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VIKTIGT: 

MÅSTE ABSOLUT 

LÄSAS 

 

1. Garantin är giltig när den FÖRSTA TÄNDNINGEN genomförs av en BEHÖRIG TEKNIKER. 

2. Under transport- och installationsfasen får produkten INTE VÄNDAS UPP OCH NED eller LÄGGAS 

I HORISONTALLÄGE. 

3. Installation av kaminen ska genomföras av kompetent personal och enligt de regelverk som 

tillämpas i det aktuella landet. 

4. Vid utebliven tändning eller strömavbrott måste du OVILLKORLIGEN TÖMMA GLÖDPANNAN 

innan du gör ett förnyat försök. Underlåtenhet att följa denna procedur kan även medföra att 

glaset i luckan går sönder. 

5. I denna produkt får endast 6mm Pellets storlek användas med maxlängd av 25mm. 

6. Denna produkt kräver dagligt underhåll beskrivit i denna manual, uteblivet underhåll  

     kan  resultera i driftstörning, brand eller förkortad produktlivslängd. 
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5. ANVÄND INTE HÄNDERNA för att lägga in pellets i glödpannan i syfte att underlätta tändningen 
av kaminen. 
6. Om lågan beter sig onormalt eller i varje annan situation, SLÄCK ALDRIG kaminen genom att 
avbryta strömförsörjningen utan med avstängningsknappen. Att stänga av eltillförseln innebär att 
röken inte kan evakueras. 
7. Om tändningsfasen förlängs (pellets är fuktiga, av låg kvalitet) och främjar uppkomsten av 
överdriven rökbildning inuti förbränningskammaren, är det lämpligt att öppna luckan för att 
underlätta evakueringen av röken. Var uppmärksam på att stå i en säker position. 
8. Det är mycket viktigt att använda PELLETS AV HÖG KVALITET OCH CERTIFIERADE. Användning av 
pellets av bristande kvalitet kan leda till dålig funktion och i vissa fall till skador på mekaniska 
delar, för vilket tillverkaren inte påtar sig något ansvar. 
9. Den ordinarie rengöringen (glödpanna och förbränningskammare) SKA UTFÖRAS DAGLIGEN. 
Tillverkaren ansvarar inte för fel som annars kan uppstå. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Stampaggi S.r.l. påtar sig inget ansvar för skador på personer eller 

föremål till följd av att ovanstående punkter inte beaktats eller för 

produkter som inte installerats enligt reglerna. 
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Kaminerna har konstruerats i enlighet med standard EN13240 (vedspisar) EN 14785 (pelletskaminer) EN 12815 (köksspisar och 

braskaminer) i material av hög kvalitet och ej förorenande. För att använda din kamin på bästa sätt råder vi att följa instruktionerna 

i denna skrift.  

Läs denna manual omsorgsfullt före användning och före varje underhållsåtgärd. 

Eva Stampaggi:s målsättning är att tillhandahålla en så utförlig information att en säkrare användning kan garanteras samt att 

undvika skada på personer, föremål eller delar av själva kaminen. 

Varje kamin underkastas en intern provning före avsändningen och det kan därför finnas restprodukter på insidan. 

 

BEHÅLL MANUALEN FÖR FRAMTIDA ANVÄNDNING 

VID BEHOV OCH FÖR YTTERLIGARE INFORMATION HÄNVISAS TILL 

AUKTORISERAD ÅTERFÖRSÄLJARE 

 

 Installation och anslutning måste utföras av fullt kvalificerad personal som respekterar EU:s (UNI 10683) och de nationella 

lagarna, de lokala regelverken och de bifogade monteringsanvisningarna. De måste även utföras av behörig personal med 

professionella förkunskaper inom den typ av arbete som ska utföras.   

 Förbränning av avfall, i synnerhet plastmaterial, skadar kaminen och rökgången, och förbjuds vidare av lagen för skydd 

mot utsläpp av skadliga ämnen 

 Använd aldrig alkohol, bensin eller andra vätskor med hög antändlighet för att tända elden eller stimulera den under 

driften. 

 Placera inte en större bränslemängd i kaminen än vad som anges i anvisningarna.  

 Förändra inte produkten. 

 Det är förbjudet att använda apparaten med öppen lucka eller trasigt glas. 

 Använd inte apparaten som exempelvis klädtork, förvaringsyta eller trappa, osv. 

 Installera inte kaminen i sovrum eller badrum. 
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 Använd endast kaminen enligt beskrivningen i denna manual. Varje annan användning som inte rekommenderats av 

tillverkaren kan leda till eldsvåda eller personskador. 

 Säkerställ att strömförsörjningen överensstämmer med den som anges på märkskylten (230V~/50Hz). 

 Denna produkt är ingen leksak. Barn ska övervakas på ett sådant sätt att de inte kan leka med apparaten.  

 Denna apparat är inte avsedd för personer (inklusive barn) med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala kapaciteter 

eller utan nödvändig erfarenhet och kännedom, om de inte får nödvändig övervakning eller instruktioner om 

apparatens användning av en person som ansvarar för deras säkerhet.  

 Koppla bort eltillförseln när apparaten inte används eller vid rengöring.  

 För att koppla bort kaminen sätter du brytaren i läge O eller drar ut kontakten från uttaget. Dra endast i kontakten, 

inte i kabeln. 

 Stäng aldrig igen ingångsöppningarna för förbränningsluft respektive rökutgång. 

 Rör inte vid kaminen med våta händer; den innehåller elektriska komponenter 

 Använd inte apparaten i händelse av skadade kablar eller kontakter. Apparaten klassificeras som typ Y: nätsladden 

måste bytas ut av en kvalificerad tekniker. Om nätsladden har skadats, måste den bytas ut av tillverkaren eller 

dennas tekniska service eller av en person med likvärdiga kvalifikationer. 

 Ställ ingenting ovanpå kabeln och vik inte kabeln. 

 Vi avråder från att använda förlängningssladdar, då de kan bli överhettade och framkalla brandrisk. Använd aldrig en 

ensam förlängningssladd för att driva mer än en apparat. 

 Under normal funktion kan några delar av kaminen såsom luckan, glaset och handtaget uppnå förhöjda 

temperaturer: iaktta den försiktighet som krävs, framför allt avseende barn. Undvik kontakt mellan oskyddad hud 

och varma ytor.  

 OBSERVERA! VIDRÖR INTE utan lämpliga skyddsutrustningar ELDLUCKAN, GLASET, HANDTAGET ELLER RÖRET FÖR 

UTSLÄPPSRÖK UNDER DRIFTEN: den höga värme som utvecklas vid förbränningen av pellets gör dem överhettade! 

 Håll brännbara material som möbler, kuddar, täcken, papper, kläder, gardiner och annat på ett avstånd av 1 m från 

framsidan och av 30 cm från sidorna och från baksidan. 

 Sänk inte ner kabeln, kontakten eller någon annan del av apparaten i vatten eller andra vätskor.  

 Använd inte kaminen i dammiga miljöer eller i närvaro av antändliga ångor (till exempel i en verkstad eller i ett 

garage). 

 Risk för eldsvåda om kaminen under drift är täckt av eller kommer i kontakt med brännbara material inklusive 

gardiner, draperier, täcken osv. HÅLL PRODUKTEN LÅNGT BORTA FRÅN SÅDANA MATERIAL. 

 På kaminens insida finns delar som genererar ljusbågar eller gnistor. Den får inte användas i områden som är 

potentiellt farliga, till exempel i områden med risk för eldsvådor, explosion, belastade med kemikalier eller i 

fuktbemängda atmosfärer. 

 Använd inte apparaten i den omedelbara närheten av badkar, duschar, handfat eller bassänger. 

 Placera inte apparaten under ett eluttag; Använd den inte utomhus. 

 Försök inte att reparera, demontera eller ändra apparaten. Apparaten innehåller inga delar som kan repareras av 

användaren. 

 Stäng av brytaren och dra ut kontakten innan du utför underhåll. Detta får endast ske när kaminen är kall.  

 VARNING: DRA ALLTID UR KONTAKTEN NÄR DU SKA UTFÖRA UNDERHÅLL. 

 OBSERVERA! Dessa kaminer fungerar uteslutande med pellets samt med briketter om kaminen är anpassad; 

ANVÄND INTE ANDRA BRÄNSLEN: varje annat material som bränns leder till skada och bristande funktion hos 

apparaten. 

 Förvara pellets på en torr och sval plats: förvaring på alltför kalla eller fuktiga platser kan medföra en minskning a v 

kaminens värmekapacitet. Visa särskild uppmärksamhet vid lagringen och hanteringen av pelletssäckarna för att 

undvika att innehållet krossas och sågspån bildas 

 Rengör regelbundet glödpannan i samband med varje tändning eller påfyllning av pellets.  

 Härden ska hållas stängd utom i samband med påfyllning och borttagning av restavfall för att undvika utflöde av rök.  

 Tänd och släck inte kaminen i intervaller; den har utrustats med elektriska och elektroniska komponenter som kan 

skadas. 

 Använd inte apparaten som förbränningsugn eller på något annat sätt än den utformats för. 

 Använd inte flytande bränslen. 

 Genomför ingen ändring på apparaten som inte är tillåten. 

 Använd endast reservdelar i original som rekommenderats av tillverkaren. 

 Bränslet levereras i små cylindrar med dimensionerna Ø 6-7 mm, max. längd 30 mm, med max. fuktighet 8 %; kaminen 

har konstruerats och kalibrerats för att bränna pellets av olika typer av pressat trä enligt gällande normer för 

miljöskydd.
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 Övergången från en typ av pellets till en annan kan medföra en liten variation i prestandanivån, ibland inte ens 

märkbar. En sådan variation kan undanröjas genom att med ett enda steg öka eller minska utnyttjandekapaciteten.  

 Det är viktigt att kaminen transporteras med respekt för säkerhetsnormerna. Oförsiktiga förflyttningar och stötar ska 

undvikas då de kan orsaka skada på keramiken eller på strukturen. 

 Metallstrukturen har behandlats med lack för höga temperaturer. Under de första tändningarna k an det spridas dålig 

lukt från lack som håller på att torka på metalldelarna: detta är ofarligt och det är tillräckligt att vädra lokalerna. Efter  

de första tändningarna uppnår lacket sin maximala resistens och sina slutgiltiga kemiska och fysiska egenskap er. 

 Behållaren kan innehålla upp till 15 kg pellets. För påfyllning lyfter du bara upp tillträdeslocket och häller ner pellets. 

Maskinen kan vara tänd. Var uppmärksam på att behållaren hålls på plats. Fyll på behållaren före långa 

frånvaroperioder för att garantera apparatens oberoende. 

 På grund av behållarens tömning kan det inträffa att skruven laddas ur helt och hållet så att maskinen släcks. För att 

starta om och återgå till idealförhållanden kan det krävas två tändningar, då skruven är ovanligt lång.  

 OBSERVERA! Om installationen inte genomförs enligt de angivna procedurerna kan, i händelse av strömavbrott, 

delar av förbränningsröken läcka ut i miljön. I några fall kan installation av avbrottsfri kraftförsörjning bli 

nödvändig. 

 OBSERVERA! Då kaminen är en apparat för uppvärmning, blir dess ytor mycket heta. Av detta skäl rekommenderas 

största försiktighet under driften: 

NÄR KAMINEN ÄR TÄND: 

o ska du aldrig öppna luckan; 

o ska du inte vidröra glaset i luckan då det är glödhett; 

o ska du se till att barn inte kommer i närheten; 

o ska du inte vidröra rökutsläppet; 

o ska du inte kasta in någon typ av vätska i härden; 

o ska du inte göra någon typ av underhåll förrän kaminen har svalnat;  

o ska du inte göra någon typ av ingrepp om personalen saknar kompetens;  

o ska du respektera och följa alla anvisningarna i denna manual. 

 

 

Anti-explosion 

Några produkter har försetts med säkerhetsanordning mot explosion. Innan du tänder produkten eller efter varje rengöring 
ska du kontrollera uppmärksamt att anordningen är korrekt placerad. Anordningen sitter i den övre delen av härdens lucka.  

 

 
 

EXPLOSIONSSÄKER 

ANORDNING 
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Rökgången är en av nyckelkomponenterna för en god funktion hos kaminen. De bästa görs av stål (rostfritt eller 
aluminiserat) avseende materialens kvalitet, motståndskraft, livslängd, hur enkelt det är att utföra rengöring och underhåll.  

 På den bakre delen är kaminen utrustad med en cirkelformad rökutgång med Ø 80 mm och en terminal där rökgången 
ska anslutas. 

 För att underlätta anslutningen till den stela rökgången av stål rekommenderas att använda lämpliga 
teleskopanslutningar. Frånsett att de underlättar åtgärden, kompenserar de även för värmeutvidgningen av både 
härden och rökgången. 

 Vi rekommenderar att blockera pipan vid slutet av kaminen med silikon som motstår höga temperaturer (1 000°C). Om 
den befintliga mynningen till rökgången inte befinner sig fullständigt vertikalt mot härdens rökutgång, måste 
anslutningen genomföras med en passande vinklad koppling. Lutningen, jämfört med vertikalen, får aldrig överstiga 45° 
och det får inte finnas några ”flaskhalsar”. 

 Vid passage genom bjälklag måste du sätta in en isolerande muff med 10 cm tjocklek. 

 Det är absolut nödvändigt att isolera rökgången utmed hela dess längd. Isoleringen tillåter att kvarhålla en hög röktemperatur i 
syfte att optimera draget; undvika kondensation och reducera resterna av brända partiklar på väggarna i pipan. För detta 
ändamål används lämpliga isolerande material (glasull, keramiska fibrer, eldfasta material i klass A1). 

 Minsta tekniska lösning för ett korrekt drag för en pelletskamin uppgår till 2 m vertikalt. 

 Rökgången ska vara ogenomtränglig för atmosfärisk påverkan och måste du undvika alltför många riktningsändringar. 

 Användning av flexibla och förlängningsbara metallrör tillåts inte.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUTNING UNDER 45° 
 

FLASKHALS 

NEJ 



03. RÖKGÅNG 
 

 

  
12 

BEFINTLIG RÖKGÅNG (TRADITIONELL) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTERN RÖKGÅNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stängningsfläns 

Isolator (se tabell) 

inspektionsluckor 

T-anslutningar 

Hermetisk stängningsfläns i 

rostfritt eller aluminiserat stål 

Externt luftintag med ej 

återförslutningsbart galler 

inspektion 

Externt luftintag med ej 

återförslutningsbart galler 
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En korrekt installation av skorstenen låter dig optimera kaminens funktion. Den vindskyddade skorstenen ska bestå av ett sådant 
elementantal att det totala antalet sektioner, vid utgång, alltid är dubbelt jämfört med det för rökgången. Skorstenen ska placeras 
så att den överstiger takåsen med cirka 150 cm och hamnar i full blåst.  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taklutning α [°] Horisontell bredd på återflödesområdet 
från takåsens axel A [m] 

Minimihöjd på utloppet från 
taket Hmin =Z+0,50m 

Höjd på återflödesområdet Z 
[m] 

15 1,85 1,00 0,50 

30 1,50 1,30 0,80 

45 1,30 2,00 1,50 

60 1,20 2,60 2,10 

JA 

A) Platt tak 

B) Lutande tak 

Distans > A 

Distans > A 

0,5 m över takåsen 

ÅTERFLÖDESOMRÅDE 

TAKÅSENS AXEL 
Höjd 
återflödesområde Z 

NEJ 
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Gaserna som bildas under förbränningen genomgår en volymökning vid uppvärmningen och, som konsekvens, får de en lägre 

densitet jämfört med den kallare omgivningsluften. 

Denna temperaturskillnad mellan skorstenens in- och utsida utgör en depression, kallad termisk depression, som blir större ju 

högre rökgången och temperaturen är. 

Draget från rökgången ska klara av att övervinna allt motstånd från rökkretsen på ett sådant sätt att rökprodukterna på kaminens 

insida under förbränningen sugs in och sprids i atmosfären genom avgasröret och själva rökgången. Olika meteorologiska faktorer 

påverkar funktionen hos rökgången; regn, dimma, snö, höjd, men viktigast är utan tvekan vinden, som vid sidan om termisk 

depression även kan framkalla dynamisk depression. 

Vindens inverkan varierar beroende på om det handlar om uppåtstigande, horisontell eller nedåtstigande vind. 

 En uppåtstigande vind har alltid effekten att öka depressionen och följaktligen draget. 

 En horisontell vind ökar depressionen om skorstenen är korrekt inställd. 

 En nedåtstigande vind har alltid effekten att minska depressionen, ibland genom att invertera den. 

Överskottet av drag framkallar en överhettad förbränning och som konsekvens en förlust av kaminens effektivitet. 

Delar av förbränningsgasen sugs tillsammans med små bränslepartiklar in i rökgången innan de bränns. Detta minskar kaminens 

effektivitet, ökar pelletsförbrukningen och framkallar utsläpp av förorenande rök. 

Samtidigt utnyttjar den höga bränsletemperaturen förbränningskammaren i förtid till följd av väteöverskottet.   

Det bristfälliga draget saktar ner förbränningen, kyler ner kaminen, producerar rökreturer i miljön samt minskar effektiviteten och 

framkallar farliga beläggningar i rökgången. 
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Paradoxalt nog kan kaminer med stor effektivitet försvåra skorstenens arbete. 

En god funktion hos en skorsten är beroende av temperaturhöjningen på insidan som framkallas av rök från förbränningen.  

En kamins effektivitet avgörs därför av dess kapacitet att överföra merparten av den producerade värmen till den miljö som ska 
uppvärmas: därav följer att ju större kaminens effektivitet är, desto ”kallare” blir rökresterna från förbränningen, och som 
konsekvens, desto mindre blir ”draget”. 

En traditionell skorsten av ojämnt utförande och isolering fungerar bättre att betjäna en traditionell öppen spis, eller en kamin av 
låg kvalitet, där den största delen av värmen går förlorad med röken. 

Köper man en kvalitetskamin måste man därför ofta ingripa i rökgången, även om den redan är befintlig och funktionsduglig med 
gamla anläggningar, för att isolera den bättre.  

Om kaminen inte värmer eller skapar rök är orsaken alltid dåligt drag. 
 Ett vanligt fel är att ansluta kaminröret till en befintlig skorsten så att denna tvingas betjäna även den gamla anläggningen. 

På detta sätt förenas två anläggningar för solitt bränsle i samma rökgång, vilket är felaktigt och farligt. 

 Om de bägge anläggningarna används samtidigt, kan den totala belastningen bli alltför stor för den befintliga 
skorstenssektionen och framkalla rökreturer. Om endast en kamin används, framkallar värmen från röken drag i skorstenen, 
vilket emellertid även suger in kall luft från öppningen på den släckta anläggningen, kyler ner röken på nytt samt blockerar 
draget. 

 Om, avslutningsvis, de bägge anläggningarna är placerade på olika nivåer, kan de utöver de beskrivna problemen komma 
att interferera med samma princip för kommunicerande kärl, vilket framkallar ett oregelbundet och oförutsägbart flöde 
av förbränningsröken. 
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Innan du går vidare med installationen måste du följa nedanstående anvisningar: 

Välj den plats där du ska ställa kaminen och därefter: 

 Ombesörj anslutning till rökgången för att transportera ut rök 

 Ombesörj externt luftintag (förbränningsluft) 

 Ombesörj anslutning för den elektriska ledningen med ett markbaserat avgassystem 

 Elanläggningen i lokalen där kaminen installeras måste ha jordledning, om inte kan det uppstå felaktigheter i 

kontrollpanelen. 

 Ställ golvkaminen i lämplig position för att anslutas till rökgången och i närheten av uttaget för ”förbränningsluft”. 

 Apparaten måste installeras på ett golv med tillräcklig bärstyrka.  

 Om den befintliga konstruktionen inte uppfyller detta krav, måste lämpliga åtgärder vidtas (t.ex. en platta som fördelar 

tyngden). 

 Du måste skydda alla strukturer från värmen om de kan fatta eld om de utsätts för stark värme. Golv i trä eller i 

brännbara material måste skyddas med eldfasta material (t.ex: en 4 mm tjock plåt eller keramiskt glas). 

 Installationen av apparaten måste garantera enkel åtkomst för rengöring av själva apparaten, avloppsrören för gas samt 

rökgången. 

 Apparaten är inte lämplig att installera på ett delat rör. 

 Under drift hämtar kaminen luft från miljön där den befinner sig, varför det krävs ett externt luftuttag på samma höjd 

som röret på baksidan av densamma. Rören som används för att släppa ut rök ska vara anpassade för pelletskaminer: 

de ska vara i lackerat stål eller i rostfritt stål, diameter 8 cm, och ha lämpliga packningar. 

 Uttaget för ”förbränningsluft” (Ø 80 mm) bör nå en vägg som vetter utåt eller till lokaler som angränsar till den där 

installationen görs om de har utrustats med externt luftintag (Ø 80 mm) och inte är avsedda som sovrum eller badrum eller 

där det finns risk för eldsvåda, som vagnsförråd, garage, förråd med brännbara material, etc. Dessa luftintag ska utformas på 

ett sådant sätt att de inte kan obstrueras från vare sig in- eller utsidan och skyddas med galler, metallnät eller lämpliga 

skyddsåtgärder som inte får minska minimitvärsnittet. 

 När kaminen är placerad i miljöer där den omges av brännbara material (exempel möbler, träpaneler osv.) måste följande 

avstånd respekteras: ”Se kaminens märkskylt”. 

