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Allmän viktig information & säkerhetsföreskrifter
Vi vill börja med att tacka er för förtroendet att få leverera er nya pelletsbrännare. När ni läser detta har 
ni förmodligen fått brännaren levererad eller installerad. För att brännarens funktion och säkerhet skall 
bibehållas måste instruktioner och anvisningar i denna användarhandbok följas. Innan du börjar an-
vända brännaren måste hela användarhandboken läsas. Monterar du brännaren själv, se användarhand-
boken som din medarbetare där du kan få svar på dina frågor.

•	 Kontrollera	alla	delar	vid	leverans,	rapportera	omg.	Transportskador	till	fraktombudet.	
•	 Brännaren	är	konstruerad	för	pelletskvallitet	enligt	SS187120.
•	 Dragregulator	skall	finnas	monterad	på	panna/skorsten	för	att	säkerställa	fullgod	funktion	på	pellets-

brännaren
•	 Läs	igenom	Säkerhetsföreskrifterna	och	användarhandbok.

Säkerhetsföreskrifter
•	 Arbeta	aldrig	i	brännaren	eller	skruven	med	spänning	påslagen.
•	 Rör	aldrig	spiralen	i	skruven	.	Den	är	mkt	stark	och	kan	orsaka	stor	skada.
•	 Starta	aldrig	upp	brännaren	utan	att	den	är	monterad	på	pannan.
•	 Brännaren	blir	mkt	het	runt	anslutningsplåten.	Risk	för	brännskador!
•	 Justeringar	i	brännaren	får	endast	göras	av	EnergiBiten	eller	dess	ÅF.
•	 Använd	endast	trä	pellets	med	god	kvalitet.	6	eller	8	mm	i	diameter.	
•	 Se	till	att	tillräcklig	ventilation	finns	i	utrymmet		där	brännaren	är	monterad.
•	 Undertrycket	i	pannan	skall	vara	10-18	kpa	vid	eldning.
•	 Roster	skall	regelbundet	rengöras,	så	att	hålen	alltid	är	rena.
•	 Brännaren	får	ej	övertäckas.
•	 Avståndet	mellan	brännarens	fallrör	och	skruv	skall	vara	minst	20	cm	med	10	cm	förskjutning	i	sidled.
•	 Se	till	att	fritt	utrymme	kring	brännaren	är	enligt	gällande	föreskrifter	(Byggnorm).
•	 Modifiering	och	ombyggnad	av	brännaren	får	ej	göras.	(	Garantibortfall)
•	 Bryt	alltid	spänningen	innan	kåpan	på	brännaren	skall	demonteras.

Viktig information
•	 Läs	instruktionsboken	innan	ni	tar	brännaren	i	drift.

•	 Installation	skall	utföras	av	utbildad	fackman.

•	 Förvara	denna	manual	på	lämpligt	ställe	i	pannrummet.	Häfta	gärna	upp	den	plastade	skötselanvis-
ningen, där den lätt kan läsas av fackmän som utför service i ditt pannrum.

•	 Installationsprotokollet	skall	ifyllas	och	sändas	till	Energibiten.

•	 Ifyllt	Installationsprotokoll	gäller	som	garantibevis	i	2	år	enligt	AA	VVS	-09	från	installationsdatum.	
Installationsprotokollet bifogas vid leverans. Det är av stor vikt för oss på Energibiten,  
att installationsprotokollet kommer oss till handa inom 30 dagar för att garanti skall gälla.
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•	 Pelletseldningsutrustningen	Biobjörn,	monteras	i	värmepanna	lämpad	för	fastbränsleeldning.	Pann-
luckor och anslutningar mellan panna och skorsten skall vara täta.

•	 Skorstenen	bör	ha	en	diameter	av	minst	125	mm	och	en	längd	av	minst	6	meter.

•	 Undertrycket	i	förbränningsutrymmet	skall	vara	minst	5	Pascal	(0,5	mm/vp,	0,05hPa).

•	 Pelletseldningsutrustningen	Biobjörn,	är	avsedd	för	eldning	med	träpellets.	Den	får	ej	eldas	med	
andra brännbara material.

•	 Pelletseldningsutrustningen	Biobjörn,	får	endast	monteras	i	pannrum	som	uppfyller	 
boverkets normer.

Varningssymboler
Dessa varningssymboler används genomgående i manualen för att uppmärksamma att det kan vara
förenat med risk för personskador och materialskador att ej följa manualen.

Varningarnas betydelse

i Varnar för riskabla situationer. Om ej nödvändiga åtgärder vidtas kan det leda till olyckor.

e  Används för att varna för mindre säkra arbetssätt och åtgärder som kan leda till person
  och/eller materialskador.

h Varnar för att högspänning kan förekomma.

Funktionsbeskrivning
•	 Pelletsbrännar	systemet	består	av	en	brännare	samt	en	matningsskruv.
•	 All	styrning	och	övervakning	av	brännaren	sköts	av	kretskortet	i	brännaren.

•	 Start	och	stopp	styrs	av	temperatur	sensorn	som	följer	med.	(	Skall	monteras	i	torrt	dykrör	)	eller	
pannans driftstermostat. Det går även att kombinera dom båda för att få en modulerande funktion, 
mellan	den	inställda	effekten	och	lägsta	effekt.	(	kontakta	tillverkaren)

•	 Brännaren	skall	alltid	monteras	till	en	säkerhetstermostat	i	pannan	för	att	förhindra	kokning.
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Pelletsrekommendationer
Pellets av god kvalitet bör användas för att undvika onödiga driftstopp.Träpellets är tillverkat av ren trä-
råvara som t ex sågspån och flis som är restprodukter från skogsindustrin. Träpellets innehåller normalt 
inga	främmande	ämnen	utan	använder	träets	eget	lignin	som	bindemedel.	Dock	finns	det	pellets	med	
tillsats	av	stärkelse	eller	wafolin	som	bindemedel.	Träpellets	har	låg	fukthalt	(6-10	%)	och	askhalt	(ca	0,5	
%)	vilket	gör	att	energi-innehållet	är	högt	och	förbränningsegenskaperna	blir	goda.

Pellets data

Diameter:  6-8 mm

Längd:  max 4 x diametern

Finfraktion:		 max	4	%

Energiinnehåll:  3120 kWh/m3 
 4800 kWh/ton

Torrhalt:		 ca	92	%

Svensk standard:  SS 18 71 20
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Brännaren
•	 Brännaren	är	av	fallrörstyp,	vilket	innebär	att	pelletsen	matas	från	ett	externt	förråd.	Via	en	skruv,	

och sedan faller fritt ner i brännaren via slang och fallrör. 

•	 Pelletsen	hamnar	på	brännarens	roster	där	förbränningen	sker.

•	 Tändningen	av	pelletsen	sker	med	en	elektrisk	tändstav	som	sitter	monterad	i	botten	på	brännarhu-
set. I rostret är det sedan ett uttag för tändstaven så att denna kommer i kontakt med pelletsen då 
denna skall antändas.  

