
 Manual - model 1200GP & 1700GP 

Kære Kunde. 

 

Tillykke med dit nye BioMax pillefyr. 

 

Læs denne manual grundigt igennem inden installationen påbegyndes. 

 

Manualen er inddelt i følgende afsnit: 

 

Montering af fyret 

Første opstart 

Styringen 

Rensning 

Fejlfinding 

Garanti 

Tekn. Specifikationer m.v. 

Tekniske tegninger/billeder 

EU overensstemmelseserklæring 

BioMax pillefyr er godkendt ved Dansk Teknologisk Institut efter norm  

DS/EN 303-5 klasse 5. 

CE   A—virkningsgrad  A– Miljø 

Version 1,0 



Prøvningsattest 

 

 

 

Montering af fyret. 
 

Fyret skal monteres i henhold til gældende Brandteknisk vejledning, og skal monteres af en autoriseret installatør. 

Kontroller at fyret ikke har transportskader inden arbejdet påbegyndes. 

 

Fyrrum 
 
Fyrrummet skal være udført i henhold til gældende byggenormer, med en højde på min. 2,5 m og i henhold til direktiv 

BTV32.  

Gulvet skal være af ikke brændbart materiale, eller alternativt dækket af en 0,7 mm tyk stålplade, som går mindst 

0,5 m ud fra kedlen i alle retninger. 

Sørg for god lufttilførsel. Kedelrummets luftindtag bør have et areal på mindst 200 cm². (f.eks 20x10 cm.) 

 

Vær forsigtig når kedlen skal transporteres på plads, da kedlens kappe er ”løs”, og kun hviler på bundpladen. 

Det anbefales at afmontere brænderen og askeskuffen, så vægten minimeres. 

 

Kedlen stilles i vatter, og røgrøret forbindes til skorstenen.  

Røgrøret bør ikke være over en meter langt. Hvis det er nødvendigt med længere rør skal dette isoleres. 

 

Kedlen skal monteres med shunt, så returtemperaturen maksimalt er 15’C lavere end fremløbstemperaturen. 

Fremløbstemperaturen skal minimum være 60’C. Hvis kedlen monteres i lukket anlæg (med trykekspantion) skal der 

monteres en 2,5 bar sikkerhedsventil. 

 

Bemærk at garantien bortfalder hvis shunten og/eller sikkerhedsventilen undlades. 

 

Placer nu magasinet på den side af kedlen du ønsker, og sæt dækpladen til snegle hullet på modsatte side. Stik sneglen 

”baglæns” gennem hullet, så den står med udløbet over brænderens nedfaldsrør. Husk at monterer det lille støttebeslag 

som medfølger sneglen, i det dertil forberede huller i bagpladen på fyret, så sneglen ikke ”bare” står på  slangen. 

 

Afstand fra vægge 

Ved placering af kedlen, husk at bevare den minimale afstand fra vægge når du installerer udstyret. Husk også at 

skabe en god tilgang både til kedlen, brænderen og skorstenen. Dette er meget vigtigt for vedligeholdelsesarbejde og 

rengøring. 

Min afstand bag kedlen er 0,5 m, ved siden af kedlen 0,2 m, og foran kedlen 1,5 m. 

 

Skorsten 

Mindste anbefalede skorstenshøjde er 6 m. Skorstenstrækket er af stor betydning og bør minimum være 19 Pa. (1,9mm 

vandsøjle)maksimalt træk bør ikke overskride 40 Pa. 

Kære SLUTBRUGER. 
Tillykke med dit nye BioMax pillefyr. 

 

Det er vigtigt at læse brugermanualen før brug. 

 

Vi anbefaler følgende vedligehold af dit nye anlæg. 

Efter ca. 300.kg forbrug, eller efter behov, skal du gøre følgende. 

Tøm  askeskuffen og kontroller bændekammer og  turbulatorer for aske. 

Rens om nødvendig lufthullerne i brænderrøret. 

Tjek om magasinet er fyldt med savsmuld i bunden, og rens det. 

 

Ca. hver 3. måned 

Fjern dækslet i toppen kedlen, fjern røgsugeren og rens turbulatorerne 

Benyt altid en god kvalitet træpiller i Ø 6 eller 8.mm og en max længde på 30 mm.  

Bemærk!  

Skorstenstrækket skal være mindst 19 pcal. Hvis denne værdi ikke opnås, skal der fjernes nogle turbolatorer fra røgka-

nalerne, til det korrekte træk er opnået, eller montere en røgsuger på toppen af skorstenen. 
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Dette bør du være opmærksom på, før du tager anlægget i drift. 

