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Wykonanie instalacji palnika olejowego musi byæ przeprowadzone zgodnie z odpowiednimi przepisami
i wymogami. Obowi¹zkiem osoby instaluj¹cej jest zapoznanie siê ze wszystkimi normami przed przyst¹pieniem do
instalowania.
Monta¿, rozruch oraz dozór musz¹ byæ przeprowadzone przez osoby uprawnione. Stosowaæ olej opa³owy lekki
EKOTERM. Palnik nie mo¿e zostaæ zamontowany w pomieszczeniach o wysokiej wilgotnoœci powietrza (pralnie), o
du¿ym zapyleniu oraz tam gdzie wystêpuj¹ ¿r¹ce opary.

1. Wskazówki ogólne

2. Zawartoœæ kartonu

Przed monta¿em palnika serii M10 nale¿y sprawdziæ zawartoœæ kartonu, który powinien zawieraæ palnik, œruby mocuj¹ce,
instrukcjê obs³ugi, uszczelkê p³yty czo³owej oraz wtyczki po³¹czeniowe 4-polow¹ (wersja Z-L) oraz 7-polow¹.

UWAGA!
Karton nie zawiera dysz olejowych

Dwa razy w roku powinna byæ kontrolowana szczelnoœæ oraz dzia³anie palnika  przez serwis producenta lub uprawnion¹
firmê.
Wymontowywanie elementów o funkcjach zabezpieczaj¹cych jest niedozwolone. Mo¿na dokonywaæ wymiany stosuj¹c
elementy oryginalne lub równowartoœciowe zamienniki, o ile przesz³y one niezbêdn¹ kontrolê.

3. Dozór i serwis

Instrukcja obs³ugi DTR powinny byæ wywieszone w kot³owni w widocznym miejscu. Na odwrocie instrukcji nale¿y
wpisaæ adres firmy prowadz¹cej serwis.

Blokada pracy palnika jest czêsto spowodowana niew³aœciw¹ obs³ug¹. Nale¿y dok³adnie poinformowaæ personel
obs³uguj¹cy o dzia³aniu palnika. W przypadku czêsto wystêpuj¹cych blokad nale¿y koniecznie zawiadomiæ firmê
serwisow¹.

6. Objaœnienie skrótów

4. Instrukcja obs³ugi

5. Wskazówka

M 10 - Z / AE - L - WLE
Do nagrzewnic powietrza

Klapka powietrza

Zmniejszona moc startowa

Dwustopniowy
Wielkoœæ palnika

Seria palnika
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Konstrukcja kot³ów trójci¹gowych z grub¹ p³yt¹ czo³ow¹, jak równie¿ kot³y z zawróconym
p³omieniem wymagaj¹ odpowiednio przed³u¿onego zespo³u mieszaj¹cego. W przypadku realizacji
takiego zamówienia palnik zostanie dostarczony z wmontowanym przed³u¿eniem.
W pozosta³ych przypadkach nale¿y dokonaæ zamiany na zespó³ przed³u¿ony.
D³ugoœæ przed³u¿enia wynosi 100 mm.

dwustopniowa

7. Tabela

Moc palnika min. (kW)

Moc palnika max. (kW)

Olej opa³owy

Rozruch

Napiêcie

Max. pobór pr¹du

Silnik elektryczny (280 min-1) w kW

Typ pompy olejowej

Fotokomórka

Automat palnikowy
Waga w kg

Emisja szumów w dB (A)

