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SPIS TREŒCI RL 190

PODRÊCZNIK DO PRZEKAZANIA U¯YTKOWNIKOWI PALNIKA.

Niniejszy podrêcznik stanowi integraln¹ czêœæ wyrobu, i nie powinien wystêpowaæ oddzielnie. Nale¿y go uwa¿-
nie przeczytaæ, poniewa¿ dostarcza on wa¿nych uwag dotycz¹cych instalacji, u¿ytkowania i konserwacji palni-
ka. Nale¿y go starannie przechowywaæ i zagl¹daæ do niego w razie potrzeby.
Producent zrzeka siê wszelkiej odpowiedzialnoœci umownej lub pozaumownej z tytu³u szkó d na osobach, zwie-
rzêtach i przedmiotach, spowodowanych b³êdami w instalacji, regulacji i konserwacji palnika, jego niew³aœci-
wym, nieprawid³owym lub nieracjonalnym u¿ytkowaniem, nieprzestrzeganiem zaleceñ tego podrêcznika, jak
ró wnie¿ napraw wykonywanych przez nieupowa¿niony personel.
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ZALECENIA BEZPIECZEÑ STWA PRACY

POMIESZCZENIE PALNIKA

Pomieszczenie w któ rym pracuje palnik powinno posiadaæ otwory wyprowadzone na zewn¹trz stosownie do
odpowiednich norm. W razie w¹tpliwoœci zaleca siê zmierzyæ iloœæ CO2 przy pracy palnika o mocy maksymalnej
i przy wentylacji pomieszczenia jedynie otworami nawiewowymi do zasilania palnika powietrzem, a nastêpnie
powtó rzyæ pomiar przy drzwiach otwartych. Iloœæ CO2 w obu pomiarach nie powinna ró ¿niæ siê. Jeœli w tym
samym pomieszczeniu pracuje kilka palnikó w i wentylatoró w , do pomiaró w iloœci CO2 nale¿y je wszystkie uru-
chomiæ.
Zabrania siê zatykania otworó w wentylacyjnych pomieszczenia, otworó w nawiewowych wentylatora palnika, ani
te¿ ¿adnych kratek nawiewowych i wywiewowych, aby nie spowodowaæ:
- powstanie mieszanki toksycznej lub wybuchowej w pomieszczeniu palnika
- spalania przy ma³ej iloœci powietrza, prowadz¹cej do niebezpiecznej, kosztownej i zanieczyszczaj¹cej œrodowi-
sko eksploatacji.
Palnik powinien byæ zawsze chroniony przed deszczem, œniegiem i mrozem.
Pomieszczenie palnika winno byæ stale czyste i wolne od substancji lotnych, któ re zassane przez wentylator,
mog³yby przytkaæ kana³y wewnêtrzne palnika i g³owicy spalania. Kurz na d³u¿sz¹ metê jest szczegó lnie szkodli-
wy: gromadz¹c siê na ³opatkach turbiny wentylatora, mo¿e spowodowaæ zmniejszenie wydajnoœci wentylatora i
w konsekwencji spalanie zanieczyszczaj¹ce œrodowisko. Ponadto, kurz mo¿e odk³adaæ siê na tylnej czêœci tar-
czy zawirowywacza  p³omienia w g³owicy spalania, powoduj¹c powstawanie ubogiej mieszanki powietrzno-
paliwowej.

PALIWO

Palnik powinien byæ zasilany  rodzajem paliwa,  któ re jest dla niego przeznaczone. Jest ono wyszczegó lnione na
tabliczce znamionowej palnika i w specyfikacjach technicznych w tym podrêczniku.
Ciœnienie paliwa na wejœciu do pompy nie mo¿e przekraczaæ wartoœci wyszczegó lnionych w tym podrêczniku.
Instalacja paliwowa zasilaj¹ca palnik winna byæ szczelna, aby unikn¹æ dostania siê powietrza do pompy. Powin-
na ró wnie¿ byæ dobrana w zale¿noœci od odleg³oœci i ró ¿nicy poziomu od zbiornika, stosownie do zaleceñ tego¿
podrêcznika. Instalacja paliwowa winna byæ ponadto wyposa¿ona we wszystkie mechanizmy kontroli i bezpie-
czeñstwa przewidziane aktualnymi normami. Instalacja, wykonana najlepiej w miedzi, winna byæ
 wolna od zanieczyszczeñ powstaj¹cych w trakcie monta¿u.
Zbiornik gromadz¹cy paliwo lekkie powinien byæ dobrze chroniony przed penetracj¹ zanieczyszczeñ i wody. W
lecie, zbiornik musi byæ ca³kowicie wype³niony paliwem, aby unikn¹æ skraplania wody.
Przed nape³nieniem zbiornika paliwem nale¿y dok³adnie go oczyœciæ.
Zaró wno zbiornik jak i instalacja doprowadzaj¹ca paliwo do palnika powinna byæ chroniona przed mrozem
Zbiornik paliwa winien byæ usytuowany zgodnie z aktualnymi normami

ZASILANIE ELEKTRYCZNE

Upewniæ siê, czy napiêcie zasilania elektrycznego jest zgodne ze specyfikacj¹ na tabliczce znamionowej palnika
i w tym podrêczniku
Palnik winien byæ prawid³owo uziemiony zgodnie z aktualnymi normami, a skutecznoœæ uziemienia sprawdzona
przez uprawnionego pracownika
Nie zamieniæ fazy z zerem.
Palnik mo¿e byæ pod³¹czony do sieci elektrycznej  gniazdkiem jedynie wtedy, kiedy uniemo¿liwia ono  zamianê
fazy z zerem. Zainstalowaæ wy³¹cznik g³ó wny na linii zasilania zgodnie z aktualnymi normami.
Sieæ elektryczna, a w szczegó lnoœci przekroje przewodó w, powinny byæ dostosowane do maksymalnej mocy
pobieranej przez urz¹dzenie wskazanej na tabliczce znamionowej i w tym podrêczniku.
W razie stwierdzenia uszkodzenia przewodu zasilania g³ó wnego, jego wymiany mo¿e dokonaæ jedynie upraw-
niony pracownik.
Nie dotykaæ palnika  wilgotnymi czêœciami cia³a.
Nie naprê¿aæ przewodó w elektrycznych i oddaliæ je od Ÿró de³ ciep³a.
D³ugoœæ u¿ytych przewodó w elektrycznych powinna umo¿liwiaæ otwieranie palnika i drzwiczek kot³a.
Nale¿y powierzyæ wykonanie po³¹czeñ elektrycznych uprawnionemu pracownikowi i bezwzglêdnie przestrzegaæ
zalecenia i normy elektryczne.
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OPAKOWANIE

Po rozpakowaniu  sprawdziæ, czy urz¹dzenie nie ma uszkodzeñ powsta³ych podczas transportu.. W razie w¹tpliwoœci, nie
u¿ywaæ palnika i skontaktowaæ siê z dostawc¹.
Materia³y opakowania ( drewniana skrzynia, karton, gwoŸdzie, agrafy, torebki plastikowe, folia , itp.), po rozpakowaniu
palnika, sprz¹tn¹æ, gdy¿ pozostawione stanowi¹ potencjalne zagro¿enie dla zdrowia i œrodowiska.

