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Szanowny Kliencie
Dziękujemy za wybranie naszego produktu.
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, co pozwoli na bezpieczne i w
pełni satysfakcjonujące wykorzystanie jego możliwości.
W celu otrzymania wszelkich dodatkowych wyjaśnień lub informacji prosimy o kontakt ze SPRZEDAWCĄ, u którego dokonali
Państwo zakupu lub z AUTORYZOWANYM SERWISEM, do którego kontakt znajdą Państwo na stronie www.edilkamin.com.
UWAGA
- Po rozpakowaniu produktu należy sprawdzić jego stan, oraz kompletność dostawy (pilot sterujący, kolano przyłączeniowe wraz
z opaską, rozeta maskująca, 2 części pokrywy z blachy, rączka, karta gwarancyjna, rękawica, karta techniczna, łopatka, sole
osuszające).
W razie stwierdzenia nieprawidłowości należy niezwłocznie zwrócić się do sprzedawcy.
- uruchomienie/oddanie do użytku
Przypominamy, iż pierwsze uruchomienie pieca przeprowadzić może WYŁĄCZNIE autoryzowany serwis Edilkamin lub wykwalifikowany instalator posiadający odpowiednie doświadczenie w branży, który sprawdzi prawidłowość instalacji oraz wypełni kartę
gwarancyjną.
Dane teleadresowe najbliższego punktu seriwsowego otrzymają Państwo u sprzedawcy lub na stronie www.edilkamin.com.
Nieprawidłowa instalacja, brak wymaganej konserwacji oraz niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie piecyka powodują przepadek gwarancji oraz zwalniają producenta z wszelkiej odpowiedzialności za powstałe w następstwie szkody
- numer seryjny niezbędny do zidentyfi kowania piecyka znajduje się:
- na górnej części opakowania
- w książeczce gwarancyjnej znajdującej się wewnątrz paleniska
- na tabliczce znamionowej znajdującej się z tyłu urządzenia;
Wspomniane dokumenty muszą być zachowane w celu identyfi kacji piecyka wraz z dowodem zakupu, którego dane należy podać
w razie kierowania zapytań oraz udostępniane w przypadku ewentualnej usługi serwisowej;
- ilustracje zawarte w podręczniku mają charakter czysto poglądowy.

Firma EDILKAMIN S.p.A.. z siedzibą w Via Vincenzo Monti 47 - 20123 Milano - Nr NIP 00192220192
Niżej wymieniony piecyk na pelet drzewny jest zgodny z Normą UE 305/2011 (CRP) oraz ze zharmonizowaną Norm Europejską
EN 14785:2006
PIEC NA PELET marki ITALIANA CAMINI o nazwie handlowej POINT PLUS
Nr SERYJNY Patrz tabliczka znamionowa

Deklaracja osiągów (DoP - EK 098): Patrz tabliczka znamionowa

Ponadto oświadcza, że:
piec na pelet drzewny POINT PLUS spełnia wymogi norm europejskich:
2006/95/CE - Dyrektywa Niskich Napięć
2004/108/CE - Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej
EDILKAMIN S.p.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie urządzenia w przypadku wymiany części,
montażu i/lub modyfi kacji nie przeprowadzonych przez personel EDILKAMIN i bez upoważnienia producenta.
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ZASADA DZIAŁANIA

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Gorące powietrze jest oddawane do otoczenia w którym
zainstalowano piecyk poprzez kratkę (I) umieszczoną w górnej
frontowej części piecyka. Ciepło jest oddawane do otoczenia
także przez promieniowanie przez szklane drzwiczki piecyka.
• Urządzenie nie może być obsługiwane przez osoby, w tym
dzieci, których zdolności ! zyczne, sensoryczne lub umysłowe
są obniżone. Dzieci muszą być nadzorowane, aby nie bawiły
się urządzeniem.
• Główne zagrożenia, jakie ewentualnie występują podczas
użytkowania urządzenia wynikać mogą z nieprzestrzegania zasad instalacji oraz z bezpośredniego kontaktu z wewnętrznymi
częściami elektrycznymi, które są pod napięciem, z kontaktu z
ogniem, nagrzanymi elementami piecyka (szyba, rury, odprowadzenie gorącego powietrza), wprowadzenia do paleniska
niedozwolonych substancji, użycia niewłaściwego paliwa,
nieprawidłowej konserwacji lub częstego naciskania przycisku
uruchamiania bez uprze-dniego wyczyszczenia paleniska.
•W razie awarii któregoś z istotnych komponentów zadziała
układ zabezpieczający i wyłączy urządzenie – nie należy
interweniować w takich przypadkach, lecz pozwolić by
wyłączyło się automatycznie.
• Aby piecyk mógł działać prawidłowo należy ściśle
przestrzegać instrukcji podanych w niniejszej publikacji.
• Gdy piecyk pracuje drzwiczki muszą być zamknięte: proces
spalania jest sterowany automatycznie i nie ma konieczności
wykonywania żadnych dodatkowych czynności.
• Używać jako paliwa wyłącznie najlepszej jakości certy! kowanego peletu drzewnego o śr. 6 mm.
• W żadnym wypadku nie wprowadzać do paleniska i do
zasobnika żadnych innych przedmiotów i substancji poza
peletem.
• Do czyszczenia kanału spalinowego (odcinka kanału, który
łączy otwór odprowadzenia spalin z piecyka z przewodem
kominowym) nie wolno stosować produktów palnych.
• Unikać otwierania drzwiczek komory spalania kiedy piecyk
jest gorący, poczekać aż urządzenie wystygnie.
• Piecyk nie może pracować przy otwartych drzwiczkach, z
pękniętą szybą lub z otwartą pokrywą zasobnika na pelet.
• Nie wolno stawać na urządzeniu ani umieszczac na nim
ciężkich przedmiotów.
• Nie wieszać ubrań do wysuszenia bezpośrednio na piecyku.
Ewentualną suszarkę na bieliznę ustawić w bezpiecznej
odległości (niebezpieczeństwo pożaru).
• Palenisko i zasobnik czyścić wyłącznie odkurzaczem NA
ZIMNO
• Szybę należy czyścić NA ZIMNO przeznaczonymi do tego
produktami i szmatką.
• Upewnić się, że piecyk zostanie ustawiony i uruchomiony
przez serwis firmy Edilkamin, zgodnie ze wskazaniami
zawartymi w niniejszej karcie produktowej. Jest to warunek
niezbędny dla aktywacji gwarancji.
• Podczas pracy piecyka przewody odprowadzające oraz
drzwiczki nagrzewają się do wysokich temperatur (nie dotykać
ich bez użycia odpowiedniej rękawicy).
• Nie należy pozostawiać w bezpośredniej bliskości pieca przedmiotów nieodpornych na działanie wysokich temperatur.
• NIGDY nie używać paliw płynnych do rozpalenia pieca lub
podsycenie ognia
• Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych w pomieszczeniu gdzie piecyk pracuje, ani otworów doprowadzających powie-trze
do samego piecyka.
• Nie doprowadzać do zamoczenia urządzenia, nie zbliżać się
do części pod napięciem z mokrymi dłońmi.
• Nie zakładać redukcji na przewody odprowadzania spalin.
• Piecyk można zainstalować wyłącznie w pomieszczeniach
spełniających wymogi przeciwpożarowe, oraz zapewniających
wszystko co potrzebne (doprowadzenia i odprowadzenia) do
prawidłowego działania urządzenia.