Typ palnika

M10-AE M10-ZL

120

350

125

490

Stosowaæ olej opa³owy lekki EKOTERM
jednostopniowa

z obni¿on¹ moc¹ startow¹

230 V - 50 Hz

6A

0,37

Danfoss BFP 52 / Suntec AT2 55

Fotokomórka MZ 770 S

DKO 972
25 26

<74- <74-

 Wszystkie wymiary w mm

8. Wymiary p³yty monta¿owej przy kotle

P³yta kot³a musi zostaæ przygotowana wed³ug podanych
wymiarów. Jako wzornika mo¿na u¿yæ uszczelki p³yty
czo³owej.
Najpierw odkrêciæ nakrêtki (2) kluczem numer 13
i nakrêtki ko³pakowe prowadnicy. Wtedy mo¿na wyj¹æ p³ytê
czo³ow¹ wraz z rur¹.
W przypadku, gdy otwór drzwiowy kot³a jest mniejszy od
œrednicy koñca rury palnika, to rura ta mo¿e zostaæ
oddzielona od p³yty czo³owej, gdy poluzowana zostanie
œruba zabezpieczaj¹ca (1) oraz przekrêcone po³¹czenie
bagnetowe.
Œruby mocuj¹ce przed przykrêceniem nale¿y posmarowaæ
smarem grafitowym.
P³ytê czo³ow¹ ³¹cznie z rur¹ palnika oraz uszczelk¹ p³yty
czo³owej odpowiednio ustawiæ i przykrêciæ œrubami.

9. Monta¿ p³yty czo³owej

Dane techniczne
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Wymiar „A” opisuje pozycjê uchwytu dyszy z p³ytk¹
spiêtrzaj¹c¹ w zakoñczeniu (sto¿ku) rury palnika.
Z pomoc¹ zamieszczonej tabeli ka¿dorazowo dostosowaæ
mo¿na palnik do odpowiedniego obci¹¿enia.
P³ytka spiêtrzaj¹ca powinna byæ tak ustawiona, ¿eby
ciœnienie przed ni¹ wynosi³o oko³o 5-6,5 mbr na pierwszym
i 9-10 mbr na drugim stopniu.
Dla kot³ów z wiêkszym oporem konieczne jest
powiêkszenie podanego wymiaru „A” a dla kot³ów
z mniejszym oporem - zmniejszenie.
Wymagane jest takie same ustawienie krzywek przy
nastawniku klapy powietrza.

Po wykrêceniu obydwu nakrêtek M8 (klucz nr 13)
mo¿na przesun¹æ palnik na prowadnicach.
Poluzowaæ œrubê mocuj¹c¹ p³ytkê spiêtrzaj¹c¹
i zdj¹æ j¹. Wykrêciæ korek z uchwytu dyszy. Zwróciæ
uwagê na to aby nie uszkodziæ powierzchni uszczelniaj¹cej.
Dobran¹ /dobrane/ dysze dokrêciæ kluczem
szeœciok¹tnym (nr 16) podtrzymuj¹c uchwyt dyszy kluczem
p³askim. Na koniec osadziæ i dokrêciæ p³ytkê spiêtrzaj¹c¹.

10. Monta¿ dyszy

11.  Ustawienie elektrod zap³onowych

Elektrody zap³onu ustawione s¹ fabrycznie.
Podane odleg³oœci pomiêdzy dysz¹ a elektrodami
zap³onowymi powinny pozostaæ niezmienione.
Podane wymiary s³u¿¹ do kontroli i regulacji po zmianie
elektrod.

12. Ustawienie wymiaru „A” p³ytki
      spiêtrzaj¹cej

Wiêkszy opór - wiêksza liczba
Mniejszy opór - mniejsza liczba

wymiary w mm

W celu poprawnej  pracy wymagane jest dok³adne
dostosowanie ustawionych wartoœci.
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13. Nastawnik klapy powietrza

Wykonanie A-E
Po poluzowaniu œrub zabezpieczaj¹cych (1) przy pomocy rêcznego pokrêt³a klapa powietrza zostaje ustawiona do
odpowiedniego po³o¿enia odpowiadaj¹cego wymaganej mocy kot³a. Pozycja nastawnika powietrza ustawiona mo¿e
byæ wed³ug za³¹czonej tabeli wartoœci wstêpnych.
Po ustawieniu œruba zabezpieczaj¹ca (1) powinna byæ mocno doci¹gniêta.

Nale¿y zwróciæ uwagê na to by:
• nie nastawiaæ wartoœci ST0. wiekszej ni¿ ST1.
• nie nastawiaæ wartoœci ST1. wiêkszej ni¿ ST2.
• wartoœæ MV2 ustawiæ na oko³o 1/3 drogi pomiêdzy stopniem1. i stopniem 2.
• po zwiêkszeniu wartoœci ST1. i ST2. konieczne jest prze³¹czenie palnika na 2. stopieñ aby uaktywniæ nastawê
• po odpowiednim ustawieniu palnika nale¿y ponownie przymocowaæ pokrywê nastawnika

i prze³¹czyæ prze³¹cznik 1. - 2. na pozycjê 2. stopnia.

