
 

 

 

ECO=CLIMAX 

BRUGS OG INSTALLATIONS MANUAL 

VEDLIGEHOLDELSE OG 

RESERVEDELS LISTE  
 

Kedel type n° C.B.S.V/ M – 001 

 CE. DIREKTIV 89/392 

 CE. DIREKTIV 73/23 e 93/68 
 

 

 

TEKNISKE DATA 

 
     

KEDEL 

TYPE  

K.W 

YDELSE 

DIMENSIONER  MOTOR 

(KW) 

  

CBSV400   

40 

1440x570x890 0,25   

CBSV600 60 1440x570x890 0,25   

CBSM200 22 1230x600x850 0,25   

CBSC400 40 1230x600x1000 0,25   

CBSM600 60 1230x600x1000 0,25   

CBSM800 80 1230x600x1200 0,25   

CBSM1000 100 120x600x1350 0,50   

CBSM1500 150 1460x750x1650 0,75   

CBSM3000 300 1800x1000x1900 1,0   

CBSM6000 600 2000x1250x2450 1,0   

CBSC Max 1000 2000x1500x2450 1,0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEKTRISK TILSLUTNING 

Kedlen tilsluttes 230 V-50 Hz. Vigtig kedlen skal tilsluttes 

stikdåse med jordklemme. 

Strøm til stoker tilslutts dåsen (med skrift kedeltermostat). 

Pumpen tilsluttes dåsen (med skrift pumpe). 

Dåsen til rum termostater “luses over hvis der ikke er tilsluttet 

rumtermostater.  

   

STYRINGS PANEL 

Styrings panellet som er monteret på kedlens top indeholder 

følgende:Set fra venstre  

 

1) On/Off knap. 

2) Pausefyring. 

3) Kedeltermostat. 

4) Cirkulations pumpe termostat. 

5) Grøn lampe indikerer normal funktion. 

6) Rød lampe indikerer overkognings sikring er blevet 

aktiveret. 

7) Gul lampe indikerer cirkulations pumpe er aktiveret 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMOSTAT OG OVERKOGNINGSIKRING 

Kedel termostaten gør det muligt at regulere den ønskede 

kedel temperatur. Overkogningsikringen sikrer at kedlen 

stopper når temperaturen overstiger 80 Gr. C. Kedlens 

overkogningsikring skal genaktiveres når kedlen har været 

over 80 Gr. C. (Fjern den sorte hætte ved at dreje mod uret 

og tryk på den lille knap under hætten) 

 

Stokeren  

Indeholder følgende: 

 BLÆSER TIL LUFT TILFØRSEL MED REGULERBAR 

SPJÆLD. 

 ELEKTRISK MOTOR FOR SNEGL OG BLÆSER 

 REGULERINGS SYSTEM FOR TILFØRSEL AF 

BIOMASSE. 

TILFØRSEL AF BIOMASSE 

BLÆSER TIL LUFT TILFØRSEL 

Blæseren kører med et fast omdrejnings tal. Regulering af luft 

tilførsel sker ved at dreje på håndtaget ved siden af blæseren. 

ELEKTRISK MOTOR 

Motoren er af typen enkeltfase 0,25-1,1Kw afhænger af kedel 

typen. Motoren er udstyret med en  termosikring som slår 

motoren fra i tilfælde af at sneglen blokeres (tryk på knappen 

på termosikringen for genaktivering af  motoren). 

REGULERINGS SYSTEM FOR BIOMASSE 

Systemet er opbygget med en motor reduktion. 

En fjeder belastet kæde som bevæges af en excentrik, kæden 

bevæger på denne måde et tandhjul som er monteret med et 

ensretter leje på enden af sneglen. Sneglen har 12 hastigheds 

positioner som kan variere tilførslen af biomasse 

TILFØRSEL AF BIOMASSE 

Sneglen er fastgjort i et leje i  den ene ende. I den anden ende 

er sneglen “frit hængende” i bunden af hærden  

 

BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE 
 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

KONTROL INDEN FØRSTE OPTÆNDING 

Når kedlen skal tændes op for første gang er det en god ide at 

kontrollerer følgende :  

 undersøg at termostater og pausefyring er indstillet korrekt. 

 
 

 



 undersøg kedlen har fri røg afgang og at den er korrekt 

tilsluttet. 

 undersøg at de elektriske tilslutninger er korrekt installeret. 

 undersøg om stokeren har biomasse i beholderen og at 

hærden er fyldt op. 

 

 

INDSTILLING AF PAUSEFYRING. 

VIGTIG KEDLEN SLUKKES PÅ ON/OFF KNAP INDEN 

INDSTILLING AF PAUSEFYRING. 

Pausefyringen har 4 drejeknapper. 

De 2 øverste drejeknapper bruges til indstilling af fyringens 

varighed. 

Eksempel: Øverste drejeknap står 2m (2 minuter) og 

drejeknappen under står på 20 , vil kedlen kører 100 % af de 2 

minutter. Ønsker man at kedlen kører 1,5 minutter, stillers 

drejeknappen på 15 og kedlen kører 75 % af de 2 minutter 

De 2 nederste drejeknapper bruges til indstilling af pause tiden. 

