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Palniki R1 firmy „Giersch“ sà wynikiem dziesi´cioleci
badaƒ i intensywnych prac rozwojowych. JesteÊmy
przekonani, ˝e oddajemy w Paƒstwa r´ce produkt
o najwy˝szej jakoÊci. Jednak zgodnie z wymaganiami,
praca palnika musi byç dok∏adnie wyregulowana
i skontrolowana.

Im staranniej i bardziej fachowo zostanie to wykonane,
tym bardziej zadowolony b´dzie nasz wspólny klient.
Tylko poprzez prawid∏owe ustawienie i wyregulowanie
palnika mo˝liwe jest osiàgni´cie najwy˝szej jego
ekonomiki pracy.

Przebadany i dopuszczony przez Urzàd Dozoru
Technicznego.

Oznaczenia wariantów:
-B = z licznikiem czasu pracy
-L = z klapkà zamykajàcà dop∏yw powietrza 
-O = z licznikiem oleju
-V = z podgrzewaczem oleju
-WLE = dla nagrzewnic powietrza z MMO 872

2. Symbole u˝yte w schemacie ideowym

B1 fotokomórka PE uziemienie

E1 podgrzewacz oleju

F11 bezpiecznik Q1 g∏ówny w∏àcznik ogrzewania

F21 termostat regulacyjny T1 transformator zap∏onowy

F3 termostat bezpieczeƒstwa

Y6 elektromagnetyczny zawór oleju

P11 licznik czasu pracy kot∏a
P21 licznik czasu pracy palnika

H11 kontrolka pracy
H13 kontrolka blokady
H14 kontrolka pracy podgrzewacza

M1 jednofazowy silnik palnika
L1 doprowadzenie napi´cia (sieç zewn´trzna)
N zero
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3. Schemat ideowy R1 / R1-L

3. Schemat ideowy R1-V-K40
R1-V / R1-V-L

nastawnik
SA1-E

nastawnik
SA2-F

nastawnik
SA1-E

nastawnik
SA2-F
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4. Monta˝
Montujàc ko∏nierz przesuwny nale˝y dokr´ciç Êruby 3 i 4.
W przeciwnym przypadku zaciÊni´cie ko∏nierza na rurze
palnika nie b´dzie mo˝liwe. Palnik mo˝e pracowaç
w dowolnej pozycji obracajàc go wokó∏ osi rury palnika
(oprócz wariantu -O). Palnik wsunàç w ko∏nierz mocujàcy
na odpowiednià g∏´bokoÊç i dokr´ciç pozosta∏e Êruby
w nast´pujàcej kolejnoÊci: 1,2,5 jednoczeÊnie unoszàc obu-
dow´. 
Wa˝ne: ko∏nierz przesuwny musi byç tak zamontowany,

aby Êruba zaciskowa nr 1 by∏a u góry.

5. Dobór i monta˝ dyszy
Zwolniç zatrzaski Êrubowe i wyciàgnàç p∏yt´ noÊnà palnika.
Nast´pnie zawiesiç jà wypustami w krzy˝owych otworach
obudowy (pozycja serwisowa). P∏yta noÊna palnika mo˝e
byç równie˝ zawieszona w pozycji dyszà do góry. Po polu-
zowaniu Êruby mocujàcej zdemontowaç stabilizator wraz
z uchwytem i przewodami wysokiego napi´cia. Nast´pnie
wykr´ciç plastikowy korek z uchwytu dyszy. Dobraç dysz´
dla odpowiedniej mocy palnika (pozycja 5, str. 3) i wkr´ciç
w uchwyt dyszy. Do zamontowania polecamy (tylko!) dysze
Danfoss-Düsen S. Nast´pnie zamontowaç stabilizator
(uchwyt stabilizatora musi byç dociÊni´ty do pierÊcienia
zabezpieczajàcego). Sprawdziç prawid∏owoÊç obsadzenia
fotokomórki i przewodu wysokiego napi´cia. Wsunàç p∏yt´
noÊnà palnika w obudow´ i zapiàç zatrzaski. Zalecana
w tabeli doboru dysz, wielkoÊç dyszy musi byç przestrze-
gana, tylko pod tym warunkiem mogà byç osiàgni´te
warunki spalania uj´te normà DIN 4787.
Przy palnikach R1 skontrolowaç po∏o˝enie pierÊcieni
zabezpieczajàcych, które ustalajà pozycj´ stabilizatora
i przys∏ony powietrza. Dla obydwu elementów pierwsze
naci´cie od strony dyszy, przy u˝yciu dyszy o kàcie
wtrysku 45°, drugie naci´cie dla dyszy o kàcie wtry-
sku 60° (nastawa fabryczna dla dyszy o kàcie 45°).

