Logano GE615

Bruksanvisning
Logano GE 615
Panna till olja och gas
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Logano GE615
Kära kund!

Uppställnings-/Pannrum

Buderus olje-/gaspannan Logano GE615 är
konstruerad och framställd enligt senaste tekniska
godkännande och säkerhetstekniska
bestämmelser. I samband med detta har vi lagt
särskilt stor vikt på att göra pannan användarvänlig.

Brännbara material eller vätskor får inte
bevaras eller användas i närheten av värmepannan.

För att uppnå det säkraste, mest ekonomiska och
miljövänliga utnyttjandet av anläggningen rekommenderas att läsa säkerhets- och bruksanvisning
noga och följa dem.

För att undvika skador på pannan ska
förorening av förbränningsluften med freon
(finns t ex i spraydoser, upplösnings- och
rengöringsmedel, målning och limsaker) och
stora mängder smuts undvikas. Rummet vari
värmepannan ställs upp, ska vara frostfritt och
med bra ventilation.

Utförning av arbete på anläggningen
Säkerhetsanvisningar
I tillfälle av gaslukt:
1. Ingen öppen eld!
Rökningsförbud!
2. Undvik gnistor!
Använd inte elektriska kontakter,
heller inte telefon, uttag eller
ringklocka!
3. Stäng av huvudavspärrningskranen till gasen!
4. Öppna fönster och dörrar!
5. Varna husets boende, och utrym
byggnaden!
6. Ring till gasleverantören eller en
VVS-firma när du har
kommit ut från byggnaden!
I andra farosituationer ska du omedelbart stänga
bränsletillförseln och avbryta strömmen till
anläggningen.
När det används olja som bränsle, är
användaren i tillfälle av ett oljeläckage tvungen
att omedelbart låta en reparatör reparera
läckaget!

Montage, bränsle- och rökgasanslutning,
första idrifttagning, strömanslutning samt
service och underhåll får bara utföras av en
VVS-firma. Arbete på gasförande delar ska
utföras av en auktoriserad VVS-firma.
Rengöring och service ska utföras en gång om
året! Då ska det kontrolleras, att hela
anläggningen fungerar felfritt. Konstaterade fel
ska genast åtgärdas.
Vi rekommenderar, att man tecknar ett serviceavtal med en VVS-firma.

Instruktion i funktion och betjäning
Installatören ska instruera användaren i värmeanläggningens funktion och betjäning och
lämna den tekniska dokumentationen till
honom.

Bränsle:
Logano GE 615
– Eldningsolja EL
– Naturgas, flytande gas
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Logano GE615
Idrifttagning
Kontrollera vattenståndet i anläggningen.
– Vid öppen anläggning ska manometerns visare
stå över den röda markeringen.
– Vid stängd anläggning ska manometerns visare
stå inne i det gröna fältet.
– Fyll om nödvändigt på mera vatten, och avlufta
hela anläggningen.
Om anläggningen tappar vatten under driften, får
det bara efterfyllas långsamt med vatten, och hela
anläggningen ska utluftas. Vid riktig förlust av
vattnet ska orsaken hittas och felen repareras.
Idrifttagning av brännaren
• Sätt kontakten Drift (Fig.1. pos. 1) i ställning”I”
Fig. 1
(In).
• Öppna långsamt avspärrningskranen till bränslet.
• Ställ driftstermostaten (Fig. 1, pos. 2) på AUT
eller 80° C. Vid konstantreglering ska du ställa in
den önskade temperaturen, det vill säga vid
gaseldning min. 60°C och vid oljeeldning min.
50°C.
Följ bruksanvisningen till regleringen!

Instrumentpanel, t ex Logamatic 4311

Driftstörning

• Om signallampan på brännarens serviceknapp
lyser, ska du trycka på serviceknappen.
Felen visas också på brännarens fellampa på
instrumentpanelen eller på displayen.
• Om brännaren inte startar även om det är tryckt
flera gånger på serviceknappen, ska du låta en
auktoriserad VVS-firma kontrollera felen.

Avstängning av pannan

• Sätt kontakten Drift (Fig. 1, pos.1) i ställning ”0”
(Från).
• Stäng avspärrningskranen till bränslet.
Är där fara för frost i en period, när värmeanläggningen inte används, t ex på grund av ett
driftsfel, ska det skyddas mot tillfrysning.
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