Det vil sige, den tid at kedlen skal holde pause i mellem at den  

fyrer. 

Eksempel : drejeknap nr.4 (set fra oven) står på 2h (2 timer) og 

drejeknap nr.3 står 20. Kedlen vil holde pause 100% af de 2 

timer. Ønsker man at kedlen holder pause 1 time, stilles 

drejeknap nr. 3 (set fra oven) på 10 og kører der ved kun 50% 

af de 2 timer. 

EKSEMPLER PÅ INDSTILLING AF PAUSE FYRING 

VARIGHED        

DREJEKNAP 1 DREJEKNAP 2 TID 

2 s  20  2 SEKUNDER 

2 s 15  1,5 SEKUNDER 

2 s 10  1,0 SEKUNDER 

2 s 5  0,5 SEKUNDER 

20 s 20  20 SEKUNDER 

20 s 15  15 SEKUNDER 

20 s 10  10 SEKUNDER 

20 s 5  5 SEKUNDER 

2 m 20 2,0 MINUTER 

2 m 15 1,5 MINUTER 

2 m 10 1,0 MINUTER 

2 m 5 0,5 MINUTER 

 

 

 

 

 

 

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING AF PAUSENS 

VARIGHED  

DREJEKNAP 4 DREJEKNAP 3 TID 

20 m 20 20 MINUTER 

20 m 15 15 MINUTER 

20 m 10 10 MINUTER 

20 m 5 5 MINUTER 

2 h 20 2 TIMER 

2 h 15 1,5 TIMER 

2 h 10 1 TIME 

2 h 5 0,5 TIMER 

20 h 20 20 TIMER 

20 h 15 15 TIMER 

20 h 10 10 TIMER 

20 H 5 5 TIMER 

  

  

REGULERING AF FORBRÆNDING. 

Det er vigtig for at få den optimale udnyttelse af deres 

biobrændsel at kedlen er reguleret korrekt. Reguleringen 

foretages på positionsgrebet som er placeret øverst på motoren. 

Positionsgrebet har 12 indstillings position. Nr. 1 er den laveste 

ydelse, det vil sige at sneglen kører mindst muligt biomasse ind 

i denne position og nr. 12 er den største ydelse, det vil sige at 

sneglen kører mest muligt ind i denne position. Blæseren 

reguleres på spjældet bag på stokeren på håndtaget ved siden af 

blæseren. Det er vigtig at hærden er fyldt godt op så 

forbrændingen foregår øverst i hærden. Lufttilførselen 

reguleres så spidsen af flammen ikke er “sort”. 

 

KEDEL OPTÆNDING 

 

Optændingen foregår manuelt. Start med at fylde hærden op  

med biomasse med sneglen. Når hærden er fyldt, slukkes 

kedlen og der hældes tændevæske ned i hærden. Der efter 

tændes biomassen i hærden med en tændstik eller lignende. 

Kedelen skal værer slukket i 5 – 10 minuter indtil der er 

kommet gløder i biomassen. Derefter startes kedlen på ON / 

OFF knappen (VIGTIG : BRUG ALDRIG BENZIN ELLER 

ANDET EKSPLOSIVT VÆSKE)  

 

 

 

 

RENGØRING AF KEDLEN  

Kedlen bør renses 1 – 2 gange ugentlig dog i tilfælde af 

at der brændes korn bør kedlen renses ofter ca.5 gange 

om ugen. Røg rørerne renses med renseværktøjet   og 

røg kassen tømmes bag på kedlen. Med rense værktøjet 

skrabes asken omkring hærden  ud. I tilfælde af at der 

brændes korn, kan der forekomme en belægning i 

hærden som jævenlig bør fjernes. Når der brændes korn  

anbefales det at blande lidt foderkalk i kornet da korn 

danner en syregas som kan nedsætte kedlens levetid. 

Foderkalk opvejer syre/base forholdet og gør derfor at 

kedlen holder længere. 

Med træpiller vil der forekomme mellem 1% og 3% 

aske. Med korn vil tallet være væsenligt størrere. 

 

I TILFÆLDE AF AT SNEGLEN BLOKERES 

FØLGENDE DELE KAN AFMONTERES SÅDAN: 

  

AFMONTERING AF BEHOLDER 

 Kontrollere at strømmen er afbrudt. 

 Kontrollere at beholderen er tom inden afmontering 

 Afmontere de fire bolte og møtrikker som fast gør 

beholderen på stoker aggregatet. Løft der efter beholderen 

af stoker aggregatet. 

 

AFMONTERING AF BLÆSER 

 Kontrollere at strømmen er afbrudt. 

 Afmontere blæser dæksel på blæser 

 Afmontere blæser hjulet fra motor akslen 

 Afmontere blæser huset. 

 

AFMONTERING AF MOTOR OG REDUKTION 

 Kontrollere at strømmen er afbrudt. Afmontere de fire 

bolte – møtrikker som fastgør motor enheden. Tag motor 

enheden af derefter. 

