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Wij danken u voor uw aankoop van de Biodom C15. We vragen om gebruiksaanwijzing grondig te 

lezen voor het installeren en ingebruikneming van uw Biodom pelletketel. Verwarmingsapparaten 

(in het volgende: "pelletketel" of "ketel") van de onderneming Biodom d.o.o. (in het volgende: 

Biodom) worden vervaardigd en getest in overeenstemming met de Europese richtlijnen en 

veiligheidseisen. Deze instructies zijn bedoeld voor eindgebruikers, installateurs en bevoegd 

onderhoudspersoneel voor Biodom pelletketels. Als u twijfelt heeft over de instructies voor het 

gebruik van de pelletketel kunt u contact opnemen met de fabrikant of een bevoegd persoon van 

de onderneming Biodom 27 d.o.o. 

 

Het kopiëren, zelfs gedeeltelijk, en verspreiden van deze instructie handleiding is alleen geoorloofd na 

schriftelijke goedkeuring door het bedrijf Eco4you te Stramproy. 

                       
U heeft een Biodom C15 ketel aangekocht, welke kan worden gebruikt voor het verwarming van 

oppervlakken van 50 m2 tot 120 m2. De brandstof voor de ketel is houtpellets. De ketel werkt 

automatisch en doseert de pellets met een doseerschroef vanuit de pellet container, die een 

onderdeel van de inrichting is en boven op de ketel gemonteerd is. De container wordt gevuld met 

pellets van bovenaf. Zorg ervoor dat de pelletketel correct geplaatst wordt volgens de (plaatselijke) 

voorschriften en bouwvereisten. Aansluiting en inbedrijfstelling van de machine moet worden 

uitgevoerd door een bevoegd persoon. 

 

Vuur, geproduceerd met een optimale verbranding van biomassa uit hout in een ketel, heeft dezelfde 
hoeveelheid koolstofdioxide (CO2) uitstoot als normaal ontbindend hout. De hoeveelheid CO2 
geproduceerd door de verbranding of ontbinding van hout komt overeen met de hoeveelheid CO2 
die een structuur verkrijgt uit de omgeving en vervolgens wordt omgezet in zuurstof en koolstof.  
Het gebruik van niet-hernieuwbare fossiele brandstoffen (steenkool, stookolie, gas), in tegenstelling 

tot wat er gebeurt met hout, lozen in de lucht een enorme hoeveelheid CO2 welke is opgebouwd 

gedurende miljoenen jaren, waardoor het broeikaseffect verhoogt. Het principe van een volledig 

schone verbranding welke voldoet aan alle milieueisen, is de basis voor de ontwikkelingen van de 

Biodom producten. 

Laatste herziening van instructies: mei 2017 
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DOEL VAN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING 

Het doel van het lezen van deze instructies voor het plaatsen van de machine  is dat de gebruiker alle 

benodigde maatregelen en voorbereidingen neemt om het veilig en juist gebruik van het verbranding 

apparaat te verzekeren. 

1.1. UPDATES 

Deze instructies weergeven de stand van het product op het moment dat de ketel is geproduceerd. 

De instructies zijn niet van toepassing op producten die reeds aanwezig zijn op de markt met 

bijbehorende technische documentatie en kunnen worden beschouwd als ontoereikend of 

onvoldoende, aanpassing of de toepassing van nieuwe technologieën op de nieuwere producten. De 

inhoud van dit boekje dient u zorgvuldig te lezen. Alle informatie, opgenomen in dit boekje, is 

noodzakelijk voor de juiste installatie, gebruik en onderhoud van uw ketel.  

De instructies moeten zorgvuldig en veilig worden opgeslagen. Instructies voor gebruik, onderhoud 

en installatie zijn een onderdeel van de pelletketel.  

Als de pelletketel van eigenaar verandert, dient deze persoon ook deze instructies ontvangt voor 

gebruik, onderhoud en installatie van de ketel.  

Als de instructies kwijtraakt kunt u vragen om een nieuw exemplaar van deze instructies aan de 

fabrikant, leverancier of reparateur. 

2. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE FABRIKANT 

Bij het verstrekken van deze instructies, verwerpt Biodom d.o.o. alle burgerlijke en strafrechtelijke 

aansprakelijkheid, direct of indirect, als gevolg van: 
 

 ongevallen veroorzaakt door het niet-naleving van de normen en specificaties van deze 

instructies; 

 ongevallen veroorzaakt door verboden of onjuist gebruik door de gebruiker; 

 ongevallen veroorzaakt door modificaties en reparaties niet geautoriseerd door de fabrikant 

Biodom d.o.o; 

 slecht onderhoud; 

 onvoorziene gebeurtenissenongevallen veroorzaakt door het gebruik van niet-originele of 

ongeschikte reserve onderdelen 

 De installateur is volledig verantwoordelijk voor de installatie. 

2.1. BASIS PREVENTIEVE VEREISTE NORMEN 

Product Biodom C15 is vervaardigd in overeenstemming met de volgende normen: 

 
DIRECTIVE EC BETREFFENDE MACHINES (2006/42/EC); 
DIRECTIVE EC VOOR LAAGSPANNINGSINSTALLATIES (2006/95/EC); 
DIRECTIVE EC VOOR ELEKTROMACHNETISCHE COMPTIBILITEIT (2004/108/EC); 
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Genormeerde normen: 
 

 EN 303-5:2012 

 EN 60335-1:2012+A11:2014 

 EN 6100-6-3:2007+A1:2011 

 EN ISO 12100:2010 

 EN 60335-2-102:2006+A1:2010 

 EN 60204-1:2006+A1:2009 

 EN 60529:1992+A2:2013 
 

2.2. TRANSPORT EN BEHADELING VAN DE PELLET KETEL 

Bij het verplaatsen van de ketel, let op uw veiligheid.  
Voor het transport en het omgaan met de ketel, dienen alle veiligheden te worden in achtgenomen 

en uitgevoerd, u dient ervoor zorgen dat de hefcapaciteit van transportmiddelen voldoende is. 

Vermijd plotselinge en / of abrupte bewegingen van de ketel. 

 

 ATTENTIE 

 

Verwijder alle verpakkingsmaterialen en houd deze buiten bereik van kinderen. Er is kans op 

verstikkingsgevaar door plastic zakken, folie, polystyreen enz. 
 

 

2.3. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE INSTALLATEUR  

Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om de hoedanigheid van de installatie en 

rookgaskanaal te controleren, zorgen voor luchttoevoer voor de verbranding, zorgt voor 

voorgeschreven afstanden en alle andere oplossingen, die nodig zijn voor het installeren van de 

pelletketel. Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om de naleving van de lokale 

wetgeving welke van kracht is op de plaats van de pelletketel installatie. Gebruik van de pelletketel 

moeten voldoen aan de instructies, zoals beschreven zijn in de Instructies voor gebruik, onderhoud 

en installatie, en alle veiligheid normen, zoals die door de lokale wetgeving op de plaats van de 

pelletketel installatie gelden. Standaard UNI 10683 definieert verplichtingen van de installateur. De 

installateur dient te controleren: 

 type apparaat wat wordt geïnstalleerd;  

 geschiktheid van de ruimte voor de installatie van de eenheid, weergegeven door minimaal 
vereiste grootte van de ruimte, waarin de pellet ketel wordt geïnstalleerd; 

  instructies van de fabrikant over de verwarming apparatuur, met betrekking tot de eisen van 

het rookgaskanaal; rookkanaal inwendige diameter, het materiaal waarvan het is gemaakt, 

dat er geen obstakels in het rookgaskanaal zijn;  

 hoogte en, indien nodig, verticale uitbreiding van het rookkanaal; 

 Mogelijkheid om vanbuiten uit lucht aan te zuigen 
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 mogelijkheid van het gelijktijdig gebruik van de generator voor de aansluiting met andere 

apparatuur. 

 

 Indien de resultaten van alle hierboven geleverde controles positief zijn, kan de installatie verder 
gaan. Volg de instructies van de fabrikant op, alsmede de veiligheid en de voor brandpreventie 
geldende normen. Tijdens de eerste opstart  van de ketel, dient u deze minimaal 30 minuten laten 
werken, test de werking van de ketel opdat deze aan alle eisen voldoet.  
Wanneer de installatie is voltooid, moet de installateur de klant met het volgende overleggen: 

 instructies voor het gebruik, onderhoud en installatie van de fabrikant (indien deze niet 

inbegrepen is van de levering); 

 vereiste documentatie in overeenstemming met de geldende normen; 

 uitvoeren van training van de klant voor de werking en regelmatig onderhoud en reiniging 

van het apparaat. 

3. INSTALLATIE 

Verantwoordelijkheid voor het installatiewerk in de ruimte is volledig voor de klant.  
Voordat u verder gaat met de installatie dient de installateur te voldoen aan alle vereiste wettelijke 

veiligheidsnormen, met name: 

 Controleer dat de normen ten aanzien van pelletketel installatie voldoen aan de lokale, 
nationale en Europese normen 

 Besteed aandacht aan de eisen die in dit document staan 

 Controleer of de leidingen en luchtinlaat zijn compatibel met het type installatie 

 Gebruik geen tijdelijke elektrische aansluitingen door het gebruiken van ongeschikte kabels 

 Controleer de aarding van de elektrische installatie 

 Gebruik altijd de individuele veiligheid van apparatuur en alle wettelijk vereiste bescherming 

 Zorg dat er altijd voldoende ruimte is voor onderhoud van de ketel 

 Het verwerven van toestemming van schoorsteenveger voor de aansluiting van de ketel te 
rookkanaal 

 Voer de meting van de rookgassen uitlaat uit na het inwerking stellen van de installatie. 
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3.1. PLAATSING 

Het is raadzaam om pelletketel verpakking te verwijderen op de plaats van installatie. 

Indien de aangrenzende wanden en / of vloeren zijn gemaakt van materiaal welke niet hittebestendig 
is, dient geschikte bescherming worden verstrekt met behulp van isolerend, onbrandbaar materiaal. 

Ter bescherming van vloeren van brandbaar materiaal, raden wij de installatie een metalen plaat met 

een dikte van 3 tot 4 mm onder de ketel, die ten minste 30 cm uitsteekt uit de voorkant van de pellet 

ketel. 