 
Brænderen er tilpasset til et skorstenstræk på Minimum 19 Pa. 

Vi anbefaler at der monteres trækstabilisator og denne indstilles til 20 Pa 

Ved fyring uden trækstabilisator varierer trækket konstant afhængig af vejr og vind forhold. Det vil sige, at det er 

trækket i skorsten der styrer forbrændingen og ikke  røgsugeren. 

 

Røgtemperaturen kan kontrolleres direkte efter kedlen. Vi anbefaler en røgtemperatur mellem 75 – 120 grader. En for 

lav temperatur giver anledning til kondens, hvilket kan forårsage frostskader og korrosion. ( Røgtemperaturføler kan 

tilkøbes VVS nr: 303005230) 

En for høj temperatur kan give skader på skorstenen og er desuden uøkonomisk. 

Det er uundgåeligt med kondens i en kold skorsten ved opstart. Det er væsentligt at skorstenen er varm og tør under 

normal drift. Kontroller derfor først røgtemperaturen, når kedlen er oppe på sit setpunktet i drift. En meter fra toppen 

af skorstenen skal røgtemperaturen være mindst 68 grader. 

Installatøren kan give råd om hvilke ændringer og justeringer som evt. bør foretages. 

Hvis man har en lav røgtemperatur kan man med fordel have færre turbolator rør i kedelen og flere ved høj røgtempe-

ratur. Er røgrøret mere end 30 cm langt, bør det isoleres 

Grå eller sort røg fra skorstenen indikerer for lidt luft. Ved korrekt indstilling vil man normalt ikke kunne se røgen 

fordi den er hvid. Hvid røg består mest af vanddampe hvilket gør at ved lav udetemperatur, vil man kunne se røg 

(vanddamp) fra sin skorsten. Dette er helt normalt. 

Finjusteringen af brænderen skal foretages når kedlen har opnået normal driftstemperatur (mindst 60°C) og brænderen 

går 100% i drift i mindst 15 minutter. 

 

Indstil luftmængden (røgsuger). Indstilling af korrekt luftmængde er vigtig for at få en høj højvirkningsgrad og der-

Før installation undersøges det om der skal søges en bygningstilladelse ved den lokale kommune.  

Indretning af fyrrum og placering af BioMax pilefyr skal overholde gældende brandtekniske regler for fyrrum, i hen-

hold til BTV32 fra Dansk Brand og sikringsteknisk Institut. Kedlen bør installeres af certificeret montør som også skal 

instruere i brugen af BioMax pillefyr.  

Installationen skal godkendes af skorstensfejeren og tilmeldes skorstensfejerordningen.  

Gør forsikringsselskabet opmærksom på den nye installation.  

BioMax er et færdig monteret produkt fra fabrikken, og det eneste som skal monteres ved montering af kedlen er en 

shunt, så kedlen kan holde en retur temperatur på max 15 grader under fremløbs temperatur. Hvis der ikke er monteret 

shunt bortfalder garanti på kedel.  

Kedlen skal monteres med jord i 230V kontakt.  

BioMax pillefyr er godkendt til installation med trykekspansionsbeholder. Ved installation af lukket trykekspansions-

beholder, skal man overholde Arbejdstilsynets vejledning omkring ”Tekniske hjælpemidler B.4.8 "Indretning og an-

vendelse af fyrede varmtvandsanlæg” . 

Der skal altid være adgang til frisk luft til fyrrummet for at sikre, at forbrændingen får den mængde ilt der skal til og 

ligeledes for at sikre skorstenens virkning. Hvis ikke skorstenen kan trække luft ud af rummet, vil røgen ikke have 

samme flow og kan derved risikere at trække ud i fyrrummet i stedet.  

Skorstenen skal være isoleret for at undgå kondensering da skorstenstemperaturen under drift kan være under 70°C. 

Røgrøret fra kedel og ind til væggen kan ligeledes med fordel isoleres for ikke at køle røgen yderligere inden den når 

skorstenen.  

Det anbefales at installere en trækstabilisator , for at opnå den bedste mulige forudsætning for en god forbrænding. 

Kedlen skal tilsluttes skorsten til våd drift ifølge standart 1856-1  
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Første opstart. 

 
Kontroller at der er vand på anlægget, og at det er udluftet. 
Tilslut strømmen. Styringen vil straks lyse op, og efter ca. 10 sek. har den nulstillet, og  en boks vil komme frem hvor 

du bliver bedt om at vælge kedel på en liste, og stille ur og dato. Du vil kun blive bedt om dette første gang styringen 

bliver tændt. 

 

Herefter vises et grafisk billede af anlægget.   

