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pod paleniskiem palnika (ruszt, na którym spala si pelet) lub mieszacz palnika (konstrukcja palnika
posiadajca mieszacz). Palnik peletowy jest take wyposaony w elastyczn rur łczc palnik z rur
podawcz paliwa usytuowan w zasobniku paliwa. Rura ta spełnia równie rol rury bezpieczestwa. Oznacza
to, e elastyczna rura w przypadku cofnicia si płomienia w stron zasobnika paliwa, zostanie stopiona
odcinajc tym samym drog ognia. Stopienie si elastycznej rury palnika moe wiadczy o nieprawidłowych
nastawach pracy palnika, o przytkanym (nieczyszczonym) kotle lub palniku albo o niewystarczajcym cigu
kominowym. Aby wyeliminowa całkowicie cofnicie si ognia w stron elastycznej rury podajnika paliwa
w regulatorze kotła zwarta jest funkcja umoliwiajca opó nienie pracy podajnika paliwa zainstalowanego
w palniku. Moliwe do ustawienia czasy opó nienia podajnika palnika to 15s, zalecana warto jest 8-10s
opó nienia. Warto naley zwiksza wraz z indywidualnym zapotrzebowaniem palnika.
Zaleca si, aby uytkownik zawsze był wyposaony w dodatkow, zapasow grzałk. Naley równie
zadba o drono dysz palnika doprowadzajcych powietrze do spalania paliwa.
UWAGA!!!
Podczas nieudanego rozpalania palnika peletowego naley bezwzgldnie oczyci go z paliwa znajdujcego si
wewntrz panika, po czym przej do automatycznego rozpalania. Dziki czemu unikniemy zgazowania
i detonacji nadmiaru paliwa wewntrz palnika. Nie czyszczc palnika z nierozpalonego paliwa moliwy jest
zapłon całego palnika oraz jego całkowite zniszczenie. W celu czyszczenia oraz konserwacji palnika, komory
spalania palnika, nie naley rozkłada palnika na pojedyncze podzespoły chyba, e sytuacja tego wymaga.
Oczyszczanie palnika z paliwa musi odbywa si tylko i wyłcznie przy wyłczonym kotle!!!

10 Dobór mocy palnika wzgl dem ogrzewanego obiektu
Ogólnie ujmujc rednie zapotrzebowanie budynku na ciepło mona zdefiniowa jako 70 ÷ 130W/m2, przy
czym nisz warto naley przypisa budynkom nowym, dobrze ocieplonym, wyposaonym w instalacj
grzewcz o małym zładzie wody (małe przekroje instalacji). Warto wysz naley dobiera dla budynków
niedocieplonych i/lub o duym zładzie wody w instalacji. Poprawno doboru mocy oceni mona obserwujc
czas wzrostu temperatury na kotle. Wystpienie alarmu BRAK WZROSTU TEMPERATURY lub
BRAK PALIWA mówicego o zbyt wolnym wzrocie temperatury wzgldem zadanego czasu detekcji jest
dowodem ustawienia zbyt niskiej mocy palnika wzgldem potrzeb budynku.
PRZYKŁAD DOBORU: Dobierajc zapotrzebowanie na ciepło 100W/m2 do ogrzania budynku
o powierzchni 140m2 czasy podawania oraz przerwy midzy podawaniem (moc palnika) naley ustawi, aby
uzyska moc na palniku do 14kW (100W/m2x140)/1000. W razie potrzeby nastawy naley skorygowa. Jeeli
ogrzewamy budynek np. 140m2 kotłem o mocy 25kW nie musimy ustawia mocy na palniku 25kW, lecz
wystarczy ok. 14kW. Spaliny wylotowe nie powinny by jednak chłodniejsze ni 130oC na ekogroszku oraz
100oC dla pelet.