 Installatören måste beakta sektionerna för konvektivluft under installationen av hörnkaminer och skapa luftpassager i 

strukturen där apparaten ska stå 

 
 
A = 740 cm² 
B = 366 cm² 
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 Vi tillråder att, utöver att respektera minimiavstånden, installera isolerande och värmeresistenta plåtar som ej är 

brännbara (mineralull, skumbetong, osv.) 

Rekommendationen är: 

Promasil 1000 

Klassificeringstemperatur: 1000 °C 

Densitet: 245 kg/m
3
 

Återgång till referenstemperatur, 12 timmar: 1,3/1000°C % 

Tryckhållfasthet, kall: 1,4 MPa 

Böjhållfasthet: 0,5 MPa 

Värmeutvidgningskoefficient: 5,4x10
-6 

 m/mK 

Specifik värme: 1,03 Kj/kgK   

Värmeledningsförmåga vid medeltemperatur: 

200 °C  0,07 W/mK 

400 °C  0,10 W/mK 

600 °C  0,14 W/mK 

800 °C  0,17 W/mK 

Tjocklek: 40 mm 

 När kaminen är tänd kan den skapa depression i lokalen där den är installerad. I samma lokal får följaktligen inte finnas andra 

apparater med öppen låga, med undantag för pannor av typ c (vattentäta). 

 Kontrollera tillgången på förbränningsluft: denna ska hämtas från ett fritt utrymme (inte från utrymmen med 

extraktionsfläktar eller som saknar ventilation) eller utomhus. 

 Installera inte kaminen i sovrum eller badrum. 

 

INSTALLATION HÖRNKAMINER 

För att följa gällande regelverk för installationen, måste hörnkaminen placeras på en ventilerad plats där lufttillförseln är tillräcklig 

för att garantera en korrekt förbränning och följaktligen en god funktion. Lokalen bör ha en volym som inte understiger 20 m3 och 

för att garantera en god förbränning (40 m3/h luft) krävs ett ”uttag för förbränningsluft” som bör nå en vägg som vetter utåt eller 

till lokaler som angränsar till den där installationen görs om de har utrustats med externt luftuttag (Ø 80 mm) och inte är avsedda 

som sovrum eller badrum eller där det finns risk för eldsvåda, som vagnsförråd, garage, förråd med brännbara material, osv. Dessa 

luftintag ska utformas på ett sådant sätt att de inte kan obstrueras från vare sig in- eller utsidan och skyddas med galler, metallnät 

eller lämpliga skyddsåtgärder som inte får minska minimitvärsnittet.  

När hörnkaminen är tänd kan den skapa depression i lokalen där är installerad. I samma lokal får följaktligen inte finnas andra 

apparater med öppen låga (med undantag för pannor av typ c [vattentäta] om dessa inte har försetts med eget luftflöde). 

Hörnkaminen får inte placeras i närheten av gardiner, fåtöljer, möbler eller andra brännbara material. 

Hörnkaminen får inte installeras i explosiva atmosfärer eller miljöer som kan bli potentiellt explosiva genom förekomsten av 

maskinutrustning, material eller pulver som kan orsaka gasutsläpp eller som enkelt kan antändas med gnistor. Innan du börjar 

installera hörnkaminen för pellets måste du tänka på att all inredning eller eventuella bjälkar i brännbart material ska vara 

placerade på tillbörligt avstånd och utanför strålningsområdet för själva kaminen. Tänk dessutom på att för att inte kompromettera 

en korrekt funktion av apparaten måste det finnas recirkulation av luft på installationsplatsen.  Detta undviker överhettning och är 

möjligt genom att respektera minimiavstånden och använda ventilationsöppningar med en yta av X cm2 som i ovanstående figur. 
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OBSERVERA: 
 
Kaminen på 4,5 kW ska installeras med 1,5 meter rör Ø 80 mm certifierat enligt EN 1856-2. 

Kaminen på 7,5 kw Slim ska installeras med 1 meter rör Ø 80mm certifierat enligt EN 1856-2. 

Kaminen på 9 kw ska installeras med 1 meter rör Ø 80 mm certifierat enligt EN 1856-2. 

Kaminen på 11 kw Slim ska installeras med 1 meter rör Ø 80mm certifierat enligt EN 1856-2. 
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EXEMPEL PÅ INSTALLATION: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EXEMPEL PÅ FELAKTIG INSTALLATION: 
 
Rören som driver ut rök får aldrig installeras så att evakueringsgaserna har utgång direkt horisontellt eller riktas nedåt  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

isolator 

T-anslutning 
T-anslutning 

rengöringsriktning 

 

rengöringsriktning 

rengöringsriktning 

T-anslutning 
rengöringsriktning 

anslutning 

T-anslutning 

T-anslutning 

T-anslutning 

rengöringsriktning 

rengöringsriktning 
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HÖRNKAMIN 12KW I PLÅT 
Kontrollera de totala dimensionerna, att det finns elektriskt uttag och rör för rökevakuering 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DEFLEKTORER 

T-ANSLUTNING 
RÖR MIN. 
LÄNGD 500 MM 

MOTOR 

BRICKA 

SKRUV 

PLUGG 

DETALJ A 

DETALJ B 

KONTROLLERA ATT AVSTÅNDET MELLAN 
BYGELN OCH VÄGGHÖRNET ÄR SAMMA 
PÅ BÅDA SIDORNA. 
FÄST DÄREFTER STRUKTUREN MED 
PLUGGEN Ø6 OCH SKRUVAR 

ÖPPNA DEFLEKTORERNA FÖR ATT 
UNDERLÄTTA INFÖRANDET AV T-
ANSLUTNINGEN I RÖKMOTORN. STÄNG 
DEM DÄREFTER 

INNAN DU KOPPLAR ANSLUTNINGEN TILL RÖKGÅNGEN, 
FÖR IN ETT MINST 500 MM LÅNGT RÖR I DEN. 
ANSLUT DÄREFTER NÄTKABELN 

UPPSAMLARE 

FÄST DEN NEDRE UPPSAMLAREN PÅ 
ELDSTADENS BYGLAR MED DE 4 
SKRUVARNA M6X10 

DETALJ C DETALJ D 

BYGEL 

FÖR IN DE BÅDA LATERALA 
STÄNGERNA OCH SE TILL ATT 
ÖPPNINGARNA SAMMANFALLER MED 
DE TVÅ SKRUVARNA PÅ DEN NEDRE 
UPPSAMLAREN. 

FÖR IN DEN ÖVRE UPPSAMLAREN OCH 
SE TILL ATT SKRUVARNA 
SAMMANFALLER MED ÖPPNINGARNA I 
DE LATERALA STÄNGERNA 
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SPRINGA 

SKRUV 

DETALJ F 

DETALJ E 
DETALJ G 

FÄST DEN ÖVRE UPPSAMLAREN MED 
DE 2 SKRUVARNA M6X10 

FÖR IN KÅPAN SÅ ATT DE 2 SKRUVARNA 
SAMMANFALLER MED SPRINGORNA PÅ 
DEN ÖVRE UPPSAMLAREN 

FÄST DEN SJÄLVHÄFTANDE DISPLAYEN 
PÅ UPPSAMLARENS PLATS I 
TAMPONERINGEN 

SKJUT DEN NEDRE DELEN TILLS DEN VILAR MOT DE 2 BYGLARNA PÅ 
DEN NEDRE UPPSAMLAREN 

BYGEL 
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HÖRNKAMIN 12KW I STEN 
Kontrollera de totala dimensionerna, att det finns elektriskt uttag och rör för rökevakuering 

 

 

 

 

BRICKA 

DETALJ A 

DEFLEKTORER 

T-ANSLUTNING 

SKRUV 

RÖR MIN. 
LÄNGD 500 MM 

PLUGG 

BRICKA 
BEHÅLLARENS 
MYNNING 

PLAN I 
STEN 

M5x10 FÖR 
FÄSTNING I 
BYGEL 

KONTROLLERA ATT AVSTÅNDET MELLAN 
BYGELN OCH VÄGGHÖRNET ÄR SAMMA PÅ 
BÅDA SIDORNA. 
FÄST DÄREFTER STRUKTUREN MED 
PLUGGEN ø6 OCH SKRUVAR (MEDFÖLJER 
INTE) 

M5x10 FÖR 
FÄSTNING I 
STEN 

MOTOR 

DETALJ C 

ÖPPNA DEFLEKTORERNA FÖR ATT 
UNDERLÄTTA INFÖRANDET AV T-
ANSLUTNINGEN (MEDFÖLJER INTE) I 
RÖKMOTORN 

DETALJ B 

INNAN DU KOPPLAR ANSLUTNINGEN TILL 
RÖKGÅNGEN, FÖR IN ETT MINST 500 MM 
LÅNGT RÖR I DEN (MEDFÖLJER INTE). 
ANSLUT DÄREFTER NÄTKABELN 
HORISONTALPLAN I STEN 

AVLÄGSNA DE TVÅ LATERALA STÄNGERNA 
GENOM ATT DRA DEM UPPÅT 

HORISONTALPLAN I 
STEN 

FÖR IN HORISONTALPLANET I STEN, CENTRERA DET MOT BEHÅLLARENS MYNNING OCH FÄST 
MED DE 6 SKRUVARNA M5x10.  
STÄNG DÄREFTER DE 2 SKRUVARNA M5X10 LÄNGST IN FÖR ATT FÄSTA BYGELN. 
SLUTLIGEN SÄTTER DU TILLBAKA DE LATERALA STÄNGERNA SOM DU TOG BORT TIDIGARE 

6 ÖPPNINGAR FÖR MONTERING 
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DETALJ D 

DETALJ K 
DETALJ F 

DETALJ G 

HÖRN 

SILIKON 

FÖR IN KROKARNA FRÅN STENFRONTALEN I 
STRUKTURENS GLUGGAR. 
PLACERA DEM OMSORGSFULLT. 
SÄTT SLUTLIGEN TILLBAKA DET ÖVRE METALLOCKET 
MED DE 4 SKRUVARNA 

FÖR IN KÅPAN SÅ ATT DE 2 TÄNDERNA 
SAMMANFALLER MED GLUGGARNA I DET ÖVRE 
METALLOCKET OCH STÖD DET MOT VÄGGEN 

NEDRE DEL 

SKJUT DEN NEDRE DELEN MOT STRUKTUREN SÅ ATT 
KANTEN SAMMANFALLER MED GLUGGEN OCH 
HAKARNA MED MAGNETERNA 

HAKARNA SKA 
STÖDJA MOT DE 
ÖVRE MAGNETERNA 

DETALJ E 

FÄST TAMPONERINGENS FÖRZINKADE HÖRN 
MELLAN STENEN OCH BEHÅLLAREN MED SILIKONET.  
TAG DÄREFTER AV DET ÖVRE METALLOCKET GENOM 
ATT LOSSA DE 4 SKRUVARNA M5X10. 

KANTEN FÖRS IN I 
GLUGGEN 

TA BORT HINNAN PÅ DISPLAYENS BAKSIDA OCH FÄST 
DEN DÄREFTER PÅ DESS PLATS PÅ NEDERDELEN 

GLUGG 

ÖVRE MAGNET 

NEDRE MAGNET 

ÖVRE MAGNET 

NEDRE MAGNET 

HAKARNA SKA 
STÖDJA MOT DE 
NEDRE 
MAGNETERNA 
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Bränningseffekt 

Max./maximale 

Min./minimale 

Min./minimale 

Min./minimale 

Max./maximale 

Max./maximale 

Max./maximale 

Läs och följ användarinstruktionerna 

Bränningseffekt 

Uteffekt vid uppvärmning 

CO uppmätt (vid 13 % syre) avseende effekt 

Prestanda uppmätt avseende effekt 
Modell 

Norm 

Minimiavstånd från brännbara material 

Nominell spänning 

Max./maximale 

Min./minimale 

Min./minimale 

Nominell frekvens 

Nominell effekt 

Använd endast det rekommenderade bränslet   

Min./minimale 

Bränningseffekt 

Uteffekt vid uppvärmning 

CO uppmätt (vid 13 % syre) avseende effekt 

Prestanda uppmätt avseende effekt 

Nominell spänning 

Nominell frekvens 

Nominell effekt 

Min./minimale 

Använd endast det rekommenderade bränslet   Läs och följ användarinstruktionerna 

Max./maximale 

Minimiavstånd från brännbara material 

Norm 

Max./maximale 

Modell 

Max./maximale 

Max./maximale 

Min./minimale 

Min./minimale 

Uteffekt vid uppvärmning 

CO uppmätt (vid 13 % syre) avseende effekt 

Prestanda uppmätt avseende effekt 

Nominell spänning 

Nominell frekvens 

Nominell effekt 

Läs och följ användarinstruktionerna Använd endast det rekommenderade bränslet   

Modell 

Norm 

Minimiavstånd från brännbara material 

Min./minimale 

Max./maximale 

Max./maximale 

Max./maximale 

Min./minimale 

Min./minimale 

Bränningseffekt 

Bränningseffekt 

Bränningseffekt 

Max./maximale 

Max./maximale 

Max./maximale 

Min./minimale 

Max./maximale 

Max./maximale 

Max./maximale 

Min./minimale 

Uteffekt vid uppvärmning 

CO uppmätt (vid 13 % syre) avseende effekt 

Prestanda uppmätt avseende effekt 

Nominell spänning 

Nominell frekvens 

Nominell effekt 

Läs och följ användarinstruktionerna 

Min./minimale 

Uteffekt vid uppvärmning 

CO uppmätt (vid 13 % syre) avseende effekt 

Prestanda uppmätt avseende effekt 

Nominell spänning 

Nominell frekvens 

Nominell effekt 

Läs och följ användarinstruktionerna Använd endast det rekommenderade bränslet   

Minimiavstånd från brännbara material 

Max./maximale 

Min./minimale 

Max./maximale 

Max./maximale 

Max./maximale 

Min./minimale 

Min./minimale 

Max./maximale 

Max./maximale 

Modell 

Modell 

Norm 

Norm 

Använd endast det rekommenderade bränslet   

Minimiavstånd från brännbara material 
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Nominell effekt 

Nominell frekvens 

Min./minimale 

Min./minimale 

Min./minimale 

Min./minimale 

Max./maximale 

Max./maximale 

Max./maximale 

Max./maximale 

Använd endast det rekommenderade bränslet   Läs och följ användarinstruktionerna 

Nominell spänning 

Minimiavstånd från brännbara material 

Prestanda uppmätt avseende effekt Norm 

Modell 

CO uppmätt (vid 13 % syre) avseende effekt 

Uteffekt vid uppvärmning 

Bränningseffekt 

Prestanda uppmätt avseende effekt 

Nominell spänning 

Nominell frekvens 

Nominell effekt 

Använd endast det rekommenderade bränslet   Läs och följ användarinstruktionerna 

Minimiavstånd från brännbara material 

Norm 

Modell 
Min./minimale 

Min./minimale 

Max./maximale 

Typ 

Uteffekt vid uppvärmning 

Min./minimale 

Max./maximale 

Bränningseffekt 

CO uppmätt (vid 13 % syre) avseende effekt 

Min./minimale 

Max./maximale 

Max./maximale 

Bränningseffekt Max./maximale 

CO uppmätt (vid 13 % syre) avseende effekt 

Typ 

Min./minimale 

Max./maximale 

Max./maximale 

Max./maximale 

Min./minimale 

Min./minimale 

Min./minimale 

Använd endast det rekommenderade bränslet   Läs och följ användarinstruktionerna 

Nominell effekt 

Nominell frekvens 

Nominell spänning 

Minimiavstånd från brännbara material 

Modell 

Norm Prestanda uppmätt avseende effekt 

Uteffekt vid uppvärmning 
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Använd endast det rekommenderade bränslet   Läs och följ användarinstruktionerna 

Minimiavstånd från brännbara material 

Norm 

Modell 

Nominell effekt 

Nominell frekvens 

Nominell spänning 

Prestanda uppmätt avseende effekt 

CO uppmätt (vid 13 % syre) avseende effekt 

Uteffekt vid uppvärmning 

Bränningseffekt 

Max./maximale 

Max./maximale 

Min./minimale 

Min./minimale 

Min./minimale 

Min./minimale 

Min./minimale 

Min./minimale 

Min./minimale 

Max./maximale 

Max./maximale 

Max./maximale 

Max./maximale 

Min./minimale 

Max./maximale 

Min./minimale 

Min./minimale 

Max./maximale 

Min./minimale 

Norm 

Minimiavstånd från brännbara material 

Nominell spänning 

Nominell frekvens 

Nominell effekt 

Max./maximale 

Använd endast det rekommenderade bränslet   

Min./minimale 

Läs och följ användarinstruktionerna 

Max./maximale 

Bränningseffekt 

Uteffekt vid uppvärmning 

CO uppmätt (vid 13 % syre) avseende effekt 

Typ 

Modell 

Norm Prestanda uppmätt avseende effekt 

Minimiavstånd från brännbara material 

Nominell spänning 

Nominell frekvens 

Nominell effekt 

Använd endast det rekommenderade bränslet   Läs och följ användarinstruktionerna 

Max./maximale 

Max./maximale 

Typ 

Använd endast det rekommenderade bränslet   Läs och följ användarinstruktionerna 

Minimiavstånd från brännbara material 

Bränningseffekt 

Uteffekt vid uppvärmning 

CO uppmätt (vid 13 % syre) avseende effekt 

Modell 

Prestanda uppmätt avseende effekt 

Norm 
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09.1 Korrekt funktion och anordningar för justeringskommandon 

Den första åtgärden som ska genomföras är att ansluta kaminens kontakt till elanläggningen; fyll pelletsbehållaren. 
För denna åtgärd måste du vara mycket uppmärksam att inte tömma hela säcken på en enda gång, utan utföra åtgärden 
långsamt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09.1.1 Beskrivning av panel 

TRYCKKNAPP 1 (P1) - Temperaturhöjning:  
När den är i läget temperaturinställning, tillåter tryckknappen att öka termostatens värde från minimivärdet 06 

°C till maxvärdet 41 °C; detta värde framgår av den nedre displayen, medan den övre visar texten SET. Under 

ändringen av användar- och teknikerparametrarna tillåter tryckknappen en höjning av parametern, vars värde 

visas på den nedre displayen. 

Under arbetsfasen tillåter tryckknappen visning på nedre displayen av röktemperaturen. 
 

TRYCKKNAPP 2 (P2) - Temperatursänkning: 

I läget för temperaturinställning tillåter tryckknappen att minska termostatens värde från maxvärdet 41 °C till 

ett minimivärde av 06 °C; detta värde framgår av den nedre displayen, medan den övre visar texten SET.  

Under ändringen av användar- och teknikerparametrarna tillåter tryckknappen en sänkning av parametern, vars 

värde visas på den nedre displayen. Under arbetsfasen tillåter tryckknappen visning på tidsschemats nedre display. 

 
TRYCKKNAPP 3 (P3) - Set/meny: 
Tryckknappen låter dig nå temperaturinställningen och menyn med användar- och teknikerparametrarna. Inuti 
menyn kan du bläddra igenom listan över storlekar genom att trycka i följd på knappen; på den övre displayen 
visas parameterns etikett, på nedre displayen värdet som antas. 
 
TRYCKKNAPP 4 (P4) - ON/OFF upplåst: 

Knappen, intryckt i två sekunder, tillåter manuell tändning eller släckning av kaminen beroende på om den 

befinner sig i status för släckt eller tänd. 

Om larm har utlösts som har satt kaminen i låsning, tillåter tryckknappen upplåsning och den efterföljande 

övergången till status Släckt. 

Under programmeringen av användar-/teknikerparametrarna kan du gå ur menyn på valfritt ställe i ändringen. 
 

TRYCKKNAPP 5 (P5) - Sänkning effekt: 

När den befinner sig i arbetsläge, tillåter tryckknappen att minska kraftanvändarens värde från maxvärdet 5 till 
ett minimivärde av 1; detta värde framgår av den övre displayen. 

 

TRYCKKNAPP 6 (P6) - Höjning effekt: 

När den befinner sig i arbetsläge, tillåter tryckknappen att öka kraftanvändarens värde från minimivärdet 1 till 

maxvärdet 5; detta värde framgår av den övre displayen. 

 

riS/ ECO - Uppnådd temperatur: När displayen visar förkortningen riS/ ECO har den begärda temperaturen uppnåtts och 

tryckknapparna P5 och P6 inaktiveras automatiskt; variera temperaturen för att återaktivera tryckknappen P5 och P6 och 

därigenom kan du på nytt nå effektregleringen. 
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09.2 Betydelse av lysdioderna 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LED Tid aktiv (L1): 
LED är tänd när användarparametern UT1 inuti menyn är annan än OFF, här ställer du in veckovis - eller 

dagsprogrammering. 

LED skruv ON (L2): 

Led är tänd under hela tidsintervallet när skruven är aktiverad och när motorn för att transportera pellets i 

förbränningskammaren är aktiv. Detta sker under faserna START och ARBETE. 

LED mottagning fjärrstyrning (L3): 

LED blinkar när konsolen mottar ett kommando att ändra temperaturen/effekten från den infraröda fjärrstyrningen.  

LED miljötermostat (L4): 

LED är tänd när rumstemperaturen är högre än den inställda temperaturen och om du inte använder extern termostat. När  

du använder extern termostat (om tillgänglig), tänds LED när röktemperaturen är högre än 250 °C.  