 

Det første du skal gøre er at afveje pillemængden over 200 doseringer. Derfor skal du sætte en affaldssæk under sneg-

lens udløb. Hæld piller i siloen. 

Når du har gjort det, trykker du på ”Menu”, og på ”kør snegl”. Nu begynder sneglen at køre, og når den er fuld af pil-

ler, og giver en stabil mængde, stopper du sneglen igen. 

Tøm nu sækken og tryk på ”Afvej piller”. Sneglen vil nu køre 200 doseringer. Du skal nu veje pillerne—Når du har 

gjort det taster du vægten ind i   ”Pillemængde” og indtaster mængden i gram. 

Dette gøres igen, efter behov, fx når der skiftes piller 

 

Monter nu slangen mellem snegl og brænder. Tryk  nu på ”Start”.  

Sneglen vil nu køre optændingsbrændsel ind, og el-tænderen vil tænde. Efter få minutter vil der være ild i pillerne.  

 

Når pillerne er antændt, vil styringen registrere dette ved hjælp af fotocellen. Efter nogle minutter vil styringen lang-

somt steppe op til 100% drift. Når temperaturen er 5’C under setpunktet går styringen over i normal drift. 

Eksempel: Du har vejet at der 

kom 600 gram piller efter 200 

doseringer. Aflæs skemaet og 

indstil start brændsel til ca. 40 

sek. 

Automatisk optænding 

 

Softwaren er opbygget sådan, at den doserer en start mængde træpiller, og så supplerer den op med mindre doseringer 

til den rammer det rette niveau, hvorefter pillerne antændes. 

 

Der er lagt en grundindstilling ind i styringen som vil virke fint i de fleste tilfælde, men afhængig af pillernes kvalitet 

og struktur, og ikke mindst sneglens dosering, kan det være nødvendigt at ændre indstillingerne. 

Der kan være stor forskel på hvor meget sneglen doserer, afhængig af bl.a. sneglens hældning og pillernes længde, 

mængden af støv i pillerne m.v. 
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Styringen. 

 
Fra styringens touch skærm har man adgang til to menuer: 

- Bruger indstillinger. 

- Montør indstillinger 

 

 

Bruger indstillinger: 

Her indstilles den ønskede kedeltemperatur, som ikke bør være under 60 grader. 

Her indstilles den mængde piller (kilo i tmen) man ønsker at tilføre kedlen når den kører 100% 

ydelse.  Dette er normalt ikke et parameter der skal indstilles (se evt fabriks standart værdier) 

Røgsugeren vil køre op til 100% i 10 sekunder X minutters drift. Intervallet indstilles her. 

Her indstiller du hvor ofte askepladen skal køre. Det er meget individuelt hvor ofte den skal køre da 

det er meget afhængigt af pillekvaliteten . Standard indstilling. 2000 gram. 

Hvis denne funktion er aktiv vil kedlen stoppe hvis de falder til under X procent i ydelse, og vil ven-

te i X timer før den starter op igen. F eks hvis ydelsen falder til under 20% kan den stoppe og vente  

1 timer før den starter igen. Ydelse og pausetid indstilles her. 

Snegl afvejning/manuel kørsel: Her kan du foretage den nødvendige dosering af  200 portioner pil-

ler, som skal vejes og værdien (vægten) indtastes i styringen. På denne måde ”ved” kedlen hvor 

mange piller der køres ind ved hver dosering. Der bør foretages en ny afvejning hvis der skiftes til 

andre piller, eller hvis kedlen ikke kører optimalt. 

Her kan du indtaste hvor mange kilo piller du har i magasinet, og styringen vil automatisk tælle ned. 

Du kan se det aktuelle tal i app’en.  

VVB priortet: Hvis funktionen er aktiv, og der er monteret en temperaturføler (tilbehør) i varmt-

vandsbeholderen (VVB) kan kedlen starte og stoppe jævnfør behovet for varmt vand. Ønsket VVB 

temperatur og tilladt temperaturfald indstilles her. F.eks VVB temp 60 grader/tilladt temp.fald 6. Her 

vil kedlen starte ved 54 grader og stoppe ved 60 grader. Det er en fordel at stille kedeltemperaturen 

ca. 5 grader højere end den ønskede VVB temperatur. 

Info: Her kan man se en række nyttige informationer. 

Drifttid i timer 

Antal optændinger (så man kan følge med i el-tænderens levetid). Kan nulstilles. 

Hardware version 

Software version 

Styring ID (skal bruges  ved tilkobling til WiFi) 

Sæt ur: Her indstilles ur og dato. 
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Montør menu. 

Her kan du justere de forskellige parametre vedr. automatisk optænding. Se også næste 

side. 

