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1 ECOFIRE MAXI/FREDDY AQUA
Den miljövänliga träpelletskaminen som värmer ditt hem är en del av TITAN
ECOFIRE-serien. Den är utvecklad och testad efter de säkerhetsföreskrifter, som
anges i det europeiska standarddirektivet 9 8/37/CE, samt efterföljande uppdateringar.
Denna manual vänder sig till ägare, användare, installatörer och reparatörer av träpelletskaminer i serien ECOFIRE.
Om ni finner något oklart eller behöver ytterligare information, kontakta återförsäljaren eller en auktoriserad tekniker. Ni ombedes då hänvisa till vilket avsnitt i manualen frågorna gäller.
TITAN förbehåller sig rätten att ändra den tekniska informationen och specifikationerna i denna manual utan vidare meddelande.
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2 Det dubbla förbränningssystemet
En korrekt brinnande låga släpper ut samma mängd koldioxid (CO2), som en naturlig nedbrytning av träet skulle ha medfört. Den producerade koldioxidmängden
motsvarar den mängd CO2 en planta bildar under sin livscykel. Motsatsen visar sig
vid användning av fossila bränslen som kol, olja och gas. Förbränningen av dessa
ger ett utsläpp av koldioxid som har samlats under miljontals år och som med tiden
samlas i atmosfären och bidrar till växthuseffekten. Därmed kan användningen av
trä som värmekälla anses vara miljövänlig, eftersom man använder förnyelsebara
bränslen, som står i full harmoni med den naturliga cykeln. Den rena förbränningsprincip som används här, understryker ytterligare denna målsättning.

2.1 Vad menar man med renare förbränning och hur fungerar det?
Genom styrning av primär och sekundär lufttillförsel blir en dubbel förbränning möjlig. Den andra lågan som bildas, och som brinner över den första lågan, är ännu mer
regelbunden och klar. Den brinner genom tillförsel av sekundär luft och förbränner
det mesta av rökgaserna och förbättrar den totala förbränningen väsentligt. De skadliga ämnen som bildas vid denna typ av förbränning reduceras till ett minimum. Detta är en de viktigaste egenskaperna hos våra träpelletskaminer.
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4 Allmän information innan installationen
4.1 Kära kund
Först och främst vill vi tacka er för att ni har valt vår produkt. För att vi ska kunna
hjälpa er på bästa sätt ber vi er vänligen läsa igenom och följa denna manuals upplysningar mycket noggrant. Visa även manualen för er installatör, så att han kan
göra en felfri installation.

4.2 Allmänt
Använd inte kaminen innan ni har läst och förstått hela manualen. Om ni finner något oklart eller behöver ytterligare information, kontakta återförsäljaren eller en auktoriserad tekniker. Ni ombedes då hänvisa till vilket avsnitt i manualen frågorna gäller.
TITAN förbehåller sig rätten att ändra den tekniska informationen och specifikationerna i denna manual utan vidare meddelande.
Innan du gör en nyinstallation av en pelletkamin och skorsten inom stadsplanelagt
område måste du göra en bygganmälan. Vänd till byggnadskontoret i din kommun
för närmare anvisning. Information brukar finnas på respektive kommuns hemsida.
Efter installationen ska alltid skorstensfejarmästaren besiktiga installationen innan
du får börja elda, detta gäller oavsett om du installerat till en befintlig eller ny skorsten.

4.3 Symboler
De viktigaste punkterna i manualen betonas med följande symboler:
INFORMATION: Betonar viktig information för korrekt användning av kaminen.
OBS: Vid särskilt viktig information.
VARNING:Här blir ni varnad för risker att skada er själv eller kaminen.

4.4 Användning av kaminen
ECOFIRE MAXI/ FREDDY AQUA är en tekniskt avancerad träpelletskamin, som
värmer upp ert hem säkert och miljövänligt, så länge det enda som används är träpellets (tillverkat av sammanpressat sågspån). Allt ECOFIRE MAXI / FREDDY
AQUA kräver är påfyllning är träpellets och inställning av önskad drift utifrån ert personliga behov. Resten klarar den själv och under tiden kan ni njuta av den härliga
värmen och den knastrande elden. ECOFIRE MAXI / FREDDY AQUA-kaminen är
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dessutom utrustad med ett intelligent automatiskt kontrollsystem, som garanterar
säker och praktisk drift. Det utmärker sig genom det dubbla förbränningssystemet
(primär och sekundär förbränning), genom vilket man uppnår ett stort värmeutnyttjande och ett miljövänligt utsläpp av avfallsprodukter. ECOFIRE MAXI / FREDDY
AQUA är utarbetade enligt den europeiska standarden för säkerhet av elektriska
apparater.
Använd inte en funktion på annat sätt än som anges i manualen.
Kaminen får ej användas vid misstanke om mekaniskt eller elektriskt fel.

