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1. KEDEL BESKRIVELSE
Kedel til lav temperaturdrift (op til 95ºC) er produceret som 18, 25,
40, 60 og 80 kW units. Kedlen skal monteres cirkulationspumpe.

2. GENERELLE BETINGELSER FOR ORLAN KEDLER

Kedlen skal monteres af faglig kompetente personer og brugs
vejledningen skal læses grundig inden opstart.

Placering af kedlen:

Kedlen skal monteres efter gældende dansk lovgivning (spørg
skorstensfejeren)
kedlen bør placeres så man let kan åbne for lågerne ; Brændsel bør
kun opbevares I små mængder I samme rum som kedlen (se
gældende lovgivning)
Gulv, vægge og loft skal være af brandhæmmende materiale (se
gældende dansk lovgivning)
Fyrrummet bør være forsynet med elektrisk og vindues lys
Fyrrummet skal være forsynet med en luftventil.
Luft ventiler er normalvis forsynet med en ventilationsrist. Risten må
ikke lukke for mere end 50% af luft tilførslen. Risten skal være af ikke
brandbart materiale. Skorstens diameter bør være ca. Ø20 cm og
bør være højre end tagryggen på huset for at opnå den optimale
træk I skorstenen (se gældende lovgivning
Fyrrummet bør være 2,2 meter eller derover I højden, for at kunne
rense kedlens lodrette røgkammer.
Placer kedlen sådan at der er mulighed for at rense røgrør bagerst I
kedlen

Centralvarmeanlægget må på ingen måde være koblet direkte på
brugsvands installationen.

OBS. Kedlen skal monteres med kedelshunt, således at retur
temperatur ikke er under 50 grader ved drift.

Glassnorerne i lågerne bør smøres med et grafitsmøremiddel (f.eks.
WD-40 e.l.) ca. hver 14. dag, for at undgå at disse bliver hårde.

Kedlens brugsanvisning og tekniske specifikationer bør ligge I
nærheden af kedlen.

I tilfælde af sammenkobling af mere end en kedel, bør følgende
forholdsregler tages.

Kedel rummet skal være udstyret med en vandhane til påfyldning.
gulvafløb bør minimum kunne opsuge mængden af vand fra den ene
kedel.
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Kedelrummets dør bør ikke være af brandbart materiale.
Kedelrummets loft bør være af ikke brandbart materiale.
Det anbafales at isolere for støjen, almene regler kan bruges.
Det anbefales at have et termometer I fyrrummet

Dimensioner på orlan kedlen.

3. Kedlens tekniske specifikationer.
Orlan kedlen er designet til at være varmekilden I
centralvarmeanlæg. Kedlen er designet til at kunne brænde alt
brændbart træ, helt fra træflis til brændestykker. Kedlen er
konstrueret af svejsede plader, som laver en vandlomme omkring
forbrændingskammeret. De indre vægge (ved forbrændingen) er
konstrueret I cortin stål med en tykkelse på 6 mm, resten af kedlens
plade er 4 mm I tykkelse. Den ydre pyntekappe er lavet I 0.8mm
plade, som giver en lyddæmpende effekt. Imellem selve kedlen og
yder kappen er der et lag isolering på 20 mm.

Blæseren er placeret på kedlens forside. Kedlens kontrolpanel sidder
I toppen af kedlen.
Kontrolpanelet kan regulere følgende:
Vandtemperatur, her køres standard med 65-80 grader

Blæseren slukker når den ønskede temperatur I kedlen er opnået.
Blæseren slukker selv når den ønskede temperatur er opnået.
Kedlen er udstyret med en overkognings sikring, I tilfælde af at
kedlen kommer over 85 grader.
Selve forbrændingen sker således.
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Træet gløder I det lufttætte kammer, skorstensaftrækket er lukket, og
blæseren sender en lille mængde luft ind I kammeret; al gassen som
bliver frigivet fra træet under den pyrolytiske proces bliver antændt
og sendt til bunden af kedlen som består af en betonkerne.
Forbrændingen af røggasserne I det nederste kammer kommer helt
op på 1200ºC.
Selve midtersektionen hvorigennem røggasserne bliver presset, er
udelukkende af beton som kan klare temperaturer på helt op til
1600ºC.