•	 När	pelletsen	har	börjat	brinna,	registrerar	eldvakten	att	låga	finns.		Då	skickas	signal	att	brännaren	
skall gå till övergångseld och spänningen till tändstaven bryts.

•	 När	pannan	har	kommit	till	inställd	stopp	temperatur.	Slutar	skruven	att	mata	fram	pellets,	och	fläk-
ten fortsätter att gå, Efter ett par minuter går fläkten på full fart för att förbränna dom sista resterna 
av	den	pellets	som	finns	kvar	i	rostret.	Sedan	går	brännaren	i	pausläge	tills	termostaten	kallar	på	
värme.

•	 Inför	varje	startcykel		gör	brännaren	en	uraskning	med	trycklufts	munstyckena.

h VARNING! Koppla alltid bort spänningen vid arbeten i brännaren. 230 v spänning.

Luftmunstycken

Tändelement

Roster

Skruven
•	 Skruven	har	en	230V	kullagrad	synkron	motor	med	inbyggt	överhettningsskydd.

•	 Motorn	sitter	monterad	på	en	växellåda,	som	i	sin	tur	är	fastskruvad	på	spiralen.

•	 Vid	montering	skall	skruvens	vinkel	ej	överstiga	45	grader.

•	 Avståndet	mellan	brännarens	fallrör	och	skruvens	utkast,	skall	vara	minst	20	cm	och	10	cm	 
förskjutet i sidled.
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1.  Skruvmotor
2.  Växellåda
3.  Utkastare
4.  Fallrör
5.  Kåpa
6.  Display / Kontrollpanel

7.  Trycklufts intag
8.  Exenterhake
9.  Uttag Tempgivare
10. Uttag Skruv 230V
11. Intag Brännare 230V
12. Överhettningsskydd

13. Eldvakt/Optovakt
14. Fläkt
15 Magnetventil
16. Serienummer
17. Bandkabel till display

Benämningar 

1

2

3

4

6

5

7

1011

14

13

12

161715

9

8
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Teknisk beskrivning
•	 Biobjörn	är	en	vidareutveckling	av	pelletsbrännaren	VIKING	B16/B30.	

•	 Biobjörn	är	byggd	med	fallschaktsprincip,	det	innebär	att	bränslepelletsen	faller	av	egen	tyngd	 
från pelletsskruven ner genom pelletsslangen och fallshakt till rostret där förbränningen sker.

•	 Biobjörn	har	automatisk	el-tändning,	vilket	innebär	att	pelletsbrännaren	automatiskt	tänder	pelletsen	
som fallit ner på rostret. 

•	 Biobjörn	har	en	inbyggd	termostat.	Pelletsbrännarens	panntemperatursensor	ansluts	i	lämpligt	 
dykrör på pannan, tillslagstemperatur och hysteres väljs med brännarens menyknappar. Aktuell  
information erhålls i displayen.

 e  Ingen kontaktvätska eller pasta får användas till panntemperatursensorns  
 känselkropp.

•	 Biobjörn	har	tre	fabriksinställda	effektlägen,	12,	15,	18	kW.	Aktuella	effektläget	visas	i	displayen	vid	
drift. Effekten som skall användas väljs med brännarens menyknappar. Effektlägen går att ändra i 
avanceratmenyn till de effekter som önskas mellan 10-18 kW.

•	 Biobjörn	är	utrustad	med	automatisk	uraskning.	Uraskningen	sker	med	tryckluft	via	två	stycken	
munstycken som likt knivar skär bort aska och beläggningar, vilka sedan hamnar i pannans förbrän-
ningsutrymme. Det är pannans askutrymme som bestämmer hur mycket pellets som kan eldas innan 
pannan måste tömmas från aska. Dock bör konvektionsdelarna i pannan rengöras med jämna mel-
lanrum, för att bibehålla hög verkningsgrad på värmeanläggningen.

•	 Biobjörn	är	avsedd	för	eldning	med	träpellets	i	diameter	av	6-8	mm.

•	 Biobjörn	är	byggd	enligt	gällande	branschkrav	samt	är	miljögodkänd.
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Tekniska data
Modell Biobjörn 18 Biobjörn 30

Bränsle Träpellets 6-8 mm Träpellets 6-8 mm

Vikt 16 kg 18 kg

Effektområde 10 - 18 kW 22 - 30 kW

Anslutningsspänning Anslutningsström Hz

230V~ Säkring 10A dubbelbrytande L/N 50

Spänning och effektförbrukning

 i  h  Elinstallation får endast utföras av el-behörig installatör. Vid byte av nätkabel får  
 detta endast göras av Energibiten eller av oss godkänd elektriker.

Komponent Anslutning/Volt  Min/maxlast Säkring

Display -5Vd.c. 1W -
Fläkt 230V~ 15-35 W 800mA

Kretskort 230V~ - -
Tändning 230V~ 950-1100 W 6,3A

Extern pelletsskruv 230V~ 250 W 1A

Uraskningsventil 230V~ 8 W 1A
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Funktionsbeskrivning
 i  Biobjörn arbetar mot en i pelletsbrännaren inbyggd digitaltermostat.  

  Pelletsbrännaren kopplas alltid via pannans överhettningsskydd.

Normal start
•	 När	termostaten	ger	startsignal	till	pelletsbrännaren,	startar	fläkten	och	fotocellen	kontrollerar	om	

det	fins	eld.	Finns	ej	eld	ges	startsignal	till	uraskningen.	När	uraskning	skett	matas	pellets	in	under	
en i styrsystemet fastställd tid, samtidigt som tändningen aktiveras. När matningsintervallen av start-
dosen avslutats, väntar styrsystemet på eldsignal från fotocellen.

•	 När	fotocellen	registrerat	eld,	matas	små	doser	av	pellets	under	en	övergångsfas.	Övergångsfasens	
längd varierar beroende på vilket effektläge brännaren är inställd till. Pelletstillförseln ökas i varje 
matningsintervall tills den slutliga matningsmängden uppnåtts. Pelletsbrännaren matas nu med den 
slutliga	mängden	tills	drifttermostaten	bryter	(ger	stoppsignal).

•	 När	drifttermostaten	brutit	stoppas	tillförseln	av	pellets,	fläkten	fortsätter	att	förse	pelletsbrännaren	
med förbränningsluft. När fotocellen ej registrerar någon eld utförs en rensblåsning och väntar åter 
på startsignal från termostaten.

 i  Tändelementet blir mycket varmt. Risk för brännskador.

Normal start med eld i pelletsbrännaren
Om fotocellen registrerar eld under startfasen, går styrsystemet direkt till övergångsfasen. 
Pelletsbrännaren fungerar lika som i en normal start.

