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Palniki RG 1 firmy GIERSCH sà wynikiem d∏ugoletnich ba-
daƒ i intensywnych prac rozwojowych. JesteÊmy przekona-
ni, ˝e oddajemy w Paƒstwa r´ce produkt o najwy˝szej ja-
koÊci. Po monta˝u palnika niezb´dne jest przeprowadze-
nie jego regulacji. Im staranniej i bardziej fachowo zosta-
nie to wykonane, tym bardziej zadowolony b´dzie nasz
wspólny klient.

Osiàgni´cie du˝ych efektów ekonomicznych i eksploata-
cyjnych jest mo˝liwe pod warunkiem przeprowadzenia pra-
wid∏owego monta˝u i regulacji palnika.

Palnik dopuszczony przez Urzàd Dozoru Technicznego.

Oznaczenia literowe odmian palnika:

– B  = z licznikiem czasu pracy palnika
– L  = z przepustnicà powietrza
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Plan ogólny

Wskazówki ogólne
Zamontowanie palnika gazowego musi byç przeprowadzone zgodnie z odpowiednimi przepisami
i wymogami. Obowiàzkiem osoby instalujàcej jest przestrzeganie obowiàzujàcych norm i przepisów.
Monta˝, rozruch oraz dozór muszà byç przeprowadzone przez osoby uprawnione. Palnik  nie mo˝e
byç zamontowany w pomieszczeniach o wysokiej wilgotnoÊci (pralnie), o du˝ym  zapyleniu oraz tam,
gdzie wyst´pujà ˝ràce opary.  Palniki gazowe RG1 sà dostosowane do spalania gazu ziemnego oraz
p∏ynnego.

ZawartoÊç kartonu
Przed monta˝em palnika nale˝y sprawdziç zawartoÊç kartonu, który powinien zawieraç:  palnik, ko∏-
nierz, uszczelk´ ko∏nierza, cztery Êruby mocujàce, instrukcj´ obs∏ugi,  dokumentacj´ technicznà, oraz
wtyczk´ po∏àczeniowà (7-polowà). Drog´ gazowà nale˝y dobraç wed∏ug ciÊnienia i obj´toÊci przep∏y-
wajàcego gazu  i po∏àczyç jà z palnikiem oryginalnym ∏àcznikiem. Suma spadków ciÊnienia na dro-
dze,  w komorze spalania i ciÊnienie gazu na dyszy muszà byç mniejsze od ciÊnienia gazu na  zasi-
laniu; przy przep∏ywie iloÊci gazu zapewniajàcej osiàgni´cie zak∏adanej mocy.  

UWAGA: NALE˚Y PRZESTRZEGAå KOLEJNOÂCI MONTA˚U I KIERUNKU PRZEP Y̧WU W ARMA-
TURZE.  

Instrukcja obs∏ugi
Instrukcja obs∏ugi DTR powinna byç wywieszona w kot∏owni w widocznym miejscu. Na odwro-

cie instrukcji nale˝y wpisaç adres firmy prowadzàcej serwis. 
Wskazówka: blokada pracy palnika jest cz´sto spowodowana niew∏aÊciwà obs∏ugà. Nale˝y dok∏ad-
nie poinformowaç personel obs∏ugujàcy o zasadach dzia∏ania palnika. W przypadku cz´sto powtarza-
jàcych si´ blokad zawiadomiç firm´ serwisowà.

Dozór i serwis
Raz do roku powinna byç kontrolowana poprawnoÊç dzia∏ania drogi gazowej i palnika przez serwis
lub uprawnionà firm´. Przy niew∏aÊciwym monta˝u, naprawie lub zainstalowaniu obcych cz´Êci nie
mo˝emy  gwarantowaç prawid∏owego i bezpiecznego dzia∏ania palnika.  

FIRMA ALEX-GIERSCH NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOÂCI ZA SZKODY SPOWODOWANE NIE-
W¸AÂCIWYM MONTA˚EM LUB EKSPLOATACJÑ URZÑDZE¡ (PALNIKÓW).

ObjaÊnienia oznaczeƒ
RG1-L-N(F)

gaz ziemny „N” lub p∏ynny „F”

klapa powietrza

typ palnika

seria palnika



Moc palnika min. kW 12 25 15 25
Moc palnika max. kW 40 61 40 61
Moc kot∏a min. kW 11 23 14 23
Moc kot∏a max. kW 37 56 37 56
Typ gazu GZ-50, GZ-41.5; GZ-35, P∏ynny
Max. ciÊnienie gazu (mbar) 350 dla CG 15                        70 dla CG 10
Zasilanie elektryczne 230V/50Hz
Pobór pràdu 
Start praca 1,9 A / 0,8 A
Silnik elektryczny W 90
Transformator zap∏onowy 1x8 kV / 20 mA 
Automat sterujàcy Satronic MMI 810 / DMG 970 
Waga kg 14 
Emisja ha∏asu dB(A) max. 59

Dane techniczne
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Plan ogólny / Monta˝

Typ palnika

RG1(-L)-Na RG1(-L)-Nb RG1(-L)-Fa RG1(-L)-FbDane techniczne

Monta˝

Droga CG

Monta˝ palnika i ko∏nierza
Montujàc ko∏nierz przesuwny nale˝y dokr´ciç je-
dynie Êruby 3 i 4, w przeciwnym przypadku do-
ciÊni´cie rury palnika przy pomocy Êruby nr 1 nie
b´dzie mo˝liwe. Wsunàç palnik w ko∏nierz prze-
suwny na odpowiednià g∏´bokoÊç, a nast´pnie
dokr´ciç pozosta∏e Êruby w nast´pujàcej kolejno-
Êci: 1, 2, 5.
W czasie monta˝u nale˝y podtrzymaç od do∏u
obudow´ palnika.
UWAGA!
Ko∏nierz przesuwny musi byç zamocowany Êrubà
zaciskowà nr 1 do góry.