PALNIK

Nie dopuœciæ do tego, aby palnikiem manipulowa³y dzieci lub osoby niepowo³ane
Palnik winien byæ u¿yty jedynie do tego celu, dla któ rego jest specjalnie przeznaczony. Ka¿de inne jego u¿ycie nale¿y uwa¿aæ
za niew³aœciwe, a wiêc niebezpieczne. W szczegó lnoœci: mo¿e byæ zastosowany do kot³ó w wodnych, parowych i na olej
diatermiczny oraz do innych urz¹dzeñ przewidzianych przez producenta.
Nastawienia maksymalnej i minimalnej mocy palnika, ciœnienie w komorze spalania i jej wymiary, temperatura otoczenia
winny byæ zawarte w zakresach wartoœci wskazanych w tym podrêczniku.
Jeœli palnik jest kompletowany opcjonalnie, u¿ywaæ jedynie oryginalne zestawy lub oryginalne akcesoria.
Zabrania siê przeprowadzania jakichkolwiek modyfikacji  sprzêtu celem zmiany jego osi¹gó w lub jego zastosowania.
Zabrania siê otwierania i manipulowania innymi czêœciami palnika ni¿ tymi, któ re s¹ przewidziane w czynnoœciach konser-
wacji.
Do wymiany mo¿na pos³u¿yæ siê jedynie czêœciami oryginalnymi, wymienionymi przez producenta w Katalogu Czêœci Za-
miennych.
Nie dotykaæ czêœci gor¹cych palnika. S¹ to czêœci, zazwyczaj usytuowane w pobli¿u p³omienia, któ re staj¹ siê gor¹ce w
trakcie pracy, i któ re mog¹ pozostawaæ takie doœæ d³ugo po wy³¹czeniu palnika.
W razie nie u¿ytkowania palnika przez pewien czas, nale¿y wy³¹czyæ wy³¹cznik g³ó wny na linii zasilania, oraz zamkn¹æ zawó r
rêczny odcinaj¹c dop³yw paliwa do palnika. W razie zaprzestania u¿ytkowania palnika, nale¿y:
- od³¹czyæ przewó d zasilania elektrycznego palnika od wy³¹cznika g³ó wnego przez uprawnionego pracownika,
- zamkn¹æ zawó r rêczny na linii zasilania paliwem palnika,
- zdj¹æ pokrêt³o lub je zablokowaæ.

MONTA¯ I USTAWIANIE PALNIKA

Monta¿ i regulacje palnika winny byæ przeprowadzane przez uprawnionego pracownika zgodnie z zaleceniami i aktualnymi
normami oraz wskazaniami w tym podrêczniku
Palnik powinien œciœle przylegaæ do kot³a tak, aby p³omieñ powstawa³ jedynie w komorze spalania.
Przed uruchomieniem palnika uzyskaæ zgodê osoby odpowiedzialnej za kot³owniê, i upewniæ siê, ¿e kocio³ jest wype³niony
wod¹ lub olejem diatermicznym, ¿e zawory obiegu hydraulicznego s¹ otwarte i kana³y kominowe s¹ dro¿ne i prawid³owo
zwymiarowane.
Nastêpnie:
ustawiæ wydajnoœæ paliwa stosownie do mocy pobieranej przez kocio³ i w zakresie mocy palnika wskazanym w tym podrêcz-
niku.
- ustawiæ wydajnoœæ powietrza spalania, g³owicê spalania oraz ciœnienie paliwa na dyszy.
- upewniæ siê, ¿e ciœnienie w komorze spalania jest zgodne z wartoœciami przewidzianymi przez producenta kot³a.
- przeprowadziæ analizê spalin i sprawdziæ, czy wartoœci zmierzone mieszcz¹ siê w granicach aktualnych norm.
- sprawdziæ skutecznoœæ mechanizmó w nastawczych i bezpieczeñstwa.
- sprawdziæ prawid³owoœæ odprowadzania spalin.
- przed zakoñczeniem monta¿u sprawdziæ, czy wszystkie blokady mechaniczne mechanizmó w nastawczych  s¹ w³aœciwie
dokrêcone.

AWARIA PALNIKA

Jeœli palnik przestaje pracowaæ, blokuj¹c siê, po 2-3 nieudanych pró bach ponownego go rêcznego odblokowania, nale¿y
zwró ciæ siê do kompetentnego pracownika
W razie awarii lub nieprawid³owego dzia³ania palnika, nie usi³owaæ go naprawiaæ, lecz wy³¹czyæ go z sieci i wezwaæ upraw-
nionego pracownika.
Ewentualna naprawa winna byæ dokonana przez serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta z wymian¹ oryginalnych
czêœci zapasowych.
Nie zastosowanie siê do powy¿szych zaleceñ narusza niezawodnoœæ i bezpieczeñstwo sprzêtu.

KONSERWACJA

Konserwacja palnika musi byæ wykonywana przez uprawnionego pracownika przynajmniej raz w roku zgodnie ze wskaza-
niami w tym podrêczniku.
Przed przyst¹pieniem do czynnoœci konserwacji palnika nale¿y wy³¹czyæ zasilanie elektryczne wy³¹cznikiem g³ó wnym i odci¹æ
dop³yw paliwa.
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INSTRUKCJE DLA U¯YTKOWNIKA PALNIKA

 Palniki stanowi¹ce przedmiot niniejszego podrêcznika, s¹ urz¹dzeniami automatycznymi, któ re nie wymagaj¹
¿adnego rêcznego sterowania a jedynie okresow¹ kontrolê ze strony u¿ytkownika. Warto jednak, aby ten
ostatni zapozna³ siê z dalszymi stronami w celu zapobie¿enia pojawienia siê przeszkó d, lub rozwi¹zania ich,
przed wezwaniem autoryzowanego serwisu.

Przeczytaæ "ZALECENIA BEZPIECZEÑ STWA PRACY". Zawieraj¹ one ró wnie¿ informacje u¿yteczne dla u¿yt-
kownika.

W celu uzyskania maksimum niezawodnoœci  instalacji grzewczej oraz  minimalnych kosztó w eksploatacji nale-
¿y okresowo, przynajmniej raz w roku, palnik poddaæ konserwacji, przeprowadzanej przez uprawnionego pra-
cownika.

W przypadku pojawienia siê anormalnego poziomu ha³asu palnika nale¿y wezwaæ serwis.