Piecyk POINT PLUS został zaprojektowany do wytwarzania
gorącego powietrza w procesie spalania peletu drzewnego,
który jest sterowane elektronicznie. Poniżej zilustrowano jego
działanie (litery odnoszą się do rys.1). Paliwo piecyka (pelet)
pobierane jest z zasobnika (A) i, za pośrednictwem podajnika
ślimakowego (B), napędzanego przez motoreduktor (C) przenoszone zostaje na palnik (D). Pelet rozpalany jest strumieniem
gorącego powietrza wytworzonego przez zapalarkę elektryczną
(E) i zasysanego do wnętrza paleniska dzięki wentylatorowi
wyciągu spalin (F).
Powstałe w procesie spalania spaliny usuwane są z paleniska
za pośrednictwem tego samego wentylatora (F) i odprowadzane na zewnątrz króćcem (G) znajdującym się z tyłu, z lewej
strony lub w górnej płycie pieca.
Piec POINT PLUS jest zaprojektowany w taki sposób, aby
wytwarzane gorące powietrze było oddawane do pomieszczenia, w którym piecyk jst zainstalowany.
Aby rozprowadzić powietrze również do innych pomieszczeń
w domu konieczne jest zastosowanie jedengo z poniższych
zestawów opcjonalnych (więcej szczegółow na stronie 10-11).
- ZESTAW DO DYSTRYBUCJI NR 12 do doprowadzania
powietrza do lokalu przyległego
- ZESTAW DO DYSTRYBUCJI NR 12 BIS do doprowadzenia
powietrza do odległego pomieszczenia.
Palenisko wykonane z wermikulitu jest w przedniej części
zamknięte drzwiczkami z szybą ze szkła ceramicznego. (do
otwierania uywać specjalnej “rączki”).
Ilość paliwa oraz praca wentylatora odprowadzania spalin
i doprowadzenia powietrza do spalania regulowane są za
pomocą karty elektronicznej wyposażonej w oprogramowanie
pozwalające na uzyskanie optymalnej wydajności procesu
spalania oraz niskich emisji pyłów.
Piec jest wyposażony w port szeregowy do podłączenia przewodem (kod. 640560) urządzeń zdalnego sterowania (termostatów pokojowych itp).
Ceramiczna obudowa zewnętrzna jest dostępna w trzech wersjach kolorystycznych: kremowej, bordowej i szarej

I
A
B
D

E
C
G
F

rys. 1
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• W razie konieczności wykonania czyszczenia obwodu
spalinowego należy wyjąć okładzinę z wermikulitu usuwając
odpowiednie kotwy.
• W RAZIE NIEPOWODZENIA PODCZAS PIERWSZEGO ROZPALENIA NIE POWTARZAĆ ROZPALENIA
PRZED OPRÓŻNIENIEM PALNIKA (ZEBU UNIKNĄĆ
USZKODZENIA URZĄDZENIA)

WYMIARY
PRZÓD

TYŁ

powietrze
Ø
4 cm ariado
combustione
spalania Ø 40mm

93

odprowadzenie
Ø 8 cmØuscita
spalin
80mmfumi

12,5

5,5

49

9,5

BOK

RZUT

odprowadzenie
Ø 8 cm
spalin
Øuscita
80mmfumi

13,5

11

13,5

34

50

93

odprowadzenie
8 cm uscita
fumi
spalin
Ø 80mm

14

49
50
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34

29

dystrybucja
Ø 8 cm powiegorącego
canalizzazione
trza
80 mm
ariaØcalda

URZĄDZENIA ELEKTRONICZNE

I/O PANELU STEROWANIA

termopara
+

port szeregowy
RS323

---

PANEL STEROWANIA

czujnik temperatury
otoczenia

• KARTA ELEKTRONICZNA

rpm spalin

Moduł reg. czas.

bezpiecznik

CR2032 bateria
podtrzymująca

zasilanie 230 vac
50hz +/-10%

bezpiecznik 2(T)A

ekstraktor spalin
zapalarka
wentylator
nawiewny

wyjście DGP
wewnętrzne
wyjście DGP
z tyłu pieca

wentylator DGP wentylator DGP
wewn.

URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE
• TERMOPARA:
znajduje się na odprowadzeniu spalin, odczytuje ich
temperaturę.
Zależnie od wprowadzonych parametrów steruje fazami
rozpalania, pracy i wygaszania.
• PRESOSTAT RÓŻNICOWY:
znajduje się w strefi e wyciągu spalin, interweniuje gdy
wykryje problem z podciśnieniem w obwodzie spalin (np.
zapchany przewód spalinowy) przerywając podawanie peletu
i powodując wygaszenie się pieca
• TERMOSTAT BEZPIECZEŃSTWA:
Do jego zadziałania dochodzi kiedy temperatura wewnątrz
piecyka jest zbyt wysoka.
Blokuje załadunek peletu i powoduje wygaszenie piecyka.

PORT SZEREGOWY
Na wyjściu szeregowym RS232 przy użyciu odpowiedniego
przewodu (kod 640560) autoryzowany serwis może
zainstalować opcjonalne urządzenia dla zdalnego sterowania
załączeniami i wygaszeniami piecyka, np. sterownik telefoniczny, termostat pokojowy. Wyjście szeregowe znajduje się z
wewnątrz, po lewej stronie piecyka.
BATERIA PODTRZYMUJĄCA
Na płycie elektronicznej znajduje się bateria podtrzymująca
pamięć sterownika (typ CR 2032 o poj. 3 Volt). Sygnalizacja jej
wyczerpania jest konsekwencją normalnego zużywania się (nie
jest uznawane za wadę produktu). Bliższych informacji może
udzielić Państwu personel techniczny dokonujący pierwszego
uruchomienia piecyka.
BEZPIECZNIK
na wtyku z wyłącznikiem, umieszczonym z tyłu piecyka,
umieszczone są dwa bezpieczniki, z których jeden jest
działający * a drugi zapasowy **.

• CZUJNIK PRZEPŁYWU POWIETRZA
znajdujący się w przewodzie doprowadzenia powietrza, do
jego zadziałania dochodzi kiedy przepływ powietrza nie jest
prawidłowy , co powoduje problemy z podciśnieniem w
obwodzie spalin i powoduje wyłączenie pieca.

**
*
-7-

CECHY TECHNICZNE
PARAMETRY TERMOTECHNICZNE w myśl EN 14785
Moc znamionowa

Moc zredukowana

8,7

2,8

kW

8

2,5

kW

Sprawność

91,5

92,5

%

Emisja CO przy 13% O2

0,013

0,051

%

Temperatura spalin

133

80

°C

Zużycie paliwa

1,8

0,6

kg/h

Minimalny ciąg

12 - 5

10 - 3

Pa

Moc cieplna ze spalania
Moc termiczna

Pojemnośc zasobnika

15

Czas niezależnej pracy

kg

7

20

ore

Ogrzewana kubatura *

210

m3

Średnica przewodu odprowadzania spalin (końc. męska)

80

mm

Średnica przewodu doprowadzenia powietrza (końc. męska)

40

mm

Waga z opakowaniem

138

kg

DANE TECHNICZNE DO ZWYMIAROWANIA PRZEWODU SPALINOWEGO
Moc termiczna
Temperatura spalin na wyjściu

Moc znamionowa

Moc zredukowana

8

2,5

kW

160

96

°C

Minimalny ciąg

0-5

Przepływ spalin

Pa

5,7

3,2

g/s

* Ogrzewaną kubaturę obliczono przy założeniu zastosowania peletu o kaloryczności przynajmniej 4300 kcal/kg oraz przy
odpowiedniej izolacji budynku i zapotrzebowaniu cieplnym 33 Kcal/m3 na godz.
* Należy wziąć również pod uwagę usytuowanie pieca w ogrzewanym pomieszczeniu.

PARAMETRY ELEKTRYCZNE
Zasilanie

230Vac +/- 10% 50 Hz

Średnia pochłaniana moc

120

W

Moc pochłaniana podczas rozpalania

320

W

Moc na karcie eletronicznej *

Bezpiecznik 2AT, 250 Vac

UWAGA:
1) należy wziąć pod uwagę, że urządzenia zewnętrzne mogą powodować zakłócenia działania płytki elektronicznej piecyka.
2) uwaga: interwencje na komponentach znajdujących się pod napięciem, konserwacje i/lub kontrole muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel.
(Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności konserwacji należy odłączyć piecyk od zasilania elektrycznego).
Powyższe dane są orientacyjne.
EDILKAMIN zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez uprzedzenia, zmian mających na celu polepszenie wydajności.
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INSTALACJA
Jeżeli w instrukcji nie jest określone inaczej, należy
postępować wg lokalnych przepisów obowiązujących w
kraju instalacji.
W przypadku instalacji w budynkach wielorodzinnych,
należy poprosić o zgodę administrację budynku.

