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ALARM A03 / A22 DLA URZĄDZEŃ Z AUTOMATYCZNIE CZYSZCZONYM RUSZTEM 

 

 

Tabela alarmów dla otwarcia rusztu:  

Red Compact 45 Easy Clean A03 

MCZ Hydromatic A22 

Red Performa Easy Clean A22 

 

Jeśli ruszt jest rzeczywiście zamknięty, a alarm występuje, należy dokonać regulacji siłownika Belimo. 

 

Siłownik Belimo sterujący samoczyszczącym rusztem 

Siłownik posiada dwa przewody: zasilający 230 V (trzy żyłowy) i położenia rusztu (2 żyłowy). 

Gdy ruszt jest otwarty lub uchylony, wówczas na przewodzie położenia rusztu (2 żyłowy) nie ma 

przejścia i wyświetla się alarm.  
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Wygląd zestawu do automatycznego czyszczenia rusztu: 

 

Regulacja siłownika Belimo. 

Ruchomy spód rusztu musi być idealnie spasowany z pozostałą górną częścią rusztu. Prześwit nawet 1 

mm pomiędzy spodem rusztu, a górą, może doprowadzić do nieprawidłowego przepływu powietrza, co 

może skutkować problemami z rozpalaniem.  

1. Wciśnij sprzęgło w siłowniku i zamknij całkowicie spód rusztu. 

2. Poluzuj metalowy element w kształcie litery U od siłownika Belomo. 

3. Ustaw siłownik w pozycji poziomej – na ile jest to możliwe (tak, aby siłownik nie dotykał innych 

części w piecyku lub kotle). 

4. Unieruchom metalowy element w kształcie litery U od siłownika Belomo. 

Teraz w tym położeniu ustaw górne pokrętło siłownika w pozycji 1 (oznacza to koniec skoku 

siłownika).  

 

Sprzęgło 

siłownika 
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Następnie ustaw położenie dolnego pokrętła na S2 (czułość wewnętrznego styku). 

 

 

Prawidłowe położenie grzebienia. 

Sprawdź, czy masz w taki sposób zamocowany grzebień czyszczący. Czy element zaznaczony 

kółkiem jest solidnie przykręcony oraz czy element wskazany strzałką jest ustawiony pionowo.  

 

 

 

 

Z poważaniem, 

Zespół wsparcia technicznego 

 

tel. 68 363 81 88 wew. 4 

e-mail: wsparcie@wentor.pl  

mailto:wsparcie@wentor.pl