 Træk kæden fri af knastakslen og fri knastakslen fra 

sneglen. 

 Afmontere motor reduktionen fra beslaget. Motor riduktion 

som er monteret med 4 bolte – møtriker kan nu tages af. 

 Afmontere bolten som fast gør knastakslen fra motor 

reduktionen. Knastakslen kan nu trækkes ud.  

 Afmontere sneglen som er fastgjort med 3 møtriker. 

Senglen kan nu trækkes ud. 

 

INSTALLATION 

 Indsæt stoker aggregatet med sneglen først ind i siden af 

kedelen og monterer de 3 spænde skiver og møtriker som 

skal fastgøre stoker aggregatet. 

 Beholderen samles seperat på gulvet ved siden af stoker 

aggregatet. Når beholderen er samlet, monteres beholderen 



på stoker aggregatet (brug eventuel silikone til tætning af 

beholderen). 

 Tilslut strøm til pumpe og kedel. Kontrollerer at kedel og 

pumpe bliver tilsluttet med jord klemme. 

 

TRANSPORT OG  EMBALLAGE 

Kedel og stoker aggregat samt beholder kommer adskilt af 

hensyn til transporten. Kontrollerer at ingen af delene er 

beskadigt under transport når varen afhentes eller bliver 

leveret.  

Kedlen kan løftes i 2” fremgangs tilslutning. Brug et stykke 

nippel rør 2” lang ca. 200 mm og et Tee stykke. Nippelrøret 

monteres i 2” fremgangs tilslutning og Tee stykket monterers 

oven på . Derefter kan en kæde eller strop trækkes igennem 

Tee stykket og kran eller talje kan bruges til at løfte kedlen. 

(Disse dele følger ikke med kedelen) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

ELEMENTER SOM KAN FREMPROVOKERE 
EVENTUELE UREGELMÆSSIGHEDER UNDER 
KEDELENS DRIFT 
 

EVENTUELE 

PROBLEMER  

GRUND LØSNING 

Kedlen brænder 

dårligt 

Fugtig 

biomasse 

Tøm beholderen for 

fugtig biomasse og 

fyld tørt på 

Overkogningsikring 

slå fra 

Defekt 

termostat 

Udskift den defekte 

termostat 

Overkogningsikring 

slå fra 

Termostat føler 

sider ikke nede 

i dyklommen 

på kedel toppen 

Åben for kedel 

styring og placerer 

føler i dyklommen. 

Dårlig virknings grad Røg rør-kedel 

er sodet til 

Rens kedlen 

Kedlen kører langt 

over den ønsket 

temperatur 

Defekt 

termostat 

Udskift termostaten 

Biomasse danner 

“bro”i beholderen 

Ikke egnet 

biomasse eller 

fugtig biomasse 

Tøm beholderen og 

fyld tørt og egnet 

biomasse i 

 

Støj fra kedlen (som 

luft bobler 

Luft i kedlen – 

anlæget 

Udluft systemet 

 

GARANTI  

 

Generelle betingelser -  ECO=CLIMAX garanterer for at 

deres produkter lever op til den gældende lovgivning. 

ECO=CLIMAX tager ansvar for eventuelle fejl fra 

produktionen. ECO=CLIMAX vil dog have mulighed for at 

fremsende den defekte del. Hvis kedelen har kogt i tilfælde 

af at have fyret med fast brændsel frasiger ECO=CLIMAX 

sig ansvaret for  eventuelle skader på kedelen. 

 

 

 

 

 

 

 

  

DEL BETEGNELSE 

ID RESERVE 
DEL NR. 

BETEGNELSE STK 

    

1 CSBC-0060 Blæser dæksel 1 

2  Blæser hjul 1 

3 6.666.26 Blæser hus 1 

4 CMP1142S Elektrisk motor (Til kedel 
type C.B.S.C.; C.B.S.V) 
22-40 KW 

1 

 CMP1566S Elektrisk motor (Til kedel 
type C.B.S.M.  50.000 Kcal)) 

1 

 CMP2032S Elektrisk motor (til kedel type 
C.B.S.M.  150.000 Kcal)) 

1 

 CMP2033S Elektrisk motor (Til kedel 
typeC.B.S.M. > 150.000 
Kcal) 

1 

5 MVF49F Motor reduktion 1 

6  Leje 2 

7 CSBC-0030 Knastaksel 1 

8 8x20 Not 1 

9 CSBC-0050 Motor beslag 1 

10 CSBC-0070 Afstands stykke 1 

11 CSBC-0020 Kæde til regulator 1 

12 CSBC-0090 Kædehjul 1 

13 CSBC-0040 Inder del jeje 1 

14 CSBC-0010 Låse ring 1 

15 6205-RSR Leje  

16 TC 32-47-10 Simmer ring 1 

17 CSBC-0100 Tilkoblings beslag for snegl 1 

18 CSBC-0110 Snegl 1 

19 CSBC-0120 Stoker aggregat 1 

20 CSBC-0110 Beholder 1 

21 CSBC-0120 Låg for beholder 1 

22 00622056 Termometer 1 

23 02018095 Termostat 1 



 

 

 



 