ODPROWADZENIE SPALIN
Piecyk musi posiadać własny system odprowadzania
(nie wolno korzystać z kanału spalinowego, do którego
podłączone są inne urządzenia).
Spaliny są odprowadzane przez króciec o średnicy 8 cm
znajdujący się z tyłu piecyka.
Spaliny z piecyka odprowadzamy na zewnątrz za pomocą
przewodów stalowych posiadających certyfi kat EN 1856. Rurę
należy hermetycznie uszczelnić. Do uszczelnienia i ewentualnej izolacji użyć materiałów odpornych na wysokie temperatury (silikon lub masa odporna na wysokie temperatury).
Jedyny dozwolony odcinek poziomy może mieć długość do 2
m. Maksymalnie 3 kolana (max 90°). Jeżeli nie podłączamy
odprowadzenia spalin do przewodu kominowego, należy
wykonać odcinek pionowy o długości przynajmniej 150 cm,
zakończony parasolem chroniącym przed wiatrem (patrz
UNI10683). W przypadku kanału zewnętrznego należy go
odpowiednio zaizolować. Jeżeli przewód spalinowy wchodzi
do przewodu kominowego, musi on być przystosowany do
spalin pochodzących ze spalania paliw stałych, a jeśli jego
średnica przekracza 150 mm należy wprowadzić do wewnątrz
wkład rurowy o odpowiedniej średnicy i z odpowiednich
materiałów (np. stal Ø 80 mm).Wszystkie odcinki przewodu
spalinowego muszą być dostępne celem kontroli drożności.
Kominy i przewody spalinowe, do których podłączone są
urządzenia na paliwo stałe muszą być czyszczone przynajmniej
raz w roku (sprawdzić czy istnieją odpowiednie normy w tym
zakresie w kraju użytkowania piecyka). Brak regularnej kontroli i czyszczenia zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia
pożaru w kominie. W przypadku jego wystąpienia należy
postępować następująco: nie gasić pożaru wodą; opróżnić
zasobnik peletu.Przed ponownym uruchomieniem urządzenia
skontaktować się z wyspecjalizowanym personelem.
Piecyk jest przeznaczony do użytkowania w każdych warunkach klimatycznych. W przypadku szczególnych warunków
np. silnego wiatru moga zadziałać systemy zabezpieczające
powodujące wyłączenie piecyka. W takim przypadku nie
włączać urządzenia z wyłączonymi zabezpieczeniami, jeśli
problem nadal występuje wezwać serwis producenta.
PRZYKŁADY
Rys. 1
Rys. 2

SPRAWDZENIE KOMPATYBILNOŚCI Z INNYMI
URZĄDZENIAMI
NIE należy instalować piecyka na pelet w pomieszczeniach,
gdzie pracują już urządzenia grzewcze na gaz typu B (np.
kotły gazowe, piecyki lub urządzenia z okapem wyciągowym)
ponieważ mogłyby powodowa podciśnienie w pomieszczeniu
zakłócając działanie tych urządzeń lub samego piecyka.
SPRAWDZENIE PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNEGO
(wtyczkę podłączyć w łatwo dostępnym miejscu)
Piecyk dostarczany jest wraz z przewodem zasilającym, którego wtyczkę należy podłączyć do gniazda 230V 50 Hz, najlepiej
wyposażonego w wyłącznik elektromagnetyczny.
W przypadku, gdy wtyczka znajduje się w miejscu trudno
dostępnym Klient powinien umieścić przed piecykiem
urządzenie odcinające zasilanie (wyłącznik).
Skoki napięcia powyżej 10% mogą negatywnie wpływać na
pracę piecyka.
Instalacja elektryczna musi być prawidłowo wykonana, należy
przede wszystkim sprawdzić sprawność obwodu uziemienia.
Linię zasilającą wykonać z przewodu o przekroju
odpowiadającym mocy urządzenia.
Niesprawne działanie obwodu uziemienia może być powodem
złego funkcjonowania piecyka, za które Edilkamin nie ponosi
żadnej odpowiedzialności.
ODLEGŁOŚCI BEZPIECZNE ZE WZGLĘDU NA PRZEPISY PRZECIWPOŻAROWE
Piecyk musi być zainstalowany z zachowaniem następujących
warunków:
- minimalna odległość z boków i z tyłu od materiałów niepalnych - 20 cm
- przed piecykiem nie moga się znajdować materiały
łatwopalne w odległości mniejszej niż 80 cm.
Jeśli zachowanie tych odległości nie będzie możliwe, należy
użyć odpowiednich zabezpieczeń techniczno-budowlanych aby
uniknąć ryzyka pożaru. W przypadku podłączenia do ściany z
drewna lub innego palnego materiału konieczne jest zaizolowanie rury odprowadzającej spaliny
DOPROWADZENIE POWIETRZA
Do pomieszczenia, w którym ma być zainstalowany piecyk od
tyłu urządzenia musi zostać doprowadzone z zewnątrz kanałem
wentylacyjnym o przekroju co najmniej 80 cm2, powietrze
niezbędne do spalania.
W takim przypadku NIE można dostawić pieca całkowicie do
ściany.
Alternatywnie można doprowadzić powietrze bezpośrednio
do pieca przez przedłużenie stalową rurą o średnicy 4 cm
podłączoną do otworu z tyłu piecyka. Rura nie może być
dłuższa niż 1 m i nie może posiadać kolan. Wzdłuż przewodu
poboru powietrza należy zapewnić wolną przestrzeń o przekroju min.12cm². Zewnętrzny końcowy odcinek musi być
zakończony kolanem 90° do dołu lub osłoną chronicą przed
wiatrem oraz siatką przeciw owadom, która jednak nie zredukujeprzekroju przelotowego poniżej 12 cm².

A: kanał spalinowy stalowy izolowany
B: minimalna wysokość 1,5 m, ale zawsze ponad poziom kalenicy
C-E: doprowadzenia powietrza z zewnątrz (min. 80 cm2 przekroju
efektywnego)
D: stalowy wkład wewnątrz istniejącego murowanego przewodu
kominowego.

KOMIN
Podstawowe parametry jakie musi spełniać to:
- wewnętrzny przekrój u podstawy musi odpowiadać przekrojowi przewodu kominowego;
- przekrój wylotu nie może być mniejszy niż dwukrotność
przekroju przewodu kominowego;
- umiejscowienie na wolnej przestrzeni, ponad szczytem dachu
i poza strefami odpływu.
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INSTALACJA
A
B
B1