Wykonanie -Z-L
Nastawnik klapy powietrza s³u¿y do ustawienia iloœci powietrza a
tak¿e ustawienia momentu w³¹czenia siê zaworu 2. stopnia w
palnikach dwustopniowych.
Regulacja nastêpuje poprzez nastawienie pierœcieni reguluj¹cych
na wa³ku z krzywkami.
Aby dopasowaæ palnik do ¿¹danej mocy kot³a nale¿y ustawiæ
krzywki wed³ug tabeli wartoœci wstêpnych, a nastêpnie regulowaæ
w trakcie pomiaru analizy spalin.

W tym celu:
Zdjêæ pokrywê silnika klapy powietrza. Zmieniæ ustawienie
krzywek.

1

Wiêksza liczba - wiêcej powietrza
Mniejsza liczba - mniej powietrza

Ustawienia fabryczne nastawnika STA 6 B3.42/6
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Przewody olejowe nale¿y doprowadziæ do palnika tak, aby wê¿e olejowe zosta³y pod³¹czone bez naprê¿eñ i za³amañ.
Nale¿y zwróciæ uwagê na to, aby palnik ³atwo mo¿na by³o cofn¹æ do pozycji serwisowej.

Gdy przy³¹cze jest przygotowane:
Skontrolowaæ pod³¹czenia wed³ug
zamieszczonego schematu.

14. Pod³¹czenie elektryczne palnika

System dwuprzewodowy

Przed pomp¹ olejow¹ nale¿y zamontowaæ filtr oleju.

Pod³¹czenie elektryczne palnika nale¿y
wykonaæ zgodnie ze schematem ideowym
i z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych norm.
Przy³¹cze powinno posiadaæ zabezpieczenie
10 A.
Zalecane jest u¿ycie przewodu giêtkiego.

15.  Instalacja olejowa

Poni¿sza tabela (do dwu- lub jednoprzewodowej instalacji) pokazuje mo¿liwe maksymalne d³ugoœci rur
w zale¿noœci od 3 czynników dla oleju opa³owego EL 4,8 cST:

Opory przewodu ss¹cego uwzglêdniaj¹ straty ciœnienia na: 4 kolanach, zaworze i zaworze zwrotnym.
Z powodu mo¿liwoœci odgazowania oleju, wymiar „X” nie powinien byæ wiêkszy ni¿ 4m.

Maksymalne podciœnienie na pompie powinno wynosiæ 0,3 bara

H (m)  
Danfoss BFP 52 L (m) Suntec AT2 55 L (m)

∅ 6 mm ∅ 8 mm ∅ 10 mm ∅ 6 mm ∅ 8 mm ∅ 10 mm

4.0 21 67 100 22 75 150
3.0 19 59 100 19 66 150
2.0 16 51 100 16 56 141
1.0 13 42 100 13 47 118
0.5 12 38 94 12 42 107
0 11 34 84 11 3.8 96

- 0.5 10 30 74 9 33 84
- 1.0 8 26 64 8 29 73
- 2.0 6 18 44 5 19 51
- 3.0 3 10 24 2 10 28
- 4.0 1 2 4 0 0 5

T

F

PE

NNNN L220 V
50 Hz

T T B B S T T N6

F22

F3

1 10A max. 1
1 1

1

a1

P12 P11

F21

H12 H12

7 8 5 4 3 2 1 L1

h h

M10-Z M10-AE / M10-Z

Objaœnienie symboli na str. 15
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System jednoprzewodowy

Suntec AT2 5510 kg / h Danfoss BFP 52
20 kg / h

12 kg / h 18 kg / h 30 kg / h

Przep³yw
∅

Przewód
  ∅ 5mm   ∅ 6mm   ∅ 6mm   ∅ 8mm   ∅ 0mm1   ∅ 4mm   ∅ 6mm   ∅ 6mm   ∅ 8mm   ∅ 6mm   ∅ 8mm   0∅ 1 mm

H (m) L (m) L (m) L (m) L (m) L (m) L (m) L (m) L (m) L (m) L (m) L (m) L (m)