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oraz wydajnoci wentylatora. Czas pracy podajnika dla mocy zredukowanej jest identyczny jak dla pełnej mocy
ustawianej w menu uytkownika. Moc zredukowana opisana jest na wywietlaczu regulatora jako moc 10%.
Regulator kotła umoliwia włczenie trybu PID, w którym palnik bdzie automatycznie modulował moc
w sposób płynny od najwyszej (pełnej mocy 100%) do najniszej (mocy zredukowanej 10%).
Zalecana nastawa mocy palnika jest taka, aby palnik moliwie jak najmniej si wygaszał i ponownie
rozpalał. Liczb uruchomie mona odczyta w STATYSTYKACH w menu uytkownika. Niska moc palnika
nie jest jednak zalecana przy spalaniu paliwa o duej zawartoci popiołu, poniewa popiół osadza si bdzie
w otoczeniu zapalarki, a to z kolei moe doprowadzi do jej szybkiego uszkodzenia. W takim przypadku lepiej
jest, eby palnik pracował na wyszej mocy i poprzez wiksz wydajno wentylatora wyprowadzał, wyrzucał
czciowo popiół poza palnik. W celu oczyszczania panika z popiołu regulator realizuje przedmuchy palnika,
które mona dowolnie definiowa ustawiajc moc wentylatora w czasie przedmuchu oraz jego czstotliwo
(co jaki czas i na jak długi czas). Zalecane jest, aby palnik peletowy był regularnie oczyszczany z popiołu
i nagaru. Osad w palniku skutkowa bdzie awari palnika lub nawet jego przytkaniem
i detonacj zgromadzonego wewntrz palnika paliwa.

Rys. 8. Praca palnika peletowego z samozapłonem.
Tab. 3. Orientacyjne nastawy mocy kotła z palnikiem typowo peletowym przy spalaniu pelet o wartoci
opałowej 18,0 MJ/kg.
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9 Eksploatacja i konserwacja palnika peletowego z samozapłonem
Palnik peletowy bezwzgldnie musi by czyszczony z powstałych nagarów, które działaj niekorzystnie
midzy innymi na ywotno zapalarki elektrycznej (grzałki) zainstalowanej w palniku. Nie usuwany nagar
z palnika blokuje przepływ powietrza, a wic uniemoliwia chłodzenie zapalarki, która si szybciej przepala.
Jako, e ywotno zapalarki zaley od konserwacji palnika przez uytkownika, nie jest ona objta gwarancj.
Palnik peletowy w zalenoci od jakoci paliwa naley czyci co najmniej co 2-3 dni pracy palnika. Zaleca si,
aby palnik był oczyszczany z nagarów i popiołu kadego dnia. Raz w tygodniu naley take czyci przestrze
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8 Nastawa mocy kotłów z palnikiem peletowym z samozapłonem
Zanim dobierzemy odpowiedni moc palnika peletowego naley zadba o ty, aby palnik szybko
i skutecznie przeprowadzał cykl rozpalania oraz wygaszania palnika.