Her kan du hæve eller sænke røgsugerens omdrejninger, i høj og i lav last. Hastigheden på 

røgsugeren stiger lineært fra 30% ydelse og op til de 100% alt efter fyrets ydelse, og kurven 

ændres ved at justerer omdrejninger op eller ned. Ved sort aske hæves tallet, ved lys aske 

sænkes tallet. (Se evt standartd værdier) 

Her kan du aktivere eller deaktivere forskelligt ekstraudstyr.   

Her kan du indstille max. Drift i procent. Det kan være en fordel at stille værdien til f.eks 

70% i de varme måneder. 

Her kan du vælge mellen dansk og engelsk. 

Ekstern start /stop betyder at du kan tilslutte f.eks en rumtermostat der bestemmer hvornår 

fyret skal køre. Her kan du vælge om funktionen skal være aktiv. 

I menuen outputs kan du teste fyrets forskellige funktioner f.eks askeplade, røgsuger og 

snegl. I menuen inputs kan du se de faktiske tal for temperatur m.v, og hvilke signaler sty-

ringen modtager fra de forskellige sensorer. 

Her kan du indlæse ny software i styringen. Software består af 2 filer, som kan 

hentes på VVS-Ekspertens hjemmeside. Findes bla under biomax GP i pak-

ket format, som skal udpakkes før brug. Der skal benyttes en usb nøgle for-

materet i fat 32, helts ikke over 8 gb. Bemærk du kan ikke åbne softwaret 

Her kan du gendanne alle fabriksindstillinger. Styringen vil dog altid gemme kedel type 

og sidste pille afvejning. 

Her kan du vælge hvilken kedel du har (størrelse). Det er vigtigt at den rigtige type er 

valgt. 
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MIN Når minimumsdrift er deaktiveret, har du her mulighed for at justerer minimums ydelse her 

Bliver min ydelse for lav, vil fyret gå ud i lav last 



Indstilling af automatisk optænding 

Her indstilles mængden af start brændsel (første dosis piller) i antal sekunder 

som sneglen kører. Se tabellen på side 4. 

Her indstilles hvor hurtigt røgsugeren skal køre under optænding. Røgsugeren kører op og 

ned i omdrejninger under opstart., for at ”puste til ilden”.  Det er max. ydelsen der indstilles 

her. 

Her indstilles hvor mange sekunder el-tænderen skal varme op, før der indføres suppleren-

de piller. 

Her indstilles hvor længe el-tænder og røgsuger maksimalt må være tændt , før det er en 

forgæves optænding og fyret går i alarm. 

Her indstilles hvor mange supplerende doser piller der må indføres under en optænding. 

Her indstilles mængden af piller i hver supplerende dosis, regnet i antal sekunder sneg-

len kører 

Her indstilles intervallet mellem de supplerende doser, i sekunder. 
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Standart værdier : 

 

optænding 

 

Tændbrændsel : 28 sek     

Tændluft:  80% 

Opvarmning: 80 sek 

Timeout: 800 sek 

Max doser: 20 

suger omdrejninger  

 

10kw:    900 rpm    1800 rpm 

12 kw:    900 rpm    1900 rpm 

15 kw:   900 rpm    2050 rpm 

17 kw:   900 rpm    2350 rpm 

Kg / time 

 

10 kw:   2,2 

12 kw:   2,4 

15 kw:   3,3 

17 kw:   3,7 



 

Eksempel: 

Vi har sat fyret til at holde pause i 5 timer, når det har moduleret ned til 30% drift. Men vi vil være sikre på at fyret 

kører om morgenen når alle skal i bad. Så vi stiller Boost 1 til at starte fyret kl. 6.30.  

Nu vil fyret starte op kl. 6.30 selv om det står i pause, og der normalt ville være f.eks. 2 timer tilbage, inden næste 

opstart. 

Når fyret så er startet op, vil det køre indtil det har varmet op, og igen modulerer ned til 30% (eller den værdi man har 

indtastet). 

Dog vil den springe Boost over, hvis kedeltemperaturen er mindre end 10 grader under setpunktet. 

 

Hvis Boost 1 eller 2 står til kl. 00.00 er den pågældende funktionen inaktiv. 

 

Hvis du tilslutter en rumtermostat  og bruger funktionen ”Ekstern start/stop” vil Minimumsdrift automatisk blive deak-

tiveret. 

 

Beskrivelse af funktionen Minimumsdrift. 

Som standard er fyret indstillet til at holde pause i 3 timer, når det når ned på 20% drift. Det er  

individuelt hvordan indstillingerne skal være.  

