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SKRÓCONA
INSTRUKCJA
UŻYTKOWANIA
PIECA NA PELLET

LINIA
MAIOLICA

LINIA
PELLET

1

LINIA
SLIM

WAŻNE:
BEZWZGLĘDNIE NALEŻY
PRZECZYTAĆ
1. Gwarancja zachowuje ważność gdy PIERWSZE URUCHOMIENIE zostało wykonane przez
AUTORYZOWANEGO TECHNIKA.
2. Produkt podczas transportu i instalacji NIE MOŻE BYĆ PRZEWRACANY ani też KŁADZIONY W
POZYCJI POZIOMEJ.
3. Instalacja pieca musi być przeprowadzona przez kompetentny personel oraz zgodnie z
obowiązującymi normami kraju, w którym wykonywany jest montaż.
4. W przypadku braku możliwości zapalenia lub zaniku napięcia elektrycznego, przed ponownym
zapaleniem należy BEZWZGLĘDNIE OPRÓŻNIĆ RUSZT. Nieprzestrzeganie tej procedury może być
przyczyną pęknięcia szyby drzwi.
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5. NIE WSYPYWAĆ RĘCZNIE pelletu na ruszt w celu ułatwienia zapalenia pieca.
6. W przypadku nieprawidłowego zachowania się płomienia lub w jakimkolwiek innym przypadku
NIGDY NIE WYŁĄCZAĆ pieca poprzez odcięcie zasilania elektrycznego. Zawsze należy użyć przycisku
wyłączenia. Odcięcie zasilania elektrycznego oznacza uniemożliwienie odprowadzania spalin.
7. Jeżeli etap rozpalenia przedłuża się (wilgotny lub złej jakości pellet), a w komorze spalania
wytwarza się nadmierna ilość dymu, w celu ułatwienia odprowadzania spalin -konieczne jest
otwarcie drzwiczek i ustawienie ich w pozycji bezpieczeństwa.
8. Bardzo ważne jest, aby używany PELLET był CERTYFIKOWANY I DOBREJ JAKOŚCI PELLET.
Użytkowanie złej jakości pelletu może być przyczyną nieprawidłowego działania pieca, a w
niektórych przypadkach spowodować zniszczenie części mechanicznych, za powstałe w ten sposób
szkody producent nie ponosi odpowiedzialności.
9. Zwykłe czyszczenie (ruszt i komora spalania) NALEŻY WYKONYWAĆ CODZIENNIE. Producent nie
ponosi odpowiedzialności za wady działania wynikłe z niewykonywania codziennego czyszczenia.
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03. KANAŁ ODPROWADZENIA SPALIN
ISTNIEJĄCY KANAŁ ODPROWADZENIA SPALIN (TRADYCYJNY)

Izolacja (patrz tabela)
Ø 80 mm
Max ø 150 mm

Hermetyczny kołnierz
zamknięcia
ze stali inox lub aluminium

drzwiczki rewizyjne
Kołnierz zamykający

czerpnia powietrza z
zewnątrz z niezamykającą
się kratką

złączka „T”
ZEWNĘTRZNY KANAŁ ODPROWADZENIA SPALIN

drzwiczki rewizyjne
czerpnia powietrza z zewnątrz
z niezamykającą się kratką
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04. KOMIN NA DACHU
Prawidłowe zamontowanie komina na dachu pozwala na optymalizację pracy pieca. Komin przeciwwiatrowy musi się składać z
odpowiedniej ilości elementów takich, aby suma ich przekrojów na wyjściu była zawsze dwa razy większa od przekroju kanału
odprowadzenia spalin. Komin musi być ustawiony w taki sposób, aby wystawał ponad kalenicę około 150 centymetrów i tym
samym znajdował się w pełnym strumieniu wiatru.
TAK

NIE

A) dach płaski

odległość > A
B) dach nachylony

odległość < A
0,5 n powyżej kalenicy

OBSZAR COFANIA

OŚ KALENICY
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wysokość obszaru
cofania Z