Pelletketel moet volgens tekening geplaats (figuur 1) worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figuur 1: Minimale afstand tussen de ketel en muren in de stookruimte 

Indien de pelletketel is geïnstalleerd in een stookplaats, waar andere apparaten, die zuurstof dan wel 
lucht (andere ketels, diverse zuigventilatoren etc.) verbruiken, zorg ervoor dat het volume van de 
luchtinlaat voldoende is voor een veilige werking van het verbranding apparaat. 

Indien het rookkanaal door een plafond gaat, moet deze goed worden geïsoleerd met behulp van 
onbrandbaar isolatiemateriaal. 

Wanneer de pelletketel is geplaatst, dient deze met behulp van de verstelbare voetjes aan de 

onderzijde horizontaal geplaatst te worden. 
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 ATTENTIE 

Rookgasafvoer mag NIET aangesloten worden op: 

 Rookkanaal, welk al wordt gebruikt door andere verbrandingstoestellen (ketels, kachels, 

open haarden etc.); 

    •     Lucht afzuigsystemen (kappen, luchtafzuigingen, ventilatoren etc. 
 

 

 ATTENTIE 

 

Installatie van kleppen die de rookgasafvoer afsluiten, is verboden! 
De Ø 80 mm rookgasafvoer van de pelletketel dient te  zijn: 

 niet meer dan 5 meter lang (in geval van een langere verbinding, diameter  van de 
aansluitleiding vergroten naar Ø 100 / 130 mm); 

 elke 90 ° verbinding verkort deze 5 mtr. met één meter rookgasafvoer 

 elke verbinding moet worden uitgerust met reiniging opening 

 verbindingen tussen buizen moeten worden afgedicht. 
 

 

 ATTENTIE 

 
Indien er te veel weerstand in het rookgassysteem is door, veel bocht verbindingen, 
verkeerde eind montage, knelpunten, etc.), kan de afzuiging van rookgassen onvoldoende 
zijn. U dient dan het rookgaskanaal , aansluitingen en koppelingen te verhogen naar een 
diameter van Ø 100 / 130 mm. Indien het rookgaskanaal niet zorgt voor voldoende afzuiging 
van de rookgassen, kan dit de werking van de ketel beïnvloeden en de ketel gaat in de alarm 
fase. Het is raadzaam het rookgaskanaal te laten inspecteren door een deskundige voordat u 
de ketel Biodom C15 installeert of in gebruik neemt.  
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Het rookgas afzuigsysteem van pelletketel functioneert op basis van de onderdruk in de ketel en een 
nauwelijks waarneembare onderdruk in het rookgaskanaal Ø 80 mm. Het is zeer belangrijk dat de 
rookgaskanaal verbinding naden zijn afgedicht. 
Lay-out en structuur van de ruimte, daar waar het rookgaskanaal wordt  geïnstalleerd, dient te 
worden gecontroleerd. Indien het rookgaskanaal door muren en / of dak gaat, dient te  worden 
gecontroleerd of dit  in overeenkomstig is met de geldende brandpreventie veiligheidsnormen. 
 
U dient ervoor zorgen dat er voldoende lucht voor een goede verbranding in de ruimte aanwezig is 
daar waar de pelletketel is geïnstalleerd. indien de ketel Biodom C15 een tekort aan zuurstof / lucht, 
krijgt  geeft de ketel een alarm. Externe voeding of innemen van buitenlucht vereist een buis met een 
diameter van ten minste 110 mm en maximale lengte van 10 m. Elke 90 ° verbinding vereist een 
aftrek van 1 m lengte van de leiding. Indien de luchttoevoer langer is, dient de buis diameter te 
worden vergroot. 
 
Bij een muurrooster dient de opening 100 cm² of groter te zijn.  
Het apparaat werkt op 220 V - 50 Hz. Zorg ervoor dat de elektrische kabels niet onder de ketel 

worden gelegd, en dat deze niet in de buurt van hete oppervlakken en scherpe onderdelen worden 

gelegd, waardoor deze beschadigen kunnen raken. Bij een elektrische overbelasting wordt 

levensverwachting van de elektrische component sterk vermindert. 

 

 ATTENTIE 

 

Schakel nooit de ketel uit door de stroom uit te schakelen terwijl de ketel nog brandt. Dit kan 

de ketel beschadigen en de werking ervan ernstig in gevaar brengen. 
 

3.2. AFVOER VAN ROOKGASSEN 

Afzuiging van rookgassen dient in overeenstemming zijn met de geldende regelgeving. Buizen voor 

rookgassen mogen niet worden aangesloten op andere afvoerleidingen van een andere verbranding 

apparaat (figuur 2). Het is verboden om lucht/zuurstof te onttrekken van gesloten en / of semi-

gesloten ruimtes, zoals garage, smalle doorgangen en gangen, tunnels of andere soortgelijke ruimten. 

Als de rookgasafvoer niet geschikt is, dient deze in overeenstemming met de eerder verstrekte eisen 

(punt 3.1) te worden uitgevoerd. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figuur 2 

Ja NEE Goed Fout 
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 ATTENTIE 

 

Het rookgaskanaal dient worden geaard in overeenstemming met de geldende regelgeving. 
(aarding aansluiting is wettelijk verplicht).  
Aarding dient niet te gebeuren via de pelletketel maar een onafhankelijke bron. 
 

 

Ten aanzien van de afmetingen en het materiaal, waarvan het rookgaskanaal is gemaakt, moet het  
voldoen aan de normen UNI 9615-9731, UNI 10683 - EN1856-1. 
Rookgaskanaal welke is in slechte staat en/of is gemaakt van ongeschikte materialen (asbest, verzinkt 

plaatwerk etc., met ruwe of poreuze oppervlakken) zijn bij wet verboden en een gevaar voor de 

goede werking van uw ketel. 

 

Indien u gebruik maakt van een traditionele rookkanaal (zie onderstaande figuur), dient het 

rookgaskanaal te voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 Controleer de staat van het rookkanaal. Voor goed onderhoud en/of restauratie neem 
contact op met een gecertificeerd schoorsteenveger. 

 Rookgasafzuiging kan direct worden aangesloten op een rookkanaal, indien dit een maximale 
afmeting van 20 x 20 cm of een diameter van 20 cm heeft en is voorzien van de inspectie gat. 

 Indien het rookgaskanaal een grotere afmeting heeft dient een RVS pijp (met de vereiste 
diameter) en de juiste isolatie geïnstalleerd worden in het bestaande rookgaskanaal. 

 Zorg ervoor dat de verbinding met het rookkanaal goed is afgedicht. 

 Vermijd contact met brandbaar materiaal (zoals hout), en, isoleer deze met brandwerend 

materiaal. 

Bij het aansluiten van het rookgaskanaal op de ketel adviseren wij gebruik te maken van een T - stuk 

45°, aangezien deze aansluiting de minste weerstand geeft  (figuur 6). Gebruik van verbindingen met 

reinigingsopeningen maakt regelmatig reinigen zonder buizen te demonteren mogelijk. Rookgassen in 

het rookgaskanaal staan onder lichte druk daarom is het raadzaam om de openingsdeksels te 

controleren opdat het deksel volledig hermetisch gesloten is, controleer deze na elke reiniging.  Zorg 

voor een goede montage en controleer regelmatig de conditie van de afdichtingen. 

Figuur 3  
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Verbinding tussen leidingen dienen steeds met het spie gedeelte naar boven gericht zijn (figuur 4).  

 

Het is raadzaam om te voorkomen dat het rookgaskanaal horizontaal wordt aangesloten dit dient 
indien mogelijk vermeden te worden.  Indien dit niet mogelijk is, mogen de leidingen niet in een 
neerwaartse hoek geïnstalleerd worden, maar in een opwaartse hoek van tenminste 5% (figuur 5). 
Horizontale installatie van de rookgaskanaal mag niet meer dan 2 m lang zijn. 

Het is niet aan te raden om het rookgaskanaal vanuit de pelletketel rechtstreeks aansluiten op een 

horizontaal rookgaskanaal, langer dan 1 m. 

 

 
Figuur 4                                                                                    Figuur 5 

 

 

3.3. ISOLATIE EN DIAMETER VAN DE DOORVOERGATEN IN HET DAK 

Zodra de positie van ketel installatie is bepaald, Dient een gat voor het doorlaten van de 

rookgasbuizen worden gemaakt. Dit is afhankelijk van het type installatie, diameter rookgasbuizen en 

materiaal van de wand of het dak, waardoor het moet worden geleid. Isolatie moet van minerale 

oorsprong zijn (steenwol) met een nominale dichtheid groter dan 80 kg / m³. 

Perfecte trek hangt meestal af van het rookkanaal, dit dient vrij zijn van obstakels, zoals knelpunten 

en/of diverse gezamenlijke verbindingen. Verbindingen dienen onder een hoek van 30 °, 45 ° en 90° 

te zijn. Verbindingen met een hoek van 90 ° dienen te bestaan uit drie delen (figuur 6). 

 

In ieder geval, is het aan te raden om eerst een verticale rechte pijp van 1,5 meter (minimaal) te 

monteren, dit om een goede afzuiging van rookgassen te garanderen. 

 

 
Figuur 6 

NEE JA 
5 % of 
meer 

Richting van de 

rookgassen 
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3.4. LUCHT AANVOER 

Lucht uit de omgeving, welke noodzakelijk is voor een goede verbranding, dient te worden aangevuld 

met verse lucht via de opening in de wand, rooster in ketelruimte deur of rooster in het raam. Deze 

verse lucht  zorgt voor een goede verbranding en een goede werking van de ketel. 

 

Openingen voor inname van frisse lucht moet ook worden uitgerust met bescherming tegen regen, 
wind en insecten. De opening moet worden gemaakt in de buitenwand van de ruimte waar de 
pelletketel is geïnstalleerd. 
 

Norm UNI 10683 verbiedt in name van inlaatlucht uit opslagplaatsen waar brandbare materialen 

opgeslagen zijn of ruimtes met risico op brand. 

Indien er andere verbrandingstoestellen in de kamer aanwezig zijn, moet er voor voldoende lucht 

worden gezorgd, dit is vereist voor een goede verbranding te verkrijgen van alle 

verbrandingstoestellen, dit betreft ook voor alle reeds geïnstalleerde ventilatiesystemen in de 

ketelruimte. 