4.5 Syfte och innehåll i denna manual
4.5.1 Syfte:
Syftet med manualen är, att ge användaren möjlighet att vidta de åtgärder som behövs för att säkra korrekt och säker drift. Dessutom ska den göra det möjligt för användaren att underhålla kaminen, så att den hålls i bästa möjliga skick.
4.5.2 Innehåll:
Manualen innehåller all den information som är nödvändig för installation, användning och underhåll av ECOFIRE-kaminen. Genom att noggrant följa denna, säkerställer ni en hög säkerhet och effektivitet för kaminen.

4.6 Förvaring av manualen
4.6.1 Förvara och konsultera manualen
Manualen bör förvaras på ett säkert, torrt ställe och alltid vara lättillgänglig, så att användaren och den som utför installation och underhåll lätt kan konsultera den.
Manualen för användning och underhåll är en del av kaminen.
4.6.2 Vid förlust av manualen
Kontakta TIT AN för en nytt exemplar av manualen.
4.6.3 Försäljning av kaminen
Om kaminen säljes eller bortskänkes, skall denna manual lämnas med.
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4.6.4 Uppdatering av manualen
Manualen återger den information som var aktuell då kaminen kom ut på marknaden. Eftersom kaminen genomgår fortlöpande utveckling, kan det ha skett ändringar, som inte finns med i denna manual.

4.7 Teknisk support
TITAN kan lösa alla tekniska problem som kan uppkomma vid användning eller underhåll av kaminen.

4.8 Reservdelar
Använd endast originalreservdelar.
Byt ut slitna delar innan de går sönder. Utbyte av slitna
delar förebygger olycksfall, som skulle kunna skada
såväl kaminen som användaren.

4.9 Identifikationsskylt
Skylten är placerad överst på baksidan av kaminen, se
figur. Skylten innehåller tillverkningsdata, serienummer
och CE-märkningskod.

4.10 Leverans av kaminen
Kaminen levereras inpackad i papp och frigolit och
är fastgjord vid en träpall. På så sätt kan den
transporteras med gaffeltruck och pallyftare. Vid
transport på transportkärra, vänd baksidan av
kaminen mot transportkärran.
Papplådan innehåller:
•
•
•

Träpelletskaminen
Denna manual
En rengöringsborste

4.11 Hantering och transport
Kaminen levereras färdigmonterad. När kaminen
KONTOR --- ADELGADE 67 --- 9500 HOBRO --- TLF. 98 52 10 00

SIDE 8 AF 38

ECOFIRE MAXI/FREDDY AQUA
flyttas, bör ni tänka på att kaminen har tendens till att vippa. Kaminens tyngdpunkt
ligger närmare fronten än baksidan. Undvik plötsliga rörelser och stötar när kaminen
flyttas.
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5 Säkerhetsinformation
5.1 Information för installatör
Följ alla föreskrifter som finns i denna manual, samt gällande svensk lagstiftning.
Kontrollera att rökröret och luftintaget passar till önskad placering och installation av
kaminen. Den elektriska installationen får inte utföras med provisoriska eller oisolerade ledningar. Se till att kaminen är korrekt jordad.

5.2 Information för användare
Eftersom träpelletskaminen är en värmeapparat, avger den mycket värme till sin
omgivning. När den är i drift ska ni därför akta er för att:
•
Röra eller gå för nära glasdörren.
•
Röra vid rökröret eller skorstenen.
•
Utföra någon form av rengöring av kaminen.
•
Tömma asklådan
•
Öppna glasdörren
Dessutom:
•
Se till att barn håller ett säkert avstånd till kaminen.
•
Följ manualens föreskrifter.
•
Ni ska alltid följa de varningar som finns skrivna på kaminen.
•
Använd endast träpellets som motsvarar de rekommenderade kraven.
•
Kaminen får inte startas utan att den dagliga inspektionen är genomförd.
•
Kaminen får inte startas om något har gått sönder eller om det förekommer ett
onormalt ljud. Kaminen får inte släckas med vatten eftersom det elektriska systemet kan kortslutas.
•
Luta er inte över kaminen eller mot glasdörren, då det kan försämra hållbarheten.
•
Allt arbete med kaminen bör utföras med försiktighet.