05. CIĄG KOMINOWY
Kąt nachylenia
dachu α [°]

Pozioma szerokość obszaru cofania od
osi kalenicy A [m]

15
30
45
60

1,85
1,50
1,30
1,20

Minimalna wysokość wystawania
komina ponad dach
H min = Z + 0,50 m
1,00
1,30
2,00
2,60

Wysokość obszaru cofania
Z [m]
0,50
0,80
1,50
2,10

Gazy spalinowe powstające podczas spalania, rozgrzane zwiększają swoją objętość i w konsekwencji obniża się ich gęstość w
stosunku do otaczającego zimnego powietrza.
Ta różnica temperatury pomiędzy wnętrzem i zewnętrzem komina wywołuje powstanie podciśnienia, nazywanego podciśnieniem
termicznym, które jest tym większe im dłuższy jest kanał spalinowy oraz wyższa jest temperatura.
Ciąg kominowy w całym systemie kanału odprowadzenia spalin powinien mieć taką wartość, aby umożliwił pokonanie wszystkich
oporów instalacji spalinowej i wyprowadził oraz rozproszył do atmosfery wszystkie produkty spalania powstałe wewnątrz pieca.
Różne są czynniki meteorologiczne, takie jak deszcz, mgła, śnieg, wysokość nad poziomem morza, wpływają, które wpływają na
funkcjonowanie instalacji spalinowej, takie jak deszcz, mgła, śnieg, wysokość nad poziomem morza, ale najważniejszym
oczywiście jest wiatr. Jego zmienna siła może wywoływać powstawanie, poza podciśnieniem termicznym, również podciśnienie
dynamiczne.
Wpływ wiatru zmienia się w zależności od tego, gdy mamy do czynienia z wiatrem wstępującym, poziomym i zstępującym.

•
•
•

Wiatr wstępujący zawsze zwiększa podciśnienie i tym samym zwiększa ciąg kominowy.
Wiatr poziomy zwiększa podciśnienia w przypadku, gdy komin na dachu został prawidłowo zainstalowany.
Wiatr zstępujący zawsze zmniejsza podciśnienie i czasami odwraca kierunek ciągu.

Nadmierna siła ciągu kominowego powoduje przegrzewanie się spalania i tym samym utratę sprawności pieca - należy zastosować
regulator ciągu w celu uzyskania prawidłowej wartości ciągu kominowego.
Część gazów spalinowych wraz z małymi jeszcze palącymi się cząstkami są zasysane do kanału odprowadzenia spalin wcześniej, niż
zdążą się spalić. Taki stan zmniejsza sprawność pieca, podwyższa zużycie pelletu i przyczynia się zwiększenia zanieczyszczenia
środowiska.
Jednocześnie zbyt wysoka temperatura spalania, wynikająca z nadmiaru tlenu, zwiększa zużycie i zmniejsza żywotność komory
spalania.
Natomiast niedostateczna siła ciągu kominowego spowalnia spalanie, schładza piec i wywołuje cofanie się spalin do
pomieszczenia. Sprawność pieca spada, a dodatkowo tworzą się niebezpieczne zablokowania w instalacji kominowej.
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06. SPRAWNOŚĆ PIECA
Paradoksalnie, piece o wysokiej sprawności mogą bardziej utrudnić pracę komina.
Prawidłowa praca instalacji kominowej zależy od wzrostu temperatury w jej wnętrzu wywołanej gazami spalinowymi.
Dzisiaj sprawnością pieca określa się jego zdolność do przekazania większej części powstającego ciepła do ogrzewania
pomieszczenia: w konsekwencji większa sprawność pieca oznacza, że spaliny w wymienniku są „chłodniejsze” i w efekcie
zmniejsza się siła „ciągu kominowego”.
Tradycyjny piec, o nie do końca doskonałej konstrukcji i izolacji, pracuje lepiej niż tradycyjny otwarty kominek lub bardzo złej jakości
piec, ale w każdym z tych systemów większość ciepła zostaje utracona wraz z gazami spalinowymi.
Kupienie dobrej jakości pieca, wielokrotnie oznacza konieczność dokonania modyfikacji w systemie odprowadzenia spalin. Komin
istniejący i pracujący poprawnie ze starymi urządzeniami grzewczymi wymaga, co najmniej dodatkowej izolacji termicznej.
Jeżeli piec nie grzeje lub dymi zawsze jest to wina złego ciągu kominowego