rys. 1

rys. 2

C

rys. 3

rys. 4

E
D
rys. 5

rys. 6

G

rys. 7

rys. 9

H

D

I

rys. 8

ODPROWADZENIE SPALIN
POINT PLUS posiada możliwość podłączenia przewodu
odprowadzania spalin z góry, z tyłu lub z lewej strony
urządzenia.
ABY WYKONAĆ PODŁĄCZENIE ODPROWADZANIA SPALIN DO PRZEWODU KOMINOWEGO
W JAKIEJKOLWIEK KONFIGURACJI NALEŻY
ZDEMONTOWAĆ LEWĄ ŚCIANKĘ PIECYKA.
w celu wykonania podłączenia należy:
- wykręcić (na około 15 mm) dwie śruby znajdujące się
na żeliwnej górnej płycie piecyka, pod blaszaną pokrywą
zasobnika(A –rys. 2).
- otworzyć drzwiczki i wyciągnąć ocynkowaną płytę przednią
(B1 – rys. 2.
- poluzować śruby znajdujące się w dolnej/przedniej części
lewego boku piecyka (B – rys. 2).
- usunąć śrubę pod topem (patrz rys. 5 na str. 9)
- zdemontować metalową ściankę boczną przesuwając j o
około 2 cm do przodu piecyka i wyciągając najpierw dolną
część, a następnie wysuwając górną krawędź spod płyty górnej
(rys. 3).
teraz można zdecydować w jaki sposób chcemy poprowadzić
odprowadzenie spalin.
PODŁĄCZENIE ODPROWADZENIA SPALIN OD TYŁU
PIECYKA
Zamontować kolano przyłczeniowe za pomocą opaski dostarczanej z urządzeniem za króćcu ślimaka dprowadzania
spalin (C - rys. 4).
Podłączyć przewód odprowadzania spalin (nie dostarczany) do
do wyżej wymienionego kolana przyłączeniowego.
W tym wypadku wystarczy przeprowadzić rurę do odprowadzania spalin (nie dostarczaną) przez otwór znajdujący się w
dolnej części tylnej ścianki piecyka (rys. 4).
PODŁĄCZENIE ODPROWADZENIA SPALIN Z BOKU
Zamontować kolano przyłczeniowe za pomocą opaski dostarczanej z urządzeniem za króćcu ślimaka dprowadzania
spalin (D - rys. 5).
Podłączyć boczny przewód odprowadzania spalin (nie dostarczany) do do wyżej wymienionego kolana przyłączeniowego.
Usunąć naciętą pokrywkę z blaszanej płyty bocznej, aby
umożliwić przejście przewodu odprowadzania spalin (rys. 5).
Po zamontowaniu ścianki bocznej akończyć operację mocując
przy użyciu śrubek rozetę maskującą (E - rys. 6) .
UWAGA: przed zamocowaniem rozety maskującej i bocznej
płyty z blachy należy ostatecznie zamocować przewód odprowadzania spalin.
PODŁĄCZENIE ODPROWADZENIA SPALIN Z GÓRY
PIECYKA
Zamontować dostarczone wraz z piecykiem kolano przyłączeniowe wraz z opaską na króćcu odprowadzania spalin
(D – rys. 7). Podłączyć przewód odprowadzania spalin (dostarcza instalator) kolana. W tym przypadku konieczne jest
użycie dwóch mniejszych blaszanych pokryw dostarczonych
z piecykiem (G – H – rys. 7), zamiast jednolitej pokrywy z
blachy i usunięcie cynkowanej zatyczki (I – rys. 8). Usunąć
nacięty element z mniejszej z dwóch blaszanych pokryw (G
– rys. 7), aby umożliwić przejście przewodu odprowadzania
spalin.
PO ZAKOŃCZENIU OPERACJI PODŁĄCZANIA
PRZEWODU ODPROWADZANIA SPALIN
ZAMONTOWAĆ PONOWNIE LEWĄ BOCZNĄ PŁYTĘ
METALOWĄ I PRZYSTĄPIĆ DO MONTAŻU OBUDOWY.
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MONTAŻ
D

E

F

F

C

OBUDOWA
Piecyk dostarczany jest z już zamontowanymi bocznymi
płytami metalowymi (A-B) i metalowymi wspornikami (D) mocowania bocznych listew ceramicznych. Wymienione poniżej
elementy są natomiast zapakowane oddzielnie:
· 4 boczne listwy ceramiczne (C)
· 1 listwa ceramiczna na górną płytę (E)
· 2 sworznie centrujące górnej listwy ceramicznej (F)
· 8 śrub z łbem radełkowanym M4 (X)
· 8 podkładek Ø4

D

C

A

Aby zamontować obudowę należy:
Rys. 1/2/3
Zdemontować z piecyka dwa metalowe wsporniki (D) do
mocowania bocznych listew ceramicznych przesuwając je od
dołu ku górze o około 3 cm. Zamocować wsporniki (D) na
tyłach bocznych listew ceramicznych (C), używając śrubek M4
i podkładek Ø4 dostarczonych wraz z urządzeniem wkręcając
je w odpowiednie otwory.
Rys. 3/4
Zamontować boczne listwy ceramiczne (C) (z przymocowanymi do nich wspornikami metalowymi) wsuwając je od
góry ku dołowi w rowek (L) w kątownikach na metalowym
boku urządzenia (M).
Rys. 5/6/7
Sprawdzić po montażu czy boczne listwy ceramiczne (C) są
umieszczone pionowo w jednej linii i ewentualnie wyregulować
ich położenie przy uŜyciu śrub znajdujących się w górnej części
piecyka (V – rys. 5) oraz śrub znajdujących się wewnątrz piecyka (R – rys. 6/7).

B

C

C

rys. 1

X
C
D

X
X

UWAGA: przed wykonaniem tej operacji należy zdjąć z obu
stron ocynkowaną płytkę przednią (Z – rys. 6/7) i poluzować
śruby mocujące (T – rys. 6/7).
Rys. 4/8
Od spodu wstawki ceramicznej górnej płyty (E) wkręcić w
odpowiednie otwory dwa sworznie centrujące (F). Ułożyć na
piecyku górną wstawkę ceramiczną wsuwając sworznie w otwory (S) znajdujące się na uprzednio zainstalowanych metalowych
wspornikach (D).

C

X

rys. 2

bok prawy

bok lewy

D
D

M
C

M

S

R

L

Z

T

T

Z

C

rys. 4

rys. 3

R

rys. 6

rys. 7

V
V

E

F

rys. 5

rys. 8
- 11 -

F

DYSTRYBUCJA GORĄCEGO POWIETRZA
Zestaw KIT 12 (kod 778150) (opcja)
DO DOPROWADZENIA POWIETRZA DO LOKALU
PRZYLEGŁEGO , POZA LOKALEM INSTALACJI
Skład:
a

karton

szt 1

b

rura Ø 8

szt 1

c

końcówka

szt 1

g

opaska mocująca

szt 2

a
d
c

f
b
e
g

UWAGA
POCZĄTKOWY ODCINEK GIĘTKIEJ RURY MUSI
BYĆ CAŁKOWICIE “ROZCIĄGNIĘTY” ŻEBY
WYELIMINOWAĆ JEGO MARSZCZENIE SIĘ; W TEN
SPOSÓB WEWNĘTRZA ŚREDNICA DELIKATNIE SIĘ
ROZSZERZY UŁATWIAJĄC NAŁOŻENIE RURY.
Postępowanie:
- Określić położenie pieca względem ściany (rys a).
- Ustawić piec na pozycji.
- Rozciągnąć aluminiową rurę (b) do dystrybucji gorącego
powietrza, nie mocować jej na króćcu pieca.
- Nasunąć rurę na króciec odprowadzenia gorącego powietrza
z tyłu piecyka (rys. c) mocując ją za pomocą opaski (g).
- Zamontować końcówkę (c) na końcu aluminiowej rury (b)
za pomocą opaski (g) (rys. c) w pomieszczeniu, które ma być
ogrzewane.

rys. a
b

d

fig. b

e

d

rys. c

8

c g

g
f
e

c g
8
d

b
e
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DYSTRYBUCJA GORĄCEGO POWIETRZA
Zestaw KIT 12 BIS (kod 778160) (opcja)
DO DOPROWADZENIA GORĄCEGO POWIETRZA DO
ODLEGŁEGO POMIESZCZENIA OD TEGO, W
KTÓRYM ZAINSTALOWANE JEST URZĄDZENIE
Skład:
a

karton

szt 1

b

rura Ø 8

szt 1

c

końcówka

szt 1

g

opaska mocująca

szt 2

h

obejma mocująca

szt 2

i

śruby

szt 4

l

kołki

szt 4

b

a

d
f

c

e
h

h

g

i

UWAGA
POCZĄTKOWY ODCINEK GIĘTKIEJ RURY MUSI
BYĆ CAŁKOWICIE “ROZCIĄGNIĘTY” ŻEBY
WYELIMINOWAĆ JEGO MARSZCZENIE SIĘ; W TEN
SPOSÓB WEWNĘTRZA ŚREDNICA DELIKATNIE SIĘ
ROZSZERZY UŁATWIAJĄC NAŁOŻENIE RURY.

l

rys. a
b

Postępowanie:
- Określić położenie pieca względem ściany (rys a).
- Ustawić piec na pozycji.
- Rozciągnąć aluminiową rurę (b) do dystrybucji gorącego
powietrza, nie mocować jej na króćcu pieca.
- Nasunąć rurę na króciec odprowadzenia gorącego powietrza
z tyłu piecyka (rys. c) mocując ją za pomocą opaski (g).
- Zamontować końcówkę (c) w pomieszczeniu, które ma być
ogrzewane. oraz aluminiową rurę (b) mocując ją do ściany przy
użyciu obejmy mocującej (h) oraz kołków i śrub (i-l).