Wa˝ne dla R1 / R1-V:
Obudowy i p∏yty noÊne palników R1/R1-V od lutego 1989
(II/89) nie sà zamienne z wyprodukowanymi wczeÊniej!

6. Wykonanie pod∏àczenia elektrycznego 
Pod∏àczenie do∏àczonej wtyczki nale˝y wykonaç na pod-
stawie za∏àczonego schematu z uwzgl´dnieniem obowiàzu-
jàcych norm. 

Przy∏àcze powinno posiadaç zabezpieczenie 10 A, zaleca
si´ u˝ycie kabla gi´tkiego. 

7. Tabele doboru dysz
W zale˝noÊci od konstrukcji kot∏a mo˝na zmieniç kàt
wtrysku dyszy w celu uzyskania korzystniejszego kszta∏tu
p∏omienia. Podane w tabelach iloÊci przep∏ywu oleju
(kg/h) oparte sà na pomiarze przy lepkoÊci oleju ok. 1,8 cSt
z podgrzewaczem i ok. 4,8 cSt przy temp. oleju ok. 20°C.

Ustawienie wymiaru A odpowiada pracy palnika na wyso-
koÊci 300 m n.p.m. w temp. otoczenia 20°C i ciÊnieniu
w komorze spalania 0 mbar. 

1
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typ R1
moc kot∏a przy

hk=90%

kW Mcal/h

wielkoÊç
dyszy

GPH

ciÊnienie
pompy

bar

przep∏yw
oleju

kg/h

nastawa
wymiaru

„A“

mm

kàt wtrysku
dyszy

°S

typ R1-V
moc kot∏a przy

hk=90%

kW Mcal/h

wielkoÊç
dyszy

GPH

ciÊnienie
pompy

bar

przep∏yw
oleju

kg/h

nastawa
wymiaru

„A“

mm

kàt wtrysku
dyszy

°S

13,0 11 0,40 16,5 1,2 15 60
60
60
60
60
60

60/45
60/45
60/45

45
45
45
45
45
45

60
60
60
60
60

60/45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

16
17
18
19
10
11
13
15
16
17
18
19
20
21

14,0
14,5
15,5
16,5
17,5
18,5
19,0
19,5
10,0
11,0
12,0
12,5
13,0
13,5
14,0
15,0
16,0

1,4
1,7
1,9
2,1
2,4
2,7
3,0
3,4
3,9
4,5
4,8
5,3
5,9
6,5

1,0
1,1
1,3
1,5
1,7
2,0
2,2
2,3
2,4
2,7
2,9
3,1
3,4
3,6
3,9
4,1
4,5

19,0
12,5
10,0
12,0
12,0
13,0
13,0
13,0
13,5
13,5
13,0
12,5
15,0
13,5

18,0
10,0
17,0
19,0
18,0
18,5
18,0
18,0
19,0
18,0
18,0
19,0
18,0
18,5
18,0
19,0
18,5

0,40
0,40
0,50
0,50
0,55
0,60
0,65
0,75
0,85
1,00
1,10
1,25
1,25
1,35

0,40
0,40
0,50
0,50
0,50
0,55
0,60
0,65
0,65
0,75
0,85
0,85
1,00
1,10
1,25
1,25
1,35

13
15
17
20
22
25
28
31
35
42
44
49
54
59

19
10
12
14
16
18
20
21
22
25
26
28
32
33
36
38
42

15,0
17,5
20,0
23,0
25,0
29,0
33,0
36,0
41,0
48,0
51,0
56,5
63,0
69,0

10,7
12,0
14,0
16,0
18,0
21,5
23,0
24,5
25,0
29,0
30,5
33,0
37,0
38,0
42,0
44,0
48,0
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8. Ustawienie elektrod zap∏onowych 
Elektrody sà ustawione fabrycznie. 
Podane wymiary s∏u˝à do kontroli.