DOBRZE

ŹLE

kanał dymowy

•

kanał dymowy

•

Jednym z powszechnych błędów jest podłączenie rury odprowadzającej spaliny z nowego pieca do starego komina
pozostawiając podłączony i działający stary piec. W ten sposób dwa piece są podłączone do jednego kanału odprowadzenia
spalin, co jest błędem i jest niebezpieczne.
Jeżeli oba piece są używane równocześnie, ilość powstających gazów jest zbyt duża dla istniejącego przekroju kanałów
odprowadzania spalin powodującej zjawiska cofania się dymu. Natomiast, jeżeli używany jest tylko jeden z pieców, to ciąg
zasysa zimne powietrza z instalacji aktualnie nieużywanego pieca. Spaliny schładzają się i blokują odprowadzenie spalin na
zewnątrz.
Jeżeli natomiast dwa urządzenia grzewcze podłączono na różnych poziomach, to poza wcześniej opisanymi problemami,
może się pojawić zjawisko typowe dla naczyń połączonych i związany z nim nieregularny i nieprzewidywalny przepływ
spalin w kanale komina.

kanał dymowy

•
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12. ELEKTRONIKA MICRONOVA N100 Z EKRANEM Z 6 PRZYCISKAMI
12.1 Prawidłowe działanie i urządzenia regulacji sterowania
12.1.1 Konsola

Konsola umożliwia komunikowanie się ze sterownikiem poprzez proste naciskanie niewielkiej ilości przycisków. Ekran i
kontrolki LED informują operatora o stanie funkcjonowania pieca. W trybie programowania wyświetlane są różne
parametry, które można zmieniać przy pomocy odpowiednich przycisków.

P1

Zwiększanie temperatury otoczenia

P2

Obniżenie temperatury otoczenia

P3

Set / menu

P4

On / Off

P5
P6

Zmniejszenie mocy
Zwiększenie mocy

12.1.2 Opis znaczenia wskazań LED
LED

Gdy świeci oznacza:

L1 CRONO/ L1 PROGRAMATOR CZASOWY

Programator czasowy włączony

L2 COCLEA ON/ L2 ŚLIMAK ON

Ślimak kreci się

L3 TELECOMANDO/ L3 PILOT

Przyjmowanie sygnału z pilota

L4 SET AMBIENTE/ L4 SET OTOCZENIE

Termostat aktywny

L5 SET

Mruga w SET temperatury lub w menu

Ekran
Display (D1)/Ekran (D1):
Podczas rozruchu pokazuje aktualną temperaturę otoczenia oraz godzinę.
Podczas pracy pokazuje zaprogramowaną przez użytkownika moc kaloryczną.
Podczas dokonywania zmian parametrów użytkownika/technika pokazuje wartość modyfikowanego parametru.

