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PELLETFÖRRÅD 200 – lämpligt vid matning av pelletsbrännaren 
Viking Bio från externt bulkförråd eller som ett miniförråd när 
det är riktigt ont om plats.

Förrådet är anpassat för att användast till Värmebaronens pel-
letpannor Pellmax UB, Pellmax VX och Pellmax VX, men kan även 
användas till andra pannor.

Förrådet rymmer c:a 230 liter pellet.

Förrådet kan används när brännaren ska matas från ett bulkför-
råd. Det kan även möjliggöra pelletseldning när pannan är pla-
cerad i riktigt trångt utrymme. Man får då räkna med att fylla på 
förrådet ett par gånger i veckan, kanske oftare om man har ett 
mer energikrävande hus. 
Förrådet kan placeras på valfri sida av pannan.

Fördelar med Pelletförråd 200
När pelletar transporteras längre sträckor, som t ex från ett bulk-
förråd, är risken stor att pelletarna matas fram stötvis och ojämnt. 
Ibland kommer det en större dos, ibland ingenting alls. Brännaren 
kommer att brinna ojämnt eller t o m stanna.

Pelletförråd 200 är avsett att utjämna frammatningen. Först 
matas pellets från bulkförrådet ner i behållaren. Vid automatisk 
bulkmatning måste förrådet kompletteras med en eller flera 
givare. 
Pelletförråd 200 har en inbyggd matningsskruv som portionerar 
fram pellets till brännaren i små, regelbundna doser. På så vis 
brinner den säkert och med bästa ekonomi. 
När Pelletförråd 200 börjar bli tomt så kommer givaren (tillbehör) 
att se till att matningen från bulkförrådet startar automatiskt och 
återigen fyller förrådet.

Matningsslangen kan bekvämt hängas upp vid brännarservice.

Användningsområden

INFORMATION FÖR BRÄNSLEMATNING

VIKING BIO
PELLETSBRÄNNARE

Viking Bio levereras med grundinställ-
ning avsedd för 1,5 m pelletsskruv. När 
Pelletsförråd 200 ska användas behöver 

grundinställningen på kl 10 ändras: 

Minska matningen till ungefär kl 9 för att 
undvika problem med sotning.

Brännaren ska alltid justeras för resp. 
anläggning för bästa verkningsgrad. 

BRÄNSLE

BRÄNSLE
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Tekniska data

Höjd justerbar ±15 mm med fotbultarna.
Djupmått exklusive matningsskruv och eventuella 
givare*.
Vikt 52 kg (inkl. matningsskruv).
Hål i lock, 1 x Ø102 mm, 2 x Ø80 mm, för mat-
ning från bulförråd.
Två hål på baksidan, Ø47 mm, för givare.
Pelletsvolym c:a 230 liter.
* Pelletförråd 200 kan förses med automatik och 
givare för styrning av matning från bulkförråd.
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Minsta avstånd från vägg:

Om givare för pelletsnivåer monterats på förrådets baksida eller för-
rådet ska kompletteras med sådana i framtiden, se till att tillräckligt 
med plats finns för att kunna byta eller eftermontera dem.

Tänk på att rördragningen på pannan kan påverka på 
vilken sida av pannan som förrådet kan placeras.
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Montering
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Pelletförråd till vänster om pannan
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Pelletförråd till höger om pannan
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Matarskruvens utlopp ska vändas mot pelletbrännaren. 
Plaströrets öppning skall vara uppåt.
Drag åt skruvarna ordentligt.

Matarskruven fästs med två skruvar i förrådet.
Matarslangen fästes med hjälp av slangklämman på pelletskruvens 
utlopp. 

Montering

I
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Placera förrådet vid den sida av pannan det skall stå. Var noga med 
att justera förrådets ställbara fötter så att det står stabilt och rakt.
När förrådet står på plats fästs det mot pannan med plåtvinkeln. 
Hål måste borras i pannans takplåt och förrådets sidoplåt.