9. Instalacja olejowa
WartoÊci zawarte w tabeli sà podane dla oleju opa∏owego
EL 4,3 cSt i Êrednicy wewn´trznej rur olejowych. Na odcin-
ku ssàcym uwzgl´dniono 4 kolanka, 1 zawór, 1 zawór
zwrotny.
Pod∏àczenie pompy do instalacji umo˝liwiajà za∏àczone
przewody gi´tkie. Fabryczne przygotowanie pompy
przewiduje pod∏àczenie ze zbiornikiem dwoma przewoda-
mi: ssàcym i odp∏ywowym.

W przypadku wysoko umieszczonego zbiornika oleju mo˝-
na przebudowaç pomp´ i wyeliminowaç przewód odprowa-
dzajàcy. Dalsze informacje patrz ni˝ej poz. 8 str. 4/5. Âred-
nica nominalna za∏àczonych przewodów wynosi 4 mm.
Rys.1: Aby zapobiec wydzielaniu si´ gazu z oleju wymiar X

nie powinien przekraczaç 4 m.

10. Pompa olejowa 
CiÊnienie pracy pompy, podane w tabelach (poz. 5 str. 3),
dla danej mocy reguluje si´ Êrubà w regulatorze ciÊnienia
pompy. CiÊnienie pracy pompy mo˝na zmierzyç po zamon-
towaniu manometru w miejscu korka P.
Nastawy fabryczne: R1 – 13 bar

R1-V – 18 bar

System bez przewodu odp∏ywowego:
Odkr´ciç przewód odp∏ywowy i wkr´ciç w pomp´ korek
o gwincie 1/4². Wykr´ciç korek zamykajàcy punkt pomiaru
pró˝ni V i usunàç Êrub´ znajdujàcà si´ pod korkiem.
Wkr´ciç korek V.

Uwaga: Instalacja olejowa musi byç ca∏kowicie odpowie-
trzona. Ewentualny odpowietrznik LT-Flow-Control
zabudowaç za filtrem.

Wa˝ne dla R1 oraz R1-V

Od  02.89 osie nap´dowe pomp olejowych sà dwustronnie
szlifowane. Pompy wysy∏ane obecnie jako cz´Êci zamienne
wyposa˝one sà w dwa rodzaje sprz´gie∏, aby zabezpieczyç
ich zamienialnoÊç równie˝ w starszym modelu palnika.

CiÊnienie pracy pompy R1, R1-V

CiÊnienia pracy pompy podane w tabeli doboru dysz sà
wartoÊciami wyjÊciowymi, które w zale˝noÊci od warunków
pracy urzàdzenia grzewczego (kot∏a) mogà w palnikach R1
przekraczaç 15 bar i palnikach R1-V 10 bar.

2

1

4
3

6

5

7

1 - WyjÊcie na dysz´
2 - Regulacja ciÊnienia
3 - Zasilanie
4 - Powrót
5 - Pomiar ciÊnienia
6 - Pomiar podciÊnienia
7 - Filtr paliwa
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11. Regulacja iloÊci powietrza (Wymiar A)
Wymiar A s∏u˝y jako orientacyjna pomoc u∏atwiajàca regu-
lacj´ iloÊci powietrza i jest ustawiany Êrubà regulacyjnà
(patrz rys. obok). Stopieƒ otwarcia dop∏ywu powietrza
wzrasta wraz z mocà. (Podane w tabeli doboru dysz
wartoÊci wymiaru A mo˝na bezpoÊrednio odczytaç na
skali). Przy nadciÊnieniu w komorze spalania, wymiar A
zwi´kszyç, przy podciÊnieniu – zmniejszyç. W ka˝dym przy-
padku jest potrzebna dodatkowa regulacja uzale˝niona od
warunków pracy zespo∏u. Odleg∏oÊç mi´dzy stabilizatorem,
a przys∏onà jest dok∏adnie dobrana i nie mo˝e ulegaç zmia-
nom.

