hændelsesloggen gemmes de sidste 50 vigtige hændelser. 
 
 
Ved at trykke på den enkelte linje er der mulighed for at få mere information om den enkelte 
hændelse. 
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Menu 1 - Setup 

Forbrugslog 
I forbrugsloggen kan man følge med i forbruget på dagsbasis, samt en mere detaljeret 
oversigt over forbruget de sidste 24 timer. 

Kalender ugeplan 
I kalenderen indstilles et automatisk driftsmønster for fyring henover en uge. 
 
Grøn: Aktiv fyringsperiode. Fyret vil starte hvis der er brug for varme. 
 
Rød: Fyret lukker ned, eller forbliver slukket uanset temperatur. 

Zoom: 
Brug zoom funktionen til at skifte mellem de forskellige visninger. 
En rød kolonne indikerer at forbruget er større end grafen kan vise. 
En grøn kolonne indikerer aktuel ugedag/time. 

Påfyldning 

Sække 
Tryk på den påfyldte sækkestørrelse. 
Vælg derefter antal sække som er påfyldt, 
og gem. 

Påfyldt niveau 
Alternativt angives niveauet efter 
påfyldning i tanken. 

Temperaturindstillinger 

Fremløb: 
Fremløb hysterese: 
 
Varmtvandsbeholder: 
Varmtvands hysterese: 

Fremløbstemperaturen kan stilles mellem 60 og 80 grader. 
Stilles i undermenuen mellem 5 og 20 grader under ønsket fremløbstemperatur. 
 
Den ønskede varmtvandstemperatur kan stilles mellem 20 og 75 grader. 
Stilles i undermenuen mellem 3 og 10 grader under ønsket varmtvandstemperatur. 

-> Temperaturindstillinger 
SET 1 eller SET 2 

-> Temperaturindstillinger 
Hvis udekompensering er aktiv, vises SET 1 ikke. 

-> Påfyldning 

-> Kalender 

-> Forbrugslog 

-> Menu 2 

-> Temperatur graf 

-> Ekstra luft +25% 
(Kan bruges under opstart/drift/nedlukning) 
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Menu 2 – Tilvalg til opvarmning 

-> Tilvalg af varme til rumopvarmning 

-> Tilvalg af varme til varmtvandsbeholder 
(Vises kun hvis valgt i Menu 4 – System Setup) 

-> Indstilling for udekompensering 
(vises kun, hvis Ude føler er valgt i Menu 4 – System Setup) 

-> Menu 3 

-> Tilvalg af fremløbsmixer 
(Vises kun hvis Ude og Mix føler er valgt i Menu 4- System Setup) 

-> Tilvalg af elvarme  i varmtvandsbeholder 
(Vises kun hvis valgt i Menu 4 – System Setup) 

-> Tilvalg af udekompensering 
(Vises kun hvis Ude føler er valgt i Menu 4 – System Setup) 

Tilvalg til opvarmning 

Afhængig af system opsætningen i Menu 4 – System Setup, vil ovenstående skærmbillede variere. 
De enkelte tilvalg aktiveres og deaktiveres. 

Udekompensering 
Under Udekompensering tager PELBURN højde for udetemperaturen og korrigerer 
fremløbstemperaturen. 

Edit: 
 
 
 
 
Default: 

Begge punkter giver mulighed for at indstille ønsket 
fremløbstemperatur ved en given udetemperatur, som indstilles 
i undermenuen. 
 
 
Ved brug af default sættes temperaturer tilbage til default 
værdier. 