Montera matningsslangen på pelletbrännaren. 
Se till att anslutningen blir tät och att slangen är rakt dragen till 
pelletsbrännaren så att inga veck eller böjar som pellets kan fastna 
i uppstår.

Montering

PELLETSFÖRRÅD 200 som 
skruvmatas från bulkförråd. 

MATNING FRÅN BULKFÖRRÅD
Pelletförråd 200 kan utrustas med givare för pelletnivåer. Dessa 
givare är en förutsättning för matning från bulkförråd. De styr 
då bulkförrådets frammatning och indikerar när Pelletförråd 200 
behöver fyllas på resp. är helt fyllt. Pelletförråd 200 fungerar då som 
"mellanförråd", utjämnar ojämn matning från bulkförrådet och ser till 
att pelletbrännaren har en jämn pellettillförsel.
Kvalitetspellets enl SS 18 71 20 grupp 1, Ø8 mm rekommenderas.

KORT INFORMATION OM BULKFÖRRÅD:
Bulk är beteckningen för leverans i lös vikt. Pellet i lös vikt levereras 
med en lastbil som blåser in pelletten i ett förråd hos villaägaren. 
Minsta mängd som levereras med bulkbil är 3 ton. Mot extra avgift 
kan man beställa mindre. För att få plats med 3 ton pellets behövs 
minst 6 kubikmeter volym i förrådet.
Enklast är att köpa ett färdigt förråd. Ett flertal leverantörer finns på 
marknaden. Matningen från bulkförrådet kan ske med mekanisk 
skruvmatning eller med lufttransport. Leverantörer av pelletförråd 
tillhandahåller kompletta lösningar för ditt Pelletförråd 200 där mat-
ning, kopplingar, påfyllningsrör, avluftning och givare är anpassade 
för varann. Placera bulkförrådet så att bulkbilen kan köra så nära 
som möjligt, kort påfyllningsslang till bulkförrådet minskar risken för 
finfraktioner (damm och spån) i pelletsen.
Finfraktioner ska i möjligaste mån undvikas då de kan förorsaka 
olika driftstörningar.

Montera inspektionsluckan.

Om bulkmatning

J K

Om givare för pelletsnivåer monterats på förrådets baksida eller förrå-
det ska kompletteras med sådana i framtiden, se till att tillräckligt med 
plats finns för att kunna byta eller eftermontera dem.
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Komponentlista

21 10 01 07 Mutter M10 4
10 02 01 Plåtskruv B7 x 9,5 58
10 02 02 Plåtskruv B7 x 16 2
10 08 30 Popnit tap/d 46 bs vit 3,2x8 4

12 10 08 41 Popnitmutter sexkant M10 4
13 10 09 12 Ställbar fot M10 4

24 04 81 Slangklämma 58-75 2
33 01 60 Dekal givare pelletsförråd 2
33 01 68 Dekal extern matning 1
39 02 58 Polyuretanslang (m) 1

11 44 01 81 Pianogångjärn (m) 0.2
7 70 03 29 Gummitätning framsida 1
1 70 0331 Matarskruv, komplett 1

14 72 02 40 Framsida 1
15 72 02 41 Baksida 1
16 72 02 42 Vänster sida 1
18 72 02 43 Höger sida 1
17 72 02 44 Lucka 1
19 72 02 45 Sidostag 1
6 72 02 46 Inre plåt främre 1
8 72 02 47 Lock 1

72 02 48 Fäste sida 1
23 72 02 49 Fotstag 2
22 72 02 50 Plåtgaller 1
25 72 02 58 Inre plåt 1
26 Snöre
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Värmebaronen AB T +4644-226320
Arkelstorpsvägen 88 F +4644-226358
291 94 Kristianstad www.varmebaronen.se
Sweden info@varmebaronen.se

Värmebaronen AB förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra specifikationen av 

ingående komponenter i enlighet med sin policy om kontinuerlig förbättring och utveckling.