5.3 Information för reparatör
•

•

•

Följ alla föreskrifter som finns i denna manual, samt gällande svensk lagstiftning.
Innan arbete utförs på kaminen skall den vara helt kall och strömmen skall vara bruten.
Även om det endast är en säkerhetsanordning som inte är korrekt kalibrerad
eller är ur funktion, får inte ugnen användas.
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6 Egenskaper hos träpellets
Träpellets framställs genom att pressa
samman sågspån vid högt tryck. Sågspån
är en biprodukt från sågverk och andra
verksamheter som bearbetar trä. Det är
alltså inte kemikalier eller rester av målarfärg som binder ihop träpellets. Detta gör
den här typen av bränsle mycket miljövänlig. Träpellets blir inte poröst, eftersom det
finns ett ämne i trä som hjälper till att binda
sågspånet samman. Inte nog med att träpellets är miljövänligt, det har också tekniska fördelar. Trä har ett förbränningsvärde på 4,4 Kw/kg (med en fuktighet på 15 %
som uppnås 18 månader efter avverkning)
och träpellets har ett förbränningsvärde på
5,3 Kw/kg. Träpellets har en täthet på 650 kg/m3 och har ett vatteninnehåll motsvarande 8 % av vikten. Det är därför inte nödvändigt att låta träpellets torka för att uppnå en optimal förbränning.
För att ECOFIRE kaminen skall fungera korrekt
skall pellets av följande karaktär användas:
- 6 mm Ø med max längd 25 mm
- 8 mm Ø med max längd 12 mm
- Max fuktighet 8-9%
Kaminen är utrustad med ett bränsleförråd som
rymmer 40 kg träpellets. Förrådet finns i övre
delen av kaminen och är försedd med en lucka.
Denna lucka får inte övertäckas.
Användning av vanligt trä är inte möjligt, pga.
styrning av driftstemperaturen och säkerheten
under eldningen.

6.1 Förvaring av träpellets
Förvara alltid träpellets på ett torrt, men inte för kallt ställe.
Vi rekommenderar, att ni alltid förvarar ett par säckar med träpellets i samma rum
som kaminen, där temperatur och fuktighet är på en acceptabel nivå. Fuktiga eller
kalla (5° C) träpellets brinner inte så bra och värmeutbytet blir då lägre än normalt.
Detta medför även att kaminen måste rengöras oftare.
Var försiktig vid hanteringen av träpellets, eftersom de omvandlas till sågspån när de
går sönder. Sågspånet kan i sin tur täppa igen matarskruven i kaminen.
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6.2 Beskrivning av kaminens huvuddelar

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Bränsleförråd
Glaslucka med handtag
Förbränningskammare
Asklåda
Lucka till asklådan
Kontrollpanel
Brännkopp

H.

Rumsfläkt
Denna fläkt sitter på baksidan av kaminen
och startar automatiskt när kaminen är varm
och slås av när den blir kall igen.

I.

Röksugsfläkt
Denna fläkt suger ut röken, så att en
optimal förbränning kan uppnås.

L.
M.
N.
O.
P.
Q.

Luftintag
Vakuumsensor
Manuel termostat
Matarskruv
Elektronikstyrning
Huvudströmbrytare
.
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7 Förberedelser för placering av kaminen
7.1 Placeringen av kaminen
Vidstående figur visar de minsta avstånd som ska finnas till obrännbara material.

A) Närliggande vägg
B) Bakomliggande vägg
C) Sidovägg
D) Golvskydd

Skydda allt som kan brinna
när det utsätts för kaminens
värme.
Trägolv eller golv som är tillverkat av brännbart material, skall skyddas med en
obrännbar golvskyddsplatta på minst 2 mm.
Plattan ska vara gjord av obrännbart material,
som stålplåt, klinkers eller liknande och ska
ligga under hela kaminen, samt gå ut minst
30 cm framför kaminen och minst 15 cm ut på
alla sidor framför kaminens öppning.
Om det finns brännbart material omkring
kaminen, ska det skyddas av ett obrännbart
material.
Vidstående figur visar de minsta avstånd som
ska finnas till brännbara material.
A: Kaminen måste placeras minst 100 mm
från brännbar vägg.
B: Eldstadsplan. Minst 30 cm framför
kaminen och minst 10 cm i sidorna hela vägen till baksida kamin.

Kom ihåg att lämna utrymme för reparation och underhåll av kaminen.

KONTOR --- ADELGADE 67 --- 9500 HOBRO --- TLF. 98 52 10 00

SIDE 13 AF 38

ECOFIRE MAXI/FREDDY AQUA
7.2 Luft till förbränningen
När kaminen arbetar har den en stor förbrukning av luft från rummet den står i. I ett
modernt lågenergihus bör det göras ett externt luftintag för att se till att det inte bildas
undertryck i huset. Detta görs
genom att borra ett hål med en
diameter på 8-10 centimeter i
väggen bakom kaminen, 20-30
centimeter ovanför golvet. Sätt
ett ventilgaller på utsidan av
luftintaget för att undvika att
regn och blåst tränger in. Om
det inte är möjligt att göra hålet
bakom kaminen kan det göras
på annat ställe i rummet. Kom
ihåg att ta hänsyn till eventuellt
drag.

Det externa luftintaget får
inte förbindas direkt till
kaminen.
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7.3 Skorsten
Bestämmelserna för skorstenens utformning återfinns i Boverkets skrift BFS
1995:17. De viktigaste bestämmelserna är:
•

Högsta yttemperatur på rökkanalen inklusive isolering och omgivande schakt får vara
högst 100ºC när kaminen går med full effekt. Yttemperaturen på närliggande byggnadsdelar får inte överstiga 80ºC.