Normal start utan att styrsystemet registrerar eld
Hela	normala	startförloppet	går	utan	att	styrsystemet	registrerar	eld.	Ett	nytt	startförsök	görs	kort	 
därefter,	med	den	skillnaden	att	startbränsledosen	reducerats	till	ca	45%,	samt	att	en	kortare	tändnings-
tid tillåts. Dessa parametrar kan ändras i avancerat menyn, detta skall dock endast göras av kunnig 
fackperson. Misslyckas brännaren även i sitt andra försök, stoppas funktionerna och ett larm erhålls.  
Att brännaren larmar visas på displayen, genom att den blinkar.

 i  Försäkra er att tillräcklig rökgastemperatur erhålls. Rökgaserna skall minst hålla
   60°C en meter ner från skorstenens mynning, vid lägre temperaturer bör sotaren i  

  kommunen rådfrågas. Är rökgaserna kallare än 60°C vid mätning under en förbrän- 
  ningscykel finns risk för kondensskador i skorstenen. 



11

Användning av pelletsbrännaren
•	 Biobjörn	18	är	avsedd	att	monteras	i	värmepannor,	för	uppvärmning	av	lokaler	upp	till	en	yta	av	ca:	

200 m². Biobjörn 30 är avsedd att monteras i värmepannor, för uppvärmning av lokaler upp till en 
yta av ca: 450 m².Pelletsbrännaren monteras i det för anläggningen bäst lämpade eldutrymmet. Eld-
staden bör ha ett minsta eldutrymme av: djup: 350 mm, höjd: 300 mm och bredd 250 mm.

•	 Pelletsbrännaren	monteras	så	att	tillräckligt	utrymme	för	normalt	service	och	underhåll	kan	utföras.
Rekommendationen är att ha minst 60 cm fritt utrymme bakåt och på sidorna från brännaren.  
Pelletsbrännare	kräver	luft	till	förbränningen,	kontrollera	därför	att	det	finns	en	tilluftsventil	i	 
pannrummet. Tilluftsventilen skall minst ha samma area som skorstenen, och skall vara öppen.

•	 Pelletsbrännare	får	driftsättas	först	efter	att	det	säkerställts	att	röken	har	fri	passage	genom	pannan	
och ut via godkänd skorsten. 

•	 En	bygganmälan	till	kommunen	måste	göras	vid	ändring	av	uppvärmningssätt.	

•	 Biobjörn	bränslematas	av	extern	pelletsskruv,	från	pelletsförråd.	Pelletsskruven	bör	luta	i	en	stigande	
vinkel av 35º-45º för bästa funktion. 

 i  Biobjörn har tillverkats av hög-kvalitets komponenter.  
  Vid byte till annat än originaldelar gäller inga garantier.
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Menyknapparnas funktioner
Med menyknapparna under displayen kan brännarens funktioner inställas, vad som går att inställas  
kan även ses under leveransinställning.

Att ändra inställningar av pelletsbrännaren

Spara/Save. Ger tillträde till de olika menyerna samt läser in och sparar förändringar av  
inställningar.

Backar i menyerna samt minskar inställbara funktionsvärden.

Stegar upp i menyerna samt ökar inställbara funktionsvärden.

Escape.	Utgång	ur	menyträdet	utan	att	spara	(samt	ångra	ingång	i	menyn).

Vad som går att justera i brännarens inställningar för normalanvändaren, framgår av  
följande tabell:

MENY Betydelse / förklaring

EFFEKTLÄGE Vilket effektläge som önskas 1, 2, 3

PELLETSTRIM Justera mängden tillförd pellets vid intrimning

LOGGNING Loggar felen i brännaren för uppföljning

URELDNING Tvinga brännaren till ureldning / Stopp

MENY/AVANCERAT Tillträde till avancerat menyn via kod
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Displaytexter

Leveransläge

 Ingenting i brännaren är aktiverat. Brännaren kommer inte att  
 starta förrän man gjort intrimning och ställt in termostatval, se  
 avancerat.   

Vid termostattillslag aktiveras

Steg 1 Urask

  Fläkten går på full fart för att skapa drag i pannan. 
 

Steg 2 testblåsning

		 Fläkten	startar	och	om	fotocellsvärdet	understiger	5	%	går 
 programmet vidare.

Steg 3 startbränsle

 Startdosen matas in i brännaren och programmet väntar  
 på eldsignal från fotocellen.

Steg 4 övergångsfas

			 Övergångsfasen	startar,	fotocellen	och	styrsystemet	har	registrerat	 
 eld. Små doser pellets matas in i brännaren. Varje matningsfas  
 ökas stegvis tills rätt pelletsmängd erhålls.

Steg 5 eldning

 Eldningsfasen pågår tills det att termostaten bryter.

Steg 6 ureldning

 Termostaten har nu brutit och brännaren gör en ureldning.

Steg 7 åter till standby läget

PAUS	

OFF FC:	0	%

TRYCKBLASER		

OFF FC:	0	%

TESTBLASNING  

xx° FC:	0	%

TANDNING 1  

xx° FC:	0	%

OVG.FAS  

xx°

?KW

FC:	55%

ELDNING  

65°

2							15	KW

FC:	?	%

URELDNING		

80° 

?KW

FC:	?	%

Nu gör brännaren två stycken tryckluftsblåsningar.
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Meny texter

  Brännaren står i standby läge.

Tryck in            i tre sekunder

		 Här	kan	brännarens	effekt	ändras.Effekt	1	=	1	2	kW,	2	=	1	5	kW,	3 
	 =	1	8	kW.	Dessa	effekter	kan	varieras	i	avancerat	menyn.

Tryck in

	 Här	finjusteras	den	tillförda	mängden	pellets.	Justering	kan	 
 behövas göras beroende på pannmodell. 

Tryck in

 Skall brännaren rengöras, eller av annan orsak stannas under  
 drift. Tryck       för att utföra ureldning. För återstart av brännaren  
 efter utefter utförd uraskning tryck       för att göra brännaren  
 startklar.

Tryck in

 Stannar brännaren och larmar, kan loggningen vara till hjälp. 
 De tio senaste felen lagras och avläses här. Läs mer om koderna  
 under felsökning.

Tryck in

 För tillträde till denna meny krävs en kod. Avanceratmenyn  
 skall endast användas av person med god kännedom om  
 brännarens programfunktioner.

PAUS		

60° 

FC:	0	%

EFFEKTLAGE		

ENTER ExIT

PELLETSTRIM  

ENTER ExIT

URELDNING	 

ENTER ExIT

LOGGNING   

ENTER ExIT

MENY/AVANCERAT  

ENTER ExIT
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Leveransinställning

Brännaren är leveransinställd enligt följande:

Allmänt tillgängliga menyn

Avanceratmenyn

Meny Inställda värden Val Inställbart

Effektläge 1 = 12 kW 1, 2, 3 kW 10 - 18 kW

Pelletstrim 95 % 50 - 200 % 50 - 200 %

Ureldning 90 s 10 - 600 s

*Loggning 10 - 26  Ej ställbar Ej ställbar

Meny/avancerat slumptal  +5 -

Meny/Avancerat Fabriksinställt Min-Max 18 Min-Max 30 Enhet

Effektinställning 12, 15, 18 kw 10 - 18 kw 22 - 30 kw Kilowatt

Tändningsinställning 170 gram 50-300 % Gram/%

Testblåstid 15 s 0-60 s Sekunder

Övergångstid 240 - 480 s 60 - 600 s Sekunder

Övergångsmatning 15 % 10 - 50 % %

Urblåsningstid 45 s 10 - 600 s Sekunder

Eldkänslighet 50 % 40 - 80 % %

Termostatval 230 V ac Extern-Intern kombinerad Termostatval

*Språk SVENSKA

Intrimmning / Energi 1100 0 - 2000 Gram/6 min.

