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1. Levering
Leveringen af iltstyring til TPK HS20 omfatter følgende dele:
• ecoLAMBDA modul
ecoLambda er et DIN-skinne modul.

•

Lambda sensor

Sonden leveres med stikket monteret – klar til montering på
ecoLAMBDA modulet.

•

Isoleringsskive

Isoleringsskiven frakobler elektrisk overfladen på iltsensoren fra
kedelkroppen. Iltsensoren skrues fast i gevindet i isoleringsskiven.

•

230 VAC forsyningskabel

Bruges til forsyning med 230 VAC fra
forsyningsklemmerne i kedlen.

•

BUS-kommunikationskabel

Forbinder ecoLAMBDA modulet med hovedmodulet Modul A.
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2. Installation
2.1

Montage af iltsonde

Lambda sensoren samles med den medfølgende plastikskive (isolator).
På kedlens røgrør findes en 1¼” studs med en omløber.
Her monteres iltsondens.
Sørg for at spænde omløberen til. Utætheder her vil være kritiske for iltmålingen.
Sondens kabel lægges op i kabelholderen i venstre side af kedlen (samme bakke som
røggastemperaturføleren ligger i).
Stikenden føres gennem frontpladen og gennem kabelbakkerne til iltmodulet (ecoLambda).

2.2

Montage af iltmodulet (ecoLambda)

Iltmodulet monteres på den nederste DIN-skinne helt til venstre op mod den lodrette kabelbakke.
BUS-kommunikationskablet forbinder iltmodulet med Modul A (styringens hovedmodul).
Klemme 3 og 4 på iltmodulet skal forbindes med klemme 22 og 23 på Modul A, således at D+ på
iltmodulet er forbundet med D+ på Modul A, og D- på iltmodulet er fobundet med D- på Modul A.
Se Elforbindelsesskema i afsnit 3.
Iltmodulet skal have selvsændig 230 VAC forsyning.
Det medleverede 2-polede kabel forbindes fra en af de grå klemmer i klemrækken (fase L) til terminal
1 på iltmodulet. Den anden leder i kablet forbindes fra en af de blå klemmer i klemrækken (neutral N)
til terminal 2 på iltmodulet.
Se Elforbindelsesskema i afsnit 3.
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3. Opkobling af elforbindelser
Elforbindelsesskema:
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4. Idriftsættelse
Idriftsættelsen består af disse 3 trin:

1. Drifts setup
2. Indstilling af kedelydelser
3. Justering af blæserhastigheder
4.1

Drifts setup

Først skal fødesystemet fyldes med træpiller.
Tag faldrøret op af brænderstudsen, og placer udløbet i en passende beholder.
Gå ind i Brugermenu, Test udgange.
Her vælges Fødemotor, som sættes ON (blæseren starter samtidig, da fødemotoren ikke kan køre
uden at blæseren også gør det).
Lade fødemotoren køre indtil pilerne begynder at falde i beholderen – lad motoren køre yderligere
nogle minutter, for at sikre en god fyldning af systemet.
Dernæst skal fødesystemets effektivitet bestemmes.
Tøm beholderen, og placer den igen under udløbet.
Gå ind i Brugermenu, Drifts setup, Fødesystem effektivitet.
Vælg Udmåling, og vælg START.
Fødemotoren kører nu i den indstillede Måletid (fabriksindstilling: 6 minutter).
Når motoren igen stopper, vejes den udmålte mængde træpiller – fx på en køkkenvægt.
Gå ind i Brugermenu, Drifts setup, Vejet mængde.
Drej på dreje-tryk knappen for at indstille den vejede mængde, og tryk derefter på dreje-tryk
knappen for at gemme.
Sidst skal pillelagerets størrelse angives.
Gå ind i Brugermenu, Drifts setup, Pillemagasin.
Vælg Kapacitet.
Her angives hvor mange kg træpiller magasinet indeholder, når det er fyldt.
Vælg herefter Alarmniveau.
Her angives hvor mange % af den fulde mængde, der er tilbage i magasinet, når advarsel for lavt
brændselsniveau angives i displayet.
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Indstilling af kedelydelser

Ved levering af TPK HS20 er minimum og maksimum ydelserne indstillet til henholdsvis 6 og 20 kW.