•

Minsta diameter (rund kanal) eller sida (rektangulär kanal) bör vara 80 mm.

•

Rökkanalens väggar skall utgöras av obrännbart material med tillräcklig hållfasthet och
tillräckligt motstånd mot temperaturvariationer, klimatpåverkan, korrosiva rökgaser samt
mot slag och användning av sotredskap och dylikt.

•

Rökkanalen måste kunna rensas. Om nedfallen aska inte kan tas bort via kaminens
renslucka måste en renslucka anordnas. Rensluckan får inte placeras i annat rum än
där kaminen är placerad.

•

Anslutning till skorsten skall ske med ett stålrör med minst 2 mm godstjocklek, alternativt 1 mm om rostfritt stål används. Skarvar skall tätas med hårt packat glasfiberdrev eller elastisk tätningsmassa som klarar minst 250ºC.

•

Alla delar av skorstenen belägna utomhus skall isoleras.
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8 Installation
8.1 Nivåjustering av kaminen
Kaminen kan nivåjusteras genom att skruva på kaminens ben. Vattenpass rekommenderas.

8.2 Elektrisk anslutning
Anslut kaminen genom att sätta den medföljande kontakten i eluttaget. Slå sedan på
strömbrytaren på kaminens baksida.

8.2.1 Jord
Var noggrann med att eluttaget är jordat och att det motsvarar svenska krav.
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9 Användning och rengöring
9.1 Påfyllning av träpellets
Bränsleförrådet ska fyllas med träpellets innan kaminen tänds. Använd en spade eller liknande för att fylla
på träpellets.
Fyll inte på genom att tömma påsen med träpellets direkt i förrådet.

9.2 Kontrollpanelens funktion
Panelen består av en bakgrundsbelyst display med starttangenten ON och stopptangenten OFF, samt två menytangenter UPP
/ NER

Kontrollpanelen kan släcka och tända kaminen, justera driften och ändra styr- och
underhållsprogram.
Displayen visar kaminens 3 statusfaser:
1) OFF – Visar att kaminen är avstängd eller håller på att kylas ner.
2) START-UP – Visar att kaminen är under uppstart.
3) WORK SETUP – Visar att kaminen är i drift.
Kaminen kan användas med två olika användargränssnitt:
1) Rotatin – Justerbara parametrar visas en efter en på displayens andra rad.
2) Short – Justerbara parametrar visas samtidigt i en komprimerad version på displayens andra rad.
Som standard är kaminen inställd på ”Rotatin”.
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9.3 Förbränningens startfas
9.3.1 Strömförsörjning
Tillslut kaminen till eluttaget och slå på kaminens huvudströmbrytare. Kaminen ger
nu ifrån sig ett pipljud och ”ECOFIRE” visas på displayen. Två sekunder senare står
det ”OFF” på översta raden och den undre kommer att växla mellan kaminens
justerbara parametrar:
POWER
SET WATER T
WATER TEMP
Kaminens parametrar kan ändras i alla tre arbetsfaserna, men de har bara betydelse i ”WORKING”- fasen. ”START-UP” och ”OFF” är automatiska och därför saknar
parametrarna betydelse i dessa faser.
9.3.2 Tändning av kaminen (START-UP)
Kaminen tänds när ”ON” hålls nere i ett par sekunder. ”START-UP” visas på displayen, samtidigt som tiden som återstår innan kaminen är klar visas. Denna fas är
helautomatisk och styrs helt av kaminen själv. När kaminen är ny eller brännkoppen
tom, startar inte alltid kaminen första gången, eftersom kaminens matarskruv behöver ett par minuter för att fyllas med träpellets. Pelletskaminen är utrustad med en
glödmekanism så att antändning sker när träpellets överhettas och inte med vanliga
antändningsmetoder.
9.3.3 Driftsfas (WORKING)
När kaminen är klar med tändningsfasen byter den till driftsfas och ”WORKING” visas på displayen. I denna fas justerar kaminen sig själv, utifrån inställningarna för effekt och fläkt. ”WORKING” står hela tiden på displayens översta rad och den nedre
växlar mellan
-

POWER (Kan ställas in från 1 till 6.)
Detta är kaminens effektnivå. Ju högre effekt, desto mer värme och större
förbrukning av träpellets. Så länge ”POWER” visas på displayen kan effekten
ändras genom att trycka på UPP/NER-pilarna på kontrollpanelen.

-

SET WATER T (Kan ställas in från 60° C till 85°C.)
Detta är önskad vattentemperatur. Så länge som ”SET WATER T” visas på displayen kan temperaturen ändras genom att trycka på UPP/NER-pilarna på kontrollpanelen.
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Detta är önskad vattentemperatur, när den är nådd kommer kaminen själv att
ändra effektnivån till lägsta möjliga. (POWER 1) Om temperaturen sjunker under
inställd temperatur, kommer kaminen själv ändra effektnivån tillbaka till den
ursprungliga.
-

WATER TEMP
Detta är den aktuella vattentemperaturen i värmekretsen.