d

rys. b

e

rys. c

d

g
c

g
f
e

h b

i
l
b

e
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d

h

i
l

c
g

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Uruchomienie, pierwsze rozpalenie i odbiór techniczny muszą
być wykonane przez autoryzowany serwis techniczny Edilkamin (CAT) zgodnie z normą UNI 10683.
Powyższa norma określa operacje kontrolne, które należy
wykonać w celu upewnienia się, że system działa prawidłowo.
Autoryzowany serwis techniczny wykona także regulację
piecyka odpowiednio do rodzaju peletu oraz warunków instalacji, uruchamiając tym samym bieg gwarancji.
Brak wykonania pierwszego rozpalenia przez autoryzowany
serwi techniczny uniemożliwia uruchomienie gwarancji.
Przy kilku pierwszych rozpaleniach może pojawić się nieprzyjemny zapach farby, który w krótkim czasie zanika.
Zanim piecyk zostanie uruchomiony, należy upewnić się, czy:
==> instalacja została wykonana prawidłowo
==> zasilanie elektryczne jest prawidłowe
==> drzwiczki są zamknięte i szczelne
==> palnik jest czysty
==> wyświetlacz jest w stanie czuwania – stand-by (miga
wskazanie daty, mocy lub temperatury).
ZAŁADUNEK PELETU DO ZASOBNIKA
aby uzyskać dostęp do zasobnika należy otworzyć metalową
pokrywę* (rys 1).
UWAGA
Do napełniania zasobnika pracującego piecyka należy użyć
rękawicy dostarczonej wraz z urządzeniem.

*

Uwagi odnośnie paliwa.
Piecyk POINT PLUS został zaprojektowany i zaprogramowany do spalania peletu drzewnego o średnicy około 6 mm.
Pelet jest paliwem w formie cylindrycznego granulatu, uzyskiwanym w wyniku procesu wysokociśnieniowego prasowania
odpadów drzewnych, bez zastosowania dodatkowych substancji klejących lub innych materiałów.
Sprzedawany jest zazwyczaj w workach o wadze 15 kg.
Aby zapewnić prawidłową pracę piecyka NIE WOLNO spalać
w nim innych materiałów poza peletem.
Stwierdzenie wykorzystania w palenisku innych materiałów
niż pelet (także drewna), co możliwe jest w wyniku badań
laboratoryjnych, powoduje całkowitą utratę gwarancji na
przedmiotowe urządzenie.
Firma EdilKamin zaprojektowała, przetestowała i
zaprogramowała swoje produkty, aby gwarantowały one
najlepszą wydajność przy opalaniu peletem o następujących
parametrach:
średnica: 6 milimetrów
maksymalna długość: 40 mm
maksymalna wilgotność: 8 %
kaloryczność: co najmniej 4300 kcal/kg
Korzystanie z granulatu o innych parametrach powoduje
konieczność przeprogramowania piecyka, analogicznego
do tego wykonywanego przez serwis w trakcie pierwszego
uruchomienia.
Opalanie nieodpowiednim peletem może prowadzić ponadto
do: zmniejszenia sprawności, nieprawidłowości w funkcjonowaniu, zapychania się urządzenia, zabrudzenia szyby,
niepełnego spalania, itp.
Prostej oceny peletu można dokonać wizualnie:
Pelet dobrej jakości: gładki, równej długości, zbity.
Pelet nieodpowiedni: popękany na długości i szerokości,
niedostatecznie zbity, nierównej długości, z obecnością ciał
obcych.

fig. 1
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INSTRUKCJA OBSŁUGI
PANEL STERUJĄCY

WSKAZANIA NA WYŚWIETLACZU
OFF
ON AC
ON AR
PH
P1-P2-P3
10….30°C
Pu
SF
CP-TS-PA
AF
H1……H9
Bat1
Fron
Cana
FrCa

wskazuje na działanie wentylatora

Faza wygaszania w toku, czas trwania około
10 minut
Piecyk w pierwszej fazie rozpalania,
załadunek peletu i oczekiwanie na płomień
Piecyk w drugiej fazie rozpalania,
uruchomienie normalnego spalania
Piecyk w fazie nagrzewania wymiennika
powietrza
Ustawiony poziom mocy
Żądany poziom temperatury w pomieszcze
niu, w którym zainstalowano piecyk
Automatyczne czyszczenie palnika w toku
Stop Płomienia: blokada działania prawdo
podobnie z powodu wyczerpania peletu
Menù sterujące dostępne wyłącznie dla
autoryzowanego serwisu technicznego
Rozpalenie nieudane: blokada działania
z powodu braku rozpalenia
Alarm systemu, numer określa przyczynę
alarmu
Wyczerpana bateria zegara (typ CR2032)
Załączenie nawiewu czołowego
Załączenie dystrybucji powietrza
Nawiewy włączone

Wskazuje na działanie motoreduktora do załadunku
peletu
Wskazuje, że wykonuje się czynności wewnątrz
menu parametrów (tylko autoryzowany serwis)

Wskazuje, że timer jest aktywny i wybrano automatyczne programowanie czasowe
Klawisz ROZPALANIE/GASZENIE
służy również do zapisywania/wychodzenia

Klawisz wyboru:
Automatyczny / Ręczny/ Menù regulacji
Klawisz ZMNIEJSZANIA mocy/temperatury i przechodzenie w tył w menu za wybrane dane

Kiedy piec jest w stand by, na wyświetlaczu pojawia się napis
OFF oraz ustawiona moc kiedy piecyk jest w trybie RĘCZNYM,
lub na wyświetlczu poajawia się napis OFF wraz z ustawioną
temperaturą kiedy piec jest w trybie AUTOMATYCZNYM.

Klawisz ZWIEKSZANIA mocy/temperatury i przechodzenia do przodu w wybranych danych

NAPEŁNIANIE ŚLIMAKA.
Napełnianie przewodu transportującego pelet (ślimaka) jest
konieczna w przypadku nowego piecyka (w fazie pierwszego
rozpalania) lub kiedy cakowicie wyczerpał się pelet.
Żeby włączyć napełnianie ślimaka wcisnąć jednocześnie
, na ekranie pojawi się napis “RI”.
Funkcja napełniania kończy się automatycznie po 240 sek. lub
po wciśnięciu klawisza

.
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INSTRUKCJA OBSŁUGI
ROZPALANIE

PRACA W TRYBIE COMFORT CLIMA

Przy piecu w stand-by, (po sprawdzeniu, czy palnik jest

Funkcja przydatna szczególnie w przypadku instalowania
piecyka w obiektach o małym metrażu lub w sezonach
przejściowych, kiedy działanie nawet na minimalnej mocy
powoduje mimo wszystko nadmierne nagrzanie.
Ta funkcja, sterowana w trybie automatycznym, umożliwia
wyłączanie piecyka po przekroczeniu żądanej temperatury
otoczenia.
Na wyświetlaczu pojawi się napis “CC OF ” wraz ze wskazaniem liczby minut pozostających do wygaszenia.
Kiedy temperatura w pomieszczeniu ponownie zacznie spadać
poniej ustawionej wartości, piec automatycznie rozpali się
ponownie. O włączenie tej funkcji nalezy poprosić serwis techniczny w momencie pierwszego rozpalenia piecyka.

, uruchomi się procedura rozpalaczysty), wciśnij klawisz
nia.
Na wyświetlaczu pojawi się napis “AC” (start spalania);
po wykonaniu kilku cykli kontrolnych i po sprawdzeniu rozpalenia peletu, na wyświetlaczu pojawi się napis “AR” (rozpalanie rozgrzewanie). Ta faza potrwa kilka minut co pozwoli na
prawidłowe zakończenie procesu rozpalania i rozgrzewania
się wymiennika piecyka. Po upywie kilku minut piec przejdzie
w fazę grzania, informując o tym na wyświetlaczu za pomocą
napisu “PH”. Następnie, w fazie roboczej, pokazywana jest
wybrana moc, w przypadku pracy w trybie ręcznym, lub
wybraną temperaturę podczas pracy w trybie automatycznym.