 

 

 

 

Figuur 7 
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3.5. ELEKTRISCHE AANSLUITING 

Het verbranding apparaat vereist een aansluiting op een 230V netvoeding. Onze pellet ketels zijn 
uitgerust met voedingskabel voor middelgrote temperaturen. Indien de voedingskabel beschadigd is 
en vervangen dient te worden, neem contact op met onze service medewerkers.  
 
Alvorens de elektrische aansluitingen te maken, zorg ervoor dat: 

 De kenmerken van elektrische bedrading overeenstemmen met de gegevens, zoals deze op 
het verbrandingstoestel staan. 

 Het rookgaskanaal dient te wordt geaard in overeenstemming met regelgeving en lokale 
voorschriften. (aarding is wettelijk verplicht). 

 De temperatuur van de voedingskabel mag nooit oplopen tot 80°C boven de 

omgevingstemperatuur. Indien u de ketel rechtsreeks wilt aansluiten op het net, dient u een 

tweepolige schakelaar te installeren met een minimale afstand van 3 mm tussen de 

contacten, welke geschikt is voor de vereiste elektrische spanning en in overeenstemming is 

met de geldende regelgeving. De tweepolige schakelaar moet altijd bereikbaar zijn. 

 

Elektrische aansluiting 

 

De pelletketel dient te worden aangesloten op het elektrische netwerk. De voedingskabel is 1,5  m 
lang, de aanluiting op de ketel wordt aangeduid met "230V / 50Hz. 
 

De pelletketel dient te worden aangesloten op het elektrische netwerk.  

 
 Figuur 8 

 

Indien de voedingskabel beschadigd is, dient deze te worden vervangen. Deze dient ten alle tijden te 

worden vervangen door een daartoe bevoegd persoon.  

De elektrische aansluiting dient gemakkelijk toegankelijk zijn, zelfs nadat de pelletketel is 

geïnstalleerd. 

 

 ATTENTIE 

Wanneer de ketel installatie is voltooid, is het verplicht om een rookgas meting uit te voeren. 

 

thermostaat aansluiting 

aan/uit schakelaar pelletketel 

voeding 230V / 50 Hz 
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4. INBEDRIJFNAME KETEL 

De inbedrijfstelling kan alleen worden uitgevoerd door de fabrikant erkend technicus, zo niet 

vervalt de garantie. 

INSTRUCTIES VOOR DE VEILIGHEID VAN PERSONEN, DIEREN EN PERSOONLIJKE GOEDEREN  

Wij willen de installateur informeren over een aantal algemene richtlijnen, die dienen te worden 

nageleefd voor een juiste installatie van de pelletketel. Deze normen zijn een vereiste, maar niet 

toereikend; voor verdere en meer gedetailleerde informatie is het nodig om de rest van de instructies 

voor het gebruik, onderhoud en installatie lezen. 

 

 Sluit de pelletketel aan op de netvoeding; 

 Laat geen kinderen of dieren toe in de ketelruimte; 

 Gebruik alleen een goede kwaliteit pellets en geen andere vormen van brandstof; 

 Informeer alle gebruikers over de mogelijke risico's en gevaren, en licht hen in over hoe met 
de pelletketel om te gaan; 

 Ligt alle gebruikers in over mogelijke risico's en gevaren, bij het werken met de pelletketel; 

 Als de pelletketel op een houten vloer wordt geplaatst, is het raadzaam om de vloer volgens 

de voorschriften te beschermen. 

 

 ATTENTIE 

De pelletketel werkt door het creëren van onderdruk in de verbrandingskamer. Zorg er voor 
dat het brander- en reiniging gedeelte van de ketel goed afgesloten zijn. 
 
Bij de eerste keer opstarten (minimaal de ketel 30 min. laten branden), er kunnen verf 

dampen vrijkomen die een onaangename geur hebben. Ventileer de ruimte goed na afloop. 
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5. VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN 

5.1. Veiligheidsaanwijzingen voor onderhoudspersoneel 

Samen met het naleven van de algemene veiligheidsvoorschriften, moet het onderhoudspersoneel 

ook: 

 Gebruik altijd de veiligheidsvoorzieningen en de individuele veiligheid uitrusting volgens 
Richtlijn 89/391 / EEG; 

 Schakel de ketel en voeding uit voordat u begint met de werkzaamheden; 

 Gebruik altijd geschikt gereedschap; 

 Voor alle werkzaamheden aan de ketel geld , zorgen ervoor dat de ketel, evenals de as erin, 
koud is, met name voordat u deze aanraakt; 

 PELLETKETEL WORDT BESCHOUWD ALS NIET VEILIG, INDIEN ZELFS MAAR ÉÉN VAN DE 
VEILIGHEDEN NIET OF NIET GOED FUNCTIONEREN OF VERKEERD GEREPAREERD zijn ! 

 Breng geen wijzigingen aan van welke aard dan ook, ongeacht welke reden dan ook, anders  
dan de gene die zijn toegestaan.  

 Voer geen wijzigingen uit van welke aard dan ook om welke rede,  dan de toegestane en/of 
welke is goedgekeurd door de fabrikant of een erkende persoon. 

 Gebruik altijd originele onderdelen. Vervang bij slijtage onderdelen tijdig. Het tijdig 
vervangen van versleten onderdelen voorkomt niet alleen het slecht/niet werken van de ketel 
maar ook verwondingen aan personen en hun eigendommen. 

 Bij het reinigen van de as uit de verbrandingskamer, ook de ruimte onder de brander schaal  

reinigen. 

5.2. WAARSCHUWINGEN VOOR DE GEBRUIKER 

De pelletketel is een verbranding apparaat en de buitenkant van de ketel kan hogere temperaturen 
bereiken tijdens de werking. 
 
De pelletketel is een C1-klasse ketel, exclusief geproduceerd voor het verbranden van houtpellets 

(korrels van 6 mm in diameter en maximaal 30 mm in de lengte en met een maximale vochtgehalte  

10%) of als brandstof C1 (houtpellets) in overeenstemming met de norm EN 14961 -2. 

 
 
 
 
 
 
 

 ATTENTIE 

 

TIJDENS DE WERKING VAN DE PELLETKETEL IS HET VOOR KINDEREN VERBODEN DE BUURT 

VAN DE PELLETKETEL TE VERBLIJVEN OF TE SPELEN! 
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Bij het gebruik van de pelletketel, is het raadzaam om speciaal rekening te houden met het volgende: 

 Tijdens de werking van de ketel OPEN NIET de  deur van de verbrandingskamer, ook  niet 
aanraken, vanwege verbrandingsgevaar  

 Tijdens de werking van de ketel NIET het rookgaskanaal aanraken, vanwege 
verbrandingsgevaar 

 Tijdens de werking van de ketel NOOIT enige vorm van reiniging uitvoeren op de 
verbrandingskamer 

 Tijdens de werking van de ketel de deuren van de ketel niet openen, dit beïnvloed de juiste 
werking van de ketel de deuren dienen hermetisch te zijn afgesloten (bij het openen van de 
deuren tijdens de werking, zal er een alarm klinken) 

 Tijdens de werking van de ketel GEEN as verwijderen 

 Laat GEEN kinderen en dieren in de buurt van de pelletketel te komen 

 VOLG DE EISEN OP ZOALS DEZE GESTELD ZIJN IN DIT DOCUMENT. 

 

Voor correct gebruik van de ketel, ook gehoor geven aan de volgende instructies: 

 Gebruik uitsluitend en alleen brandstof aanbevolen door de ketel fabrikant 

 Volg de onderhoudt instructies 

 Reinig de ketel verbrandingskamer voor elke pellet container vulling (3-14 dagen, als de 

pelletketel en as afgekoeld zijn) 

 Gebruik de pelletketel NIET in geval van een werking storingen of andere onregelmatigheden, 

abnormale geluiden en/of verdachte foutmeldingen, neem onmiddellijk contact op met 

bevoegd onderhoudspersoneel 

 Mors geen water op de ketel, evenals het blussen van het vuur in de verbrandingskamer met 

water 

 Leun niet op de ketel, omdat deze instabiel kan zijn en kan omvallen 

 Gebruik de pelletketel nooit als ondersteuning of een bevestiging punt. Laat de container 

deksel niet open 

 Raak NIET tijdens de werking van de ketel de gelakte oppervlakken aan 

 Gebruik geen hout of houtskool in de pelletketel, gebruik alleen pellets met de volgende 

eigenschappen: 

afmetingen: diameter 6 mm, 

              maximum lengte: 30 mm, 

              vochtgehalte tot 10%, 

              verbrandingswaarde: minimum 16,9 MJ / kg of 4,7 kWh / kg, as gehalte: beneden 0,7% 

 Gebruik het toestel niet  als een verbrandingsoven; 

 Zorg altijd voor een maximale veiligheid. 
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6. INSTRUCTIES VOOR HET VEILIG ONTSTEKEN EN REINIGEN       

         VAN DE KETEL 

Gebruik NOOIT stookolie, lampolie of andere olie of andere brandbare vloeistof om de pelletketel te 
ontsteken. Sla dergelijke vloeistoffen ver van de pellet ketel op tijdens de werking van de ketel.  
Zorg ervoor dat de pelletketel correct is geplaatst en stabiel staat.  
Zorg ervoor dat u de ketel goed sluit, en dat verbrandingskamer tijdens de werking van de pelletketel 
gesloten is. Reinig de pelletketel alleen als deze is afgekoeld. Gebruik geen schurende producten om 
de pelletketel reinigen. 
 

6.1. REGELMATIG ONDERHOUD EN REINIGING VAN DE KETEL 

Het gebruik van een stofzuiger met stofafscheider zal het reinigen van de as uit de ketel 
vergemakkelijken.  
Voordat u begint met welk soort van onderhoud dan ook, zoals het reinigen van de ketel, gehoor 

geven aan de volgende veiligheidsmaatregelen: 

 Schakel de pelletketel uit voordat u met enige vorm van werk begint 

 Voor het uitvoeren van alle werkzaamheden aan de ketel, zorg ervoor dat de as in de ketel 

zijn afgekoeld. 