Hvis kedlen installeres med balanceret aftræk, skal maksimum ydelsen
justeres ned til maksimalt 17 kW.
Minimum ydelsen kan indstilles til værdier mellem 6 og 12 kW.
Maksimum ydelsen kan indstilles mellem 12 og 22 kW.
Hvis ydelserne ønskes justeres, gøres det sådan (gælder både TPK HS20 og TPK HS35):
Gå ind i Brugermenu, vælg Installatørmenu.
For at få adgang til at ændre parameterværdier i Installatørmenuen skal der tastes PIN-kode: 2003.
Hvis der tastes PIN-kode: 0000, vil man kunne gennemse parametre i Installatørmenuen, men ikke
foretage ændringer.
Vælg Kedel indstillinger.
Vælg Minimum ydelse og foretag indstilling.
Vælg Maksimum ydelse og foretag indstilling.
Herefter foretager styringen selv beregninger af driftsforhold baseret på fødesystemets effektivitet
og brændværdien for brændslet (Brugermenu, Drifts setup, Brændværdi).

4.3

Indstilling af blæserhastigheder

Justering af blæserhastighederne er altid individuel for den aktuelle installation, idet de nødvendige
blæserhastigheder både er afhængige af de instillede ydelsesværdier, brændslets kavlitet og af de
aktuelle skorstens-/aftræksforhold.
Når kedlen kører med iltstyring, regulerer styringen som udgangspunkt selv omdrejningstallet for
blæseren.
Hvis ydelserne for minimal og maksimal ikke ændres, vil kedlen almindeligvis kunne startes uden
yderligere justeringer.
Start brænderen. Fra opstartsdisplayet trykkes på dreje-tryk knappen, vælg Ja for at aktivere
styringen.
Men hvis ydelserne for minimum og maksimum ændres i forhold til leveringstilstanden, kan Auto
adapt funktionen med fordel benyttes.
Start brænderen med fabriksindstillede værdier for ydelsen. Lad kedlen blive mere end 50 °C (luk
eventuelt til anlæg). Stop brænderen igen (tryk på pil-tasten og vælg Ja)
•

Tryk på Menu knappen, vælg Drifts setup, vælg Auto adapt og Ja.

Sørg for at der er forbrug på anlægget (åbn radiatorer osv.).
Start brænderen igen. Nu starter brænderen op i Auto adapt funktionen.
Efter opstartsproceduren er gennemført, og de første 5 minutter på lav ydelse er gennemført, skifter
styringen til maksimal ydelse, og fortsætter her i en halv time. Undervejs finder styringen den
optimale nominelle hastighed for blæseren ved maksimal ydelse.
Efter den halve time på maksimal ydelse skifter styringen selv til minimal ydelse, hvor ydelsen
fastholdes den næste halve time. Undervejs finder styringen den optimale nominelle hastighed for
blæseren ved minimal ydelse.
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Notering af indstillinger ved idriftsættelse

Indstillinger ved idriftssættelse:
Parameter
Vejet mængde
Kapacitet (magasin)
Alarm niveau (magasin)
Minimum ydelse
Maximum ydelse
Hastighed høj ydelse (blæser)
Hastighed lav ydelse (blæser)
Iltprocent ved høj ydelse
Iltprocent ved lav ydelse
Eventuelt yderligere parametre:
Parameter

Værdi

Kommentarer
[gram]
[kg]
[%]
[kW]
[kW]
[%]
[%]
[%]
[%]

Værdi

Kommentarer
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5. Opstarts- og driftfejl
5.1