LED ändra temperaturinställning (L5): 

LED blinkar när du befinner sig inuti menyn för användare/tekniker eller under temperaturinställningen. 

09.3 Displayer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Display status/effekt/parameterns namn (D1): 
Under starten visas status för fliken. 

Under arbetet visas värmeeffekten som ställts in av användaren. 

Under ändringen av användar-/teknikerparametrarna visas parameterns etikett i modifierad form. 

Display status/tidsschema/temperatur/storleksvärde (D2): 

Under starten visas status för fliken. 

Under arbetet visas temperaturen som ställts in av användaren. 
Under ändringen av användar-/teknikerparametrarna visas parameterns värde i modifierad form. 
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09.4 Användarfunktioner 
 

09.4.1 Tändning av kaminen 

För att tända kaminen agerar du på P4 i några sekunder. Den utförda tändningen signaleras i displayen. 
Kaminen flyttar sig till status för förventilation/förvärmning på 90’’. Kaminen flyttar sig till förladdningsfasen för den 
tid som definierats av parametern Pr45. Under denna period rullar skruven och laddar pellets oavbrutet. Efter Pr45 
övergår systemet i väntefasen vars tidslängd bestämts av parametern Pr46. När tiden enligt Pr46 passerat, inleds 
laddningsfasen vars hastighet definieras av parametern PR04. Skruvens aktivitet signaleras av LED -skruv ON. Glödstiftet 
fortsätter att vara tänt tills röktemperaturen överstiger värdet enligt parametern PR13, som uppnåtts med e n gradient 
med cirka 3 °C/minut. 
 

09.4.2 Manuell laddning av pellets 
Agera samtidigt på knapparna P5 och P6 för att ladda pellets. Denna funktion är endast tillgänglig på avstängd 
och kall kamin. 
 

09.4.3 Låga föreligger 
När röktemperaturen har uppnått och överskridit värdet enligt parametern PR13, övergår systemet i tändningsläge. 
Under denna fas stabiliseras temperaturen och kontrollerar att den förblir oförändrad under minst den tid som 
definierats genom parametern PR2. I annat fall stannar kaminen oc h följande felmeddelande visas. 
 

09.4.4 Kamin i arbete 
När röktemperaturen har uppnått och överskridit värdet enligt PR13 och har bibehållit det under minst tiden PR02, övergår 
kaminen i arbetsläget som är det normala användningsläget. Den övre displayen visar effekten som ställts in med knapparna P5 

och P6 och den nedre displayen visar rumstemperaturen. 

 
OBS: du kan gå direkt till arbetsstatus genom att hålla knappen P6 intryckt i cirka 2 sek. 
För att visa röktemperaturen och hastigheten på rökutsugningsanordningen  
räcker det att trycka på knappen P1. 

09.4.5 Ändra den inställda värmeeffekten 
Under normalt driftläge (kamin i arbete) kan du ändra den avgivna värmeeffekten med hjälp av tryckknapparna P6 (öka) 
och P5 (minska). Den inställda effektnivån visas på den övre displayen. 
 
 

09.4.6 Ändra den inställda rumstemperaturen 
För att ändra rumstemperaturen behöver du endast använda knappen SET (P3) som visar den inställda 

rumstemperaturen (Temperaturinställning). Genom att använda knapparna P1 (öka) och P2 (minska) 
kan du ändra värdet.  
 
Efter cirka 3 sekunder är det nya värdet memorerat och displayen återgår till normal visning. 
Du kan visa den inställda rumstemperaturen (temperaturinställning) med ett tryck på knappen P3 (SET).  
Efter cirka 2 sek visar displayen på nytt rumstemperaturen. 
 

09.4.7 Släckning av kaminen 
För att släcka kaminen räcker det att trycka på knappen P4 i ca 2 sekunder. På den övre displayen visas 
meddelandet OFF, på den nedre displayen visas klockan.  
Rumstemperaturen når den inställda temperaturen (temperaturinställning)       
När rumstemperaturen har nått det inställda värdet, övergår kaminens värmeeffekt automatiskt till minimivärdet. Under 
dessa omständigheter visar den övre displayen meddelandet ECO (ekonomi) och LED-miljötermostat aktiveras. Motorn i 
skruven stannar och hastigheten i rökfläkten ökar. Fläkten på växlaren förblir aktiv tills röktemperaturen sjunker under det 
förinställda värdet PR15. Efter cirka 10 minuter stannar rökfläkten. Beroende på version kan du tvingas invänta den tid som 
definierats av Pr73 för att kunna starta kaminen igen. Under denna tid genererar trycket på knappen P4 ingen typ 
av svar från systemet, medan följande meddelande visas som uppmanar användaren att invänta 
släckningsfasen. 
Samma tillstånd inträffar om röktemperaturen överstiger maxvärdet som ställts in i paramete rn Pr14. När temperaturen har 
återgått till det tillåtna fältet, övergår kaminen i de normala arbetsvillkoren.  
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09.4.8 Rengöring glödpanna 
Under den normala driften i arbetsläge, med intervaller som fastställts av parametern Pr03, aktiveras läget ”RENGÖRING 
GLÖDPANNA” för den tidslängd som fastställts av parametern Pr12. 

09.4.9 Kronotermostat 
Funktionen kronotermostat tillåter dig att programmera automatisk tändning och släckning av kaminen fördelat över veckan.  

Användaren kan gå in i programmering genom att trycka två gånger på tryckknappen P3.                  Genom att på nytt trycka på 

knappen P3 kan du bläddra igenom de olika parametrarna. Med ett tryck på knapp P4 kan du gå in i valfritt moment i 

programmeringen. Kronotermostatens parametrar är följande: 

 

Parameter Beskrivning Inställningsbara värden 

UT01 Inställning aktuell dag och användning / ej användning av kronotermostat Day1,...Day7; OFF; 

UT02 Inställning aktuell tid Från 00 till 23 

UT03 Inställning minuter aktuellt tidsschema Från 00 till 60 

UT04 RESERVERAT FÖR TEKNIKER – UTFÖR INGEN inställning  

UT05 Inställning tändningstid PROGRAM 1 Från 00:00 till 23:50 i steg om 10’ 

UT06 Inställning släckningstid PROGRAM 1 Från 00:00 till 23:50 i steg om 10’ 

UT07 Val av dagar med tändning kamin enligt PROGRAM 1 Mellan on/off för dagarna 1 till 7 

UT08 Inställning tändningstid PROGRAM 2 Från 00:00 till 23:50 i steg om 10’ 

UT09 Inställning släckningstid PROGRAM 2 Från 00:00 till 23:50 i steg om 10’ 

UT10 Val av dagar med tändning kamin enligt PROGRAM 2 Mellan on/off för dagarna från 1 
till 7 UT11 Inställning tändningstid PROGRAM 3 Från 00:00 till 23:50 i steg om 10’ 

UT12 Inställning släckningstid PROGRAM 3 Från 00:00 till 23:50 i steg om 10’ 

UT13 Val av dagar med tändning kamin enligt PROGRAM 3 Mellan on/off för dagarna från 1 
till 7 UT14 Inställning tändningstid PROGRAM 4 Från 00:00 till 23:50 i steg om 10’ 

UT15 Inställning släckningstid PROGRAM 4 Från 00:00 till 23:50 i steg om 10’ 

UT16 Val av dagar med tändning kamin enligt PROGRAM 4 Mellan on/off för dagarna från 1 
till 7  

Vi tittar närmare på några av parametrarna: 
 
UT01 
För att aktivera kronotermostaten använder du tryckknapparna P1 
och P2, ställ därefter in aktuell veckodag. (Day 7 = 
Söndag). 
 
För att inaktivera kronotermostaten använder du tryckknapparna P1 
och P2, ställ därefter in OFF. 

 

 

PROGRAM 1 TÄNDNING/SLÄCKNING (morgon) 
 
UT05 –UT06 

Med dessa två parametrar ställer du in tidsschemat för PROGRAM 1 med start och slut för kaminens funktion. Deras inställning blir 
aktiv om parametern UT01 är inställd i dag- eller veckoläge. 

UT07 
Med UT07 ställer du in de dagar när PROGRAM 1 (ON) ska användas och de dagar när DET INTE SKA ANVÄNDAS (OFF). Denna 
parameter är aktiv när parametern UT01 är inställd i veckoläge. 
Med tryckknappen P2 väljer du veckodag och med tryckknappen P1 aktiveras  
 
 
(ON)/inaktiveras(OFF) tändning/släckning av kaminen enligt PROGRAM 1.  
I följande exempel sker tändning av kaminen enligt PROGRAM 1 (morgon) endast under helgdagarna lördag och söndag. 

Day 1 
Måndag 

Day 2 
Tisdag 

Day 3 
Onsdag 

Day 4 
Torsdag 

Day 5 
Fredag 

Day 6 
Lördag 

Day 7 
Söndag 

Off 1 Off 2 Off 3 Off 4 Off 5 On 6 On 7 

 

Display D1 Betydelse 

Day 1 Måndag 

Day 2 Tisdag 

Day 3 Onsdag 

Day 4 Torsdag 

Day 5 Fredag 

Day 6 Lördag 

Day 7 Söndag 

OFF Kronotermostat frånkopplad 
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PROGRAM 2 TÄNDNING/SLÄCKNING (eftermiddag) 
 
UT08 -UT9 
Med dessa två parametrar ställer du in tidsschemat för PROGRAM 2 med start och slut för kaminens funktion. Deras inställning blir 
aktiv om parametern UT01 är inställd i dag- eller veckoläge. 

UT010 
Med UT10 ställer du in de dagar när PROGRAM 2 (ON) ska användas och de dagar när DET INTE SKA ANVÄNDAS (OFF). Denna 
parameter är aktiv och får betydelse när parametern UT01 är inställd i veckoläge. 
Med tryckknappen P2 väljer du veckodag och med tryckknappen P1 aktiveras  
 
 
(ON)/inaktiveras(OFF) tändning/släckning av kaminen enligt PROGRAM 2 (eftermiddag). I följande exempel sker tändning 
av kaminen på eftermiddagen endast under vardagar.  
 

Day 1 
Måndag 

Day 2 
Tisdag 

Day 3 
Onsdag 

Day 4 
Torsdag 

Day 5 
Fredag 

Day 6 
Lördag 

Day 7 
Söndag 

On 1 On 2 On 3 On 4 On 5 Off 6 Off 7  

Detsamma gäller för UT11 - UT12 - UT13 - UT14 - UT15 - UT16.  
 
Exempel: PROGRAMMERING TIMER 

UT01 --- INSTÄLLNING AKTUELL DAG (DAY 7 = SÖNDAG) 

PROGRAM1 
UT05 --- I" TÄNDNING ( t.ex.kl 07.00 ) 
UT06 --- I° SLÄCKNING ( t.ex.kl 09.00 ) 

UT07 --- BEKRÄFTA DAGAR                               (t.ex. Day 1 -off / Day2-off/Day3-off/Day4-off/Day5-off/Day6-on/Day7-on) 
 
PROGRAM 2 
UT08 --- II" TÄNDNING ( t.ex.kl 18.00 ) 
UT09 --- II° SLÄCKNING ( t.ex.kl 24.00 ) 
UT10 --- BEKRÄFTA DAGAR                               (t.ex. Day 1-on / Day2-on/Day3-on/Day4-on/Day5-on/Day6-off/Day7-off) 
 
 

09.5 Larmsignaler 

Vid onormal funktion har fliken ett kontrollsystem som med hjälp av displayen informerar användaren var felet har konstaterats. 
Genom att trycka på knappen P4 kan du ÅTERSTÄLLA texten på displayen. 

 

Larm Visning på display 

Röktemperatursond ALARM SOND FUMI 

Övertemperatur rök ALARM HOT TEMP 

Utebliven tändning ALARM NO FIRE 

Ingen nätförsörjning ALARM COOL FIRE 

Allmän säkerhetstermostat ALARM SIC 

Skorsten obstruerad ALARM DEP 

Fel på fläkt för rökinsug ALARM FAN FAIL 

 
Vi tittar närmare på innebörden av dessa larm: 

09.5.1 Larm röktemperatursond 
Larmet signalerar vid trasig eller bortkopplad sond för avkännande av röktemperaturen. Medan larmet pågår ökar 
hastigheten till max på utsugningsanordningen för rök och för växlaren och flödet av pellets avbryts genom att skruvens 
motor stängs av. Efter en period av 10 minuter släcks även utsugningsanordningen. 

09.5.2 Larm övertemperatur rök 
Larmet signalerar om röksonden upptäcker en temperatur som överstiger 220 °C. Nu visas texten ALARM HOT TEMP. Medan 
larmet pågår avbryts flödet av pellets genom att skruvens motor stängs av och hastigheten ökar till max på utsugningsanordningen 
för rök; Efter en period av 10 minuter stängs även utsugningsanordningen av. 
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09.5.3 Larm utebliven tändning 
Larmet aktiveras efter det andra misslyckade tändningsförsöket, dvs. när temperaturen i kaminen varit otillräcklig för tändning 
under två tändningsperioder (det krävs en temperaturgradient av 3 °C/minut). På displayen visas texten ALARM NO FIRE. I likhet 
med de tidigare fallen inleds en släckningsprocedur i kaminen. Efter cirka 10 minuter är släckningen fullbordad. 

09.5.4 Larm släckning under arbetsfasen 
Om lågan slocknar under arbetsfasen och röktemperaturen sjunker under minimitröskeln för kaminens arbete, signalerar systemet 
larmet ALARM NO FIRE och kaminen går till släckning. 

9.5.5 Larm depression 
Larmet aktiveras om skorstenen eller rökutgången är obstruerade (ALARM DEP) 

09.5.6 Larm allmän säkerhetstermostat 
Om den allmänna säkerhetstermostaten upptäcker en temperatur som överstiger 
triggertröskeln, ingriper den för att göra skruven strömlös (vars spänning är i serie) och 
tillåter samtidigt, genom klämman AL1 i CN4, att styrenheten gör denna statusändring. 
Nu visas meddelandet ALARM SIC FAIL. 
Skruva av den svarta proppen bredvid fliken och tryck på knappen för att återställa 
kontakten. 

09.5.7 Larm bristfällig nätförsörjning 
När kaminen är tänd, framkallar bristen på elektrisk energi ett stopp av funktionen i 
kaminens elektriska anläggningar. När strömmen kommer tillbaka återtar kaminen sin normala aktivitet med samma status som den 
hade när elströmmen bröts, efter att ha inväntat en fas i avkylningen COOL FIRE där röken måste övergå till en lägre temperatur än 
den inställda i parametern Pr13.  

09.5.8 Larm fel på fläkt för rökinsug 
Om det blir fel i fläkten för rökutsug, stannar kaminen och visas meddelandet ALARM FAN FAIL. 

09.6 Kanalisering (endast modeller 14,5 KW) 

09.6.1 Inställning fläkthastighet nr 2 

För att genomföra hastighetsinställningen i den andra växlaren, efter att ha tryckt på knappen P3 (SET), agerar du på P6 och med 
upprepade tryck väljer du önskat värde. 



10. ELEKTRONISK MICRONOVA MED LCD-DISPLAY 
 

 

  
33 

 
10.1 Korrekt funktion och anordningar för justeringskommandon 

10.1.1 Konsol 
På konsolen visas informationen med status för kaminens funktion. Inifrån menyn kan du erhålla olika typer av visning och 
genomföra de tillgängliga inställningarna beroende på accessnivå. 
Då de är avhängiga av driftläget, kan visningarna ha olika innebörd beroende på deras placering på displayen. 
 
I figur 2 ges exempel på förhållanden med tänd eller släckt kamin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig.2 
 
 
 
I figur 3 beskrivs betydelsen av statussignalerna på displayens vänstra del. 
Aktivering i displayen av ett av segmenten i området ”stato” signalerar aktivering av motsvarande anordning 
enligt listan bredvid. 
 
 
 
 
 
                         fig.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

fig.4 
 

I figur 4 beskrivs styrningen av meddelanden i programmeringsfasen eller vid inställning av driftsparametrarna. I synnerhet: 
 
1.Området Input visar de angivna programmeringsvärdena 
 
2.Området menynivå visar aktuell menynivå. Jämför menykapitlet. 

Bränningseffekt 

status dialog effekt 

Tid 

Glödstift 
Skruv 
Röksug 
Växlare 

Används inte 
larm 

dialog status 

inmatning 

rumstemperatur 

menynivå 
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10.1.2 Beskrivning av panel 

 

 

 

 

 

TRYCKKNAPP 1 (P1) - Temperaturhöjning:  
Tryckknappen i programmeringsläge ändrar/ökar det valda menyvärdet, i läget arbete/släckt ökar värdet på 
temperaturen i miljötermostaten. 
 

 
TRYCKKNAPP 2 (P2) - Temperatursänkning: 
Tryckknappen i programmeringsläge ändrar/minskar det valda menyvärdet, i läget lavoro/spento minskar värdet på 
temperaturen i miljötermostaten. 
  

 
TRYCKKNAPP 3 (P3) - Set/meny: 

Tryckknappen låter dig nå temperaturinställningen och menyn med användar- och teknikerparametrarna. Inuti 

menyn når du följande nivå i undermenyn, och i programmeringsfasen ställer du in värdet och fortsätter till nästa 

menyalternativ. 

 

TRYCKKNAPP 4 (P4) - ON/OFF upplåst: 

Tryckknappen, intryckt i två sekunder, tillåter manuell tändning eller släckning av kaminen beroende på om den 

befinner sig i status för släckt eller tänd. 

Om larm har utlösts som har satt kaminen i låsning, tillåter tryckknappen upplåsning och den efterföljande övergången 

till status Spento. I meny-/programmeringsfasen flyttas du till den övre menynivån, de genomförda ändringarna memoreras. 

 
TRYCKKNAPP 5 (P5) - Sänkning effekt: 

När den befinner sig i arbetsläge, tillåter tryckknappen dig att minska effektvärdet. I menyläge fortsätter du till 

nästa menyalternativ medan du i programmeringsläge återgår till alternativet med efterföljande undermeny, de 

genomförda ändringarna memoreras. 

 

TRYCKKNAPP 6 (P6) - Höjning effekt: 

När den befinner sig i arbetsläge, tillåter tryckknappen att ändra hastigheten för växlaren. I menyläge återgår du 

till det föregående menyalternativet, i programmeringsläge går du till alternativet med föregående undermeny, de 

genomförda ändringarna memoreras.  

 

10.2.Menyn 
 
Genom att trycka på knappen P3 (MENU) når du menyn. 
 
Den är indelad i olika alternativ och nivåer som låter dig nå inställningarna och programmeringen för fliken. 
 
Menyalternativen som ger tillgång till den tekniska programmeringen är lösenordsskyddade. 
 

10.2.1 Användarmeny 
 
I följande tabell beskrivs kortfattat menyns struktur. I detta stycke fokuserar vi på sektionerna som är tillgängliga för användaren. 
 
Menyalternativet 01-fläktreglering finns endast om motsvarande funktion har aktiverats. 
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Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Värde 

01 - fläktreglering    Välj värde 

02 - ställ in klocka     

 01 - dag   Veckodag 

 02 - timmar   Timme 

 03 - minuter   Minut 

 04 - dag   Dag månad 

 05 - månad   Månad 

 06 - år   År 

03 - ställ in tid     

 01 - aktivera tid    

  01 - aktivera tid  On/off 

 02 - program dag    

  01 - tid dag  On/off 

  02 - start 1 dag  Timme 

  03 - stopp 1 dag  Timme 

  04 - start 2 dag  Timme 

  05 - stopp 2 dag  Timme 

 03 - program vecka    

  01 - tid vecka  On/off 

  02 - start prog 1  Timme 

  03 - stopp prog 1  Timme 

  04 - Måndag prog 1  On/off 

  05 - Tisdag prog 1  On/off 

  06 - Onsdag prog 1  On/off 

  07 - Torsdag prog 1  On/off 

  08 - Fredag prog 1  On/off 

  09 - Lördag prog 1  On/off 

   10 - Söndag prog 1  On/off 

  11 - start prog 2  Timme 

  12 - stopp prog 2  Timme 

  13 - Måndag prog 2  On/off 

  14 - Tisdag prog 2  On/off 

  15 - Onsdag prog 2  On/off 

  16 - Torsdag prog 2  On/off 

  17 - Fredag prog 2  On/off 

  18 - Lördag prog 2  On/off 

  19 - Söndag prog 2  On/off 

  20 - start prog 3  Timme 

  21 - stopp prog 3  Timme 

  22 - Måndag prog 3  On/off 

  23 - Tisdag prog 3  On/off 

  24 - Onsdag prog 3  On/off 

  25 - Torsdag prog 3  On/off 

  26 - Fredag prog 3  On/off 

  27 - Lördag prog 3  On/off 

  28 - Söndag prog 3  On/off 
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Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Värde 

  29 - start prog 4  Timme 

  30 - stopp prog 4  Timme 

  31 - Måndag prog 4  On/off 

  32 - Tisdag prog 4  On/off 

  33 - Onsdag prog 4  On/off 

  34 - Torsdag prog 4  On/off 

  35 - Fredag prog 4  On/off 

  36 - Lördag prog 4  On/off 

  37 - Söndag prog 4  On/off 

 04 - program weekend    

  01 - tid weekend   

  02 - start 1   

  03 - stopp 1   

  04 - start 2   

  05 - stopp 2   

04 - välj språk     

 01 - italienska   Set 

 02 - franska   Set 

 03 - engelska   Set 

 04 - tyska   Set 

05 - standby-läge    On/off 

06 - summer    On/off 

07 - första laddning    Set 

08 - status kamin    - 

 

10.2.2 Meny 01 - fläktreglering 

Tillåter oberoende styrning av de två extra fläktarna. 
För var och en av de två fläktarna är valen enligt tabellen nedan tillgängliga. Använd knapparna P1 (fläkt 2) och P2 
(fläkt 3) för att genomföra dina val. 
 