9.3.4 Stänga av kaminen
För att stänga av kaminen ska ”OFF” hållas intryckt i ett par sekunder. ”OFF” kommer då att visas på displayen. Tillförseln av träpellets upphör genast. Resten stannar när kaminen är helt kall. Innan kaminen kan tändas igen, ska den vara helt klar
med avstängningsprocessen. Om kaminen tänds igen innan den stängts av helt,
kommer den att vänta tills den är helt kall innan den startar igen.
STRÖMMEN FÅR ALDRIG BRYTAS MEDAN KAMINEN ÄR I DRIFT!

9.4 Avancerad styrning av kontrollpanelen
Detta avsnitt går igenom funktionerna vid avancerad styrning av kaminen, däribland
automatisk start och avstängning på givet klockslag.

A
F
M
K
Set:
OK
X
▲
▼

: Andra raden
: Första raden
: Aktiv punkt i menyn
: Kommando som gäller för nästa inmatning, kan endera vara:
Ger tillgång att justera den aktiva punkten i menyn
: Bekräftar ändring som gjorts
: Går ett steg bakåt och tar bort eventuella ändringar som gjorts
: Pil UPP
: Pil NER
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Den avancerade menyn används genom att:
•
•
•
•

Håll UPP/NER-pilarna intryckta samtidigt ett par sekunder.
Tryck på NER-pilen för att bläddra i menyn: TIMER MENU, STOVE SETUP MENU.
För att välja visad meny, tryck ON (OK)
För att avbryta, tryck OFF (x)

9.4.1 WORK SETUP MENU
Genom denna meny är det möjligt att ställa in kaminen och se alla driftsparametrar
samtidigt.
Tillvägagångssätt:
1) Hitta WORK SETUP MENU

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Tryck ON för att komma åt menyn
Andra raden kommer nu att visa P=N T=N °C
P = Effekt
T = Önskad vattentemperatur
Första raden visar nu POWER (P) och det aktiva värdet blinkar.
Värdet kan ändras genom UPP/NER-pilarna.
Värdet kan sparas genom att trycka ON (OK)
Sedan kan det samma göras med vattentemperaturen (T)
Lämna menyn genom två korta tryck på OFF (exit)

9.4.2 TIMER MENU
Denna meny gör det möjligt att ställa in automatisk tidsstyrning av kaminen.
Programmeringen av kaminen är uppdelad i två delar:
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A. PROGRAMME SETUP, för inställning av vilken dag och vilken tid kaminen ska
tända och släcka.
B. Aktivering av önskat program.
Tillvägagångssätt:
1) Välj TIMER MENU
2) Tryck ON
3) Välj PROGRAMME SETUP
4) Tryck UPP/NER-pilarna för att komma åt PROGRAMME ACTIVATION
A) PROGRAMME SETUP
1) Välj PROGRAMME SETUP
2) Tryck ON för att välja
3) Informationen för PROGRAMME 1 visas
4) För att ändra inställningarna, välj ON (setup), dag eller dagar när programmet kan vara
aktivt blinkar.
Tidsintervall som kan väljas:
SETT (veckovis) = alla dagar
M-F (veckodagarna) = måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag
S-S (helger) = lördag, söndag
DAILY (dagligen) = Veckodagarna en och en
MON = måndag, TUE = tisdag, WED = onsdag, THU = torsdag, FRI = fredag, SAT =
lördag, SUN = söndag
5) Tryck UPP/NER-pilarna för att välja och ON för att aktivera
6) Klockslaget för när kaminen kommer att starta blinkar. (Fylld prick •)
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7) Tryck UPP/NER-pilarna för att ställa in minuter och timmar.
8) Bekräfta med ON (ok)
NP = Programnummer
GA = De dagar programmet är aktivt
OA = Starttid
OS = Stopptid
9) Klockslaget när kaminen kommer att släckas blinkar. (Tom prick o)
10) Ställ in tiden på samma sätt som för start.
Information:
Om du ställer tiden på OFF, kommer kaminen inte att släcka sig själv. Detta är användbart
om du enbart vill ha kaminen tänd.
11) När programmeringen är klar kan menyn lämnas genom att trycka två gånger på OFF.
Aktiv meny är nu PROGRAMME SETUP.
12) För att ändra andra program, se punkt 3. Tryck UPP/NER-pilarna när PRG1 blinkar för
att välja annat program. Fortsätt från punkt 4 för att ändra.
B) PROGRAMME ACTIVATION
1) För att aktivera ett program, välj PROGRAMME ACTIVATION
2) Tryck ON