Fremløbsmix 
Som en del af fremløbskompensering, kan endnu en mix sløjfe kobles på for at sænke 
temperaturen rundt i huset yderligere.  
Det kræver at både Ude og Mixer  føler er valgt, samt udekompensering også er valgt. 
Det er muligt at justere temperaturkurven helt ned til 20 grader i fremløb.  
Kedlen holdes på minimum 60 grader, mens mixer sløjfen regulerer resten af vejen ned. 
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Menu 3 – Opsætning og funktioner 

-> Maksimal effekt ved rumopvarmning 
(5-16kW) 
    -> (mindste effekt 1-4kW) 

-> Maksimal effekt ved varmtvandopvarmning 
(3-16kW) 

-> Menu 4 

-> Luftmængde under opstart 
(14 – 60%) 

-> Pillemængde under opstart 
(15-180s) 

-> Niveau for registrering af flammer i brænderen 
(2-25) 

Opsætning for styring af cirkulationspumpe 

OFF: 
 
ON: 
 
AUTO: 

Pumpen er altid slukket. 
 
Pumpen er altid tændt. 
 
Pumpen er tændt, hvis ”konstant Tænd / Sluk” er grøn, eller ”Kalender Tænd / Sluk” er grøn 
samtidig med at den aktuelle kalenderperiode er markeret grøn. 
Der kan forekomme en periode med autocirkulation, for at tjekke fremløbstemperatur. 
Pumpen startes i et minut hver midnat for at pumpen ikke står stille for længe. 

Indvejning 
Tag røret mellem doserrør og stoker væk. 
Er doserrøret ikke fyldt op med piller, bruges funktionen ”Konstant kørsel”, for at 
fylde røret helt op. 
Hvis brugeren ikke slukker igen, stopper den selv efter 20 minutters kørsel, for ikke 
at tømme opbevaringstanken. 
Når doserrøret er fyldt op, startes indvejningen. 
Husk en beholder til at opsamle træpillerne til afvejning. 
 
Den afvejede mængde træpiller skrives ind i ”Indvejet vægt” 
Systemet kan nu samles og er klar igen.  

Blæserkurve 

Edit: 
 
 
 
Justering: 
 
 
 
 
Default: 

For at justere blæserkurven trykkes på rød knap for enten høj, 
mellem eller lav effekt. PELBURN skifter over til den valgte 
effekt, og den valgte knap blinker nu skiftevis rød/grøn. 
 
Efter 5 minutters omskift kan luftmængden stilles op/ned alt 
imens man holder øje med forbrændingen og udseendet af 
flammen. 
 
 
Ved brug af default sættes blæserværdierne for både høj, 
mellem og lav ydelse tilbage til default værdier. 
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Menu 3 – Opsætning og funktioner 

Legionella opvarmning 

Indstilling af dage mellem periodiske legionella opvarmninger,  
for at forebygge mod legionellabakterier. 
Indstilling af dage indeholder også OFF muligheden. 
 
 
Aktiverer ønsket om en legionella opvarmning, som udføres så snart det er 
muligt. 
Hvis den ønskede varmtvandstemperatur allerede er 70 grader eller over, vil 
legionella opvarmningen ikke blive udført. 

Automatisk rensning af brænderhoved 

Indstilling af maks antal driftstimer mellem rensning af brænderhovedet. 
Indstillingen af timer indeholder også OFF muligheden. 
 
 
 
Starter en rensning af brænderhovedet straks. 
Ved hver nedlukning med efterfølgende rensning af brænderhovedet nulstilles 
antallet af drifttimer siden sidste rensning. 
 
 
Ønsker man  at brænderhoved renses efter hver nedlukning, sættes denne til 
ON. 

Timetællere 

I denne menu kan diverse tider for PELBURN aflæses og evt nulstilles. 

Indstilling af ur og dato 

I denne menu indstilles ur og dato. 

Skærmlås 

Er en trådløs skærm koblet til PELBURN, vil denne som standard låses efter 2 minutter 
uden brug. 
Tryk på knappen med låsen, og indtast pin kode, hvorefter skærmen låses op. 
På selve PELBURN styringen er det muligt at vælge skærmlåsen til/fra, samt aflæse og 
evt vælge en ny 4 cifret kode. 
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Menu 4 – System setup 

-> Motor test 
 

-> Touch kalibrering 

Systemopsætning 
Der kan vælges blandt forskellige indstillinger for kørsel med eller uden varmtvandsprioritering. 