Jeœli palnik nie daje siê uruchomiæ i lampka kontrolna blokady na sterowniku  nie zapala siê, sprawdziæ zasilanie
elektryczne palnika, upewniæ siê, czy wy³¹cznik g³ó wny jest w³¹czony, czy bezpieczniki topikowe s¹ sprawne, czy
zdalne sterowania palnika s¹ zamkniête.
Jeœli zaœ palnik uruchamia siê, blokuj¹c siê (lampka blokady zapalona), mo¿na go wyzerowaæ, przyciskaj¹c
przycisk zerowania ( nie wczeœniej ni¿ po 10 s od wyst¹pienia blokady). Palnik bêdzie usi³owa³ uruchomiæ siê
automatycznie. Jeœli  palnik uruchamia siê, blokuj¹c siê ponownie, upewniæ siê, czy w zbiorniku znajduje siê
paliwo i czy zawó r odcinaj¹cy dop³yw paliwa jest otwarty. Jeœli  dalej palnik uruchamia siê, blokuj¹c siê, wezwaæ
serwis.
Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e jedna faza zasilania tró jfazowego nie zosta³a pod³¹czona, wó wczas zadzia³a wy³¹cznik
termiczny silnika, powoduj¹c zatrzymanie palnika i jego blokadê, zapalaj¹c lampkê blokady na sterowniku.
W celu wyzerowania palnika po pod³¹czeniu brakuj¹cej fazy, przycisn¹æ przycisk wy³¹cznika termicznego oraz
przycisk zerowania na sterowniku.
Zaleca siê uzupe³nianie paliwa w zbiorniku przed jego ca³kowitym opró ¿nieniem ( a w konsekwencji, przed blo-
kad¹ palnika) celem unikniêcia dwu nastêpuj¹cych problemó w:
- zasysania powietrza, któ re miesza siê z paliwem, powoduj¹c niestabilnoœæ ciœnienia w pompie i anormaln¹
pracê palnika.
- pe³nego  zapowietrzenia pompy
Z tego powodu zaleca siê zamontowanie wskaŸnika poziomu paliwa, aby mó c na czas uzupe³niæ zapas paliwa w
zbiorniku.
Po uzupe³nieniu zbiornika paliwem odczekaæ kró tk¹ chwilê przed uruchomieniem palnika, aby ewentualne za-
nieczyszczenia opad³y na dno zbiornika.
Charakterystyki w³aœciwego paliwa dla palnika znajduj¹ siê na stronie 6.
W strefach, gdzie temperatura otoczenia spada poni¿ej -10°C, a zbiornik paliwa jest zamontowany na ze-
wn¹trz pomieszczenia, nale¿y go, oraz przewody zasilania paliwem zabezpieczyæ przed mrozem. W tej tempe-
raturze mo¿e wyst¹piæ zestalenie siê parafiny w paliwie, co spowoduje blokadê palnika.
Sprawdziæ przynajmniej raz na 5 lat czy na dnie zbiornika paliwa nie zalega woda. Do jej usuniêcia nale¿y u¿yæ
oddzielnej pompy. Woda zassana przez pompê paliwow¹ powoduje jej rdzewienie i w koñcu uszkodzenie.
Zwró ciæ uwagê na to, aby pomieszczenie palnika nie by³o zakurzone. Kurz, zassany przez wentylator, zalega na
³opatkach turbiny, powoduj¹c zmniejszenie wydajnoœci wentylatora lub odk³adaj¹c siê na tarczy zawirowywacza
p³omienia, zmniejsza jej sprawnoœæ

Przy ka¿dorazowym wezwaniu serwisu do naprawy lub konserwacji  ¿¹daæ sporz¹dzenia raportu pisemnego  z
dat¹ i podpisem . Dokument ten powinien byæ przechowywany w kot³owni.
W razie nie u¿ytkowania palnika przez d³u¿szy czas, nale¿y wy³¹czyæ wy³¹cznik g³ó wny oraz zamkn¹æ zawó r
rêczny odcinaj¹cy dop³yw paliwa do palnika.
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DANE TECHNICZNE

MODEL RL190
TYP 673 T1

KW
Mcal/h

kg/h

1423 - 2253
1224 - 1938

120-190

MOC (*1)                                               2 stopieñ

                                                                1 stopieñ KW
Mcal/h

kg/h

747 - 1423
643 - 1224

63 -120
PALIWO Lekki olej opa³owy max. lepkoœæ w temp. 20°C 6 mm2/s (1,5°E)
RODZAJ PRACY Dwustopniowy
ZASTOSOWANIE Kot³y wodne, parowe, na olej diatermiczny
TEMPERATURA OTOCZENIA °C 0 - 40
TEMPERATURA POWIETRZA DO SPALANIA max °C 60

V ~220 /380 ± 10%ZASILANIE ELEKTRYCZNE
Hz 50 trzyfazowe

Obr/min 2800
W 4500
V ~220/380

SILNIK ELEKTRYCZNY

A 15,8 - 9,1
V1- V2 ~220V / 2x 5kVTRANSFORMATOR ZAP£ONOWY
I1 - I2 1,9A / 35mA

POMPA          wydajnoœæ ( dla 12 bar ) kg/h 230
                         zakres regulacji bar 10-21
                         temperatura paliwa °C max 90
POBÓR MOCY W max. 5400
STOPIEÑ  OCHRONY IP 44
ZGODNOŒÆ Z WYTYCZNYMI EEC 89/336 - 73/23
POZIOM HA£ASU (*2) dB 83,9

(*1) Warunki odniesienia: Temperatura otoczenia 20°C - Ciœnienie atmosferyczne 1000mbar - Wysokoœæ 100m n.p.m.
(*2) Ciœnienie akustyczne zmierzone w laboratorium spalania u producenta, przy palniku dzia³aj¹cym na kotle pró bnym,
przy maksymalnej mocy.
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mm d³ugoœæ wysokoœæ szerokoœæ Kg
RL 190 1250 725 785 75

(A)

(B)

mm A B C D E F G H I
RL 190 756 366 390 555 696 370 222 430 1102(C)

OPIS PALNIKA (A)
1. Elektrody zap³onu
2. G³owica palnika
3. Œruba do regulacji g³owicy palnika
4. Œruba mocuj¹ca wentylator do ko³nierza
5.Pompa
6. Si³ownik hydrauliczny do sterowania przepustnic¹ powie-
trza. Przy wy³¹czeniu palnika z pracy przepustnica powietrza
jest ca³kowicie zamkniêta, aby maksymalnie zmniejszyæ utratê
ciep³a z kot³a spowodowan¹ przez ci¹g kominowy
7. Wlot powietrza do wentylatora
8. Przepustnica powietrza
9. Kró ciec do pomiaru ciœnienia wentylatora
10. Ko³nierz do mocowania palnika do kot³a
11. Tarcza zawirowywacza p³omienia
12. Prowadnice do otwierania palnika i kontroli g³owicy spa-
lania
13. Przed³u¿ki prowadnic
14. Silnik elektryczny
15. Transformator zap³onowy
16. Stycznik silnika i wy³¹cznik termiczny z przyciskiem zero-
wania
17. Wyœwietlacz STATUS
18. Listwa zaciskowa
19. Dwa wy³¹czniki:

- "palnik w³¹cz - wy³¹cz”
- "praca na 1-wszym - 2-gim stopniu”

20. D³awiki do przewodó w elektrycznych
21. Sterownik z lampk¹ sygnalizacji blokady i przyciskiem
zerowania blokady
22. Wziernik kontroli p³omienia
23. Fotorezystor do kontroli obecnoœci p³omienia
24. Elektrozawó r 1-szego stopnia mocy
25. Elektrozawó r bezpieczeñstwa
26. Elektrozawó r 2-go stopnia mocy
Istniej¹ dwa rodzaje blokady palnika:
* BLOKADA STEROWNIKA :
zaœwiecenie siê przycisku sterownika  ostrzega, ¿e palnik jest
zablokowany.
W celu odblokowania sterownika nale¿y przycisn¹æ przycisk
zerowania nie wczeœniej ni¿ po 10s od wyst¹pienia blokady
* BLOKADA SILNIKA
w celu odblokowania nale¿y przycisn¹æ przycisk wy³¹cznika
termicznego .
OPAKOWANIE I WAGA (B) (Wielkoœci orientacyjne)
* Palnik jest umieszczony na palecie, któ ra mo¿e byæ podno-
szona za pomoc¹ wó zkó w wid³owych. Zewnêtrzne wymiary
opakowania s¹ przedstawione w tabeli (B)
* Waga kompletnego palnika wraz z okablowaniem jest
podana w tabeli (B).
WYMIARY MAKSYMALNE (C) (Wielkoœci orientacyjne)
Wymiary maksymalne palnika mo¿na znaleŸæ w tabeli (C).
Nale¿y liczyæ siê z faktem, ¿e w celu kontroli g³owicy spalania
palnik musi byæ otwarty, a jego czêœæ tylna cofniêta na pro-
wadnicach. Wó wczas maksymalny wymiar palnika otwartego,
bez obudowy, jest okreœlony wielkoœci¹ I.