FUNKCJA ZDALNEGO STEROWANIA (port
AUX)

WYGASZANIE

Przy użyciu specjalnego przewodu przyłączeniowego
dostępnego jako opcja (kod 640560) można rozpalać/
wygaszać piecyk za pomocą zdalnego urządzenia takiego
jak: dialer telefoniczny GSM, termostat pokojowy, zezwolenie pochodzące z systemu automatyki domowej lub jakiegokolwiek innego urządzenia o styku beznapięciowym
posiadającego następująca logikę:
styk otwarty = piec wyłączony
styk zamknięty = piec włączony
Włączanie i wyłączanie odbywa się z 10” opóźnieniem
względem przekazania ostatniego polecenia.
W przypadku podłączenia portu zdalnego sterowania będzie
nadal możliwe włączanie i wyłączanie piecyka z panelu
sterowania; piec będzie się rozpalał zawsze stosując się do
ostatniego otrzymanego polecenia, bez względu czy będzie to
polecenie rozpalenia czy wygaszenia.

Wciśnięcie klawisza
, kiedy piecyk pracuje spowoduje
rozpoczęcie fazy wygaszania polegającą na:
• przerwaniu dostarczania peletu
• wyczerpaniu peletu znajdującego się palniku z cały czas
włączonym wentylatorze spalin (10 minut)
• wychłodzeniu korpusu piecyka przy włączonym wentylatorze (10 minut)
• wskazaniu “OFF” na wyświetlaczu wraz ze wskazaniem
liczby
minut pozostałych do zakończenia wygaszania
Podczas fazy wygaszania nie możliwe jest ponownie jego
rozpalenie, po zakończeniu fazy wygaszania system automatycznie ustawi się w stand-by (na wyświetlaczu pojawi
się napis OFF wraz z ustawioną mocą jeśli piec jest w
trybie RĘCZNYM, lub też, kiedy piec jest w trybie AUTOMATYCZNYM, na wyświetlaczu obok napisu OFF pojawi się
ustawiona temperatura.

STEROWANIE NAWIEWEM

STEROWANIE RĘCZNE
W trybie pracy sterowanym RĘCZNIE usawia się moc na
której ma pracować piecyk, niezależnie od temperatury w
pomieszczeniu, w którym jest zainstalowany.
Żeby wybrać RĘCZNY tryb pracy piecyka należy wcisnąć

W przypadku zainstalowania do piecyka zestawu dystrybucji
gorącego powietrza serwis techniczny aktywuje w menu trybu
wentylacji.
Przytrzymanie wciśniętego klawisza SET przez 2” spowoduje
przejście do menu wyboru trybu nawiewu, za pomocą

klawisz set
i wybrać na wyświetlaczu na przykład “P2”
(moc 2).
Można zwiększyć moc, przez wciśnięcie klawisza
lub

klawiszy
możemy ustawić następujące tryby
działania:
“Fron”: w tym ustawieniu aktywny jest wyłącznie czołowy
nawiew piecyka

zmniejszyć klawiszem

.

STEROWANIE AUTOMATYCZNE
W AUTOMATYCZNYM trybie pracy ustawia się docelową
temperaturę otoczenia jaka ma być osiągnięta w pomie-szczeniu, w którym jest zainstalowany piecyk.
Piec samodzielnie moduluje moc pracy zależnie od różnicy
między temperaturą żądaną (ustawioną na wyświetlaczu)
a temperatura odczytywaną przez termostat pokojowy: po
osiągnięciu temperatury docelowej piecyk będzie pracował na
minimalnej mocy przestawiając się na moc P1.
Żeby wybrać AUTOMATYCZNY tryb pracy piecyka należy
wcisnąć klawisz set
, i wybrać na wyświetlaczu na
przykład 20°C.
Można zwiększyć żądaną temperaturę za pomocą klawisza
lub zmniejszyć klawiszem
.
Podcza pracy w trybie AUTOMATYCZNYM na wyświetlaczu
pojawia się na przemian żądana temperatura oraz moc wybrana
automatycznie przez system modulujący.

“Cana”: w tym ustawieniu włączona zostaje dystrybucja
gorącego powietrza z piecyka.
Specjalny program steruje działaniem wentylacji zależnie
od mocy kalorycznej wytwarzanej przez piecyk: w mocy P1
działac będzie wyłącznie nawiew czołowy, w mocy P2 i P3
wentylatora DGP.
“Fr Ca”: w tym ustawieniu aktywne sa obydwa wentylatory,
czołowy oraz wentylator DGP.
Specjalny program steruje działaniem wentylacji zależnie od
mocy kalorycznej wytwarzanej przez piecyk: w mocy P1 i P2
działać będzie wyłącznie nawiew czołowy, w mocy P3 natomiast
będą działać jednocześnie wentylator czołowy i wentylator
DGP.
Wentylator czołowy moduluje swoją prędkość zależnie od
mocy roboczej piecyka (zarówno w trybie automatycznym
jak i ręcznym), wentylator DGP będzie się właczał zawsze
na maksymalnej prędkości żeby zapewnić wydajny przepływ
powietrza na kroćcu kanału w lokalu przyległym.
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INSTRUKCJA OBSŁUGI
USTAWIANIE: ZEGAR I PROGRAMOWANIE
CZASOWE

• Pr 1: To program nr 1, w tym przedziale określa się godzine
rozpalenia nr 1, godzinę wygaszenia nr 1 oraz dni w których
ma być używny przedziale czasowym nr Pr 1.
Żeby ustawić przedział czasowy Pr 1, wybierz klawiszami

Wciśnięcie na 5 sek klawisz SET, umożliwia wejście do menu
programowania a na wyświetlaczu pojawi się napis “TS”.

“Pr 1”, potwierdź wybór klawiszem SET, na ekranie
Wciskaj klawisze
aż pojawi się “Prog” i wciśnij
SET.
Wciskając klawisze
możemy wybierać następujące
ustawienia:
• Pr OF: Włącza lub wyłącza całkowicie użycie programatora
czasowego.

pojawi się na krótko “On P1”, za pomocą klawiszy
ustaw godzinę rozpalenia w przedziale Pr 1, potwierdź klawiszem SET, wtedy na ekranie pojawi się na krótko “OFF P1”
następnie klawiszami
ustaw godzinę wygaszania w
przedziale Pr 1 i potwierdź klawiszem SET.

Żeby włączyć programator czasowy wciśnij klawisz SET i
Kontynuuj przypisując właśnie zaprogramowany przedział
czasowy do różnych dni tygodnia, za pomocą SET przeglądaj
dni od day 1 do day 7 , gdzie day 1 jest rozumiany jako

ustaw “On” klawiszami
, żeby go wyłączyć ustaw
“OFF”, potwierdź wybór klawiszem SET, żeby wyjść z programowania wciśnij klawisz ESC.

Poniedziałek a day 7 jako Niedziela, klawiszami
aktywuje się lub dezaktywuje program Pr 1 dla dnia wybranego na wyświetlaczu (Przykład: On d1 = aktywny, lub Of d1 =
nieaktywny).