Maak de ketel zorgvuldig schoon om de tien dagen of bij elke gebruikte pellet container, open de 

deur van de branderkamer/warmtewisselaar aan de onderzijde van de ketel en  reinig deze van 

binnen  (figuur 10). 

Dit is de branderbak voor het verbranden van de pellets (figuur 9). Wij raden u aan na het reinigen 

van de branderbak ook de ruimteonder de branderbak te reinigen met de stofzuiger en deze na elke 

reiniging te inspecteren. Wanneer u de branderbak terug plaatst, zorg ervoor dat het correct 

gebeurd: de opening dient in de richting van de achterwand te worden geschoven. Alleen dan kun u 

er zeker van zijn dat de ketel naar behoren zal werken. 

 

Figuur: 9 

 

 2) Opening voor het inbrengen van de  

 gloeispiraal voor het ontsteken van de pellets  

 1) Voor een goede  

  werkingvan de ketel dienen 

 alle gaten vrij zijn van as  
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Figuur 10 

 

 

U bij iedere reinigingsbeurt de warmtewisselaar te reinigen. Dit doet u door de reinigingspook in de 

daarvoor bestemde opening te steken en snel op en neer te bewegen. 

Door de warmtewisselaar regelmatig te reinigen verhoogt u het rendement van de ketel.  

 

 ATTENTIE 

Wees voorzichtig dat de afdichting (het koord) onder de rand van de verbrandingskamer niet 

is beschadigd. Indien dit koord is beschadigd, neem contact op met een erkend 

servicecentrum. 

 
 

 
 

Reinigings opening branderkamer 

Reinigings opening warmtewisselaar 

Reinigings pook, voor het reinigen 

van de warmtewisselaar 
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Als u enige uitleg nodig heeft aarzel dan niet en neem contact op met uw installateur. Omdat de 

fabrikant geen controle heeft over het werk van de installateur, kan hij niet de prestaties van zijn werk 

en het onderhoud te garanderen. 

 

De fabrikant kan in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door 
derden worden gesteld. 
 

 ATTENTIE 

Zorg ervoor dat de pelletketel en as erin zijn afgekoeld! 
 

 

De verbrandingskamer dient te worden gereinigd na ieder gebruikte pellet container en  ontdaan 

worden van alle onzuiverheden die overblijven nadat de pellets zijn verbrand. 

Controle panneel 

(printplaat) 

STB beveiliging 

Lucht inlaat 

Elektrische 

aansuiting 

Overstortventiel 

Vul en aftap 

Rookgaskanaal 

Cv aanvoer 

Cv retour 
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Nooit pellets die niet  geheel verbrand zijn terug doen in de pellet container of aslade. 

6.2. CONTROLE VAN ONDERDELEN EN HET ONDERHOUD AAN DE KETEL  

CONTROLEER het volgende en zorg er voor dat de ketel correct werkt. Dit verhoogt de efficiëntie en 

de warmte opname van het systeem: 

 

Zorg ervoor dat de pelletketel en as erin zijn afgekoeld! 

 

 

 Voor een perfecte reiniging, stofzuig de as vanonder de branderbak  en verbrandingskamer, 
doe dit elke week of na elke 45 kg pellets (wat het eerst komt). Gebruik een bezem of een 
borstel om verbrandingskamer wanden schoon te maken. 

 Reinig 1 maal per jaar de rookgasventilator voor afzuiging van rookgassen door het 

verwijderen van de bescherming van de ventilator en maak de  ventilatorbladen schoon met 

een borstel. 

 

ALGEMENE REINIGING, AAN HET EINDE OF BEGIN VAN HET STOOKSEIZOEN: 

 

Zorg ervoor dat de pelletketel en as erin zijn afgekoeld!  

Onderbreek de stroomvoorziening! 

 

 Aan het einde van het stookseizoen, koppelt u de ketel los van het elektrische netwerk. Het is 

belangrijk de ketel te reinigen en inspecteren  zoals beschreven in de instructies. 

 Deur afdichting, voorzien van hoge-temperatuur-bestendig koord, kan losraken na langdurig 

gebruik. Bij repartie alleen koord  toepassen welk geschikt is voor hoge temperaturen. 

Hierdoor bent u verzekerd van een hermetische afsluiting  van de verbrandingskamer deuren. 

 

 

 

 

ROOKGASKANAAL en  AANSLUITINGEN (dienen te worden gereinigd aan het eind van het seizoen): 

 

Zorg ervoor dat de pelletketel en as erin zijn afgekoeld! 

 

 Rookgaskanaal, schoorsteen en de schoorsteen kap dient te worden gecontroleerd en 

gereinigd elk jaar. Neem contact op met uw schoorsteenveger voor professionele service. 
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6.3. EXTRA ONDERHOUD 

Uw pelletketel is een warmtebron die pellets gebruikt. Dit vereist een speciaal soort onderhoud door 
bevoegd personeel, elk jaar.  
Reguliere jaarlijkse onderhoud houdt het verbranding apparaat in goede staat, zorgt voor een grotere 
efficiëntie, behoudt garantie en verlengt levensduur van het apparaat.  
Type werk, zoals beschreven in het vorige hoofdstuk, raadzaam is dit uit te voeren na het einde van 
elk winterseizoen.  
Het doel is om te controleren en te garanderen een probleemloze werking van alle componenten. 

 

7. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE 

U heeft een product van de hoogste kwaliteit gekocht.  

De leverancier staat tot uw beschikking in het overdragen van benodigde informatie. Correcte 

installatie van het verbranding apparaat, in overeenstemming met de instructies is het belangrijk om 

elke slechte werking, gevaar of risico van brand te voorkomen. 

De pellet ketel werkt op basis van onderdruk in de verbrandingskamer. Daarom is er altijd voor te 

zorgen dat de rookgasafvoer thermisch is verzegeld. 

 ATTENTIE 

In geval van brand in het rookkanaal, moeten alle personen en dieren het gebied te verlaten, 

haal daarna onmiddellijk de stekker uit de voeding of schakel de hoofdschakelaar uit (indien 

dit mogelijk is zonder risico) en waarschuw de hulpdiensten. 
 

 

 

 ATTENTIE 

Gebruik geen houtsnippers om de ketel te laten weken, hierdoor kan schade aan de ketel en 

onveilige situaties ontstaan.  
 

 ATTENTIE 

Gebruik de pelletketel niet als verbrandingsoven. 
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8. PELLETKWALITEID IS ZEER BELANGRIJK 

De pellet ketel is ontworpen voor gebruik van pellets. Omdat de markt een groot aanbod heeft  in 

vele types en afmetingen van pellets, is het zeer belangrijk om pellets vrij van verontreinigingen te 

verkrijgen. Zorg ervoor dat u alleen pellets die compact en stofvrij zijn gebruikt. Vraag uw leverancier 

naar geschikte pellets van 6 mm diameter met een maximale lengte van 30 mm. Een goede werking 

van de pellet ketel afhankelijk van het type en de kwaliteit van pellets. 

 

Het pellet reservoir wordt van bovenaf gevuld door de opening (figuur 11). Zorg ervoor dat tijdens 

het vullen, geen harde voorwerpen, folie of andere voorwerpen die de pellet dosering schroef  

kunnen blokkeren in het reservoir vallen. 

 

   
Figuur 11 

 

 

 ATTENTIE 

Mensen met rugklachten en zwangere vrouwen dienen het tillen van pellet zakken te 

voorkomen. 

 

 

 ATTENTIE 

De fabrikant kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit 

uit het gebruik van slechte kwaliteit pellets, maar ook voor een slechte werking van de ketel 

worden gehouden vanwege de slechte kwaliteit van de gebruikte pellets. 
 

 

 ATTENTIE 

Pellets moet in overeenstemming zijn met DIN 51731, DIN plus, Ö-Norm M-7135, A1 of 

andere vergelijkbare Europese normen. 
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8.1. PELLET OPSLAG 

Pellets moet worden opgeslagen in een droge en niet te koude plaats.  
Koude en vochtige pellets (temperatuur ongeveer 5 ° C) verminderen de thermische energie en 

vereisen het vaker schoonmaken van de ketel. 

 

 

 ATTENTIE 

PELLETS DIENEN NIET TE WORDEN OPGESLAGEN IN DE BUURT VAN DE PELLETKETEL.  
Houd ze op minstens 1/2 meter afstand van de pelletketel. 

 

 

Bij het hanteren van pellets, wees voorzichtig dit om hen niet in te kleine stukjes te breken (zaagsel). 

Indien u de pellet container vult met te kleine pelletstukjes, kan dit de pellet doseerschroef 

blokkeren. 
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9. BESCHRIJVING EN WERKING VAN DE REGELAAR 

BESCHRIJVING VAN HET BEDIENINSPANEEL EN DISPLAY 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Display 

 

 

Functie 

 

 

 

bovenste display, toont de ketel staat, het gekozen menu en geeft 

dosering bediening en werking in het tijd programma aan 

 

 

 

 

onderste display, toont de huidige tijd, de waarde van de instellingen 

en parameters en waarschuwingen (alarm). 

 

 
ontsteker werk sindicatie 
 

 

 
cv pomp werk indicatie 
 

 

 
dosering werk indicatie 
 

Bovenste display 
 

Onderste display 
 

Knop wijzigingen + 
 

Knop wijzigingen - 
 

Menu knop 
 

Knop AAN/UIT 
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Weergave tijdens werking van de ketel in werkende fase 

 

Display weergave tijdens de ketel  “ON” stand 

Bovenste display: Bovenste display toont afwisselend:  

BURN en dan P5D5, waarbij Px betekent werkelijke huidige werking vermogen, 

Dx het ingesteld vermogen  

 

Onderste display 

 

Onderste display toont afwisselend:  

Temperatuur van de rookgassen: 155  

Temperatuur van het ketelwater: b72  

Temperatuur van het retourwater: r45 

 

Display weergave tijdens de ketel  OFF stand: 

Bovenste display: OFF 

 

 

Onderste display: 

 

Tijd:  18:35 

 

 

KNOP Functie 

 

AAN/UIT knop 

Ingedrukt houden om het toestel aan / uit te schakelen.  

Kort indrukken om terug te keren naar basisscherm. 

  

+ 

 

Knop + 

Druk deze tijdens werking in om het ingestelde vermogen te verhogen.  