Display (D2)/Ekran (D2):
Podczas rozruchu pokazuje stan sterownika.
Podczas pracy pokazuje zaprogramowaną przez użytkownika temperaturę.
Podczas dokonywania zmian parametrów użytkownika/technika pokazuje poziom Label modyfikowanego parametru.
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PIERWSZE ODPALENIE I NASTAWY PIECYKA
1. Przed pierwszym odpaleniem należy dokonać kilku nastawów
tak aby skonfigurować urządzenie do optymalnej pracy

2. Przed pierwszym uruchomieniem należy:

a) Po podłączniu do komina i ustawieniu w miejscu użytkowania należy piecyk
podłączyć do prądu
b) Po włączeniu zasilania należy odczekać aż na wyświetlaczu pojawi się napis OFF
c) Następnie wciskamy przycisk P3/SET i pojawia się pozycja menu N1 - set orlologio/
set clock - opis ustawień czasowych znajdzeicie Państwo w standardowej instrukcji
użytkownika
d) Naciskamy przycisk P5 i przechodzimy do poziomu menu N3 - ustawienia języka do wyboru języki: włoski, angielski, niemiecki, francuski, hiszpański
Wybór języka - znajdując się w menu N3 naciskamy przycisk P3/SET, a klawiszami P1
i P2 dokonujemy wyboru języka, następnie naciskamy w celu zatwierdzenia wyboru
przycisk P4/WŁĄCZNIK, spowoduje on również wyjście do MENU

.
..

.

e) Następnie naciskamy przycisk P5 i przechodzimy do menu N4 - standby mode
Naciśnięcie przycisku P3/SET spowoduje wejsćie do nastawów funkcji stndby,
fabrycznie jest ona ustawiona na OFF, naciśnięcie przycisku P1 spowoduje zmianę
statusu funkcji na ON, naciśnięcie przyciski P4/WŁĄCZNIK zatwierdza wybór oraz
powoduje powrót do MENU

.
.
.

.
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f) Następnie naciskając przycisk P5 przechodzimy do menu N5 - LOAD PELLET, funkcja
ta jest konieczna do pierwszego napełnienia podajnika (ślimaka). Aby aktywować
podawanie wstępne należy nacisnąć przycisk P3/SET a następnie przycisk P1. na ekranie,
wgórnej linii wyświetlacza pojawi się odliczanie od 90" do 0, w tym czasie podajnik będzie
się napełniał, a równocześnie będzie pracował wentylator wyciągowy spalin.
Po upływie 90 sekund należy otworzyć drzwi urządzenia i sprawdzić zawartość paleniska.
- Jeśli będzie znajdował się tam pellet i jego ilość będzie wystarczająca aby zakryć
całkowicie dno paleniska należy wyciągnąć palaenisko (koszyczek) i zawartość wsypać do
zasobnika na pellet.
- Jeśli w palenisku nie ma pelletu lub jest go niewiele należy powtórzyć procedurę
napełniania, a następnie po wykonaniu procedury, wsypać pellet z paleniska do zasobnika.
Po wykonaniu tych czynności należy umieścić koszyczek (palenisko) na miejscu upewniając
się czy zostało ono umieszczone poprawnie, zamknąć drzwiczki od urządzenia i naciskając
przycisk P4/WŁĄCZNIK dwukrotnie wyjść z menu do ekranu startowego - informacja
OFF w dolnej lini wyświetlacza. W ten sposób piecyk został przygotowany do pierwszego
uruchomienia.
Aby włączyć piecyk należy długo (3sek) nacisnąć przycisk P4/WŁĄCZNIK
Piecyk przejdzie do fazy rozpalania - najpierw wentylator wyciągowy oczyszcza palenisko,
następnie podany zostanie pellet i rozpalarka spowoduje rozpaleni pelletu. Faza rozpalania
może trwać od 4 do 15 minut.

.
.
.

