Automatická regulace hoření ECO 10

ZKRÁCENÝ POPIS
činnosti regulace hoření
START regulace hoření
a) je aktivován softwarový dveřní spínač (tovární nastavení)
- přiložit či zapálit palivo, dvířka nechat pootevřená, počkat na zvukovou
signalizaci, až se provede automatický START a hned poté zavřít dvířka
(v době otevřených dvířek nesmí být spuštěn odsávací ventilátor
např. digestoř apod.)
b) START pomocí mobilní aplikace
- stisknout v mobilní aplikaci tlačítko START, potvrdit a provést přiložení, popř.
zátop
c) START pomocí instalovaného mechanického tlačítka (viz příslušenství)
- stisknout tlačítko a provést přiložení či zátop
d) START pomocí instalovaného magnetického dveřního spínače (viz příslušenství)
- otevřít dvířka, přiložit či zapálit palivo a dvířka zavřít
Pozn.: START se provádí pouze jednou z výše uvedených možností
Režim automatické regulace hoření
• po STARTU regulace se zobrazuje žlutá barva (palivo v topeništi se rozhořívá)
Klapka je otevřena na 100%
• v době max. teploty v topeništi se zobrazí
- žlutá barva - klapka je otevřena na 100 %, případně 75 % (nižší teplota
v topeništi než optimální)
- zelená barva - klapka se uzavře na 50 % (optimální teplota)
- červená barva - klapka se uzavře na 25 % (přetopeno), po snížení teploty se
klapka otevře na 50%
• při snížení max. teploty se v záhlaví zobrazí barevná indikační tečka
- žlutá tečka - menší dávka paliva než optimální pro dané topeniště
- zelená tečka - optimální dávka paliva
- červená tečka - větší množství paliva než optimální
• po snížení teploty se zobrazí opět žlutá barva aplikace
• při dosažení žárového procesu se ozve zvuková signalizace na vhodnost přiložení
paliva - klapka se uzavře na 20 %
Ukončení regulace hoření
• po uplynutí 30 min. od zvukové signalizace se klapka uzavře na 0 %
• po ukončení regulace se zobrazí šedá barva aplikace

Více informací najdete v Uživatelském manuálu.

Automatická regulace hoření ECO 10

Několik rad
• používejte palivo s vlhkostí 15 – 20%
• dodržujte doporučenou dávku paliva danou výrobcem krb. kamen (1 kg = cca 3,2 kW)
• menší kusy paliva hoří plným plamenem, ale hoření je kratší
• větší kusy paliva hoří tlumeným plamenem, hoření je delší. Velký kus paliva nemusí hořet,
ale prohořívat. Pozor - nemusí celý shořet!
• zatápějte měkkým dřevem (např. smrkem) - má nižší zápalnou teplotu
• tvrdé dřevo déle hoří, ale má vyšší zápalnou teplotu
• výhřevnost měkkého a tvrdého paliva je na hmotnost stejná
• pro zatápění používejte tuhý podpalovač (PePo apod.) - papír zanáší komínový tah!
• polínka skládejte přes sebe – lépe prohoří

