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A05 / AL8 –  Piecyki Cadel, Red 

 

  

Alarm A05 Alarm AL8 

 

 

Nowe piecyki na pelet ze szczelną komorą spalania, do prawidłowej pracy potrzebują odpowiedniego 

ciągu w kominie. Nie będą poprawnie działały na nieodpowiednim (zbyt krótkim kominie). Wynika to z 

faktu, że piecyki są hermetyczne i pobierają powietrze do spalania w kontrolowanej ilości i wyłącznie 

przez przyłącze powietrza. Dlatego trzeba zapewnić odpowiedni przepływ powietrza przez urządzenie, 

poprzez prawidłowy grawitacyjny ciąg w kominie. 

 

Odprowadzanie spalin: 

 
 

Prawidłowe podłączenie Nieprawidłowe podłączenie 
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Przyczyny dla modeli AIR serii 3 (całkowicie uszczelnionych): 
 

− otwarta lub uchylona pokrywa do załadunku peletu, podczas pracy pokrywa nie może być 
otwarta dłużej niż 90 sek.  

− pelet dostał się pod uszczelkę pokrywy do załadunku peletu i uszczelka nie pełni swojej roli 
(rozszczelnienie pokrywy). 

− uszkodzona uszczelka pokrywy do załadunku peletu.  

− duża ilość pyłu z peletu na dnie zbiornika lub w ślimaku. 

− zimne powietrze wieje do komina. 

− uszkodzona, rozszczelniona lub niewłaściwie umiejscowiona  
uszczelka na rurce zrzutkowej od podajnika peletu.  

− klapki do serwisu rocznego zostały rozszczelnione.  

− uszkodzony lub rozłączony (przewody elektryczne, rurka silikonowa) 
presostat komina. 

− zbyt niski ciąg w kominie – często występujący problem, piecyk  
podłączony do zbyt krótkiego komina.     

 
 
 
 
 
 

Jak rozwiązać problem alarmu A05 / AL8 w piecykach powietrznych AIR serii 3? 

 

1. Rura spalinowa i piecyk wewnątrz muszą być czyste. Ruszt i popielnik nie mogą być zapchane. 

2. Drzwiczki w piecyku i klapka do wsypywania peletu muszą być szczelnie zamknięte.  

3. Włączamy piecyk i sprawdzamy kiedy występuje alarm. 

- Zaraz po włączeniu piecyka. 

Oznacza to problem z presostatem lub zablokowany komin. Sprawdź czy presostat jest dobrze 

podłączony oraz czy spaliny swobodnie wychodzą z urządzenia (czy np. wiatr nie zatyka 

komina). 

 

 - Piecyk pracuje np. przez 20 min i dopiero po tym czasie występuje alarm. 

Oznacza to, że w kominie do którego podłączony został piecyk występuje zbyt niski ciąg. W 

momencie rozpalania wentylator spalin pracuje szybciej i ciąg jest większy, po pewnym czasie 

gdy piecyk zmniejsza moc do 1, zmniejsza się ciąg i występuje alarm. W tym momencie warto 

dokonać pomiaru podciśnienia przy pracy na mocy 1 i dokonać korekty parametrów pracy 

wentylatora spalin. 

Minimalny ciąg w 

kominie: 10 lub 20 Pa 

dla mocy 1 
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4. Dokonujemy naprawy bądź regulacji prędkości wentylatora spalin. 

Pomiar podciśnienia. 

W tym celu najlepiej wykorzystać przyrząd służący do pomiaru różnicy ciśnień. 

 

  
 

Miernik ustaw na wartość Pa i wyzeruj go (bez podłączenia do piecyka ma pokazywać wartość 0 Pa). 

Następnie  należy podłączyć go pod przygotowane przyłącze w piecyku. Wężyk musi być założony na 

krócieć „–„ w mierniku. 

 

  
 

Następnie włączyć piecyk i ograniczyć jego moc do 1. Poczekać, aż piecyk się rozpali i przejdzie do fazy 

pracy z mocą 1. Teraz sprawdź jaka wartość podciśnienia występuje w urządzeniu. 
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Zbyt mała wartość Wartość odpowiednia 

 

Minimalna wartość podciśnienia dla mocy 1 wynosi 10 Pa lub 20 Pa w zależności od modelu. Poniżej tej 

wartości piecyk będzie pokazywał alarm A05 / AL8. 

 

Jeśli mierzone podciśnienie jest bliskie wymaganej wartości wystarczy zwiększyć RPM wentylatora 

spalin w zwykłym menu. Jeśli brakuje np. 5 Pa, wówczas należy zwiększyć pracę wentylatora spalin dla 

mocy 1 w menu technicznym piecyka. 

 

UWAGA! Wentylator spalin jest w stanie wygenerować podciśnienie rzędu 200 Pa. Zbyt wysokie 

wartości nie są również wskazane ze względu na zbyt dużą prędkość spalania. 

 

 

 

Z poważaniem, 

Zespół wsparcia technicznego 

 

tel. 68 363 81 88 wew. 4 

e-mail: wsparcie@wentor.pl  

mailto:wsparcie@wentor.pl