.

x2

Po rozpaleniu urządzenia wskazane jest zwiększenie mocy na 5 (maksymalny poziom mocy)
i temperatury zadanej (otoczenia) o 5-10 stopni powyżej temperatury w pomieszczeniu.
Należy "przepalić piecyk na maskymalnej mocy przez ok. 4-5godzin, w tym czasie może być
wyczuwalny zapach wypalającego się lakieru. Przy pierwszym odpaleniu może być
konieczne przewietrzenie pomieszczenia celem pozbycia się nieprzyjemnych zapachów. Po
wygrzaniu wymiennika przy następnych uruchomieniach zapach ustąpi.
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12. ELEKTRONIKA MICRONOVA N100 Z EKRANEM Z 6 PRZYCISKAMI
12.4 Alarmy
We wszystkich przypadkach, gdy pojawiają się zakłócenia w pracy pieca, następuje reakcja ze strony sterownika, który natychmiast
sygnalizuje nieprawidłowości w pracy (świeci się kontrolka LED alarmu) i uruchamia się sygnał akustyczny.
Zostały przewidziane następujące alarmy:
Przyczyna alarmu
Black-out energii elektrycznej
Czujnik temperatury spalin
Przegrzanie spalin
Enkoder spalin uszkodzony
Brak zapalenia
Brak pelletu
Przekroczenie temperatury bezpieczeństwa termicznego
Brak podciśnienia

Komunikat na ekranie
AL 1 ALAR AL 1BLAC-OUT
AL 2 ALAR AL2 SONDA FUMI
AL 3 ALAR AL3 HOT FUMI
AL 4 ALAR AL 4 ASPIRAT-GUASTO
AL 5 ALAR AL 5 MANCATA ACCENSAL 6 ALAR AL 6 MANCANO PELLET
AL 7 ALAR AL 7 SICUREC– TERMICA
AL 8 ALAR AL 8 MANCA DEPRESS-

Każdy stan alarmu powoduje natychmiastowe wyłączenie pieca
Stan alarmu pojawia się po przekroczeniu określonego czasu ZA WYJĄTKIEM ALARMU BLACK- OUT i można go wyzerować poprzez
dłuższe naciskanie przycisku P4. Każdorazowo po wyzerowaniu alarmu, ze względów bezpieczeństwa zostaje uruchomiona procedura
wyłączenia pieca. Podczas alarmu zawsze świeci się kontrolka LED alarmu (świeci się kontrolka LED alarmu) i ewentualnie uruchamia się
brzęczyk, który brzęczy z przerwami. W przypadku, gdy alarm nie zostanie zresetowany, piec i tak wchodzi w stan wyłączenia nadal
wyświetlając komunikat o alarmie.

12.4.1 Alarm black-out energi elektrycznej

Podczas stanu pracy może się zdarzyć, że zabraknie zasilania elektrycznego. Po jego powrocie, jeżeli okres black-out trwał krócej, niż
czas określony parametrem PR48, piec powraca do trybu pracy LAVORO/PRACA, w przeciwnym wypadku wchodzi w stan alarmu. Na
ekranie przewija się komunikat “Al 1 alar al 1 Black-out” / „Alarm 1 alarm 1 Black-out”, a piec wchodzi w stan wyłączenia.

12.4.2 Alarm czujnika temperatury spalin

Alarm ten pojawia się w przypadkach uszkodzenia czujnika spalin. Piec wchodzi w stan alarmu, zapala się kontrolka LED alarmu
(świeci się kontrolka LED alarmu). Na ekranie przewija się komunikat “Al 2 alar al 2 Sonda fumi” / „Alarm 2 alarm 2 Czujnik spalin” a
piec wchodzi w stan wyłączenia.

12.4.3 Alarm przegrzania spalin

Alarm ten pojawia się w przypadkach, gdy czujnik spalin zarejestruje temperaturę przekraczającą zaprogramowaną wartość stałą,
której nie można zmienić parametrem. Na ekranie wyświetla się komunikat “Al 3 alar al 3 Hot fumi” / Alarm 3 alarm 3 Przegrzanie
spalin, a piec wchodzi w stan wyłączenia.

12.4.4 Alarm uszkodzenia enkodera spalin

Alarm ten pojawia się w przypadku uszkodzenia wentylatora odciągu spalin. Piec wchodzi w stan alarmu, a na ekranie przewija się
komunikat “Al 4 alar al 4 Aspirat– guasto” / Alarm 4 Odciąg uszkodzony”.