4.0 65 100 31 99 100 21 109 72 150 45 144 150
3.0 49 100 23 74 100 18 96 63 150 39 127 150
2.0 32 100 16 49 100 16 82 55 150 34 109 150
1.0 16 51 8 25 60 13 69 46 146 28 92 150
0.5 8 26 4 12 30 12 63 41 133 26 83 150
0 32 66 33 100 100 11 56 37 119 23 74 150

- 0.5 28 58 29 93 100 9 50 33 105 20 66 250
- 1.0 24 50 25 80 100 8 43 28 91 17 57 141
- 2.0 17 34 18 56 100 6 30 20 64 12 40 98
- 3.0 9 19 10 31 75 3 17 11 36 6 22 56
- 4.0 1 3 2 6 15 0 4 2 9 0 5 13
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16. Pompa olejowa
Pompy w systemie dwuprzewodowym s¹ ustawione fabrycznie.
Ciœnienie pompy powinno byæ przystosowane do danego obci¹¿enia  (patrz tabela nastaw, strona 15).
Podane ciœnienia pomp s¹ jedynie wartoœciami wstêpnymi. W celu regulacji ciœnienia oleju nale¿y:

• odkrêciæ korek pomiaru ciœnienia 6,
• wkrêciæ manometr,
• ustawiæ wed³ug tabeli ciœnienie pompy (2. stopieñ) oraz (1. stopieñ).

przy pompie olejowej Suntec:
Wykrêciæ z³¹czkê mocowania wê¿a powrotnego
w œwietle otworu wykrêciæ korek otwieraj¹cy bypass
i zamkn¹æ korkiem wylot z pompy.
Iloœæ pobranego paliwa odpowiada iloœci paliwa podanego
na dyszê.

1 - Zasilanie
2 - Powrót
3 - Wyjœcie na dyszê
4 - Regulacja ciœnienia I stopnia
5 - Regulacja ciœnienia na II stopnia
6 - Pomiar ciœnienia
7 - Pomiar piodciœnienia

4

5

2

1

7

6

3

przy pompie olejowej Danfoss:
Wykrêciæ œrubê zamykaj¹c¹ pod przy³¹czeniem.
W œwietle otworu wyp³ywowego wykrêciæ korek otwieraj¹cy
bypass.
Usun¹æ w¹¿ powrotny i z³¹czkê.
Zamkn¹æ korkiem wylot z pompy.
Iloœæ pobranego paliwa odpowiada iloœci paliwa
podanego na dyszach.

Je¿eli pompa ma byæ przestawiona na system
jednoprzewodowy, nale¿y:

1

3

6

2

5

4

7

Przy instalacjach jednoprzewodowych zalecany jest
monta¿ filtrów z odpowietrznikami.
Pompa powinna byæ pozostawiona do pracy w trybie
dwuprzewodowym i pod³¹czona do filtra wê¿em
zasilaj¹cym i powrotnym.

1 - Zasilanie
2 - Powrót
3 - Wyjœcie na dyszê
4 - Regulacja ciœnienia I stopnia
5 - Regulacja ciœnienia II stopnia
6 - Pomiar ciœnienia
7 - Pomiar podciœnienia
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Ustawienie - AE
• wkrêciæ manometr pomiaru ciœnienia pracy pompy (zaœlepka P na pompie),
• ustawiæ wstêpnie palnik zgodnie z tabel¹ doboru dysz (punkt 21),

- wielkoœæ dyszy,
- wymiar „A”,
- pozycja klapy powietrza,

• pod³¹czyæ palnik do automatyki kot³a (wtyczka 7-polowa),
• w³¹czyæ palnik,
• po otwarciu klapy powietrze w³¹cza siê transformator oraz wentylator,
• po zakoñczeniu przedmuchu wstêpnego otwiera siê zawór magnetyczny,
• nastêpuje zap³on palnika na obni¿onej mocy, po czym palnik przechodzi na pe³n¹ moc,
• sprawdziæ ciœnienie paliwa na pompie,
• przeprowadziæ pomiary obrazu sadzy, zawartoœci CO2 oraz temperatury spalin,
• przeprowadziæ korektê nastawy klapy powietrza, (punkt 13),
• po regulacji palnik wy³¹czyæ i zdemontowaæ manometr.