Anschlag für Stauscheibenhalter - pierÊcieƒ ustalajàcy
pozycje uchwytu stabilizatora 

Einstellmutter - Êruba regulacyjna 
Maßstab „A“ - skala wymiaru „A“
Düsenhalter - uchwyt dyszy
Luftdrossel - przys∏ona powietrza 
Kontermutter - nakr´tka kontrujàca 
Überwurfmutter - nakr´tka ko∏pakowa
Vorwärmer - podgrzewacz oleju 
Werkseinstellung 45°  - nastawa fabryczna 45°
Anschlag versetzen bei 60°  - prze∏o˝yç pierÊcienie przy

zmianie nastawy na 60°

12. Wariant z wst´pnym podgrzewaczem
oleju (V)

Podgrzewacz oleju jest w∏àczany jako pierwszy w pro-
gramie pracy palnika i pozostaje w∏àczony do momentu

wy∏àczenia palnika przez termostat regulacyjny. Stan
pod∏àczenia podgrzewacza sygnalizuje kontrolka znajdujà-

ca si´ w kostce pod∏àczeƒ urzàdzenia sterujàcego.
Zapalenie mieszanki olejowo - powietrznej nie nastàpi
wczeÊniej, a˝ termostat, który jest we wst´pnym pod-

grzewaczu oleju zamontowany, nie otworzy dop∏ywu pràdu
do urzàdzenia sterujàcego po osiàgni´ciu odpowiedniej

temperatury (ok. 80°C). Elektryczny podgrzewacz oleju jest
zintegrowany z uchwytem dyszy i posiada zmienny prze-
dzia∏ mocy. Podgrzewacz dopasowuje si´ sam do zmien-
nych warunków i chwilowego zapotrzebowania cieplnego,

zu˝ywajàc przy tym tylko niezb´dnà iloÊç energii.

Mo˝liwe przerwy pracy palnika wywo∏ane termostatem
podgrzewacza:
1. Za du˝y przep∏yw oleju:

– po 15 s palnik podejmuje ponownie prac´.
2. Awaria grza∏ki:

– palnik wy∏àcza si´ bez zapalenia kontrolki blokady.

Q1 wy∏àcznik g∏ówny kot∏owni
F21 termostat kot∏a
E1 podgrzewacz palnika
H14 kontrolka pracy podgrzewacza palnika
L3 sterownik klapy palnika
M1 silnik palnika
T1 transformator palnika
Y6 zawór elektromagnetyczny palnika
B1 fotokomórka palnika
th czas grzania wst´pnego przed uruchomieniem
tö czas otwarcia klapy powietrza
t1 czas wentylacji komory spalania
tv czas wyprzedzenia zap∏onu przed otwarciem

zaworu
ts czas bezpieczeƒstwa
tn czas pracy transformatora po otworzeniu zaworu
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13. Pomiar pràdu fotokomórki
Przy braku wskazania, zmieniç koƒcówki pod∏àczenia
miernika. Potrzebne oprzyrzàdowanie miernik cyfrowy
art. nr 50263.

14. Informacje o urzàdzeniu sterujàcym 
Przy zaniku p∏omienia w czasie pracy palnika zostaje natych-
miast przerwane doprowadzenie oleju i urzàdzenie podej-
muje prób´ ponownego uruchomienia palnika z wentylacjà
wst´pnà i zap∏onem. Przy braku p∏omienia po up∏ywie
czasu bezpieczeƒstwa urzàdzenie przechodzi w stan
blokady. W przypadku przerwy w zasilaniu urzàdzenie prze-
prowadza ka˝dorazowo normalny program startu palnika.

Urzàdzenia sterujàce TF 830/MMO 872 przechodzà po up∏y-
wie czasu bezpieczeƒstwa w stan blokady w przypadku
wystàpienia w czasie wentylacji wst´pnej obcego êród∏a
Êwiat∏a.

Uwaga:
Urzàdzenie mo˝na zdemontowaç lub zabudowaç tylko przy
wy∏àczonym wy∏àczniku g∏ównym. Obce êród∏a Êwiat∏a
docierajàce do fotokomórki, np. przez wzierniki kot∏a lub
˝arzàce si´ wn´trze komory spalania, muszà zostaç wyeli-
minowane. Tylko wtedy mo˝liwa jest bezzak∏óceniowa
praca zespo∏u. 