4. Tekniske specifikationer for Orlan kedlen.

KEDEL TYPE 18 25 40 60 80

YDELSE KW 4-22 5-31 8-41 15-65 25-85

BRÆNDE LÆNGDE MM. 500 600 600 750 1000

VÆGT KG 370 500 550 890 1060

HØJDE MED
REGULATOR A MM 1125 1240 1420 1500 1500

HØJDE FREMLØB B MM 1050 1120 1360 1420 1420

HØJDE RETUR C MM 110 128 140 200 200

HØJDE PÅ
BUNDVENTIL D MM 45 45 45 45 45

HØJDE PÅ
SKORSTENSRØR E MM 765 870 1130 1180 1180

BREDDE INCL.
REGULATOR F MM 600 640 650 790 790

BREDDE PÅ KAPPE G MM 550 600 600 730 730

DYBDE excl. blæser H MM 900 980 1020 1240 1560

STUDS TIL
EKSPENSION I MM 250 250 250 250 250

SKORSTENS
DIAMETER J MM 185 200 200 210 210

DIAMETER
FREMLØB K MM 2” 2” 2” 65 65

DIAMETER RETUR L MM 2” 2” 2” 65 65

FORBINDELSE M MM GEVIND GEVIND GEVIND FLANGE FLANGE

BUNDVENTIL
DIAMETER N MM 15 15 15 15 15

VAND VOLUMEN DM3 55 75 93 180 205

WATT W 30 30 30 55 55

TRÆ FUGTIGHED -ANBEFALET 20 %

-
ACCEPTABELT

35 %

SKORSTENS TEMP. *C 240 240 240 240 240

MAKS DRIFTSTRYK KPA 200 200 200 200 200

KRÆVET
SKORSTENSTRÆK PA 15-20 15-20 15-20 15-20 15-20

VOLT/FREKVENS V/HZ 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Forbehold for ændringer i ovennævnte specifikationer.
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MICROPROCESSOR TEMPERATURE REGULATOR

EKOSTER 2

Information:
EKOSTER 2 er en moderne styring, udviklet specielt til styring af
underforbrændings kedler. Styringen kan styre blæser samt pumpe på anlæg og
pausefyring af kedel.

 Styring af blæser I forhold til kedeltemperatur
 Blød opstart af blæser
 Justering af blæser ydelse I % ( service indstillinger )
 Programmerbar Pausefyring / Drift tid under pausefyring
 Automatisk afbrydning af blæser efter brændsels udbrænding
 Automatisk styring af cirkulations pumpe på kedelanlæg
 Alarm ved overkogning
 Fejlmelding ved defekt føler
 Automatisk dæmning af lys dioder efter justering



6

Opstart og indregulering af EKOSTER 2 Regulator

Display

Sikring 1,25 A

Hoved afbryder

Plus tast

Menu Tast

Minus Tast

Drift:

Aktiver regulator ved at tændehoved afbryder pos. 1

Regulatoren starter straks blæseren op, de kan nu stoppe blæser ved at trykke en gang på

menu tast og stop lampe vil lyse som tegn på at regulatoren er slået fra / afbrudt.

Plus tasten bruges til at justere alle værdier op

Minus tasten bruges til at justere alle værdier ned.

Juster nu kedel temperatur op til evt. 70 grader ved at trykke på + tast

Når dette er gjort vil display efter kort tid vise den aktuelle tempratur der er på kedlen og det

vil den også gøre under drift, ved kort tryk på + eller – tast vil de se den kedel temperatur de

har bedt kedlen om at opnå.

Tryk nu på menu tasten og hold den inde I ca 3 sek og diode 2 i kontrolpanel vil lyse ved

nederste blæser symbol.

De kan nu justere det antal sekunder blæseren skal køre under pausefyring fra 0-90 sekunder

VEJLEDENDE VÆRDI. Fra 20 sekunder

Ved tryk på menu gemmer de den værdi de har sat.

Tryk igen på menu og diode 1 I kontrolpanel vil lyse.



