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Bruksanvisning
Logano GE315
Specialvärmepanna för
olje-/gasfläktbrännare

Var vänlig läs texten noggrant före idrifttagandet

För användaren

Bruksanvisning Logano GE315
Kära kund, käre kund,
Buderus olje-/gasspecialvärmepannor Logano GE315
är konstruerade och tillverkade enligt de nyaste
teknologiska kunskaperna och säkerhetstekniska
reglerna. Användarvänligheten har värderats särskilt
högt.
Säkerhetsanvisningarna och bruksanvisningen måste
beaktas för en säker, ekonomisk och miljövänlig
användning av anläggningen.

!

Säkerhetsanvisningar
Vid gaslukt:
1. Ingen öppen eld!
Rök inte!
2. Undvik gnistbildning!
Använd inga elektriska brytare,
inte heller telefon, stickkontakt
eller ringklocka!
3. Stäng huvudspärranordningen för
gasen!

Uppställnings-/pannrum
Till- och frånluftsöppningarna får inte förminskas eller
stängas.
Antändliga material eller vätskor får inte lagerhållas eller
användas i närheten av värmepannan.
För att undvika skador på pannan är det förbjudet att
förorena förbränningsluften med halogenkolväten (finns
i t ex sprayburkar, lösnings- och rengöringsmedel, färger
och lim) och mycket damm. Värmepannans
uppställningsplats måste vara frostsäker och väl
ventilerad.

Arbete vid värmeanläggningen
Monteringen, bränsle- och avgasanslutningen, det
första idrifttagandet, elanslutningen liksom
underhållet och servicen får endast utföras av ett
auktoriserat företag. Arbeten på gasförande delar
måste utföras av ett godkänt företag.
Genomför rengöring och underhåll en gång per år!
Kontrollera samtidigt att hela anläggningens funktion är
felfri. Åtgärda genast brister.
Vi rekommenderar att sluta ett underhållskontrakt med
ett fackföretag.

4. Öppna fönster och dörrar!
5. Varna de boende i fastigheten och
lämna byggnaden!
6. Ring
gasleverantören
eller
värmefackföretaget från en plats
utanför byggnaden!
Vid andra typer av risktillfällen, stäng genast
huvudspärranordningen för bränslet och sätt anläggning
strömlös, tryck t ex in nödstoppsknappen utanför
pannrummet.

Undervisning i funktion och betjäning
Tillverkaren ska göra idkaren av anläggningen förtrogen
med värmeanläggningens funktion och dess betjäning
och överlämna de tekniska underlagen till denne.

Bränslen
Logano GE315:
– Eldningsolja EL
– Naturgas, gasol

Vid användning av olja som bränsle är idkaren
förpliktad att genast låta en fackman åtgärda
upptäckta oljeläckage!

Ändringar på grund av tekniska förbättringar förbehålles!
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Bruksanvisning Logano GE315
Idrifttagande
Kontroll av anläggningens vattennivå
– Vid öppna anläggningar måste manometerns visare
överensstämma med den röda markeringen.
– Vid stängda anläggningar måste manometerns
visare stå innanför den gröna markeringen.
– Fyll vid behov på vatten och avlufta hela
anläggningen.
Fyll långsamt på vatten och avlufta hela anläggningen
vid vattenförluster under drift. Vid ofta förekommande
vattenförlust, fastställ orsaken och låt åtgärda den
direkt.
Påfyllnings- och driftvatten
Ta vid körningen av värmepannan hänsyn till
vattenkvaliteten som finns på driftorten. Eventuellt
måste vattnet renas.
JANVISNING!
Uppgifter om vattenrening finns i arbetsbladet
K8 „Vattenrening för värmeanläggningar“ (hela
katalogen) eller i det bilagda extrabladet
„Vattenrening“.
Idrifttagande av brännare

l Ställ driftbrytaren (Illustration 1, pos 1) i läget „I“
(På).
l Öppna bränslespärrkranen långsamt.
l Ställ temperaturregulatorn för pannvatten
(Illustration 1, pos 2) på AUT respektive 80 °C. Ställ
in den önskade temperaturen vid konstantreglering,
vilket innebär min 60 °C vid gaseldning och min 50 °C
vid oljeeldning.
Följ bruksanvisningen för regleringen!

Störning
l Tryck in återställningsknappen om signallampan på
brännarens återställningsknapp lyser.
Störningen visas dessutom via störningslampan på
regleringsapparaten respektive i displayen.
l Startar inte brännaren efter att återställningsknappen
tryckts in flera gånger, så måste ett godkänt
fackföretag avhjälpa störningen.
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Illustration 1 Regleringsapparat, t ex Logamatic 4311

Urdrifttagande
l Ställ driftbrytaren (Illustration 1, pos 1) i läget „0“
(Av).
l Stäng bränslespärrkranen
Är inte anläggningen i drift vid frostrisk, t ex på grund av
en störning, måste den skyddas mot frosten.

Ändringar på grund av tekniska förbättringar förbehålles!
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Värmefackföretag:

Buderus Heiztechnik GmbH, 35573 Wetzlar
http://www.heiztechnik.buderus.de
e-mail: info@heiztechnik.buderus.de

