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28/4 2009 MFJ
Indstilling af drifttermostat (21) og trækreguleringsspjæld.
1. Når kedlen brænder med fuld ydelse aflæses termometeret (16) på kedlen, det vil typisk vise 80º C.
2. Sørg for at kæden til trækspjældet hele tiden er så stram at der ikke lukkes for lufttilførslen
3. Luk
uk næsten helt for kuglehanen mellem termovar ladepumpen og akkumuleringstanken, således at
temperaturen på kedlen stiger 10º C til ca. 90º C.
4. Indstil
ndstil trækregulatoren, bag på kedlen
kedlen, til 90º C. Tallet
allet står på hovedet når man står foran kedlen,
men vender rigtigt når man ser regulatoren bagfra
bagfra.
5. Juster kæden på trækregulatoren således at spjældet lige præcist lukker. Kæden
æden må ikke være slap,
men skal åbne for spjældet så snart temperat
temperaturen
uren på kedlen er mindre end 90º C.
C
6. Åbn
bn kuglehanen mellem ladepumpen og akkumuleringstanken ganske lidt, så temperaturen på
kedeltermometeret falder til ca. 85º C
C.
7. Indstil
ndstil driftstermostaten (21) lige på det punkt hvor røgsugeren stopper, således at når temperaturen
tem
er over 85º C er røgsugeren stoppet og når temperaturen er lidt mindre end 85º C, så starter
røgsugeren igen.
ladepumpen
depumpen og akkumuleringstanken.
8. Afprøv punkt 7 ved at åbne og lukke, for kuglehanen mellem la
Kontrolér at trækspjældet lukker helt ned når termometeret (16) står på 90º C,
C og åbner igen så
snart temperaturen er mindre end 90º C
9. Lav
av et mærke på skalaen ud for pilen på drifttermostaten (21). Den skal fra nu af altid stå fast ud for
mærket.
10. Afprøv cirka hver 3. måned at drifttermostaten og trækregulatoren stadig arbejder og regulerer som
ovenfor beskrevet.

(24).
Indstilling af røggastermostaten (24)
1. Røggastermostaten (24) stilles ved opfyringen på nul (venstre om), så røgsugeren og termovar
ladepumpen starter.
højere kan man dreje
2. Når ilden har godt fat og røgtemperaturen efter ca. 5-10 min. Er blevet højere,
termostaten opad uden at røgsugeren og ladepumpen stopper.
3. Den rigtige indstilling finder man ved at holde øje med når brændslet er ved at være udbrændt.
udbrændt Dette
vil typisk være når kedeltemperaturen
mperaturen er faldet til omkring 60º C
C. Herefter drejes røggastermostaten
(24) op (højre om) til røggastermostaten (24) slukker for røgsugeren og termovar ladepumpen.
Typisk vil pilen på knappen være et sted mellem kl. 9 og 12.
4. Lav et mærke på skalaen, så det eneste man fremover skal gøre ved opstart er at drejer
røggastermostaten (24) ned så røgsuger og termovar ladepumpe starter.. Efter ca. 10 min drejes
røggastermostaten (24) op på mærket igen.
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