Ustawienie - Z-L
• wkrêciæ manometr pomiaru ciœnienia pracy pompy (zaœlepka P na pompie),
• ustawiæ wstêpnie palnik zgodnie z tabel¹ doboru dysz (punkt 21),

- wielkoœæ dyszy,
- wymiar „A”,
- pozycja klapy powietrza  ST 1 / ST 2,

• pod³¹czyæ palnik do automatyki kot³a,
• w³¹czyæ palnik,
• po otwarciu klapy powietrze w³¹cza siê transformator oraz wentylator,
• po zakoñczeniu przedmuchu wstêpnego otwiera siê zawór magnetyczny,
• zap³on palnika nastêpuje na stopniu 1.,
• za³¹czyæ drugi stopieñ pracy palnika,
• sprawdziæ ciœnienie paliwa na pompie,
• przeprowadziæ pomiary obrazu sadzy, zawartoœci CO2 oraz temperatury spalin,
• przeprowadziæ korekty nastawy krzywek klapy powietrza, (punkt 13),
• po wyregulowaniu palnika, zamontowaæ pokrywê nastawnika klapy powietrza,
• wy³¹czyæ palnik i odkrêciæ ciœnieniomierz.

17. Rozruch
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Przy pomocy automatu DKO 972 uzyskuje siê dziêki mikroprocesorowi steruj¹cemu oprogramowaniem, stabilny tryb
pracy, niezale¿nie od wahniêæ napiêcia oraz temperatury otoczenia.
Umieszczony na obudowie system informacyjny umo¿liwia swobodn¹ obserwacjê aktualnej sytuacji oraz informuje o
powodach aktualnych zak³óceñ i wy³¹czeñ.
Urz¹dzenie zapamiêtuje przyczynê ka¿dorazowej usterki i nawet w sytuacji zaniku napiêcia potrafi po ponownym
w³¹czeniu odtworzyæ zapamiêtane dane. Automat jest zabezpieczony przed spadkami napiêcia.

System informacyjny
System informacyjny sterowany mikroprocesorem pozwala na wgl¹d w rozruch we wspó³pracy
z automatem palnika.
Dzia³anie oprogramowania pozwala na natychmiastow¹ lokalizacjê przyczyn zak³óceñ zarówno w fazie rozruchu jak
i podczas pracy bez koniecznoœci u¿ywania dodatkowych urz¹dzeñ.
System informacyjny komunikuje siê z otoczeniem za pomoc¹ wskaŸnika LED.
Komunikaty przekazywane s¹ specjalnym kodem b³yskowym.

WskaŸnik programowy
Wbudowany procesor steruje zarówno przebiegiem programu jak i systemem informacyjnym.
Poszczególne fazy programu pokazywane s¹ za pomoc¹ kodu b³yskowego.

W przypadku powstania b³êdów wskaŸnik LED œwieci nieustannie. Ci¹g³e œwiat³o trwa nieprzerwanie
10 sekund a kod b³yskowy informuje o zak³óceniu.
Program powtarza nastêpuj¹c¹ sekwencjê tak d³ugo, a¿ przyczyna blokady zostanie zlikwidowana
a urz¹dzenie odblokowane.

18. Automat palnikowy

Analiza przyczyn b³êdów

Przebieg procesu

Faza œwiecenia Faza nieœwiecenia Faza nieœwiecenia

w ci¹gu 10 sek w ci¹gu 0,6 sek w ci¹gu 0,6 sek

Kod b³yskowy

Wy³¹czenie
Brak p³omienia podczas 
okresu bezpieczeñstwa

Obce Ÿród³o œwiat³a

Podczas fazy nadzoru
automat rozpozna³

obce Ÿród³o œwiat³a, 
ewentualnie b³¹d czujnika

Komunikat o b³êdzie Kod b³yskowy Przyczyna b³êdu

Okres zap³onu wstêpnego

Okres zap³onu wstêpnego

Czas bezpieczeñstwa 
oraz okres po zap³onie

Okres opóŸnienia
2. stopieñ

Praca

Spadek napiêcia

Kod b³yskowy

= pulsowanie krótkie

= pulsowanie d³ugie

= krótka przerwa

= d³uga przerwa
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Kontrola pracy
Techniczne przetestowanie kontroli p³omienia powinno byæ przeprowadzone tak podczas pierwszego
rozruchu jak i podczas okresowej kontroli a tak¿e w sytuacji, gdy palnik pozostawa³ przez czas d³u¿szy wy³¹czony.

