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TILLVERKARENS INTYG 
 

Meddelats med stöd av lag nr. 449 daterad 27/12/97 och finansministeriets cirkulär nr.  
57/ E daterad 24/02/98 (om skattemässiga bidrag för att driva byggnaden arvet); förlängdes 

genom lag nr. 488 daterad 23/12/99 och Finance Act 2001. 
 
 
 

Ravelli srl intygar att produkterna 
 

HR100 - HRV120 - HRV135 - HRV160 - HR200 
 
 
 
 

invändigt består av en ugn och en brännskål i stål, dörr i keramiskt glas som är mycket resistent 
mot höga temperaturer, justerbar primärluft och ett kretskort, och faller inom typer av maskiner 
för energibesparande syfte (enligt lag 10/91, och DPR 26/08/93 nej. 412) som får utnyttjas för 

skattemässiga för minskade av energiförbrukningen i byggnader, i enlighet med Art. 1 klausul G 
ministerieregel 15/02/92 (Officiellt daterat 09/05/92 nej. 107). Produkten i fråga omfattas av 

regler för värmeanordningar som använder trä som värmekälla och som, i full drift, erbjuder en 
verkningsgrad på över 70% vid full effekt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palazzolo sull’Oglio     Ravelli srl 
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Introduktion 
 
Viktigt: 
Läs noggrannt denna handbok. Den beskriver alla steg som behövs för den perfekta skötseln av en vattenmantlad pelletskamin. 
 
Obs: 
Regler gällande installation och drift, som nämns i denna manual kan avvika från lokala regler. I så fall följs alltid de lokala 
myndigheternas regler. Ritningarna i handboken är riktgivande, inte i skala. 
 
Information: 
Förpackningen vi har använt ger ett bra skydd mot transportskador. Kontrollera oberoende kaminen direkt efter leverans. I fall 
eventuella synliga skador hittas, informera omedelbart din Ravelli-återförsäljare. 
 
Beskrivning av handboken: 
Med den här handboken vill företaget Ravelli srl förse användaren med all information som behövs för säker användning av 
kaminen och på det sätt undvika skador på människor eller egendom eller delar av kaminen. Läs noga den här handboken före 
användning eller hantering av kaminen. 
 
 
Varningar 
 
Vid tillverkningen av Ravelli srl -pelletskaminernas olika delar, tar man i beaktandet säkerheten för användaren och 
installatören. På grund av detta uppmanas de utbildade och auktoriserade installatörerna att speciellt fästa uppmärksamhet vid 
elkopplingarna efter att kaminen är monterad.   
 
Installationen bör göras av en utbildad installatör, som även fyller i garantiblanketten och skickar den till importören 
som i sin tur skickar den till tillverkaren. Installatören bär fullt ansvar för att kaminen är rätt inställd och för en korrekt 
uppstart. Vid monteringen av kaminen bör  nationella och lokala regler som är gällande på området där kaminen 
används följas. Ravelli S.R.L står inte för misslyckade installationer där man inte följt lagen och bestämmelserna. 
 
Den här handboken är en del av pelletskaminen, försäkra dig om att den alltid följer med kaminen även om kaminens ägare och 
installationsplats ändras. Fråga efter ett nytt exemplar av din återförsäljare i det fall att handboken skadas eller kommer bort.  
Kaminen får endast användas på ändamålsenligt sätt. Ravelli avsäger sig allt ansvar som beror på felaktig användning av 
kaminen, inkorrekt hantering av användaren, obehöriga förändringar och/eller reparationer, och användningen av icke 
ursprungliga reservdelar för den ifrågavarande modellen. 
 
Försäkra er om att kaminens alla delar är hela och på rätt plats när ni öppnar paketet. 
Kaminens elektriska delar får endast bytas av en auktoriserad teknisk montör. 
För att hålla kaminen i gott skick bör den ses över en gång om året. Kom överens med din återföräljare/montör hurudant årligt 
underhåll som bör göras. 
Lägg märke till följande punkter: 
 - Låt inte barn använda kaminen. 
 - Vidrör inte kaminen om du är barfota och om din kropp är delvis våt. 
 - Ändra inte säkerhetsinställningarna utan att rådfråga din Ravelli-installatör, importören eller tillverkaren. 
 
Vid monteringen bör användaren tänka på följande punkter: 

1. Om det sker ett vattenläckage måste påfyllningsventilen och andra ventiler stängas för att förhindra läckage. Meddela 
din montör om läckaget.    

2. Trycket i den vattenmantlade kaminen måste kontrolleras regelbundet. Om man inte ska använda kaminen under en 
längre tid rekommenderas följande åtgärder: 

- Stäng vattenmatningen till värmesystemet och bruksvattensystemet. 
- Töm rören på vatten om det finns risk för att rören kan frysa.  

Kaminen är tillverkad för att fungera i alla väderomständigheter. Vid extremfall (kraftig vind eller kyla) kan kaminens 
säkerhetssystem stänga av kaminen. Tag kontakt med din installatör om detta händer. Förhindra inte säkerhetssystemet från 
att fungera.  

1. Tack 
Bästa kund, vi vill tacka och gratulera er för ett utmärkt val. Ravellis vattenmantlade pelletskamin kommer att bevisa hur kvalitet 
och ekonomi kan gå hand i hand med mycket hög prestationsförmåga, minskad förbrukning och fullständig genomförbarhet. 
Nedan hittar du våra förslag för att försäkra er att ni får ut det mesta av vår produkt och helt och hållet kan njuta av alla fördelar 
som den vattenmantlade pelletskaminen kan erbjuda. Vår avsikt är att erbjuda våra kunder den bästa möjliga servicen och att 
förse dem med det maximala tekniska underhållet. 
 

Ravelli srl och Kardonar vill tacka för att ditt förtroende  
och önskar dig många lyckliga stunder tillsammans  

med din nya vattenbruna pelletskamin. 
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2. Säkerhetsinformation 
Den vattenmantlade pelletskaminen måste installeras och testas av specialiserad teknisk personal som har blivit utbildad av 
tillverkaren. Vänligen läs noggrant denna handbok för hantering och skötsel före installation och start av kaminen! 
För ytterligare förklaringar, vänligen kontakta din Ravelli-återförsäljare. 
 
OBSERVERA 

• Förbered installationsplatsen av kaminen enligt lokala, nationella och europeiska regler. 
• Kaminen får endast matas med pellets av hög kvalitet och som mäter 6 mm eller 8 mm i diameter. 

Kaminen kan inte bränna traditionell ved. 
Det är absolut förbjudet att använda kaminen som en förbränningsugn. BRANDRISK!!! 

• Installation, elanslutning, kontroll av funktion och underhåll måste utföras av kvalificerad och auktoriserad 
personal. 

• Felaktig installation eller bristande underhåll (icke-överensstämmande med vad som står i denna handbok) 
kan orsaka skador på såväl människor som egendom. I dessa fall är Ravelli SRL befriad från allt civil- eller 
straffrättsligt ansvar. 

• Slutför kopplingen av rökgasrören (speciellt för pelletskaminer, inte aluminium) till rökkanalen före ström kopplas till 
kaminen. 

• Det skyddande gallret, placerat inne i pelletsbehållaren, får aldrig avlägsnas. 
• Det måste finnas tillräckligt med frisk luft i det rum som kaminen är installerad i. 
• Öppna aldrig kaminens dörr under användningen. BRANDRISK!!! 
• Det är förbjudet att använda kaminen med dörren öppen eller med skadat glas. BRANDRISK!!!  
• När kaminen är påslagen så upphettas ytorna, glaset, handtaget och rören betydligt: under användningen får de här 

delarna vidröras endast med användning av lämplig skyddsutrustning. 
• Starta inte kaminen utan att först genomföra den dagliga tillsynen av kaminen som beskrivs i kapitlet 

”Rengöring” i denna manual. 
• Torka inte tvätt på kaminen. Alla tvättsträck och liknande måste hållas på lämpligt avstånd från kaminen. 

BRANDRISK!!! 
• Följ noggrannt underhållsplanen. 
• Stäng inte av kaminen genom att bryta strömbrytaren. 
• Rengör inte kaminen förrän stommen och askan är helt kall. 
• Hantera alltid kaminen på ett tryggt och lugnt sätt. 

3. Allmän information 

 
Kaminen måste placeras inne i bostadsutrymmet. Eftersom kaminen är kontrollerad av ett elektoniskt moderkort, så uppvisar 
den en helt automatisk och kontrollerad förbränning; kontrollenheten kontrollerar i själva verket tändningsskedet, 5 
värmeeffektnivåer och avstängning, som garanterar en säker drift av kaminen. 
Det mesta av den heta askan faller ner i asklådan via förbränningsskålen. Kontrollera brännskålen dagligen, eftersom inte all 
pellets har samma höga kvalitetsstandard. Glaset rengörs automatiskt men efter en tidsperiod på några timmar kommer en grå 
hinna att bildas på glaset. Som tidigare nämnts så måste den vattenmantlade pelletskaminen matas med pellets med en 
diameter på 6 mm. Emellertid så kan den också ställas in för att fungera med pellets av olika diametrar. Kontakta din Ravelli-
återförsäljare för vidare detaljer. Användning av 8 mm pellets kräver sällan ändringar i kaminens parameterar. 
 