Wanneer u vooraf werking op de MENU-knop drukt, verhoogt deze knop de gewenste 

temperatuur van het water in de ketel. In de menustand selecteert u het gewenst submenu 

door de knop in te drukken. 

 

- 
 

 

 

Knop - 

Druk deze tijdens werking in om het ingestelde vermogen te verlagen.  
Wanneer u vooraf werking op de MENU-knop drukt, verlaagt deze knop de gewenste 

temperatuur van het water in de ketel. In de menustand selecteert u het gewenst submenu 

door de knop in te drukken. 

  

MENU knop 

Kort indrukken in het basis display toont de ingestelde waarde van de temperatuur van het 
water in de ketel, die vervolgens kunnen worden gewijzigd met de toetsen + en - .  Houd de 
knop gedurende minstens 2 seconden ingedrukt om het menu te activeren. Houd deze toets 
ten minste 4 seconden om het geavanceerde instellingenmenu te openen. Het daarop 
volgende indrukken van de menu-knop weergeeft het keuze menu. 
Gebruik de toetsen + en - om de parameters in het submenu te selecteren. Korte druk op de 
knop MENU en de ingestelde waarde van de parameter begint te knipperen, die vervolgens 
kunnen worden gewijzigd met de toetsen + en - . 
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9.1. Menu instellingen 

Menu instellingen: 

Door het kort indrukken van de MENU-toets komt u in het éérste menu hier kunt u diverse 

instellingen aanpassen. 

Door het kort indrukken van de MENU-toets en u ziet in het bovenste display de letters:  

 SET : Hier kunt u de ingestelde ketel watertemperatuur te wijzigen door knop + of – in te drukken. U 

kunt deze aanpassen met de toetsen + en – , standaard staat de ketel watertemperatuur op 70°C. 

Clen : Hier kunt u de reiniging cyclus van de ketel aanpassen, standaard staat deze op 25 min. 

Dit betekend dat de pelletketel om de 25 minuten doormiddel van zijn ventilator de branderschaal 

reinigt. 

Bij veel aanslag of versinteling in de branderschaal kunt u deze waarde omlaag zetten. 

Them : dit is het schakelprogramma van de ketel. 00 betekend, cv pomp stopt en ketel werkt door tot 

set punt is bereikt. 01 betekend, ketel stopt en cv pomp werkt tot de temperatuur in de ketel is 

verlaagd tot 55 graden. 02 betekend, ketel stopt en cv pomp stopt.  

9.2. STROOMUITVAL 

In het geval van een stroomuitval voor minder dan 2 minuten zal de ketel de werking normaal 

hervatten wanneer stroomvoorziening is herstelt. Als de storing langer duurt dan 2 minuten voert de 

ketel automatisch een veiligheidsuitschakeling uit en zal na afkoeling vervolgens opnieuw opstarten. 

9.3. KETEL UITSCHAKELEN 

Bij het indrukken van de AAN / UIT - knop gedurende meer dan een halve seconde (tijdens de 

werking van het toestel, het display geeft aan ON), begint zodra de knop wordt losgelaten de ketel de 

uitschakelprocedure. Doseervijzel gaat uit en het display geeft aan STOP FIRE. Ventilatoren werken 

met een hoog snelheid om extreme toename van de watertemperatuur in de ketel te voorkomen. 

Wanneer de ketel afkoelt onder de vooraf ingestelde temperatuur,  schakelen de ventilatoren over 

naar de maximale snelheid en worden de laatste resten uit de vuurschaal geblazen. Display geeft aan 

OFF. 

9.4. KETEL ACTIVEREN 

Bij het indrukken van de AAN / UIT - knop gedurende meer dan een halve seconde (bij ketel stilstand, 

het display toont OFF), zal bij het loslaten van de knop de ketel beginnen met de opstart procedure. 

Display geeft dan aan TESTFIRE. De ventilatoren draaien op hoge snelheid om de vuurschaal te 

reinigen. Doseervijzel staat stil, ontsteking is geactiveerd Indien de temperatuur in de vuurhaard lager 

is dan de vooraf ingestelde temperatuur, zal de pelletketel beginnen met de opstartprocedure HEAT 

UP , waarna de vuurschaal door de doseervijzel wordt gevuld met pellets, de ventilator staat nu nog 

uit . Dan begint de procedure Fuel IGNI en TEST IGNI , totdat er voldoende vuur in de vuurschaal is 

hierna gaat de ketel in fase (BURN). 
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9.5. INSTELLING TIJDKLOK 

Houd de menu knop ingedrukt tot u “TEN” in het bovenste display ziet staan. Druk nu op de + knop om door 
het menu te gaan tot u “CLOC” ziet staan. Druk nogmaals kort op de menu knop en stel doormiddel van + en – 
knop de tijd in. Doormiddel van het kort indrukken van de aan/uit knop komt u weer terug in het hoofdmenu. 

9.6. KETELVERMOGEN AANPASSEN 

Het ketelvermogen wordt weergegeven op het display als letter P . Druk op de toets + of –  om de 
ingestelde vermogens waarde P te wijzigen. Wij adviseren u deze op P5 te laten staan en niet minder 
dan P4 in te stellen. Door de vermogens waarde lager dan P4 in te stellen verhoogd u de kans op 
condens vorming en verkort hiermee de levensduur van uw pelletketel. 

 

9.7. AANDUIDINGEN EN BERICHTEN OP HET DISPLAY 

 

Aanduidingen  

op het display 

Toelichting op de melding en de status van de ketel 

OFF

1 2 :5 3
 

De ketel is uitgeschakeld . 

°OFF

1 2 :5 3
 

De ketel is uitgeschakeld, maar het tijd programma is actief en zal automatisch 

starten, zoals ingesteld in het tijd programma. 

TEST

FIRE
 

De ketel controleert of er vuur is in de verbrandingskamer.  Deze volgorde start 

ook nadat de voeding uitvalt. 

Hea t

UP
 

In de ontstekingsfase, wanneer de doseervijzel de vuurschaal heeft gevuld, 

verwarmt de ontsteker de pellets zodat deze gaan branden. 

Fuel

IGNI
 

De ketel is  ontstoken. In deze fase vindt er geen dosering plaats. 

TST

IGNI
 

Aan het einde van de ontstekingsfase, schakelt de ketel de ontsteker uit en tests 

of de ontsteking succesvol was en de verbranding juist is en de temperatuur 

voldoende stijgt. 

BURN

1 2 3 °
 

Brandende fase (normale werk fase). Onderste display toont de temperatuur van 

de rookgassen bij het verlaten van de ketel. 
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BURN

B78°
 

Brandende fase. Onderste display toont temperatuur van het water in de ketel. 

 

BURN

R00°
 

Brandende fase. Onderste display toont de temperatuur van het retourwater. 

De ketel geeft deze waarde niet aan. De ketel moduleerd op het ketelwater. 

P5D5

R48°
 

Brandende fase. Bovenste display toont het huidige vermogen van de ketel (Px) 

en de instelling van het vermogen van de ketel (Dx). 

CLN

FIRE
 

Reiniging fase. Ventilatoren blazen as en andere resten uit de vuurschaal. Deze 

fase begint automatisch van tijd tot tijd tijdens de branden. 

FIRE

STOP
 

De ketel is in uitgaande fase, en is aan het afkoelen. 

COOL

FLUID
 

Wanneer de watertemperatuur in de ketel, zelfs met minimale vermogen, de 

voor ingestelde temperatuur bereikt, gaat de ketel in fase COOL FLUID en koelt 

af. De ketel wordt opnieuw automatisch opgestart wanneer het water in de ketel  

onder ingestelde waarde komt. 

ALAR

PEL
 

Gebrek aan pellets in de brandende fase. 

ALAR

FIRE
 

Geen succesvolle ontsteking. Controleer de ketel status, reinig de vuurschaal en 

probeer de ketel op nieuw te starten. 

ALAR

SEC
 

Thermische beveiliging is geactiveerd. Controleer de ketel status en  als er geen 

afwijkingen worden vastgesteld, handmatig de STB knop weer reactiveren en de 

ketel opnieuw te starten, of neem contact op met het servicecentrum. 

ALAR

PRES
 

Veiligheid drukregeling geactiveerd. Controleer ketel status en, als er geen 

afwijkingen zijn vastgesteld, de ketel opnieuw te starten, of neem contact op met 

het servicecentrum. 

ALAR

TC1
 

Geen signaal van rookgas sensor. Neem contact op met het service center. 

ALAR

TCh
 

Geen signaal van de vuurhaard temperatuur. Neem contact op met het service 

center. 

ALAR

AIr
 

Geen signaal van flow sensor of de ventilator werkt niet goed. Neem contact op 

met het service center. 
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ALAR

drtY
 

Reinigen de ketel en / of het rookgaskanaal. 

ALAR

NTC
 

Geen signaal van de watertemperatuur sensor. Neem contact op met het service 

center. 

ALAR

GASS
 

Temperatuur rookgassen te hoog. 
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10. ELEKTRISCH SCHEMA VAN HET CONTROLE PANNEEL 
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11.  MENU BESCHRIJVING 

Bij het ingedrukt houden van de MENU-knop kunt u door de menu's te bladeren. En hiermee een 
bepaald menu te selecteren, u laat de knop los wanneer het gekozen menu wordt weergegeven. 
Beschrijvingen van de afzonderlijke menu's worden hieronder weergegeven: 

 

Figuur 13: menubeschrijving 

 

Menu selectie  

1. Water 
temperatuur in ketel 

2. Omgevings- 
temperatuur (als de 
optie is geactiveerd) 

3. temperatuur van 

het retour water 

4. Temperatuur van 
het rookgas 

5. Temperatuur van 
de branderkamer 

6. Lucht stroom 
meting  

7. Onderdruk in 
branderkamer 

8. Selheid 
rookgasventilator 

9. Voltage primaire 
ventilator 

10. Voltage rookgas 
ventilator 

11. Doseerschroef 
werking percentage 

12. Doseerschroef 2 
werking percentage 

13 STB status van de 
veiligheid 

thermostaat. yes 
betekent OK, No 

betekenen dat de 
ketel in over 

verhitting is geweest. 
En de STB weer 

ingedrukt dient te 
worden 

14. Status van de 
onderdruk regeling. yes 

betekent OK, No betekent 
error 

15. Status of digital input 
1 (D1): 
OPN – deactivated 
CLSD – activated 

16. Status van digitale 
ingang 2 (D2): 
OPN – gedeactiveerd 
CLSD – geactiveerd 

17. Status van digitale 
ingang 3 (D3): 
OPN – gedeactiveerd 
CLSD – geactiveerd 

18. Status van digitale 
ingang snelheidsmeting 
OPN – gedeactiveerd 
CLSD – geactiveerd 

19. Tijd van werking sins 
laatste onderhoud in 

weken 

20. Software versie 

 
 

21. Firmware type 

 
22. Pellet niveau, optie. In 

cm vanaf de silo bodem 
gemeten. 
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12. ALARM STATUSSEN 

 

Ontsteking mislukt 
 

Nee 

NEE 

NEE 

JA 

JA 

NEE 
servicemonteur 

Zijn er pellets in het 
reservoir? 