7

De kan nu justere pausefyrings varighed, det vil sige tiden der går mellem at blæseren kører (

eksempel 20 sekunder ) fra 5 til 15 minutter

VEJLEDENE VÆRDI 5 minutter

For at ændre på andre parameter I styringen skal de ind I service parameter dette gøres på

følgende måde…

Sluk for afbryder og hold menu tasten inde, samtidig med at de tænder for hovafbryder.

Der vil I display nu stå følgende.

H 1. Her kan de justere temperatur fra kedlen afbryder fyringen til den starter igen (

differens temperatur ) fra 2-9 grader. De kan ændre værdien ved tryk på + eller – tast. Vi

anbefaler så lav differenstemperatur som muligt.

Ved tryk på menu igen gemmer de værdien og der vil nu stå PO 65 I panelet. Dette betyder at

pumpen på varmeanlæg ( hvis tilsluttet regulator ) starter ved 65 grader. De kan ændre

instillingen ved at taste på – tasten og der vil nu stå rp I display, hvilket betyder at pumpen

kører konstant.

Vi anbefaler at pumpen justeres til de 65 Gr.

Tryk igen på menu og der vil stå DE. I Display. Denne funktion anvendes ikke på den danske

model , da vi ikke kan andbefale at man kører med rumtermostat på fyret.

Tryk igen på menu og der vil stå P7 I display. Denne funktion andvendes til at justere blæser

op og ned I omdrejninger, afhængigt af nødvendig luftmængde til forbrænding. De kan her

justere fra 3-10 ( 30-100 % ) med

– / + taster, vi tilråder at prøve med 5 ( 50 % ) som udgangspunkt.
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KEDEL STOPPET

PUMPE I DRIFT

BLÆSER I DRIFT

BRÆNDSEL MANGLER

PAUSEFYRINGS TID 5-15 MIN

BLÆSERS DRIFT V/PAUSEFYRING 0-90

Tekninsk data
1. Drift område 0 oC to + 99 oC
2. Regulering område + 60 oC to + 80 oC
3. Pumpestyring aktiv ved + 65 oC
4. Pause fyring: - Blæser drifttid 0-90

- interval 1-15 minutes

5. Drift temperatur område
fra opnået temperatur til opstart igen from 2 to 9 oC

6. Max Strømforbrug : - Blæser 100 W
- Pumpe 100 W

7. Net forsyning 230 V AC, 50 Hz
8. Max forbrug 275 VA
9. Luftfugtighed I opstillings rum ≤95 %
10. Beskyttelses katogori IP 40
11. Isolerings klasse I
12. Rum Termostat 10 – 30 oC
13. Hovedsikring 1.25 A

NOTE
Oplysning hvis der står “Er” på display informerer det om at temperaturen er over 99 oC, eller
under -9 oC eller føler er beskadiget. For at beskytte kedlen vil regulatoren aktivere pumpen til
konstant drift til temperatur er faldet eller føler er skiftet.
Regulatoren vil også automatisk slukke for blæseren under denne proces. Hvis kedlen er tæt
på kritisk temperatur vil stop diode I panel begynde at blinke I dette t ilfælde rådes de til at ,
Skrue ned for kedel temperatur og sæt maximalt forbrug på varmeanlægget til nedkøling er
sket.
EVT. Fejlmelding I display efter overkogning eller beskadiget føler foretages ved tryk på menu
tast 1 gang.
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Indregulering af deres Gasogen Kedel

1. Tænd først op i kedelen med godt tørt træ og tænd for kontrolpanelet med håndtaget til

underforbrænding åbent. Håndtaget skubbet i bund.

2. Når der er ordentligt ild i træet trækkes der i håndtaget for at aktivere underforbrænding

3. Når kedelen har kørt i ca. 15 minutter lukkes den nederste låge op for at kontrollere

forbrændingen, der skal helst stå en gas blå flamme ud af dysen.

Hvis flammen er meget rød i det tyder det på at luftmængden skal justeres ,dette gøres ved at

afmontere skjold foran blæseren, under blæseren sidder der to 6 mm gevindstænger med en

lige skruekærv i enden, disse bruges til at kontrollere det luft der bliver blæst ind i selve dysen

og her kan man selv regulere ved at skrue dem ud eller ind. Det gøres påfølgende måde, Løs

først den 6mm møtrik der sider inderst og prøv derefter at skrue de to gevindstænger 2

omgange ud af begge 2, hvis dette giver den modsatte effekt fortager man blot justeringen

omvendt man bør ved hver justering vente min. 10 min. Så forbrændingen kan nå at ændre

sig.