3.1. Ansvar 
 
Genom att stå för den här handboken så avböjer sig Ravelli srl allt ansvar, både civilrättsligt och brottsligt, för vilka som helst 
olyckor som erhålles av oförmåga att observera instruktionerna som här ges, delvis eller fullständigt. 
Ravelli srl avsäger sig allt ansvar som beror på felaktig användning av kaminen, inkorrekt hantering av användaren, obehöriga 
ändringar och/eller reparationer, och användningen av ej ursprungliga reservdelar för den här modellen. 
Tillverkaren avsäger sig allt direkt och indirekt civilrättsligt eller brottsligt ansvar som beror på: 

− dålig skötsel 
− oförmåga att observera instruktionerna i handboken 
− hanteringen följer inte säkerhetsdirektiven 
− installationen är inte gjord enligt ikraftvarande nationella regler 
− installationen har gjorts av okvalificerad och otränad personal 
− ändringar och reparationer som inte godkänts av tillverkaren 
− användning av ej ursprungliga reservdelar 
− extraordinära händelser  
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3.2. Reservdelar 

 
Använd endast orginalreservdelar. Vänta aldrig på att komponenterna ska bli helt utslitna förrän de byts ut. 
Byt ut en sliten komponent före den är helt förstörd, och förutse på så sätt olyckor då en komponent plötsligt går sönder och kan 
orsaka allvarliga skador på människor och föremål. Utför regelbundet det underhåll och de kontroller som beskrivs i den här 
handboken. 

3.3. Keramiska delar  

 
En del kaminer är beklädda med ett hölje av handgjord keramik. De är både estetiska och värmelagrande. I keramiken lagras 
det lite värme när kaminen är igång, när kaminen släcks alstrar den därför ännu lite värme. Handskas försiktigt med keramiken. 
Om man handskas oförsiktigt med keramiken när den är kall kan den spricka när kaminen värms. På grund av denna risk måste 
man också vara försiktig när man fyller på pellets i pelletsbehållaren. Luta inte mot keramiken när du fyller på pellets!  

3.4. Vad är träpellets? 

 
Träpellets är gjort av sågspån och hyvelspån av träprodukter som producerats i sågar. Materialet som använts får inte innehålla 
några andra ämnen, som till exempel lim, lack eller syntetiska ämnen. Träet pressas under högt tryck genom en hålmatris. På 
grund av det höga trycket så hettas sågspånet upp och den naturliga kådan i träet aktiveras. På det här sättet håller pelleten sin 
form också utan tillägg av självhäftande ämnen. Tätheten på träpellets varierar beroende på vilken typ av trä som använts, och 
kan överskrida tätheten på naturligt trä med 1,5-2 gånger. 
Den cylinderformade pelleten har en diameter på 6-10 mm, en längd som varierar mellan 10 och 50 mm, och en vikt omkring 
650 kg/m3. Det låga fuktinnehållet (8-10%) betyder att de har ett högre energiinnehåll.  
Pelletsens kvalitet definieras av DIN 51731 standarder: 

 
Längd: ca. 10 – 30 mm 
Diameter: ca. 6 – 10 mm 
Täthet: ca. 650 kg/m3  
Energi-innehåll: ca. 4,9 kWh/kg 
Fukthalt: ca. 6 – 12 % 
Aska: < 1,5 % 
Specificerad vikt:  >1,0 kg/dm3    
 
 

Luta inte pelletssäcken mot keramiken när du fyller på pellets. 
 
Pelletsen måste transporteras och förvaras helt torrt. Om de får kontakt med fukt så sväller de upp och kan inte längre 
användas. Följaktligen måste de skyddas mot fuktighet och fukt både under transport och förvaring. Ravelli rekommenderar 
användingen av 6 mm pellets (även 8 mm pellets kan användas). Ifall du vill använda pellets med annan diameter kontakta din 
återförsäljare för att kontrollera och justera kaminens inställningar. 

3.5. Hur är kaminen uppbyggd? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingår: temperaturgivare för rumsluft samt 
temperaturgivare för H2O 

1 Display 
2 Isolering 
3 Turbulator 
4 Rökkanal –H2O värmeväxlare 
5 Vattenmantel av stål 
6 Rökgasfläkt 

7 värmeväxlare för varmvatten 
(extra tillbehör)  

8 Expensionskärl 
9 Sidobeklädnad av keramik  
10 Keramik 
11 Brännkammare 
12 Central rökkanal 
13 Luftkanal – rengöring av glaset 
14 Kermaiskt glas - 750° C resistens 
15 Dörrhantag 

16 Brännare i gjutjärn eller rostfritt 
stål för höga temperaturer 

17 Intag luftkanal - primärluft 
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3.6. Förbränning  

 
Förbränningen är helt enkelt en kemisk reaktion mellan det brännbara materialet och syre. Reaktionens resultat är värme. De 
tre elemnet som krävs för att uppnå en förbränning är följande: 
 
 
-Brännbart material (pellets)  
-Gas (syre)  
-Tändningen  
 
 
Reaktionen mellan bränslet och oxidationsmedlet är inte spontan, utan behöhver extern hjälp (trigger) för att utlösas. Det 
utlösande elementet kan expempelvis vara en värmekälla eller en gnista. Triggern representerar den tändenergi som krävs för 
att starta förbränningsreaktionen och måste tillföras externt (tändelementet startas). Därefter gör den energi som frigörs genom 
reaktionen och självförsörjning är möjlig.  
Tre olika typer av förbränning presenteras nedan, den korrekta raporteras i figur 3: 
 

 
FELAKTIG förbränning, för starkt drag, i stil med en ”blåslampa” med en stor del glödande 
pelletsar som kommer ur brännskålen. Korrigera pellets/luft förhållandet genom att minska 
lufttillförseln (skala från 0 till -5); om detta inte hjälper, så öka pelletsmatningen (skala från 0 
till +5) för att uppnå förhållandet i Figur 3.  
 
Ifall de ändringar som gjorts inte leder till en korrekt förbränning (Fig. 3), kontakta tekniska 
supporten (din återförsäljare). 
 
 
 
 
FELAKTIG förbränning, lågan är för svag (flackande som i en vedspis) och det finns en stor 
mängd obrunnen pellets i skålen. Kontrollera först att dörren till brännkammaren och 
asklådan är stängd. För det andra korrigera luft/pellets förhållande genom att öka 
lufttillförseln (skala från 0 till +5). Om detta inte är tillräckligt för att korrigera förbränningen 
minska då också pelletsmatningen (skala från 0 till -5) för att uppnå förhållandet i Figur 3. 
 
Ifall de ändringar som gjorts inte leder till en korrekt förbränning (Fig. 3), kontakta tekniska 
supporten (din återförsäljare). 
 
 
 
KORREKT förbränning, lågan är fullständig, gul/vit och det finns minimalt med pellets i 
brännskålen. Förbränningen behöver ingen justering. 
 
 
I Figur 3 funderar kaminen på effektnivå 5. 
 
 
 
 

4. Säkerhetsanordningar 
 
Pelletskaminer har sofistikerade säkerhetssystem som, om en av delarna går sönder eller det finns brister i rökkanalen, 
förebygger skador på kaminen och hemmet. I vilket fall som helst stoppas pelletsinmatningssystemet genast när ett problem 
uppkommer. Alarmet som hör till detta problem kommer att synas i kontrollpanelens display. Mera om detta kan studeras i 
kapitlet om alarm 
 

5. Tekniska detaljer 
 
Alla Ravelli produkter är tillverkade enligt följande direktiv: Och enligt följande standarder: 
 89/106 EEC konstruktionsmaterial  EN 14785 
 73/23 EEC elektronisk säkerhet  EN 60335-1 EN 50165 
 2006/42 EEC maskiner   EN 292 EN 294 EN 349 
 2004/108 EEC elektromagnetisk kompabilitet EN 55014,1 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 
     EN 55014,2 
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6. Montering, installation och start 
  

6.1. Omgivning 

 
Placeringen av kaminen inne i hemmet är grundläggande för hur den värmer omgivningen. När man bestämmer var kaminen 
ska installeras så ska följande saker beaktas:  
 

• Kaminen måste installeras på en plats med tillräcklig bärkapacitet 
• Förbränningsluften får inte tas från ett garage eller ett utrymme utan ventilation eller frisk luft, den ska komma från ett 

öppet utrymme eller från utsidan (rekommenderas inte i nordiska förhållanden eftersom uteluften kan vara för kall för 
kaminens tändningsskede och drift) ; 

• Installation i sovrum, badrum eller i rum där det redan finns en värmeanläggning utan eget luftflöde rekommenderas 
inte ; 

• Installering i ett stort och centralt rum i hemmet är att föredra för att garantera en maximal cirkulation av värmen; 
• Om kaminen ställs på trägolv måste den stå på ett golvskydd (t.ex glasskiva eller stålplåt) 
• Kaminen skall kopplas till ett jordat eluttag (om sladden som ingår är för kort använd en skarvsladd längs golvet) 
• Kaminen måste placeras så att den får tillräckligt med luft för en god förbränning av pellets (minst 40 m3/h) i enlighet  

med installationsföreskrifter och lokala bestämmelser. 
• Minsta rekommenderade utrymmet för en kamin är 30m3. 
• Kaminen måste placeras så att den är lätt att underhålla, enkelt att rengöra, tömma aska och sotas. 