12.4.5 Alarm braku zapalenia

Alarm ten pojawia się w przypadku niepowodzenia zapalenia. Uruchamia się, gdy w określonym przedziale czasu temperatura spalin nie
przekroczy wartości progowej. Na ekranie przewija się komunikat „Al 5 alar al 5 Mancata accens- / Alarm 5 Brak zapalenia, a piec
przechodzi w stan alarmu.

12.4.6 Alarm braku pelletu

Alarm ten pojawia się, gdy podczas trybu pracy temperatura spalin spadnie poniżej wartości określonej parametrem. Na ekranie
przewija się komunikat “Al 6 alar al 6 mancano pellet / Alarm 6 alarm 6 Brak Pelletu, a piec wchodzi w stan alarmu.

12.4.7 Alarm przekroczenia temperatury bezpieczeństwa termicznego

Alarm ten pojawia się, gdy ogólny termostat bezpieczeństwa zarejestruje temperaturę wyższą od progu zadziałania. Termostat wyłącza
obroty ślimaka, ponieważ jest wbudowany w linię zasilania, a sterownik sygnalizuje stan alarmu (świeci się kontrolka LED alarmu) z
równoczesnym wyświetleniem na ekranie komunikatu “Al 7 alar al 7 Sicurec– termica” / „Alarm 7 alarm 7 Bezpieczeństwo termiczne”.
Piec wchodzi w stan wyłączenia.

12.4.8 Alarm braku podciśnienia

Alarm ten pojawia się, gdy zewnętrzny podzespół presostatu zarejestruje wartość ciśnienia/podciśnienia poniżej progu zadziałania.
Presostat wyłącza obroty ślimaka, ponieważ jest wbudowany w linię zasilania, a sterownik sygnalizuje stan alarmu (świeci się
kontrolka LED alarmu) z równoczesnym wyświetleniem na ekranie komunikatu “Al 8 alar al 8 Manca depress-” / „Alarm 8 alarm 8
Brak podciśnienia. Piec wchodzi w stan wyłączenia.
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15. NIEPRAWIDŁOWOŚCI W DZIAŁANIU I MOŻLIWE SPOSOBY ICH USUNIĘCIA
Temperatura kotła grzewczego zbyt
wysoka
Chwilowy zanik zasilania elektrycznego
Alarm SIC

Wentylator wymiennika uszkodzony
Termostat z funkcja ponownego
uzbrajania uszkodzony

Wezwać serwis techniczny.
Wezwać serwis techniczny.

Sterownik uszkodzony
Alarm czujnika spalin

Wezwać serwis techniczny.

Czujnik spalin uszkodzony

Wezwać serwis techniczny.

Czujnik spalin odłączony

Wezwać serwis techniczny.

Czujnik spalin uszkodzony
Alarm HOT TEMP

Wezwać serwis techniczny.

Sterownik uszkodzony
Wentylator wymiennika uszkodzony
Regulacja podawania pelletu przy
minimalnej mocy niewystarczające

Pilot zdalnego sterowania nie
łączy się (szukanie zasięgu)
Pilot zdalnego sterowania nie
włącza się

Odczekać, aż piec ostygnie, ręcznie uzbroić termostat; znajduje się
on w tylnej części pieca, ponownie uruchomić piec. Jeżeli problem
nadal pozostanie należy wezwać serwis techniczny
Odczekać, aż piec ostygnie, ręcznie uzbroić termostat; znajduje się
on w tylnej części pieca, ponownie uruchomić piec.
Wezwać serwis techniczny.

Wezwać serwis techniczny.
Wezwać serwis techniczny.

Możliwość wystąpienia interferencji

Spróbować wyłączyć elektryczne urządzenia domowe lub inny
osprzęt, który może tworzyć pole elektromagnetyczne.

Ekran wyłączony

Sprawdzić baterię/pilot uszkodzony.
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