STANDARDOWE WYPOSA¯ENIE PALNIKA
2szt. - Przewody giêtkie
2szt. - Uszczelki do przewodó w giêtkich
2szt. - Nyple do przewodó w giêtkich
1szt. - Uszczelka do kot³a
2szt. - Przed³u¿ki 13)(A) do prowadnic 12)(A)
4szt. - Œruby do mocowania ko³nierza palnika do kot³a: 

M16x40
 - Instrukcja
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA RL 190

MOC ZNAMIONOWA (A)
Palnik RL 190 mo¿e pracowaæ na dwa sposoby:
jednostopniowo lub dwustopniowo.
Dla pracy palnika  jednostopniowej przewidziano jedno
zdalne sterowanie : TL.
Palnik jest uruchamiany na 1-wszym stopniu mocy, a
nastêpnie przechodzi na 2-gi stopieñ. Kiedy tempera-
tura lub ciœnienie w kotle przekroczy wartoœæ nasta-
wion¹ na zdalnym sterowaniu TL, palnik zostaje wy³¹-
czony.
Dla pracy palnika dwustopniowej przewidziano dwa
zdalne sterowania : TL i TR.
Palnik jest uruchamiany na 1-wszym stopniu mocy, a
przechodzi na 2-gi stopieñ jedynie wtedy, gdy zdalne
sterowanie TR jest zamkniête. Kiedy temperatura lub
ciœnienie w kotle przekroczy wartoœæ nastawion¹ na
zdalnym sterowaniu TR, palnik powraca na 1-wszy
stopieñ mocy.
Palnik zostaje wy³¹czony, kiedy przy pracy na 1-wszym
stopniu temperatura lub ciœnienie w kotle przekroczy
wartoœæ nastawion¹ na zdalnym sterowaniu TL
Praca dwustopniowa palnika zapewnia najmniejsze
oscylacje temperatury kot³a lub najmniejsze wahania
ciœnienia, a tym samym najni¿sze koszty eksploatacji.

MOC palnika na 1-wszym stopniu musi byæ wybrana w
zakresie A na diagramie (A)
Jednak¿e, nie jest konieczna znajomoœæ ciœnienia w
komorze spalania przy pracy na 1-wszym stopniu.  Moc
ta mo¿e byæ dowolnie wybrana w zakresie mocy palnika
dla 1-wszego stopnia.
Przyk³ad:
Dla modelu RL 190 moc palnika na 1-wszym stopniu
powinna byæ wybrana pomiêdzy 63 a 120 kg/h.

MOC palnika na 2-gim stopniu musi byæ wybrana w
zakresie B na diagramie (A). Zakres ten pokazuje mak-
symalne ciœnienie w komorze spalania jakie palnik mo¿e
pokonaæ przy zadanej mocy.

Punkt pracy mo¿e byæ wyznaczony graficznie, kreœl¹c
prost¹ pionow¹ dla wybranej mocy oraz prost¹ pozio-
m¹ dla ustalonego ciœnienia w komorze spalania. Punkt
przeciêcia tych prostych wyznacza punkt pracy, któ ry
powinien znajdowaæ siê w zakresie B.

Uwaga:
Zakresy MOCY ZNAMIONOWEJ  uzyskano  dla temp.
otoczenia 20°C i dla ciœn. atmosferycznego 1000
mbaró w ( ok. 100m n.p.m.) przy ustawieniu g³owicy
spalania jak pokazano na stronie 9.

Wzorcowa komora spalania (B)
Zakresy mocy znamionowych by³y wyznaczane na spe-
cjalnych kot³ach testowych metodami zgodnymi z nor-
m¹ EN 267.
 Na rysunku (B) odczytuje siê œrednicê i d³ugoœæ wzor-
cowej komory spalania.
Przyk³ad:
Zasilanie lub moc: 65 kg/h
Œrednica = 60cm; d³ugoœæ = 2 m.

W przypadku palnika montowanego do kot³a handlo-
wego o wymiarach komory spalania zdecydowanie
mniejszych nale¿y przeprowadziæ pró by wstêpne.
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MONTA¯ RL 190

P£YTA KOT£A (A)
Wywierciæ otwory w p³ycie zamykaj¹cej komorê spalania
jak na rysunku (A). Po³o¿enie  otworó w gwintowanych
mo¿na wytrasowaæ, u¿ywaj¹c uszczelkê termiczn¹ od
flanszy palnika.

D£UGOŒÆ  P£OMIENICY (B)
D³ugoœæ g³owicy winna byæ dobrana zgodnie z zaleceniami
producenta kot³a i powinna byæ wiêksza ni¿ gruboœæ drzwi-
czek kot³a wraz z nadlewami.

Dla kot³ó w z przednim przep³ywem spalin 12) lub z komor¹
nawrotn¹, zamontowaæ ogniotrwa³¹ izolacjê 10) pomiêdzy
nadlewem kot³a 11), a g³owic¹ 9), tak aby mo¿na by³o
swobodnie wyjmowaæ palnik z kot³a.
Dla kot³ó w, w któ rych czêœæ przednia jest ch³odzona wod¹,
izolacja ogniotrwa³a 10)-11)(B) nie jest wymagana, chyba
¿e producent to zastrzega.

MONTOWANIE PALNIKA DO KOT£A (B)
Wymontowaæ p³omienicê 9) z palnika 6) nastêpuj¹co:
*Odkrêciæ 4 œruby 3) i zdj¹æ obudowê 1)
*Odkrêciæ œruby 2) z obu prowadnic 5)
*Odkrêciæ dwie œruby 4) mocuj¹ce  palnik 6) do ko³nierza
7).
*Zdj¹æ p³omienicê 9) wraz ko³nierzem 7) i prowadnicami
5).

WSTÊPNE USTAWIANIE G£OWICY SPALANIA

Po wykonaniu tych czynnoœci zamocowaæ ko³nierz  palnika
5)(B) do p³yty kot³a, przek³adaj¹c uszczelk¹ 6), za pomoc¹
4-ech œrub do³¹czonych do palnika, uprzednio posmaro-
wanych preparatem antyblokuj¹cym (np. smarem odpor-
nym na wysok¹ temperaturê, smarem grafitowym)
Przyleganie palnika do kot³a powinno byæ hermetyczne.