 
Kaminen måste installeras och kopplas av kvalificerad personal.  
Rummet bör vara: 

• Förberett för kaminanvändning  
• Förberett med en lämplig skorsten  
• Förberett med 230V 50Hz (EN73-23) eltillförsel  
• Ha ventilation utifrån (min 100 cm2)  
• Ha ett CE kopatibelt jordat elsystem. 

 
Rekommenderade avstånd till brännbara material (se baksidan av din kamin): 

• Spisens sidovägg 20 cm 
• Ovanom spisen 20 cm 
• Övre ramen 20 cm 
• Sidoramen 20 cm 

 
Följande indikationer kan variera på grund av regionala eller nationella regler. Regler för instalaltionsorten måste alltid följas 
(kontakta en auktoriserad Ravelli-återförsäljare). 
 

6.2. Installation av rökrören 

 
Rökgassystemet fungerar med hjälp av det undertrycket i förbränningskammaren och det lilla övertrycket i rökgasröret. 
Rökgassystemet måste därför vara lufttätt. Med hjälp av användning av speciella rör (stål, inte aluminium) som levereras med 
speciella silikon packningar kan man uppnå detta. 
Rökgaserna måste löpa på utsidan och får inte sluta i stängda eller delvis stängda utrymmen, som t.ex. garage, vindsrum eller 
vilken som helst plats där gasen kan ackumuleras. Rökrörets utsida kan nå en tillräckligt hög temperatur för att orsaka 
brännskador på människor eller egendom.   
Utsläpp av rök måste förberedas i enlighet med standarden UNI7129/92, UNI 10683 och EN 14785 
 

6.2.1. Rökkanal 

Tack vare en rökgasfläkt som ser till att förbränningsgaserna avlägsnas från kaminen, kan kaminen fungera trots variationer i 
skorsstenens drag. Trots det leder väldigt dåligt naturligt drag (skorstenen täppt) till att kaminen också ”täpps” till. Detta utlöser 
ett alarm , ”DEPRESSION ALARM”. 
 
 

6.2.2. Externt luftintag 

I stängda rum med nedsatt lufttillförsel, kan användningen av pelletskaminen orsaka en förminskning av syrehalten i rummet. 
Med luftintag från utsidan av huset kan den luft som behövs för förbränningen tas utifrån. Rekommenderas inte i nordiska 
förhållanden emedan uteluften kan vara för kall för tändning och förbränning. Förvärmning av förbränningsluften 
rekommenderas. 
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Exempel på installationer 
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Vid den här typen av installation (se Fig 9) behövs en vågrät sektion för att förena kaminens rökrör med den befintliga 
skorsstenen. En liten lutning behövs för att det inte skall samlas aska i den vågräta delen. I den lägre delen av skorsstenen finns 
ett T-stycke som är utrustad med inspektionslucka. En 90˚ krök är olämplig att placera direkt efter kaminen eftersom det finns 
risk att den täpps till av aska.  
Det är absolut förbjudet att använda ett nät i slutet av utloppsröret då detta kan påverka kaminens funktion negativt. 
Det är obligatoriskt att använda täta rökrör med silikontätningar. 
 
 

6.3. Rörkopplingar 

 

6.3.1. Öppet expansionskärl – handledning 

Enligt UNI 10412-2 (2006) standarden (används i Italien), måste man, vid användning av ett öppet expansionskärl måste man 
installera följande:  

• Öppet expansionskärl 
• Spillrör 
• Påfyllningsrör  
• Termostat för cirkulationsvattnet (ej naturlig cirkulation)  
• Vattencirkulationssystem (ej naturlig cirkulation)  
• Aktiveringsanordning för ljudalarm 
• Alarmljud  
• Temperaturmätare 
• Tryckmätare  
• Automatisk brytare som bevakar temperaturen (överhettningsskydd) 
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6.3.2. Slutet expansionskärl – handledning  

Enligt UNI 10412-2 (2006) standarden (används i Italien) måste man i de fall man använder ett slutet expansionskärl installera: 
• Säkerhetsventil  
• Termostat för cirkulationsvattnet  
• Aktiveringsanordning för ljudalarm 
• Alarmljud 
• Temperaturmätare 
• Tryckmätare  
• Brytare för automatisk temperaturreglering.  
• Automatisk brytare som vaktar temperaturen (avbrytartermostat) 
• Vattencirkulationssystem  
• Expansionssystem 
• Säkerhetssystem med termisk säkerhetsventil (automatisk), i fall att det inte är monterat ett automatiskt 

temperaturregleringssystem till systemet. 
  
Värmeapparater med automatisk bränsletillförsel bör förses med en termostat som kan stoppa matningen eller med en av 
tillverkaren försedd avkylningsslinga som aktiverar den termiska säkerhetsventilen. Detta försäkrar att temperaturens 
standardiserade övre gräns inte överstigs. Förbindelsen mellan matningsenheten och ventilen bör installeras utan skarvningar. 
Kylslingans tryck bör vara minst 1,5 bar. 
 

6.3.3. Handledning för rörinstallation 

Den vattenmantlade kaminen kan anslutas till systemet när kaminen är på sin plats och rökrören är dragna till skorstenen. 
Kontrollera, genom att släppa ut luft från systemet, att den automatiska avluftningsventilen (Fig. 10-A) fungerar. I modell 
HRV135 (utan automatisk avluftningsventil): öppna avluftningsventilen (Fig. 10-B) medan ni fyller kaminen. Vid installation av ett 
tilläggs expansionskärl, kom ihåg att 1 liter expansionskärl kompenserar 10 liter av systemet och åtminstone är 1 liter alltid 
specifikt för vattnet inne i kaminen.  
 
Våra kaminer är utrustade med 6 liters expansionskärl (HR100 – HRV 120 – HRV 135) och en 8 liters expansionskärl 
(HRV 160 – HR 200). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PÅFYLLNING AV SYSTEMET GÖRS MED ETT T-STYCKE SOM ANSLUTS TILL VÄRMERÖREN. 
FYLL UPP TILL MAX 1,2 BAR MED KALLT VATTEN. FRÅGA DIN VVS-INSTALLATÖR OM 
LÄMPLIGT TRYCK FÖR DITT SYSTEM ( SE BILD NEDAN). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

V I K T I G T ! 
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Installera rören till kaminen som på bilderna 12-A , 12-B och 12-C. Höj trycket i systemet från 1,0 till 1,3 baar (Om det finns ett 
öppet expansionskärl i systemet måste en auktoriserad montör komma och ändra på kaminens inställningar under installatör 
menyn). 
Efter påfyllningen bör man lufta systemet. Luftningen kan göras endera via kaminens egen ventil eller via värmesystemets 
andra luftningsställen.  Det kan hända att man måste lufta kaminen flere gånger efter att man startat den, eftersom luftbubblor 
ofta samlas i pelletskaminens vattenmantels övre del.  
 
Var försiktig så att inte pelletskaminens elektriska delar blir fuktiga i samband med luftningen! 
Starta inte pelletskaminen om de blir fuktiga! Torka det elektriska moderkortet med en hårfön. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

6.3.4. Rördragningsexempel 

Förklaring 
RA : Värmeelement   CS : Fördelningsstock 
WS : Bruksvattnets matning   VM : Blandningsventil 
SS : Pelletskaminens stigare   ACS . Hett bruksvatten 
SR : Pelletskaminens returrör   T : Termostat upp till 120°C 
V1 : Extern ventil   M : Tryckmätare skala 0 - 4 bar 
V2 : Returventtiili   PE : Skivvärmeväxlare 
V : Bollventil    RP : Tryckreglerare 

6.3.5. Vattenmantlad pelletskamin med bruksvattenvärmeväxlare 

Denna bild är endast en grov skiss. En auktoriserad VVS-installatör bör utföra installationen. 
En tryckreglerare (10 liter/min) bör installeras för att försäkra att värmeväxlaren fungerar på rätt sätt och för att det ska vara 
möjligt att producera bruksvatten. En varmvattenberedare kan installeras istället (rekommenderas).  
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7. Kontrollinstrument och symboler på displayen 
 
Det nya med just den här displayen är att kommunikationen mellan displayen och kretskortet sker via vågor (12 volt). 
Kommunikationen sker genom en bipolär kabel (t.ex. stereo högtalarkabel). Det här möjliggör att displayen kan installeras i en  
standardiserad ram (tillbehör) för elektronik boxar 503. 

7.1. Displayen i ”SPARA LJUS” läge 

 
Snabbt visningsläge för rums- och vattentemperaturer. 
 
Knapp ”1” : knapp för att visa och ändra ”ställ in vattnentemp” 
 
Knapp ”2” : knapp för att visa och ändra ” ställ in rumstemp” 
 
 
”OK” knappen: Knapp för att visa Stand-by skärmen eller för att 
bekräfta rums/vatten inställningarna. 
 
Notera: SPARA LJUS skärmen visas automatiskt då displayens 
bakgrundsbelysning släcks. 
 
 
 

7.2. Displayen i ”BASLÄGE” 

 
OBS : Värme/sanitets systemet visar positionen av 3-vägsventilen (enbart i modeller med varmvattenvärmeväxlare installerad i 
kaminen, möjligt i modellerna HRV 160 – HR 200). 
OBS. 2 : Symbolen som visar ”Aktiv regöring” finns enbart i modeller med automatiskt rengörings system. 
 