4. Såfremt man ikke kan få den til at brænde ordentligt kan det være nødvendigt at regulere på

blæseren , prøv typisk at ændre med 10 % af gangen , og kontroller efter 10 minutter om det

har forbedret indstillingen.
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5.Når justeringen er lavet , skal man når kedel har opnået den ønskede temperatur kontrollere

om forbrændingen går i stå når kedelen overgår til pause fyring, dette gøres ved at kigge ind i

det nederste kammer hvor man skal lægge mærke til om der er så meget træk i skorstenen at

røgen ligesom bliver trukket ned i det nederste kammer når kedelen står i pause, hvis dette er

tilfældet skal man prøve at justere det trækspjæld der sidder på blæseren, så det kun står ¼

åbent. I ekstreme tilfælde kan det være nødvendigt at montere en trækregulator

De er nu klar til at bruge deres nye gassogen kedel .

Kedel skal rengøres efter behov, for optimal Drift og økonomi bør de rense deres kedel

mindst engang i ugen.

Rengøring af kedel.

Rens Øverste Kammer samt det nederste kammer fri for aske og sod, samt rengør pakning i

lågerne med en blød børste.

Rens Røgkaneler med medfølgende renseværktøj. Ved Model super renses røgrør dagligt ved

at bevæge håndtag op og ned 4 gange
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Standard Orlan Kedel Super Orlan Kedel



13



srRoJiRENSKf ZKUSEBNI usrAv, s. p.
Engineering Test Institute

Report No. 39-5142/T
Page 9 of 16

Subject tested:
Sample tested:
Date of testing:

Com bustion efficiency (emissions)
ORLAN 25
25.7.2005

name

AleS Onderek

Tests conducted according to CSN EN 303-5:2000 methodology.

Test results:

Testing engineer responsible for the test results:

Roman Oki ina

stg
il
ill
il
UT

tf l,oo7
date

Test No. 1 - Rated capacity (1't period of burning)

Fuel type
Draft

Pa
COe
% b v
vol.

Oz
o/o by
vol.

co
ppm

NO,
ppm

co
% b v
vol.
n = 1

CxHy
ppm

co
mg/m3

(Oz=10%)

oGc
mg/m3

(Oz=10%)

Dust
mg/m3

(O2=10%)

birch chips L
= 45cm

9.6 1 2 . 5 7 .3 89 135 0 .014 28.5 89 12.2 7.8

The values of CO, OGC and dust emissions correspond to class 3.

Test No. 2 - Rated capacity (2no period of burning)

Fuel type
Draft
Pa

COz
% b v
vol.

Oz
% b v
vol.

co
ppm

NOr
ppm

co
% b v
vol.
n = 1

CxHy
ppm

co
mg/m3

(Oz=10%l

oGc
mg/m3

(O2=10%l

Dust
mg/m3

(Oz=10%l

birch chips L
= 45cm

9.0 12.8 6 . 8 192 126 0.029 27.3 1 8 6 11.3 7.8

The values of CO, OGC and dust emissions correspond to class 3.

Average of tests No. 1 + 2

Fuel type
Draft
Pa

COz
o/o by
vol.

Oz
% b v
vol.

co
ppm

NOr
ppm

co
oh by
vol.
n = 1

CxHy
ppm

co
mg/m3

(O2=10%)

oGc
mg/m3

lOz=10%l

Dust
mg/m3

(O2=10%)

birch chips L
= 45cm 9.3 12.6 7.0 140.5 131 0.022 27.9 137 11.8 7.8

The values of CO, OGC and dust emissions correspond to class 3.