I et velisoleret hus med gulvvarme kan man køre med lang pausetid, hvorimod man i et mindre  

velisoleret hus, kun med radiatorer, med fordel vil kunne sætte Minimumsdrift til 1 times pause  

ved 20% drift. 

 

I sommerperioden kan man i de fleste tilfælde køre med f.eks. 5 timers pause ved 40% drift, og  

man kan med fordel stille Max. Drift til 70%. 

Hvis man om sommeren kun skal bruge varmt vand, kan man indstille Boost tidspunkterne, og  

samtidig stille pausetid til 23 timer. Så starter fyret kun på de indstillede tidspunkter. 

Minimumsdrift er en funktion der stopper fyret så det ikke kører ved lav belastning. Dette sparer både piller og drift 

timer. 

STOP  VED: På knappen "Stop ved" bestemmer man hvor langt fyret skal modulere ned, i % før det går i pause. 

Det kan ikke anbefales at indstille den til mindre end 20%. 

PAUSE:   På knappen "Pause" bestemmer man hvor mange timer fyret skal stå i pause, inden det starter op igen. 

Når fyret er i pause, vil man på hoved skærmbilledet kunne se at den tæller ned "Starter om X timer/minutter". 

(standart 3 timer). Kan med fordel sættes ned til 1 time, i de køligere perioder. 

BOOST: er faste starttider du kan sætte ind, så fyret f.eks altid starter en time før du står op (hvis det ikke kører i for-

vejen) 

Indstillingerne kan kun ændres når fyret er stoppet.  

I de varme måneder kan du eventuelt øge Pause tiden, og du kan også med fordel sætte  MAX YDELSE ned til f.eks. 

70%. Find punktet under 
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Tilslutning til WiFi 
 

Kontroller at modulet er aktivt, under fanebladet MONTØR / EXTRAUDSTYR / IO BOX 

Efter aktivering kan Wifi boxen forbindes til internettet 

Det gør du under fanefladet MONTØR / AVANCERET / INTERNET 

Her kan du tilslutte Wifi. Du skal indtaste navnet på dit router, samt adgangskoden til netværket. 

Ønsker du at bruge fjernstyring fx fra tablet eller mobil, forbindes disse under TILSLUT ENHED 

 

Har du Wifi aktiveret har du mulighed for at styre dit fyr fra en ekstern enhed., som telefon eller tablet. 

Du skal være meget påpasselig når du bruger denne mulighed, da evt ændringer vil blive lavet på fyret mens du gør 

det på enheden, uden at du kan kontrolerer at alt er som det skal være. 

Når du har åbnet programmet, skal fyret og programmet kobles sammen. 

Det gør du under Enheds Indstillinger og Tilknyt Enhed 

På fyret skal du under Wifi trykke på tilslut, og det nummer der fremkommer skal indtastes under enhedstilslutning. 

Der er max.10 min fra aktivering til koden skal være tastet ind. 

 

Programmet til at styre fyret fra, finder på via  denne net adresse  https://vvseksperten.azurewebsites.net/  

Eller Biomax.dk 

Det giver adgang til at styre næsten alt via mobil eller tablet, samt se aktuel status på fyret 

 

Efter at have installeret Wifi modulet vil du kunne styre varmtvandsprioritering samt ekstern start/stop. 

 

Varmtvands prioritering findes i den Bruger menuen. 

Under menu punktet kan den aktiveres/deaktiveres, samt justerer varmtvandstemperaturen, samt hvor mange grader 

temperaturen må falde før fyret starter op. 

Når varmtvands prioritering er aktiv, vil der ud af RELAY udgangen komme spænding, som kan styrer en 3 vejs 

ventil e.l. i forbindelse med varmtvandsbeholderen (extraudstyr: føler vvs nr 303005225, 3vejs ventil vvs nr 

461063006) 

 

Ekstern start stop, findes i den gule menu 

Med ekstern start/stop har du mulighed for at styre fyret fx med en ekstern termostat, kontakt eller lignende. Du skal 

være opmærksom på at indgangen er spændings fri, og der ikke må komme spænding ind på indgangen, kun lusning 

af de 2 klemmer. (fx sas styring vvs nr 046550200) 
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Forbindelser på printet: 
 

230VAC:              Tilgangsstrøm, sikring 4 amp 

Relæ:                    Relay udgang, varmtvand prioritering PE/jord – N/nul – NO/fase   

Triac: Ikke aktiv 

Temperaturføler:  Føler for varmtvands prioritering. 

Kontakt:               Indgang for ekstern kontakt. Bemærk indgangen er potientalefri, dvs at indgangen blot registrerer 

   om der er forbindelse mellem de to poler. Der må altså IKKE komme spænding på.                      