Systemet kører uden tvangsstyring af varmtvandsbeholder. 
 
 
 
 
Systemet benytter 3-vejs ventil og temperaturføler i tanken. 
 
 
 
 
Systemet benytter 3-vejsventil og temperaturføler i tanken, samt 
elvarmestav. 

1. 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
       N.B.: Opsætning 2 og 3 kræver tilslutning af varmtvandsføler. 

Motor test 

I forbindelse med test og fejlfinding, kan motorerne tjekkes. 
N.B.: Testen kan kun lade sig gøre hvis systemet er stoppet. 
 
Hvis man yderligere kører uden alle enheder, kan man vælge at køre uden at test af 
motorer inden opstart.  
N.B.: Dette anbefales ikke under normale omstændigheder, og bør kun bruges i 
forbindelse med service. 

Touch kalibrering 

Skulle touchskærmen reagere unøjagtigt, kan skærmen kalibreres igen. 

Display lysstyrke 

Mulighed for at indstille lysstyrke for aktiv og dvale tilstand. 

Aktiv tilstand 
 
Dvale tilstand 

-> Display lysstyrke 
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Bilag – Quick user manual / Kortfattet manual 
 
Aflæsning af information på forside: 

A: Ur 
B: Tank indhold 
C: Flamme indikator (Fotoføler) 
D: Indfyret effekt 
E: Røgtemperatur 
F: Fremløbstemperatur 
G: Varmvandstemperatur (tilvalg) 
H: 3-vejs ventil position (tilvalg) 
I: Fremløbs mix temperatur (tilvalg) 
J: Rumtemperatur (tilvalg) 
K: Udetemperatur (tilvalg) 
L: PELBURN status 
M: konstant Tænd/Sluk 
N: Kalender Tænd/Sluk 
O: Alarm/Advarsel  
P: Hændelseslog 
Q: Menu 
R: Skærmlås (v. trådløs skærm) 
S: Status på tilvalgt rumvarme 
T: Status på tilvalgt varmt vand 
U: Fremløbs mix ventil position (tilvalg) 
V: Cirkulationspumpe indikator 

Tænd / Sluk af system: 

Fra forsiden benyttes enten:  
”Konstant Tænd/Sluk” til at have systemet aktivt konstant, eller: 
”Kalender Tænd/Sluk” til at have systemet aktivt i de kalender felter der er markeret med grøn. 
(Hvis begge knapper er aktive, vil ”Konstant Tænd/Sluk” være gældende.) 

Ændring af temperaturindstillinger: 

For at ændre ønsket fremløbstemperatur og/eller varmvandstemperatur, samt tilhørende hysterese, findes disse under 
”MENU”, hvor SET 1 og SET 2 er markeret. 
Hysterese indstilling findes som undermenu i selve justeringsboksen. 

Påfyldning af piller: 

Under ”MENU” vælges ”Påfyldning”, hvorefter der vælges enten sækkestørrelse og antal påfyldte sække, eller hvilket 
niveau i tanken der er fyldt op til. 

Ændring af kalender: 

Under ”MENU” vælges ”Kalender”, hvor de enkelte tidsblokke kan vælges til/fra. 

Log af træpilleforbrug sidste døgn/uge: 

Under ”MENU” vælges ”Log”, hvor den sidste uges træpilleforbrug kan aflæses. 
For at skifte mellem uge og døgn bruges vandret ”Zoom”. 

Meddelelse om alarm/advarsler: 

På forsiden kan der være en indikation af ”Alarm/Advarsel” på systemet. 
Ved tryk på denne åbnes listen over alarmer og advarsler på systemet. Se mere i brugermanual. 

Tømning af aske: 

Tømning af askeskuffe foretages, når fyret er stoppet ved at åbne nederste låge på forsiden, hvorfra askeskuffen kan 
trækkes ud. 