DOBÓR DYSZ DO PRACY PALNIKA NA 1-WSZYM LUB
2-GIM STOPNIU
Obydwie dysze nale¿y dobraæ stosownie do tabeli (C).
Dysza pierwsza wyznacza moc pracy palnika na 1-wszym
stopniu.
Dysza druga pracuje razem z pierwsz¹ dysz¹, wyznaczaj¹c
moc  palnika na 2-gim stopniu.
Zakresy mocy pracy palnika na 1-wszym i 2-gim stopniu
powinny mieœciæ siê w przedzia³ach wartoœci okreœlonych
na stronie 6.
Nale¿y stosowaæ dysze o k¹cie rozchylenia 60° przy zale-
canym ciœnieniu  12 baró w.
Z zasady obie dysze maj¹ tê sam¹ wydajnoœæ, jednak¿e
dysza pracy palnika na 1-wszym stopniu mo¿e mieæ wydaj-
noœæ poni¿ej 50% ca³kowitej wydajnoœci w przypadku, kiedy
po¿¹dana jest redukcja piku przeciwciœnienia (podciœnie-
nia) w chwili uruchamiania palnika (palnik zapewnia dobre
wartoœci spalania ró wnie¿ przy stosunku 40 - 60% pomiê-
dzy 1-wszym , a 2-gim stopniem mocy palnika.

Przyk³ad:
Moc kot³a: 1630 kW, sprawnoœæ: 90%
Wymagana moc palnika = 1630 : 0,9 = 1812 kW;
1812 : 2 = 906 kW na jedn¹ dyszê;
Zatem potrzeba 2 dysze jednakowe, 60°, 12 baró w :
1-wsza dysza : 18 GPH;  2-ga dysza : 18 GPH

mm A B C
RL 190 230 325-368 M 16

(A)

(B)

kg/h(1) kW
12 bar

GHP

10 bar 12 bar 14 bar
10,0 38,4 42,4 46,1 502,9
10,5 40,4 44,6 48,4 529,0
11,0 42,3 46,7 50,7 553,9
12,0 46,1 50,9 55,3 603,7
12,3 47,3 52,2 56,7 619,1
13,0 50,0 55,1 59,9 653,5
13,8 53,1 58,5 63,3 693,8
14,0 53,8 59,4 64,5 704,5
15,0 57,7 63,6 69,2 754,3
15,3 58,8 64,9 70,5 769,7
16,0 61,5 67,9 73,8 805,3
17,0 65,4 72,1 78,4 855,1
17,5 67,3 74,2 80,7 880,0
18,0 69,2 76,4 83,0 906,1
19,0 73,0 80,6 87,6 956,0
19,5 75,0 82,7 89,9 980,9
20,0 76,9 84,8 92,2 1005,8
21,5 82,7 91,2 99,1 1081,7
22,0 84,6 93,3 101,4 1106,6
22,5 86,5 95,5 103,7 1132,6
23,0 88,4 97,6 106,0 1157,5
23,5 90,4 99,7 108,3 1182,4
24,0 92,2 101,8 110,6 1207,3
24,5 94,2 104,0 112,9 1233,5
25,0 96,1 106,0 115,3 1257,2
25,5 98,0 108,2 117,6 1283,2
26,0 99,9 110,3 119,9 1308,2
26,5 101,9 112,4 122,2 1333,1
27,0 103,8 114,5 124,5 1358,0
27,5 105,7 116,7 126,8 1384,1
28,0 107,6 118,8 129,1 1409,0

(C)
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MONTOWANIE DYSZ

Na tym etapie monta¿u z palnika zdemontowano p³omieni-
cê. Zatem mo¿na zamontowaæ 2 dysze kluczem nasado-
wym 1)(A) (16mm), po zdjêciu zatyczki plastikowej 2)(A),
poprzez otwó r centralny tarczy zawirowywacza p³omienia.
Nie stosowaæ ¿adnych materia³ó w uszczelniaj¹cych  typu:
uszczelki, taœmy lub silikon. Montowaæ uwa¿nie, aby nie
uszkodziæ uszczelnieñ dysz. Dysze winny byæ dokrêcone
energicznie, lecz nie z maksymaln¹ si³¹, jak¹ umo¿liwia
klucz.
Dysza znajduj¹ca siê bezpoœrednio pod elektrodami zap³o-
nu jest dysz¹ pracy palnika na 1-wszym stopniu , rys. (B).

Upewniæ siê, czy elektrody zap³onu s¹ usytuowane jak na
rys. (B).
Dalej, przesun¹æ palnik 3)(C) na prowadnicach 2) a¿ do
ko³nierza 5), trzymaj¹c go lekko uniesionym tak, aby tarcza
zawirowywacza p³omienia nie opiera³a siê na p³omienicy.
Dokrêciæ œruby 1) na prowadnicach 2) oraz œruby 4) mo-
cuj¹ce palnik do ko³nierza.

W razie koniecznoœci wymiany dysz w palniku ju¿ zamon-
towanym do kot³a nale¿y:
* Wysun¹æ palnik na prowadnicach jak pokazano na rys.
(B) s.9
* Odkrêciæ nakrêtki 1)(D) i zdj¹æ tarczê 2)
* Wymieniæ dysze za pomoc¹ klucza 3)(D)

KALIBRACJE PRZED ROZRUCHEM

* Ustawianie g³owicy palnika
Ustawienie g³owicy spalania zale¿y wy³¹cznie od mocy
palnika pracuj¹cego na 2-gim stopniu, dok³adniej, od wy-
dajnoœci  (mocy) obu dysz dobranych z tabeli (D) s.9
Pokrêcaæ œrub¹ regulacyjn¹ 4)(E) a¿ do chwili kiedy wskaŸ-
nik pokazany na diagramie (F) zró wna siê z p³aszczyzn¹
czo³ow¹ ko³nierza 5)(E).

Przyk³ad:
Palnik RL 190 z dwiema dyszami 18,00 GPH i ciœnieniem
pompy 12 baró w.
ZnaleŸæ wydajnoœæ obu dysz 18,00 GPH w tabeli (D) s.9 :
76,4+76,4 = 152,8 kg/h.
Diagram (F) wskazuje, ¿e dla wydajnoœci 152,8 kg/h dla
palnika RL 190 g³owicê spalania nale¿y nastawiæ na war-
toœæ ok. 4 na podzia³ce, jak pokazano na rys. (E).

(A) (B)

(C)

(D)
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Wydajnoœæ paliwa pracy palnika na drugim stopniu   kg/h

Ustawianie g³owicy
spalania

(E)
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* USTAWIENIE POMPY
Przy ustawieniu fabrycznym na 12 baró w nie jest wyma-
gana regulacja. Ciœnienie nale¿y skontrolowaæ i ewentual-
nie zmieniæ po rozruchu palnika. W tym celu zamontowaæ
manometr do kró æca pompy wskazanego w Dodatku 6
s.20.

* USTAWIANIE PRZEPUSTNICY WENTYLATORA
Przy pierwszym uruchomieniu palnika nale¿y zachowaæ
ustawienia fabryczne na 1-wszym i 2-gim stopniu pracy.