Drifttid skruv 0 timmar Timmar

Test Auto/Manuell

Inställningar Se avancerat

Meny / loggning Lagrar fel kod Se avancerat

*Loggning betyder att styrsystemet lagrar de senaste 1 0 fel-koderna. Se mer omdetta under rubriken felsökning.

*Språk 1: Svenska, 2: Engelska
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Montagebeskrivning

Biobjörn monteras av utbildad fackman. Brännaren monteras med fördel högt i eldstaden, detta medför 
långa drifttider innan pannan behöver tömmas från aska. Brännaren är utrustad med lågriktare. Den 
kan tas bort i pannor där man önskar att lågan brinner uppåt. Vill man ha framåtbrinnande låga låter 
man den sitta kvar.

Skruva fast monteringsplåten i avsedd pannöppning, fastsättningen är olika beroende av panntyp. Nya 
pelletspannor har oftast en bra beskrivning om hur en brännare ansluts, och vilka tillbehör som rekom-
menderas. Skallarna får ej vara högre än 9 mm. Skruva fast ramen och se till att skruvskallarna ej kol-
liderar med brännaren.

Brännaren ansluts sedan mot monteringsram och panna med hakaarna på respektive sida av brännaren. 
OBS!	Justera	hakarna	efer	en	tids	användande.

Montera	pelletsförrådet	och	pelletsskruven.	Utloppsdelen	på	pelletsskruven	och	fallröret	på	brännaren	
skall	ha	ett	minsta	höjdavstånd	av	200	mm.	Utloppsdelen	och	fallröret	skall	vara	förskjutna	minst	100	mm	
från varandra i sidled.

Fyll förrådet med pellets, anslut pelletsskruvens stickpropp med pelletsbrännarens stickpropp. Låt 
pelletsskruven	gå	tills	en	jämn	frammatning	av	pellets	sker.	OBS!	Minst	5	kilo	pellets	skall	matas	ut	ur	
skruven innan inmatning kan ske. Ett tips är att knyta en plastkasse på skruvens utloppsdel, för att sam-
la upp pelletsen som matas fram. Montera pelletsslangen mellan utloppsdel och fallrör, justera längden 
på slangen. Slangen skall ej vara spänd men inte heller få sådan böjning att pelletsen riskerar att fastna.
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Ändring av leveransinställning
Vid ändring av inställning stega framtill önskad meny/parameter. Tryck in knappen       och möjlighet 
till	ändring	ges.	O:…	visar	vad	det	inställda	värdet	är,	N:…	ändras	till	önskat	värde.	Öka	värdet	med	
knappen						minska	värdet	med	knappen						Bekräfta	ändringen	genom	att	trycka	knappen						Ångra	
ingång i meny/parameter genom att trycka på knappen      Gör inga justeringar innan ni läst hela ma-
nualen.

Exempel

	 Knappen							sparar	nytt	värde

	 Knappen							ångrar	ingång	i	vald	meny/parameter.

Panntemperatursensor 
Används brännarens panntemperatursensor, är det två parametrar att justera. Först ställs frånslagstem-
peraturen, när knappen       åter trycks in lagras värdet och hysteres kan justeras. När knappen       trycks 
in, lagras värdet och brännaren skall nu fungera med det inställda temperaturområdet. En skillnad mellan 
tillslagstemperatur och frånslagstemperatur måste minst vara 5°C. 

Fabriksåterställning 
Fabriksinställningen kan återfås genom att stega till avancerat menyn och ange kod. Stega till inställ-
ningar och tryck in knappen       gå till fab.aterstallning och tryck in knappen      igen, då laddas fabriks-
inställningen in igen.

I denna menybild kan även egna inställningar sparas, stega med knappen      till ladda inst?, spara 
inställningarna med knappen     Vid ångra tryck på knappen  

Intrimning av pelletsmängden

Före driftsättning av brännaren skall en inställning av matningsmängden göras. Det görs i avancerat-
menyns parameter ”INTRIMNING”. Termostaten får ej kalla på värme när detta skall göras. Ställ först 
parametern ”energiinnehåll” till det energivärde pelletsleverantören angett. Anger leverantören 4,8 kW/
kg, ställs parametern till 48 osv.

Knyt	en	plastkasse	på	skruvens	utloppsdel,	stega	fram	till	”INTRIMNING”	och	följ	instruktionerna.Väg	
pelletsen som matats fram, ställ in vikten i gram med      /      knapparna och tryck knappen       för att 
lagra värdet. Värdet måste lagras inom 15 minuter, i annat fall återgår brännaren till pausläget. Väg  
med noggrann våg. När dessa parametrar är inställda, justerar styrsystemet själv samtliga matnings-
parametrar automatiskt.

EFFEKTLAGE

0:1 N:2
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Start av pelletsbrännaren
Brännaren startar automatiskt via den inbyggda drifttermostaten och brinner tills drifttermostaten 
bryter. Ppanntemperatursensorn ansluts på pelletsbrännarens högra sida. Tillse att kontaktens låsning 
kommer i sitt läge. 

Stoppa driften av pelletsbrännaren 
Brännaren stoppas via drifttermostatens frånslag, eller genom en tvingad ureldning från menyn.

 i Akutstopp
    Akutstopp av brännaren görs via pannans huvudströmbrytare eller dra ur kontakten.

Rengöring och skötsel
Brännaren rengörs efter en pelletsförbrukning av 1000 kg. Förutsatt att pannan klarar av askmängden 
innan pannan är full, och att det eldas med pellets av god kvalitet. Sotning av pannans konvektionsdelar, 
rekommenderas till minst två gånger i månaden eller efter panntillverkarens rekomendationer.

1. Lyft ut roster, dammsug ur brännarhuset och skrapa tändelementet.
2.	Skrapa	ren	roster,	rengör	hålen	i	rostret.	Hålens	diameter	är	5	och	3	mm.
3. Rengör fallschaktet med flaskborste eller annat lämpligt föremål.
4.	Sätt	tillbaka	rostret.	OBS!	Kontrollera	att	roster	är	i	rätt	läge.

 e  Förvara alltid aska i slutet kärl av obrännbart material.
    Årlig skötsel eller vid behov (utförs av fackperson).