Inställning Fläkt 2 Fläkt 3 

A motsvarar den valda effekten motsvarar den valda effekten 

0 fläkt inaktiverad fläkt inaktiverad 

1 fast hastighet Pr57 fast hastighet Pr62 

2 fast hastighet Pr58 fast hastighet Pr63 

3 fast hastighet Pr59 fast hastighet Pr64 

4 fast hastighet Pr60 fast hastighet Pr65 

5 fast hastighet Pr61 fast hastighet Pr66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

menynivå 

dialog 
Inställning fläkt 3 

Inställning fläkt 2 
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10.2.3 Meny 02 - ställ in klocka 
 
Ställ in aktuell tid och datum. Fliken är utrustad med litiumbatteri som ger den interna klockan oberoende i minst 3 à 5 år. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

10.2.4 Meny 03 - ställ in tid 
 
Undermeny 03 - 01 - aktivera tid 
Låter dig aktivera och inaktivera alla kronotermostatens funktioner globalt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Undermeny 03 - 02 - dagsprogram 
Låter dig aktivera, inaktivera och ställa in kronotermostatens funktioner på dagsbasis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Du kan ställa in två funktionsband som avgränsas av de inställda tidsschemana enligt följande tabell, där inställningen OFF 
instruerar klockan att ignorera kommandot: 
 
 
 
 

 

 

Val Betydelse Möjliga värden 

START 1 aktiveringstid tid - OFF 

STOPP 1 inaktiveringstid tid - OFF 

START 2 aktiveringstid tid - OFF 

STOPP 2 inaktiveringstid tid - OFF 

inmatning 
menynivå 

dialog 

inmatning 
menynivå 

dialog 

inmatning 
menynivå 

dialog 
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Undermeny 03 - 03 - veckoprogram 
Låter dig aktivera, inaktivera och ställa in kronotermostatens funktioner på veckobasis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programmeraren på veckobasis förfogar över 4 oberoende program vars sluteffekt utgörs av kombinationen av de 4 enstaka 
programmeringarna. 
Programmeraren på veckobasis kan vara aktiverad eller inaktiverad. 
Genom att vidare ställa in OFF i tidsschemats fält, ignorerar klockan det motsvarande kommandot. 
Anmärkning: Var noggrann vid programmeringen och undvik att överlappa tiderna för aktivering och/eller inaktivering under 
samma dag i olika program. 

 

PROGRAM 1 
menynivå val betydelse möjliga värden 
03-03-02 START PROG 1 aktiveringstid tid - OFF 
03-03-03 STOPP PROG 1 inaktiveringstid tid - OFF 
03-03-04 MÅNDAG PROG 1 

    re
fe

re
n

sd
ag

 

on/off 
03-03-05 TISDAG PROG 1 on/off 
03-03-06 ONSDAG PROG 1 on/off 
03-03-07 TORSDAG PROG 1 on/off 
03-03-08 FREDAG PROG 1 on/off 

 03-03-09 LÖRDAG PROG 1 on/off 
03-03-10 SÖNDAG PROG 1 on/off 

 

 

 

PROGRAM 2 

menynivå val betydelse möjliga värden 

03-03-11 START PROG 2 aktiveringstid tid - OFF 

03-03-12 STOPP PROG 2 inaktiveringstid tid - OFF 

03-03-13 MÅNDAG PROG 2 

    re
fe

re
n

s-
  

d
ag

 

on/off 

03-03-14 TISDAG PROG 2 on/off 

03-03-15 ONSDAG PROG 2 on/off 

03-03-16 TORSDAG PROG 2 on/off 

03-03-17 FREDAG PROG 2 on/off 

03-03-18 LÖRDAG PROG 2 on/off 

03-03-19 SÖNDAG PROG 2 on/off 

  
  

PROGRAM 3 

menynivå val betydelse möjliga värden 

03-03-20 START PROG 3 aktiveringstid tid - OFF 

03-03-21 STOPP PROG 3 inaktiveringstid tid - OFF 

03-03-22 MÅNDAG PROG 3 

    re
fe

re
n

s-
  

d
ag

 

on/off 

03-03-23 TISDAG PROG 3 on/off 

03-03-24 ONSDAG PROG 3 on/off 

03-03-25 TORSDAG PROG 3 on/off 

03-03-26 FREDAG PROG 3 on/off 

03-03-27 LÖRDAG PROG 3 on/off 

03-03-28 SÖNDAG PROG 3 on/off 

inmatning 
menynivå 

dialog 
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Undermeny 03 - 04 - weekend-program 
Låter dig aktivera, inaktivera och ställa in kronotermostatens funktioner för weekend (dag 5 och 6, dvs. lördag och söndag). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TIPS: i syfte att undvika förvirring och oönskade tändnings- och släckningsoperationer, bör du endast aktivera ett program i taget 
om du inte känner till exakt vad du vill uppnå. 
Inaktivera dagsprogrammet om du önskar använda veckoprogrammet. Behåll alltid weekend-programmet inaktiverat om du 
använder veckoprogrammet i programmen 1, 2, 3 och 4. 
Aktivera weekend-programmeringen först när du har inaktiverat veckoprogrammeringen. 
 

10.2.5 Meny 04 - välj språk 
Låter dig välja mellan de tillgängliga dialogspråken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.2.6 Meny 05 - standby-läge 
Aktiverar ”STAND-BY”-läget som tar kaminen till släckning efter att rumstemperaturen varit högre än SET utöver den tid som 
definierats av Pr44. 
Efter släckningen som inträffat på grund av detta tillstånd, kan återtändning endast ske endast när följande tillstånd har 
verifierats: 
TSET < (Tmiljö - Pr43) 
 
 

10.2.7 Meny 06 - summerläge 
När ”OFF” inaktiverar ljudsignalen. 

PROGRAM 4 

menynivå val betydelse möjliga värden 

03-03-29 START PROG 4 aktiveringstid tid - OFF 

03-03-30 STOPP PROG 4 inaktiveringstid tid - OFF 

03-03-31 MÅNDAG PROG 4 

    re
fe

re
n

sd
ag

 

on/off 

03-03-32 TISDAG PROG 4 on/off 

03-03-33 ONSDAG PROG 4 on/off 

03-03-34 TORSDAG PROG 4 on/off 

03-03-35 FREDAG PROG 4 on/off 

03-03-36 LÖRDAG PROG 4 on/off 

03-03-37 SÖNDAG PROG 4 on/off 

dialog 

inmatning 
menynivå 

menynivå 

dialog 
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 2
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 3

 

 

10.2.8 Meny 07 - första laddning 
Låter dig utföra, på avstängd och kall kamin, en förladdning av pellets under en tid som motsvarar 90”. Börja med knappen P1 

och avbryt med knappen P4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

10.2.9 Meny 08 - status kamin 
 
Visar kaminens omedelbara status och rapporterar status för de olika anordningarna som är anslutna till denna. Flera sidor är 
tillgängliga och visas i följd. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

timer effekt rumstemperatur 

dialog 

timer 1 time-out 

status driftsstatus 

larmfördröjning 

röktemperatur 
hastighet röksug 

status växlare 2 och 3 momentan effekt 

status 
hastighet växlare 2 hastighet växlare 3 

driftsstatus 

status 
pågående larm 
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10.2.10 Meny 09 – bränsletyp 
 
 

 

 

 

 

 

Viktigt: förväxla inte glödpannans två olika bottnar 

Val av bränsletyp: 

 i huvudmenyn väljer du typ av laddning. 

- Laddningstyp 1 = PELLETS 

- Laddningstyp 2 = BRIKETTER 

10.3 Användarfunktioner 
Nedan beskrivs den normala driften av den styrenhet som regelmässigt installeras i luftkaminer med hänvisning till de funktioner 

som är tillgängliga för användaren. Anvisningarna nedan avser styrenheten som försetts med tillvalet kronotermostat. I de följande 

styckena analyseras läget för teknisk programmering. 

Innan kaminen tänds visas displayen som i figur 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 
fig. 16 

10.3.1 Tändning av kaminen 
 
För att tända kaminen agerar du på P4 i några sekunder. Den utförda tändningen signaleras i displayen som i figur 17. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
fig. 17 

10.3.2 Uppstartsfas 

Kaminen genomför i sekvens startfaserna enligt de lägen som definierats av parametrarna som hanterar nivåer och tidsplanering. 
 

10.3.3 Utebliven tändning 

När tiden Pr01 har förflutit och röktemperaturen inte har uppnått det tillåtna minimivärdet, parameter Pr13, som uppnås med en 
pendens av 2 °C/min, sätter sig kaminen i larmstatus. 

GLÖDPANNA PELLETS GLÖDPANNA BRIKETTER 

rumstemperatur klocka 

klocka rumstemperatur 

dialog effekt 

dialog effekt 



10. ELEKTRONISK MICRONOVA MED LCD-DISPLAY 
 

 

  
42 

 
10.3.4 Kamin i arbete 

När startfasen avslutats på positivt sätt, övergår kaminen till arbetsläget som representerar det normala funktionsläget. 
Om röktemperaturen är högre än Pr15 aktiveras växlarna. Växlarna nr 2 och nr 3 sätts endast igång om de är aktiverade. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
fig. 18 

10.3.5 Ändra den inställda rumstemperaturen 

För att ändra rumstemperaturen behöver du endast använda knapparna P1 och P2. På displayen visas aktuell status för 
temperaturinställningen, figur 19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
fig. 19 

10.3.6 Användning av extern termostat/kronotermostat 

Om du önskar använda en extern miljötermostat, utför då anslutningen till klämmorna TERM (koppling CN7 stift 7-8). 

 extern termostat: i kaminen görs en temperaturinställning motsvarande 7 °C. 

 extern kronotermostat: i kaminen görs en temperaturinställning motsvarande 7 °C och från menyn 03-01 inaktiveras 
tidsfunktionerna. 

Aktivering av kaminen sker med tänd kamin när kontakten har stängts. 

10.3.7 Rumstemperaturen når den inställda temperaturen (SET temperatur) 

När rumstemperaturen har nått det inställda värdet, eller om röktemperaturen har nått värdet Pr13, övergår värmeeffekten 
automatiskt till minimivärdet, tillstånd MODULERING, se figur 20. 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

fig. 20 

Om STAND-BY-läget har aktiverats, slocknar kaminen med en fördröjning som motsvarar tiden Pr44 efter att ha uppnått 
temperaturinställningen. Omstarten sker efter att följande tillstånd har verifierats: Tmiljö > (TSET + Pr43) 

klocka 

inställt värde 

rumstemperatur 

dialog effekt 

dialog 

klocka rumstemperatur 

dialog effekt 
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10.3.8 Rengöring av glödpannan 
Under den normala driften i arbetsläge, med intervaller som fastställts av parametern Pr03, aktiveras läget ”RENGÖRING 
GLÖDPANNA” för den tidslängd som fastställts av parametern Pr12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig. 21 

10.3.9 Släckning av kaminen 
För att släcka kaminen räcker det att trycka på knappen P4 i ca 2 sekunder. Skruven stoppas omedelbart och rökextraktorn 
övergår i högre hastighet. Nu genomförs fasen SLUTLIG RENGÖRING. 
Rökextraktorns aktivitet inaktiveras när tiden Pr39 har förflutit efter att röktemperaturen har sjunkit under värdet i parameter Pr13.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

fig. 22 

 

10.3.10 Släckt kamin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
fig. 23 

klocka rumstemperatur 

dialog effekt 

klocka rumstemperatur 

dialog effekt 

klocka rumstemperatur 

dialog effekt 
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10.3.11 Återtändning av kaminen 
 
Kaminen kan inte startas om förrän röktemperaturen har sjunkit nedanför värdet Pr13 och säkerhetstiden Pr38 har förflutit. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

fig. 24 

10.4 Vad händer om… 

10.4.1 Pellets inte tänds 
 
Vid utebliven tändning visas larmmeddelandet MANCATA ACCEN som i figur 25. 

 
 

 

 

 

fig. 25 

 

10.4.2 Ingen elförsörjning (strömavbrott) 
 
Pr48 = 0 
Om nätspänningen varit bruten, flyttar sig kaminen när den återkopplats till status SLUTLIG RENGÖRING och inväntar att 
röktemperaturen sänks till ett värde som understiger Pr13. 

 

 
 

 

 

fig. 26 

 

Pr48 = T sekunder 
Efter ett strömavbrott och beroende på den status där kaminen befann sig, framträder nedanstående alternativ: 

föregående status  varaktighet strömavbrott ny status 

släckt saknar betydelse släckt 

tändning < T tändning 

ladda pellets utan förladdning < T ladda pellets 

ladda pellets med förladdning saknar betydelse släcker 

invänta låga < T invänta låga 

arbete < T arbete 

rengöring glödpanna < T rengöring glödpanna 

släcker < T släcker 

 

I samtliga fall där varaktigheten hos strömavbrottet är högre än T går kaminen över i släckning.

klocka rumstemperatur 

dialog effekt 
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10.5 Larm 

Om en onormal funktion konstateras, ingriper fliken och rapporterar den inträffade oregelbundenheten från olika lägen beroende 
på typen av larm. Följande larm finns. 
 
Larmets ursprung Visning på display 

Röktemperatursond ALARM SOND FUMI 

Övertemperatur rök ALARM HOT TEMP 

Utebliven tändning ALARM NO FIRE 

Släckning under arbetsfas ALARM NO FIRE 

Felaktig nätförsörjning COOL FIRE (se punkt 9.2) 

Säkerhetspressostat skruv ALARM DEP FAIL 

Allmän säkerhetstermostat ALARM SIC FAIL 

Fel på rökfläkt ALARM FAN FAIL 
 
 
Samtliga larmtillstånd leder till omedelbar släckning av kaminen. 
Larmets status uppnås efter tiden Pr11 och kan återställas genom att trycka på knappen P4 . 
 

10.5.1 Larm röktemperatursond 
Aktiveras vid fel på sonden som avkänner rök när denna är skadad eller bortkopplad. Under larmtillståndet genomför kaminen 
släckningsproceduren. 
 
 
 
 
 

 

 

 

fig. 27 
 

10.5.2 Larm övertemperatur rök 
Aktiveras om röksonden upptäcker en temperatur som överstiger 280 °C. På displayen visas meddelandet som i figur 28. 
 

 
 
 
 
 

 

 

fig. 28 
 

Medan larmet pågår aktiveras omedelbart släckningsproceduren. 

 

10.5.3 Larm för utebliven tändning 

Utlöses om tändningsfasen misslyckas. Släckningsproceduren aktiveras omedelbart. 

 
 
 
 
 

 

 

 

fig. 29 
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10.5.4 Larm släckning under arbetsfasen 
 
Om lågan slocknar under arbetsfasen och röktemperaturen sjunker under minimitröskeln för arbete (parameter Pr13), så aktiveras 
larmet som i figur 30. Släckningsproceduren aktiveras omedelbart. 
 

 
 

 

 

fig. 30 

 

10.5.5 Larm säkerhetspressostat skruv 
 
Om pressostaten (depressimetern) upptäcker ett tryck som understiger triggertröskeln, ingriper denna för att göra skruven 
strömlös (vars spänning är i serie) och tillåter samtidigt styrenheten att vidta statusändring genom klämman AL2 i CN4. Nu visas 
meddelandet ”Alarm Dep Fail” och systemet stannar. 
 
 
 
 
 
 
 

 

fig. 31 

 

10.5.6 Larm allmän termostat 

Om den allmänna säkerhetstermostaten upptäcker en temperatur som överstiger 
triggertröskeln, ingriper den för att göra skruven strömlös (vars spänning är i serie) och 
tillåter samtidigt, genom klämman AL1 i CN4, att styrenheten gör denna statusändring. Nu 
visas meddelandet ALARM SIC FAIL och systemet stannar. Skruva av den svarta proppen 
bakom kaminen och tryck på knappen för att återställa kontakten. 

 

 

 

 

 

 

 
 

fig. 32 

 

10.5.7 Larm fel på fläkt för rökinsug 
 
Om det blir fel i fläkten för rökutsug, stannar kaminen och visas meddelandet ASPIRAT-GUASTO om i nedanstående figur. 
Släckningsproceduren aktiveras omedelbart 
 
 

 

 

 

fig. 33 
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11.1 Korrekt funktion och anordningar för justeringskommandon 

11.1.1 Konsol 

Konsolenheten tillåter dig att kommunicera med styrenheten genom några enkla knapptryck. Med en display och några LED-
indikatorer informeras operatören om kaminens driftsstatus. I programmeringsläge visas de olika parametrarna som kan ändras 
med hjälp av knapparna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1.2 Betydelse av lysdioderna 

LED Betydelse när tänd 

STÄLL IN MILJÖ Programmeringsinställning miljö 

STÄLL IN EFEKT Programmeringsinställning effekt 

TID Tid aktiverad 

LARM Kamin under larm 

GLÖDSTIFT Tändning glödstift 

SKRUV ON Skruv i rörelse 

VÄXLARE-PUMP Växlare \ pump tänd 

ON\OFF Status arbete 

 

Display 

display funktion villkor visning 

DISPLAY 

status 
effekt 

parameternamn 

OFF OFF+RUMSTEMPERATUR 

TÄND. TÄNDER+RUMSTEMPERATUR  

LADDNING LADDA PELLETS 

ARBETE 
RUMSTEMPERATUR+ARBETSEFFEKT+TID 

PROGRAMMERING VALD PARAMETER 

OFF 

LED-tid 

LED-effektinställning 

LED-miljöinställning 

Display status/effekt/parameter 

LED ON/OFF 

P1 Tryckknapp 
minskning/meny/
miljöinställning 

P2 Tryckknapp 
ökning/status 
kamin/effektinställning 

P3 Tryckknapp 
ON/OFF/gå 
ut/bekräfta 

LED skruv/växlare-
pump/glödstift 

LED larm 
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11.2 Menyn 

Med ett långt tryck på knappen P1 når du menyn. 

Den är indelad i olika alternativ och nivåer som låter dig nå inställningarna och programmeringen för fliken. 

11.2.1  Användarmeny 

I följande tabell beskrivs kortfattat menyns struktur. I detta stycke fokuserar vi på sektionerna som är tillgängliga för användaren. 

nivå 1 nivå 2 nivå 3 värde 

M1 –ställ in klocka   - 

 Veckodag   M-T-O-T-F-L-S 

 T i m m e  k l o c k a   0-23 

 Minut er  k locka   0-59 

 Dag  k locka   1-31 

 M å na d  k l ocka   1-12 

 Å r  k l ocka   00-99 

M2 –ställ in tid    

 M2-1 – aktivera tid   

  01 – aktivera tid on/off 

 M2-2 – dagsprogrammering   

  01 – tid dag on/off 

  02 - start 1 dag OFF-0-23:50 

  03 - stopp 1 dag OFF-0-23:50 

  04 - start 2 dag OFF-0-23:50 

  05 - stopp 2 dag OFF-0-23:50 

 M2-3 – veckoprogrammering   

  01 – veckoprogrammering on/off 

  02 - start Prg 1 OFF-0-23:50 

  03 - stopp Prg 1 OFF-0-23:50 

  04 – måndag Prg1 on/off 

  05 - tisdag Prg 1 on/off 

  06 - onsdag Prg 1 on/off 

  07 - torsdag Prg1 on/off 

  08 - fredag Prg 1 on/off 

  09 - lördag Prg 1 on/off 

  10 - söndag Prg 1 on/off 

  11 - start Prg 2 OFF-0-23:50 

  12 - stopp Prg 2 OFF-0-23:50 

  13 - måndag Prg2 on/off 

  14 - tisdag Prg 2 on/off 

  15 - onsdag Prg 2 on/off 

  16 - torsdag Prg 2 on/off 

  17 - fredag Prg 2 on/off 

  18 - lördag Prg 2 on/off 

  19 - söndag Prg 2 on/off 

  20 - start Prg 3 OFF-0-23:50 

  21 - stopp Prg 3 OFF-0-23:50 

  22 - måndag Prg 3 on/off 

  23 - tisdag Prg 3 on/off 

  24 - onsdag Prg 3 on/off 

  25 - torsdag Prg 3 on/off 

  26 - fredag Prg 3 on/off 

  27 - lördag Prg 3 on/off 

  28 - söndag Prg 3 on/off 

  29 - start Prg 4 OFF-0-23:50 

  30 - stopp Prg 4 OFF-0-23:50 

  31 - måndag Prg 4 on/off 

  32 - tisdag Prg 4 on/off 

  33 - onsdag Prg 4 on/off 

  34 - torsdag Prg 4 on/off 

  35 - fredag Prg 4 on/off 

  36 - lördag Prg 4 on/off 

  37 - söndag Prg 4 on/off 
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11.2.2 Meny M01 – ställ in klocka  

Ställ in aktuell tid och datum. Fliken är utrustad med litiumbatteri som ger klockan oberoende i minst 3 à 5 år. 