Knapp ”1” : knapp för att justera ”Set room temp. – Set hot water temp.”. Reglering med knapparna 1 och 2. 
Knapp ”2” : knapp för att gå in i menyn ”Set Power”. Reglering med knapparna 1 och 2 (enbart Min och Max) 
 
”OK” knappen: 

- tryck kort på knappen för att bekräfta temperaturinställningarna 
- från displayen i Fig 15-A/B, tryck kort på knappen för att komma åt användarmenyn 
- från displayen i Fig 15-A/B, håll in knappen 3 sekunder för att starta kaminen. 

 
Displayens funktioner då ”BASLAGE” är valt: 

- stänga av och starta kaminen 
- inställning av rumstemperaturen  
- inställning av vattentemperaturen (i kaminen eller i ackumulatortanken om sådan installerats) 
- inställning av arbetseffekten (Min – Max) 

7.2.1. Stänga av och starta kaminen 

Innan kaminen startas för första gången, följ anvisningarna nedan: 
 

1. Plugga i strömkabeln. 
2. Sätt avbrytaren på baksidan av kaminen till position 1. 
3. Kolla att systemet är kopplat till rökkanalen. 
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4. Fyll pelletsbehållaren med 6 mm pellets. Även 8 mm pellets kan användas. 
5. Fyll pelletsskruven som beskrivs i stycket 8.6. 
6. Håll in OK knappen i 3 sekunder för att starta kaminen. 

 
I det här skedet aktiverar kaminen tändningsläget. 
Följande text visas i displayen: 

• SWITCH ON (väntetiden varierar beroende på fabriksinställningarna) 
• WAITING FLAME (väntetiden varierar beroende på fabriksinställningarna) 
• FLAME LIGHT (väntetiden varierar beroende på fabriksinställningarna) 
• WORK (väntetiden varierar beroende på fabriksinställningarna) 

7.2.2. Inställning av rumstemperatur 

Inställning av rumstemperaturen skiljer sig mellan modellerna (HR100 – HR200) och de med rumsfläkt (HRV 120-135-160): 
- kaminerna HR100 – HR200 har en rumstemperaturinställning som påverkar kaminens modulering; 
- kaminerna HRV120 – HRV135 – HRV160 har rumstemperaturinställning som enbart reglerar rumsfläkten (se stycke 

7.3.8. ” VENTILATIONS MENYN”) 

Kaminen kan programmeras för att användas på 3 olika sätt när man har en rumstermostat:  
- Genom att använda rumsgivaren, som ingår i leveransen och sitter på kaminens baksida.  
- En extern termostat installeras att styra kaminen (ingår inte).  
- Med rumsgivare integrerad i displayen 
 
ANVÄNDNING AV RUMSGIVAREN SOM LEVERERAS MED KAMINEN 
Om du använder den medföljande rumsgivaren, kommer temperaturen att synas på displayen.  
För att kunna installera och ändra rumstemperaturen, tryck knapp 1 för att komma in i rätt meny, och välj sedan önskad 
temperatur med knapparna 1 och 2. Bekräfta med att trycka 2 gånger på "OK" knappen och håll Console Probe omarkerad (se 
fig. 16-A). När den inställda temperaturen nås visar displayen texten AIR MODULATION. Effekten och pelletsförbrukningen har 
nu minimerats. 
 
ANVÄNDNING AV DEN I DISPLAYEN INTEGRERADE RUMSGIVAREN 
Om du vill installera displayen på väggen istället för på kaminen se instruktioner ovan för användning av den medföljande 
rumsgivaren med ett undantag: Console Probe boxen skall markeras genom att använda knapp 2. Bekräfta med "OK" knappen 
(se fig. 16-B). 
 
ANVÄNDNING AV EXTERN TERMOSTAT (för de vattenmantlade modellerna HR100 – HR200) 
Vid användning av extern termostat som är korrekt kopplat till kontakten (T.EXT) bakom kaminen, kommer rumstemperaturen 
inte längre att visas på displayen. På displayen visas T ON (när kontakten är stängd), eller T OFF (när kontakten är öppen). För 
att möjliggöra extern termostat, gå in i menyn för rum/vatten genom att trycka på knapp 1. Tryck sedan upprepade gånger tills 
det står “Ext” istället för temperaturvisning i displayen; bekräfta genom att trycka 2 gånger på OK knappen (håll console probe 
boxen omarkerad). 
 
ANVÄNDNING AV EXTERN TERMOSTAT (för de vattenmantlade modellerna HRV120 – HRV135 - HRV160) 
Vid användning av extern termostat som är korrekt kopplat till kontakten (T.EXT) bakom kaminen, kommer rumstemperaturen 
inte längre att visas på displayen. På displayen visas T ON (när kontakten är stängd), eller T OFF (när kontakten är öppen). För 
att möjliggöra extern termostat, gå in i menyn för rum/vatten genom att trycka på knapp 1. och markera sedan boxen T.EXT 
som i figuren nedan, tryck två gånger på OK för att bekräfta. 
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När den önskade temperaturen nåtts på externa termostaten kommer det att stå WORKING MODULATION på displayen (gäller 
HR och HRV modellerna). Nu reduceras pelletsmatningen till minimum, detta medför att också uppvärmningseffekten går till 
minimum. Ifall COMFORT CLIMA läget är aktiverat kommer kaminen att genomföra avstängningsfasen och starta automatiskt 
igen (för närmare detaljer se 7.3.6 ). 
 
 
 
 
 
 
 

OBS: Rekommenderas att ha en temperaturdifferens på åtminstone 3 °C ifall du vill använda COMFORT CLIMA. 

7.2.3. Inställning av kaminens vattentemperatur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För att ställa in den önskade temperaturen (ändra ”Set boiler water”) tryck knapp 1 och gå in i menyn för rumsinställningar. 
Använd OK knappen tills ”set boiler water temp” syns i displayen; använd knapp 1 och knapp 2 för att ställa in önskat värde och 
tryck OK för att bekräfta.  
 
OBS : När båda inställningarna (rums + vatten) är uppnådda, reglerar kaminen sig själv och texten MODULATED WORKING 
syns i displayen. 

7.2.4. Inställning av värmeeffekt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Värmeeffekten ställs genom att man trycker på knapp 2 för att komma in i menyn ”Select Power”. Använd knapp 1 och 2 för att 
ställa in önskat effektläge. Bekräfta genom att trycka på OK knappen. 
 
OBS 1: Då man startar kaminen, kommer den att starta med maximalt effektläge trots tidigare inställning. 
OBS 2: Kaminen arbetar på minsta effektläge då den övergår i modulering. 
 

7.3. Displayläge; Avancerat 

 
”OK” knappen : Genom att trycka på ”OK” knappen stiger du in i huvudmenyn. ”OK” knappen används också för att bekräfta 
valda inställningar. 
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Knapp ”1” : Knapp för att bläddra och ändra inställningar 
Knapp ”2” : Knapp för att bläddra och ändra inställningar 
 
Kaminen är utrustad med många funktioner som kan programmeras i de olika menyerna. Vissa av dessa menyer är tillgängliga 
för slutanvändaren, medan andra skyddas med lösenord, så de är tillgängliga endast för installatören. 
 
De tre bilder som följer är menyer med alla symboler för de avancerade funktionerna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Användning av displayen i avancerat läge ger tre huvudmenyer: 

- MENU USER (användarmeny)  
- SYSTEM LAYOUT på versionen IDRO_RDS_ 2.00  (skyddat av ett lösenord) 
- FACTORY CALIBRATION   (skyddat av ett lösenord) 
- BASIC PARAMETERS   (skyddat av ett lösenord) 

 
Undermenyerna för MENU USER (enda som är tillgängligt för användaren) är följande: 

• STOVE STATUS menu  Kaminens status 
• ROOM SET menu  Ställ rumstemperatur 
• POWER SET  Ställ effect 
• CLOCK menu  Ställ in klockan 
• CHRONO menu  Ställ tiden för timern 
• COMFORT CLIMA menu  Ställ in comfort clima 
• WINTER/SUMMER mode   
• VENTILATION mode  Meny för rumsfläkten 
• SELF CONTROL SYSTEM mode Meny för internkontroll 
• SEE CALIBRATION menu Kalibreringsmeny 
• SEE WORKING HOURS menu Drifttimmar 
• SEE AIR/PELLETS menu  Ställ in luft/pelletsblandningen 
• LANGUAGE mode  Välj språk 
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7.3.1. “STOVE STATUS” meny  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I den här menyn kan du kontrollera pelletskaminens viktigaste funktioner. Du kan även kontrollera viktiga driftsparametrar. För 
att komma in i denna meny, välj ikonen ”STOVE STATUS” och tryck sedan tre gånger på knappen ”OK”. Denna meny används  
av installatörenvid felsökning samt av användaren då man fyller skruven med pellets.  
 

7.3.2. ”SET ROOM and BOILER WATER” meny  

För att gå in i USER MENU från läget i Fig 15-A  
(stycke. 7.2) tryck “OK” två gånger. För att gå in i SET ROOM MENU tryck en gång på knapp 2 och bekräfta med OK. 
För att ändra inställning, se stycke 7.2.2. 
Bekräfta med OK knappen för att ändra och ställa SET BOILER WATER. 
För att ändra inställning, se stycke 7.2.3. 
För att gå tillbaka till utgångsdisplayen, håll in knapp 1 och knapp 2 samtidigt. 
Alternativt, gå ut från menyerna stegvis genom att trycka på OK knappen för varje steg. 
 