       

Software og manual 
 

Der udvikles løbende på fyret, og derfor bør du altid have det nyeste software i din Biomax Green Power  

På VVS-Ekspertens hjemmeside, under fanebladet Biomax Green Power, finder du altid det nyeste software og  

manual som er tilgængeligt. 

Du installerer software ved at hente det fra hjemmesiden, pakker  det ud, og kopierer de 2 filer over på en USB nøgle 

Nøglen sættes i på bagsiden af styringen. Bemærk at USB nøglen skal være formateret i fat 32.  

Indlæsningen foregår under MONTØR/AVANCERET/INDLÆS NYT SOFTWARE 

Har du den ældre biomax uden wifi modul, skal du deaktiverer IO modulet, efter installation, i montør, tage strøm-

men af og sætte den til igen. Så kører det også på på de ældre modeller. Indlæsningen tager normalt ca. 30 sek. 
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Hjælp og vejledning 
Når du har Wifi modulet aktiv, har du mulighed for at dele dine fyrdata via  

webprogrammet 

VVS –Eksperten er registreret som brugeren SUPPORT 

Ønsker du hjælp, så skal du lave en ny afvejning af dine piller, indtaste den nye  

afvejning, og dele dine data med SUPPORT, før du ringer.  

 



Fejlfinding 

Fejl Årsag Løsning 

Røgsuger stopper ikke når jeg 

 stopper fyret 

Fyret er i gang med at lave en  

kontroleret nedlukning 

Afvent, og lad fyret  ventilerer 

Display virker dødt, men ser ud som 

normalt 

Overkogssikring slået fra Genindkobel overkogssikring 

(på bagsiden af kedlen (sort hætte) 

Der er kun en grøn prik i det ene 

hjørne (ofte efter end opdatering) 

Kalibrering af skærm Sluk og tænd strømmen igen 

Tag en kuglepen pog tryk i midten af 

den grønne plet (præcist) gentages  

Skærmen er nu kalibreret 

 

Fyret tænder ikke Eltænder defekt 

Tændbrændsel ikke justeret 

Fotosensor kan ikke se lys 

Dårlige piller 

Dårligt træk 

Udskift El tænder 

Juster brændsel (se  skema) 

Rengør fotosensor 

Udskift piller 

Rens kedel, og røg rør 

Mangler Brændsel/brændt ud Fotosensor har ikke set lys i 20 sek 

Ingen piller 

Snegle stoppet 

Ydelse for lav 

Rens udskift Foto sensor 

Påfyld piller 

Rens sneglen 

Hæv minimums ydelse med 5-10% 

 

Snegl kører ikke 

Snegle motor brummer kun 

Snegl blokeret /for stor modstand 

Defekt kondensator 

Rens snegl, magasin bund 

Udskift kondensator 

Alarm askeplade Askepladeswitch ikke aktiveret inden 

for ønsket tid 

Overkogssikring frakoblet 

Kontroller askelade, motor, switch 

(Ledninger skal sidde på c+2) 

Tilkobel overkogssikring 

Det ryger meget ud af skorstenen / 

Fyret brummer 

For mange piller / for lidt luft / skjold 

ikke monteret 

Afvej pillerne /juster luften 

Monter skjold 

Pumpen kører ikke når jeg starter 

fyret 

Cirkulationspumpen starter først ved 

45° 

Afvent kedeltemperatur stigning 

Rensefjedre køre ikke 

Motor brummer 

Tid dato ikke korrekt 

Defekt motor  

Defekt kondensator 

Indstil tid og dato 

Udskift motor 

Udskift kondensator 

Der er en hængelås i displayet Børnesikring aktiveret Tryk 4 gange efter hinanden på uret, 

for at aktiverer / deaktiverer  

børnesikring  

Skakt varm brænder frakoblet For høj temperatur ved faldrør Rens fyret, rengør faldrør, kontroler 

træk / juster ludt 

Sikring sprunget Sikring på hovedprint defekt Udskift sikring 

Fejl på røgsuger Overkogssikring frakoblet 

Defekt røgsuger / kondensator 

Tilkobl overkogssikring 

Udskift kondensator 

Udskift røgsuger 

Min føler viser –41° Defekt føler 

Forkert forbundet 

Udskift føler 

Byt ledningerne om 
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Styrings info 

Står på skærmen Betydning 

Optænding 

 

Fyret er i gang med at starte 

Drift   xx% Fyret kører , det XX % ydelse 

Optændings fejl Optænding fejlet  

 