15. Licznik zu˝ycia oleju i czasu pracy palnika
„Oil Control”

Urzàdzenie to podaje kilka najwa˝niejszych parametrów do-
tyczàcych pracy palnika, zarówno jedno- jak i dwustopnio-
wego. Oil-control jest urzàdzeniem elektronicznym, które
posiada wyraêny ciek∏okrystaliczny ekran do odczytywania
danych. Monta˝ urzàdzenia w zainstalowanym ju˝ palniku
jest bardzo prosty i nale˝y go przeprowadziç zgodnie z
do∏àczonà instrukcjà. Informacje, które mo˝na uzyskaç  przy
zastosowaniu licznika to:
- chwilowe zu˝ycie oleju na 1 lub 2 stopniu
- ca∏kowite zu˝ycie oleju na 1 lub 2 stopniu
- licznik godzin pracy palnika (na 1 lub 2 stopniu)
- liczba rozruchów palnika
- liczba w∏àczeƒ palnika

Po uruchomieniu i wyregulowaniu palnika mo˝na ustawiç
w urzàdzeniu minimalnà wartoÊç zu˝ycia oleju. JeÊli prze-
p∏yw oleju zmniejszy si´ o 10% (spowodowane np. zatkanà
dyszà), to na wyÊwietlaczu pojawi si´ symbol serwisowy
informujàcy o koniecznoÊci przeprowadzenia przeglàdu.
Podczas pracy palnika nale˝y zwróciç uwag´, aby zosta∏y
zachowane nast´pujàce parametry.

Zakres pomiaru  . . . . . . . . . . . .1 do 40 l/h
Temperatura w czasie pracy  . .0-60°C
Dopuszczalne ciÊnienie  . . . . . .25 bar
Dok∏adnoÊç pomiaru  . . . . . . . .±2,5%
Utrzymanie wskaêników pom.  . .24 h po od∏àczeniu od sieci
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16. Wariant (-L) z automatykà
energooszcz´dnà 

W wariancie (-L) klapka dop∏ywu powietrza zamyka dop∏yw
w przerwach pracy palnika i zapobiega wych∏odzeniu
wn´trza kot∏a.
Pozycjà klapki steruje urzàdzenie nastawcze.

Urzàdzenie nastawcze SA1-F:
Urzàdzenie to otwiera klapk´ elektrycznie, zamkni´cie na-
st´puje przy wykorzystaniu spr´˝yny w urzàdzeniu. Na pod-
stawie czerwonego wskaênika mo˝na odczytaç pozycj´
klapki (zam. lub otw.).
Urzàdzenie nastawcze SA1-E:
Urzàdzenie to otwiera klapk´ elektrycznie, zamkni´cie elek-
troniczne bez dop∏ywu pràdu (urzàdzenie to mo˝na zamon-
towaç w miejsce si∏ownika hydraulicznego).

17. Dane techniczne urzàdzenia sterujàcego

TF 830 MMO 872
czas zap∏onu i wentylacji wst´pnej 12 sek. 20 sek.
czas trwania zap∏onu po otworzeniu 

dop∏ywu oleju 20 sek. 2-4 sek.
czas bezpieczeƒstwa 10 sek. 5 sek.
czas pozostania w stanie blokady 90 sek. 60 sek.
minimalny pràd fotokomórki 25 µA 48 µA

18. Kontrola funkcji urzàdzenia sterujàcego
Po zainstalowaniu palnika przeprowadziç nast´pujàce kon-
trole:
Start programu z zas∏oni´tà fotokomórkà. 
Urzàdzenie musi przejÊç w stan blokady. 
Start programu z oÊwietlonà fotokomórkà.
Urzàdzenie musi przejÊç w stan blokady.

Normalny start programu - je˝eli palnik osiàga stan „czas
trwania zap∏onu“ fotokomórk´ zas∏oniç:
TF 830 – Zap∏on mieszanki olejowo - powietrznej musi

nastàpiç i po up∏ywie czasu bezpieczeƒstwa
przechodzi w stan blokady.

MMO 872 – Powtarza jeszcze raz ca∏y program startu i przy
braku pozytywnego sygna∏u fotokomórki, po
up∏ywie czasu bezpieczeƒstwa przechodzi
w stan blokady.