 

Is het STB ingeschakeld 
(bescherming actief)? 

 

Vul het 
reservoir met 

pellets 
 

Deactiveren bescherming 
door het in drukken van 

de STB knop 
 

Werkt het mechanisme voor 
onderdruk controle in de 

verbrandingskamer? 
 

1. Controleer drukregeling met kunstmatig gecreëerde negatieve 
druk  
2. Controleer afdichting van deuren en luiken op de ketel 
3. Controleer de luchtinlaat in de stookruimte 
4. Controleer schoorsteentrek 
5. Verstopte of vuile branderbak 
 

Werkt de ontsteking? 
 

1. Vervang de ontsteker 
2. Controleer uitgang op elektronica (relais) met een voltmeter 
3. Controleer veiligheidsrelais 
 

JA 
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NEE 

NEE 

NEE 

JA 

JA 

NEE 

JA 

onderhoudsmonteur 
 

Geen pellets meer 
 

Zijn er pellets in het 
reservoir? 

 

Vul het 
reservoir met 

pellets 
 

Is STB ingeschakeld 
(bescherming actief)? 

 

Deactiveer bescherming 
door het in drukken van 

de STB knop 
 

Werkt mechanische 
onderdrukregeling  

controleebranderbak? 
 

1. Controleer drukregeling met kunstmatig gecreëerde negatieve 

druk 
2. Controleer afdichting van deuren en luiken op de ketel 
3. Controleer de luchtinlaat in de stookruimte 
4. Controleer schoorsteentrek 
5. Verstopte of vuile vuurschaal 
 

Werkt de  dosering  
schroef ? 

 

1. Controleer mogelijkheid geblokkeerde 
schroef 
2. Controleer veiligheidsrelais 
3. Controleer STB 
4. Controleer de veiligheid drukregeling 
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NEE 

NEE 

JA 

JA 

JA 

NEE 

JA 

servicemonteur 
 

Geen luchtstroom 
door de brander 

 

Verstopte luchtinlaat? 
 

1. Controleer luchtinlaat in de ruimte 
2. Controleer ingangspunt van de lucht in de ketel 
3. Controleer vervuiling van de branderbak  en de 
ruimte eronder 
 

Werkt ventilator FAN1  
(overdruk ventilator)? 

 

1. Controleer uitgangsspanning van elektronica 
2. Controleer witte ronde veiligheid drukregelaar 
3. Controleer STB 
4. Controleer de werking van het veiligheidsrelais 
5. Vervang ventilator 

 

Zijn de buisjes tussen 
elektronica en flowmeter in 

orde? 
 

1. Indien gescheurd of beschadigd is, deze vervangen 
2. Indien verstopt of ingedrukt, reinigen  en opnieuw installeren 
 

Is er een storing in de 
flowmeter? 

 

Vervang elektronica 
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NEE 

NEE 

NEE 

NEE 

NEE 

JA 

JA 

JA 

JA 

JA 

NEE 

servicemonteur 
 

fout in de veiligheid 
drukregelaar 

 

Is de uitgang van 
rookgaskanaal in orde? 

1. Reinig Aansluiting buis 
2. Reinig ventilator 
3. Reinig rookkanaal 

Zijn de afdichten van 
deuren en deksels van de 

ketel in orde? 

Afdichting nodig, vervang 
deze indien nodig 

afdichtingen 

Werkt ventilator, vooral 
rookgas ventilator normaal 

 

Vervang rookgas ventilator 

Controleer de werking van 
de drukregeling met 

kunstmatig gecreëerde 
negatieve druk en 

ohmmeter. Functies? 

Vervang de drukregelaar 
(witte ronde drukregeling) 

Is de warmtewisselaar 
verstopt? 

 

Reinig pelletketel 
warmtewisselaar 

 

Werkt onderdruk meter? 
 

Vervang onderdruk meter 
(zwarte ronde plastic 

drukregeling) 
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NEE 

NEE 

NEE 

JA 

JA 

JA 

NEE 
onderhoudsmonteur 

 

ventilator 1 bereikte 
maximale snelheid, 

maar de luchtstroom 
is onvoldoende 

 

Verstopte luchtinlaat? 
 

1. Controleer luchtinlaat in de ruimte 
2. Controleer ingangspunt van de lucht in de ketel 
3. Controleer vervuiling van vuurschaal en de  
ruimte eronder 
 

Zijn de slangen tussen 
elektronica en flowmeter in 

orde? 
 

1. Indien gescheurd of beschadigd is, vervang 
2. Indien verstopt of gedrukt, reinig opnieuw installeren 

 

Is er een storing in de 
flowmeter? 

 

Vervang elektronica 
 

Werkt ventilator FAN1 
(overdruk ventilator)? 

 

1. Controleer uitgangsspanning van elektronica 
2. Controleer witte ronde veiligheid drukregeling 
3. Controleer STB 
4. Controleer de werking van het 
veiligheidsrelais 
5. Vervang ventilator 
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STB is geactiveerd  
(veiligheidsknop) 

 

Is de ketel temperatuur 
boven de 95 graden? 

JA 

NEE 

1. laat de ketel afkoelen en druk de knop STB in  
2. Als de fout blijft bestaan, controleert de  ingestelde keteltemperatuur 
3. Controleer de warmte take-off van de ketel 
 

1. Vervang STB 
2. Controleer de bedrading tussen STB en elektronica in 
overeenstemming met het schema 
 

Extreem hoge rookgas 
temperatuur (boven 

de 250 graden) 
onderhoudsmonteur 

Is de warmtewiselaar 
verontreinigd? 

 

1. Controleer en reinig de warmtewisselaar 
2. In het geval van automatische reiniging, controleer de werking 
van de reiniging mechanisme 
 

Zitten alle turbulatoren op 
hun plaats? 

 

Herstel of vervang de turbulatoren 
 

JA 

NEE 

NEE 
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NEE 

JA 

Rookgas sensor wordt 
niet gedetecteerd 

 onderhoudsmonteur 
 

Is de sensor aangesloten? 
 

Vervang sensor 
 

Sluit de sensor aan op de juiste positie van de  
printplaat 

 

Elektronica detecteert 
geen temperatuur 

(sensor) in de 
branderkamer 

 
onderhoudsmonteur 

 

Is de sensor aangesloten? 
 

Vervang de  sensor 
 

Sluit de sensor aan op de juiste positie van de  
printplaat 

 

   JA 

NEE 



Biodom C15 |    instructions for use, maintenance and installation   |    

 

40 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Electronica detecteert 
geen ketel sensor 

 
onderhoudsmonteur 

 

Is de sensor aangesloten? 
 

Is de sensor aangesloten? 
 

onderhoudsmonteur 
 

Vervang de sensor 
 

Vervang de sensor 
 

Sluit de sensor aan op de juiste positie van de  
elektronica 

 

Sluit de sensor aan op de juiste positie van de  
elektronica 

 

   JA 

   JA 

NEE 

NEE 

Electronica detecteert 
geen retour water sensor 
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13. INFORMATIE BETREFFENDE VERNITIGING EN 
VERWIJDERING VAAN DE PELLETKETEL 

Vernietiging en verwijdering van de pelletketel is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de eigenaar, 
die moet handelen in overeenstemming met de geldende wetgeving van zijn land met betrekking tot 
de veiligheid, respect en bescherming van het milieu.  
Vernietiging en verwijdering van de pelletketel kan worden toevertrouwd aan een derde persoon met 
een vergunning of machtiging voor de verwijdering en vernietiging van voornoemde materialen. 
 
Indicatie: in ieder geval moet u zich houdt aan de wetten  daar  waar de pelletketel is geïnstalleerd. 
 

 ATTENTIE 

 Alle gedemonteerde onderdelen moeten goed worden afgevoerd: 

 verwijder alle elektrische onderdelen; 

 verwijder de batterij van het moederbord  en deponeer deze in de daarvoor bestemde   
containers; 

 verwijder de ketel als schroot. 
 

 

 ATTENTIE 

Verwijder de pelletketel in de daarvoor bestemde plaats. Eigenaar van de ketel is altijd 
verantwoordelijk voor veroorzaakte schade. 
 

 

Zodra de ketel is vernietigd, CE-markering, Instructies voor gebruik, onderhoud en installatie en 
andere documenten met betrekking tot de ketel moet ook worden vernietigd. 

14. GARANTIE VOORWAARDEN 

OVERZICHT:  

Voor de volledig garantie geldig, zoals uiteengezet in EEG richtlijn 1999/44 / E (42/2002), dient de 
gebruiker aandachtig de instructies lezen en hier naar te handelen zoals in dit document staat 
beschreven: 

 Gebruik de pelletketel binnen zijn grenzen, in overeenstemming met de in de 
gebruiksaanwijzing voorwaarden; 

 Onderhoud de pelletketel op een zorgvuldige en constante manier; 

 Beoordeel alle veiligheidsvoorschriften in overeenstemming met de wetten zoals deze van 
kracht zijn; 

 Vermijd onprofessioneel knoeien met de ketel; 

 Gebruik alleen originele onderdelen. 
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GARANTIE TIJD EN VOORWAARDEN:  
De garantieperiode bedraagt 24 maanden voor de volledige machine en 5 jaar op lekkage van het 
ketel gedeelte, ingaande op de dag van ingebruikname door een bevoegd persoon, op voorwaarde 
dat de reguliere (jaarlijkse) onderhoudsdienst is uitgevoerd. 