Monta˝ drogi gazowej
• zdemontowaç plastikowe zaÊlepki po obu stro-

nach drogi gazowej (nie zgubiç uszczelek)
• zamontowaç drog´ gazowà do palnika i insta-

lacji gazowej na Êrubunkach (patrz kierunek
przep∏ywu gazu na drodze gazowej)

• odpowietrzyç instalacj´ gazowà i sprawdziç
szczelnoÊç testerem
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Monta˝

Pozycja serwisowa

Uwaga! 
Niebezpieczeƒstwo zranienia przy kole
wentylatora podczas w∏àczania w pozy-
cji serwisowej!

- poluzowaç zamkni´cia,
- wyjàç p∏yt´ podstawy z obudowy,
- zawiesiç p∏yt´ podstawy na obydwu górnych

Êrubach.

WartoÊci kontrolne nastaw elektrod zap∏ono-
wych i jonizacyjnych

Elektrody ustawione sà fabrycznie.
Podane wielkoÊci s∏u˝à do kontroli.

Pod∏àczenie elektryczne

• Wszelkie prace po stronie elektrycznej palnika mo˝e wykonywaç tylko osoba po przeszkoleniu i po-
siadajàca stosowne uprawnienia.

• Przed ka˝dymi operacjami po stronie elektrycznej palnika nale˝y bezwzgl´dnie od∏àczyç zasilanie
elektryczne.

• Po∏àczyç drog´ gazowà z palnikiem za pomocà gniazda i wtyczki (7-polowych zielonych).
• Po∏àczyç gniazda z drogà gazowà (A szara - czujnik minimalnego ciÊnienia gazu, B czarna - elek-

trozawór).
• Palnik z kot∏em po∏àczyç za pomocà gniazda i wtyczki (7-polowych czarno-bràzowych). W przy-

padku braku oryginalnych po∏àczeƒ, wykonaç pod∏àczenie wed∏ug schematu, z nast´pnej strony.

Ustawienie elektrod zap∏onowych

• Ustawiç palnik w pozycji serwisowej
• Skontrolowaç elektrody zap∏onu i elektrody

jonizacyjne

elektroda zap∏onowa

elektroda jonizacyjna czerwony przewód

czarny przewód

wkr´t mocujàcy
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Monta˝ / Funkcje

Opis

F11 Zabezpieczenie zewn´trzne
F21 Zewn´trzny regulator temperatury
F3 Zewn´trzny ogranicznik temperatury
Q1 G∏ówny wy∏àcznik kot∏a
H11 Zewn´trzna lampka pracy silnika

H13 Zewn´trzna lampka awarii
L1 Faza
PE Zero ochronne
P11 Licznik czasu pracy (opcja)
N Zero robocze

Funkcje

Wtyczka X11 z kot∏a       Gniazdo X12 na palniku
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Automat palnikowy Satronic MMI 810

A. Kontrola dzia∏ania uk∏adu sterowania.
Po ka˝dym uruchomieniu jak i po ka˝dym zabiegu
konserwacyjnym palnika, przeprowadziç nale˝y na-
st´pujàce czynnoÊci kontrolne:
1. Przeprowadziç  rozruch  przy  zamkni´tym zawo-

rze kulowym i zmostkowanym czujniku ciÊnienia
gazu. Urzàdzenie po up∏yni´ciu czasu bezpie-
czeƒstwa powinno przejÊç w stan blokady.

2. W czasie normalnej pracy i przy zmostkowanym
czujniku ciÊnienia gazu, zamknàç zawór kulowy.
Urzàdzenie po zgaszeniu p∏omienia musi natych-
miast przejÊç w stan blokady.

3. Roz∏àczyç  styk  czujnika ciÊnienia powietrza, urzà-
dzenie przechodzi w stan blokady.

4. Przed uruchomieniem palnika zmostkowaç czuj-
nik ciÊnienia powietrza, palnik nie zostanie uru-
chomiony.

B. Zabezpieczenia i funkcje w∏àczeniowe.
– Po zgaÊni´ciu p∏omienia w czasie pracy nast´pu-

je natychmiastowe odci´cie dop∏ywu gazu i auto-
mat przechodzi w stan blokady w czasie do 1 se-
kundy.

– W przypadku przerwy w zasilaniu, nast´puje po-
nowny rozruch.

– W razie pojawienia si´ p∏omienia w trakcie przed-
muchu wst´pnego, nast´puje natychmiast bloka-
da.

Start z wytworzeniem p∏omienia

Rozruch z wytworzeniem p∏omienia sekund

tw = czas oczekiwania 39
tv = czas wst´pnej wentylacji 30
tn = przed∏u˝ony czas zap∏onu 32
ts = czas bezpieczeƒstwa 33

czas zw∏oki po wystàpieniu blokady nie ma

1) wentylator

2) zap∏on

3) zawór elektromagn.

4) jonizacja

5) kontrolka blokady

tv praca

ts

tn

tw
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Funkcje

– Styki czujnika ciÊnienia powietrza sà pod ciàg∏à kon-
trolà. JeÊli w chwili rozruchu czujnik nie znajduje si´
w po∏o˝eniu spoczynkowym, wówczas nie nastàpi
rozruch. JeÊli natomiast w czasie przedmuchu wst´p-
nego styk roboczy czujnika b´dzie rozwarty, wzgl´d-
nie gdy po zwarciu rozewrze si´, nastàpi natychmiast
wy∏àczenie awaryjne i blokada.

– W przypadku braku dostatecznej iloÊci powietrza
w czasie pracy palnika, nast´puje rozwarcie styków
czujnika ciÊnienia powietrza i natychmiast zamykajà
si´ zawory. W czasie 1 sekundy urzàdzenie przecho-
dzi w stan blokady.

– KolejnoÊç prze∏àczeƒ sterowana jest przy pomocy
wa∏ka krzywkowego nap´dzanego silnikiem synchro-
nicznym.

– Wskazania programowe podawane w kolorach umo˝-
liwiajà sta∏y nadzór nad przebiegiem programu jak
i u∏atwiajà lokalizacj´ ewentualnych usterek.

C. Lokalizacja usterek w oparciu o barwne wskazania
programu.

a) Palnik nie pracuje, a wskaênik programowy stoi:
– brak dop∏ywu pràdu;
– wy∏àczony termostat lub czujnik ciÊnienia gazu.

b) Palnik nie zapala si´, a wskaênik programu obraca si´
w sposób ciàg∏y:
– uszkodzony czujnik ciÊnienia powietrza lub nie

ustawiony w po∏o˝eniu spoczynkowym (styk musi
byç rozwarty!).

c) Automat tu˝ po zapoczàtkowaniu przedmuchu wst´p-
nego wchodzi w stan blokady (czarna kreska na nie-
bieskim polu):
– nie zwiera si´ styk czujnika ciÊnienia powietrza;
– brak obcià˝enia na zacisku 5;
– wyst´puje sygnalizacja p∏omienia.

d) Automat prze∏àcza w czasie przedmuchu wst´pnego
na stan awaryjny (zakres pola niebieskiego):
– otwarty styk czujnika ciÊnienia powietrza;
– powstanie p∏omienia.

e) Automat w czasie czasu bezpieczeƒstwa prze∏àcza si´
w stan blokady (obszar pola ˝ó∏tego):
– brak p∏omienia (brak zap∏onu, nie otworzy∏ si´ za-

wór itp.);
– ca∏kowity brak lub s∏aby sygna∏ p∏omienia (p∏omieƒ

nie „chwyta“, s∏aby pràd jonizacji, niew∏aÊciwe
uziemienie palnika na przewodzie uziemiajàcym).

f) Automat w czasie pracy prze∏àcza na stan awaryjny
(zakres pola czerwonego lub zielonego):
– zerwanie si´ p∏omienia;
– rozwarty styk czujnika ciÊnienia powietrza;
– zbyt s∏aby pràd jonizacji.

Kolorowy wskaênik
przebiegu programu
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Funkcje

Faza Êwiecenia Faza nieÊwiecenia Faza nieÊwieceniaKod b∏yskowy       

w ciàgu 10 sek. w ciàgu 0,6 sek. w ciàgu 1,2 sek.

Automat DMG 970

Kontrola dzia∏ania automatu palnikowego

Uwaga!
Niebezpieczeƒstwo pora˝enia pràdem! Przed pracà
od∏àczyç doprowadzenie napi´cia. Problemy z uru-
chomieniem rozwiàzywaç powinni jedynie autoryzo-
wani serwisanci. Odblokowanie urzàdzenia zlecaç
powinno si´ zasadniczo jedynie fachowej obs∏udze.

Sprawdziç prawid∏owoÊç dzia∏ania czujnika ciÊnienia
powietrza poprzez zdj´cie z czujnika silikonowego

w´˝yka podczas pracy palnika co powinno spowodowaç zablokowanie urzàdzenia. W´˝yk po∏àczyç
ponownie w miejscu oznaczonym „+”. Sprawdziç uk∏ad kontroli p∏omienia. Podczas pracy palnika
rozpiàç wtyczk´ pomiarowà na przewodzie jonizacyjnym. Palnik powinien przejÊç w stan blokady.

Zabezpieczenia i funkcje w∏àczeniowe
W ka˝dym przypadku po zatrzymaniu si´ palnika urzàdzenie znajduje si´ w pozycji ponownego star-
tu. Przy zaniku p∏omienia podczas pracy palnika natychmiast odci´ty zostaje dop∏yw gazu i po up∏y-
wie czasu do jednej sekundy palnik przechodzi w stan blokady.
Przy ukazaniu si´ p∏omienia podczas przedmuchu wst´pnego natychmiast nast´puje odblokowanie
urzàdzenia. Przy zaniku napi´cia urzàdzenie zatrzymuje si´, po powrocie zaÊ podejmuje prac´.

Analiza przyczyn b∏´dów
W przypadku powstania b∏´dów wskaênik LED Êwieci nieustannie. Ciàg∏e Êwiat∏o trwa nieprzerwanie
10 sekund, a kod b∏yskowy informuje o zak∏óceniu. Program powtarza nast´pujàcà sekwencj´ tak d∏u-
go, a˝ przyczyna blokady zostanie zlikwidowana, a urzàdzenie odblokowane.

W ˝adnym przypadku nie wolno:
demontowaç automatu palnika przy pod∏àczonym zasilaniu 220 V. CzynnoÊç ta powoduje zniszczenie
automatu.

Wy∏àczenie Brak p∏omienia po okresie 
Okres bezpieczeƒstwa bezpieczeƒstwa

Obce êród∏o Êwiat∏a Podczas fazy nadzoru automat rozpozna∏ 
obce êród∏o Êwiat∏a

Czujnik powietrza w poz. pracy Zwarty styk czujnika powietrza

Czujnik powietrza Time-out Czujnik powietrza zamkni´ty poza 
wyznaczonym czasem

Czujnik powietrza otwarty Podczas rozruchu rozwarty styk czujnika
rozruchu

Brak p∏omienia Brak potwierdzenia p∏omienia w trybie pracy

Komunikat o b∏´dzie Kod b∏yskowy Przyczyna b∏´du

Uwaga! 
Presostat powietrza pod∏àczony jest do zacisków 5 i 7 (MMI 810) lub 4 i 7 (DMG 970)
w podstawie automatu palnika. W przypadku wymiany automatów nale˝y dokonaç prze∏à-
czenia przewodów (patrz schematy str. 17, 18).
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Funkcje

Nastawa iloÊci powietrza wymiar „A”

1. Wymiar „A”
2. Nakr´tka kontrujàca Êruby regulacyjnej.
3. Âruba regulacyjna obrót w prawo- mniej powietrza

(Luft-)
4. Âruba regulacyjna obrót w lewo- wi´cej powietrza

(Luft+)

Ustawienie dop∏ywu powietrza
Urzàdzenie nastawcze klapy powietrza pozwala uniknàç
wych∏odzenia komory spalania podczas przerwy w pra-
cy palnika, zmniejszajàc straty postojowe kot∏a.

SA2-F [tylko przy RG1-L-N (-F)]
Wskaênik ustawienia „otwarty”, „zamkni´ty”, elektryczne-
go jednostki trybu pracy przy wskaêniku przesuwnym.
Podczas sytuacji serwisowej lub przy dozbrojeniu palni-
ka prosz´ skorzystaç ze schematu pod∏àczeniowego na
str. 20.

Droga CG 15
l-stopniowa z precyzyjnà regulacjà mocy startowej i ma-
ksymalnej

Droga CG 10
l-stopniowa z precyzyjnà regulacjà mocy startowej
i maksymalnej

Uwaga!
Nie przekr´caç r´cznie czerwonego nastawni-
ka, gdy˝ mo˝na uszkodziç mechanik´ urzàdze-
nia.

Uwaga!
wbudowany nie regulowany czujnik minimalne-
go ciÊnienia gazu ustawiony na 12 mbar.

Drogi gazowe
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Dane techniczne

Dane techniczne

Gaz ziemny, p∏ynny

CiÊnienie gazu maks. 350 mbar (dla CG15) maks. 70 mbar. (dla CG10).
min. 18 mbar

Maks. ró˝nica ciÊnieƒ 50 mbar (przed i za drogà gazowà).

Temperatura pracy od -10°C do +60°C

Mocowanie palnik mocowany jest do ko∏nierza mocujàcego za pomocà Êruby zaciskowej.
Ko∏nierz mocujàcy przykr´camy 4 Êrubami do kot∏a.

Filtr gazu nylonowa siatka i wk∏ad bawe∏niany

Regulowany czujnik
minimalnego ciÊnienia gazu (tylko CG 15)

Czujnik minimalnego ciÊnienia gazu pw jest ustawiony fa-
brycznie na 12 mbar. Podczas regulacji palnika nale˝y ustawiç
indywidualnie min. wartoÊç ciÊnienia gazu na pw. W zale˝no-
Êci od typu i ciÊnienia gazu powinna ona wynosiç ok. 60% ci-
Ênienia ruchowego przed drogà gazowà.
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Dane techniczne

Tabele nastaw

RG1-Na

RG1-Na

RG1-Fa

RG1-Nb

14,1 13 1,8 1,6 6 - 7
17,4 16 2,6 2,0 8 - 9
23,9 22 4,8 2,7 9 - 11
28,3 26 7,0 3,2 11 - 12
34,8 32 10,4 4,0 12 - 13
40,2 37 14,0 4,6 12 - 15

Moc palnika

[kW]

Moc kot∏a 
przy h= 92%

[kW]
CiÊnienie gazu 

[mbar]

Gaz ziemny GZ-41,5 Hi,n=9,3 [kWh/m3]

Przep∏yw gazu 
[m3/h]

Wymiar „A”

[mm]

15,0 14 2,4 0,6 6 - 7
17,4 16 3,0 0,7 8 - 9
22,2 20 5,8 0,9 9 - 11
27,8 26 9,0 1,1 11 - 12
33,3 31 12,3 1,4 11 - 13
40,2 37 15,5 1,6 12 - 15

Moc palnika

[kW]

Moc kot∏a 
przy h= 92%

[kW]
CiÊnienie gazu 

[mbar]

Gaz p∏ynny Hi,n=25,8 [kWh/m3]

Przep∏yw gazu 
[m3/h]

Wymiar „A”

[mm]

25,0 23 1,7 2,5 10 - 11
33,7 31 3,0 3,4 11 - 12
39,1 36 4,3 3,9 12 - 13
44,6 41 5,4 4,5 13 - 15
50,0 46 6,8 5,1 15 - 18
58,7 54 9,2 6,0 20 - 26

Moc palnika

[kW]

Moc kot∏a 
przy h= 92%

[kW]
CiÊnienie gazu 

[mbar]

Gaz ziemny GZ-50 Hi,n=10,4 [kWh/m3]

Przep∏yw gazu 
[m3/h]

Wymiar „A”

[mm]

14,1 13 1,4 1,4 6 - 7
17,4 16 2,1 1,8 8 - 9
23,9 22 3,8 2,4 9 - 11
28,3 26 5,5 2,9 11 - 12
34,8 32 8,0 3,6 12 - 13
40,2 37 11 4,1 12 - 15

Moc palnika

[kW]

Moc kot∏a 
przy h= 92%

[kW]
CiÊnienie gazu 

[mbar]

Gaz ziemny GZ-50 Hi,n=10,4 [kWh/m3]

Przep∏yw gazu 
[m3/h]

Wymiar „A”

[mm]



02 ZawartoÊç 3,5-5,0%

C02 ZawartoÊç 9-10% 11-12%

ZAWARTOÂå GAZ ZIEMNY GAZ P Y̧NNY

12

Dane techniczne

25,0 23 2,1 2,1 10 - 11
33,7 31 3,8 3,8 11 - 12
39,1 36 5,5 5,5 12 - 13
44,6 41 6,8 6,8 13 - 15
50,0 46 8,7 8,7 15 - 18
58,7 54 11,7 11,7 20 - 26

Moc palnika

[kW]

Moc kot∏a 
przy h= 92%

[kW]
CiÊnienie gazu 

[mbar]

Gaz ziemny GZ-41,5 Hi,n=9,3 [kWh/m3]

Przep∏yw gazu 
[m3/h]

Wymiar „A”

[mm]

25,0 23 2,8 1,0 10 - 11
33,7 31 5,3 1,4 11 - 12
39,1 36 7,2 1,6 12 - 13
44,6 41 9,0 1,8 13 - 15
50,0 46 11,0 2,1 15 - 18
58,7 54 14,0 2,4 20 - 26

Moc palnika

[kW]

Moc kot∏a 
przy h= 92%

[kW]
CiÊnienie gazu 

[mbar]

Gaz p∏ynny Hi,n=25,8 [kWh/m3]

Przep∏yw gazu 
[m3/h]

Wymiar „A”

[mm]

Pod∏àczenie palnika do kot∏a

- Pod∏àczyç U-rurk´ lub manometr do króçca pomiarowego A na drodze gazowej zmierzyç ciÊnienie
gazu na zasilaniu.

- Max. 360 mbar dla CG15 i maks. 70 mbar dla CG10 (ciÊnienie statyczne).
- Min 18 mbar dla RG1 ...-N i min. 35 mbar dla RG1 ...-F (ciÊnienie ruchowe).
- Prze∏àczyç U-rurk´ lub manometr na krocie B na drodze gazowej (zamknàç króciec A).
- Ustawiç ˝àdane ciÊnienie gazu na dyszy palnika (moc) patrz. tabele nastaw str. 11, 12. 

Uwaga! ró˝nica ciÊnieƒ przed i za drogà gazowà nie mo˝e byç mniejsza ni˝ 5 mbar.
- Ustawiç wymiar „A” patrz tabele nastaw str. 11, 12.
- Pod∏àczyç analizator spalin, wymiarem „A” skorygowaç spalanie (02, C02).
- Od∏àczyç U-rurk´ lub manometr od króçca B na drodze gazowej (zamknàç króciec B).

Ustawienie pionowe Dowolne

Ustawienie poziome Maksymalny przechy∏ 90 w lewà stron´
lub w prawà, nie poni˝ej g∏owicy

Minimalna odleg∏oÊç od Êciany 20 mm

Pod∏àczenie drogi gazowej

RG1-Nb

RG1-Fb
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Dane techniczne

Zmieniaç nastawy w kierunku „-” CO2 zbyt niskie 02 za wysokie

Zmieniaç nastawy w kierunku „+” CO2 zbyt wysokie 02 za niskie

Wymiar „A” Sk∏ad spalin

Króciec pomiarowy ciÊnienia zasilania  A (p WyjÊcie)
Króciec pomiarowy ciÊnienia na dysz´ B (p WyjÊcie)

pS - CiÊnienie startowe

pG - CiÊnienie robocze

pW - Czujnik minimalnego ciÊnienia gazu

ST - ZaÊlepka

D - Zgrubna regulacja ciÊnienia gazu

Wymiar „A” ustawiç zgodnie z tabelà na str. 11-12.

pG - CiÊnienie robocze

pS - CiÊnienie startowe (40-60% pG).

pS (CiÊnienie startowe)< pG (CiÊnienie robocze)

Wymiar „A” ustawiç zgodnie z tabelà na str. 11-12.

Droga CG 10

- pod∏àczyç u-rurk´ lub manometr do króçca B na drodze gazowej
- ustawiç ˝àdane ciÊnienie gazu (moc nominalna) nastawà D w zakresie 3-14 mbar.
- ustawiç wymiar „A”, patrz tabela str. 11-12.
- w przypadku potrzeby ciÊnienia na dyszy palnika mniejszego ni˝ 3 mbar ustawiç wartoÊç 3 mbar

nastawà D, po czym ustawiç ni˝szà wartoÊç ciÊnienia nastawà pG.
- nie ustawiaç ciÊnienia na dyszy wi´kszego ni˝ 14 mbar.

Droga CG 15

- pod∏àczyç u-rurk´ lub manometr do króçca B na drodze gazowej.
- uruchomiç palnik, w przypadku braku zap∏onu zwi´kszyç wartoÊç pS.
- po uruchomieniu ustawiç ˝àdanà moc ciÊnieniem gazu pG (tabele str. 11-12).
- ustawiç wymiar „A” dla ˝àdanej mocy (tabela str. 11-12).
- ustawiç moc startowà pS na ok.40-60% mocy nominalnej pG.
- pod∏àczyç analizator spalin, dokonaç ewentualnej korekty spalania
- od∏àczyç u-rurk´ lub manometr od króçca B, zakr´ciç króciec!

CG 10

CG 15

pG

pS

pS

pG

pW
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Dane techniczne

Podstawy obliczania zu˝ycia gazu i mocy palnika
WartoÊci podane w tabelach sà wartoÊciami nastawczymi przy rozruchu. Wymagana moc kot∏owni
musi byç za ka˝dym razem okreÊlona na nowo.
Przyk∏ad:
Moc kot∏a 
Przyj´ty stopieƒ sprawnoÊci
Gaz ziemny GZ 50  
(dolna wartoÊç opa∏owa)

Obcià˝enie kot∏a (obcià˝enie termiczne palnika)

WartoÊci dla 0°C i ciÊnienia 1013 mbar.

Gaz ziemny GZ-50 Hi,n=10,4 kWh/m3

Gaz p∏ynny (propan) Hi,n=25,8 kWh/m3

Przep∏yw gazu - warunki normalne (VN)

Krzywe na wykresie pozwalajà na okreÊlenie wspó∏czyn-
nika redukcji przy przeliczaniu wartoÊci dla warunków
eksploatacyjnych z warunków normalnych. 
Przyk∏ad odczytu wspó∏czynnika „f” do okreÊlenia rzeczy-
wistego przep∏ywu gazu w czasie pracy palnika w ni˝ej
podanych warunkach:

Przep∏yw gazu - warunki eksploatacyjne (VB)
Temperatura gazu 15°C
CiÊnienie gazu na wejÊciu - P 22 mbar
WysokoÊç po∏o˝enia kot∏owni 200 m n.p.m
Wyznaczony wspó∏czynnik redukcji = 0,94
Wspó∏czynnik redukcji osiàgany jest od 0,94

Przy innych wartoÊciach temperatury i ciÊnienia wspó∏czynnik  redukcji „f” mo˝e przyjmowaç wielkoÊç
obliczonà wed∏ug poni˝szego wzoru:

Pomiar przepustowoÊci - OkreÊlenie przepustowoÊci na liczniku.
Obliczenie przep∏ywu w sekundach tsoll (tpowinno) dla przepustowoÊci od 200 litrów (odpowiednio
0,2 m3) dla wartoÊci wprowadzonych w górnej cz´Êci przyk∏adu.
VB = 11,2 m3/h

Wi´ksza anie˝eli przepustowoÊç obliczona tsoll PrzepustowoÊç podwy˝szyç

Mniejsza anie˝eli przepustowoÊç obliczona tsoll PrzepustowoÊç obni˝yç
PrzepustowoÊç zgodna z obliczeniem PrzepustowoÊç osiàgni´ta

PrzepustowoÊç sta∏a mierzona w sekundach [s] Wymiar pomiarów

1,040
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B=wskazania barometru [mbar], PG=ciÊnienie gazu na liczniku [mbar], 
VG=temperatura gazu na liczniku [°C]
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Wykonanie

1 p∏ytka spi´trzajàca z podwójnà elektrodà do -N 1 34-30-10165
1 p∏ytka spi´trzajàca z podwójnà elektrodà do -F 1 34-30-10166
2 podwójna elektroda 5 37-50-20644
3 przewód jonizacyjny z gniazdem (czerwony) 1 44-30-20635
4 przewód zaptonowy z wtyczkà (czarny) 10 47-50-20113
5 wtyczka 7-polowa zielona 5 37-50-11015
6 gniado 7-polowe czarno-bràzowe z przewodem 5 37-50-11129
7 d∏awik G4 przewodu zap∏onowego 20 37-50-11971
8 d∏awik G6 przewodu jonizacyjnego 20 47-50-10890
9 przewód jonizacyjny z wtyczkà 1 37-10-10935

10 podstawa automatu palnika 1 34-20-22682
11 automat palnika MMI 810 1 37-10-10811
11 automat palnika DMG 970 1 47-10-22057
12 dysza gazowa bez p∏ytki spi´trzajàcej do RG1-Na 1 54-30-10157
12 dysza gazowa bez p∏ytki spi´trzajàcej do RG1-Nb 1 54-30-10158
12 dysza gazowa bez p∏ytki spi´trzajàcej do RG1-Fa 1 54-30-10159
12 dysza gazowa bez p∏ytki spi´trzajàcej do RG1-Fb 1 54-30-10160
13 czujnik ciÊnienia powietrza DLE2E (presostat) 1 47-10-22694
14 silnik elektryczny z ko∏nierzem od 4/91 1 31-10-10105
14 silnik elektryczny 230V/50Hz 90W bez ko∏nierza 1 31-10-11582
15 transformator zap∏onowy z przewodem 1 47-30-20927
16 nastawnik klapy powietrza SA2-F z przewodem 1 57-30-11592
17 os∏ona palnika 1 34-20-10146
18 ko∏o wentylatora o 120x42 mm 1 31-10-10106
19 klapa powietrza (komplet) 5 37-50-20971
20 korpus palnika z lufà od 4/91 z t∏umikiem szumów 1 34-30-10967
21 t∏umik szumów 1 31-30-21660
22 Êruby mocujàce ko∏nierz 10 31-50-10553
23 ko∏nierz mocujàcy 1 31-20-10103
24 uszczelka ko∏nierza 5 31-50-10104

bez rysunku droga gazowa CG 10 1/2’’ 1 34-20-22759
bez rysunku droga gazowa CG 15 1/2’’ 1 34-20-22760
bez rysunku uszczelka Êrubunku R1/2’’ 10 37-50-20108
bez rysunku zawór kulowy R1/2’’ 1 34-20-40601

Nr
Sztuk

w opak.
Nr katalogowyNazwa

Schemat z∏o˝eniowy palnika RG1



16

Wskazówki serwisowe / WielkoÊci

Konserwacja czujnika ciÊnienia powietrza

- zdjàç i przeczyÊciç w´˝yk silikonowy
- starannie za∏o˝yç w´˝yk na króçce na palniku

i czujniku
- w przypadku braku poprawnej pracy czujnika,

wymieniç czujnik

„+” oznaczenie miejsca przy∏àczenia
w´˝yka silikonowego do czujnika ciÊ-
nienia powietrza, króciec „-” pozosta-
wiç  niepod∏àczony  i otwarty

Pomiar pràdu jonizacji

Pomiar pràdu jonizacji:
- podczas postoju palnika roz∏àczyç przewód

jonizacyjny pomi´dzy automatem z elektrodà
jonizacji

- pod∏àczyç mikroamperomierz pràdu sta∏ego
0...200 µA DC

- uruchomiç palnik
- nat´˝enie pràdu powinno zawieraç si´ w za-

kresie

I > 5 µA (dla MMI), > 2 µA (dla DMG) - o.k.
I < 5 µA (dla MMI), < 2 µA (dla DMG) - poziom niebezpieczny!

- wyczyÊciç rur´ palnika
- ew. wymieniç elektrody 
- ew. przebiegunowaç transformator

zap∏onowy (pràd indukcyjny)
- usunàç osad i zawilgocenie
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Wskazówki serwisowe / WielkoÊci

Opis dla RG1-N-(F) z MMI 810

Opis dla RG1-L z MMI 810

B2 elektroda jonizacyjna

E2 klapka powietrza

F11 zew. zabezpieczenie 6.3A
maks. 1OA

F21 zew. regulator
temperatury

F3 STB kot∏a

F4 presostat

F51 czujnik minimalnego
ciÊnienia gazu

H11 zew. lampka kontroli
pracy

H13 zew. lampka sygnalizacji
awarii

M1 silnik elektryczny

P11 ew. licznik czasu pracy
(opcja)

Q1 zew. wy∏àcznik g∏ówny

S1 automat palnika MMI 810

T3 transformator zap∏onowy

X11 wtyczka kot∏a

X12 gniazdo palnika

X52 gniazdo czujnika min.
ciÊnienia gazi

X62 gniazdo elektrozaworów 
(czarne)

X51, po∏àczenie palnik droga
X61 gazów

X81 jednopolowy zacisk

Y1, elektrozawory
Y3

Kolory przewodów

bl - niebieski
br - bràz
gr - szary
rt - czerwony
sw - czarny
vio - fiolet

Regulator kot∏a

Palnik

Droga gazowa

Regulator kot∏a

Palnik

Droga gazowa

Opis schematów elektrycznych
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AH górny zacisk A

BH górny zacisk B

B2 elektroda jonizacyjna

E2 nastawnik klapy powietrza

F11 zew. bezpiecznik topikowy
6.3A maks 1OA

F21 zew. termostat

F3 STB

F4 czujnik ciÊnienia 
powietrza (presostat)

F51 czujnik minimalnego
ciÊnienia gazu

H11 zew. sygnalizacja pracy
palnika

H13 zew. sygnalizacja awarii
palnika

M1 silnik elektryczny

P11 zew. licznik czasu pracy
(opcja)

P21 licznik czasu pracy
palnika (opcja)

Q1 zew. wy∏àcznik zasilania

S4 zew. kasowanie blokady

SK1 zacisk S1

SK2 zacisk S2

T3 transformator zap∏onowy

X11 wtyczka kot∏a

X12 gniazdo palnika

X52 gniazdo czujnika ciÊnienia
gazu (szare)

X62 gniazdo zaworów elektro- 
magnetycznych (czarne)

X51, wyjÊcie z drogi gazowej
X61

X81 jednopolowa listwa 
zaciskowa

Y1 zawór elektromagnetyczny

Y3 zawór elektromagnetyczny

Wskazówki serwisowe / WielkoÊci

Opis dla RG1-N(-F) z DMG 970

Opis dla RG1-L z DMG 970

Opis kolorów przewodów elek-
trycznych

bl - niebieski
br - bràz
gr - szary
rt - czerwony
sw - czarny
vio - nolet

Opis schematów elektrycznych

Regulator kot∏a

Palnik

Droga gazowa

Regulator kot∏a

Palnik

Droga gazowa



19

Silnik palnika
pracuje, po krótkim

czasie automat
przechodzi 

w stan blokady

Wskazówki serwisowe / WielkoÊci

Mo˝liwe usterki

Objawy Kod b∏yskowy Przyczyna Sposób usuni´cia

brak napi´cia

uszkodzony bezpiecznik

zablokowany termostat bezpieczeƒstwa

przekroczona temperatura STB kot∏a

uszkodzenie automatu palnika

blokada kontroli szczelnoÊci

brak gazu

uszkodzony czujnik ciÊnienia gazu

zatkany filtr zespo∏u kompaktowego

defekt silnika palnika

brak napi´cia na zacisku nr 5

napi´cie ni˝sze ni˝ 187 V

pràd jonizacji zbyt wczeÊnie

czujnik ciÊnienia powietrza wy∏àcza si´
przed przedmuchem wst´pnym

oddzia∏ywanie zap∏onu na elektrod´
jonizacyjnà

nie otwiera si´ zawór
elektromagnetyczny gazu

zbyt nisko nastawione ciÊnienie gazu
startowego

brak zap∏onu

zamienione faza i zero

z∏a kontrola jonizacji

czujnik ciÊnienia powietrza wy∏àcza 
w czasie pracy

zabrudzony filtr zespo∏u kompaktowego

brak gazu

zabrudzony filtr zespo∏u kompaktowego

urywany p∏omieƒ

otwarte styki czujnika ciÊnienia
powietrza

zbyt s∏aby sygna∏ p∏omienia

automat pozostaje w blokadzie

czujnik ciÊnienia powietrza nie znajduje
si´ w fazie spoczynku

pod∏àczyç zasilanie

wymieniç

odblokowaç

po spadku temperatury,
ponowny rozruch

wymieniç

usunàç nieszczelnoÊç

zapewniç dop∏yw

wymieniç zespó∏ kompaktowy

przeczyÊciç lub wymieniç filtr

wymieniç

sprawdziç wtyczk´ 
i doprowadzenie pràdu do
zaworu magnetycznego

podnieÊç napi´cie w instalacji el.

nieszczelnoÊç zaworu
elektromagnetycznego

patrz str. 16

patrz str. 16

wymieniç zespó∏ kompaktowy

podnieÊç ciÊnienie gazu startowe

skontrolowaç elektrod´
zap∏onowà, transformator 
i przewód (patrz str. 5)

pod∏àczyç prawid∏owo

sprawdziç wg str. 16

patrz str. 16

oczyÊciç lub wymieniç

zapewniç dop∏yw

oczyÊciç lub wymieniç

zapowietrzona instalacja gazowa

wypróbowaç lub wymieniç
czujnik ciÊnienia (patrz str. 16)

zmierzyç sygna∏, sprawdziç
elektrody zap∏onowe 
(patrz str. 16)

usunàç blokad´ automatu

sprawdziç czujnik

Dowolny b∏àd na
kodzie b∏yskowym

Silnik palnika nie
pracuje

Palnik daje si´
uruchomiç lecz

po up∏ywie czasu
bezpieczeƒstwa

lub w trakcie
pracy prze∏àcza

si´ w stan
blokady

Podczas pracy
wygasa p∏omieƒ
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GIERSCH GmbH • Öl- UND GASBRENNERWERK • Adjutantenkamp 18 • D-58 675 Hemer •Telefon 023 72/9650 • Telex 827 449 • Telefax 023 72/6 12 40
ALEX-GIERSCH • Szczecin 71-006, ul. Lawendowa 15 • tel. 091/483 19 97, 091/483 29 76 • fax 091/483 49 58 

e-mail: poczta@alex-giersch.com.pl
• KOSZALIN 75-736, ul. Irysów 24 • tel. kom. 0502/590 140 • e-mail: kazimirec@alex-giersch.com.pl
• GDA¡SK • tel./fax 058/629 49 85 • tel. kom. 0502/590 160 • e-mail: jasinski@alex-giersch.com.pl 
• POZNA¡ 60-216, ul. Sczanieckiej 10/17 • tel./fax 061/869 97 30, tel. kom. 0502/590 180 • e-mil: poznan@alex-giersch.com.pl 
• SULEJÓWEK 05-070, ul. Poniatowskiego 16b • tel./fax 022/783 31 13, tel. kom. 0502/590 200 • e-mail: obloj.warszawa@alex-giersch.com.pl
• ¸ÓDè 91-434, ul. Wolborska 5/3 • tel./fax 042/632 70 28, tel. kom. 0502/590 220 • e-mail: bedyniak@alex-giersch.com.pl
• WA¸BRZYCH 58-309, ul. D∏uga 37a/47 • tel./fax 074/666 38 38, tel. kom. 0502/590 240 • e-mail: szulc@alex-giersch.com.pl
• GLIWICE 44-100, ul. Chorzowska 30/6 • tel./fax 032/331 11 17, tel. kom. 0502/590 250, 0502/590 260 • e-mail: gliwice@alex-giersch.com.pl 
• RZESZÓW 35-328, ul. Paderewskiego 117 • tel./fax 017/857 79 57, tel. kom. 0502/590 270 • e-mail: zielinski@alex-giersch.com.pl

www.alex-giersch.com.pl

Wymiary palnika / Mocowanie ko∏nierza

wszystkie wymiary w mm

WartoÊç dla wysokoÊci 200 m n.p.m. i temperaturze 20°C.

Rura - zewn´trzny ø d 88 mm

Otwór ø k 150 mm

Zewn´trzny ø f 170 mm

RG1

Wskazówki serwisowe / WielkoÊci