PO£¥CZENIA HYDRAULICZNE (A)
UWAGA  Instalacja paliwowa winna byæ wykonana wg
zaleceñ przedstawionych w Dodatku 1 s.15.
Pompa opuszcza fabrykê z by-passem zamkniêtym œrub¹
6)(schemat na stronie 20). Trzeba wiêc pod³¹czyæ dwa
przewody giêtkie do pompy tak, jak to opisano poni¿ej. W
przypadku instalacji jedno-rurowej (B) s.15, nale¿y naj-
pierw wykrêciæ œrubê 6) ( by-pass otwarty), i przyst¹piæ do
nastêpuj¹cych czynnoœci:
Wyj¹æ zaœlepki z pod³¹czeñ zasilania  i powrotu pompy.
W ich miejsce wkrêciæ przewody giêtkie wraz z uszczelka-
mi.
Uwa¿aæ, aby w trakcie monta¿u przewody giêtkie nie by³y,
ani  naprê¿one, ani  poskrêcane.
Przewody giêtkie zamontowaæ tak, aby nie uszkodziæ ich
przez nadepniêcie oraz aby nie mia³y kontaktu z czêœciami
gor¹cymi kot³a.
Dalej , pozosta³e koñce przewodó w giêtkich pod³¹czyæ do
linii zasilania i linii powrotu nyplami dostarczonymi wraz z
palnikiem za pomoc¹ dwó ch kluczy: jednym kluczem
utrzymaæ nypel w pozycji nieruchomej, zaœ drugim krêciæ
ruchom¹ ³¹czó wk¹ przewodu giêtkiego do oporu.

PO£¥CZENIA ELEKTRYCZNE (B)
Wszystkie przewody do pod³¹czenia do listwy zaciskowej
palnika 8)(B) musz¹ byæ poprowadzone standardowymi
przejœció wkami
1. - Pg 13,5 Zasilanie tró jfazowe
2. - Pg 11 Zasilanie jednofazowe
3. - Pg 11 Zdalne sterowanie TL
4. - Pg 9 Zdalne sterowanie TR
5. - Pg 9 Otwó r dodatkowy dla ewentualnej przej-
œció wki
6. - Pg 11 Otwó r dodatkowy dla ewentualnej przej-
œció wki
7. - Pg 13,5 Otwó r dodatkowy dla ewentualnej przej-
œció wki

PO£¥CZENIA HYDRAULICZNE

(A)

PO£¥CZENIA ELEKTRYCZNE

(B)
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SCHEMAT (A)
Po³¹czenie elektryczne palnika RL
zasilanie tró jfazowe 220/380V z zerem
Przekró j kabli nie oznaczonych: 1,5 mm2
Legenda   schemató w (c)  s.11 - (A)
IN - Wy³¹cznik elektryczny  palnika
MB - Listwa zaciskowa
S - Sygnalizacja zdalnej blokady palnika
TL -Zdalne sterowanie: wy³¹czenie palnika nastêpuje,
gdy temperatura lub ciœnienie w kotle osi¹gn¹ nastawione
wartoœci.
TR - Zdalne sterowanie prze³¹czania pracy palnika na
1-wszym lub 2-gim stopniu;
  nieodzowne dla pracy dwustopniowej palnika.
TS - Zdalne sterowanie bezpieczeñstwa :
  dzia³a, jeœli TL jest niesprawne
Uwaga: Palnik jest ustawiony fabryczne na pracê dwu-
stopniow¹ ; dlatego zdalne sterowanie TL zaworem V2
paliwa musi byæ do niego pod³¹czone.
Dla pracy jednostopniowej palnika zast¹piæ zdalne stero-
wanie TL  zwork¹ na zaciskach 11 i 12 na listwie zacisko-
wej.
* SCHEMAT (B)
Regulacja wy³¹cznika termicznego 16)(A) s. 7
S³u¿y do zabezpieczenia silnika przed spaleniem  w wyniku
przeci¹¿enia na skutek braku jednej fazy.
* jeœli silnik jest zasilany w uk³adzie gwiazda, kursor winien
byæ ustawiony w pozycji "MIN”
* jeœli silnik jest zasilany w uk³adzie tró jk¹ta, kursor winien
byæ ustawiony w pozycji "MAX”
Zabezpieczenie silnika jest zapewnione nawet jeœli skala
wy³¹cznika termicznego nie mieœci siê w zakresie dopusz-
czalnego przeci¹¿enia wskazanego na tabliczce znamio-
nowej  silnika dla 380V
OSTRZE¯ENIE: W sieci zasilania nie zamieniæ fazy z ze-
rem.
ZALEWANIE POMPY
* Przed uruchomieniem palnika nale¿y upewniæ siê czy
linia powrotu instalacji paliwowej jest dro¿na. Nadmierne
ciœnienie powrotne mo¿e spowodowaæ uszkodzenie
szczelnoœci pompy (Pompa opuszcza fabrykê z zamkniê-
tym by-passem).
* Ró wnie¿ upewniæ siê, czy zawó r odcinaj¹cy dop³yw pali-
wa jest otwarty i czy w zbiorniku jest wystarczaj¹co du¿o
paliwa
* W celu zalania pompy nale¿y poluzowaæ œrubê 3)(A)
pompy ( patrz   str. 20) celem usuniêcia powietrza z linii
zasilania.
* Uruchomiæ palnik , w³¹czaj¹c wy³¹cznik 1)(B) s.13  zdal-
nego sterowania w pozycjê "ON". Pompa powinna obracaæ
siê w kierunku zgodnym ze strza³k¹ znajduj¹c¹ siê na obu-
dowie.
* Kiedy paliwo zacznie wyciekaæ œrub¹ 3), pompa jest
w³aœciwie zalana. Wtedy wy³¹czyæ palnik: wy³¹cznik 1)(B) w
pozycji "OFF" i dokrêciæ œrubê 3).
Czas zalewania pompy zale¿y od œrednicy i d³ugoœci linii
ssania. Jeœli w czasie pierwszego zalewania pompy palnik
zablokuje siê, nale¿y odczekaæ ok. 15 s, odblokowaæ ste-
rownik ze stanu awarii i ponownie uruchomiæ palnik. Czyn-
noœci te nale¿y powtarzaæ a¿ do uzyskania zalania pompy,
pamiêtaj¹c aby po 5-ciu lub 6-ciu uruchomieniach odcze-
kaæ 2 - 3 minuty na och³odzenie transformatora.
Nie podœwietlaæ fotorezystora celem unikniêcia blokady
palnika: i tak po ok. 10 s palnik zablokuje siê.

RL 190

RL 190
220V 380V

F A 25 25
L mm 2 2,5 2,5

(A)

* Palniki RL 190  s¹ dopuszczone do pracy  okresowej. Ozna-
cza to, ¿e powinny byæ wy³¹czane co najmniej 1 raz co 24
godziny,  aby sterownik mó g³ sprawdziæ poprawnoœæ funkcjo-
nowania podzespo³ó w palnika w momencie rozruchu. Zatrzy-
mania palnika s¹ przeprowadzane automatycznie przez ter-
mostat kot³a. Jeœli jednak rozbió r ciep³a nie doprowadza palni-
ka do wy³¹czenia, a tylko reguluje moc na zasadzie 1-szy sto-
pieñ  2-gi stopieñ, nale¿y zamontowaæ wy³¹cznik czasowy,
któ ry zatrzymywa³by palnik co najmniej 1 raz co 24 godziny.

* Tró jfazowe palniki RL   wychodz¹ce
z fabryki s¹ przewidziane na zasilanie
elektryczne 380V. W przypadku
prze³¹czania silnika z typu gwiazdy na
tró jk¹t nale¿y zmieniæ nastawienie
wy³¹cznika termicznego.