Reviewed by: Ing

signature

?,rCo
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Subject tested:

Sample tested:
Date of testing:

Combustion efficiency (emissions) according to Annex A to CSN EN 303-5:2000,
deviation type A
ORLAN 25
25.7.2005

Report No. 39-5142/T
Page 13 of 16

Tests conducted according to CSN EN 303-5:2000 - Annex A

A.1 Deviation forAustria:

A.1.1 Boiler efficiency for rated heat capacity and minimum heat capacity:

boiler. ORLAN 25

Boiler capacity Required
efficiencv

Measured
efficiencv

Rated - 1" burning period 76.1 9 1 . 8

Rated - 2no burning period 76.1 91.2

A.1.2 Limit values of emissions
The following limits are determined for boilers burning wood with manualfuel charging:

biological fuels: - CO: 1100 mg/MJ
- OGC: 80 mg/MJ
- NO,:  150 mg/MJ
- Dust: 60 mg/MJ

boiler. ORLAN 25

Boiler capacity

Averaoe values of emissions
Values measured Converted values

Oz
I % l

co
lppml

CxHy
lppml

NO"
lppml

Dust
[mg/m3]

co
[mg/MJ,

oGc
[mg/MJ,

Nox
Img/MJ]

Dust
[ms/MJ]

Rated - 1"'
burning period 7.3 89 28.5 135 7.8 73 1 3 1 8 1 5 . 1

Rated - 2"u
burnino oeriod

6.8 192 27.3 126 7.8 148 12 159 4.8

A.2 Deviation for Germany:

For Germany, only Class 3 is permissible from the perspective of emission limit values according to Table
No. 7 0f cSru eU 303-5:2000.

In addition, central heating boilers using solid fuels with rated calorific capacity exceeding 15 kW must be
constructed and operated so that the emissions meet the following requirements, depending on the used fuel:
- dust 0.15 g/m", related to the content of Oz in the combustion gases of o,2= 'll o1o
- carbon monoxide CO (for boilers with the capacity of up to 50 kW): 4 g/m', (related to the content of 02

in combustion products Oz= 13 o/o)



PRØVNINGSATTEST                                                       ORLAN 25 

Målte og beregnede gennemsnits værdier (fast brændsel)

Test periode I II

Kedel type Orlan 25 Orlan 25 

Test dato 2005-07-25 2005-07-25

Test forhold Maksimal ydelse Maksimal ydelse

Brændsels type Bøgetræ - 45 cm Bøgetræ - 45 cm

Ydelse - oplyst fra fabrik                  [kW] 25 25

Røg temperatur                               [0C] 154,8 156,8

Brændselsforbrug                         [kg/h] 6,50 6,45

Vand-indløbs temperatur                  [0C] 54,1 53,9

Vand-udløbs temperatur                   [0C] 73,6 73,4

Vand-køle temperatur                      [0C] 18,3 18,9

Kølevand-flow                             [m3/h]

Træk efter kedel                             [Pa]

Ambient temperatur                        [0C]

Relativ luftfugtighed                        [%]

Barometer tryk                             [kPa]

0,3981

9,6

29,5

65,3

98,125

0,3981

9,0

29,9

62,7

98,125

Beregnede værdier – termisk balance

Test periode I II

Kedel type Orlan 25 SUPER Orlan 25 SUPER

Test dato 27-07-2005 25-07-2005

Test forhold Maksimal ydelse Maksimal ydelse

Brændsels type Bøgetræ – 33 cm Bøgetræ – 33 cm

Varme tab – skorsten                        [%] 10,17 10,06

Tab af gas under forbrænding            [%] 0,05 0,09

Mekanisk tab under forbrænding        [%] 0,2 0,2

Varme tab til omgivelserne                [%] 1,49 1,53

Total tab                                          [%] 12,3 12,3

Effektivitet-indirekte metode             [%] 87,7 87,7

Varme ind fyret                               [kW] 28,36 28,14

Varme afgivet                                 [kW] 26,03 25,65

Usikkerhed i effekt måling                [kW] 2,0 1,9

Effektivitet-direkte metode                [%] 91,8 91,2

Kapacitet i forh. til mærke effekt        [%] 104,1 102,6

Kedelens effektivitet ved afbrænding af træ, opfylder kravene i kategori 3 i henhold til ČSN EN 303-5: 2000 Fig. 1 

Gennemsnitlig værdier for gas emission

Orlan
25 kW

Træk
Pa

CO2

[vol
%]

O2

[vol 
%]