Årlig skötsel eller vid behov 
1.  Lossa kåpan och rengör fotocellen med trasa. Var aktsam med bandkabeln till display och  
 knappsatsen.
2. Rengör fläktvingarna i fläkten. Lämpligt är att blåsa försiktigt med tryckluft.
3. Se till att spån, damm, mm, inte ligger på kretskortet. Blås försiktigt med tryckluft.
4. Skrapa rent tändelementet med skrapa / rosterhandtag
5. Rengör utrymmet bakom tändelement, borsta rent rostret.
6.	 Återmontera	delarna.
7.	 Rengör	förråd	och	pelletsskruv	från	finfraktioner.
8.	 Kontrollera	pelletsslangens	kondition.
9.	 Kör	skruven	via	vägguttag	(230V~),	mata	fram	pellets.
10. Gör en intrimning av brännaren
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Montage/intrimning

             i    OBS! Vid elanslutning. Se till att fas blir inkopplad rätt. 
 Elanslutning ska alltid kopplas via överhettningsskydd.

 

•	 Efter montering av brännaren på pannan och tempgivare på lämplig plats. Monteras förråd med 
skruv. Vinkeln skall vara mellan 40-45 gr för bästa resultat. 

•	 Fyll förrådet och koppla ihop ström matningskabeln med skruvkabeln. Skruvmotorn kommer nu att 
börja gå konstant. 

•	 Sätt en hink eller säck vid utkastaren. Skruven skall först & främst gå tills det börjar komma pellets 
ur utkastaren. Sedan skall den gå minst 30 minuter eller 5 kilo för att skruven skall bli helt jämn-
fylld.	(Detta	är	mkt	viktigt	för	invägningen).	När	skruven	är	fylld	montera	samtliga	kontakter	på	
brännaren	och	slå	på	spänningen.	I	displayen	kommer	det	nu	att	stå.	PAUS,	OFF,	FC	0%.	(För	att	
man	skall	kunna	göra	intrimning	måste	brännaren	vara	i	pausläge	)

•	 Tryck på S knappen i 3 sek så att nästa meny kommer fram. 

•	 Stega med +knappen tills ni kommer till avancerad meny. Ni ser nu 2 st lika värden Tex. O.25   N.25. 

•	 Tryck nu med + knappen 5ggr så att N talet blir 30.  Detta är koden till avancerad meny.

•	 Nu går ni med + knappen till menyn som heter intrimning.

•	 Ställ	in	effekten	på	pelletsen.	(48=4,8	kw	osv.)	Tryck	sedan	på	S	knappen.

•	 Montera påse på skruvens slang eller utkastaren. Tryck sedan på S knappen. En timer räknar nu ner 
360 sekunder. När timern stannat tryck på S knappen.

•	 Väg	pelletsen	som	finns	i	påsen	med	en	noggrann	våg,	använd	sedan	+	eller	–	knappen	för	att	ställa	
in det värde vågen visar. Tryck sedan på S knappen. Nu är invägningen klar, Efter detta skall nu 
tempinställningarna göras.

•	 Gå till menyn som heter termostat val. Vid leverans är 230VAC vald som termostat.

•	 Ändra till Tempsensor med + & - knappen. Tryck sedan på S knappen.

•	 Välj sedan frånslagstemperatur. Bekräfta med S knappen.

•	 Välj	nu	hysteres,	Skillnad	mellan	stopp	och	start.	(Tex	stopp	80	grader	och	start	60	grader	blir	20	
grader	i	hysteres.)	OBS! Hysteresen	får	inte	vara	mindre	än	5	grader.	Om	temperaturen	understiger	
värdet ni nu knappat in kommer brännaren att vilja starta nu. 

•	 När Brännaren gjort en renblåsning samt askat ur med tryckluften kommer nu startdosen att släppas 
ned. Startdosen går att justera under menyn Tändinställningar. 
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•	 Nivån på pellets i rostret skall ligga mitt emellan 3 mm hålen på sidorna i rostret. Behövs detta justeras 
görs	detta	med	+	&	-	knappen	i	(tänd	dos	1	menyn.)

•	 Bekräfta med S knappen när ändring gjorts.

•	 För att komma ur menyerna trycker man på Esc knappen upprepade ggr tills man är i huvud menyn. 
Skulle	fintrimmning	behövas	att	göras	görs	detta	i	användar	menyn	under	Pelletstrimm.

•	 Den	står	fabriksinställd	på	95	%	och	går	att	justera	ändlöst	upp	och	ner.	Här	är	det	bäst	med	ett	
rökgasinstrument	för	bästa	resultat.	Här	justeras	pelletsmatningen	upp	och	ner	beroende	på	behov.	I	
avancerat	menyn	finns	en	meny	som	heter	fläktfaktor	där	kan	man	justera	fläkthastigheten.	

•	 Dock är brännarens fläkt varvtal inställda på ett varvtal på respektive effekt. Som passar de flesta 
anlägningarna på marknaden. Mindre justeringar görs lämpligast i pelletstrim menyn.
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Möjliga orsaker till fel

Felkod  Möjlig orsak  Åtgärd

10   Pelletsskruven matar ej tillräckligt. Gör en intrimning. 
 Slut på pellets i förrådet. Fyll förrådet 
 Säkring till tändningen trasig. Byt säkring 
 Tändelementet trasigt Byt tändelement 
 Fotocellen behöver rengöras. Rengör fotocellen

11   Pelletsskruven matar ej tillräckligt med Gör en intrimning. 
 pellets eller för mycket pellets.  
 Slut på pellets i förrådet. Fyll förrådet.  
 Fotocellen behöver rengöras. Rengör fotocellen.

12   Kortsluning i eller fel på fotocellen.  Byt fotocell

13   För hög temperatur i pannrummet.  Åtgärda värmeläckaget.

14   Fel i panntemperaturgivaren. Byt temperaturgivare

15   Fel på kretskortet.  Byt kretskortet

16   Fläkten går även när brännaren står i paus. Byt kretskortet

17   Fläkten går ej när den ska.  Byt fläktsäkringen 800 mA (OBS! ska vara  
  snabb säkring: F800 mA), kontrollera  
  anslutningar, byt fläkten.

18   Fläkten går trögt.  Rengör / byt fläkten

19   Missat startförsök 1.  Utför intrimning

20  Fel matarskruv.  Anslut pelletsskruven

21   Brännaren överhettad Sota brännare / panna 
  Kontrollera skorsten

22   Felaktigt intrimmad.  Utför intrimning

23  Pelletsskruven matar ej tillräckligt / 
 för mycket.  Gör en intrimning. 
 Pellets slut. Fyll förrådet. 
 Fotocell smutsig Rengör fotocell.

Felsökning
Brännaren har stannat. 