Uwaga: Zalanie pompy jest mo¿liwe przy pierwszym
uruchomieniu palnika, poniewa¿ pompa, opuszczaj¹c
fabrykê, jest wype³niona paliwem. Jeœli jednak pompa
jest sucha, nale¿y nape³niæ j¹ paliwem przez korek wa-
kuometru przed uruchomieniem, aby uchroniæ j¹ przed
zatarciem.
W przypadku kiedy d³ugoœæ linii zasilania przekracza
20-30 m, nape³niæ j¹ oddzieln¹ pomp¹.

(B)
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KALIBRACJA PALNIKA

URUCHAMIANIE PALNIKA
Ustawiæ wy³¹cznik 1)(B) na pozycjê "Palnik za³¹czony ”
W trakcie pierwszego uruchamiania lub w trakcie prze-
chodzenia z 1-wszego na 2-gi stopieñ pracy pojawia siê
chwilowy spadek ciœnienia paliwa, spowodowany wype³nia-
niem przewodu drugiej dyszy. Spadek ten mo¿e spowodo-
waæ blokadê palnika lub niekiedy jego pracê pulsacyjn¹.
Po wykonaniu w³aœciwych nastawieñ opisanych poni¿ej,
uruchomienie palnika powinno spowodowaæ pojawienie siê
poziomu ha³asu takiego samego jak dla pracy palnika. Jeœli
s³ychaæ pulsacje stosownie do otwarcia elektrozaworu
paliwa, patrz zalecenia na stronie 22: przyczyny 34 - 39

PRACA PALNIKA
W celu uzyskania optymalnej kalibracji palnika nale¿y prze-
prowadziæ analizê spalin na wyjœciu kot³a. oraz przeprowa-
dziæ poni¿sze regulacje :

* Dysze pracy palnika na 1-wszym lub 2-gim stopniu.
Patrz informacje na stronie 9.

* G³owica spalania
Ustawienie g³owicy spalania ju¿ przeprowadzone powinno
byæ zmieniane jedynie w razie zmiany mocy pracy palnika
na 2-gim stopniu.

* Ciœnienie pompy
12 baró w : Takie ciœnienie jest ustawione fabrycznie i jest
najbardziej odpowiednie. Mo¿e wyst¹piæ potrzeba usta-
wienia na ciœnienie:
10 baró w w celu zmniejszenia wydajnoœci zasilania pali-
wem, pod warunkiem, ¿e temperatura otoczenia jest po-
wy¿ej 0°C . Nie nale¿y zmniejszaæ ciœnienia poni¿ej 10
baró w: Si³ownik bêdzie mieæ trudnoœci z otwieraniem.
14 baró w w celu zwiêkszenia wydajnoœci zasilania paliwem
lub w celu zapewnienia uruchomienia palnika w tempera-
turze otoczenia poni¿ej 0°C.
W celu ustawienia ciœnienia pompy pokrêciæ odpowiedni¹
œrub¹, patrz ,s. 20.
* przepustnicy powietrza wentylatora pracy palnika na 1-
wszym stopniu
Utrzymaæ pracê palnika na 1-wszym stopniu, prze³¹czaj¹c
prze³¹cznik 2)(B) na pozycjê "1-wszy stopieñ". Otwarcie
przepustnicy powietrza 6)(A) winno byæ proporcjonalne do
dobranych dysz. Nastawianie polega na obracaniu œrub¹
szeœciok¹tn¹ 2(A)):
*obró t w prawo (znak"-") oznacza zmniejszanie otwarcia
* obró t w lewo ( znak "+") oznacza zwiêkszanie otwarcia

UWAGA: do nastawieñ œrub szeœciok¹tnych 2) i 4)(B) u¿yæ
3 mm klucza szeœciok¹tnego 5)(B).

(A)

Palnik                Stopieñ
mocy

wy³¹czone

za³¹czone

(B)
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CHARAKTERYSTYKI SPALANIA
Moc palnika na 2-gim stopniu pracy nie mo¿e przekroczyæ
mocy znamionowej dla kot³a: powinna byæ ona dobrana do
wymaganego efektywnego zapotrzebowania na ciep³o w za-
kresie mocy wskazanej na stronie 8. Im mniejsza jest moc
dobrana dla kot³a, tym ni¿sza jest temperatura spalin, wzra-
sta sprawnoœæ spalania i oszczêdnoœæ paliwa.
Moc palnika na 1-wszym stopniu pracy wynosi zazwyczaj 50%
mocy pracy palnika na 2-gim stopniu.  Mo¿e ona byæ mniejsza
ni¿ 50% mocy pracy palnika na 2-gim stopniu o ile nie powo-
duje powstawania zbyt du¿ej kondensacji spalin w kominie.
Mo¿e byæ ona ró wnie¿ wiêksza ni¿ 50% mocy pracy palnika na
2-gim stopniu dla przyczyn wymienionych na stronie 9 w roz-
dziale "Dobó r dysz”. W ka¿dym b¹dŸ razie winna siê znaleŸæ w
zakresie okreœlonym na stronie 8.
EMISJE DO ATMOSFERY
Kocio³ testowy UNI-DIN rys. (B) s.8:
Emisje Bacharach-CO2-CO-CxHy-NOx uzyskane w pró bach
laboratoryjnych  dla naszych palnikó w mieszcz¹ siê w grani-
cach norm europejskich EN 267, patrz (A).
Kot³y handlowe:
Emisje Bacharach-CO2-CO-CxHy-NOx  nie mog¹ przekraczaæ
wartoœci granicznych dla aktualnych norm. W szczegó lnoœci
zaleca siê, aby CO2 nie by³o wy¿sze ni¿ 13,5% w celu unikniê-
cia wp³ywu wahañ ci¹gu, temperatury powietrza  mog¹cych
wywo³aæ spalanie zanieczyszczaj¹ce œrodowisko.
Nale¿y ró wnie¿ unikaæ zbyt ma³ej iloœci CO2, któ ra poni¿ej
wartoœci normy, mo¿e wywo³aæ emitowanie niebezpiecznej
iloœci wêglowodoró w nie spalonych w spalinach.
Wartoœci pomiaró w spalania s¹ miarodajne pod warunkiem,
¿e nie ma wlotu fa³szywego powietrza na drodze pomiêdzy
palnikiem, a punktem pomiarowym. Szczelnoœæ sprawdza siê
przez przystawienie dymu do miejsca podejrzanego. Jeœli dym
jest zasysany, oznacza to ¿e ma miejsce zasysanie powietrza.
TEMPERATURA SPALIN
Zmienia siê ona w funkcji mocy palnika. Im moc jest mniejsza,
tym temperatura spalin jest ni¿sza i tym  wiêksza jest
oszczêdnoœæ paliwa. Lecz nale¿y liczyæ siê z faktem, ¿e nad-
mierne obni¿enie temperatury prowadzi do tworzenia siê
kondensatu.
CIŒNIENIE W KOMORZE SPALANIA
Powinno ono odpowiadaæ wartoœci przewidzianej przez produ-
centa kot³a. Ciœnienie to zmniejsza siê wraz ze zmniejszaniem
siê mocy palnika i ze wzrostem poziomu CO2. Jeœli ciœnienie w
komorze spalania jest znacznie wiêksze od ciœnienia przewi-
dzianego, a moc palnika jest prawid³owa, sprawdziæ czy kocio³
nie jest zabrudzony, czy kana³ spalinowy jest dro¿ny i czy ko-
min jest prawid³owo zwymiarowany.
STRATY CIEPLNE W KANALE SPALINOWYM
Straty cieplne w kanale spalinowym  Qs s¹ podane wzorem na
stronie 24, lub na diagramie (B).
SPRAWDZANIA KOÑ COWE
* Zas³oniæ fotorezystor  i  w³¹czyæ zdalne sterowania: palnik
powinien uruchomiæ siê a nastêpnie zablokowaæ po ok. 5s od
chwili otwarcia elektrozaworu 1-wszego stopnia.
* Podœwietliæ fotorezystor i  w³¹czyæ zdalne sterowania : pal-
nik powinien uruchomiæ siê i nastêpnie zablokowaæ   po ok.
10s
* Zas³oniæ fotorezystor w trakcie pracy palnika na 2-gim
stopniu, powinien pojawiæ siê nastêpuj¹cy ci¹g reakcji palnika:
zgaszenie p³omienia w ci¹gu 1 s, wstêpny przewietrzanie po
ok. 20 - 28s , zap³on po ok. 5s, i w koñcu blokada palnika
* W trakcie pracy ci¹g³ej palnika otworzyæ zdalne sterowanie
TL, nastêpnie otworzyæ zdalne sterowanie TS: palnik w obu
przypadkach powinien zatrzymaæ siê
Przed zakoñczeniem monta¿u, wype³niæ kartê informacyjn¹.