3) Alla program visas nu på första raden: 1 2 3 4 5 6
Det är en prick under varje siffra, en fylld prick (•) om programmet är aktivt, en tom
prick (o) om programmet inte är aktiverat.
4) Den första pricken blinkar nu, tryck UPP/NER-pilarna för att inaktivera eller aktivera
programmet.
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5) Tryck ON för att spara och byta till nästa…
6) Lämna menyn genom att trycka på OFF två gånger.
9.4.3 SET.MENU MENU
Använd denna meny för att komma till följande menyer:
CLOCK = För att ställa in och ändra tiden.
LANGUAGE = Används för att ändra kaminens språk. (Italienska, engelska, franska,
tyska eller spanska). I denna manual används engelsk menytext.
TYPE OF MENU = Avgör hur menyerna ska visas, SHORT eller ROTATIN.
START EXT = Bestämmer om kaminen kan startas genom telefonuppringning*
*Ej standardutrustning
För att komma till STOVE SETUP-menyn:
1) Tryck UPP/NER-pilarna samtidigt.
2) Tryck NER tills SET.STOVE MENU visas.
3) Tryck ON för att välja menyn.
9.4.3.1 CLOCK
1) Välj CLOCK genom att trycka NER.
2) Tryck ON för att ändra.
3) DAY (dag) blinkar, tryck UPP/NER för att ändra.
4) Tryck ON för att spara.
5) Timmarna blinkar, tryck UPP/NER för att ändra.
6) Tryck ON för att spara.
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7) Minuterna blinkar, tryck UPP/NER för att ändra.
8) Tryck ON för att spara.
9) Tryck OFF två gånger för att lämna menyn.
9.4.3.2 LANGUAGE
1) Välj LANGUAGE genom att trycka NER.
2) Tryck ON för att ändra.
3) Det språk som är aktivt blinkar, det kan ändras genom att trycka UPP/NER.
4) Tryck ON för att spara.
5) Tryck OFF två gånger för att lämna menyn.
9.4.3.3 TYPE OF MENU
1) Välj TYPE OF MENU genom att trycka NER
2) Tryck ON för att ändra
3) Det läge som är aktivt blinkar, det kan ändras genom att trycka UPP/NER
4) Tryck ON för att spara
5) Tryck OFF två gånger för att lämna menyn.
9.4.3.4 START EXT.
1) Välj START EXT genom att trycka NER.
2) Tryck ON för att ändra.
3) Det läge som är aktivt blinkar, det kan ändras genom att trycka UPP/NER.
4) Tryck ON för att spara.
5) Tryck OFF två gånger för att lämna menyn.
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Denna meny används för att aktivera/inaktivera möjligheten att tända kaminen
genom telefonuppringning. För installation, kontakta vänligen Titan.
9.4.4 Användning av det kompakta användargränssnittet
9.4.4.1 Avstängd

-

OFF står på displayens första rad och driftsparametrarna på den andra raden.
P = Effekt
T = Önskad vattentemperatur
För att ändra parametrarna, följ instruktionerna i avsnitt 9.4.1

9.4.4.2 Start
Håll ON nere i ett par sekunder för att starta kaminen. ”STARTUP” visas på displayen. Efter cirka 20 minuter kommer kaminen vara i gång och byta till driftsfas.
9.4.4.3 Driftsfas
När kaminen är i drift kommer det att stå ”WORKING” på displayen. Kaminen värmer nu enligt driftsparametrarna. För att justera dessa inställningar, följ instruktionerna i avsnitt 9.4.1.
9.4.4.4 Avstängning
För att stänga av kaminen ska ”OFF” hållas intryckt i ett par sekunder. WAITING 10´
FOR THE END OF COMBUSTION visas nu på displayen. Tillförseln av träpellets
upphör genast, men fläktarna fortsätter till kaminen är kall och OFF visas på displayen.
Innan kaminen kan tändas igen, ska den vara helt klar med avstängningsprocessen.
Om kaminen tänds innan den stängts av helt, kommer den att vänta tills den är helt
kall innan den startar igen.
STRÖMMEN FÅR ALDRIG BRYTAS MEDAN KAMINEN ÄR I DRIFT!

9.5 Alarm
Om det uppstår ett problem med kaminens funktioner, kommer ett alarm höras och
displayen talar om vilket alarm det är frågan om. Här följer olika alarm och hur de
kan åtgärdas. För att tända kaminen igen ska alarmet nollställas.
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9.5.1 Följande alarm kan uppstå:
9.5.1.1 Alarm för röktemperatur (SMOKE TEMP)
Rökens temperatur är för låg för förbränning.
Åtgärda på detta sätt för att kunna fortsätta använda kaminen:
1) Se till att det finns träpellets i bränsleförrådet.
2) Kontrollera pelletskvaliteten. (Att de inte är våta eller liknande.)
3) Nollställ alarmet enligt instruktionen i 9.5.1.8.
9.5.1.2 Rökalarm eller överkokningsalarm (THERMAL-VAC)
Kaminen har problem med att släppa ut röken eller så har vattentemperaturen blivit
för hög.
Åtgärda på detta sätt för att kunna fortsätta använda kaminen:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Vänta till kaminen är helt kall.
Bryt strömmen genom att ta kontakten ur vägguttaget.
Hitta felet och rätta till det.
Lyft av kaminens sida och tryck på den röda knappen.
Anslut strömmen igen och håll OFF nere i 5 sekunder.
Nollställ alarmet enligt instruktionen i 9.5.1.8.
Hitta alltid orsaken till alarmet innan kaminen startas igen. (Rensa skorstenen, rensa
rökrörets hål osv.)