• Set: umożliwia ustawienie aktualnej godziny i daty.
Żeby ustawić bieżącą godzinę wybierz na wyświetlaczu skrót
“SET”, potwierdź wybór klawiszem SET, ustaw bieżącą
godzinę; każde wciśnięcie klawisza

Po zakończeniu programowania na wyświetlaczu pojawi się
napis ‘Prog’, żeby kontynuować programowanie Pr 2/Pr 3
wciśnij ‘set’ i powtórz procedurę opisan powyżej lub wciśnij
‘ESC’ żeby wyjść z programowania.

zwiększa wartość o 15

minut , każde naciśnięcie klawisza
szmniejsza wartość
o 1 minutę; Potwierdź ustawienie klawiszem SET, ustaw
bieżący dzień tygodnia używając klawiszy
(Np:
Poniedziałek=Day 1), potwierdź programowanie klawiszem
SET, po zakończeniu ustawiania godziny/dnia na ekranie pojawi się ‘Prog’, żeby kontynuować programowanie dla Pr1/Pr2/
Pr3 wciśnij SET lub ESC żeby wyjść z programowania.
Przykład programowania

Pr 1 On 07:00 / OF 09:00: czerwony=aktywny zielony=nieaktywny
Day 1

Day 2

Day 3

Day 4

Day 5

Day 6

Day 7

On

On

On

On

On

Off

Off

Pr 2:
Umożliwia ustawienie drugiego przedziału czasowego, sposób programowania jest taki sam jak w przypadku programu Pr
1.
Przykład programowania Pr 2 On 17:00 / OF 23:00: czerwony=aktywny zielony=nieaktywny
Day 1

Day 2

Day 3

Day 4

Day 5

Day 6

Day 7

On

On

On

On

On

Off

Off

Pr 3:
Umożliwia ustawienie trzeciego przedziału czasowego, sposb programowania jest taki sam jak w przypadku programu Pr
1 i Pr 2.
Przykład programowania Pr 3 On 09:00 / OF 22:00: czerwony=aktywny zielony=nieaktywny
Day 1

Day 2

Day 3

Day 4

Day 5

Day 6

Day 7

Off

Off

Off

Off

Off

On

On
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INSTRUKCJA OBSŁUGI
PILOT
01 : do właczania i wyłączania
Menù: wejście do Menu
+/– : zwiekszanie / zmniejszanie wartości ustawień
Pilot, żeby zadziałał, musi być kierowany na piecyk. Odbiór
sygnału jest potwierdzany sygnałem dźwiękowym oraz wykonaniem polecenia.
Najczęstszą przyczyną nieprawidłowego działania pilota jest
wyczerpanie baterii, które nalezy wymienić oddając stare do
utylizacji.
W celu wymiany baterii należy otoworzyć dolną przednią płytkę
pilota ewentualnie pomagając sobie płaskim śrubokrętem.

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi substancji niebezpiecznych w aparaturach elektrycznych i elektronicznych, a także likwidacji odpadów niebezpiecznych, producent informuje:
Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu po jego
zużyciu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady.
Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu w celu recyklingu odpadów
powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub przekazanie Sprzedawcy w momencie zakupu nowej aparatury
tego samego typu na zasadach zwrotu używanego sprzętu.
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KONSERWACJA
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy odłączyć piecyk od sieci zasilania
elektrycznego.
Regularna konserwacja jest podstawą prawidłowego
działania piecyka.
BRAK REGULARNEJ KONSERWACJI może
spowodować wadliwe działanie piecyka.

1

Ewentualne problemy eksploatacyjne wynikające z braku
należytej konserwacji powodują utratę gwarancji.
rys. A

KONSERWACJA CODZIENNA
Wszystkie czynności naleŻy wykonywać na wyłączonym,
zimnym piecyku, odłączonym od sieci elektrycznej
• musi być wykonywana przy użyciu odkurzacza
• Cała procedura zabiera zaledwie kilka minut i musi być
wykonywana przy pomocy odkurzacza
• Otwórz dzwiczki i wyjmij palnik (1 rys. A) i przesyp resztki
paliwa do popielnika (2 rys. B).
• NIE WSYPYWAĆ RESZTEK PALIWA DO ZASOBNIKA NA PELET.
• Wyjmij i opróżnij popielnik (2 rys. B) do niepalnego pojemnika (w popiele moga się znajdować jeszcze gorący pelet lub
żar).
• Wyczyścić odkurzczem wnętrze paleniska, komorę wokół
palnika gdzie spada popiół.
• Wyjmij palnik (1 - rys. A) i oczyść go za pomocą dostarczanej
z urządzeniem szczotki, wyczyścić ewentualnie zapchane
otwory.
• Oczyść odkurzaczem komorę palnika, oczyść krawędzie
styku palnika z jego miejscem mocowania.
• jeśli to konieczne wyczyść szybę (na zimno)

2
rys. B

3

Nigdy nie wciągać odkurzaczem gorącego popiołu, gdyż
może to spowodować jego uszkodzenie i wywołuje ryzyko
pożaru.

KONSERWACJA COTYGODNIOWA
• Wyjmij deflektor (3 - rys. C) i wysyp resztki do popielnika (2
- rys. B). Deflektor jest elementem ulegającym zużyciu, Edilkamin nie odpowiada za jego uszkodzenia, w szczególności za te
powstałe podczas wyciągania i ponownego wkładania deflektora na miejsce.

rys. C

KONSERWACJA COMIESIĘCZNA
W przypadku podłączenia ujścia spalin do góry (patrz str. 168)
nalezy wyczyścić wnętrze kolana przyłączenniowego po otwarciu rewizji (4 - rys. D).

4
rys. D
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KONSERWACJA
KONSERWACJA SEZONOWA
(wykonywana przez autoryzowany serwis producenta)
Składa się na nią:
• Ogólne czyszczenie wewnętrznych i zewnętrznych części
piecyka
• Dokładne czyszczenie i usuwanie osadów z palnika i czyszczenie komory spalania
• Opróżnienie zasobnika na pelet i oczyszczenie jego wnętrza
odkurzaczem.
• Czyszczenie ekstraktora spalin, mechaniczne sprawdzenie
luzów i mocowań
• Czyszczenie kanału spalinowego (wymiana uszczelki na rurach
odprowadzania spalin)
• Czyszczenie przewodu odprowadzania spalin oraz pionowych rur wymiany cieplnej, które znajdują sie za przegrodami
wewnątrz paleniska
• Czyszczenie przedziału wentylatora odprowadzającego spaliny,
czyszczenie presostatu, kontrola termopary.
• Czyszczenie, kontrola i usunięcie osadów z komory zapalarki,
ewentualna wymiana zapalarki
• Czyszczenie/kontrola panelu sterującego
• Kontrola wzrokowa przewodów elektrycznych, styków oraz
przewodu zasilającego
• Czyszczenie zasobnika na pelet oraz kontrola luzów zespołu
ślimaka i motoreduktora
• Wymiana uszczelki drzwiczek
• Próba działania, załadunek ślimaka, włączenie, działanie przez
10 minut i wygaszenie

A

B

rys. 1

W przypadku intensywnej eksploatacji piecyka zaleca się
wykonywanie czyszczenia przewodu odprowadzania spalin co
3 miesiące.
UWAGA !!!
Po normalnym czyszczeniu: NIEPRAWIDŁOWE zamontowanie górnej części palnika (A rys. 1) z dolną częścią palnika (B) (rys. 1) może spowodować nieprawidłowe działanie
piecyka.
Należy więc, przed rozpaleniem piecyka, upewnić się, że obie
części palnika są ze sobą połączone prawidłowo w sposób
pokazany na (rys. 2) bez popiołu lub paliwa na powierzchniach styku.
UWAGA
- Zabrania się dokonywania nieautoryzowanych modyfi kacji
- Używać części zamiennych rekomendowanych przez producenta
- Użycie nieoryginalnych części zamiennych powoduje utratę
gwarancji
Przypominamy, że używanie piecyka z nie wyczyszczonym
palnikiem może spowodować nagłe zapalenie się gazów
powstających w komorze spalania co spowoduje pękniecie
szyby drzwiczek.
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rys. 2

PORADY W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI
W przypadku wystąpienia problemów piecyk zatrzymuje się automatycznie, wykonując operację wygaszania, a na
wyświetlaczu pojawia się komunikat określający przyczynę wyłączenia (zobacz poniżej różnego rodzaju komunikaty).
Nigdy nie należy odłączać wtyczki podczas fazy wygaszania alarmowego.
W przypadku wystąpienia blokady, w celu ponownego uruchomienia piecyka należy odczekać do momentu zakończenia
procedury wygaszania (600 sekund z sygnalizacją dźwiękową) po czym wcisnąć klawisz

.