Kontrollera	vilket	larm	som	pressenteras	i	displayen.	Är	displayen	svart	och	utan	text,	kontrollera	 
pannans överhettningsskydd/drifttermostat. 
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Felkoder och förklaringar

Felkod  Displaytext  Orsak

10   Fel: Tändning misslyckad Misslyckats med båda tändningsförsöken

11  X Tappat ljus under eldning

12  Fel: Eldsensor Fel på fotocell. Onormalt ljus

13  Fel: Kretskort överhettat Temperatur på kretskortet har blivit för hög

14  Fel: Temperatursensor låg Fel på tempsensorn

15  Fel: Temperatursensor låg Fel på tempsensorn

16  Fel: Optokopplare Fel på kretskortet

17  Fel: Fläkt går Fläkt går ej när den ska

18  Fel: Fläkt stopp Fläkt går ej när den ska

19  Fel: Fläktfart Fläkt går med för låg fart

20  x Misslyckats med tändförsöket

22  Fel: Matarskruv fel Pelletsskruv ej ansluten

23  Fel: Matarskruv fel Brännarens överhettningsskydd kan ha  
  slagit ifrån

24  Fel: Ureldning misslyckad Fotocellen har ej fått mörker på 15 min i  
  ureldningen

25  Fel: Tappat ljus under eldning Tappat ljus under eldning och misslyckats att  
  tända om

De som är markerade med X ger inga felmeddelanden men syns i loggen.

Fel: Matarskruv. 

•	 Om skruven sitter ansluten är det med största sannolikhet att brännarens överhettningsskydd har 
löst ut. Skruvens matning är kopplad i serie med överhettningsskyddet. 

•	 För	att	återställa	bryt	spänningen	och	fäll	tillbaka	kåpan.	ÖH-skyddet	sitter	på	fläkthusets	högra	
sida. 

•	 Tryck in den bruna knappen tills ett klick hörs.

             i    OBS! Ta alltid reda på varför brännaren blivit överhettad innan ni kopplar på  
 spänningen igen.
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F1
F2
F3
F4
F5

Elschema
Biobjörn
2011-09-10

L 230V FAS
N 230V Nolla
3 Används ej
4 Fläkt nolla
5 Fläkt fas
6 Skruv Nolla
7 Skruv Fas
8 Tändelement
9 Tändelement

12 FAS 230V
13  FAS 230V Luftventil
PE Jord ±
15 Fotocell brun
16 Fotocell vit
TS1 Tempsensor
FAN Pulsgivare Fläkt

Fläkt

Jordpunkt Brännare
Pannans överhettningsskydd

Tändelement

Uraskning
skruv

Intags-
k

Skruvmotor
230V 0,5A

Luftventil Uraskning

Tempsensor

Fotocell

Pulsgivare
Fläkt

PE±
N

L

iV

80
0 

m
a

25
0V

1 
A

25
0V 6,

3 
A

25
0V

80
0 

m
a

2 
A 

25
0V
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Plintar och anslutningar

23(3�)          20��-09

IWABO Villa S2 IWABO Villa S2

PlINTaR ocH aNSluTNINgaR

Säkringarnas placering och storlek
F1 = F800mAL250V Fläktsäkring
F2 = F1AL250V Säkring för pelletsskruven
F3 = T6,3AL250V Tändningssäkring
F4 = N/A
F5 = N/A

21 2007-06/Utg. 3y.1

Plintar och anslutningar 

Säkringarnas placering och storlek 

F1 = F800mAL250V  Fläktsäkring 
F2 = F1AL250V         Säkring för pelletsskruven 
F3 = T6,3AL250V      Tändningssäkring 
F4 = N/A 
F5 = N/A 

Säkringarnas placering och storlek

F1	=	F800mAL250	V		Fläktsäkring
F2	=	F1AL250	V		 Säkring	för	pelletsskruven
F3	=	T6,3AL250	V		 Tändningssäkring
F4	=	800	ma	250	V		 Säkring	Uraskning
F5	=	N/A

12 Matning från L
13 Uraskningsfas

21. FC vit kabel

20. FC brun kabel
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GARANTIVILlKOR
•	 EnergiBiten Lämnar 2 års garanti på BioBjörn pelletsbrännare avseende fabrikationsfel på ingående 

komponenter. Förutsatt att installation utförts av EnergiBiten behörig installatör, annars gäller 1 års  
garanti	förutsatt	att	installationen	utförts	på	ett	fackmannamässigt	sätt.	Undantaget	ovanstående	
garanti är tändelementet som har 6 mån och brännarkopp/roster 0 mån.

•	 Garantin omfattar ej heller skador på person eller annan egendom annat än den försålda varan, ej 
heller andra följdskador eller indirekt uppkomna skador.

•	 Arbetskostnaden för utbyte av komponenter ingår ej i garantin. EnergiBiten tillhandahåller nya  
komponenter mot återlämnande av defekta komponenter inom 14 dagar. Returer/komponenter  
tillsända oss med mottagarfrakt löses ej ut.

•	 För att ovanstående garanti skall gälla skall pelletsbrännaren installeras, besiktigas & driftsättas av 
oss EnergiBiten behörig installatör. 

•	 En kopia av Garanti / installationsbeviset skall vara oss tillhanda 30 dgr efter driftsättning.

•	 Vid självinstallation skall installatör besiktiga & driftsättas av oss EnergiBiten behörig installatör.  
Annars gäller den kortare garantin.

•	 En kopia av Garanti / installationsbeviset skall vara oss tillhanda 30 dgr efter driftsättning.

•	 (Allt	för	många	felaktigheter	kan	uppstå	vid	självinstallation).

•	 Om	programvara	ersätts	eller	modifieras	gäller	inga	garantier.

•	 Endast original reservdelar tillhandahållna av EnergiBiten skall installeras vid behov. Annars gäller 
inte fulla garantier.
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Garanti / Installationsbevis 
Serie nummer: Installations datum:

Panna,	modell:		 Undertryck	kall	skorsten:

Undertryck	varm	skorsten:	 Temp	ute:	

Temp rökgas: Co2:

Effekt:                        kw Skruv: 

Fläkt: Startdos:

Termostat:	 Hysteres:	
 OBS! Hysteresen får ej understiga 5°.

Installerad hos:  Tele:

Adress: 

Postadress:

 

Installatör:  Tele:

Företag:  Mobil:

Adress:

Postadress:

•	 Tillverkaren ger 2 års generell materialgaranti, från Installationsdagen. Förutsatt att auktoriserad  
installatör monterat / besiktigat & driftsatt brännaren. 

•	 För att den förlängda garantin skall gälla måste en kopia av detta installations/garantiblad. Skickas 
till: EnergiBiten,  Ekövägen 8,  61173 VRENA. 

•	 Om något av ovanstående inte uppfyllts gäller 1 års generell materialgaranti. Garantins omfattning, 
läs garantier i manualen.

Kundexemplar
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Garanti / Installationsbevis 
Serie nummer: Installations datum:

Panna,	modell:		 Undertryck	kall	skorsten:

Undertryck	varm	skorsten:	 Temp	ute:	

Temp rökgas: Co2:

Effekt:                        kw Skruv: 

Fläkt: Startdos:

Termostat:	 Hysteres:	
 OBS! Hysteresen får ej understiga 5°.