9.5.1.3 Alarm för träpelletstemperaturen (PELLET TEMP)
Temperaturen i bränslebehållaren har överstigit maxgränsen.
Åtgärda på detta sätt för att kunna fortsätta använda kaminen:
1)
2)
3)
4)

Vänta till kaminen är helt kall.
Kontrollera att kaminens dörrar och askluckan är helt stängda.
Håll OFF nere i 5 sekunder.
Nollställ alarmet enligt instruktionen i 9.5.1.8.

9.5.1.4 Alarm för vattentemperatur (WATER TEMP)
Alarmet startar om vattnet blir överhettat utan att nå varningsnivån.
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Åtgärda på detta sätt för att kunna fortsätta använda kaminen:
1) Vänta till kaminen är helt kall.
2) Håll OFF nere i 5 sekunder.
3) Nollställ alarmet enligt instruktionen i 9.5.1.8.
9.5.1.5 Alarm för rökfläkt (SMOKE FAN)
Rökfläkten fungerar inte optimalt.
Åtgärda på detta sätt för att kunna fortsätta använda kaminen:
1)
2)
3)
4)

Vänta till kaminen är helt kall.
Kontrollera att kaminens dörrar och askluckan är helt stängda.
Håll OFF nere i 5 sekunder.
Nollställ alarmet enligt instruktionen i 9.5.1.8.

9.5.1.6 Sensoralarm (PELLET/SMOKE/WATER PROBE)
Sensoralarm för vatten/rök/träpellets. En av de tre sensorerna fungerar inte optimalt.
Åtgärda på detta sätt för att kunna fortsätta använda kaminen:
1)
2)
3)
4)

Vänta till kaminen är helt kall.
Kontrollera att kaminens dörrar och askluckan är helt stängda.
Håll OFF nere i 5 sekunder.
Nollställ alarmet enligt instruktionen i 9.5.1.8.

9.5.1.7 Alarm för brännkoppen (EMPTY HEARTH)
Syftet med detta alarm är att säkerställa att brännkoppen är tillräckligt väl rengjord.
Egentligen bör den alltid göras ren innan kaminen tänds.
Nollställ alarmet enligt instruktionen i 9.5.1.8.
Lägg aldrig brännkoppens innehåll tillbaka i bränsleförrådet.
9.5.1.8 Nollställning av alarm

1) Vänta till kaminen är helt kall.
2) Håll OFF nere i 5 sekunder.
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3) Töm brännkoppen.
4) Kaminen är nu klar att användas igen.
5) Om alarmet återkommer kort efter nollställningen, kontakta en auktoriserad tekniker.
Hitta alltid orsaken till alarmet innan kaminen startas igen.
Om ett alarm återkommer flera gånger, kontakta en auktoriserad tekniker.

9.6 Rengöring av kaminen
För att undvika att det kommer aska ur kaminen när den görs ren, har den en inbyggd funktion för att suga ur aska. Denna fungerar genom att röksugaren suger
med full styrka. Aktivera funktionen genom att:
1)
2)
3)
4)

Kaminen ska vara helt kall.
Håll OFF nere i 2 sekunder.
Röksugaren suger nu med full styrka i 15 minuter.
Funktionen bryts när en tangent trycks ner eller efter 15 minuter.
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10 Underhåll och rengöring
Kaminen behöver enkel, men frekvent och noggrann rengöring för att säkerställa
god prestationsförmåga och en problemfri drift.
Rengöring får endast utföras när kaminen är avsvalnad.

10.1 Rengöring av brännkammaren
För att undvika aska utanför kaminen,
använd funktionen som beskrivs i ”9.6
Rengöring av kaminen”.
10.1.1Daglig rengöring
Askan som lagt sig på de invändiga
delarna av brännkammaren, ska
avlägsnas dagligen, eller varje gång
träpellets fylls på. Ta ut brännkoppen och asklådan. Gör rent utrymmet under, liksom bakväggen längs med sockeln och, om det är nödvändigt, keramikglaset i dörren. Denna noggranna rengöring garanterar att fri genomströmning av förbränningsluft kan ske genom öppningen i brännkoppen. Enklast är att dammsuga bort
askan.
Rengöring får endast utföras när ugnen är avsvalnad och ingen glöd finns
kvar.
Askan kan kastas i hushållssoporna, eller användas som gödning i trädgården. Se
upp med glöd som kan finnas kvar.
10.1.2 Periodisk rengöring
Gör ren värmeväxlaren med jämna mellanrum. Gör detta genom att avlägsna
bakväggen. Lyft uppåt i de två handtagen och dra ut så att botten kommer ut först.