Husk altid at tømme varm aske ud i en ildfast beholder, og kun kold aske 
må smides i skraldespanden. 
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Bilag - Fejlbeskrivelser 
 
 

Fejl 
Manuel 

slet Årsag Løsning 
Data fejl Ja Forkert data gemt i intern lager Udskiftning, print kan være defekt. 

Ved software opdatering, kan en 
parameter nulstilling være 
nødvendigt. 

Mekanisk sikkerhed brudt Ja 1. Faldskakt brudt 
2. Overkog brudt 

-Rens intern snegl og faldskakt.  
-Tjek skortenstræk. 
-Aktiver overkog igen. 

Føler: Positions fejl Ja Fejl på positionsføler eller bundplade. Tjek bundpladens bevægelighed og 
følerens placering. Tjek at føleren 
fungerer korrekt. Føleren lyser ved 
påvirkning med metal. 

Strømforbrug Ja Afbrudt eller kortsluttet på en eller 
flere af følgende. 
Tænder, Doser, Snegl, Blæser, Renser 

Undersøg om motorer er monteret 
korrekt og om de kan køre frit, eller 
om de er defekte. 

Fejl: DB9 kabel Datakabel er ikke forbundet mellem 
styring og stoker 

Sæt kablet i. 

Fejl: Ur Ja 1. Fejl i kommunikation med urkreds. 
Urkreds kan være defekt. 
2. Styringen har været slukket 
længere end backup-batteriet kan 
garantere for tid og dato. 

1. Ved gentagne fejl bør print 
udskiftes. 
2. Kontroller at tid og dato passer. 

Fejl: nulgennemgang Manglende frekvens signal fra 
netforsyningen. 

Tjek installationen. Print kan være 
defekt. 

Føler: Temperatur (1) En eller flere temperaturfølere kan 
være enten kortsluttet eller afbrudt. 

Undersøg følere og tilslutninger for 
fejl. 

Føler: Temperatur (2) Fremløbstemperatur er enten 
kortsluttet eller afbrudt 

Undersøg føler og tilslutning for fejl. 

For lav indvejet vægt Indvejningen er for lav til at systemet 
kan køre med maks effekt 

Foretag ny indvejning eller juster evt 
hældning på doserrøret. 

Fejl: Blæser Blæser er defekt Tjek stikket eller udskift blæseren. 

Tid til rens af kedel Ja 500kg træpiller afbrændt, eller en 
måned siden sidste rens 

Sørg for at kedlen bliver renset. 

Fejl på rense-system Ja Bundpladen har været fastkørt for 
mange gange. 

Undersøg bundpladens 
bevægelighed. 

Max Opstartsforsøg Ja Optænding mislykket efter 2. 
opstartsforsøg. 

Undersøg om der er træpiller i 
tanken.  
Tilføj evt flere piller under opstart. 
Undersøg fotoføler og motorer samt 
tænder for snavs eller defekter. 

Føler: Foto fejl Fotoføler ser lys på forkert tidspunkt. 
Kan være defekt eller monteret 
forkert 

Tjek føler, stik og placering. 

Tank snart tom Træpilleniveau i tank er lavt. Påfyld tank, eller juster tankniveau. 

Ingen Ild Ja Ilden gik ud under Drift og opstart 
herefter var ikke muligt. 

Undersøg om der er træpiller i 
tanken. Undersøg om foto føler er 
ren. 
Hæv evt. min. kW 

Watchdog Ja System reset pga Watchdog. 
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Bilag - Hændelseslog 
 

Type Beskrivelse 

Power ON Gemmes når styringen starter op. 

Opstart 1 Gemmes når første opstartsforsøg begynder 

Opstart 2 Gemmes når 1. opstartsforsøg mislykkedes, og 2. forsøg begynder. 

Drift genoptaget Gemmes hvis strømmen forsvinder mens en forbrænding er i gang, som efter 
genstart kan genoptages automatisk. 

Nedluk - CV OFF Gemmes når nedlukning er forårsaget af at Rumvarme fravælges. 

Nedluk – IO OFF Gemmes når nedlukning forårsages af at IO knapperne slukkes på forsiden. 