För att komma till den allmänna programmeringsmenyn, tryck på knappen P1 i 2 sekunder. Genom att trycka på P1 (sänkning) eller P2 
(höjning), väljer du alternativet M1, bläddra till texten ”M1 set orologio”. (figur 13a)  

 

 

Figur 13 a 

 

Figur 13 b 

 

 

 

 M2-4 – programmering veckoslut   

  01 – tid veckoslut on/off 

  02 - start veckoslut 1 OFF-0-23:50 

  03 - stopp veckoslut 1 OFF-0-23:50 

  04 - start veckoslut 2 OFF-0-23:50 

  05 - stopp veckoslut 2 OFF-0-23:50 

 M2-5 - utgång  set 

M3 –  välj språk    

 01 – Italienska  set 

 02 – Engelska  set 

 03 – Franska  set 

 03 - Tyska  set 

M4 - stand-by     

 01 -stand - by  On/off 

MS–Summer    

 01– summer  On/off 

M6 – Första laddning    

 01 – första laddning  90” 

M7 – Status kamin    

 01 – status kamin   

  01 – Status skruv info 

  02 – T minuter info 

  03 – Status termostat Info 

  04 – Status rök Info 

  05 – Status varv rökextraktor rpm info 

M8 – Kalibreringstekniker    

 01 - Lösenord  set 

M9 - Utgång    

 01 - utgång  set 
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Välj önskad dag och tryck på knappen P3 (figur 13b), fortsätt inställningen av timme (figur 13c), minuter (figur 13d), dag (figur 13e), 
månad (figur 13f) och år (figur 13g) med hjälp av tryckknapparna P1 (sänkning) och P2 (höjning) och bekräfta genom att trycka på 
knappen P3. 
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11.2.3 Meny M02 – ställ in tid  

Undermeny M2 – 1 – Aktivera tid 

Menyn som visas på displayen ”M2 set crono” låter dig att globalt aktivera och inaktivera alla kronotermostatens funktioner. För att 
aktivera, tryck på knappen P3 och tryck successivt på P1 eller P2 för sektionen On eller Off. Bekräfta med knappen P3. (figur 14a) 

 

figur 14a 

Undermeny M2 - 2 – Program dag 

När du valt menyn ”M2-2 day programm”, bläddrar du med tryckknappen P3 genom de olika parametrarna för programmeringen av 
daglig tid och aktiverar den önskade (figur 14b).  

 

figur 14b 

Du kan ställa in två funktionsband, det första med START1 Day och STOP1 Day, det andra med START2 Day och STOP2 Day, som 
avgränsas av de inställda tidsschemana enligt följande tabell, där inställningen OFF instruerar klockan att ignorera kommandot. För 
att variera används knapparna P1 (sänkning) och P2 (höjning), medan du trycker på P3 för att bekräfta. 

 DAGPROGRAM  

Menynivå val betydelse Möjliga värden 

M2-2-01 TID DAG Aktiverar tiden dagligen ON/OFF 

M2-2-02 START 1 Dag Aktiveringstid OFF-0-23:50 

M2-2-03 STOPP 1 Dag Inaktiveringstid OFF-0-23:50 

M2-2-04 START 2 Dag Aktiveringstid OFF-0-23:50 

M2-2-05 STOPP 2 Dag Inaktiveringstid OFF-0-23:50 

 

Undermeny M2 - 3 – veckoprogram 

Menyn ”M2-3 Program Settim-” låter dig aktivera, inaktivera och ställa in kronotermostatens funktioner på veckobasis. 
Veckofunktionen förfogar över 4 oberoende program. Genom att vidare ställa in OFF i tidsschemats fält, ignorerar klockan det 
motsvarande kommandot. 

I nedanstående tabeller sammanfattas funktionen för veckoprogram. För att komma till nästa funktion och bekräfta värdet, tryck på 
knappen P3. Du kan lämna menyn genom att trycka en lång stund på knappen P3. 

AKTIVERING AV VECKOTID 

menynivå val betydelse möjliga värden 

M2-3-01 VECKOTID Aktiverar tiden på veckobasis ON/OFF 

CRO

N 
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PROGRAM 1 

menynivå val betydelse möjliga värden 

M2-3-02 START PRG 1 aktiveringstid OFF-0-23:50 

M2-3-03 STOPP PRG 1 inaktiveringstid OFF-0-23:50 

M2-3-04 MÅNDAG PRG 1  on/off 

M2-3-05 TISDAG PRG 1 on/off 

M2-3-06 ONSDAG PRG 1 on/off 

M2-3-07 TORSDAG PRG 1 on/off 

M2-3-08 FREDAG PRG 1 on/off 

M2-3-09 LÖRDAG PRG 1 on/off 

M2-3-10 SÖNDAG PROG 1 on/off 

PROGRAM 2 

menynivå val betydelse möjliga värden 

M2-3-1 1 START PRG 2 aktiveringstid OFF-0-23:50 

M2-3-12 STOPP PRG 2 inaktiveringstid OFF-0-23:50 

M2-3-13 MÅNDAG PRG 2  on/off 

M2-3-14 TISDAG PRG 2 on/off 

M2-3-15 ONSDAG PRG 2 on/off 

M2-3-16 TORSDAG PRG 2 on/off 

M2-3-17 FREDAG PRG 2 on/off 

M2-3-18 LÖRDAG PRG 2 on/off 

M2-3-19 SÖNDAG PRG 2 on/off 

PROGRAM 3 

menynivå val betydelse möjliga värden 

M2-3-20 START PRG 3 aktiveringstid OFF-0-23:50 

M2-3-21 STOPP PRG 3 inaktiveringstid OFF-0-23:50 

M2-3-22 MÅNDAG PRG 3  on/off 

M2-3-23 TISDAG PRG 3 on/off 

M2-3-24 ONSDAG PRG 3 on/off 

M2-3-25 TORSDAG PRG 3 on/off 

M2-3-26 FREDAG PRG 3 on/off 

M2-3-27 LÖRDAG PRG 3 on/off 

M2-3-28 SÖNDAG PRG 3 on/off 

PROGRAM 4 

menynivå val betydelse möjliga värden 

M2-3-29 START PRG 4 aktiveringstid OFF-0-23:50 

M2-3-30 STOPP PRG 4 inaktiveringstid OFF-0-23:50 

M2-3-31 MÅNDAG PRG 4  on/off 

M2-3-32 TISDAG PRG 4 on/off 

M2-3-33 ONSDAG PRG 4 on/off 

M2-3-34 TORSDAG PRG 4 on/off 

M2-3-35 FREDAG PRG 4 on/off 

M2-3-36 LÖRDAG PRG 4 on/off 

M2-3-37 SÖNDAG PRG 4 on/off 
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Undermeny M2 - 4 - program veckoslut 

Låter dig aktivera/inaktivera och ställa in kronotermostatens funktioner för veckoslutet (dag 6 och 7, dvs. lördag och söndag). För att 
aktivera, tryck på knappen P3 i alternativet ”crono fine - sett” och ställ in ”On” med tryckknappen P1 (minskning) eller P2 (höjning). 
Genom att ställa in tiderna Start 1 veckoslut och Stopp 1 veckoslut ställer du in funktionsperioden för lördag, medan Start 2 veckoslut 
och Stopp 2 veckoslut används för att ställa in kaminens funktion för söndag. 

PROGRAM VECKOSLUT 

menynivå val betydelse möjliga värden 

M2-4-01 TID VECKOSLUT Aktiverar tiden för veckoslut ON/OFF 

M2-4-02 START 1 VECKOSLUT aktiveringstid OFF-0-23:50 

M2-4-03 STOPP 1 VECKOSLUT inaktiveringstid OFF-0-23:50 

M2-4-04 START 2 VECKOSLUT aktiveringstid OFF-0-23:50 

M2-4-05 STOPP 2 VECKOSLUT inaktiveringstid OFF-0-23:50 

 

11.2.4 Meny M03 – välj språk 
Låter dig välja mellan de tillgängliga dialogspråken (figur 15). För att fortsätta till nästa språk, tryck P2 (höjning), för att gå tillbaka, 
tryck P1 (sänkning), för att bekräfta trycker du på P3.  

 
figur 15 

 

11.2.5 Meny M04 – stand-by 
Låter dig aktivera eller inaktivera standby-läget (figur 16). När du har valt menyn M4 med tryckknappen P3, trycker du på P1 
(sänkning) eller P2 (höjning) för att växla status från ON till OFF och omvänt. För funktionen hänvisas till stycket stand-by, kapitel. 

 
figur 16 

 

11.2.6 Meny M05 – summerläge 
Låter dig aktivera eller inaktivera styrenhetens summer under larmsignalerna (figur 17). För att aktivera eller inaktivera använder du 
knapparna P1 eller P2, för att bekräfta trycker du på P3.  

 
figur 17 
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11.2.7 Meny M06 – första laddning 
Denna funktion är endast tillgänglig när kaminen står i OFF och tillåter dig att ladda skruven vid kaminens första start, när 
pelletsbehållaren är tom. Efter att ha valt menyn M6, rullar texten ”Premere Più” (figur 18a) på displayen. Tryck därefter P2 (höjning). 
Rökfläkten tänds i högsta hastighet, skruven tänds (LED-skruv tänd) och stannar där tills tiden som visas på displayen är slut (figur 18b), 
eller tills du trycker på knappen P3.  

 
figur 18° 

 

 

figur 18b 

11.2.8 Meny M07 – status kamin 
När du kommit in i menyn M7 och tryckt på knappen P3, så rullar på displayen status för några variabler under kaminens funktion i arbete. I 
nedanstående tabell visas ett exempel på displayvisningen och betydelsen av dessa värden. 

Visad status betydelse 

3,1” Status pelletsladdning skruv 

52’ Time out 

Toff Status termostat 

106° Röktemperatur 

1490 Hastighet rökutsugning 

11.2.9 Meny M08 – kalibreringstekniker  
Detta menyalternativ är förbehållet för den tekniska installatören. Det tillåter, efter införande av nyckel (figur 19) att ställa in de olika 
funktionsparametrarna för kaminen med tryckknapparna P1 (sänkning) och P2 (höjning)   

 

figur 19 

11.2.10 Meny M09 – utgång 

Genom att välja detta alternativ och trycka på tryckknappen P3 (figur 20), lämnar du menyn och återgår till föregående status. 

 

figur 20
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11.3 Användarfunktioner 

Nedan beskrivs normal funktion av den styrenhet som regelmässigt installeras i luftkaminer med hänvisning till de funktioner som 
är tillgängliga för användaren. 

Innan kaminen tänds visas displayen som i figur 3.  

 

figur 3 

11.3.1 Tändning av kaminen  

För att tända kaminen trycker du på P3 i några sekunder. Den utförda tändningen signaleras i displayen med texten ”Accende” som i 
figur 4 och att LED ON\OFF blinkar. Denna fas varar under den tid som angetts av parametern PR0 1. 

I detta tillstånd övergår kaminen till status för föruppvärmning, nu tänds glödstiftet (syns på LED-glödstiftet) och fläkten för rökutsug. 
(figur 4)  

Eventuella felaktigheter under tändningsfasen signaleras på displayen och kaminen går in i larmstatus.  

 

figur 4 

11.3.2 Laddning av pellets  

Efter cirka 1 minut inleds laddningsfasen för pallets, på displayen rullar texten ”Carica Pellet” och LED ON\OFF omväxlande. 

I den första fasen laddar skruven pellets i glödpannan under en tid som angetts av parametern PR40 (LED-skruv tänd), 
rökhastigheten bestäms av parametern PR42 och glödstiftet förblir konstant tänd (LED-glödstift tänd). 

I den andra fasen, efter att tiden i parameter PR40 har förflutit, slocknar skruven (LED-skruv släckt) under en tid som angetts av 
parametern PR4 1, medan rökhastighet och glödstift stannar i föregående status. Om ingen tändning sker efter denna fas, tänds 
skruven igen under en tid som ges av parametern PR04, rökhastigheten ges av parametern PR1 6 och glödstiftet förblir tänt. (figur 5)  

 

figur 5 
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11.3.3 Eld föreligger  
När röktemperaturen har uppnått och överskridit värdet enligt parametern PR13, övergår systemet i tändningsläge och visar texten 
”FOU” på displayen och LED ON\OFF blinkar. 
Under denna fas kontrolleras att temperaturen ligger stabil under en tid som fördefinierats av parametern PR02. 
Rökhastigheten ges av parametern PR17, skruven tänds under en tid som angetts av parametern PR05 (LED-skruv tänd omväxlande) och 
glödstiftet släcks (LED-glödstift släckt). (figur 6) 
Vid eventuella felaktigheter stannar fliken och rapporterar felstatus.  

 

figur 6 

11.3.4 Kamin i arbete  
När röktemperaturen har uppnått och överskridit värdet enligt PR13 och har bibehållit den under minst tiden PR02, övergår 
kaminen i arbetsläge som är det normala användningsläget. På displayen visas texten ”Lavoro” och LED ON\OFF är tänd. Effekten 
går att ställa in genom att hålla knappen P2 intryckt, och rumstemperaturen ställer du in genom att trycka på tryckknappen P1. 
(figur 7a) 
Om röktemperaturen når tröskeln som ställts in av parametern PR1 5, startar luftväxlarens fläkt. (LED växlare tänd).  

 

figur 7a 

Under denna fas och efter en tid som angetts av parametern PR03, genomför kaminen en rengöring av glödpannan. På displayen rullar 
texten ”Pul-braciere”, skruven är tänd (LED-skruv tänd) med en hastighet som angetts av parametern PR09, rökfläkten med en 
hastighet som angetts av parametern PR08. (figur 7b) 
När det förflutit en tid som angetts av parametern PR12 återgår kaminen i arbetsstatus.  

 

figur 7b 

11.3.5 Ändra den inställda värmeeffekten  
Under kaminens normala funktion (Arbete) kan du ändra den avgivna värmeeffekten med hjälp av knappen P2. (LED inställning effekt 
tänd) 
För att öka värmeeffekten trycker du på nytt på P2, medan du för att minska trycker på P1. Den inställda effektnivån visas på 
displayen. (figur 8) 
För att lämna inställningen, vänta i 5 sekunder utan att använda tangentbordet, eller tryck P3. 

 

figur 8

FOU

C 

LAV

O 

PUL- 

Pot3 



11. ELEKTRONISK MICRONOVA N100 MED 3-KNAPPARS DISPLAY 
 

 

  
57 

 
11.3.6 Ändra den inställda rumstemperaturen 
För att ändra rumstemperaturen behöver du endast använda knappen P1. 
På displayen visas den inställda rumstemperaturen (temperaturinställning). Genom att använda knapparna P1 (minska) och P2 (öka) 
kan du ändra värdet. Efter cirka 5 sekunder memoreras värdet och displayen återgår till normal visning, eller tryck på P3 för att lämna. 
(figur 9)  

 

figur 9 

11.3.7 Rumstemperaturen når den inställda temperaturen (temperaturinställning) 
När rumstemperaturen har nått det inställda värdet, övergår kaminens värmeeffekt automatiskt till minimivärdet. Under dessa 
omständigheter visas meddelandet ”Modula” på displayen. (figur 10) 
Om rumstemperaturen sjunker nedanför den inställda (Temperaturinställning) återgår kaminen i läget ”Lavoro” och till den effekt 
som tidigare ställdes in (Ställ in effekt).  

 

figur 10 

11.3.8 Stand-by 
Om funktionen stand-by har aktiverats i menyn, tillåts den att släcka kaminen när villkoren enligt nedan har uppfyllts. 
Den aktiveras om rumstemperaturen under en tid som angetts av parametern PR44 överstiger den inställda temperaturen (Ställ in 
miljö) mer än parametern PR43.  I displayen visas texten ”Go-standby”, följt av antalet återstående minuter. (figur 11a) 

 

figur 11a 

I slutet av tiden som angetts av parametern PR44, visar displayen texten ”Attesa raffredda”. I denna status visar kaminen skruv släckt 
(LED-skruv släckt), växlaren släcks när den uppnått tröskeln som angetts av parametern PR1 5 och LED ON\OFF blinkar. (figur 11b)  

 

figur 11b 
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När röktemperaturen når tröskeln som angetts av parametern PR13, går kaminen in i standby-läget och rullar texten ”Stop eco 
temp good). Skruven är släckt (LED-skruv släckt), växlaren släcks (LED-växlaren släckt), så även rökfläkten. (figur 11c) 

 

figur 11c 

Om rumstemperaturen sjunker under den inställda temperaturen (Ställ in miljö) minus tröskeln som angetts av parametern PR43, tänds 
kaminen igen. 

11.3.9 Släckning av kaminen 
För att släcka kaminen behöver du bara göra ett långt tryck på knappen P3. På displayen visas meddelandet ”Pul-Finale ”. (figur 12a) 
Motorn i skruven stannar (LED-skruv släckt), hastigheten hos rökfläkten ges av parametern PR08, och LED ON\OFF blinkar. 

 

figur 12a 

Fläkten på växlaren (LED-växlaren tänd) förblir aktiv tills röktemperaturen sjunker under det värde som ställts in i parametern PR1 5. 
Efter en tid som angetts av parametern PR39 och om röktemperaturen hamnat under tröskeln som angetts av parametern PR1 0, 
slocknar kaminen och visar meddelandet ”Off”. (figur 12b) 

 

figur 12b 
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11.4 Larm 

Om en onormal funktion konstateras, ingriper fliken och rapporterar den inträffade oregelbundenheten genom att tända LED-larmen (LED-
larm tänt) och avge ljudsignaler. 
 
Följande larm finns: 

Larmets ursprung Visning på display 

Strömavbrott AL 1 ALAR AL 1BLAC-OUT 

Röktemperatursond AL 2 ALAR AL2 SONDA FUMI 

Övertemperatur rök AL 3 ALAR AL3 HOT FUMI 

Fel på rökkodare AL 4 ALAR AL 4 ASPIRAT-GUASTO 

Utebliven tändning AL 5 ALAR AL 5 MANCATA ACCENS- 

Pellets saknas AL 6 ALAR AL 6 MANCANO PELLET 

Övertemperatur termisk säkerhet AL 7 ALAR AL 7 SICUREC– TERMICA 

Depression saknas AL 8 ALAR AL 8 MANCA DEPRESS- 

 
Samtliga larmtillstånd leder till omedelbar släckning av kaminen  
 
Larmstatus uppnås efter tiden PR1 1, MED UNDANTAG FÖR LARM FÖR STRÖMAVBROTT, och kan återställas med ett långt tryck på 
knappen P3. Varje gång som ett larm nollställs, inleds av säkerhetsskäl en släckningsfas i kaminen. Under larmfasen ska LED-larmet alltid 
vara tänt (LED-larm tänt) och när summern är aktiverad ljuder denna i intervaller. Om larmet inte återställs, övergår kaminen ändå i 
släckning medan det alltjämt visar larmmeddelandet. 
 

11.4.1 Larm strömavbrott  
Under kaminens arbetsstatus kan det komma att saknas el. Vid återstart, om strömavbrottet varat kortare än parameter PR48, 
återtar kaminen läget för ARBETE, annars ingriper larmet. På displayen rullar meddelandet 
”Al 1 alar al 1 Black-out” (figur 21) och kaminen går över i släckning.  

 
figur 21 

11.4.2 Larm röktemperatursond 
Aktiveras om röksonden uppvisar skador. Kaminen övergår i larmstatus och LED-larmen tänds (LED-larm tänt). Kaminen visar på 
displayen den rullande texten ”Al 2 alar al 2 Sonda fumi” (figur 22) och övergår i släckning. 

 
figur 22 

11.4.3 Larm övertemperatur rök 
Aktiveras om röksonden upptäcker en temperatur som överstiger ett fast, inställt värde som inte kan ändras med parameter. På 
displayen visas meddelandet ”Al 3 alar al 3 Hot fumi” som i (figur 23) och kaminen går över i släckning. 

 
figur 23 

AL  1 

AL  2 

AL  3 
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11.4.4 Larm fel på rökkodare 
Utlöses vid fel på rökfläkten. Kaminen övergår i larmstatus och på displayen rullar texten ”Al 4 alar al 4 Aspirat– guasto” (figur 24).  

 
figur 24 

11.4.5 Larm utebliven tändning 
Utlöses om tändningsfasen misslyckas. Det inträffar om tiden som angetts av parametern PR0 1 har förflutit men röktemperaturen inte 
överstiger parametern PR1 3. På displayen rullar texten ”Al 5 alar al 5 felaktig tändning" och kaminen övergår i larmstatus (figur 25).   

 
figur 25 

11.4.6 Larm pellets saknas 
Utlöses om röktemperaturen sjunker nedanför parameter PR13 under arbetsfasen. På displayen rullar texten ”Al 6 alar al 6 mancano 
pellet) och kaminen övergår i larmstatus (figur 26). 

 
figur 26 

11.4.7 Larm övertemperatur termisk säkerhet 
Utlöses om den allmänna säkerhetstermostaten upptäcker en temperatur som överstiger triggertröskeln. Termostaten ingriper och 
släcker skruven eftersom den är placerad i serie med strömförsörjningen, och styrenheten ingriper genom att signalera larmstatus (LED-
larm tänt) och visar på displayen texten ”Al 7 alar al 7 Sicurec– termica” (figur 27) , och kaminen övergår i släckning. 

 
figur 27 

11.4.8 Larm depression saknas 
Utlöses om den externa komponenten hos pressostaten upptäcker ett tryck/depression som understiger triggertröskeln. Pressostaten 
ingriper genom att släcka skruven då de är elektriskt anslutna i serie, och styrenheten signalerar larmstatus (LED-larm tänt) och visar på 
displayen ”Al 8 alar al 8 Manca depress-” (figur 28). Kaminen övergår i släckningsläge.  

 
figur 28

AL  4 

AL  5 

AL  6 

AL  7 

AL  8 
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11.5 Anslutningar 
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12.1 Korrekt funktion och anordningar för justeringskommandon 

12.1.1 Konsol 
Konsolenheten tillåter att kommunicera med styrenheten genom några enkla knapptryck. Med en display och några LED-indikatorer 
informeras operatören om kaminens driftsstatus. I programmeringsläge visas de olika parametrarna som kan ändras med hjälp av 
knapparna.  