ALGEMENE GARANTIE VOORWAARDEN:  
1. Wij verklaren: 

 dat het product probleemloos zal functioneren in de garantieperiode, als het gebruikt wordt 
in overeenstemming met het doel van gebruik, en als ingesloten Instructies voor gebruik en 
onderhoud worden opgevolgd; 

 dat, in de garantieperiode het bedrijf Biodom zal, via geautoriseerde servicebedrijven, alle 
storingen / gebreken, waardoor het apparaat niet uiterlijk 45 dagen na schriftelijk verslag van 
de storing of defect te werken in overeenstemming met doel; 

 dat een product, niet in de hiervoor genoemde termijn gerepareerd, zal, op verzoek van de 
garantie houder, vervangen door een nieuwe, en de garantieperiode wordt verlengd voor de 
duur van de reparatie; 

dat de dienst onderneming toegelaten garandeert garantievoorwaarden met handtekening en 
stempel op gepubliceerde garantie. 

 
2. Beroep op de garantie: 

 Garantie geldt onder de voorwaarde dat: 

 de klant over een geldig document beschikt, verstrekt door de verkoper. 

 het verbranding apparaat is geïnstalleerd door een gekwalificeerd en / of opgeleid persoon, 
die bepaalt of het apparaat voldoet aan alle technische kenmerken van het systeem waar het 
apparaat wordt geïnstalleerd, en moeten in overeenstemming met de vereisten vastgelegd in 
de instructies die noodzakelijk zijn. 

 De pellet ketel wordt gebruikt overeenkomstig de gebruiksaanwijzing. 
 
Garantie kan worden beroepen bij de verkoper waar u het apparaat hebt gekocht. 
Bij het claimen een fout, omschrijving nauwkeurig het defect. 
 
3. Periode van het waarborgen van service en onderdelen: 

 garantieperiode, waarin wij garanderen service en onderdelen voor een storingsvrij  gebruik 
van het product, is 7 jaar vanaf de dag van de eerste start-up; 

 in geval van vervanging van de productie modellen Biodom, garanderen wij 
reserveonderdelen voor uw product voor 3 jaar, na 7 jaar, zal reserveonderdelen beschikbaar 
te zijn, maar ze kunnen in verschillende kleur dan uw product. 
 

4. De garantie is ongeldig of dekt geen schade, in gevolg van: 

 Weer, chemische of elektrochemische invloeden, blikseminslag, elementaire ongevallen en / 
of natuurrampen, verkeerd gebruik van het product, onvoldoende onderhoud, aanpassingen 
aan het product of het knoeien met het product, ongeschikte of inefficiënte rookkanaal en 
andere redenen, zoals onjuiste of ongeschikte installatie; 

 Verbranden van materialen, die niet overeenkomen met de aard van het materiaal gegeven 
in deze handleiding; 

 Elke vorm van schade veroorzaakt door / tijdens het transport. Daarom zorgvuldig te 
inspecteren na ontvangst geleverde goederen. Bij beschadiging, stel direct de verkoper op de 
hoogte en noteer deze schade op het transport document; 

 indien de start-up werd uitgevoerd door een bedrijf zonder de vereiste toestemming voor 
Biodom producten; 

 indien met het product is geknoeid of gerepareerd door onbevoegden 
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 indien de gebruiker zich niet houdt aan de instructies voor gebruik en onderhoud; 
indien defecten of storingen voordoen op het verwarmingstoestel en Biodom wijten deze 
defecten aan apparatuur van andere fabrikanten.  

 de garantie is niet van toepassing op onderdelen welke onderhevig zijn aan slijtage die 
samenhangt met het gebruik van de machine. 
 

Aansprakelijkheid van de onderneming Biodom 27 d.o.o. is beperkt tot voedings unit. Toestel moet 
goed in overeenstemming met de instructies van de fabrikant, maar ook met de wetten van kracht 
worden geïnstalleerd. De installatie moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel, die door 
de fabrikant of de vertegenwoordiger / verkoper 1() (en / of onder zijn toezicht en aansprakelijkheid), 
die de volledige verantwoordelijkheid voor de uiteindelijke installatie en de daaropvolgende juiste 
werking van het geïnstalleerde product veronderstelt. In geval van niet-nakoming van de 
voorwaarden is het bedrijf Biodom d.o.o. is niet aansprakelijk voor de schade. 
 
1 Als vertegenwoordiger / verkoper wordt beschouwd elke natuurlijke persoon of rechtspersoon 
erkend voor de verkoop van producten aan eindgebruikers van deze garantie. 
 
OPMERKING: Biodom 27 d.o.o. is niet aansprakelijk voor eventuele schade en gevolgen daarvan, ook 
als deze zijn een gevolg van het vervangen van defecte onderdeel van de ketel.  
Biodom 27 d.o.o. garandeert dat al haar producten zijn gemaakt van materialen van de hoogste 
kwaliteit. Zoals bij normaal gebruik, dienen defect onderdelen direct vervangen worden. 

ONDERDELEN, DOOR NORMALE SLIJTAGE VALLEN NIET ONDER DE GARANTIE :  

 Dichtingen en gietijzeren onderdelen, die geen tekenen van fouten, welke kunnen worden 
toegeschreven aan de productie fouten vertonen 

 Veranderingen in kleur, scheuren en kleine wijzigingen in afmetingen zijn niet gegrond en 
leveren geen reden voor afkeuring, omdat zij een gevolg zijn van de natuurlijke 
eigenschappen van materialen. 

AANSPRAKELIJKHEID:  
Biodom 27 d.o.o. erkent geen schadevergoeding voor directe of indirecte schade, veroorzaakt door of 
in verband met het product. 

SERVICE TIJDENS DE GARANTIEPERIODE:  
Biodom 27 d.o.o. behandelt problemen met betrekking tot de garantie alleen door de bevoegde 
personen. 

BEVOEGD RECHTER:  
Het Gerechtshof van Koper is bevoegd voor het beslechten van geschillen. In geval van vervanging 
van onderdelen wordt de garantietermijn niet verlengd. Geen vergoeding wordt toegekend voor de 
periode, gedurende welke het product niet kan worden gebruikt. 
 
Biodom 27 d.o.o. is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de instructies. Wij behouden ons het 
recht voor om wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. 
 
 
 
 
 
 
 



Biodom C15 |    instructions for use, maintenance and installation   |    

 

44 
 

 

15. ECHNISCHE GEGEVENS VAN HET MODEL BIODOM C15 

 

 Minimaal Nominaal 

Thermisch vermogen 4,97 kW 17,13 kW 

Efficiency <90 % <90 % 

Pellet verbruik per uur 1,14 kg/h 3,44 kg/h 

Brandtijd van 1 container vulling (ca..) 39,47 h 13,08 h 

CO emissie (bij 13 % O2) 99 mg/Nm³ 40 mg/Nm³ 

Gemiddelde rookgas temperatuur 58 °C 117,12 °C 

Massastroom van rookgassen 4,54 g/s 8,89 g/s 

Brandstof Houtpellet A1, A2 

Ketel klasse (brandstof) A1, A2 

Ketel klasse volgens EN 303-5:2012 5 

Rookgasafvoer Ø80 mm 

Water volume in ketel 42 l 

Ketel water temperatuur 65 °C – 75 °C 

Hoogste ketel water temperatuur 75 °C 

Minimale retour water temperatuur 50 °C 

Maximaal toegestane werkdruk 2,5 bar 

Ketelweerstand ΔT = 20 °C 38 mbar 

Brander kamer volume 60,44 l 

Gewicht 250 kg 

Brandstof Houtpellet – A1 

Pellet container ~ 45 kg 

Rookgaskanaal onderdruk 0,11 (± 0,02) mbar 

  

Voltage 220 V 

Current at maximum electrical consumption during boiler 
operation 1,80 A 

frequency 50 Hz 

Maximaal stroom verbruik tijdens werking van de ketel 101 W 
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Minimaal stroom verbruik tijdens de werking van de ketel 76 W 

Maximaal stroom verbruik tijdens ketel ontsteking 280,5 W 

Veiligheidsniveau IP20 

Ketel werkt met één ventilator 

Boiler operates only in manner of negative pressure combustion 

Ketel werkt zonder anti-condens ventiel 

Geluid niveau                                                                                                 niet hoger dan 70 dB 
 

 

16. AFMETINGEN BIODOM C15 
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__________ 

 

17. INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATEUR 

 
 

__________ 

 
Biodom C15 is een verbranding apparaat voor het verwarmen met pellets. Voordelen van 

verbranding apparaat Biodom C15 liggen in de geavanceerde technologie die automatisch het 

zuurstof volume bepaald voor een optimale verbranding, automatisch de onderdruk 

(schoorsteentrek) regelt en de kwaliteit van pellet herkent. Wanneer een van de voorgaande factoren 

ontbreken geeft de Biodom C15 een alarm weer op het display met een alarm code (bijvoorbeeld: 

indien het rookkanaal verstopt is of niet voorziet in voldoende trek) van rookgassen, Biodom C15 

verschijnt "ALARM PRESS"). 

Overzicht van de alarmen is op pagina 31 

. 

17.1. Schakelprogramma van de pelletketel 

Alvorens over te gaan tot het in gebruik nemen van de pelletketel kunt nog een keuze maken uit één 

van de 3 schakelprogramma’s die de pelletketel heeft. Standaard staat de ketel ingesteld op 

programma 01 .  

Druk enkele malen op de menu knop tot ther verschijnt in het bovenste  display, druk op + of – om te 

wisselen van programma. 

 

De 3 schakelprogramma’s, 

 00 cv pomp stopt en pelletketel werkt door tot set punt is bereikt (standaard is dit 70 

graden). 

 01 pelletketel stopt en cv pomp werkt tot de ketel temperatuur is verlaagd tot 55 graden. 

 02 pelletketel stopt en cv pomp stopt. 

01 wordt voornamelijk gebruikt bij woonhuize welke dmv radiatoren worden verwarmd. 

Ook eventueel in combinatie met een sanitair warmwater boiler.  

02 wordt gebruikt bij het verwarmen van buffervaten.    