NASTAWA ROZPALANIA ORAZ WYGASZANIA - OPCJE PALNIKA: Aby palnik realizował
skuteczne rozpalanie, naley ustawi odpowiednia dawk paliwa do rozpalenia palnika – nazywan zasypem
wstpnym lub po prostu zasypem. Zbyt mała dawka paliwa do rozpalenia palnika moe nie wystarczy, eby
utrzyma rozpalony ogie podczas kolejnej podanej do palnika dawki peletu. Zbyt dua dawka paliwa wydłuy
lub uniemoliwi rozpalenie palnika. Odpowiednia dawka powinna przysypa otwór, w którym umieszczona jest
zapalarka (gar paliwa dla palników do 40kW). Paliwo rozpalane jest poprzez grzałk elektryczn
zainstalowan w palniku. Aby podana dawka paliwa – ZASYP WST PNY – mogła si rozpali naley ustawi
odpowiedni podmuch powietrza w procesie rozpalania. Powietrze transportuje ciepło od zapalarki. Zbyt duy
podmuch moe wychładza zapalark, zbyt mały podmuch moe nie wystarczy do rozpalenia paliwa. Nastawy
palnika naley ustawia indywidualnie dla kadego kotła oraz rodzaju paliwa. O tym, czy cykl rozpalania
powiódł si decyduje czujnik płomienia (fotokomórka) umieszczona wewntrz palnika. Po przekroczeniu
zadanej wartoci (w OPCJE PALNIKA) dla fotokomórki kocioł przechodzi z trybu rozpalania w tryb
stabilizacji płomienia oraz normalnej pracy palnika. Regulator realizuje dwa cykle rozpalania, po których po
nieudanym rozpaleniu kocioł zasygnalizuje alarm brak płomienia. Aby rozpali ponownie kocioł naley
bezwzgldnie oczyci palnik z paliwa oraz uruchomi ponownie tryb rozpalania automatycznego. Zalecane
jest, aby parametry palnika tak ustawi, eby palnik rozpalał si w pierwszym z dwóch cykli rozpalania. Jeeli
rozpalanie jest nieudane po pierwszym procesie, naley korygowa zadane nastawy palnika (zasyp wstpny,
moc wentylatora w rozpalaniu oraz czas pracy zapalarki (grzałki)).
CYKL ROZPALANIA – składa si z kilku etapów:
1. Przedmuch paleniska poprzez prac wentylatora (ok. 30s - w zalenoci od ustawie).
2. Zasyp wstpny paliwa (w zalenoci od typu palnika, mocy palnika i rodzaju paliwa).
3. Praca grzałki (czas pracy grzałki to czas rozpalania pierwszego cyklu, ok. 180-240s). Jeeli
palnik rozpali si przed upływem czasu pracy grzałki proces rozpalania zostanie pozytywnie
zakoczony i nastpi przejcie do kolejnego etapu.
4. Podczas pracy grzałki nastpuje zwikszanie wydajnoci wentylatora o zadany czas – czas
kroku. Zwikszenie wydajnoci wentylatora rozpocznie si po upływie nastawionego czasu
STARTU.
5. Rozpalanie, czyli informacja do regulatora, e palnik si pali, nastpuje po odczycie jasnoci
płomienia przez fotokomórk (fabrycznie jasno ustawiona jest na 30 – kotły do 40kW).
6. Stabilizacja płomienia – utrzymanie płomienia oraz przejcie do normalnej pracy palnika.
7. Przejcie do normalnej pracy palnika, pojawi si opis na regulatorze – PRACA.
REGULACJA MOCY I PRACA PALNIKA
Regulacj mocy palnika naley dokonywa poprzez zadanie odpowiedniego czasu podawania paliwa, czasu
przerwy midzy podawaniem paliwa oraz wydajnoci wentylatora (mocy wentylatora) w stosunku do
zapotrzebowania ogrzewanego obiektu (patrz tabela poniej). Odpowiednie nastawy czasów pracy palnika maj
zagwarantowa wzrost temperatury kotła przy utrzymaniu stałej jasnoci płomienia odczytywanej przez
fotokomórk (najczciej dla pelet 200-400, rzadziej 100-600. Dla ziaren owsa odczytana jasno fotokomórki
waha si w zakresie 50-100). Czym nisza moc palnika tym jasno fotokomórki moe by nisza.
Ustawienia czasów pracy podawania paliwa i wydajno wentylatora w menu uytkownika dotyczy pełnej
mocy palnika, która jest opisana na ekranie regulatora jako moc 100%. Kilka stopni przed osigniciem zadanej
temperatury (fabrycznie zadane 3oC) kocioł obnia moc palnika do MOCY ZREDUKOWANEJ. Moc
zredukowana jest ustawiana w OPCJACH PALNIKA poprzez zadanie przerwy midzy podawaniem paliwa
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