7.3.3. “SET POWER” meny  

För att gå in i MENU USER från läget i Fig 15-A (stycke. 7.2), tryck “OK” två gånger. För gå in i SET POWER tryck två gånger 
på knapp 2 och bekräfta med OK. 
För att ändra inställning, se stycke 7.2.4. 
För att gå tillbaka till utgångsdisplayen, håll in knapp 1 och knapp 2 samtidigt. 
Alternativt, gå ut från menyerna stegvis genom att trycka på OK knappen för varje steg. 
 

7.3.4. “CLOCK” meny 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För att gå in i MENU USER från läget i Fig 15-A (stycke. 7.2), tryck “OK” två gånger. För att gå in i CLOCK menyn tryck tre 
gånger på knapp 2 och bekräfta med OK. För att ändra på inställningarna, använd knapp 1 och 2. För varje gång du trycker på 
OK bekräftar du inställningen och du flyttar vidare till nästa steg. Genom att aktivera (kryssa) ON/OFF rutan, blir “CHRONO” 
funktionen (se stycke 7.3.5.) aktiv. 
Vid den sista bekräfta med OK. Inställningarna sparas och du kommer automatiskt att komma tillbaka till displayläget med 
ikonerna. För att gå tillbaka till ursprungsdisplayläget, håll in knapp 1 och 2 samtidigt. Alternativt, gå ut från menyerna stegvis 
genom att trycka på OK knappen för varje steg. 
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7.3.5. “CHRONO” meny 

Timer-termostat funktionen möjliggör att på/av-tider för kaminen kan ställas in för varje dag i veckan i av varandra oberoende 
program (PROGRAM 1, PROGRAM 2...). 

 
För att gå in i MENU USER från läget i Fig 15-A (stycke. 7.2), tryck “OK” två gånger. För att gå in i CHRONO menyn tryck fyra 
gånger på knapp 2 och bekräfta med OK. 
För att välja program, använd knapp 1 och 2, bekräfta med OK 

- Program 1 : Använd knapp 1 och 2 för att ändra inställningarna, bekräfta genom att trycka på OK och gå 
vidare.  
Efter sista bekräftelsen med OK sparas inställningarna och du går automatiskt vidare till program 2. 

- Program 2: Använd knapp 1 och 2 för att ändra inställningarna, bekräfta genom att trycka på OK och gå 
vidare. Efter sista bekräftelsen med OK sparas inställningarna och du går automatiskt tillbaka till skärmen 
med ikonerna. 

För att återgå till huvudmenyn, håll in knapp 1 och 2 samtidigt.  Alternativt är det möjligt att gå ur menyn steg för steg genom att 
varje gång trycka på OK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beskrivning av inställningarna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivning Inställningsintervall 

START PROG - 1 från OFF till 23:50 i steg på 10 min 

STOP PROG - 1 från OFF till 23:50 I steg på 10 min 

DAY PROG – 1 ställ in on/off för dagarna måndag till söndag 

SET ROOM T. PROG – 1 ställ temperatur, från EXT till MAN 

START PROG – 2 från OFF till 23:50 i steg på 10 min 

STOP PROG – 2 från OFF till 23:50 i steg på 10 min 

DAY PROG – 2 ställ in on/off för dagarna måndag till söndag 

POWER PROG - 2 ställ in effekt 

SET ROOM T. PROG - 2 ställ temperatur, från EXT till MAN 
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EXEMPEL: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antag att användaren vill starta kaminen kl. 08:30 med inställd avstängning kl. 21:30 alla dagar i veckan med undantag för 
helgen (PROGRAM1), antag ännu att användaren vill ha en rumstemperatur på 21 °C. Olika tillvägagångssätt: 
 

- gå till CHRONO menyn bekräfta med OK och ställ in det program du vill använda genom att använda 
knapp 1 och 2. 

- bekräfta genom att trycka OK och gå vidare och ställ in starttiden (hh:mm) med knapp 1 och 2 
- bekräfta genom att trycka OK och gå vidare och ställ in stopptiden (hh:mm) med knapp 1 och 2 
- bekräfta genom att trycka OK och bläddra mellan veckodagarna, med knapp 1 och 2 aktiverar/inaktiverar 

du de önskade dagarna. (t.ex. måndag, tisdag, onsdag, torsdag och fredag) 
- bekräfta genom att trycka OK och gå vidare och ställ in den önskade rumstemperaturen med knapp 1 och 

2 (t.ex. 21 °C). 
 
När kaminen är i drift och den inställda rumstemperaturen nås går kaminen i ekonomidriftsläge (MODULATION eller COMFORT 
CLIMA ifall aktiverat se stycke 7.3.6.). 
 

När du använder kaminen i detta läge är det viktigt att, varje gång kaminen automatiskt stängt av sig, 
se till att brännskålen är ren för att kunna garantera av korrekt tändning och drift. 
  

 

7.3.6. ”COMFORT CLIMA” meny  

 
För att gå in i MENU USER från läget i Fig 15-A (stycke. 7.2) tryck “OK” två gånger. För att gå in i COMFORT CLIMA menyn 
tryck fem gånger på knapp 2 och bekräfta med OK. Ändra inställningarna genom att använda knapp 1 och 2. Med varje OK 
tryckning bekräftas uppgifterna och du flyttas automatiskt vidare till nästa steg.  
På nästa skärm är det möjligt att välja styrsätt (drift enligt rumstemperatur / drift enligt kaminens vattentemperatur) som är 
kopplat till den här funktionen (ser stycke 8.2). Då du sista gången bekräftar med OK sparas ändringarna och du kommer 
automatiskt tillbaka till skärmen med ikonerna. 
För att återgå till huvudmenyn, håll in knapp 1 och 2 samtidigt. Alternativt är det möjligt att gå ur menyn steg för steg genom att 
varje gång trycka på OK. 
 

 

 
 

V I K T I G T ! 
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7.3.7. ”SEASON” läge  

 
SEASON läget används främst för att hantera avancerade installationer med varmvattenberedare. I en vanlig värmekrets är 
SUMMER (sommar) driftläget inte aktivt. 

För att gå in i MENU USER från läget i Fig 15-A (stycke. 7.2) tryck “OK” två gånger. För att gå in i SEASON MODE menyn, tryck 
sex gånger på knapp 2 och bekräfta med OK. Aktivera eller inaktivera genom att använda OK knappen. 
För att återgå till huvudmenyn, håll in knapp 1 och 2 samtidigt. Alternativt är det möjligt att gå ur menyn steg för steg genom att 
varje gång trycka på OK. 
 

7.3.8. ”VENTILATION” meny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För att gå in i MENU USER från läget i Fig 15-A (stycke. 7.2) tryck “OK” två gånger. För att gå in i SEASON MODE menyn, tryck 
sju gånger på knapp 2 och bekräfta med OK. Välj funktionstyp genom att använda knapp 1 och 2 och bekräfta med OK. 

 
 
Ställ in rumstemperaturen (SET ROOM TEMPERATURE): 
Då rumsfläkten är aktiverad är aktiverad. Då den här funktionen är aktiverad 
modulerar kaminen (då önskad rumstemperatur uppnåtts) endast med fläkten för 
rumsluften. 
Även i detta fall kan avläsningen av rumsgivaren aktiveras på displayen ifall den är 
installerad på väggen (Console Probe / Sensor Consolle). 
 
Ställ in den önskade rumstemperaturen och bekräfta med OK knappen; 
Aktivera och inaktivera avläsningen av givaren med knapp 1 och 2 och bekräfta 
med OK för att återgå till ventilation skärmen. 
 
Fläkthastigheten (FAN POWER SELECTION): 
Då rumsfläkten är aktiverad är det möjligt att justera rumsfläktens hastighet, det är 
också möjligt att inaktivera den genom att ställa hastigheten till 0. 
 
Ställ fläktens hastighet med knapp 1 och 2 utgående från 4 alternativ: 
OFF  MIN  MED  MAX 
Bekräfta med OK knappen och återgå till ventilation skärmen. 
 
OBS! Ventilation menyn tillgänglig för HRV120, HRV135 och HRV160. 
 
 
 

För att återgå till huvudmenyn, håll in knapp 1 och 2 samtidigt. Alternativt är det möjligt att gå ur menyn steg för steg genom att 
varje gång trycka på OK. 
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7.3.9. ”SELF CONTROL SYSTEM” läge 

 
För att gå in i MENU USER från läget i Fig 15-A (stycke. 7.2) tryck “OK” två gånger. För att gå in i SELF CONTROL SYSTEM 
MODE, tryck åtta gånger på knapp 2 och bekräfta med OK. Aktivera eller inaktivera genom att använda OK knappen. 
För att återgå till huvudmenyn, håll in knapp 1 och 2 samtidigt. Alternativt är det möjligt att gå ur menyn steg för steg genom att 
varje gång trycka på OK. 
 

7.3.10. ”SEE CALIBRATION” meny 
 
 
 

I denna meny kan du kontrollera parametrarna på moderkortet. Denna meny används av installatören för att förstå vilka 
parametrar som är inställda på kaminen och för att med hjälp av den här informationen göra rätta förändringar för att optimera 
kaminens funktion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För att gå in i MENU USER från läget i Fig 15-A (stycke. 7.2) tryck “OK” två gånger. För gå in SEE CALIBRATION menyn, tryck 
nio gånger på knapp 2 och bekräfta med OK. Använd knapp 1 och 2 för bläddra i parameterlistan. 
För att återgå till huvudmenyn, håll in knapp 1 och 2 samtidigt. Alternativt är det möjligt att gå ur menyn steg för steg genom att 
varje gång trycka på OK. 
 