 

P1 Temperaturhöjning miljö 

P2 Temperatursänkning miljö 

P3 Set / meny 

P4 On / Off 

P5 Sänkning effekt  

P6 Höjning effekt 

 

12.1.2 Betydelse av lysdioderna 

LED Betydelse när tänd 

L1 TID Tid aktiverad 

L2 SKRUV PÅ Skruv i rörelse 

L3  FJÄRRSTYRNING Mottagning fjärrstyrning 

L4 INSTÄLLNING MILJÖ Termostat aktiv 

L5 INSTÄLLNING Blinkande under temperaturinställningen eller i menyerna 

 

Display 

Display (D1): 
Under starten visas den avlästa rumstemperaturen och tiden. 

Under arbetet visas värmeeffekten som ställts in av användaren. 

Under ändringen av användar-/teknikerparametrarna visas parameterns värde i modifierad form. 

Display (D2): 

Under starten visas status för fliken. 

Under arbetet visas temperaturen som ställts in av användaren. 

Under ändringen av användar-/teknikerparametrarna visas parameterns etikett i modifierad form. 
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12.2 Menyn 

Genom ett tryck på knappen P3 når du menyn. 

Den är indelad i olika alternativ och nivåer som låter dig nå inställningarna och programmeringen för fliken. 

12.2.1  Användarmeny 

I följande tabell beskrivs kortfattat menyns struktur. I detta stycke fokuserar vi på de enda sektionerna som är tillgängliga för användaren. 

nivå 1 nivå 2 nivå 3 värde 

M1 –ställ in klocka   - 

 Veckodag   M-T-O-T-F-L-S 

 T i m m a r  k l o c k a   0-23 

 Minut er  k locka   0-59 

 Dag  k locka   1-31 

 M å na d  k l ocka   1-12 

 Å r  k l ocka   00-99 

M2 –ställ in tid    

 M2-1 – aktivera tid   

  01 – aktivera tid on/off 

 M2-2 – dagsprogrammering   

  01 – tid dag on/off 

  02 - start 1 dag OFF-0-23:50 

  03 - stopp 1 dag OFF-0-23:50 

  04 - start 2 dag OFF-0-23:50 

  05 - stopp 2 dag OFF-0-23:50 

 M2-3 – veckoprogrammering   

  01 – veckoprogrammering on/off 

  02 - start Prg 1 OFF-0-23:50 

  03 - stopp Prg 1 OFF-0-23:50 

  04 – måndag Prg1 on/off 

  05 - tisdag Prg 1 on/off 

  06 - onsdag Prg 1 on/off 

  07 - torsdag Prg1 on/off 

  08 - fredag Prg 1 on/off 

  09 - lördag Prg 1 on/off 

  10 - söndag Prg 1 on/off 

  11 - start Prg 2 OFF-0-23:50 

  12 - stopp Prg 2 OFF-0-23:50 

  13 - måndag Prg2 on/off 

  14 - tisdag Prg 2 on/off 

  15 - onsdag Prg 2 on/off 

  16 - torsdag Prg 2 on/off 

  17 - fredag Prg 2 on/off 

  18 - lördag Prg 2 on/off 

  19 - söndag Prg 2 on/off 

  20 - start Prg 3 OFF-0-23:50 

  21 - stopp Prg 3 OFF-0-23:50 

  22 - måndag Prg 3 on/off 

  23 - tisdag Prg 3 on/off 

  24 - onsdag Prg 3 on/off 

  25 - torsdag Prg 3 on/off 

  26 - fredag Prg 3 on/off 

  27 - lördag Prg 3 on/off 

  28 - söndag Prg 3 on/off 

  29 - start Prg 4 OFF-0-23:50 

  30 - stopp Prg 4 OFF-0-23:50 

  31 - måndag Prg 4 on/off 

  32 - tisdag Prg 4 on/off 

  33 - onsdag Prg 4 on/off 

  34 - torsdag Prg 4 on/off 

  35 - fredag Prg 4 on/off 

  36 - lördag Prg 4 on/off 

  37 - söndag Prg 4 on/off 
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12.2.2 Meny M01 – ställ in klocka  

Ställ in aktuell tid och datum. Fliken är utrustad med litiumbatteri som ger klockan oberoende i minst 3 à 5 år. För att komma till den 
allmänna programmeringsmenyn, tryck på knappen P3. Genom att trycka på P5 (sänkning) eller P6 (höjning), väljer du alternativet M1, 
bläddra till texten ”M1 set orologio”. Tryck på nytt P3 och välj önskad dag och tryck på knappen P3, fortsätt inställningen av timme, minuter, 
dag, månad och år med hjälp av tryckknapparna P1 (höjning) och P2 (sänkning)och bekräfta genom att trycka på på knappen P3. 

12.2.3 Meny M02 – ställ in tid  

Undermeny M2 – 1 – Aktivera tid 
Menyn som visas på displayen ”M2 set crono” låter dig att globalt aktivera och inaktivera alla kronotermostatens funktioner. För att 
aktivera, tryck på knappen P3 och tryck successivt på P1 eller P2 för sektionen On eller Off. Bekräfta med knappen P3. 

Undermeny M2 - 2 – Program dag 
När du valt menyn ”M2-2 Program giorno”, bläddrar du med tryckknapparna P5, P6 genom de olika parametrarna för programmeringen av 
daglig tid och aktiverar den önskade. Du kan ställa in två funktionsband, det första med START1 Day och STOP1 Day , det andra med 
START2 Day och STOP2 Day, som avgränsas av de inställda tidsschemana enligt följande tabell, där inställningen OFF instruerar klockan att 
ignorera kommandot. För att variera används knapparna P5 (sänkning) och P6 (höjning), medan du trycker på P3 för att bekräfta. 

 DAGPROGRAM 

Menynivå val betydelse Möjliga värden 

M2-2-01 TID DAG Aktiverar tiden dagligen ON/OFF 

M2-2-02 START 1 Dag Aktiveringstid OFF-0-23:50 

M2-2-03 STOPP 1 Dag Inaktiveringstid OFF-0-23:50 

M2-2-04 START 2 Dag Aktiveringstid OFF-0-23:50 

M2-2-05 STOPP 2 Dag Inaktiveringstid OFF-0-23:50 

 
Undermeny M2 - 3 – veckoprogram 
Menyn ”M2-3 Program Settim-”, låter dig aktivera, inaktivera och ställa in kronotermostatens funktioner på veckobasis. Veckofunktionen 
förfogar över 4 oberoende program. Genom att vidare ställa in OFF i tidsschemats fält, ignorerar klockan det motsvarande kommandot. 
I nedanstående tabeller sammanfattas funktionen för veckoprogram. För att komma till nästa funktion och bekräfta värdet, tryck på 
knappen P3. Du kan lämna menyn genom att trycka en lång stund på knappen P4. 

 

 

 M2-4 – programmering veckoslut   

  01 – tid veckoslut on/off 

  02 - start veckoslut 1 OFF-0-23:50 

  03 - stopp veckoslut 1 OFF-0-23:50 

  04 - start veckoslut 2 OFF-0-23:50 

  05 - stopp veckoslut 2 OFF-0-23:50 

 M2-5 - utgång  set 

M3 –  välj språk    

 01 – Italienska  set 

 02 – Engelska  set 

 03 – Franska  set 

 03 - Tyska  set 

M4 - stand-by     

 01 -stand - by  On/off 

M5 –Första laddning    

 01 – första laddning  90” 

M6 – Status kamin    

 01 – status kamin   

  01 – Status skruv info 

  02 – T minuter info 

  03 – Status termostat Info 

  04 – Status rök Info 

  05 – Status varv rökextraktor rpm info 

M7 – Kalibreringstekniker    

 01 - Lösenord  set 

AKTIVERING AV VECKOTID 

menynivå val betydelse möjliga värden 

M2-3-01 VECKOTID Aktiverar tiden veckovis ON/OFF 
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PROGRAM 1 

menynivå val betydelse möjliga värden 

M2-3-02 START PRG 1 aktiveringstid OFF-0-23:50 

M2-3-03 STOPP PRG 1 inaktiveringstid OFF-0-23:50 

M2-3-04 MÅNDAG PRG 1  on/off 

M2-3-05 TISDAG PRG 1 on/off 

M2-3-06 ONSDAG PRG 1 on/off 

M2-3-07 TORSDAG PRG 1 on/off 

M2-3-08 FREDAG PRG 1 on/off 

M2-3-09 LÖRDAG PRG 1 on/off 

M2-3-10 SÖNDAG PROG 1 on/off 

PROGRAM 2 

menynivå val betydelse möjliga värden 

M2-3-1 1 START PRG 2 aktiveringstid OFF-0-23:50 

M2-3-12 STOPP PRG 2 inaktiveringstid OFF-0-23:50 

M2-3-13 MÅNDAG PRG 2  on/off 

M2-3-14 TISDAG PRG 2 on/off 

M2-3-15 ONSDAG PRG 2 on/off 

M2-3-16 TORSDAG PRG 2 on/off 

M2-3-17 FREDAG PRG 2 on/off 

M2-3-18 LÖRDAG PRG 2 on/off 

M2-3-19 SÖNDAG PRG 2 on/off 

PROGRAM 3 

menynivå val betydelse möjliga värden 

M2-3-20 START PRG 3 aktiveringstid OFF-0-23:50 

M2-3-21 STOPP PRG 3 inaktiveringstid OFF-0-23:50 

M2-3-22 MÅNDAG PRG 3  on/off 

M2-3-23 TISDAG PRG 3 on/off 

M2-3-24 ONSDAG PRG 3 on/off 

M2-3-25 TORSDAG PRG 3 on/off 

M2-3-26 FREDAG PRG 3 on/off 

M2-3-27 LÖRDAG PRG 3 on/off 

M2-3-28 SÖNDAG PRG 3 on/off 

PROGRAM 4 

menynivå val betydelse möjliga värden 

M2-3-29 START PRG 4 aktiveringstid OFF-0-23:50 

M2-3-30 STOPP PRG 4 inaktiveringstid OFF-0-23:50 

M2-3-31 MÅNDAG PRG 4  on/off 

M2-3-32 TISDAG PRG 4 on/off 

M2-3-33 ONSDAG PRG 4 on/off 

M2-3-34 TORSDAG PRG 4 on/off 

M2-3-35 FREDAG PRG 4 on/off 

M2-3-36 LÖRDAG PRG 4 on/off 

M2-3-37 SÖNDAG PRG 4 on/off 
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Undermeny M2 - 4 - program veckoslut 

Låter dig aktivera/inaktivera och ställa in kronotermostatens funktioner för veckoslutet (dag 6 och 7, dvs. lördag och söndag). För att 
aktivera, tryck på knapparna P3 i alternativet ”Tid veckoslut” och ställ in ”ON” med tryckknappen P1 (öka) eller P2 (sänkning). Genom 
att ställa in tiderna Start 1 veckoslut och Stopp 1 veckoslut ställer du in funktionsperioden för lördag, medan Start 2 veckoslut och 
Stopp 2 veckoslut används för att ställa in kaminens funktion för söndag. 

PROGRAM VECKOSLUT 

menynivå val betydelse möjliga värden 

M2-4-01 TID VECKOSLUT Aktiverar tiden för veckoslut ON/OFF 

M2-4-02 START 1 VECKOSLUT aktiveringstid OFF-0-23:50 

M2-4-03 STOPP 1 VECKOSLUT inaktiveringstid OFF-0-23:50 

M2-4-04 START 2 VECKOSLUT aktiveringstid OFF-0-23:50 

M2-4-05 STOPP 2 VECKOSLUT inaktiveringstid OFF-0-23:50 

 

12.2.4 Meny M03 – välj språk 
Låter dig välja mellan de tillgängliga dialogspråken. För att fortsätta till nästa språk, tryck P1 (höjning), för att gå tillbaka tryck P2 
(sänkning), för att bekräfta trycker du på P4.  
 

12.2.5 Meny M04 – stand-by 
Låter dig aktivera eller inaktivera standby-läget. När du har valt menyn M4 med tryckknappen P3, ska du trycka på P1 eller P2 för 
att växla status från ON till OFF och omvänt. För funktionen hänvisas till stycket stand-by, kapitel. 
 

12.2.6 Meny M05 – första laddning 
Denna funktion är endast tillgänglig när kaminen står i OFF och tillåter dig att ladda skruven vid kaminens första start, när 
pelletsbehållaren är tom. Efter att du valt menyn M5, rullar på displayen texten ”P1 per caricare”. Tryck därefter P1 (höjning). Rökfläkten 
tänds i högsta hastighet, skruven tänds (LED-skruv tänd) och fortsätter vara det tills tiden som visas på displayen är slut, eller tills du 
trycker på knappen P4.  
 

12.2.7 Meny M06 – status kamin 
När du kommit in i menyn M6 och tryckt på knappen P3, så rullar på displayen status för några variabler under kaminens funktion i arbete. I 
nedanstående tabell visas ett exempel på displayvisningen och betydelsen av dessa värden. 

Visad status betydelse 

3,1” Status pelletsladdning skruv 

52’ Time out 

Toff Status termostat 

106° Röktemperatur 

1490 Hastighet rökutsugning 

 

12.2.8 Meny M07 – kalibreringstekniker  
Detta menyalternativ är förbehållet för den tekniska installatören av kaminen. Den tillåter, efter införande av lösenord, att ställa in de 
olika funktionsparametrarna för kaminen med tryckknapparna P1 (höjning) och P2 (sänkning).  

12.3 Användarfunktioner 
Nedan beskrivs normal funktion av den styrenhet som regelmässigt installeras i luftkaminer med hänvisning till de funktioner som 
är tillgängliga för användaren. 

12.3.1 Tändning av kaminen  
För att tända kaminen trycker du på P4 i några sekunder. Den utförda tändningen signaleras i displayen med texten ”Accende”.  

I detta tillstånd övergår kaminen till status för föruppvärmning, nu tänds glödstiftet (syns på LED-glödstiftet) och fläkten för rökutsug.  

Eventuella felaktigheter under tändningsfasen signaleras på displayen och kaminen går in i larmstatus.  
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12.3.2 Laddning av pellets  
Efter cirka 1 minut inleds laddningsfasen för pallets, på displayen rullar texten ”Carica Pellet”. I den första fasen laddar skruven 
pellets i glödpannan under en bestämd tid. I den andra fasen slocknar skruven (LED skruv släckt), medan rökhastigheten och 
glödstiftet stannar i föregående status. Om ingen tändning sker efter denna fas, tänds skruven igen och glödstiftet förblir tänt.  

12.3.3 Eld föreligger  
När röktemperaturen har uppnått och överskridit en förbestämd tröskel, övergår systemet i tändningsläge och visar texten ”FOU” på 
displayen. 
Rökhastigheten är fast, skruven tänds under en bestämd tid (LED-skruv tänd omväxlande) och glödstiftet släcks (LED-glödstift släckt). Vid 
eventuella felaktigheter stannar fliken och signalerar felstatus.  
 

12.3.4 Kamin i arbete  
När röktemperaturen har uppnått och överskridit ett givet värde och har bibehållit den under minst den förutbestämda tiden, 
övergår kaminen i arbetsläge som är det normala användningsläget. Den övre displayen visar tid och rumstemperatur och den 
nedre displayen visar inställd effekt och den effekt där kaminen befinner sig. Effekten går att ställa in genom att trycka på 
knapparna P5, P6 och rumstemperaturen ställer du in genom att trycka på i tryckknapparna P1, P2. Om röktemperaturen når en 
viss inställd tröskel, startar luftväxlarens fläkt. 
Under denna fas genomför kaminen en rengöring av glödpannan. På displayen rullar texten ”Pul-braciere”, skruven tänds (LED-skruv 
tänd), rökfläkten är på. Efter en given tid återgår kaminen i arbetsstatus.  

12.3.5 Ändra den inställda värmeeffekten  
Under kaminens normalfunktion (Arbete) kan du ändra den avgivna värmeeffekten med hjälp av knapp P5, P6. För att öka 
värmeeffekten trycker du på nytt på P6, medan du trycker på P5 för att minska den. Den inställda effektnivån visas på displayen. För 
att lämna inställningen, vänta i 5 sekunder utan att använda tangentbordet, eller tryck P4. 
 

12.3.6 Ändra den inställda rumstemperaturen 
För att ändra rumstemperaturen behöver du endast använda knapparna P1, P2. På displayen visas den inställda rumstemperaturen 
(temperaturinställning). Genom att använda knapparna P1 (öka) och P2 (minska) kan du ändra värdet. Efter cirka 5 sekunder 
memoreras värdet och displayen återgår till normal visning, eller tryck P4 för att lämna. Du kan även ställa in ”Man” där kaminen 
arbetar manuellt med fast effekt. Eller t-e, som kan väljas om en extern termostat har anslutits.  

12.3.7 Rumstemperaturen når den inställda temperaturen (temperaturinställning) 
När rumstemperaturen har nått det inställda värdet, överförs kaminens värmeeffekt automatiskt till minimivärdet. Under dessa 
omständigheter visas meddelandet ”Modula” på displayen. Om rumstemperaturen sjunker nedanför den inställda 
(Temperaturinställning) återgår kaminen i läget ”Arbete” och till den effekt som tidigare ställdes in (Ställ in effekt). I händelse av 
extern termostat och du har ställt in rumstemperaturen i t-e: Om termostaten är öppen går till den till modulering, medan den 
återgår till den inställda effekten om den är stängd.  

12.3.8 Stand-by 
Om funktionen stand-by har aktiverats i menyn, tillåter den att släcka kaminen när villkoren enligt nedan har uppfyllts. Den aktiveras om 
rumstemperaturen överstiger den inställda temperaturen (Ställ in miljö) plus en förinställd deltatemperatur. I displayen visas texten ”Go-
standby”, följt av antalet återstående minuter. I slutet av den givna tiden visas på displayen texten ”Attesa raffredda”. I denna status visar 
kaminen släckt skruv (LED-skruv släckt) och växlaren släcks. När röktemperaturen når en given tröskel, går kaminen in i standby-läget och 
rullar texten ”Stop eco temp). Skruven är släckt (LED-skruv släckt), växlaren släcks, så även rökfläkten. 
Om rumstemperaturen sjunker under den inställda temperaturen (Ställ in miljö) minus tröskeln som erhållits av deltatemperaturen, tänds 
kaminen igen. 

12.3.9 Släckning av kaminen 

För att släcka kaminen behöver du bara göra ett långt tryck på knappen P4. På displayen visas meddelandet ”Pul-Finale ”. Motorn i skruven 
stannar (LED-skruv släckt) och hastigheten i rökfläkten är förinställd. Fläkten på växlaren (LED-växlaren tänd) förblir aktiv tills 
röktemperaturen sjunker under ett förinställt värde. Efter en given tid, om röktemperaturen hamnar under en given tröskel, slocknar 
kaminen, och visar meddelandet ”Off”.  
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12.4 Larm 

Om en onormal funktion konstateras, ingriper fliken och rapporterar den inträffade oregelbundenheten genom att tända LED-larmen (LED-
larm tänt) och avge ljudsignaler. 

Följande larm finns: 

Larmets ursprung Visning på display 

Strömavbrott AL 1 ALAR AL 1BLAC-OUT 

Röktemperatursond AL 2 ALAR AL2 SONDA FUMI 

Övertemperatur rök AL 3 ALAR AL3 HOT FUMI 

Fel på rökkodare AL 4 ALAR AL 4 ASPIRAT-GUASTO 

Utebliven tändning AL 5 ALAR AL 5 MANCATA ACCENS- 

Pellets saknas AL 6 ALAR AL 6 MANCANO PELLET 

Övertemperatur termisk säkerhet AL 7 ALAR AL 7 SICUREC– TERMICA 

Depression saknas AL 8 ALAR AL 8 MANCA DEPRESS- 

 

Samtliga larmtillstånd leder till omedelbar släckning av kaminen  
 
Larmets status nås efter en given tid, MED UNDANTAG FÖR LARM FÖR STRÖMAVBROTT, och kan återställas med ett långt tryck på 
knappen P4. Varje gång som ett larm nollställs, inleds av säkerhetsskäl en släckningsfas i kaminen. Under larmfasen ska LED-larmet alltid 
vara tänt (LED-larm tänt) och när summern är aktiverad ljuder denna i intervaller. Om larmet inte återställs, övergår kaminen ändå i 
släckning medan det alltjämt visar larmmeddelandet. 
 

12.4.1 Larm strömavbrott  
Under kaminens arbetsstatus kan det komma att saknas el. Om strömavbrottet vid återstart varat kortare än parameter PR48, återtar 
kaminen läget för ARBETE, annars ingriper larmet. På displayen rullar meddelandet 
”Al 1 alar al 1 Blac-out” och kaminen går över i släckning.  
 