CO
[ppm]

NOx

[ppm]
CO

[vol % 
n=1]

CxHy
[ppm]

CO
[mg/m3]
O2=10%

OGC
[mg/m3]
O2=10%

NOx

[mg/m3]
O2=10%

STØV
[mg/m3]
O2=10%

Nominel 9,3 12,6 12,6 140,5 131 0,022 27,9 137 11,8 182 7,8

Orlan
25 kW

Gennemsnitlig emissions værdier 

Målte værdier Konverterede værdier

O2

[%]
CO

[ppm]
CxHy

[ppm]
NOx

[ppm]
STØV

[mg/m3]
CO

[ppm]
OGC

[mg/MJ]
NOx

[mg/MJ]
STØV

[mg/MJ]

Nominel 7,3 89 135 135 7,8 73 13 181 5,1

Ver:23-2008 LT
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Osvědčení ČIA/CAI Accrediation/CAI akkreditering: 
233/2008 

 Akreditovaná zkušební laboratoř/Accredited Testing 
Laboratory/Prøvelaboratorium: 1045.1 

 
Strojírenský zkušební ústav, s. p., Brno, Česká republika 

Engineering Test Institute, public enterprise, Brno, Czech Republic 

 
O S VĚDČE N Í  O  Z K O U Š C E  

T E S T  C E R T I F I C A T E  
P R Ø V N I N G S A T T E S T  

 

 
  

Výrobce - Manufacturer - Fabrikant 
 
 
 

EKO-VIMAR ORLAŃSKI 
ul. Nyska 17b, 48-385 Otmuchów 
Polsko - Poland 

Distributor - Importer – Importør VVS EKSPERTEN 
Blæsbjergvej 54 

 
 

Výrobek - Product - Produkt 
 

Kotel teplovodní - Hot Water Boiler - Centralvarmekedel 

Typové označení / Obchodní označení 
Type designation / Trade mark - Model 
 

Orlan 

Metoda zkoušek - Test Procedure - Test 
procedure 

EN 303-5, třída - class - klasse 3 

Způsob topení - Heating procedure  
- Fyringsprincip 

 

manuální - manually - manuelt    

Palivo - Fuel - Brændsel dřevo - wood - brænde 
  
Výsledky - Results - Resultater  
Jmenovitý výkon - Nominal output - Nominel 
ydelse 

25 kW 

CO (10%O2) 921 mg/mn
3 Max  5000 mg/mn

3 
OGC (10%O2) 46 mg/mn

3 Max 150 mg/mn
3 

Prach - Dust - Støv (10%O2) 33 mg/mn
3 Max 150 mg/mn

3 
Účinnost - Efficiency - Virkningsgrad 90,3 -91 %  Min 76+(6*log af KW) % 
   
Snížený - Lower output - Laveste ydelse --- kW 
CO (10%O2) --- mg/mn

3 Max  5000 mg/mn
3 

OGC (10%O2) --- mg/mn
3 Max 150 mg/mn

3 
Prach - Dust - Støv (10%O2) --- mg/mn

3 Max 150 mg/mn
3 

Účinnost - Efficiency - Virkningsgrad --- %  Min 74,8 % 
 
Podklad pro vydání certifikátu - Basis 
of certificate - Grundlag for prøvningsattest 

Protokol č. - Test Report No. - Prøvningsrapport nr. 
32-7033/T/1 (SZU Brno) 

 
Strojírenský zkušební ústav, s. p. tímto osvědčením o zkoušce potvrzuje, že u předmětného výrobku provedl 
zkoušky s výše uvedenými výsledky. 
Strojírenský zkušební ústav, s. p. approves with this test certificate that testing of the product in question was 
performed with the results as stated above. 
Strojírenský zkušební ústav, s. p. attesterer med dette prøvningsattest, at testen af produktet er i 
overensstemmelse med de ovennævnte værdier. 
 
Brno 2008-07-09 

Alois Randýsek  Skorstensfejer Signatur Aleš Onderek  
   ředitel pro certifikaci 

Director for Certification 
 Direktør certificering 

Dato:  Underskrift: 

ředitel pro zkušebnictví 
Director for Testing 

Direktør for test 