Manglende afvejning Afvejning er sat  under minimums grænsen 

Vej piller af 

Manglende brændsel Fotosensor har ikke set lys i 20 sek 

( ikke ens betydende med at der ikke er brændsel på ) 

Luftrenser Fyret laver rensning 

Stepper op Fyret er startet  og er på vej til ”drift” 

Redder Bål Lux er forsvundet, der tilføres piller samt luft for at redde bålet 

Afventer Fyret er slukket af ekstern kontakt, og afventer at der kaldes på varme 

Stoppet Fyret er slukket, 

Askeplade Askeplade har ikke ramt switch indenfor tiden (0-20 sek) 

Brænder frakoblet, skakt varm For høj temperatur ved faldrør 

Sikring Sikring på hovedprint defekt 

Fejl på røgsuger Overkogssikring frakoblet 

Defekt røgsuger / kondensator 

Starter om Fyret er sat  i pausestop, og starter igen om XX min 

Recover alt Fotosensor har ikke set lys, forsøgt at redde bål og fyret laver nu en gen-

start. Juster så bålet bliver større, og sænk max ydelse 

Pause Stop Temperatur opnået, fyret starter når temperaturen er falder  til ca 15° under 

set punkt 

Afventer timeout Fyret stoppet af ekstern timer, og minimum  køretid  på 1 time er ikke  

opnået 
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Der er 2 års reklamationsret på det leverede produkt, regnet fra fakturadatoen. 

Datoen for indkøb skal dokumenteres med fakturaen. 

Produktet skal være installeret i henhold til nærværende installations vejledning, og anlægget skal være monteret med 

shunt. Shunten skal være indstillet korrekt. Garantien dækker ikke el-tænderen, fotocellen og nedfaldsslange, da disse 

regnes som sliddele. 

 

Når du gør det selv: Når du udfører "gør-det-selv" opgaver, påtager du dig rollen som "Installatør". Det vil sige,  at 

hvis der er fejl og mangler, er det "Installatøren", man skal kontakte for at udbedre disse. Er der fx en reservedel, der 

skal skiftes "på garanti", henvender "Installatøren" sig til sin leverandør, som sender "dele" eller nye komponenter. 

"Installatøren" monterer de nye komponenter og returnerer de defekte dele til leverandøren. Denne serviceopgave ho-

noreres ikke af leverandøren, men udføres af "Installatøren". Eventuelle følgeskader og omkostninger , herunder tilkal-

devagt, dækkes ikke af garanti og reklamationsret. 

 

Uanset ovenstående bortfalder garantien, hvis varen har været udsat for urigtig montering, mangelfuld vedligeholdelse 

eller behandling, der ikke er i overensstemmelse med vores anvisninger. Leverandøren hæfter ikke for mundtlig, tek-

nisk service eller vejledning. Ved skriftlig, teknisk service på foranledning af direkte forespørgsel, tages forbehold for 

mangelfulde eller misvisende oplysninger i forespørgslen.  

Omkostninger til afmontering / montage af forbrugerens øvrige indbo eller bygningsdele såsom eksempelvis skabe og 

bordplader er forhandleren uvedkommende. 

Mangelfuld montering og/eller vedligeholdelseLeverandøren forsøger at udbedre eventuel reklamation på kortest mu-

ligt tid. 

Kørsel, arbejdsløn, demontering / genmontering af inventar (fx bordplader, skabe), drifttab, transportskader, håndte-

ringsskader dækkes ikke af garantien. 

Garantien gælder ikke hvis skade er forårsaget af utilladte indgreb i udstyret, samt forstyrrelser i el-forsyningen. 

 

Garantiforhold 
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  Tekniske data 

Parameter Enhed 1200GP 1700GP

Kedel type BioMax BioMax

Virkningsgrad % 95,5 96,0

Skorstenstræk, min. Pa 19 19

Vandindhold L 43,5 54

Røggastemperatur lav/høj last °C 67/79 65/81

Røgrør dimension mm. 105 105

Vandtryk, prøvetryk Bar 4 4

vandtryk, drift Bar 2,5 2,5

Nominel varmeeffekt kW 12,8 15,6

Min. Ydelse kW 3,4 4,2

Klassificering EN303-5 klasse 5 klasse 5

Drifttemperatur °C 60-80 60-80

Min. Returvandstemperatur °C 45 45

Brændsel Træpiller Træpiller

Brændsel, dimension mm. Ø6-Ø8 Ø6-Ø8

Brændsel, max vandindhold % 10 10

Eltilslutning V 230 230

El-forbrug, standby W 2 2

El-forbrug, nominel ydelse W 22 24

Lyd dB <60 <60

Kedel princip Undertryk Undertryk

Luft princip Røgsuger Røgsuger

Vægt Kg 122 145

Dimensioner HxDxB cm. 117x56x52 117x56x59

Fremløbstemperatur, anbefalet °C 60 60

Kedeeltilslutning frem/retur 3/4" 3/4"

Røggasmassestrøm, fuldlast kg/h 25 32

Røggasmassestrøm, lavlast kg/h 15 18

Vandsidemodstand mbar 1,5 3,2

 Efter 

behov 

7. dag 14. dag 30. dag 6 mdr.  12 mdr. 