12.4.2 Larm röktemperatursond 
Aktiveras om röksonden uppvisar skador. Kaminen övergår till larmstatus och LED-larmen tänds (LED-larm tänt). På displayen visar 
kaminen den rullande texten ”Al 2 alar al 2 Sonda rök” och övergår i släckning. 
 

12.4.3 Larm övertemperatur rök 
Aktiveras om röksonden upptäcker en temperatur som överstiger ett fast, inställt värde som inte kan ändras med parameter. På 
displayen visas meddelandet ”Al 3 alar al 3 Hot fumi” som i och kaminen övergår i släckning. 
 

12.4.4 Larm fel på rökkodare 
Utlöses vid fel på rökfläkten. Kaminen övergår i larmstatus och på displayen rullar texten ”Al 4 alar al 4 Aspirat– guasto”. 
 

12.4.5 Larm utebliven tändning 
Utlöses om tändningsfasen misslyckas. Det inträffar om röktemperaturen inte överstiger en given tröskel efter en viss tid. På displayen rullar 
texten ”Al 5 alar al 5 Mancata accens-) och kaminen övergår till larmstatus.  
 

12.4.6 Larm pellets saknas 
Utlöses om röktemperaturen sjunker under en given parameter under arbetsfasen. På displayen rullar texten ”Al 6 alar al 6 mancano 
pellet) och kaminen övergår till larmstatus. 
 

12.4.7 Larm övertemperatur termisk säkerhet 
Utlöses om den allmänna säkerhetstermostaten upptäcker en temperatur som överstiger triggertröskeln. Termostaten ingriper och 
släcker skruven eftersom den är placerad i serie med strömförsörjningen, och styrenheten ingriper genom att signalera larmstatus (LED-
larm tänt). På displayen visas texten ”Al 7 alar al 7 Sicurec– termica”, och kaminen övergår i släckning. 
 

12.4.8 Larm depression saknas 
Utlöses om den externa komponenten hos pressostaten upptäcker ett tryck/depression som understiger triggertröskeln. Pressostaten 
ingriper genom att släcka skruven, då de är elektriskt anslutna i serie, och styrenheten signalerar larmstatus (LED-larm tänt) och visar på 
displayen ”Al 8 alar al 8 Manca depress-”. Kaminen övergår i släckningsläge.  
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12.5 Anslutningar 
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13.1 Korrekt funktion och anordningar för justeringskommandon 

13.1.1 Konsol 
 
På fjärrkontrollen visas information om status för kaminens funktion. Inifrån menyn kan du erhålla olika typer av visning och 
genomföra de tillgängliga inställningarna beroende på accessnivå. 
Då visningarna är avhängiga av driftläget, kan de ha olika innebörd beroende på deras placering på displayen. 

 

13.1.2 Beskrivning av panel 

TRYCKKNAPP 1 - Höjning: 
Tryckknappen i programmeringsläge ändrar/ökar det valda menyvärdet, i läget lavoro/spento ökar värdet på temperaturen i 
miljötermostaten eller i kaminens effekt. 
TRYCKKNAPP 2 - sänkning: 
Tryckknappen i programmeringsläge ändrar/minskar det valda menyvärdet, i läget lavoro/spento minskar värdet på temperaturen i 
miljötermostaten eller i kaminens effekt.  
TRYCKKNAPP 3 - ON/OFF upplåst: 
Tryckknappen, intryckt i två sekunder, tillåter manuell tändning eller släckning av kaminen beroende på om den befinner sig i status 
för släckt eller tänd. 
Med ett enkelt tryck återgår du till den föregående menyn ända till startskärmen. 
Om larm har utlösts som har satt kaminen i låsning, tillåter tryckknappen upplåsning och den efterföljande övergången till status 
Spento.  
TRYCKKNAPP 4 - Ställ in rumstemperatur: 
När den befinner sig i arbetsläge, tillåter tryckknappen dig att nå inställningen för rumstemperatur. I menyläge återgår du t ill det 
föregående menyalternativet, i programmeringsläge går du till alternativet med föregående undermeny, de genomförda 
ändringarna memoreras.  
TRYCKKNAPP 5 (P5) - Ställ in effekt: 
När den befinner sig i arbetsläge, tillåter tryckknappen dig att nå effektvärdet. I menyläge fortsätter du till nästa menyalternativ 
medan du i programmeringsläge återgår till alternativet med efterföljande undermeny, de genomförda ändringarna memoreras. 
TRYCKKNAPP 6 – Ställ in reglering vattentemperatur: 
Tryckknappen låter dig nå inställningen för vattentemperaturen i pannan och för varmvattnet.  
TRYCKKNAPP 7 - Inställning/meny: 
Tryckknappen låter dig nå menyn för användar- och teknikerparametrar. Inuti menyn når du följande nivå i undermenyn, och i 
programmeringsfasen ställer du in värdet och fortsätter till nästa menyalternativ.  

26,0 
C
 

14:24 

p-3 
släckt 

 
ON/OFF - 
Gå tillbaka 

Höjning - Bläddra i 
menyn 

Sänkning - Bläddra i 
menyn 
 

Temperaturinställnin
g  
Miljö - Bläddra meny 

Ställ in effekt - 
Bläddra i menyn 

Gå till menyn - 
Bekräfta 

Temperaturinställning 
vatten - 
temperaturinställning 
varmvatten 

Display 
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13.1.3 Nödpanel 
 

     
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13.2 Menyn 
 
Genom att trycka på knappen P7 (MENU) når du menyn. 
 
Den är indelad i olika alternativ och nivåer som låter dig nå inställningarna och programmeringen för fliken. 
 
Menyalternativen som ger tillgång till den tekniska programmeringen är lösenordsskyddade. 

13.2.1 Användarmeny 
 
I följande tabell beskrivs kortfattat menyns struktur. I detta stycke fokuserar vi på de enda sektionerna som är tillgängliga för 
användaren. 
 
Menyalternativet 01-fläktreglering finns endast om den motsvarande funktionen har aktiverats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nivå 1 nivå 2 nivå 3 nivå 4 värde 

01 - fläktreglering    välj värde 

02 - ställ in klocka     

 01 - dag   veckodag 

 02 - timmar   timme 

 03 - minuter   minut 

 04 - dag   dag månad 

 05 - månad   månad 

 06 - år   år 

Knapp ON/OFF: Manuell tändning och 
släckning av kaminen  

LED-signal: Bekräftar mottagning av 
signalen 

LED-larm: signalerar kaminens larmstatus. 
Återställ med knappen on/off 

Knapp +: höjning av effekten 

Knapp -: sänkning av effekten 
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nivå 1 nivå 2 nivå 3 nivå 4 värde 

03 - ställ in tid     

 01 - aktivera tid    

  01 - aktivera tid  on/off 

 02 - program dag    

  01 - tid dag  on/off 

  02 - start 1 dag  timme 

  03 - stopp 1 dag  timme 

  04 - start 2 dag  timme 

  05 - stopp 2 dag  timme 

 03 - program vecka    

  01 - tid vecka  on/off 

  02 - start prog 1  timme 

  03 - stopp prog 1  timme 

  04 - Måndag prog 1  on/off 

  05 - Tisdag prog 1  on/off 

  06 - Onsdag prog 1  on/off 

  07 - Torsdag prog 1  on/off 

  08 - Fredag prog 1  on/off 

  09 - Lördag prog 1  on/off 

  10 - Söndag prog 1  on/off 

  11 - start prog 2  timme 

  12 - stopp prog 2  timme 

  13 - Måndag prog 2  on/off 

  14 - Tisdag prog 2  on/off 

  15 - Onsdag prog 2  on/off 

  16 - Torsdag prog 2  on/off 

  17 - Fredag prog 2  on/off 

  18 - Lördag prog 2  on/off 

  19 - Söndag prog 2  on/off 

  20 - start prog 3  timme 

  21 - stopp prog 3  timme 

  22 - Måndag prog 3  on/off 

  23 - Tisdag prog 3  on/off 

  24 - Onsdag prog 3  on/off 

  25 - Torsdag prog 3  on/off 

  26 - Fredag prog 3  on/off 

  27 - Lördag prog 3  on/off 

  28 - Söndag prog 3  on/off 

  29 - start prog 4  timme 

  30 - stopp prog 4  timme 

  31 - Måndag prog 4  on/off 

  32 - Tisdag prog 4  on/off 

  33 - Onsdag prog 4  on/off 

  34 - Torsdag prog 4  on/off 

  35 - Fredag prog 4  on/off 

  36 - Lördag prog 4  on/off 

  37 - Söndag prog 4  on/off 

 04 - program weekend    

  01 - tid weekend   

  02 - start 1   

  03 - stopp 1   

  04 - start 2   

  05 - stopp 2   

04 - välj språk     

 01 - italienska   set 

 02 - franska   set 

 03 - engelska   set 

 04 - tyska   set 

05 - standby-läge    on/off 

06 - summer    on/off 

07 - första laddning    set 

08 - status kamin    - 
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13.2.2 Meny 01 - fläktreglering 
 
Tillåter oberoende styrning av de två extra fläktarna. 
För var och en av de två fläktarna är valen enligt tabellen nedan tillgängliga. Använd knapparna P1 och P2 för att genomföra dina 
val. 
 

inställning fläkt 2 fläkt 3 

A motsvarar den valda effekten motsvarar den valda effekten 

0 fläkt inaktiverad fläkt inaktiverad 

1 fast hastighet Pr57 fast hastighet Pr62 

2 fast hastighet Pr58 fast hastighet Pr63 

3 fast hastighet Pr59 fast hastighet Pr64 

4 fast hastighet Pr60 fast hastighet Pr65 

5 fast hastighet Pr61 fast hastighet Pr66 

 

 
 

13.2.3 Meny 02 - ställ in klocka 
 
Ställ in aktuell tid och datum. Fliken är utrustad med litiumbatteri som ger den interna klockan oberoende i minst 3 à 5 år. 
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01 

REGLER 

FLÄKTAR 

MENY 02 
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13.2.4 Meny 03 - ställ in tid 

 
 
Undermeny 03 - 01 - aktivera tid 
Låter dig aktivera och inaktivera alla kronotermostatens funktioner globalt. 
 

Undermeny 03 - 02 - program dag 
Låter dig aktivera, inaktivera och ställa in kronotermostatens funktioner på dagsbasis. 
 

 
 

Du kan ställa in två funktionsband som avgränsas av de inställda tidsschemana enligt följande tabell, där inställningen OFF 
instruerar klockan att ignorera kommandot: 
 
 
 
 

 

 

Undermeny 03 - 03 - veckoprogram 
Låter dig aktivera, inaktivera och ställa in kronotermostatens funktioner på veckobasis. 
 

 

val betydelse möjliga värden 

START 1 aktiveringstid tid - OFF 

STOPP 1 inaktiveringstid tid - OFF 

START 2 aktiveringstid tid - OFF 

STOPP 2 inaktiveringstid tid - OFF 

N - 3 - 3 - 02 
START  

PROG - 1 

OFF 

INSTÄLLNIN
G TID 

MENY 03 

N - 3 - 2 - 02 
START 1 
DAG 

12:15 



13. ELEKTRONISK MICRONOVA MED FJÄRRKONTROLL 
 

 

  
75 

 
Programmeraren på veckobasis förfogar över 4 oberoende program vars sluteffekt utgörs av kombinationen av de 4 enstaka 
programmeringarna. 
Programmeraren på veckobasis kan vara aktiverad eller inaktiverad. 
Genom att vidare ställa in OFF i tidsschemats fält, ignorerar klockan det motsvarande kommandot. 
Anmärkning: Var noggrann vid programmeringen och undvik att överlappa tiderna för aktivering och/eller inaktivering under 
samma dag i olika program. 
 
 

 

 

PROGRAM 1 

menynivå val betydelse möjliga värden 

03-03-02 START PRG 1 aktiveringstid tid - OFF 

03-03-03 STOPP PRG 1 inaktiveringstid tid - OFF 

03-03-04 MÅNDAG PRG 1  on/off 

03-03-05 TISDAG PRG 1 on/off 

03-03-06 ONSDAG PRG 1 on/off 

03-03-07 TORSDAG PRG 1 on/off 

03-03-08 FREDAG PRG 1 on/off 

03-03-09 LÖRDAG PRG 1 on/off 

03-03-10 SÖNDAG PROG 1 on/off 

PROGRAM 2 

menynivå val betydelse möjliga värden 

03-03-11 START PRG 2 aktiveringstid tid - OFF 

03-03-12 STOPP PRG 2 inaktiveringstid tid - OFF 

03-03-13 MÅNDAG PRG 2  on/off 

03-03-14 TISDAG PRG 2 on/off 

03-03-15 ONSDAG PRG 2 on/off 

03-03-16 TORSDAG PRG 2 on/off 

03-03-17 FREDAG PRG 2 on/off 

03-03-18 LÖRDAG PRG 2 on/off 

03-03-19 SÖNDAG PRG 2 on/off 

PROGRAM 3 

menynivå val betydelse möjliga värden 

03-03-20 START PRG 3 aktiveringstid tid - OFF 

03-03-21 STOPP PRG 3 inaktiveringstid tid - OFF 

03-03-22 MÅNDAG PRG 3  on/off 

03-03-23 TISDAG PRG 3 on/off 

03-03-24 ONSDAG PRG 3 on/off 

03-03-25 TORSDAG PRG 3 on/off 

03-03-26 FREDAG PRG 3 on/off 

03-03-27 LÖRDAG PRG 3 on/off 

03-03-28 SÖNDAG PRG 3 on/off 

PROGRAM 4 

menynivå val betydelse möjliga värden 

03-03-29 START PRG 4 aktiveringstid tid - OFF 

03-03-30 STOPP PRG 4 inaktiveringstid tid - OFF 

03-03-31 MÅNDAG PRG 4  on/off 

03-03-32 TISDAG PRG 4 on/off 

03-03-33 ONSDAG PRG 4 on/off 

03-03-34 TORSDAG PRG 4 on/off 

03-03-35 FREDAG PRG 4 on/off 

03-03-36 LÖRDAG PRG 4 on/off 

03-03-37 SÖNDAG PRG 4 on/off 
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Undermeny 03 - 04 - weekend-program 
Låter dig aktivera, inaktivera och ställa in kronotermostatens funktioner på veckoslutet (dag 5 och 6, dvs. lördag och söndag). 

 
TIPS: För att undvika förvirring och oönskade start- och släckningsoperationer, bör du endast aktivera ett program i taget om du 
inte känner till exakt vad du vill uppnå. 
Inaktivera dagsprogrammet om du önskar använda veckoprogrammet. Behåll alltid weekend-programmet inaktiverat om du 
använder veckoprogrammet i programmen 1, 2, 3 och 4. 
Aktivera weekend-programmeringen först när du har inaktiverat veckoprogrammeringen. 
 

13.2.5 Meny 04 - välj språk 
Låter dig välja mellan de tillgängliga dialogspråken. 
 

13.2.6 Meny 05 – välj sond 
Låter dig välja den inre sonden eller den i fjärrkontrollen 
 

13.2.7 Meny 06 - standby-läge 
Aktiverar ”STAND-BY”-läget som tar kaminen till släckning efter att rumstemperaturen varit högre än SET utöver den tid som 
definierats av Pr44. 
Efter släckningen som inträffat på grund av detta tillstånd, kan återtändning endast ske endast när följande tillstånd har verifierats: 
TSET < (Tmiljö - Pr43) 
 

13.2.8 Meny 07 - summerläge 
När ”OFF” inaktiverar ljudsignalen. 
 

13.2.9 Meny 08 - första laddning 
Låter dig utföra, på avstängd och kall kamin, en förladdning av pellets under en tid som motsvarar 90”. Börja med knappen P1 och 
avbryt med knappen P3. För inlägg i 12KW hörnmodellen måste den initiala laddningen utföras 5-6 gånger. Samma initiala laddning 
utförs när du glömmer att föra in pellets i behållaren medan inlägget arbetar. Skruven töms fullständigt och du måste upprepa den 
initiala laddningen. 
 

13.2.10 Meny 09 - status kamin 
 
Visar kaminens omedelbara status och rapporterar status för de olika anordningarna som är anslutna till denna. Flera sidor är 
tillgängliga och visas i följd. 

                 

N - 3 - 4 - 03 
STOPP 1 

WEEK-END 

12:15 

0 b 
SOND 
RÖK  

AL 2 150 
C

 
 
0 b 2100 

STATU 4  

24,0
 C 

 
 
0 b 1.0 B 
9.0 

STATU 6 
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13.3 Användarfunktioner 

Nedan beskrivs den normala driften av den styrenhet som regelmässigt installeras i luftkaminer med hänvisning till de funktioner 

som är tillgängliga för användaren. Anvisningarna nedan avser styrenheten som försetts med tillvalet kronotermostat. I de följande 

styckena analyseras läget för teknisk programmering. 

Innan kaminen tänds visas displayen som i figur 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 
fig. 16 

13.3.1 Tändning av kaminen 

För att tända kaminen agerar du på P3 i några sekunder. Den utförda tändningen signaleras i displayen som i figur 17. 
 

 

 

 

 

 

 

 
fig. 17 

13.3.2 Uppstartsfas 

Kaminen genomför i sekvens startfaserna enligt de lägen som definierats av parametrarna som hanterar nivåer och tidsplanering. 

13.3.3 Utebliven tändning 

När tiden Pr01 har förflutit och om röktemperaturen inte har uppnått det tillåtna minimivärdet, parameter Pr13, som uppnåtts 
med en pendens av 2° C/min, sätter sig kaminen i larmstatus. 

13.3.4 Kamin i arbete 

När startfasen avslutats på ett positivt sätt, övergår kaminen till arbetsläget som representerar det normala funktionsläget. Om 
röktemperaturen är högre än Pr15 aktiveras växlarna. Växlarna nr 2 och nr 3 sätts endast igång om de är aktiverade. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
fig. 18
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13.3.5 Ändra den inställda rumstemperaturen 

För att ändra rumstemperaturen behöver du endast använda knapparna P1 och P2. På displayen visas aktuell status för 
temperaturinställningen, figur 19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig. 19 

13.3.6 Användning av extern termostat/kronotermostat 

Om du önskar använda en extern miljötermostat, utför då anslutningen till klämmorna TERM (koppling CN7 stift 7-8). 

 extern termostat: i kaminen görs en temperaturinställning motsvarande 7 °C. 

 extern kronotermostat: i kaminen görs en temperaturinställning motsvarande °C och inaktiveras tidsfunktionerna från 

menyn 03-01. 

Aktivering av kaminen sker med tänd kamin när kontakten har stängts. 

 

13.3.7 Rumstemperaturen når den inställda temperaturen (temperaturinställning) 
När rumstemperaturen har nått det inställda värdet, eller om röktemperaturen har nått värdet Pr13, övergår värmeeffekten 
automatiskt till minimivärdet, tillstånd MODULERING, se figur 20. 

 
 

 

 

 

 

 

 

fig. 20 

Om STAND-BY-läget har aktiverats, slocknar kaminen med en fördröjning som motsvarar tiden Pr44 efter att ha uppnått 
temperaturinställningen. Omstarten sker efter att följande tillstånd har verifierats:Tmiljö  > (TSET + Pr43) 

 
13.3.8 Rengöring av glödpannan 

Under den normala driften i arbetsläge, med intervaller som fastställts av parametern Pr03, aktiveras läget ”RENGÖRING 
GLÖDPANNA” för den tidslängd som fastställts av parametern Pr12. 
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13.3.9 Släckning av kaminen 

För att släcka kaminen räcker det att trycka på knappen P3 i ca 2 sekunder. Skruven stoppas omedelbart och rökextraktorn 
övergår i högre hastighet. Nu genomförs fasen SLUTLIG RENGÖRING. 
Rökextraktorns aktivitet inaktiveras när tiden Pr39 har förflutit efter att röktemperaturen har sjunkit under värdet i parametern 
Pr13.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

13.3.10 Släckt kamin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.3.11 Återtändning av kaminen 

Kaminen kan inte startas om förrän röktemperaturen har sjunkit nedanför värdet Pr13 och säkerhetstiden Pr38 har förflutit. 
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13.4 Vad händer om… 
 

13.4.1 Pellets inte tänds 
 
Vid utebliven tändning visas larmmeddelandet NO ACC som i figur 25. 

 

 
 

 

 

 

 
 

fig. 25 
 

13.4.2 Ingen elförsörjning (strömavbrott) 
 
Pr48 = 0 
Om nätspänningen varit bruten, flyttar sig kaminen när den återkopplats till status SLUTLIG RENGÖRING och inväntar att 
röktemperaturen sänks till ett värde som understiger Pr13. 
 

 

 
 

 

 

 
fig. 26 

 

Pr48 = T sekunder 
Efter ett strömavbrott och beroende på den status där kaminen befann sig, framträder nedanstående alternativ: 
 
 

föregående status varaktighet strömavbrott ny status 

släckt saknar betydelse släckt 

tändning < T tändning 

ladda pellets utan förladdning < T ladda pellets 

ladda pellets med förladdning saknar betydelse släcker 

invänta låga < T invänta låga 

arbete < T arbete 

rengöring glödpanna < T rengöring glödpanna 

släcker < T släcker 

 

I samtliga fall där varaktigheten hos strömavbrottet är högre än T går kaminen över i släckning. 
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13.5 Larm 
 
Om en onormal funktion konstateras, ingriper fliken och rapporterar den inträffade oregelbundenheten från olika lägen beroende 
på typen av larm. Följande larm finns. 
 