Auto adapt

Hvis ikke styringen i løbet af Auto adapt perioden kan finde indstillinger af blæseren, som bringer den
gennemsnitlige værdi af iltprocenten på det ønskede niveau, vil styringen komme med en
fejlmeddelelse om dette.
Især på lav ydelse kan det forekomme, at styringen ikke kan få den gennemsnitlige iltprocent ned på
den ønskede værdi.
Dette skyldes, at blæserhastigheden er begrænset nedad til minimum 20 %.
Er der rigeligt med træk i skorstenen/aftrækket, vil dette kunne resultere i, at blæseren ved 20 %
sammen med skorstenens/aftrækkets træk vil resultere i for meget luft til forbrændingen.
Skorstenen/aftrækket skal derfor være udstyret med en effektiv trækregulator, som sikrer at trækket
ikke bliver forhøjt. Anbefalet indstilling er 10 Pa (5 – 15 Pa).

5.2

Defekt iltsensor

Skulle iltsensoren blive defekt, er det muligt at slå iltstyringen fra, og fortsætte driften uden. Herved
skifter styringen over i 2-trins drift.
OBS: hvis iltstyringen slås fra uden at der i øvrigt er problemer med iltsensoren, vedbliver styringen at
måle iltprocenten i røggasserne og vise måleværdierne i displayet – men uden altså at bruge dem
reguleringsmæssigt.

5.3

Defekt iltmodul

Hvis selve iltmodulet bliver defekt og/eller forbindelsen til dette fra hovedmodulet forsvinder, skifter
styringen til 2-trinsdrift efter kvittering for fejlmeddelelsen.
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6. Kalibrering og vedligehold
6.1

Kalibrering af iltsonde

Styringen holder selv øje med driftstimerne for iltsonden.
Efter hver 1500 timers drift kommer der en meddelelse frem i displayet, om at iltsensoren skal
kalibreres.
Under menupunktet Information i Bruger menuen kan man på siden omhandlende iltsensoren følge
med i den tilbageværende tid til næste kalibrering. Her vises en tæller, som angiver antal driftstimer
til kalibrering efterspørges.
Når kalibreringen er gennemført, sættes tælleren tilbage til 1500.
Hvis man kun kvitterer for meddelelsen (trykker på dreje-trykknappen), og ikke gennemfører
en kalibrering, vil der efter 24 timer igen komme en meddelelse.
For at kunne kalibrere iltsonden, skal styringen deaktiveres.
Tryk på pil-tasten og vælg Ja. Kvittér ved tryk på dreje-tryk knappen.
Hvis brænderen er i drift, foretager styringen en kontrolleret nedlukning af brænderen.
Vent 10 minutter efter brænderen er lukket ned før kalibreringen påbegyndes.
For at der kan foretages en korrekt kalibrering af sonden, skal denne tilføres frisk luft, dvs. uden
forbrændingsprodukter.
Tag kabinet topdækslet af og afmontér røgkassedækslet. Herved kan der komme frisk luft direkte
til sensoren.
I Bruger menuen findes menupunktet Iltsensor.
Herunder findes menupunktet Kalibrer iltsensor.
Starte kalibreringen ved at vælge Ja, og kvittér ved at trykke på dreje-tryk knappen.
I menuen Information under Bruger menu vælges Iltsensor info. Her ses teksten ”Kal” ved Status. Når
kalibreringen er overstået, står der ”STOP” i stedet for.
Kalibreringen tager ca. 5 minutter.

6.2

Vedligehold af iltsonde

Iltsonden er placeret sådan i røgrøret, at aske ikke ophobes omkring sensoren.
Alligevel vil det være en god ide mindst en gang om året at udtage sensoren, og kontrollere denne for
aflejringer. Eventuelle aflejringer børstes af med en ikke for hård børste. Undlad at anvende en
stålbørste, idet denne vil kunne skade sensorelementet, hvis børstens tråde trænger gennem
hullerne i sensoren hoved.
Iltsensoren er placeret i en plastikskive (varmefast). Aflejringer på denne fjernes ligeledes.
Når iltsensoren genmonteres, skal man være opmærksom på, at samlingen efterfølgende skal være
tæt. Tjek også studsens kant før montage. Lav en fast tilspænding af metalomløberen, men
overspænd ikke, ellers risikeres at sprænge plastikskiven.
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