19. Dopasowanie kocio∏ – palnik 
W celu uzyskania ca∏kowitego i energooszcz´dnego spala-
nia, konieczne jest dok∏adne dopasowanie zespo∏u kocio∏ –
palnik. Do kot∏a, o znanych warunkach ciÊnienia komory
spalania, dobiera si´ palnik wg wykresów pola pracy palni-
ka (poz. 27). Poprzez zastosowanie ko∏nierza przesuwnego
jest mo˝liwe optymalne usytuowanie rury palnikowej w ko-
morze spalania.

20. Pod∏àczenie komina 
Podstawà prawid∏owego dzia∏ania zespo∏u grzewczego jest
prawid∏owo dobrany komin. Dobór przeprowadza si´ we-
d∏ug normy DIN 4705 z uwzgl´dnieniem normy DIN 18160
na podstawie mocy kot∏a lub palnika. Przy ciàg∏ym cyklu
pracy komin dobierany jest wed∏ug normy DIN 18160 cz´Êç
1 grupa I. Do obliczeƒ musi byç podana obj´toÊç i szyb-
koÊç wydzielania spalin ca∏ego zespo∏u grzewczego.
Efektywna wysokoÊç komina liczona jest od wlotu spalin do
komina. Nie powinniÊmy równie˝ przeoczyç przepisów
o budowie kominów obowiàzujàcych w ró˝nych regionach.
Nale˝y pami´taç, ˝e przy ciàg∏ym cyklu pracy palnika
w przedziale ma∏ej mocy, temperatura spalin przy wlocie do
komina nie mo˝e wynosiç mniej ni˝ 160°C. Konstrukcja
komina powinna byç tak dobrana, aby niebezpieczeƒstwo
kondensacji lub efektu zimnego komina zminimalizowaç.
W celu regulacji pracy i uzyskania stabilnego ciàgu pole-
camy zamontowanie regulatora ciàgu. 
Skutki dzia∏ania:

1. Sta∏a si∏a ciàgu 
2. Wyeliminowanie wilgoci w kominie 
3. Zmniejszenie strat cieplnych

Elementy ∏àczàce kocio∏ z kominem nie powinny
przekraczaç kàta 30° lub 45°, zaleca si´ wykonanie izolacji
cieplnej rury odprowadzajàcej spaliny.
Wa˝ne:
Przy modernizacji istniejàcych systemów grzewczych
pozostaje z regu∏y do dyspozycji komin o ponadnor-
matywnym przekroju lub kominy niedopuszczone do
pracy ze spalinami o niskiej temperaturze itd. Zalecamy
dokonaç ogl´dzin przed zabudowaniem zespo∏u
grzewczego. Pozwala  to na podj´cie kroków w celu mo-
dernizacji i dopasowania komina (np. wprowadzenie do
komina rury ze stali nierdzewnej o odpowiednim prze-
kroju, monta˝ wyciàgu, zalanie i wywiercenie nowego
komina  itp.).

21. Termometr spalin
Zespó∏ grzewczy „palnik – kocio∏“ powinien posiadaç ter-
mometr kontrolny temperatury spalin. Im wy˝sza temperatu-
ra spalin, tym wy˝sze straty energii. Wzrastajàca tempe-
ratura spalin oznacza zanieczyszczenie kot∏a i jego mniej-
szà sprawnoÊç. Przy wzroÊcie temperatury spalin zleciç fa-
chowcom oczyszczenie zespo∏u grzewczego i jego ponow-
nà regulacj´. Zalecana temperatura spalin powinna wyno-
siç 160°C - 220°C.
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22. Awarie
(objawy, przyczyny, naprawa – tabela)

skutek: przyczyna: naprawa:
Silnik palnika nie pracuje uszkodzony bezpiecznik wymieniç

zablokowany termostat bezpieczeƒstwa odblokowaç

przekroczona temp. nastawiona
na termostacie regulacyjnym po obni˝eniu temp. palnik wznowi prac´