Larmets ursprung Visning på display 

Röktemperatursond ALARM SOND FUMI 

Övertemperatur rök ALARM HOT TEMP 

Utebliven tändning ALARM NO FIRE 

Släckning under arbetsfas ALARM NO FIRE 

Felaktig nätförsörjning COOL FIRE  

Säkerhetspressostat skruv ALARM DEP FAIL 

Allmän säkerhetstermostat ALARM SIC FAIL 

Fel på rökfläkt ALARM FAN FAIL 
 
 
Samtliga larmtillstånd leder till omedelbar släckning av kaminen. 
Larmets status uppnås efter tiden Pr11 och kan återställas genom att trycka på knappen P3. 
 

13.5.1 Larm röktemperatursond 

Aktiveras vid fel på sonden som avkänner rök när denna är skadad eller bortkopplad. Under larmtillståndet genomför kaminen 
släckningsproceduren. 
 

13.5.2 Larm övertemperatur rök 

Aktiveras om röksonden upptäcker en temperatur som överstiger 280 °C. På displayen visas meddelandet som i.  

Medan larmet pågår aktiveras omedelbart släckningsproceduren. 

 

13.5.3 Larm för utebliven tändning 
Utlöses om tändningsfasen misslyckas. Släckningsproceduren aktiveras omedelbart. 

 

13.5.4 Larm släckning under arbetsfasen 

Om lågan slocknar under arbetsfasen och röktemperaturen sjunker under minimitröskeln för arbete (parameter Pr13) så aktiveras 
larmet. Släckningsproceduren aktiveras omedelbart. 

 

13.5.5 Larm säkerhetspressostat skruv 

Om pressostaten (depressoren) upptäcker ett tryck som understiger triggertröskeln, ingriper denna för att göra skruven strömlös 
(vars spänning är i serie) och tillåter samtidigt styrenheten att vidta statusändring genom klämman AL2 i CN4. Nu visas eddelandet 
”Alarm Dep Fail” och systemet stannar. 
 

13.5.6 Larm allmän termostat 

Om den allmänna säkerhetstermostaten upptäcker en temperatur som överstiger 
triggertröskeln, ingriper den för att göra skruven strömlös (vars spänning är i serie) och tillåter 
samtidigt, genom klämman AL1 i CN4, att styrenheten gör denna statusändring. Nu visas 
meddelandet ALARM SIC FAIL och systemet stannar. 
Skruva av den svarta proppen bredvid fliken och tryck på knappen för att återställa kontakten. 

 

13.5.7 Larm fel på fläkt för rökinsug 
Om det blir fel i fläkten för rökutsug, stannar kaminen och visas meddelandet ALARM FAN FAIL som i nedanstående figur. 
Släckningsproceduren aktiveras omedelbart. 
  

13.5.8 Sök fält 

Detta meddelande visas när fjärrstyrningen inte kommunicerar med nödpanelen. Kontrollera att det finns strömförsörjning till 

fliken eller att nödpanelen (mottagare) är väl ansluten. 
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14.1 Förutsättningar 

Kaminen kräver enkel men frekvent rengöring för att kunna garantera maximal effekt och regelbunden funktion.  

Vi tillråder regelbundet underhåll av en behörig tekniker. 

Den säsongsbundna rengöringen som ska utföras när användningen återupptas är viktig att komma ihåg. Under sommarperioden 

kan det ha bildats hinder för ett regelbundet flöde av avloppsgaser (t.ex. i form av häckningsplatser). 

Det är inte ovanligt med eldsvåda i rökgången vid den första kylan och blåsten till följd av kvarvarande rester. Några råd om detta 

skulle inträffa: 

 Blockera omedelbart luftinflödet till pipan; 

 Använd sand eller grovt salt i nävar, inte vatten, för att släcka eld och glöd; 

 Avlägsna föremål och möbler från den heta pipan. 

ÄVEN FÖR ATT FÖREBYGGA DENNA TYP AV FEL ÄR DEN ÅRLIGA RENGÖRINGEN AV RÖKGÅNGEN MYCKET VIKTIG, DÅ 

BELÄGGNINGAR ELLER EVENTUELLA FÅGELBON ELLER TILLTÄPPNINGAR AVLÄGSNAS. 

OBSERVERA: 

 ANVÄND ENDAST EN TORR TRASA FÖR DEN YTTRE RENGÖRINGEN AV KAMINEN. 

 MED DEN SISTA TÄNDNINGEN I SLUTET AV SÄSONGEN MÅSTE PELLETS SOM ÅTERSTÅR I SKRUVEN FÖRBRÄNNAS 

FULLSTÄNDIGT SKRUVEN MÅSTE VARA TOM FÖR ATT UNDVIKA IGENTÄPPNING TILL FÖLJD AV SÅGSPÅNSRESTER SOM 

HÅRDNAT AV FUKTEN 

14.2 Daglig rengöring 

Åtgärden utförs på fullständigt avsvalnad kamin: 

 Töm askkassetten: sug upp askan eller kasta den i soptunnan. 

 Sug förbränningskammaren: Se upp så att det inte finns någon tänd 

glöd. I så fall kan din asksugare kan fatta eld. 

 Ta bort aska som ansamlats i härdens insida och på luckan.  

 Rengör glaset med en fuktig trasa eller med en boll av fuktat 

tidningspapper som dras över askan. Om åtgärden utförs på varm 

kamin kan glaset explodera.  

 

OBSERVERA: ANVÄND ENDAST TORRA TRASOR FÖR DEN YTTRE 

RENGÖRINGEN AV KAMINEN. ANVÄND INTE SLIPANDE MATERIAL ELLER 

PRODUKTER SOM KAN FRÄTA ELLER BLEKA YTORNA. 

14.3 Tillverkarens ansvar 

Tillverkaren frånsäger sig varje straff- och/eller civilrättsligt ansvar, direkt och/eller indirekt, till följd av: 

 att anvisningarna i instruktionsboken inte har följts. 

 otillåtna ändringar och reparationer. 

 användning i strid mot säkerhetsdirektiven. 

 installation i strid mot gällande regelverk i landet och mot säkerhetsdirektiven. 

 bristande underhåll. 

 användning av reservdelar som inte är original eller inte specifika för kaminmodellen. 
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PROBLEM ORSAK LÖSNING 

FÖRSTA START 
FÖR ATT UNDERLÄTTA DEN FÖRSTA STARTEN AV APPARATEN KAN DET VISA SIG  NÖDVÄNDIGT ATT UPPREPA DEN FÖRSTA 
LADDNINGSFASEN NÅGRA GÅNGER, DÅ DEN FULLSTÄNDIGT TOMMA SKRUVEN  KRÄVER EN VISS TID FÖR ATT FYLLAS PÅ 
NYTT.  

DISPLAY SLÄCKT 

INGEN FÖRSÖRJNING KONTROLLERA KONTAKTEN OCH TILLGÅNG TILL ELFÖRSÖRJNING. 

DEFEKT ANSLUTNINGSKABEL  KONTAKTA TEKNISK SERVICE.  

AVBROTT I SÄKRINGSPANEL KONTAKTA TEKNISK SERVICE.  

DEFEKT FLIK KONTAKTA TEKNISK SERVICE.  

DEFEKT DISPLAY  KONTAKTA TEKNISK SERVICE. 

A
LA

R
M

 N
O

 F
IR

E 

 
 
 

PELLETS 
LADDAR 

INTE 
  
 
 
 
 
 
 

 
PELLETS 

KOMMER 
NER MEN 

TÄNDS INTE 
 
 
 
 
 
 
 

KAMINEN 
SLÄCKS 
UNDER 
DRIFT 

 

PELLETS SAKNAS KONTROLLERA BEHÅLLARE. 

INGREPP 
SÄKERHETSTERMOSTAT 

ÅTERSTÄLL TERMOSTATEN MANUELLT I DEN BAKRE DELEN AV KAMINEN 

SKRUV BLOCKERAD AV 
FRÄMMANDE KROPP 

DRA UT KONTAKTEN, TÖM BEHÅLLAREN, TA BORT EVENTUELLA FRÄMMANDE KROPPAR TYP 
SPIKAR ETC. 

DEFEKT MOTORSKRUV KONTAKTA TEKNISK SERVICE. 

LARM AKTIVT SE STYCKET OM LARM. 

 

GLÖDPANNA SMUTSIG RENGÖR GLÖDPANNA 

TEMPERATUR ALLTFÖR LÅG UPPREPA TÄNDNINGEN FLERA GÅNGER MEDAN DU TÖMMER GLÖDPANNAN. 

PELLETS FUKTIGA KONTROLLERA LAGRINGSPLATSEN FÖR PELLETS. 

DEFEKT GLÖDSTIFT TÄNDNING KONTAKTA TEKNISK SERVICE.  

DEFEKT RÖKSOND KONTAKTA TEKNISK SERVICE.  

DEFEKT FLÄKT RÖKUTGÅNG KONTAKTA TEKNISK SERVICE.  

DEFEKT FLIK KONTAKTA TEKNISK SERVICE. 

 

INGEN FÖRSÖRJNING KONTROLLERA KONTAKTEN OCH TILLGÅNG TILL ELFÖRSÖRJNING. 

PELLETS SAKNAS KONTROLLERA BEHÅLLARE. 

SKRUV BLOCKERAD AV 
FRÄMMANDE KROPP 

DRA UT KONTAKTEN, TÖM BEHÅLLAREN, TA BORT EVENTUELLA FRÄMMANDE KROPPAR TYP 
SPIKAR ETC. 

PELLETS AV BRISTFÄLLIG 
KVALITET 

BYT UT PELLETS. 

OTILLRÄCKLIG REGLERING AV 
PELLETS VID MINIMIEFFEKT 

KONTAKTA TEKNISK SERVICE. 

LARM AKTIVT SE STYCKET OM LARM. 

LÅNGSAM LÅGA  

PROPP PÅ EXPLOSITIONSSÄKER ANORDNING EJ KORREKT PLACERAD ELLER SAKNAS. 

SKORSTEN DELVIS OBSTRUERAD  OMBESÖRJ OMEDELBAR RENGÖRING AV SKORSTENEN.  

OTILLRÄCKLIG 
FÖRBRÄNNINGSLUFT  

INSUG OBSTRUERAT 

KAMIN IGENTÄPPT RENGÖR GLÖDPANNA, RENGÖR ASKBEHÅLLARE. 

RÖKUTSUGNINGSANORDNING 
DEFEKT / SMUTSIG 

LÅT RENGÖRING UTFÖRAS AV SPECIALKUNNIG TEKNIKER - KONTAKTA TEKNISK SERVICE. 

INADEKVAT REGLERING 
FÖRBRÄNNINGSLUFT 

KONTAKTA TEKNISK SERVICE. 

LARM INGET 
NÄT 

AVBROTT ELENERGI SLÄCK OCH TÄND PÅ NYTT KAMINEN -- KONTROLLERA KONTAKTEN. 

RiS / ECO INSTÄLLD RUMSTEMPERATUR / KORREKT FUNKTION UPPNÅDD. 

DISPLAY 
BLOCKERAD 

INSTÄLLD RUMSTEMPERATUR 
UPPNÅDD 

ÖKA INSTÄLLNING RUMSTEMPERATUR FÖR ATT ÅTERSTÄLLA APPARATEN I ”ARBETE”.  

STOP FIRE 
PERIODISK RENGÖRINGSCYKEL 
GLÖDPANNA 

KORREKT FUNKTION 

ALARM DEP 

ÖVERDRIVEN ELLER OLÄMPLIG 
SKORSTENSLÄNGD  

SKORSTEN EJ ENLIGT NORM.  

UTSLÄPP OBSTRUERAT RENGÖR SKORSTEN / KONTAKTA SAKKUNNIG TEKNIKER. 

OGYNNSAMMA 
VÄDERFÖRHÅLLANDEN  

SPECIELLA FALL MED STARK VIND. 
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ALARM SIC  

TEMPERATUR PANNA ALLTFÖR 
HÖG  

LÅT KAMINEN SVALNA, ÅTERSTÄLL TERMOSTATEN MANUELLT I DEN BAKRE 
DELEN. STARTA OM KAMINEN. MINSKA EVENTUELLT KAMINENS EFFEKT. OM 
PROBLEMET KVARSTÅR, KONTAKTA SPECIALKUNNIG TEKNIKER.  

TILLFÄLLIGT ENERGIAVBROTT 
LÅT KAMINEN SVALNA, ÅTERSTÄLL TERMOSTATEN MANUELLT I DEN BAKRE 
DELEN. STARTA OM KAMINEN. 

DEFEKT FLÄKT PÅ VÄXLAREN  KONTAKTA TEKNISK SERVICE.  

TERMOSTAT DEFEKT VID 
ÅTERSTÄLLNING  

KONTAKTA TEKNISK SERVICE.  

DEFEKT FLIK KONTAKTA TEKNISK SERVICE.  

LARM SOND 
RÖK 

DEFEKT RÖKSOND  KONTAKTA TEKNISK SERVICE.  

RÖKSOND BORTKOPPLAD KONTAKTA TEKNISK SERVICE.  

ALARM HOT TEMP 

DEFEKT RÖKSOND KONTAKTA TEKNISK SERVICE.  

DEFEKT FLIK KONTAKTA TEKNISK SERVICE.  

DEFEKT FLÄKT PÅ VÄXLAREN  KONTAKTA TEKNISK SERVICE.  

ÖVERDRIVEN REGLERING PELLETS 
VID MAX.EFFEKT  

KONTAKTA TEKNISK SERVICE. 

FJÄRRKONTROLL ANSLUTER 
INTE (SÖK FÄLT) MÖJLIG INTERFERENS 

FÖRSÖK ATT KOPPLA UR HUSHÅLLSMASKINER ELLER APPARATER SOM KAN 
SKAPA ELEKTROMAGNETISKA FÄLT . 

FJÄRRKONTROLL TÄNDS INTE DISPLAY SLÄCKT  KONTROLLERA BATTERIER / FJÄRRKONTROLL DEFEKT. 
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Datum 1:a underhåll       ____________ / ____________ / ____________ 

 

 

 

 

( Stämpel CAT ) 

 

 

Datum 2:e underhåll       ____________ / ____________ / ____________ 

 

 

 

 

( Stämpel CAT ) 

 

 

Datum 3:e underhåll       ____________ / ____________ / ____________ 

 

 

 

 

( Stämpel CAT ) 
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INSTALLATIONS- OCH TESTCERTIFIKAT 

KUND: _______________________________ 

GATA: _______________________________ 

STAD’: _______________________________ 

POSTNUMMER: _______________________ 

LÄN: ________________________________ 

TEL: _________________________________ 

Leveransdatum:_______________________ 

Leveransdokument: ____________________ 

Apparat mod.: _________________________ 

Serienummer:                                                   År: 

Återförsäljarens stämpel: 

 
 
Installatörens stämpel: 
 
 
Förnamn: ____________________________ 
Efternamn: ___________________________ 
Adress: ___________________Postnummer: 
Ort: _________________________________ 
Tel: 
 

 

Kunden förklarar, efter installation av apparaten, att arbetet har utförts enligt regelverket och i överensstämmelse med 
instruktionerna i denna användarmanual. Kunden bekräftar dessutom att fullgod funktion har iakttagits hos apparaten och att 
han har kännedom om vad som krävs för att utföra korrekt användning och korrekt genomförande och underhåll av apparaten. 

Namnteckning KUND                                                                       Namnteckning ÅTERFÖRSÄLJARE / INSTALLATÖR 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kopia till återförsäljaren eller installatören 

INSTALLATIONS- OCH TESTCERTIFIKAT 

KUND: _______________________________ 

GATA: _______________________________ 

STAD’: _______________________________ 

POSTNUMMER: _______________________ 

LÄN: ________________________________ 

TEL: _________________________________ 

Leveransdatum:_______________________ 

Leveransdokument: ____________________ 

Apparat mod.: _________________________ 

Serienummer:                                                   År: 

Återförsäljarens stämpel: 

 
 
Installatörens stämpel: 
 
 
Förnamn: ____________________________ 
Efternamn: ___________________________ 
Adress: __________________________Cap.: 
Località: ______________________________ 
Tel: 
   

 

Kunden förklarar, efter installation av apparaten, att arbetet har utförts enligt regelverket och i överensstämmelse med 
instruktionerna i denna användarmanual. Kunden bekräftar dessutom att fullgod funktion har iakttagits hos apparaten och att 
han har kännedom om vad som krävs för att utföra korrekt användning och korrekt genomförande och underhåll av apparaten. 

Namnteckning KUND                                                                      Namnteckning ÅTERFÖRSÄLJARE / INSTALLATÖR 
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Gratulationer och tack för ditt köp av en produkt från Eva Stampaggi. 

Garantin 

 

Garantins varaktighet uppgår till två år om produkten sålts till privatperson (enligt lagen 24, daterad 2-2-2002) och med ett år om 

den fakturerats på företag eller annan momspliktig juridisk person. 

Momskvittot ska användas för att ge giltighet och bekräfta uppgifter inför garantin, och detta dokument fastställer även garantins 

effektiva varaktighet.  

 

Garantin kan åberopas enligt följande:  

Processen med efterförsäljning hanteras av vår personal som kan nås via telefonnummer +39 438 35469 eller per  e-

post info@evacalor.it  

Från vår specialkunniga personal kan du få upplysningar avseende tekniska problem, installationer och underhåll. 

Om det inte går att lösa problemet per telefon, ska vår personal ombesörja att rapportera felet till det tekniska servicecenter som 

ligger närmast användaren och som garanterar åtgärd inom fem arbetsdagar  

De delar som bytts ut under garantiperioden omfattas av garanti under den resterande garantiperioden för den köpta produkten.  

För utebliven användning av produkten under den tid som krävs för reparationen, lämnar tillverkaren ingen typ av ersättning.  

Vid utbyte av produkten förpliktar sig tillverkaren att överlämna produkten till återförsäljaren, som i sin tur därefter ombesörjer 

utbytet med samma procedur som användes vid försäljningstillfället med den slutliga användaren.  

Giltigheten för denna garanti avser italienskt territorium. Vid försäljning eller installationer som skett utomlands, måste garantin 

erkännas av distributören i det aktuella landet.  

Garantin avslutas genom reparationen eller utbytet av defekta element, eller av defekta delar eller av hela produkten, efter vårt 

gottfinnande.  

 

När du behöver assistans måste du ha följande tillgängligt:  

 Serienummer 

 Modell av kamin 

 Inköpsdatum 

 Inköpsställe 

 Garanticertifikat för uppstart som utfärdats av CAT-behörig 
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Garantin gäller inte i följande fall: 

 Installation har inte skett enligt norm och av icke-kvalificerad personal (UNI10683 och UNIEN 1443);  

 Den första tändningen genomfördes inte av en behörig tekniker 

 Felaktig användning till exempel underdimensionerad kamin (tänd alltför länge på max. effekt); 

 Årligt underhåll av kaminen har inte genomförts av person som fått CAT-behörighet av oss;  

 Rengöring av rökgången inte genomförd;   

 I denna produkt får endast 6mm Pellets storlek användas med maxlängd av 25mm. 

 Dagligt underhåll av kaminen har inte genomförts. 

Garantin omfattar inte följande avvikelser som härstammar från naturliga egenskaper hos 

beläggningsmaterialen:  

 Ådringar i sten som utgör karakteristiska kännetecken och garanterar att de är unika;   

 Eventuella små krackeleringar eller sprickor som kan uppstå i beläggningar av keramik/lergods; 

 Eventuella avvikelser i tonalitet och skuggningar på beläggningar av keramik/lergods;   

 Glaslucka;  

 Packningar; 

 Resistenser för tändningen (garantin gäller år 01)  

 Garantin omfattar inte murarbeten;   

 Skador som uppstår på förkromade och/eller anodiserade och/eller lackade metalldelar eller på ytor som behandlats på 

annat sätt, om de uppstått genom friktion med eller efter inverkan av andra metaller;  

 Skador som uppstår på förkromade metalldelar och/eller anodiserade och/eller lackade metalldelar eller på ytor som 

behandlats på annat sätt, om de uppstått genom inkorrekt underhåll och/eller vid rengöring med produkter eller kemiska 

agenter (dessa delar ska endast rengöras med vatten); 

 Skador som uppstår på mekaniska komponenter och på mekaniska delar genom felaktig användning eller genom att 

installationen utförts av icke specialistkunnig personal eller, på annat sätt, genom installation som inte utförts i 

överensstämmelse med instruktionerna i emballaget; 

 Skador som uppstår på elektriska eller elektroniska komponenter och delar genom felaktig användning eller genom att 

installationen utförts av icke specialistkunnig personal eller, på annat sätt, genom installation som inte utförts i 

överensstämmelse med instruktionerna i emballaget; 

 

 

 

Obs: efter köpet ska detta garanticertifikat förvaras i produktens originalemballage 

tillsammans med installations- och testcertifikatet samt kvittot från återförsäljaren. 

 

 

 

 

 

 

Eva Stampaggi S.r.l.                                                                                                                        Återförsäljarens stämpel och namnteckning  

Via Cal Longa Z.I. 

I - 31028 Vazzola (TV) 

Tel. +39.0438.740433 r.a 

Fax +39.0438.740821 

E-Mail: info@evacalor.it 

mailto:info@evacalor.