Testowanie z zaciemnionym czujnikiem p³omienia
Po okresie bezpieczeñstwa palnik musi przejœæ w fazê blokady.

Testowanie z oœwietlonym czujnikiem p³omienia
Po oko³o 20 sek. (przy DKW 972 - 17 sek.) przedmuch wstêpny powinien prze³¹czyæ automat w stan blokady.

Rozruch normalny, palnik w fazie dzia³ania, czujnik p³omienia przyciemniony
Nowy rozruch, po okresie bezpieczeñstwa automat powinien przejœæ w fazê blokady.
DKW 972: Dop³yw paliwa do palnika musi byæ natychmiast przerwany a po oko³o 60 sekundach powinien
byæ wznowiony przedmuch wstêpny.
Ostatecznie nastêpuje nowy rozruch, przy czym pod koniec okresu bezpieczeñstwa automat musi
przejœæ w stan blokady.

Zabezpieczenia i funkcje w³¹czania
W przypadku zaniku p³omienia podczas pracy palnika, przerwany zostaje dop³yw paliwa
i urz¹dzenie przechodzi w rozruch próbny wraz ze wstêpnym przedmuchem oraz wyprzedzeniem zap³onu.
Przy braku p³omienia, po okresie bezpieczeñstwa urz¹dzenie przechodzi w stan blokady.
W przypadku przerwy w zasilaniu urz¹dzenie steruj¹ce rozpoczyna program od pocz¹tku.

Uwaga:
Urz¹dzenie steruj¹ce mo¿na zdemontowaæ lub zamontowaæ jedynie przy wy³¹czonym zasilaniu.
Obce Ÿród³a œwiat³a docieraj¹ce do fotokomórki np.: przez wzierniki kot³a lub ¿arz¹ce siê wnêtrze
komory spalania musz¹ byæ wyeliminowane. Jedynie wtedy mo¿liwa jest bezzak³óceniowa praca
zespo³u.

tv1

tv2

tn
ts

PRACA

PRACA NORMALNA
wentylator

zap³on

zawór elektromagnetyczny 1

zawór elektromagnetyczny 2

fotokomórka

kontrolka blokady

wentylator

zap³on

zawór elektromagnetyczny 1

zawór elektromagnetyczny 2

fotokomórka

kontrolka blokady

BLOKADA

PRACA W BLOKADZIE

ts

= czas wentylacji wstêpnej 15 sek. 20 sek.
ts = czas bezpieczeñstwa 5 sek. 5 sek.
tv1 

tn = wyprzedzenie zap³onu 4 sek. 7 sek.
= cza as opóŸnienie 2. stopni 20 sek. 20 sek.tv2 

przedmuch wtórny brak 20 sek. 
okres oczekiwania 
po wy³¹czeniu awaryjnym brak

fotokomórka MZ 770

Satronic DKO 972 DKW 972
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19. Mo¿liwe usterki

a) uszkodzony bezpiecznik
b) zablokowany termostat bezpieczeñstwa
c) przekroczona temperatura nastawiona na

termostacie regulacyjnym
d) uszkodzone urz¹dzenie steruj¹ce
e) uszkodzony silnik palnika
f) uszkodzony podgrzewacz oleju lub jego 

termostat
g) uszkodzone urz¹dzenie nastawcze klapki

przep³ywu powietrza
h) uszkodzone sprzêg³o silnik – pompa 

a) wymieniæ
b) odblokowaæ
c) po obni¿eniu temperatury palnik 

wznowi pracê
d) wymieniæ
e) wymieniæ
f) wymieniæ

g) wymieniæ

h) wymieniæ

a) z³a regulacja
b) za du¿a lub za ma³a dysza 
c) za du¿a lub za ma³a iloœæ powietrza
d) niewystarczaj¹ca wentylacja komory 

spalania

a) skorygowaæ
b) wymieniæ
c) wyregulowaæ palnik
d) dobraæ tak parametry zespo³u, aby 

zapewniæ wystarczaj¹c¹ wentylacjê 

a) przeskok iskry zap³onowej na dyszê lub 
stabilizator

b) s³aby zakres anteny

a) skontrolowaæ elektrodê zapalaj¹c¹
b) przetestowaæ antenê, zainstalowaæ 

kondensator lub opornik 
przeciwzak³óceniowy 

Silnik palnika nie pracuje

Palnik podejmuje pracê
po up³ywie czasu
bezpieczeñstwa przechodzi
w stan blokady

P³omieñ gaœnie 
w czasie pracy

Elementy przygotowania
mieszanki mocno 
zaolejone lub posiadaj¹ 
du¿e osady koksowe