Installerad hos:  Tele:

Adress: 

Postadress:

 

Installatör:  Tele:

Företag:  Mobil:

Adress:

Postadress:

•	 Tillverkaren ger 2 års generell materialgaranti, från Installationsdagen. Förutsatt att auktoriserad  
installatör monterat / besiktigat & driftsatt brännaren. 

•	 För att den förlängda garantin skall gälla måste en kopia av detta installations/garantiblad. Skickas 
till: EnergiBiten,  Ekövägen 8,  61173 VRENA. 

•	 Om något av ovanstående inte uppfyllts gäller 1 års generell materialgaranti. Garantins omfattning, 
läs garantier i manualen.

Installatörens exemplar
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Serviceprotokoll

Datum  Servad/ok CO2 Rg.temp CO ppm Utfört av
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Avancerat manual menytexter
Dessa menyer justeras endast av Energibiten eller dess å.f.

Vid tryck på knappen       ges tillträde till önskad meny. Aktuell inställning visas alltid i displayens
nedre vänstra hörn efter ”O:tid/värde”. Nytt värde ställs in i displayens nedre högra hörn där det står
”N:tid/värde”.

För att öka eller minska en tid eller ett värde tryck på       /       knapparna till önskad inställning.
För att bekräfta ny inställning tryck på knappen       . För att ångra, tryck knappen       .

För tillträde till avanceratmenyerna läggs 5 till slumptalet som visas i displayen.
Exempel: om talet 18 visas i både O:18 och N:18, tryck på knappen      tills N:23 visas. Tryck
därefter på knappen       för att få tillträde till avanceratmenyerna.
Exempel:

Gammalt  Nytt

Effektinställning

	 Här	justeras	vilka	3	effekter	som	skall	användas	i	allmänna	 
	 menyns	”EFFEKTLÄGE”	mellan	10-18	kW.

Vid	tryck	på	knappen								vid	”EFFEKT	INST”	kommer	”Effekt	1	(kW)”	att	visas	i	displayens
övre vänstra hörn. I displayens nedre vänstra hörn visas ”O:12” avser inställt värde i kW. Skall effekten
ändras trycks      /      knappen tills önskad ny effekt visas i displayens högra nedre hörn t.ex.”N:14”. 
Trycks nu knappen       in lagras det nya värdet i effektläge 1 till 14 kW. När detta genomförts visas  
menyn för effektläge 2 och kan justeras till önskat värde.

Skall inget ändras trycks knappen      in och då sparas det som står under ”N:15”, alltså effektläge 2 är 
ställt	till	1	5	kW.	Önskas	inga	ändringar	ångras	ingång	i	menyn	med	ett	tryck	på	knappen							,	detta	 
gäller i samtliga menyer.

Tändinställning

 Här	justeras	mängden	startbränsle	i	%,	mängden	bestäms 
 automatiskt mot vilken vikt som ställts under ”INTRIMNING”

Vid tryck på knappen      i denna parameter visas ”Tänddos 1” i displayens övre vänstra hörn. Föränd-
ringar	görs	i	%,	startdosen	är	fastställd	till	1	70	gram.	Ökas	värdet	till	11	0	%	ändras	startdosen	till	187	
gram.	Har	brännaren	misslyckats	i	sitt	första	startförsök,	går	”Tänddos	2”	in	där	fabriksinställningen	är	
50	%	av	170	gram,	alltså	85	gram.

MENY/AVANCERAT

O:18 N:23

TÄNDNINGS INST. 

ENTER < >ExIT

EFFEKT	INST

ENTER >ExIT
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Testblåstid
 Testblåstiden avser hur lång tid panna och skorsten skall  
 ventileras innan start av förbränning tillåts, 10-100 sekunder.

För pannor som är svåra att få igång självdaget i, är det lämpligt att öka tiden brännaren testblåser.
Fabriksinställd till 15 sekunder.

Övergångstid

	 Här	väljs	hur	lång	tid	från	det	att	eld	registrerats,	till	full	 
 matning erhållits i valt effektläge.

Övergångstiden	har	två	menyer.	En	för	att	ställa	övergångstiden	vid	10	kW	och	en	för	övergångstid
vid 20 kW. Tiden som ställs i första menyn avgör hur lång tid det tar att uppnå 10 kW. Tiden i andra 
menyn bestämmer hur lång tid det tar att stega till 20 kW, från det att eld registrerats. Är brännaren 
inställd på en lägre effekt tar det kortare tid att uppnå inställd effekt.

Övergångsmatning
	 Här	kan	en	finjustering	göras	av	den	tillförda	pelletsmängden	i	 
 övergångsfasen. Vilken mängd som tillförs när eld registrerats  
 till brännaren uppnår 10 kW tillförd effekt.

Övergångsmatningen	ställs	till	önskad	mängd	pellets	som	brännaren	skall	tillföras	efter	det	att	eld	
registrerats i brännaren. Tillförda mängden ökas i varje matningssekvens under inställd tid. Fabriksin-
ställd	till	15	%	av	full	matning	vid	10	kW.

Urblåsningstid
	 Urblåsning	görs	när	termostaten	slagit	från	och	fotocells	värdet 
	 understiger	12	%.	Här	kan	också	bestämmas	när	uraskningen	 
 utförs, vid termostatens till- eller frånslag.

Under	urblåsningsmenyn	finns	också	en	meny,	för	att	styra	när	rostret	skall	rengöras.	Antingen	efter 
utförd ureldning, eller vid termostattillslag.

Eldkänslighet
	 Här	kan	eldkänsligheten	justeras,	vid	vilket	ljusvärde	i	%	som 
 styrsystemet skall acceptera eld. Eldkänsligheten bör ej  
	 justeras,	om	rätt	fotocell	är	monterad.	Fabriksinställd	till	50	%.

TESTBLASTID

ENTER < >ExIT

OVERGANGSTID

ENTER < >ExIT

OVG. MATNING

ENTER < >ExIT

URBLASNINGSTID

ENTER < >ExIT

ELDKANSLIGHET

ENTER < >ExIT
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Termostatval
 I denna meny väljs vilken termostat som skall användas.  
 Extern panntermostat eller brännarens temperatursensor.

Används temperatursensorn, kan tillslags- och frånslagstemperaturerna väljas från två menyer.
Dessa menyer ges det tillträde till sedan du valt tempsensor. Brännaren skall alltid vara elektriskt
ansluten till, ett i pannan monterat överhettningsskydd.

 
Språk.
 Språkvalet är begränsat till svenska och engelska.
	 Uppdateras	efter	behov.

Intrimning
	 Viktigaste	parametern	i	hela	styrsystemet.	Här	justeras	hur	 
	 mycket	pellets	externa	pelletsskruven	ger	vid	1	00	%	drift.