Nedluk - kalender Gemmes når nedlukning forårsages af en rød kalender periode. 

Nedluk – Temp ok Gemmes når nedlukning forårsages af at fremløbstemperaturen er ok. 

Nedluk – maks tid Gemmes hvis nedlukningen tager over 20 minutter. 

Ild væk – lav kW Gemmes hvis ilden ikke kan opretholdes ved 1kW, og nedlukning startes. 

Ild væk – norm kW Gemmes hvis ilden ikke kan opretholdes mellem 2 og 16kW, og nedlukning 
startes. 

Fejltjek kritisk Gemmes hvis fejl identificeres på blæser, strømforbrug, positionssensor eller 
ved pilleskub. 

Nedluk - Alarm Gemmes hvis nedlukning forårsages af en fejl eller alarm. 

Fuld rens – nedluk Gemmes når en nedlukning forlænges med en Fuld rens, enten hvis en 
automatisk fuld rens alligevel er tæt på, eller man har ønsket fuld rens ved 
alle nedlukninger. 

Fuld rens – auto Gemmes når Drift afbrydes for at lave en fuld rens. 

Fuld rens – straks Gemmes når brugeren ønsker at lave en fuld rens straks. Kan gøres fra enten 
Stoppet eller Drift. 

Fuld rens – færdig Gemmes når rensningen er færdig. 

Varmt vand – start Gemmes hvis der skiftes fra rumvarme til varmt vands opvarmning. 

Varmt vand - slut Gemmes når varmt vands opvarmning er færdig og der skiftes tilbage til 
rumvarme. 

Hændelser slettet Gemmes hvis hændelsesloggen nulstilles. 
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Bilag  - Justering af flamme 
 
For at opnå den bedst mulige forbrænding på den enkelte PELBURN installation, 
anbefales det at tjekke om flammen ser korrekt ud under høj/lav last. 
Dette gøres lettest ud fra blæserkurvens justeringsmulighed. (se Menu 3 – Opsætning og 
funktioner) 
I menuen vælges enten høj eller lav last, som låser PELBURN i det valgte niveau. 
Når der er låst op for justeringen, kan man begynde at observere flammen, 
og justere luften. 

En indikation på ukorrekt indstilling er at flammerne er sorte/mørke i spidsen fordi der 
er for lidt luft til forbrændingen. 
For meget luft vil give en flamme med meget lyse spidser. 
 
Vil man være sikker på at PELBURN er indstillet bedst muligt, bør man få en med 
erfaring indenfor forbrænding til at tjekke flow, iltniveau og flammens udformning.  

Vær opmærksom på, at ved høj last skal varmeinstallationen kunne aftage 
effekten imens man indstiller luften. 

Vær opmærksom på, at det kan tage nogle minutter før ændringen af 
luftmængden kan ses på flammen. 
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Bilag – Installation i henhold til BTV32 
 
Udpluk af BTV32 omkring installationer indendørs fra BTV vejledning 32, 4. udgave oktober 2011. 
Dette er ikke nogen komplet liste, men et udpluk som indeholder vigtige ting omkring 
installationen. 

Loft og væg 

Indvendige overflader skal være af klasse 1 beklædning, dog accepteres klasse 2 beklædning ved 
1-etage hus med brandcelle og max 1000m2, samt klasse 2 beklædning også i småhuse. 
Ydervæg opført udelukkende af Klasse A (ubrændbart) materiale opfylder kravene. 
Døre til fyrrum skal som minimum være en branddør (BD-dør 30). 

Betjening og vedligeholdelse 

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning til fyret bør forefindes i fyrrummet. 
Tilstrækkelig belysning skal sikre at betjening og vedligeholdelse kan ske forsvarligt. 
Hold området omkring PELBURN frit og fremkommeligt så rensning og vedligehold er muligt. 
Hold området omkring fyret frit og rent af hensyn til rengøring og betjening. 
Aske udtagning bør ske til fx en metalbeholder med tætsluttende låg. Gløder bør slukkes med 
vand og transporteres til sikker opbevaring i det fri. 