KONTOR --- ADELGADE 67 --- 9500 HOBRO --- TLF. 98 52 10 00

SIDE 29 AF 38

ECOFIRE MAXI/FREDDY AQUA
Drag därefter 2-3 gånger i rengöringshandtagen. Dammsug till sist upp askan, var
särskilt noggrann vid hålen.

10.2 Rengöring av asklådan
Asklådan bör tömmas en gång per vecka, eller vid behov. Gör detta genom att
trycka på skölden nedtill på kaminen, snäpplåset lossar och skölden öppnas och
luckan till asklådan blir synlig. Öppna den, ta ut asklådan och töm den.
Kom ihåg att stänga luckan ordentligt, annars kommer kaminen att suga luft. Skölden stängs genom att trycka på den så att snäpplåset får fäste igen.

10.3 Rengöring av glasrutan
Glasrutan rengörs bäst med en fuktig trasa eller med fuktat hushållspapper som
doppats i aska. Polera glasrutan tills den är fullständigt ren. Man kan även använda
rengöringsmedel som är avsedda för rengöring av glasrutor på kaminer. Glasrutan
får inte göras ren när kaminen är i drift.
Kontrollera dörrens tätningslister regelbundet. Tätningslisterna får inte vara trasiga
eller otäta. Byt vid behov.

10.4 Justering av handtag
Handtaget är justerat från fabriken, men efter ett par
veckor kommer tätningslisten att ”sätta sig” och det
kan vara nödvändigt att justera handtaget igen för att
säkerställa att dörren sluter tätt. Detta görs på följande sätt:
•

Skruv A lossas med en insexnyckel.

•

Skruva bult C tills det glapp som hoppressningen av tätningslisten orsakat är borta.
KONTOR --- ADELGADE 67 --- 9500 HOBRO --- TLF. 98 52 10 00

SIDE 30 AF 38

ECOFIRE MAXI/FREDDY AQUA
•

Skruva åt skruv A
Genom att spänna mutter B kan man göra handtaget trögare att vrida, t.ex. för att
hindra små barn att öppna dörren.
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11 Exempel på anslutning till värmesystem
Dessa exempel visar hur vi rekommenderar anslutning till värmesystemet. Anslutningen skall utföras av auktoriserad tekniker och skall alltid utföras enligt gällande
lagstiftning. Vid användning av slutet expansionskärl, ska kärlets storlek vara 1 liter
per 9 liter vatten systemet innehåller. Säkerhetstrycket ska vara 2,7 bar och fyllnadstrycket 1,5 bar.
CO = fördelare, C = isolatorkoppling
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11.1 Centralvärme med öppet expansionskärl
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11.2 Centralvärme med öppet expansionskärl
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11.3 Centralvärme med panna och öppet expansionskärl

KONTOR --- ADELGADE 67 --- 9500 HOBRO --- TLF. 98 52 10 00

SIDE 35 AF 38

ECOFIRE MAXI/FREDDY AQUA
11.4 Centralvärme med panna och slutet expansionskärl
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12 Tekniska egenskaper
Kaminens tekniska data
Värmekapacitet
Min. 3,2 – Max. 14,5 KW
Värmefördelning vid max
12,5 KW vatten, 2 KW luft
Verkningsgrad
86 %
Rökrörsanslutning
Ø 80 mm
Tilluftsintag
Ø 42 mm
Förbrukning av träpellets
Min. 0,5 Kg – Max. 2,5 Kg
Elanslutning
220/240 V – 50 Hz
Strömförbrukning
~110 W
Strömförbrukning vid start
350 W
Träpelletsmagasin
till 40 Kg.
Vikt
165 Kg.
Värm und kaltvatter ut fra
¾”
kaminen
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13 Garanti
Sex månaders garanti lämnas på kaminen, enligt dansk köplag.
Garantin omfattar inte skador orsakade av:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Atmosfärisk påverkan
Brand
Bristande underhåll eller om ägaren själv orsakat skada på kaminen
Icke godkända elektriska installationer
Åtgärder/reparationer utförda av icke auktoriserad tekniker.
Användning av felaktigt bränsle.
Överhettning pga. felaktigt bränsle.
Användning av ej godkänd skorsten.

Följande delar är undantagna garantin:
Tätningsmaterial, galler, ytbehandling, glas, målade, förgyllda delar eller keramiska
delar. Färgvariation på de keramiska plattorna är inte anledning till reklamation, eftersom det finns en naturlig variation i grundmaterialet.
Kostnader för defekta delar täcks av säljaren under garantitiden. Fel som uppstår efter garantins utgång betalas av köparen.
Det är viktigt att kontrollera kaminen noggrant vid mottagandet och genast påtala
eventuella skador, eftersom transportskador inte kommer att godkännas i efterhand.
Producenten är inte ansvarig för direkta eller indirekta skador som orsakas av eller
beror på kaminen.
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