7.3.11. ”SEE WORKING HOURS” meny 

 
Under drift-timmar menyn kan man se hur många timmar kaminen har varit i drift. I vissa fall har drifttimmarna inte nollats, då 
kan det synas tal som 500/15000/25000 i displayen . Installatören nollar räknaren när kaminen tas i bruk. Ifall det i en ny kamin 
syns ett stort tal betyder det inte att kaminen har varit i bruk utan det handlar om ett tal som har blivit kvar i minnet efter att 
Ravelli testkört kaminen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

För att gå in i MENU USER från läget i Fig 15-A (stycke. 7.2) tryck två gånger på OK. För gå in SEE WORKING HOURS menyn 
tryck tio gånger på knapp 2. Genom att bekräfta med OK kan du se kaminens timmar i drift. För att bläddra mellan de olika 
räknarna (hela timmar eller halva, samt antalet tändningar), använd knapp 1 och 2.  
För att återgå till huvudmenyn, tryck samtidigt på knapparna 1 och 2.  
Alternativt är det möjligt att gå ur menyn steg för steg genom att varje gång trycka på OK. 
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7.3.12. ”SET AIR/PELLETS” meny 

 
Menyn för pellets/luft blandningen ger möjlighet att ställa inkommande luftmängd och pelletsmatning. Kaminen är testad med 
pellets som uppfyller DINPLUS certifikatet. Om du inte använder certifierad pellets, kan du behöva göra inställningar på 
kaminen. Normalt ställs först flow-parametern (draget) för att få förbränningen i blans. Om detta inte räcker kan det finnas 
anledning att även ändra pelletsinmatningen (pellets). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För att gå in i MENU USER från läget i Fig 15-A (stycke. 7.2) tryck två gånger på OK. För att gå in SET AIR/PELLETS menyn, 
tryck elva gånger på knapp 2 och bekräfta med OK för att gå in i menyn. För att justera inställningarna, använd knapp 1 och 2 
och för att gå från regleringen av pelletsmängden till reglering av draget, tryck OK.  
Med det sista OK trycket sparas inställningarna och du kommer automatiskt tillbaka till skärmen med ikonerna.  
För att återgå till huvudmenyn, tryck samtidigt på tangenterna 1 och 2.  
Alternativt är det möjligt att gå ur menyn steg för steg genom att varje gång trycka på OK 
 
OBS: De värden som anges i fig 33 avser endast ett procentuellt värde som inverkar på standard parametrar på 
kretskortet (uteslutande den arbetande fasen). Ifall förbränning är dålig bör dessa värden ändras. Det här kan bero på 
att den pellets som används kan skilja sig från den som använts under tester av kaminen. 
 

7.3.13. ”LANGUAGE” meny  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Välj språk. För att gå in i MENU USER från läget i Fig 15-A (stycke. 7.2) tryck två gånger på OK. För att gå in LANGUAGE 
menyn, tryck tolv gånger på knapp 2 och bekräfta med OK . För att välja språk, använd knapp 1 och 2. Genom att trycka på OK 
sparas inställningarna och du kommer automatiskt tillbaka till skärmen med ikonerna.  
För att återgå till huvudmenyn, tryck samtidigt på tangenterna 1 och 2.  
Alternativt är det möjligt att gå ur menyn steg för steg genom att varje gång trycka på OK 
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7.3.14. ”SYSTEM LAYOUT” meny (funktionen finns på programvara från version HYDRO 2,00) 

Den här funktionen gör det möjligt att anpassa kaminen tll det vattenburna system som finns installerat i hemmet. Alternativen 
är: 
 
LAYOUT 0 – direkt system 
LAYOUT 1 – direkt system + varmvattenberedare 
LAYOUT 2 – hantering av ackumulator (ack.tank) 
LAYOUT 3 – hantering av ackumulatorer (varmvattenberedare + 
ack.tank)  
 
OBS: Ack.tanken används som ackumulator för värmesystemet, 
och varmvattenberedaren som ackumulator för bruksvattnet. För 
ytterligare information se uppslaget om systemplaneringar. 
 

 

8. Beskrivning av funktionerna 

8.1. Modulering, ekonomidrift 

När kaminen är i drift försöker den nå den förinställda vatten- eller rumstemperaturen, när någondera av dessa uppnås går 
kaminen i ekonomidrift s.k. sparlåga (MODULATION WORK). Under denna fas kommer pelletsförbrukningen och 
fläkthastigheten att vara minimal. 
 

AIR MODULATION: när den inställda rumstemperaturen nås: i detta fall stannar pumpen som 
cirkulerar vattnet i värmesystemet. 

WATER MODULATION: när den inställda vattentemperaturen nås: i detta fall fortsätter pumpen att 
arbeta eftersom rumstemperaturen antagligen inte har uppnåtts. 

WORKING MODULATION: när både rums- och vattentemperatur uppnåtts. 

8.2.Comfort clima 

När kaminen kommer till moduleringsfasen, existerar en funktion som stänger av kaminen och startar den igen när 
temperaturen sjunkit. Denna funktion kallas COMFORT CLIMA. Denna funktion kan aktiveras i två lägen beroende på kaminens 
inställningar (se stycke 7.2.2. och 7.2.3.), AIR COMFORT CLIMA eller WATER COMFORT CLIMA. 

8.2.1 ”Air” comfort clima 

För att komma in i den här menyn, se stycke 7.3.6. 
Med Air Comfort inställningarna minskar systemet pelletskonsumtionen till 
ett minimum genom att aktivera moduleringsfasen (efter att inställd 
rumstemperatur uppnåtts). Då kaminen är i moduleringsfasen, kontrollerar 
kaminen att den inställda rumstemperaturen bibehålls under en viss tid 
(COMFORT DELAY oftast inställd på 4’), och ifall detta uppfylls går kaminen 
automatiskt i ECO STOP läge (s.k. stand by – eller viloläge). 
 
EXEMPEL: 
 
För att aktivera Comfort Clima, ställ in annat värde för OFF, använd knapp 1 
och 2. Bekräfta med OK. 
Ställ in tiden då kaminen skall vara kvar i WORKING MODULATION innan 
den övergår i ECO STOP (standard 4’). 
 
Det inställda värden (i detta fall 5 °C) aktiverar Comfort Clima funktionen. 
 
FUNKTION: 
Värdet bestämmer starttemperaturen för kaminen. 
EXEMPEL: 

• ställ rumstemperaturen till 21 °C (se avsnitt 7.2.2). 
• ställ comfort clima värdet till 5 °C. 

Med denna inställning kommer kaminen att stänga av vid 21 °C och att 
starta på nytt då rumstemperaturen sjunkit till 15 °C (21°C - 5°C - 0,5°C 
tolerans = ungefär 15 °C). Skärmen visar ett sträck av strängar på vänstra 
sidan. 
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Moduleringsfasen aktiveras, eftersom den inställda rumstemperaturen är uppnådd. Ifall temperaturen bibehålls under 
”COMFORT DELAY”-fördröjningen, går kaminen i viloläge och det står ECO STOP i displayen. Kaminen förblir i detta läge tills 
temperaturen sjunker under 15 °C, först då kommer kaminen att starta (gå i aktivtläge) igen. 
 
 
8.2.2. ”Water” comfort clima 
För att komma in i den här menyn, se stycke 7.3.6. 
Med Water Comfort inställningarna minskar systemet pelletskonsumtionen till ett minimum genom att aktivera moduleringsfasen 
(efter att den önskade temperaturen i vattnet uppnåtts). Då kaminen är i moduleringsfasen, kontrollerar kaminen att den 
inställda rumstemperaturen bibehålls under en viss tid (COMFORT DELAY oftast inställd på 4’), och ifall detta sker går kaminen 
automatiskt i ECO STOP läge (s.k. stand by – eller viloläge). 
 
OBS: Startfasen efter ECO STOP är den samma som den med Air Comfort. Ifall delta är 5 °C och kaminens inställda 
vattentemperatur är t.ex. 60°C, kommer kaminen att starta pånytt vid ca 54°C vattentemperatur. 
OBS 2: Kaminen som fungerar i ”COMFORT CLIMA” mode kan starta och stanna flera gånger per dag. Detta kan i sin tur slita 
på tändelementet lite mera än normalt. 
 

NÄR DU ANVÄNDER KAMINEN I DETTA LÄGE ÄR DET VIKTIGT ATT, VARJE GÅNG KAMINEN 
AUTOMATISKT STÄNGT AV SIG, SE TILL ATT BRÄNNSKÅLEN ÄR REN FÖR ATT KUNNA GARANTERA 
AV KORREKT TÄNDNING. COMFORT CLIMA LÄGET FUNGERAR OCKSÅ MED ETT EXTERNT 
TERMOSTAT.  

 

8.3. ”STAND-BY” läge 

Stand-by läge aktiveras då vattentemperaturen stiger till 85°C, denna funktion aktiveras automatiskt för att skydda 
värmekretsen, speciellt då COMFORT CLIMA inte är inställd på vattnet. Ifall kaminen kommer i denna situation går den 
automatiskt till STAND-BY läge för att skydda värmekretsen. Kaminen startar igen automatiskt efter att den svalnat och att det 
har uppstått ett värmebehov (rumstemperatur, vattentemperatur i kaminen eller tanktemperatur). 