Nie należy włączać piecyka przed sprawdzeniem przyczyny blokady i WYCZYSZCZENIEM/OPRÓŻNIENIEM palnika.
SYGNALIZACJE EWENTUALNYCH PRZYCZYN AWARYJNEJ BLOKADY PIECA – ZALECENIA I ŚRODKI ZARADCZE:
1) Sygnalizacja: H1) Verifica flu aria (zachodzi kiedy czujnik przepływu powietrza wykrywa niedostateczny dopływ
powietrza do spalania).
Problem:
Wyłączenie z powodu braku podciśnienia w komorze spalania
Działania:
Przepływ może być niewystarczający kiedy drzwiczki są otwarte, drzwiczki nie są całkowicie szczelne
(np. uszczelka), kiedy istnieje problem z poborem powietrza do odprowadzania spalin, lub palenisko jest
zapchane. Sprawdzić:
• domknięcie drzwiczek
• kanał poboru powietrza do spalania (wyczyść uważając na elementy czujnika przepływu):
• wyczyścić czujnik przepływu strumieniem suchego powietrza (takim jak np. do klawiatury komputera)
• położenie piecyka: nie może być przysunięty do ściany
• położenie i czystość palnika (z częstotliwością zależną od jakości peletu)
• kanał dymowy (wyczyść)
• instalację (jeśli nie jet zgodna z normą i posiada więcej niż 3 kolana odprowadzenie spalin jest
nieprawidłowe)
W przypadku podejrzenia o nieprawidłowe działanie czujnika, wykonać rozruch na zimno. Jeśli warunki
zmienią się, na przykład po otwarciu drzwiczek, a wyświetlana wartość nie zmieni się, to oznacza to problem
z czujnikiem.
Alarm podciśnienia może pojawić się równiez podczas fazy rozpalania, ponieważ czujnik przepływu
rozpoczyna monitorowanie przepływu po 90 sekundach od rozpoczęcia cyklu rozpalania.
2) Sygnalizacja: H2) Awaria silnika odprowadzania spalin (zachodzi kiedy czujnik obrotów ekstraktora wykrywa anomalię)
Problem:
Wyłączenie z powodu wykrycia nieprawidłowości przez czujnik obrotów ekstraktora
Działania:
• Sprawdzić działanie ekstraktora spalin (podłączenie czujnika obrotów) (serwis)
• Sprawdzić czystość przewodu odprowadzania spalin
• Sprawdzić intalację elektryczną (uziemienie)
• Sprawdzić kartę elektroniczną (serwis)
3) Sygnalizacja:
SF (H3) Stop fiamma - brak płomienia (wyświetla się jeśli termopara wykrywa temperaturę spalin niższą
od ustawionej wartości, co sterowanie interpretuje jako brak płomienia)
Problem:
Wyłączenie z powodu spadku temperatury spalin
Brak płomienia może być spowodowany:
- brakiem peletu w zasobniku
- przyduszeniem płomienia przez pelet w palenisku, sprawdzić jakość peletu (serwis)
- zadziałaniem termostatu maksymalnej temperatury (serwis)
- sprawdzić, czy regulator ciśnienia nie “odłączył” zasilania motoreduktora (sprawdź przewód kominowy,
itp) (serwis)
4) Sygnalizacja: AF (H4) Rozpalenie nie powiodło się (zachodzi kiedy w maksymalnym czasie 15 minut nie pojawi się
płomień lub nie zostanie osiągnięta temperatura uruchomienia).
Problem:
Wygaszenie z powodu nieprawidłowej temperatury spalin w fazie rozpalania.
Rozróżnić następujące przypadki:
NIE pojawił się płomień
Działania:
Sprawdzić:
• ustawienie i czystość palnika
• sprawność grzałki rozpalającej (serwis techniczny)
• temperaturę otoczenia (jeśli jest niższa niż 3°C potrzebna jest rozpałka) oraz wilgotność.
• spróbować rozpalić przy pomocy rozpałki
Płomień się pojawił ale po pojawieniu się napisu Avvio pojawił się napis BloccoAF/NO Avvio
Działania:
Sprawdzić:
• sprawność termopary (serwis techniczny)
• temperaturę uruchamiania ustawioną w parametrach (serwis techniczny)
5) Sygnalizacja: H5 blokada black out (nie jest to wada piecyka).
Problem:
Wygaszenie z powodu braku zasilania elektrycznego
Działania:
Sprawdzić podłączenie elektryczne i skoki napięcia.
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PORADY W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI
6) Sygnalizacja:
Problem:
Działania:

H6 termopara uszkodzona lub odłączona
Wygaszenie z powodu uszkodzenia lub odłączenia termopary
Sprawdź podłączenie termopary do karty: sprawdzić działanie podczas rozruchu na zimno (autoryzowany
serwis).

7) Sygnalizacja: H7 przekroczenie temperatury spalin (wygaszenie z powodu zbyt wysokiej temperatury spalin)
Problem:
Wygaszenie z powodu przekroczenia maksymalnej temperatury spalin.
Nadmierna temperatura spalin może zależeć od: typu peletu, nieprawidłowego odprowadzania spalin,
zapchanego kanału odprowadzania spalin, nieprawidłowej instalacji, “pochodzi” od motoreduktora,
braku doprowadzenia powietrza do pomieszczenia.
8) Sygnalizacja: “Bat. 1”
Problem:
Piecyk się nie zatrzymał ale na ekranie pojawia się napis.
Działania:
• Należy wymienić baterię podtrzymującą na karcie.
Przypominamy że jest to część eksploatacyjna i nie jest objęta gwarancją.
9) Sygnalizacja:
Działania:

A LC: Zachodzi kiedy wykryte zostanie nieprawidłowe pochłanianie prądu przez motoreduktor.
Sprawdzić działanie (serwis techniczny): motoreduktora - regulatora ciśnienia - termostatu zbiornika przyłączeń elektrycznych i karty elektronicznej

10) Sygnalizacja: AHC: Zachodzi kiedy wykryte zostanie nieprawidłowe nadmierne pochłanianie prądu przez motore
duktor.
Działania:
Sprawdzić działanie (serwis techniczny): motoreduktora - przyłączeń elektrycznych i karty elektronicznej
UWAGA
Kominy i przewody odprowadzające spaliny do których są podłączone urządzenia na paliwa stałe muszą być czyszczone raz w
roku (należy sprawdzić lokalne przepisy).
W przypadku zaniedbania regularnej kontroli i czyszczenia zwiększa się prawdopodobieństwo pożaru komina.
WAŻNE !!!
W przypadku zauważenia zarzewia pożaru w piecu, w przewodzie odprowadzania spalin lub kominie należy:
- odłączyć zasilanie elektryczne
- użyć gaśnicy CO2
- wezwać straż pożarną
NIE PRÓBOWAĆ GASIĆ POŻARU WODĄ!
Następnie poprosić o skontrolowanie piecyka autoryzowany serwis Edilkamin oraz o dokonanie przeglądu komina przez
odpowiedniego fachowca.
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LISTA KONTROLNA
Uzupełnić poprzez dokładne przeczytanie karty technicznej
Ustawienie i instalacja
•
Uruchomienie przez serwis, upoważniony do aktywowania gwarancji i przekazania karty konserwacji
•
Odpowiednie doprowadzenie powietrza do pomieszczenia
•
Kanał spalinowy dedykowany wyłącznie dla odbioru spalin z kotła
•
Przewód odprowadzenia spalin posiada:
maksymalnie 3 kolana
odcinek poziomy o maksymalnej długości 2 metrów
•
Komin umiejscowiony poza strefą odpływu
•
Przewody rurowe odprowadzające spaliny wykonane z odpowiedniego materiału (zaleca się stal inox)
•
Przy przechodzeniu przez ewentualne materiały łatwopalne (np. drewno) przedsięwzięte zostały wszystkie środki
ostrożności w celu uniknięcia pożarów
Użytkowanie
•
Użytkowany pelet musi być dobrej jakości i suchy
•
Palnik i popielnik muszą być regularnie czyszczone i dobrze ustawione
•
Drzwiczki muszą być dobrze zamknięte
•
Palnik musi być prawidłowo ustawiony w komorze
NALEŻY PAMIĘTAĆ O OCZYSZCZENIU PALNIKA ODKURZACZEM
PRZED KAŻDYM KOLEJNYM ROZPALENIEM
W przypadku nieudanej próby rozpalenia NIE powtarzać ponownie próby rozpalenia przed opróżnieniem palnika.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
• ZESTAW DO DGP KIT 12 do dystrybucji gorącego powietrza do lokalu przyległego.
• ZESTAW DO DGP KIT 12 BIS do dystrybucji gorącego powietrza do odległego pomieszczenia.
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