Vaak wordt bij verwarming dmv radiatoren in combinatie met een sanitair warmwater boiler 

programma 01 in de wintermaanden gebruikt en 02 in de zomermaanden. 
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Instellen ketelwater tempratuur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instellen ketel water temperatuur.  
• Druk op de menu knop tot in het bovenste display de letters set verschijnen.  
• Het onderste display geeft de ingestelde ketel temperatuur weer.  
• Standaard is het ketelwater ingesteld op 70 °C 

• Door op de + of – knop te drukken kunt u nu deze temperatuur verhogen of verlagen. 
• Stel de ketelwater temperatuur 5 °C hoger in dan de eind temperatuur van het buffer  
     vat/sanitarwater boiler De modulatie van de pelletketel begint 5 °C lager dan zijn set  
     temperatuur.  
• Verlaag de ketel water temperatuur niet lager dan 65 °C (dit in verband met de modula 
     tie). 
• Bij buffervaten en sanitairboilers de ketelwater temperatuur altijd 5 °C hoger instellen dan 
     de ingestelde temperatuur van het buffervat/sanitairboiler (dit in verband met de modula 
     tie). 
 
 

Instellen automatische reiniging branderbak 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instellen automatisch reinigen van de branderbak.  
• Slechte pellets geven meer versinteling (harde brokken in de branderbak) wij adviseren u  
     om in zo’n situatie de automatische reinigingsperiode te verkorten. 
• Druk op de menu knop tot in het bovenste display de letters clen verschijnen. 
• Het onderste display geeft weer de tijd tussen twee reiniging cyclussen bv. 30 min.  
• Door op de + of – knop te drukken kunt u de tijd tussen twee reinigingen vergroten of ver 
     korten. 

Menu knop 

set 

70 

Menu knop 

clen 

30 
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Instellen van het schakel programma 
 
 
 

 

 

 

 

  

Biodom heeft drie schakelprogramma’s waaruit u kunt kiezen, 00, 01, en 02. 
• Druk op de menu knop tot in het bovenste display de letters ther verschijnen. 
• Het onderste display geeft weer het ingestelde schakel programma.  
• Door op de + of – knop te drukken kunt u van programma wisselen.  
• De aanduiding 00 betekend, pomp stopt, ketel werkt tot de ingestelde ketelwater 
temperatuur is bereikt. 
• De aanduiding 01 betekend, ketel stopt, pomp werkt tot het de ketelwater  een 
temperatuur van 54 heeft bereikt. 
• De aanduiding 02 betekend, cv pomp stopt, ketel stopt. 
 

Instellen van het ketelvermogen 

 

 

 

 

 
Nadat u de pelletketel heeft opgestart is het mogelijk om het ketel vermogen in te stellen. 
• Na het opstarten gaat de pelletketel na enige tijd in de “Burn” fase, nu kunt u het ver 
     mogen aanpassen.  
• In het bovenste display ziet u D5 dit betekend dat het ingestelde vermogen 5 is  
     (het hoogste vermogen). 
• In het bovenste display ziet u  ook P5 dit is het vermogen waarin de ketel nu werkt. 
• Door nu knop – één maal in te drukken verlaagt u het vermogen met één stap.  
• Wij adviseren u om het vermogen niet lager dan P4 in te stellen, dit in verband met  
     condens vorming in de ketel.   
 

Menu knop 

ther 

00 

P5 D5 
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Figuur 14: Overzicht van de toetsenbord knoppen: 

BESCHRIJVING VAN HET BEDIENINSPANEEL EN DISPLAY 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Display weergave tijdens n de ketel  “ON” stand 

Bovenste display: Bovenste display toont afwisselend:  

BURN en dan P5D5, waarbij Px betekent werkelijke huidige werking vermogen 

en Dx ingesteld vermogen  

 

Onderste display 

 

Onderste display toont afwisselend:  

Temperatuur van de rookgassen: 155  

Temperatuur van het water in de ketel: b72  

Temperatuur van het retourwater: r45 

 

 

Display weergave tijdens de ketel  OFF stand: 

Bovenste display: OFF 

 

 

Onderste display: 

 

Tijd:  18:35 

 

 

KNOP Functie 

 

AAN/UIT knop 

Ingedrukt houden om het toestel aan / uit te schakelen.  

Bovenste display 
 

Onderste display 
 

Knop wijzigingen + 
 

Knop wijzigingen - 
 

Menu knop 
 

Knop AAN/UIT 
 



Biodom C15 |    instructions for use, maintenance and installation   |    

 

50 
 

 

Kort indrukken om terug te keren naar basisscherm. 

  

+ 

 

Knop + 

Druk deze tijdens werking in om het ingestelde vermogen te verhogen.  

Wanneer u vooraf werking op de MENU-knop drukt, verhoogt deze knop de gewenste 

temperatuur van het water in de ketel. In de menustand selecteert u het gewenst submenu 

door de knop in te drukken. 

 

- 
 

 

 

Knop - 

Druk deze tijdens werking in om het ingestelde vermogen te verlagen.  
Wanneer u vooraf werking op de MENU-knop drukt, verlaagt deze knop de gewenste 

temperatuur van het water in de ketel. In de menustand selecteert u het gewenst submenu 

door de knop in te drukken. 

 MENU knop 

Kort indrukken in het basis display toont de ingestelde waarde van de temperatuur van het 
water in de ketel, die vervolgens kunnen worden gewijzigd met de toetsen + en - .  Houd de 
knop gedurende minstens 2 seconden ingedrukt om het menu te activeren. Houd deze toets 
ten minste 4 seconden om het geavanceerde instellingenmenu te openen. Het daarop 
volgende indrukken van de menu-knop weergeeft het keuze menu. 
Gebruik de toetsen + en - om de parameters in het submenu te selecteren. Korte druk op de 
knop MENU en de ingestelde waarde van de parameter begint te knipperen, die vervolgens 
kunnen worden gewijzigd met de toetsen + en - . 

Korte druk op AAN /UIT - knop en houd MENU-knop ingedrukt om door alle menu-opties te 
bladeren en terug te keren naar basisscherm. 
 

 

Wanneer de installateur de aansluiting heeft gemaakt met de centrale verwarming, het 

rookgasafvoer en het  elektrisch netwerk en deze is in overeenstemming met de instructies voor de 

installateur, is de ketel is klaar voor start-up. Na het controleren van de informatie uit de instructies 

voor de installateur, kan de Biodom C15 in gebruik worden genomen, doormiddel van het indrukken 

van de aan / uit - knop (zie  figuur 14). 

Bij de eerste start-up, moet de installateur de juiste volgorde van de start-up controleren (display): 

 

 Houd knop ON/OFF voor 3 seconden ingedrukt. Display geeft ON aan. 

 "Test fire" – na 10 seconden gaat deze over naar: 

 "Heat up" – de vuurschaal wordt gevuld met pellets, afwisselend toont het display P0 d5 (in 

het bovenste display) en veranderingen in temperaturen; b – temperatuur van het ketel water 

(cv water), alleen een nummer – temperatuur van het rookgas, en r – temperatuur van het re-

tourwater (in het onderste gedeelte van het display), hierna verschijnt: 

 "Fuel igni" – ontsteking van  het verbranding apparaat BIODOM C15 (bij de eerste ontsteking 

kan deze fase 10 minuten duren)  duurt ongeveer 5 minuten, afwisselend toont het display 

P0 d5 in het bovenste display en in het onderste display de temperatuur, waarna deze gaat 

naar: 
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 "Igni test" – controle ontsteking, het display wisselt van igni test naar P0 d5, en de tempera-

turen in het onderste display. Nadat de test is beëindigt, gaat deze naar: 

 "Burn" – ketel werking branden, bovenste display geeft aan Burn, onderste display geeft wisse-

lend aan b -temperatuur van het ketelwater, rookgastemperatuur en r -retourtemperatuur van 

het cv water:  

 LED licht in het bovenste display rechts. Indien het LED licht brand werkt de pellet schroef en 

doseert pellets in de vuurschaal . 

 LED licht onderste display geeft weer de werking van de cv pomp. Indien het LED licht brand 

werkt de cv pomp.    

 Wanneer de temperatuur van het ketelwater de voor ingestelde temperatuur nadert, begint de 

modulatie van het vermogen. Het display geeft aan "regu H2O", in het bovenste display wordt 

afwisselend weergegeven het vermogen (P is het niveau van de werking van de ketel, d is het 

niveau van de ketel-instelling), en onderste display toont de temperatuur.  

 "Cool flui" – Staat van afkoeling, wanneer dit wordt aangegeven op de display gaat het 

verbrandingsapparaat Biodom C15 in een pauze stand, totdat de keteltemperatuur weer 

afneemt (indien de temperatuur van het ketel water is ingesteld op 70 ° C, geeft de ketel "cool 

flui" aan bij een temperatuur van 75 ° C). De weergave "Cool flui" eindigt indien de 

keteltemperatuur voldoende is verlaagt  

 "Test fire"  de procedure van het ontsteken wordt herhaald. 

 

Controle over de werking van het verbranding apparaat Biodom LX  21vereist menu toegang tot het 

programma van de informatie (getoonde gegevens zijn alleen ter illustratie). Open het menu met een 

lange druk op de MENU-knop (zie figuur 14), wanneer het display "TH2O", laat de knop los. Gebruik + 

en - knoppen om de gewenste informatie te selecteren. 

 

Getoonde informatie is: 

 tH2O temperatuur van het ketelwater 

 rH2O temperatuur van het retourwater 

 tFLU temperatuur van het rookgas (H2O )+30-90°C) 

 tChb temperatuur in de vuurkamer (615°C+-40°C) 

 floU inlaat van lucht-zuurstof in de verbranding apparaat (480°C +- 40°C) 

 FanI voltage van ventilator 1 (130V +- 15V) 

 FedI percentage van pellet dosering in de vuurschaal (70% +- 20%) 

Nadat u alle informatie heeft nagezien, gebruik de knoppen + en – om weer naar “TH20” te gaan, 

doormiddel van een kort drukken op de knop ON/OFF keert u weer terug naar het begin menu  

Als in het display "alarm" verschijnt, dient de oorzaak van het alarm te worden bepaald met alarm-

lijst (see page 32). 
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Tel.:  +31 (0)495-564143 
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