Placering – minimumsafstande  
(Brændbart materiale) 

Afstand til brændbare overflader fra PELBURN skal være 
tilstrækkelig så overfladetemperaturen på disse holdes så lave, 
at der ikke er risiko for antændelse og brand. 
Ved en afstand på over 500mm anses kravet som opfyldt. 

Placering – minimumsafstande  
(Gulv) 

Gulvet/fundamentet under PELBURN og 300mm rundt om, 
dog 500mm på kedlens forside ved askeskuffe, skal bestå af, 
eller være fast beklædt med ubrændbart materiale. 

Brændsel 

Op til 5m3 i fyrrum inkl. brændselsmagasinet. Dog max 4m3 på ”lager” i sække eller silo 
Ved støre lager end 4m3 skal lager og fyrrum være adskilt med bygningsdel klasse EI60. 
Fritliggende brændsel, undtaget kløvet træ, må ikke være i fyrrum. 

Ricisi 

Støveksplosion: siloer og andre dele bør potentialeudlignes (JORD?) 
Hold fyrrum ryddet for spildt brændsel, støv og andet brændbart affald fra andre aktiviteter. 

Brandtilfælde 

Adgang i forbindelse med redningsberedskab: Oplukkeligt vindue på minimum 0,5x0,5m 
eller dør direkte til terræn i det fri. Alternativt en tør sprinkler for hver påbegyndt 10m2. 
Lettilgængelig vandhane med slange påsat klar til brug. Eller håndildslukker på mindst 5kg 
placeret ved døren til fyrrummet. ABC pulverslukker eller trykvandslukkere. 
Branddøre bør holdes lukkede og må ikke kunne fastholdes åbne. 
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Bilag - Prøvningsattest 
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Bilag – Vedligeholdelse af PELBURN 
 
Adgang til brænderens dele. 
Følgende bør kun gøres når kedlen er stoppet, og strømmen er slukket. 
 

Fjern forsyningskabler  til 
stokerkasse 
 og afmonter doseringsrøret. 

Afmonter isoleringskraven. 
Træk op i  skjoldet 

Afmonter skjold på stokerkasse. 
Træk op og bagud i skjoldet. 
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Bilag – Vedligeholdelse af PELBURN 
 

Rens/Udskiftning af brænderhoved og eltænder 

Fjern de 2 skruer der holder 
brænderindsatsen. 
 
Træk hele brænder-
indsatsen baglæns ud. 

Afmonter stik til  følgende: 
Sneglmotor 
Eltænder 
Fotoføler 
Faldskaktføler 
 
 
Nødvendigt værktøj: 
Torx T25 

På undersiden løftes pladen 
med eltænderen ud af 
holderen. 
 
Eltænder og holder kan nu 
rengøres eller udskiftes. 
 
Mens indsatsen er ude, kan 
brænderhovedet, og 
bundpladen rengøres. 
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Bilag – Vedligeholdelse af PELBURN 
 

Rens/Udskiftning af intern snegl 

Fjern de 3 skruer der 
holder sneglen på plads, 
Og træk snegl og motor 
baglæns ud 

Afmonter stik til  følgende: 
Sneglmotor 
 
 
 
Nødvendigt værktøj: 
Torx T25 
 

Herefter kan snegl og rør 
rengøres/udskiftes. 
 
 
 
Snegl og motor er samlet 
med en unbracoskrue i 
tophullet. 
 
 
Sneglen drejes indtil 
skruen kan ses i hulet. 
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Bilag – Vedligeholdelse af PELBURN 
 

Rens/Udskiftning af fotoføler 

Fotoføleren kan nu trækkes 
ud og rengøres eller 
udskiftes. 
 
 
Husk også at rengøre røret 
fotoføleren sidder i. 

Afmonter stik til  følgende: 
Fotoføler 
 
 
 
Nødvendigt værktøj: 
Intet 
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Overskrift 
 
tom 