Zak³ócenia pracy
urz¹dzeñ radiowych 
lub telewizyjnych

- z p³omieniem: 

- bez p³omienia: 

zap³on, palnik dostaje olej
a) zanieczyszczona, uszkodzona lub 

nieprawid³owo zamontowana fotokomórka

palnik nie 
dostaje oleju: 

a) zamkniête zawory instalacji olejowej
b) pusty zbiornik oleju
c) zabrudzony filtr 
d) nieszczelny zawór zwrotny
e) 

brak zap³onu 

nieszczelna instalacja olejowa
f) uszkodzona pompa
g) zanieczyszczona lub uszkodzona dysza

h) uszkodzony zawór elektromagnetyczny
i) zanieczyszczony filtr w pompie olejowej
j) uszkodzone sprzêg³o, silnik, pompa

- oczyœciæ, wymieniæ lub prawid³owo
zamontowaæ

a) otworzyæ
b) nape³niæ
c) oczyœciæ
d) oczyœciæ
e) uszczelniæ
f) wymieniæ
g) oczyœciæ filtr dyszy lub wymieniæ 

dyszê 
h) wymieniæ 
i) oczyœciæ lub wymieniæ zawór
j) wymieniæ 

a) wyczerpane zasoby oleju
b) zanieczyszczony filtr dyszy 
c) zanieczyszczony filtr oleju lub instalacja
d) 
e) uszkodzony zawór elektromagnetyczny

a) uzupe³niæ
b) oczyœciæ lub wymieniæ dyszê
c) oczyœciæ filtr instalacjê
d) skontrolowaæ
e) wymieniæ

brak doprowadzenia powietrza
lub

Skutek Przyczyna Naprawa
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20. Schematy po³¹czeniowe

³

Palnik

M10-AE z DKO 972

M10-Z-L z DKO 972

Kocio³

Palnik

Kocio³
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Legenda

21. Tabela doboru dysz do M10

Oznaczenia kolorystyczne przy nastawniku klapy powietrza
ST0 = niebieski
ST1 = pomarañczowy
ST2 = czerwony
MV2 = czarny

205 145 3,50 600 S 10 20 12,2 17,3 12 10
225 165 4,00 600 S 10 20 13,9 19 15 10
250 185 4,50 600 S 10 20 15,6 21,1 15 12
280 205 5,00 600 S 10 20 17,4 23,7 18 15
330 235 5,50 600 S 10 20 19,8 28,2 20 18
400 270 6,00 600 S 10 20 23,1 33,8 22 21

2. stopieñ
[kW]

1. stopieñ
[kW] [gph]

1. stopieñ
[bar]

2. stopieñ
[bar]

1. stopieñ
[kg/h]

2. stopieñ
[kg/h] [mm]

24
25
35
40
50
70

Moc palnika

wielkoœæ rodzaj

Dysze Ciœnienie pompy Przepustowoœæ
oleju

Wymiar 
"A" Klapa powietrza

1. stopieñ
[pomarañcz]

[ ]0

2. stopieñ
[czerwony]

[ ]0

M10-Z-L

165 3,00 600 S 16 13,9
180 3,50 600 S 16 15,3
200 4,00 600 S 16 16,8
225 4,50 600 S 16 19,0
255 5,00 600 S 16 21,6
285 5,50 600 S 16 24,1
320 6,00 600 S 16 27,0