8.4. SELF CONTROL SYSTEM mode (s.c.s för aktivering se stycke 7.3.9.) 

Självkontrollsystemläget SELF CONTROL SYSTEM (s.c.s.) gör att kaminen snabbare märker ifall ett problem inträffar. Det är 
rekommenderat att detta läge är aktiverat då du inte är i närheten då kaminen arbetar. 
 

8.5. SERVICE timmar 

Alla våra modeller behöver förutom den vanliga regelbundna rengöringen (se stycke 11 underhåll) också en specialrengöring 
som görs av installatören. Vid installationstillfället är det möjligt att ställa in ett antal timmar i drift, passande för modellen. Detta 
görs genom settings>>extra parameters>>TF53 Service hours. Då kaminen når det antalet man ställt in vid installationen 
kommer det ett meddelande på displayen ”SERVICE HOURS” följt av en akustisk signal. Då detta meddelande visas vänligen 
kontakta installatören så att specialrengöringen kan göras. Om rengöringen inte utförs kommer meddelandet att visas varje 
gång vid tändning, men det påverkar inte kaminens funktion. 
 

8.6. Matningsskruvens automatiska påfyllning 

När kaminen är ny är matningsskruven tom. Man kan mata den full automatisk på följande sätt: 
 
 
 
- Gå in i menyn STOVE STATUS 
 
 
 
- Tryck knapp 2 för att aktivera skruven. 
 
 
 
 
 
För att återgå till huvudmenyn, tryck samtidigt på tangenterna 
1 och 2. Alternativt är det möjligt att gå ur menyn steg för steg genom att varje gång trycka på OK. Upprepa proceduren flera 
gånger tills du kan se att det faller pellets i brännskålen.  
Det är endast möjligt att göra detta då kaminen är i fasen FINAL CLEANING eller avstängd. 

 
INNAN DU STARTAR KAMINEN; KONTROLLERA ALLTID 
 ATT BRÄNNSKÅLEN ÄR HELT TOM. 
 

 
 

 
 

V I K T I G T ! 

 

 
 

V I K T I G T ! 
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8.7. Försiktighetsåtgärder vid drift 

• Stäng av kaminen ifall det finns störningar i driften genom att trycka på knapp OK. 
• Fyll inte brännskålen manuellt 
• Obrunnen pellets som ligger kvar i brännskålen, efter tändingsförsök, måste avlägsnas innan följande försök 
• Töm aldrig pelletsen i brännskålen tillbaka in i pelletsbehållaren 
• Använd inte annat bränsle än pellets (6 eller 8 mm) 
• Ifall tändelementet inte fungerar, tänd INTE kaminen på annat sätt 
• Strömkablen får under inga omständigheter komma i kontakt med rökrören. 

 
OM OVANNÄMNDA REGLER INTE FÖLJS KAN DETTA FÖRORSAKA BÅDE PERSONSKADOR 
OCH SKADOR PÅ EGENDOM. 
 

8.8. Fjärrkontroll 

För fjärrkontrollen behöver du ett 12 volts batteri, av typerna 23AE eller LRV08. 

 
 

 
OM ”HOT SMOKE” SIGNALEN VISAS I DISPLAYEN, BETYDER DET ATT DET ÄR PROBLEM MED 
FÖRBRÄNNINGEN. DU BÖR KONTAKTA DIN INSTALLATÖR OCH BE OM EN GRANSKNING AV KAMINEN. 

FAS FÖRKLARING 
FINAL CLEANING Kaminen stänger av sig, nedkylningsprocessen är i gång. 
SWITCH ON Tändningsskedet har startat och pelletsen börjar trilla ner i brännskålen. 
WAITING FLAME Pelletsen tänds av den heta luften från tändelementet. Rökgastemperaturen stiger. 
FLAME LIGHT Tillräckligt hög rökgastemperatur. Synlig låga. 
WORK Kaminen är färdig med tändningsskedet, effektläget kan ändras 
Air/Water MODULATION Den inställda rums-/vattentemperaturen har nåtts, kaminen övergår i ekonomidriftläge. 

ECO STOP Comfort Clima inställningen är aktiverad, inställda temperaturen har nåtts. Kaminen är 
avstängd. 

T ON / T OFF Rumsgivaren är avstängd eller en extern termostat har anslutits. 
FAN WAITING START Kaminen är i nedkylningsfasen. När kaminen är nerkyld kan den starta automatiskt. 
FAN WAITING RE-START Kaminen är i nedkylningsfasen. När kaminen är nerkyld kan den starta automatiskt igen. 
WAITING SWITCH ON 
RE-START Tändningsskedet när kaminen är varm. Fungerar på samma sätt som SWITCH ON fasen. 

HOT SMOKE Rökgasens max. temperatur har överskridits. För att sänka temperaturen sänks 
pelletsmatningen och draget till nivån för effektläge 1. 

Water STAND-BY Vattentemperaturen är 85°C. Kaminen övergår automatiskt till STAND-BY läge och skyddar 
vattenkretsen. 

OFF Kaminen är avstängd 

Switching on or Waiting Flame 
PELLETS FINISHED 

Då begäran att starta i ECO-STOP och den automatiska avstängningen (TIMER) inträffar 
samtidigt så startar kaminen för att försäkra sig om att ingen obrunnen pellets finns i 
brännskålen innan kaminen övergår i FINAL CLEANING 

EXCESS LOAD När inställningen för pelletsmatningen (set pellets +5) är nära en kontinuerlig matning. 

 
 

V I K T I G T ! 

 

SAVE LIGHT MANAGEMENT 
• P1 - P2 Ställ in rumstemperatur :  Temperaturen kan ställas mellan ”EXT” och 
  ”MAN” 
• P4 – P5 Set H20 regulation  
• boiler : Inställning av kaminens vattentemperatur 
• OK: Bekräfta inställningar eller sätt displayen i  
 viloläge. 

STAND-BY ELLER MENY MANAGEMENT 
• OK multifuntkion :  Med ett tryck öppnas huvudmenyn och 

inställningar bekräftas.  
Det är också möjligt att avlägsna dig från menyerna ett steg i taget. 

• P1 – P5 multifunktion: Bläddra genom ikonerna i menyn. 
• P1 visar temperaturen: Temperaturen kan ställas mellan ”EXT” och 
 ”MAN”. 

• P4 visar effekten: Ställer effekten från Min till Max. 

 
 

V I K T I G T ! 



16.10.2012   
  Bruksanvisning för vattenmantlade pelletskaminer 
  

 

29 
 

9. Beskrivning av alarm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALARM ORSAK PROBLEMLÖSNING 

Pelletsbehållaren är tom Kontrollera att det finns pellets i behållaren. Fyll på. 

Matningsskruven matar inte in pellets Töm behållaren, kontrollera att det inte fallit in något föremål som 
hindrar skruven att fungera korrekt. 

Inte tillräcklig pelletsmatning Reglera pelletsinställningarna. 

 
ALARM 06 

PELLETS FINISHED 
 

 Om problemet upprepar sig vänligen kontakta din återförsäljare. 

Strömavbrott under drift Tryck på OFF-knappen, starta därefter kaminen igen. ALARM 01 
BLACK-OUT 

 Om problemet upprepar sig vänligen kontakta din återförsäljare. 

Pelletsbehållaren är tom Kontrollera att det finns pellets i behållaren. Fyll på. 
Felaktig inställning av pellets-
/luftblandningen i tändningsskedet 

Kontakta din återförsäljare. ALARM 05 
NO SWITCH ON 

Tändelementet trasigt eller felinstallerat Kontakta din återförsäljare. 

Pelletsbehållaren är tom Kontrollera att det finns pellets i behållaren. ALARM 11 
FLAME  

ANOMALY Felaktig inställning av pellets-
/luftblandningen i tändningsskedet. 

Kontakta din återförsäljare. 

ALARM 12 
ROTATION 

ANOMALY OF  
EXRACTOR 

Rökfläktens varvtal är 15% lägre än 
önskat 

Kontakta din återförsäljare. 

Rökrörets givare är trasig eller feinställd Kontakta din återförsäljare. 
Ingen elförsörjning till rökgasfläkten Kontakta din återförsäljare. 

ALARM 4 
AXTRACTOR 

Rökgasfläkten är blockerad Kontakta din återförsäljare. 
Brännskålen är i behov av rengöring Rengör kaminen enligt anvisningarna i bruksanvisningen 
Inget drag. Kontrollera att rökröret är öppet och rent. 

ALARM 08 
DEPRESSION 

Undertrycksgivaren är defekt. Kontakta din återförsäljare. 
Givaren som mäter temperaturen 
överskrider larmgränsen 

Återställ termostaten genom att trycka på knappen på kaminens 
baksida. (Se figuren nedan). 

Centrifugalfläkten är defekt. Kontakta din återförsäljare. 
Förbränningen i brännskålen är inte 
optimal. Stäng av kaminen, rengör brännskålen och justera pelletsmatningen. 

ALARM 07 
THERMAL SWITCH 

 Om problemet upprepar sig vänligen kontakta din återförsäljare 

Förbränningen i brännskålen är inte 
optimal. 

Stäng av kaminen, rengör brännskålen och justera pelletsmatningen. 

Centrifugalfläkten är defekt Kontakta din återförsäljare. 
ALARM 03 

SMOKE TEMP. 
 Om problemet upprepar sig vänligen kontakta din återförsäljare 
Rökgasgivaren fungerar inte korrekt Kontakta din återförsäljare. 
Rökgasgivaren är frånkopplad från 
moderkortet. 