Påfyld piller X X     

Tøm askeskuffe X  X    

Skorstensfejning      X 

Kontrolmåling af brænder X     X 

Rense brænder    X   

Rense røgsuger     X  

Rense kedel/røgkasse    X   

Intervaller for vedligeholdelse, angivet som minimum. 
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Biomax Green Power 

Kedel udvendig   

 

Styring 

Tilkoblinger findes  

under styringen 

Røgsuger 

Renselåge 

Adgang til kedel-

rum samt  

brænderhoved 

Afdækningsskjold 

Herunder er der 

afgang til mikro-

switch, eltænder 

samt askeplade 

Askekomprimator 

skuffe 

Overkogssikring 

(skrug hætten af) 

Fremløb 3/4” 

Smelteslange (Ø50) 

Faldrørsføler 

Skaktføler 

Fotosensor 

Samlebox 

Askekomprimator 

motor 

Retur 3/4” 

Sneglemotor 

Røgføler 

(extraudstyr) 
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På bagsinde af kedlen finder du fx fotosensor, askeplade motor, faldrør og overkogssikring 

Delene er vist  sammen med shunten , se komponent placering 

Brænderens opbygning 

Når du fjerner rense lågen samt afdækningen under den,  kommer du ind til selve brænder delen 

På højre siden af brænderen finder du 3 skruer. Fjerner du dem, kan du afmontere askeplade, mickro 

switch og eltænder uden at skulle have hele brænderen ud.  

Skal du have  hele brænderen ud, skal de to store maskinskruer skrues ud, og brænderen er løs 

Dette gøres også når brænderrøret (herden) skal ud for rensning 

Disse 3 skruer fjernes Skruer må ikke fjernes, så falder  

skrabe pladen af…. 

Mickroswitch og Eltænder 

Askeplade 

Kondensator 2 uf 

MickroSwitch  

Benyt ben c+2 

Eltænder med holder 
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Klemmerække fra venstre 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Klemmerække 

 

1: Pumpe PE 

2: Pumpe L 

3: Pumpe N 

4: Snegl N 

5: Snegl L 

6: Snegl PE 

6: Input PE 

7: Input N 

8: Input L 

Mo-

tor 

VVB udgang  

220v 
Ikke  

aktiv 

VVB 

Føler 
Ekstern  

Start/stop 

Røgtemperatur 

 Føler (fjern lusen) 

Suger 

Kondensator 1uf 

Askekompremator 

Kondensator 1uf 

USB til 

opdatering 

Rensefjeder 

Kondensator 0.56 uf 

Styring og andre tilslutninger 
 

Når du løsner skruen ud mod fronten, kan du vippe styringen op, og komme til styringens bagsiden 

Så ved du det... 
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Pumpen tilsluttes klemmerækken under låget 

Se diagram på side 16 



Skorstenstræk 

Træk et vigtigt: 

Bliver din fotosensor ofte beskidt, eller stopper din snegl til, skyldes 

det ofte at der er mangel på træk i skorstenen. 

Skorstenen skal til BIOMAX have et grundtræk på min 19 pa. Har den 

ikke det, vil din fotosensor ofte blive beskidt, med ”optændingsfejl” og 

”manglende brændsel” til følge, sneglen kan stoppe og i yderste kon-

sekvens  knække 

Hvad kan du gøre for at forbedre dit træk: 

I kedlen er der monteret nogle ”turbolatorstænger”. Disse sørger for 

at røghastigheden ikke er for høj, og begrænser varme over i skorste-

nen, som regnes for tab. Tages disse op, vil der blive tilført mere var-

me til skorstenen, som kan forbedre trækket. Det hjælper også at isole-

rer røgrøret. For at skorstenen fungerer optimalt skal der kunne måles 

en temperatur på ca 65° en meter ned i skorstenen.  

Er der ikke det fornødne træk,  kan der monteres en røgsuger. Det er 

også en mulighed at monteret en stålforing i den gamle skorsten. 

Husk at sætte din trækstabilisator til 20pa. 
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Indsæt attest 1200GP 
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Indsæt attest 1700GP 
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