uszkodzone urzàdzenie sterujàce wymieniç

uszkodzony silnik palnika wymieniç

uszkodzony wst´pny podgrzewacz oleju
lub jego termostat wymieniç

uszkodzone urzàdzenie nastawcze klapki
dop∏ywu powietrza wymieniç

sprz´g∏o silnik - pompa uszkodzone wymieniç 

Palnik podejmuje prac´ a) z p∏omieniem
po up∏ywie czasu bezpieczeƒstwa zanieczyszczona, uszkodzona lub oczyÊciç, wymieniç lub prawid∏owo
przechodzi w pozycj´ blokady nieprawid∏owo zamontowana fotokomórka zamontowaç

uszkodzone urzàdzenie sterujàce wymieniç

b) bez p∏omienia
brak zap∏onu skontrolowaç uk∏ad zap∏onowy

palnik nie dostaje oleju:
zamkni´te zawory instalacji olejowej otworzyç

pusty zbiornik oleju nape∏niç

zabrudzony filtr oczyÊciç

nieszczelny zawór stopowy oczyÊciç

nieszczelna instalacja olejowa uszczelniç

uszkodzona pompa wymieniç

zanieczyszczona lub uszkodzona dysza oczyÊciç filtr dyszy lub wymieniç dysze

uszkodzony zawór elektromagnetyczny wymieniç

zanieczyszczony filtr w zaworze elektromag. oczyÊciç lub wymieniç zawór

uszkodzone sprz´g∏o, silnik, pompa wymieniç

obce êród∏o Êwiat∏a patrz poz. 16/21

P∏omieƒ gaÊnie w czasie pracy wyczerpane zasoby oleju uzupe∏niç

zanieczyszczony filtr dyszy oczyÊciç lub wymieniç dysz´

zanieczyszczony filtr oleju lub instalacja oczyÊciç filtr oraz instalacj´

doprowadzenie powietrza skontrolowaç

uszkodzony zawór elektromag. wymieniç

z∏a regulacja skorygowaç

za du˝a lub za ma∏a dysza wymieniç

za du˝a lub za ma∏a iloÊç powietrza wyregulowaç palnik

niewystarczajàca wentylacja komory spalania dobraç tak parametry zespo∏u, aby
zapewniç wystarczajàcà wentylacj´ 
(patrz zeszyt szkoleniowy 
Techn. Brenngase str. 9)

przeskok iskry zap∏onowej elektrod´ zapalajàcà skontrolowaç
na dysz´ lub stabilizator

Zak∏ócenia pracy urzàdzeƒ s∏aby zakres anteny anten´ przetestowaç
radiowych lub telewizyjnych kondensator lub opornik 

przeciwzak∏óceniowy zainstalowaç

Elementy przygotowania
mieszanki mocno zaolejone
lub posiadajà du˝e osady koksowe
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23. Dane techniczne R1 / R1-V-L R1 R1-V-L

moc palnika 1,2 - 4,5 kg/h (14 - 53 kW) 1,0 - 4,5 kg/h (12 - 53 kW)
zalecana moc kot∏a 12,5 - 48 kW (11 - 41 Mcal) 11 - 48 kW (9,5 - 41 Mcal)
napi´cie 220 V / 50 Hz 220 V / 50 Hz
max. pobór pràdu 1,9 A 2,7 A
silnik 90 W 90 W
pompa olejowa Eckerle (wydajnoÊç z´batek) 54 l/h 54 l/h
transformator zap∏onowy 20 mA, 2 x 5 kV 20 mA, 2 x 5 kV
wst´pny podgrzewacz oleju-moc 30 - 110 W

Palniki R1 / R1-V-L mogà byç u˝yte do kot∏ów z uwzgl´dnieniem ich, tzn. kot∏ów, ciÊnienia komory spalania oraz wy˝ej
podanych obcià˝eƒ cieplnych kot∏ów. Nag∏y wzrost ciÊnienia w komorze spalania w chwili zap∏onu mieszanki olejowo-po-
wietrznej nie mo˝e przekroczyç statycznego ciÊnienia nadmuchu palnika.

24. Wykresy pól pracy

Wykresy pól pracy wykonano dla palników pracujàcych na wysokoÊci 100 m n.p.m. i w temperaturze otoczenia 20°C.

25. Wymiary palnika 26. Zamocowanie palnika w kotle (wymiary)
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