Zuiveringshandleiding
T4 Houtsnippers

Delen, die te legen, controleren of te zuiveren zijn:
 De installatiedruk
 De overbrengingsmotoren
 De asbak
 De verbrandingskamer

! ATTENTIE !
De afstanden tussen de zuiveringen zijn afhankelijk en van het energieverbruik en de kwaliteit van de
brandstoffen.

Installatiedruk controleren
1. Installatiedruk op de manometer aflezen
Waard moet 20% boven de voorspandruk van het expansievat
liggen.
AANWIJZING! Voor positie van de manometer en nominaal
druk van het expansievat rekening houden met de gegevens
van Uw installateur!
2. Wordt de installatie druk minder:
 Water navullen
AANWIJZING! Gebeurt dit vaak, lekt de installatie! Installateur inlichten
3. Indien er groot druk fluctuaties vasttestellen zijn:
 Expansievat door een expert laten controleren

Overbrengingsmotoren controleren
1. Alle overbrengingsmotoren van de installatie visueel op dichtheid controleren
 Het maag er geen groot kwantiteit smeermiddel uittreden!
 Het uittreden van weinig druppel smeermiddel kan normaal zijn. Indien er een groter
smeermiddelverlies bestaat de installateur of de TSD-klantenservice informeren!

Voor de onderhouds- en zuiveringswerken
1.
2.
3.
4.

De Stand-By toets drukken (
).
Ketel zet geregeld af en wisselt in bedrijfswijze „ketel uit“
Ketel minstens 1uur laten afkoelen
Op de sturing na menu punt „Handbedrijf“ vertakken

5. Met de toets

tot de instelling „Kantelmotor“ navigeren.

6. De instelling door de toets
vrij geven om te veranderen en met de toets
stellen
 De verbrandingsroest wordt gekanteld
7. Hoofdschakelaar afzetten

op „EIN“

Asbak legen
In bedrijfswijze “Ketel uit":
1. Isolatiedeur openen
 Rekening houden met het etiket op het deksel van de asbak!
2. Zijdelingse span ritsen openen en deksel van de asbak afnemen (1)
3. As peil in ieder kamer controleren
 Indien een van de twee kamers meer dan twee derden gevuld
is, moet de asbak worden gelegd
4. Asbak-knelling met fixeerhefboom openen (2)
5. Asbak van ketel af trekken (3)
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6. Transportafdekking boven de opening van de asbak opsteken
7. Deksel van de asbak opzetten, transportbeugel buiten trekken en asbak na de leegplaats
transporteren
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8. Asbak bij de ketel opnieuw opsteken en met de fixeerhefboom knellen
9. Deksel opzetten en met span ritsen fixeren
 Daarbij opletten dat de plug (Z) op de eindschakelaar(E) gezet wordt.
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Zuivering van den verbrandingskamer
1. Isolatiedeur openen
2. Verbindingen aan verbrandingskamerdeur losmaken
3. Verbrandingskamer openen
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4. Aangevallen as met een klein schep of iets soortelijk (as zuiger aanbevolen) uit de
verbrandingsruimte verwijderen
 De as niet op de roest gooien
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5. Doorbrandopening ontnemen
6. Vervuilingen aan Doorbrandopening met een borstel verwijderen
7. As deposities aan zijwanden met een krabber verwijderen
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8. Stenen van de verbrandingskamer en de verbrandingsroest met krabber zuiveren
9. Aangevallen as en as aan de keerschotten en beneden de roest met een aszuiger verwijderen
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10. Oppervlakte van verbrandingskamersteen visueel op schaden controleren
11. Verbrandingsroest op scheuren en vervormingen controleren
 Kleine scheuren en vervormingen verbeelden geen defect. Alleen als geheel delen van de
roest dreigen af te breken maag de ketel niet meer in bedrijf worden genomen. In dit
geval neemt contact op met de TSD-klantenservice!

12. Doorbrandopening inleggen
 Opening moet tegenover de slot-in zijde zijn!
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Na de onderhouds- en zuiveringswerken
1. Hoofdschakelaar aanzetten
 De tevoren handmatig geopend verbrandingsroest wordt automatisch gesloten en de
ketel gaat over na de bedrijfswijze „Ketel Uit“
2. Serviceprogramma-toestel ( ) 5 Secunden lang drukken
 De ketel begint de zuiveringsmodus en verwijderd aangevallen as afvallen in de
verbrandingskamer
 Na gedaan zelf zuivering wisselt de ketel in de bedrijfswijze „Ketel Uit“

U hebt vragen of problemen bij de zuivering van Uw
ketel?
Contacteer ons! We staan altijd ter beschikking.

In zamenwerking met:

