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OPIS PALNIKA BS 1- 4

1.OPIS PALNIKA

1 - Presostat ciœnienia
2 - 6-cio pinowe gniazdo
    zespo³u gazowego
3 - Sterownik z 7-mio pinowym
    gniazdem
4 - Przycisk zerowania z lampk¹
    blokady
5 - Ko³nierz z uszczelk¹ izoluj¹c¹
6 - Zespó ³ regulacji przepustnicy
    powietrznej
7 - G³ó wny zespó ³ mocuj¹cy
8 - Punkt pomiarowy ciœnienia

Jednostopniowy palnik gazowy.

♦  stopieñ ochrony palnika : IP 40, EN 60529
♦  oznaczenia CE  zgodne z Instrukcj¹ Urz¹dzeñ Gazowych 90/396/EEC; PIN 0085AQ0409.

1.1. WYPOSA¯ENIE PALNIKA

Ko³nierz z uszczelk¹ izoluj¹c¹ szt. 1
Œruba z nakrêtk¹ do kryzy ko³nierzowej szt. 1
Œruby z nakrêtkami do mocowania  ko³nierza do kot³a szt. 4
7-mio pinowa wtyczka szt. 1

Rys. 1
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DANE TECHNICZNE BS 1- 4

2. DANE TECHNICZNE

2.1. DANE TECHNICZNE

MODEL BS 1 BS 2 BS 3 BS 4
TYP 911 T1 912 T1 913 T1 914 T1

kW 16 - 52 35 - 91 65 - 189 110 - 246Moc cieplna
(*1) Mcal/h 13,8 – 44,7 30,1 – 78,2 55,9 – 162,5 94,6 – 211,6

GZ 35;  GZ41,5; GZ50; Propan, Propan-ButanGaz
Ciœnienie: max 100 mbar

Zasilanie elektryczne jednofazowe ~220 V ±10% 50Hz
0,4 A 0,67 A 1,4 A 2ASilnik

2750 obr/min – 280 rad/s
Kondensator µF 4 4 4 4

Transformator
zap³onowy

220 V /8kV 0,2 A

Pobó r mocy elektrycznej 0,15 kW 0,18 kW 0,35 kW 0,53 kW
*1 Warunki odniesienia: temp. 20°C, ciœnienie 1013 mbar, 0 m n.p.m.

TYP A B C D E F G H I L M N O P R S

911T1 234 254 295 122,0 112,0 346 230-276 116-70 174 63 210 192 66 167 140 170

912T1 255 280 325 125,5 125,5 352 238-252 114-100 174 101 230 192 66 167 140 170

913T1 300 345 391 150,0 150,0 390 262-280 128-110 196 123 285 216 76,5 201 160 190

914T1 300 345 392 150,0 150,0 446 278-301 168-145 216 131,5 286 218 80,5 203 170 200
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ZAKRES PRACY BS 1- 4

2.3. ZAKRES PRACY ( NORMA EN 676)
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MONTA¯ BS 1- 4

KORELACJA POMIÊDZY CIŒNIENIEM GAZU A MOC¥ NA WYJŒCIU PALNIKA

Moc wyjœciowa

3. MONTA¯

3.1. MOCOWANIE DO KOT£A
 Poszerzyæ, w razie potrzeby, otwory pod uszczelki  izoluj¹ce (3) ( patrz rys. 3)
Zamocowaæ ko³nierz palnika (5) do drzwiczek kot³a (1) za pomoc¹ czterech œrub (4) z nakrêtkami (2)
przek³adaj¹c uszczelk¹ izoluj¹c¹ (3)
 Zamocowaæ g³owicê spalania palnika  do ko³nierza (poz. 5) , dociskaj¹c ko³nierz œrubami (poz. 6) oraz
dokrêciæ œrubê (poz. 4)

Uwaga :
W trakcie montowania palnika  ze wzglêdu na zmienny wymiar (A) (patrz rys. 4) nale¿y upewniæ siê czy
d³ugoœæ g³owicy palnika  jest wiêksza od gruboœci drzwiczek kot³a.

TYP A

911T1 116 - 70

912T1 114 - 100

913T1 128 - 110

914T1 167,5 - 145

Rys.3.

Rys. 4
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MONTA¯ BS 1- 4

ELEKTRODA

A  ±0,3

OPRZEÆ IZOLATOR
S¥DY NA OBUDOWIE

SONDA

OBUDOWA

3.2. SONDA – USTAWIENIE ELEKTRODY

TYP 911 T1 912 T1 913 T1 914 T1
A 17 30 30 31

Czêœci metalowe elektrody i sondy nie mog¹ dotykaæ
do pozosta³ych elementó w palnika.

3.3. ZASILANIE GAZOWE

Stosownie do po³o¿enia przewodó w gazoci¹gu po
prawej lub lewej stronie palnika odwró ciæ 2
skrêtniki przewodó w (1) i (2) (patrz rys. 6)

Rys. 5
Rys. 6

3.4. LINIA GAZU ZASILAJ¥CEGO

1 - Przewó d gazu zasilaj¹cego
2 - Rêczny zawó r kulowy (zapewnia firma instalatorska)
3 - Manometr (zapewnia firma instalatorska)
4 - Filtrostabilizator
5 - Presostat gazu
6 - Elektrozawó r bezpieczeñstwa (opcjonalnie)
7 - Elektrozawó r regulacyjny
M1 - Punkt pomiaru ciœnienia gazu zasilaj¹cego
M2 - Kruciec do pomiaru ciœnienia

Rys. 7
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MONTA¯ BS 1- 4

3.5. OKABLOWANIE ELEKTRYCZNE
OSTRZE¯ENIE:  NIE POMYLIÆ FAZY Z ZEREM!

UWAGI:
– przewody o przekroju 1 mm2.
– przewody montowane przez instalatora musz¹ byæ
zgodne z normami elektrycznymi obowi¹zuj¹cymi w kraju.

TESTOWANIE:

Sprawdziæ wy³¹czenie palnika poprzez
rozwieranie stykó w termostató w i
konektora  (C) zamocowanego na
czerwonym kablu sondy umiejscowionej
poza sterownikiem.

C - Konektor - sonda jonizacyjna
H - œruba uziemienia
h1 - licznik godzin  pracy
PA - presostat ciœnienia powietrza
PG - presostat minimalnego

  ciœnienia gazu
SB - lampka blokady
TR - termostat regulacyjny
TS - bezpiecznik termiczny

  z rêcznym odblokowaniem
VS - zawó r bezpieczeñstwa
V1 - zawó r 1-go stopnia

Aby wymontowaæ sterownik z palnika
nale¿y poluzowaæ œrubê (A, rys. 8) po
od³¹czeniu wszystkich elementó w, 7-mio
pinowej wtyczki, konektora (C),
przewodó w wysokiego napiêcia oraz
uziemienia (H).

Rys. 8
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PRACA BS 1- 4
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4.  PRACA

4.1. SPALANIE

REGULACJA

W celu uzyskania odpowiedniej mocy wyjœciowej
palnika nale¿y dobraæ w³aœciwe ustawienie g³owicy
palnika i otwarcia przepustnicy powietrza.

USTAWIANIE G£OWICY PALNIKA
Ustawienie zale¿y od mocy wyjœciowej palnika i
polega na obracaniu w kierunku zgodnym z ruchem
wskazó wek zegara lub odwrotnym œrub¹ ustawiaj¹c¹
(6) tak d³ugo a¿ znacznik na listwie regulacyjnej (2)
zró wna siê z p³aszczyzn¹ zewnêtrzn¹ zespo³u g³owicy
(1) (patrz rys. 9).

DEMONTA¯ ZESPO£U G£OWICY
Aby zdemontowaæ zespó ³ g³owicy (1) nale¿y wykrêciæ
œruby (7), roz³¹czyæ konektory (3) i (5), wyj¹æ rurkê
(4) i poluzowaæ œruby (10).
Podczas demonta¿u nie zmieniaæ ustawienia
wspornika k¹towego.

OSTRZE¯ENIE
Jeœli przypadkowo kró ciec pomiaru ciœnienia (11)
poluŸni³ siê, wó wczas nale¿y ustawiæ go  poprawnie,
tak aby byæ pewnym, ¿e otwó r (F), znajduj¹cy siê na
zewnêtrznej stronie zespo³u g³owicy (1) jest
skierowany ku do³owi.
Na szkicu po prawej stronie g³owica palnika BS3 typ
913T1 jest ustawiona na moc wyjœciow¹ 110kW.
Wartoœæ 3 znacznika na listwie regulacyjnej jest na
tym samym poziomie p³aszczyzny zewnêtrznej
zespo³u g³owicy (1) co zaznaczona na diagramie
poni¿ej.

Przyk³ad:  Palnik BS3 typu 913T1 jest zamontowany do kot³a o mocy 100kW.
Palnik powinien dostarczyæ moc ok. 110kW przy za³o¿onej sprawnoœci 90%.
Diagram pokazuje, ¿e dla tej sprawnoœci nale¿y ustawiæ znacznik na wartoœæ

Rys. 9
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KONTROLA SPALANIA BS 1- 4

USTAWIENIE PRZEPUSTNICY POWIETRZNEJ (rys. 9,  str. 8)

W celu zmiany nastawienia przepustnicy powietrza po poluzowaniu
nakrêtki (9) pokrêciæ œrub¹ (8). W trakcie wy³¹czania (gaszenia)
palnika przepustnica powietrza w zale¿noœci od obci¹¿enia zamyka
siê automatycznie do chwili kiedy podciœnienie w kominie osi¹gnie
wartoœæ 0,5 mbara.

UWAGA:
Diagram s³u¿y do zgrubnego ustawienia; w celu uzyskania dobrych
warunkó w pracy palnika zaleca siê ustawienie g³owicy palnika na
podstawie analizy spalania.

 C W modelu BS4 typ 914 T1 w celu zagwarantowania pracy
palnika z moc¹ wyjœciow¹ 220 - 246kW nale¿y zdj¹æ zaœlepkê
g³usz¹c¹ zaœlepiaj¹c¹ dodatkowe szczeliny  otworó w wlotowych
powietrza na obudowie. (patrz rys. 10)

4.2.  KONTROLA SPALANIA

CO2
Zaleca siê do nie przekraczania 10% zawartoœci CO2 aby unikn¹æ spalania ubogiej w powietrze mieszanki gazu
a tym samym powstawania CO. Ryzyko takiego spalania mo¿e pojawiæ siê na wskutek ma³ych odchyleñ od
ustawieñ spowodowanych np. zmiennoœci¹ ci¹gu.
CO
Zawartoœæ CO nie mo¿e przekraczaæ 100 mg/kWh (93ppm) zgodnie z norm¹ EN 676.

PR¥D JONIZACYJNY
Minimalny pr¹d niezbêdny do pracy sterownika wynosi 5 mA.
Palnik zapewnia wy¿szy pr¹d do jego pracy, wiêc nie wymaga sprawdzenia.
W celu sprawdzenia pr¹du jonizacyjnego nale¿y do konektora (C) (patrz schemat elektryczny str. 6) pod³¹czyæ
mikroamperomierz (rys. 11)

+ -Gniazdo 
sterownika

Konektory

Sonda

30s min. 3s max. 30s min. 3s max.

Blokada spowodowana defektamiCykl pracy normalny A

4.3. CYKL ROZRUCHOWY PALNIKA

A Blokada pokazana za pomoc¹ lampki na sterowniku ( 4, rys. 1,  str 1)
Je¿eli w czasie pracy palnika wyst¹pi zanik p³omienia, to w ci¹gu 1 sekundy nastêpuje odciêcie gazu.

Rys.10

Rys. 11
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KONSERWACJA USTERKI I ICH USUWANIE BS 1- 4

4.4. PRESOSTAT CIŒNIENIA POWIETRZA

Ustawienie presostatu ciœnienia powietrza dokonuje siê po
wykonaniu wszystkich pozosta³ych regulacji i rozpoczyna siê go od
nastawienia najni¿szej wartoœci.
Dla palnika pracuj¹cego o minimalnej mocy wyjœciowej nale¿y
nastawiaæ tarczê w kierunku zgodnym z ruchem wskazó wek
zegara - zwiêkszaj¹c jej wartoœæ a¿ do wy³¹czenia siê palnika.
Nastêpnie nale¿y zmniejszyæ wartoœæ nastawienia  o 1
(przekrêcaj¹c tarczê w kierunku przeciwnym do wskazó wek
zegara).
Sprawdziæ niezawodnoœæ dzia³ania palnika. Jeœli palnik wy³¹cza siê,
to nale¿y zmniejszyæ ustawienie wartoœci jeszcze o 1/2.

Uwaga:
Zgodnie z norm¹ prze³¹cznik ciœnienia powietrza musi dzia³aæ przy zawartoœci CO powy¿ej 1% (10 000 ppm).
W tym celu nale¿y u¿yæ analizatora spalin, wolno zmniejszaæ ustawienia powietrza palnika i sprawdziæ czy palnik
wy³¹cza siê poprzez zadzia³anie prze³¹cznika ciœnienia powietrza zanim zawartoœæ CO przekroczy 1%

5. KONSERWACJA

Palnik wymaga okresowej konserwacji , od któ rej istotnie zale¿y jego niezawodnoœæ, iloœæ zu¿ycia paliwa i w
konsekwencji zanieczyszczania œrodowiska.

PODSTAWOWE PRZEGL¥DY TO:
Uruchomiæ palnik  na 10 min nieprzerwanej pracy i sprawdziæ wszystkie ustawienia  zgodnie z niniejsz¹
instrukcj¹.
Nastêpnie przeprowadziæ kontrolê spalania, sprawdzaj¹c:
- zawartoœæ CO2 w %,
- zawartoœæ CO w ppm,
- temperaturê spalin w kominie.

6. USTERKI I ICH USUWANIE

Poni¿ej s¹ zestawione niektó re przyczyny defektó w i sposoby ich usuwania  jakie mog¹ pojawiæ siê przy
rozruchu palnika lub w trakcie jego pracy.

Defekt zazwyczaj zapala lampkê blokady, któ ra znajduje siê w przycisku zerowania na sterowniku (poz. 4, rys.
1, str. 1).

Kiedy lampka blokady œwieci siê palnik mo¿na zapaliæ tylko po wciœniêciu przycisku zerowania.
Jeœli po zerowaniu palnik pracuje poprawnie, mo¿emy uznaæ ¿e defekt by³ chwilowy. W przeciwnym razie nale¿y
ustaliæ jego przyczynê.
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USTERKI I ICH USUWANIE BS 1- 4

USTERKI I ICH USUWANIE

USTERKI MO¯LIWE PRZYCZYNY SPOSOBY USUWANIA USTEREK
Sprawdziæ obecnoœæ napiêcia na
zaciskach L1 – N 7-mio pinowej wtyczki
Sprawdziæ bezpiecznikiBrak zasilania elektrycznego
Sprawdziæ czy bezpiecznik termiczny nie
jest zablokowany
Sprawdziæ otwarcie przepustnicy
powietrza

Brak gazu Sprawdziæ zasilanie zaworó w oraz ich
ustawienie poza pozycj¹ otwarcia

Prze³¹cznik ciœnienia gazu nie dzia³a Sprawdziæ styki prze³¹cznika
£¹czó wki w sterowniku nie ³¹cz¹ Sprawdziæ i docisn¹æ wszystkie ³¹czó wki

Palnik nie zapala siê z powodu
blokady przez termostat

Prze³¹cznik ciœnienia powietrza jest
ustawiony poza zakresem dzia³ania

Wymieniæ prze³¹cznik ciœnienia
powietrza

Faza i zero s¹ odwrotnie po³¹czone Zamieniæ po³¹czenie
Brak uziemienia Sprawdziæ uziemienie

Sprawdziæ prawid³owe ustawienie sondy
i jej nastawy zgodnie z niniejsz¹
instrukcj¹
Sprawdziæ po³¹czenia elektryczne

Palnik pracuje prawid³owo w cyklu
wstêpnego przedmuchu i cyklu
zap³onu, ale blokuje siê po oko³o 3
sekundach

Sonda jonizacyjna jest uziemiona lub nie
ma kontaktu z p³omieniem, lub jej
przewody do kontrolera s¹ przerwane,
lub wystêpuje defekt na izolacji do ziemi.

Wymieniæ wadliwe po³¹czenia
Elektrody zap³onu s¹ niew³aœciwie
ustawione

Ustawiæ elektrody zgodnie z niniejsz¹
instrukcj¹

Wyjœcie powietrza jest za du¿e Ustawiæ wyjœcie powietrza zgodnie z
niniejsz¹ instrukcj¹

Palnik zapala siê z opó Ÿnionym
zap³onem

Zawó r zasilania gazu przepuszcza zbyt
ma³o gazu

Wyregulowaæ zawó r

Elektrozawory przepuszczaj¹ zbyt ma³o
gazu

Sprawdziæ ciœnienie gazu w sieci lub
ustawiæ elektrozawory zgodnie z
niniejsz¹ instrukcj¹

Uszkodzony elektrozawó r Wymieniæ na nowy
Sprawdziæ prawid³owoœæ po³¹czeñ
konektoró w

Nieregularna iskra zap³onu lub
uszkodzenie elektrody

Sprawdziæ prawid³owe po³o¿enie
elektrody zgodnie z niniejsz¹ instrukcj¹

Palnik blokuje siê po fazie wstêpnego
przedmuchu z powodu zaniku
p³omienia

Rura zasilaj¹ca nie jest oczyszczona z
powietrza

Wykonaæ ca³kowite przedmuchanie
gazoci¹gu
Uszkodzony presostat  wymieniæPresostat ciœnienia powietrza nie daje

ustawiæ siê do pozycji w zakresie
dzia³ania

Ciœnienie powietrza jest zbyt ma³e
(niew³aœciwie ustawiona g³owica)

P³omieñ pozostaje Uszkodzone zawory - wymieniæ je
Palnik blokuje siê w fazie wstêpnego
przedmuchu

Punkt pomiaru ciœnienia (poz. 11, rys9
str 7) jest niew³aœciwie ustawiony

Ustawiæ go poprawnie zgodnie z
niniejsz¹ instrukcj¹ na str 7 rozdz. 4.1.

Palnik podejmuje powtarzanie cyklu
startowego bez jego blokowania

Ciœnienie gazu g³ó wnego odpowiada
ciœnieniu nastawionemu na presostacie
ciœnienia gazu.
Nag³y spadek ciœnienia pojawiaj¹cy siê
podczas otwierania zaworu powoduje
otwarcie zestykó w presostatu, co z
kolei powoduje natychmiastowe
zamkniêcie zaworu, w wyniku czego
nastêpuje wzrost ciœnienia gazu i
ponowne zwarcie zwarcie zestykó w
presostatu, a wiêc i otwarcie zaworu.
Dlatego cykl powtarza siê bez koñca.

Obni¿yæ wartoœæ ustawienia presostatu
ciœnienia i nastêpnie ustawiæ w³aœciwie

PRZYCZYNY USTEREK

Powtarzanie cykli i blokady powodowane s¹ : zanikniêciem p³omienia
doziemieniem sondy

Blokady palnika powodowane s¹: otwieraniem presostatu ciœnienia powietrza
Gaœniêcie palnika  powodowane s¹: otwieraniem presostatu ciœnienia gazu