Kontakta din återförsäljare. 
ALARM 02 

SMOKE PROBE 
 Om problemet upprepar sig vänligen kontakta din återförsäljare 
Trycket i systemet är större eller mindre 
än standardvärde (vilket sträcker sig 
från 0,5 bar till 2,5 bar). Trycket på kalla 
sidan rekommenderas vara ca 1,0 bar. 

Fyll systemet eller lufta för återställa trycket som krävs för att kaminen 
skall fungera korrekt ALARM 16 

PRESSURE 

 Om problemet upprepar sig vänligen kontakta din återförsäljare 

ALARM 10 
HOT WATER 

Kaminens vattentemperatur överstiger 
90°C Kontakta din återförsäljare. 

ALARM 14 
Auger PHASE 

Ingen elförsörjning till skruvmotorn Kontakta din återförsäljare. 
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ALARM 15 
Auger TRIAC 

Anordningen på moderkortet som styr 
matarskuven är trasig. 

Kontakta din återförsäljare. 

Dörren till brännkammaren är inte 
ordentligt stängd. Kontrollera att den är ordentligt stängd. 

Dålig förbränning i brännskålen. Stäng av kaminen, rengör brännskålen och området omkring. Justera 
förbränningen med pellets/luftinställningarna. 

Det finns ett främmande objekt i röret 
för luftintaget. Kontrollera luftkanalen är fritt från främmande objekt. 

ALARM 13 
INSUFFICIENT 

FLOW 

 Om problemet upprepar sig vänligen kontakta din återförsäljare 

ALARM 17 
DIRT AIR  

FLOW METER 

Luftmängsmätaren kan vara smutsig 
och därmed mäta fel. 

Kontakta din återförsäljare. 

ALARM 09 
FAULT 

AIR FLOW METER 

Luftmängsmätaren kan var frånkopplad 
eller defekt 

Kontakta din återförsäljare. 

 
 
ALLA ALARM GÖR ATT KAMINEN STÄNGER AV SIG OMEDELBART. TRYCK PÅ ”OK” PÅ 
DISPLAYEN I 3 sek. FÖR ATT KVITTERA LARMET. 

 
 

V I K T I G T ! 
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10. Elschema 

10.1.Elschema för HR 100 (BASIC hydraulic layout) 
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10.2.Elschema för HRV 120 – HRV 135 (BASIC hydraulic layout) 
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11. Rengöring 

 
Kontrollera följande punkter innan du utför renings- och serviceåtgärder: 

- försäkra dig om att kaminen är kall 
- försäkra dig om att askan är helt kall 

 
 
 

Läs och följ instruktionerna nedan ordentligt! Om instruktionerna inte följs kan det medföra 
funktionsstörningar hos kaminen. 
 

 

11.1. Rengör ytorna 

Använd en fuktig (vatten, vatten och såpa) trasa för att rengöra de målade metalldelarna. Märk att starka tvättmedel skadar 
kaminens ytor. 
 

11.2. Rengöring av brännskålen innan kaminen startas 

Se till att brännskålen där förbränningen sker är ren och att aska inte täpper till brännskålens hål. Endast genom att göra dessa 
åtgärder kan en bra förbränningsprocess garanteras och överhettning av kaminen förhindras. Överhettning kan i sin tur leda till 
färgen på dörren eller andra målade delar skadas. Aska kan även hindra kaminen från att starta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Endast en ren brännskål kan garantera att användningen av kaminen sker utan problem. Under användning kan det bildas 
avlagringar i brännskålen som genast måste tas bort. En rengjord brännskål skall se ut som i Fig 39-A; ifall den mera liknar Fig. 
39-B måste den rengöras omedelbart. Även i samma parti pellets kan pelletskvaliteten variera. Detta kan i sin tur skapa 
olikheter i förbränningen och kan sedan påverka hur ofta du måste rengöra kaminen. En korrekt utförd daglig rengöring ger 
kaminen möjlighet att brinna på ett optimalt sätt, ger ett konstant högt värmeutbyte, samt minimerar antalet felfunktioner som 
med tiden rent av kan behöva en serviceman för att korrigeras. 
 
OBS! Kvaliteten på pellets påverkar behovet av rengöring. Det kan vara nödvändigt att rengöra kaminen dagligen. 

 

11.3. Rengöring av glaset 

Ravelli kaminer har ett automatiskt rengöringssystem för glas. När kaminen är på strömmar luft längs glaset och håller på det 
sättet glaset rent från sot och aska. Trots detta kommer det efter ett antal arbetstimmar att bildas en gråaktig yta. Glaset kan 
putsas när kaminen är avstängd. Använd en bomulls trasa, hushållspapper, tidningspapper och glasskrapa. Oftast 
rekommenderar vi att glasen rengörs med en fuktig trasa och med aska från förbränningen (den har en slipande funktion). 
 

 
STARTA INTE kaminen ifall det finns några tecken på att glaset är skadat. Byt glaset innan du 
använder kaminen igen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

V I K T I G T ! 

 

 
 

V I K T I G T ! 
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12. Garanti 
 

12.1. Garantibevis 

Ravelli tackar för ert förtroende när ni skaffat en av våra pelletskaminer och uppmanar dig att: 
- studera installationsinstruktionerna, användningen och underhållet av kaminen. 
- studera garantivillkoren som kan ses nedan. 

Den medföljande blanketten måste fyllas i och skrivas under av installatören/försäljaren. Om detta inte sker är kaminen inte 
täckt av garantin. 

12.2. Garantivillkor 

Garantin täcker defekter på tillverkningsmaterialen om produkten inte gått sönder på grund av inkorrekt användning, 
oförsiktighet, felkoppling eller inställningsfel. 
Följande täcks inte av garantin: 

- vermikuliten (Firex 600) 
- dörrens glas 
- fibertätningarna 
- målfärgen 
- den rostfria/gjutjärns- brännskålen 
- tändelementet 
- keramiken (majolikan) 
- skador som orsakats av fel installation och/eller hantering av kaminen och/eller av kunden. Att använda 

pellets av dålig kvalitet eller annat material kan skada kaminens komponenter vilket kan göra att garantin 
och försäljarens ansvar bryts. 

Använd sådan pellets som beskrivits i den här handboken. Alla skador som sker under transport märks kanske inte, var därför  
vänlig och kontrollera produkten genast när du får den och meddela din försäljare om saken. 
Tillverkarens garantivillkor syns alla här och det går inte att göra några hänvisningar till andra garantier och önskemål. 
Garantiblanketten som följer med kaminen måste fyllas i och skickas till importören inom 8 dagar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.3. Informarion 

För information eller vid problem, var vänlig och kontakta din återförsäljare eller servicecenter som kan ge service och direkt 
svar på dina frågor. 
 
 

 

 
 

Kardonar 
Österbyvägen 4 
10620 EKENÄS 

FINLAND 
Tel.:+358 (0)19 231 520 

Internet: www.kardonar.com 
e-mail: kardonar@kardonar.com 
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13. Pelletskaminernas tekniska data 

 
EGENSKAPER U.M. HR100 HRV120 HRV135 HRV160 HR200 
Vikt Kg 160 160 160 237 255 
Höjd cm 101,4 101,4 120 125 127,3 
Bredd cm 52,4 52,4 54 57 57 
Djup cm 58,2 58,2 61 64,1 65,6 
Rökrörets diameter mm 80 80 80 100 100 
Luftintag (air intake tube section) mm 50 50 50 80 80 
Max effekt Kw 14 15 17 20 26 
Max effekt till vatten Kw 10 10 13,5 16 20 
Max effekt till luften Kw 4,0 5,0 3,5 4,0 6,0 
Min effekt Kw 4,2 4,5 5 6,8 8,3 
Min effekt till vatten Kw 3,15 3,1 3,07 4,1 5,7 
Min effekt till luften Kw 0,8 1,15 1,97 2,3 2 
Rökmassan vid nominell effekt g/s 10,5 11 11,3 13 11,3 
Rökmassan vid nedsatt effekt g/s 4,7 4,9 4,5 6 4,5 
Rökgastemperatur vid nominell effekt °C 123 120 148 170 183 
Rökgastemperatur vid nedsatt effekt °C 85 80 82 95 101 
Verkningsgrad vid nominell effekt % 90 90 90,1 90 90 
Verkningsgrad vid nedsatt effekt % 94 94 94,5 94 93 
CO utsläpp vid nominell effekt (vid 13% O2) % 0,036 0,037 0,035 0,03 0,03 
CO utsläpp vid nedsatt effekt (vid 13% O2) % 0,016 0,017 0,012 0,02 0,02 
Max pellets konsumption Kg/h 2,7 3 3,2 4,4 5,6 
Min pellets konsumption Kg/h 0,8 1 1 1,6 1,8 
Tank kapacitet Kg 16 16 30 35 45 
Rördimension framledning och retur tum 3/4 3/4 3/4 1/2: 3/4 1/2 : 3/4 
Rördimension bruksvattenvärmeväxlare tum - - - 1/2 1/2 
Rördimension säkerhetsventil mm 15/18 15/18 15/18 15/18 15/18 
Pumpeffekt mc/h 6 6 6 6 6 
Högsta tillåtna vattentryck bar 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
Elförsörjning V 220 220 220 220 220 
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SERVICEÅTGÄRDER... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