Vid intrimning bör du ha en påse och en ganska noggrann våg till hands. När du går in i denna meny
kommer	först	”Energi	(kwh/kg)”,	där	ställs	energiinehållet	av	pelletsen	in.	Efter	den	menyn	kommer
det upp i displayen ”montera påse”, då skall pelletsskruven vara fylld till utloppet med pellets.
Häng	en	hink	eller	påse	vid	pelletsskruvens	utlopp,	tryck	på	knappen.	Nu	visas	en	tidsnedräkning
i displayen, pelletsskruven går i 6 minuter. Vikten som nu erhållits ställs in med /
knapparna och bekräftas genom att trycka knappen.

Drifttid skruv
	 Under	denna	meny	går	det	att	se	tiden	som	den	externa	 
 pelletsskruven varit i drift, för en beräkning av energiåtgång mm.

TERMOSTATVAL 

ENTER < >ExIT

SPRAK	

ENTER < >ExIT

INTRIMNING 

ENTER < >ExIT

DRIFTTID	SKRUV	

ENTER < >ExIT
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Meny / test
 Avsedd att användas vid felsökning. En automatisk och en  
 manuell körning av ingående komponenter kan göras.

I manuella testet kan varje komponent testas var för sig, startas och stoppas med knappen        och
stoppas med knappen      .

Stega till önskad funktion med och knapparna                . I displayen visas i ordningsföljd:
1. Fläkt, vid test av fläkten visas varvtal som skall stabilisera sig på 2000 varv.
2. Pelletsskruven startas och stoppas med       /      .
3. Tändelement aktiveras med        och stoppas med      .
4. Rostret skjuts ut med        och in med      här visas hur många ampere ställdonet
5. förbrukar under drift. Amperetalet visas i milliampere och får ej överskrida 500 mA, gränsen för att 

brännaren larmar för skrapa fast är på 1300 mA.
6. Aktuell temperatur vid ansluten temperatursensor.
7. Aktuellt fotocellsvärde.
8. Displaybelysning på/av.
9. Avsluta.

Inställningar
	 Här	sparas	inställningar	som	utförts	vid	installationen,	eller	 
 hämtas fabriksinställningar och installationsinst.

Tre olika huvudmenyer finns tillgängliga:
ladda inställningar, spara inställningar och fabriksåterställning
•	 Ladda inställningar innebär att de inställningar som tidigare är sparade kan återfås.
•	 Spara inställningar. När installatören är klar med sina inställningar av pellets brännaren, kan han 

spara dessa för att kunna återuppta dessa inställningar trots att ändringar därefter gjorts.
•	 Fabriksinställningar.	Återställer	brännaren	till	dess	ursprungliga	inställningar.

Meny / loggning
	 Här	lagras	och	visas	samtliga	fel	och	antal	gånger	som	felen	 
 inträffat. Antal tändningar som utförts totalt går även att avläsa.

I meny/loggning finns fyra undermenyer:
visa antal fel, antal tändningar 1, antal tändningar 2, senaste fel
•	 Visa	antal	fel,	här	pressenteras	varje	felkod	för	sig.	Ex.	”E-CODE	10(X)”,	fel	koderna	och	vad	de	står	

för kan läsas på sidan 17.
•	 Antal tändningar 1, visar hur många tändningar som utförts.
•	 Antal	tändningar	2,	visar	hur	många	omtändningar	pelletsbrännaren	gjort.	(Innebär	missat	sitt	första	

tändförsök).
•	 Senaste fel, visar felkoder i felföljd. För enklare felsökning.

ExITMENY/TEST 

ENTER < >ExIT

INSTALLNINGAR 

ENTER < >ExIT

MENY / LOGGNING 

ENTER < >ExIT
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Menyer FlödesschemanMenyer Flödes schema
Användarmeny

PAUS
OFF FC. X%

EFFEKTLÄGE

PELLETSTRIM

URELDNING

LOGGNING

MENY /
AVANCERAT

ANGE KOD:
O:10        N:10

FEL   1:XX

URELDNING ?
JA NEJ

PELLETSTRIM (%)
O: 95         N:95

EFFEKTLÄGE (n)
0: 1      N:1

ANGE KOD:
O:26        N:31

För att komma in i avancerat menyn knappar
man in ett värde som är O: + 5 = N:.  Tex
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Avancerad menyMenyer Flödes schema
Avancerad meny

EFFEKT INST Effektlage1(kw)
O:12     N: 12

Effektlage2(kw)
O:15     N:12

Effektlage3(kw)
O:18      N:18

TEST BLÅSTID TESTBLÅSNING(SEK)

O:15      N:15

TÄNDNINGS INST TÄND DOS 1(%)
O:100   N:100

TÄNDTID  1 (s)
O:600  N:600

TÄNDDOS 2 (%)
O:45       N:45

TÄNDTID 2 (s)
O:300     N:300

TÄNDFLÄKT (RPM)
O:1000  N:1000

ÖVERGÅNGSTID 0-10 KW
O:240   N:240

10-20 kw
O:240    N:240

ÖVG MATNING Ovg matning(%)
O:15        N:15

URBLÅSNING TID URBLÅSNING  (s)

O:45     N:45

MAX ELDTID MAX ELDTID ( min)

O:240     N:240

SIDA 1

ELDKÄNSLIGHET ELDKÄNSLIGHET %

O:50 N:50
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EFFEKTMODULERING MOD EFFEKT  %
O:100        N:100

FRÅNSLAGSTEMP C
O:82       N:82

HYSTERES   C
O:10      N:10

TERMOSTATVAL Termostat typ
TEMPSENSOR

Termostat typ
230 VAC

Termostat typ
KOMBINERAD

TR BLÅS RELÄ BLÅSNINGAR(n)
O:2         N:2

ON TIME ( ms )
O:750   N:750

DELAY  ( ms  )
O:1500 N:1500

FLÄKTFAKTOR FLÄKTFAKTOR ( % )
O:100      N:100

SPRÅK SVENSKA ENGELSKA

INTRIMMNING ENERGI (kw/kg)
O:48        N:48

MONTERA PASE
OK      AVBRYT

360 s
kvar att mata

MATNING KLAR
OK

ANGE VIKT I GRAM

O:1100 N:1100

SIDA 2

Mod. deltatemp
O:10    N:10
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DRIFTTID SKRUV 0,00 H
NOLLA       EXIT

MENY / TEST AUTOMATTEST
FÖR FELSÖKNING

MANUELL TEST
FÖR FELSÖKNING

MENY / INST LADDA
INSTÄLLNINGAR

SPARA
INSTÄLLNINGAR

FABRIKS
INSTÄLLNINGAR

MENY
LOGGNING

SENASTE FEL
Fel 1 . XX

VISA ANTAL FEL ANTAL TÄND 1
Tänd 1:   xx

ANTAL TÄND 2
Tänd 2:  xx

E-CODE  10   ( x )
10-24 går att kolla

Tändn  1: X Tändn  2: X

SIDA 3

EneregiBiten  0155-400203



EnergiBiten Pelletssystem
Ekövägen 8. 61173 VRENA.

www.energibiten.net.	•	info@energibiten.net