12
13
16
18
20
25
30

14
17
19
25
29
32
36

[kW] wielkoœæ
[gph] [bar] [kg/h] [mm] [ ]0

Moc palnika Dysze Ciœnienie 
pompy

M10-AE
Przepustowoœæ

oleju
Wymiar

"A" Klapa powietrza

rodzaj

B1 fotoelement
F1 zabezpieczenie elektryczne max. 10A
F21 termostat
F3 STB
H11 sygnalizacja pracy I stopnia
H12 sygnalizacja pracy II stopnia
H13 sygnalizacja blokady
M1 silnik elektryczny
P11 licznik godzin pracy I stopnia (opcja)
P12 licznik godzin pracy II stopnia (opcja)
Q1 g³ówny wy³¹cznik kot³a

T1 transformator zap³onowy
S1 automat palnika Satronic DKO 972
S3 prze³¹cznik I - II stopieñ
X11, X31 wtyczki kot³a
X12, X32 gniazda palnika
X81, X82 jednopolowy zacisk elektryczny
Y4 nastawnik klapy powietrza
Y6 zawór elektromagnetyczny I stopnia
Y7 zawór elektromagnetyczny II stopnia
Y8 dodatkowy zawór elektromagnetyczny
PE przewód uziemiaj¹cy

Oznaczenie kolorów
bl niebieski
br br¹zowy
ge ¿ó³ty
grü zielony
sw czarny
vio fioletowy
ws bia³y
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22. Rysunek z³o¿eniowy do M10
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23. Spis elementów

Poz.

1
1
2
3
4
5
6
7
7
8
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Nazwa

Rura palnika
Rura palnika przed³u¿ona o 100 mm
Uszczelka ko³nierza
Ko³nierz mocuj¹cy z prowadnic¹
P³ytka spiêtrzaj¹ca
Dysza
Elektroda zap³onu
Przewód zap³onu
Przewód zap³onu przed³u¿ony o 100 mm
Uchwyt dyszy (kompl.)
Uchwyt dyszy (kompl.) przed³u¿ony o 100 mm
Uszczelka obudowy pokrywy

 klapy powietrza (tylko przy M10-Z-L)
Rura po³¹czeniowa pompa-uchwyt palnika
Nypel rurki ciœnienia ∅ 4 X R1/8” 
Uszczelka AI 10 x 14 x 2
Pompa olejowa 
Uszczelka AI 10 x 14 x 2
Nypel przy³¹czeniowy R1 /4 '' x 6 LL
Przy³¹cze metalowe NW 6
Gniazdo 4- polowe -  kompl. (tylko przy M10-Z-L)
Gniazdo 7- polowe (kompl.) 
Wtyczka 4- polowa (tylko przy M10-Z-L)
Wtyczka 7- polowa 
Wziernik
Uszczelka wziernika
Podstawa automatu
Automat DKO 972
Automat DKW 972
Sprzêg³o (kompl.) 
Ko³o wentylatora ∅ 180 x 75
Silnik 230 V / 50 Hz – 370 W
Czujnik p³omienia MZ 770 S 
Uszczelka czujnika
Transformator zap³onowy 
Uszczelka transformatora zap³onu 
Obudowa ko³nierza uszczelki 

1
1
5
1
1

5
5
5
1
1

10
1
1
5

50
1

50
10
1
1
1
5
5
5

20
1
1
1
1
1
1

20
20
1

20
5

 

36-10-11949
36-10-11951
36-50-11760
46-30-22150
46-30-22078

36-50-11747
47-50-11801
47-50-11802
46-30-22151
46-30-22152
47-50-10668
47-10-12984
46-30-21946
37-50-20200
37-50-10788
47-10-12360
37-50-11293
37-50-11348
47-10-11347
47-30-11840
47-10-11243
37-50-11143
37-50-11015
36-50-11544
36-50-10330
31-20-10113
47-10-21856
47-10-21731
46-30-22153
46-10-12997
47-10-12998
47-50-20433
47-50-11800
47-20-12767
46-50-10304
36-10-11761

wg zamówienia

Sztuk 
w opak. Art. Nr

Nastawnik
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25 Wymiary palnika

24 Pole pracy

10

10

1 10 00 02 20 00 03 30 00 04 40 00 05 50 00 0

20 30 40
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 [m
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r]
moc palnika  [kW] moc palnika  [kW]

przepustowoœæ oleju [kg/h] przepustowoœæ oleju [kg/h]

M10-Z-L M10-AE

wszystkie wymiary w mm
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