EN 267(5-91) STOPIEÑ  PRACY
1o 2o

Bacharach no <2 <1
CO2 % >11,3 >12,3÷12,7(15 ÷100kg/h
CO ppm <100 <100
CXHY ppm <10 <10
NOX ppm <150 <150

6

8

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

130 150 200 250 300
T2-T1 C

o

Qs % CO2 %

10

11

12

13

14

T2 - T1 = 200°C →  CO2 = 13% →  Qs = 9%

T2  - T1 = temperatura spalin - temperatura otoczenia

(B)

N.B. Nadmiar powietrza % =CO2maks.:CO2zmierzone
CO2 maks =15,2 %

Przyk³ad: CO2zmierzone = 13,5 %
Nadmiar powietrza % = 15,2:13,5 = 1,13 = 13%

(A)

STRATA CIEP£A
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DODATKI

1. ZASILANIE PALIWEM
Palnik wyposa¿ony jest w pompê ss¹c¹, któ ra jest zdolna
do czerpania paliwa  w zakresie wskazanym w tabeli.
Istniej¹ trzy rodzaje instalacji paliwowych:
* dwu-rurowa ( powszechnie stosowany)
* jedno-rurowa
* pierœcieniowa
Stosownie do pozycji palnika wzglêdem zbiornika paliwa
instalacje mog¹ byæ typu:
* syfonowego
(zbiornik znajduje siê powy¿ej palnika)
* ss¹cego
(zbiornik znajduje siê poni¿ej palnika)
INSTALACJA DWU-RUROWA TYPU SYFONOWEGO (A)
Ró ¿nica poziomó w P nie powinna przekraczaæ 10m, aby
nie przeci¹¿aæ szczelnoœci pompy, a ró ¿nica poziomó w V
nie mo¿e przekraczaæ wartoœci 4m, aby zapewniæ pompie
prawid³ow¹ pracê nawet przy prawie pustym zbiorniku.
INSTALACJA DWU-RUROWA TYPU SS¥CEGO (B)
Nie nale¿y przekroczyæ wartoœci podciœnienia w pompie
0,45 bara ( 35 cm Hg). Przy wy¿szym podciœnieniu wystê-
puje zjawisko zgazowania paliwa, któ re powoduje g³oœn¹
pracê pompy i skraca jej ¿ywotnoœæ.
Zaleca siê, aby linia powrotu i linia zasilania palnika koñ-
czy³y siê na tej samej wysokoœci w zbiorniku, co zapobiega
zapowietrzaniu siê uk³adu.
Zalecenia praktyczne dla obu typó w instalacji (A) i (B).
* W miarê mo¿liwoœci stosowaæ rurki miedziane
*Wszystkie wystêpuj¹ce w instalacji krzywizny  wykonaæ
du¿ym promieniem.
*Na obu koñcach rurki montowaæ typowe z³¹czki.
*Zaleca siê zabezpieczyæ zbiornik i orurowanie  izolacj¹
termiczn¹. Nie dobieraæ minimalnej œrednicy rur dla mo¿-
liwych œrednic z tabeli. Instalacjê poprowadziæ drog¹ mo¿-
liwie os³oniêt¹.
*Zaleca siê stosowanie podgrzewaczy paliwa. W tempe-
raturze poni¿ej 0°C parafina w paliwie zaczyna zestalaæ
siê, powoduj¹c zatykanie filtró w i dysz.
*Zamontowaæ na linii zasilania filtr, mo¿liwie z przeŸroczy-
st¹ kopu³k¹ , w celu ³atwej kontroli ci¹g³oœci przep³ywu
paliwa i stanu filtru.
*Linia powrotu nie wymaga zainstalowania zaworu zamy-
kaj¹cego. Jeœli u¿ytkownik decyduje siê na jego zamonto-
wanie, powinien wybraæ taki,  w któ rym po u³o¿eniu r¹czki
³atwo rozpoznaæ kiedy zawó r jest otwarty lub zamkniêty.
(Jeœli palnik zostanie uruchomiony przy zamkniêtym zawo-
rze zamykaj¹cym na linii powrotu nast¹pi uszkodzenie
przewodó w linii powrotu lub pompy.
* Instalacja miedziana powinna byæ tak doprowadzona do
palnika, aby przewody giêtkie w czasie przesuwania palnika
na prowadnicach nie ulega³y, ani naprê¿aniu, ani skrêca-
niu.
* W przypadku, kiedy w jednym pomieszczeniu jest mon-
towanych kilka palnikó w, wó wczas ka¿dy z nich  powinien
mieæ w³asn¹ liniê zasilania, natomiast linia powrotu mo¿e
byæ wspó lna (o odpowiednio dobranym przekroju).
* Linia zasilania powinna byæ ca³kowicie szczelna. Dla
sprawdzenie jej szczelnoœci, zamkn¹æ powró t pompy. Na
kró æcu wakuometrycznym zamontowaæ tró jnik. Na jednym
jego ramieniu pod³¹czyæ manometr, a na drugim pod³¹-
czyæ sprê¿one powietrze o ciœnieniu 1 bar. Po zamkniêciu
podawania powietrza, manometr powinien wskazywaæ to
samo ciœnienie.

10
 c

m
7 5

V

+H

P

5

7

-H

A

B

Oznaczenia:
H = Ró ¿nica poziomó w pomiêdzy pomp¹ a zaworem
ss¹cym
L  = D³ugoœæ rur
wartoœci wyliczone dla paliwa:
* lepkoœæ = 6 cSt/20°C
* gêstoœæ = 0,84 kg/dm3
* temperatura = 0°C
* maks. wysokoœæ = 200 m n.p.m.
φ = Œrednica wewnêtrzna rury
1 = Palnik
2 = Pompa
3 = Filtr
4 = Rêczny zawó r odcinaj¹cy
5 = Linia zasilania
6 = Smok ss¹cy
7 = Linia powrotu

L m+H
-H
m

RL 190
φ mm

12 14 16
+4 71 138 150
+3 62 122 150
+2 53 106 150
+1 44 90 150

+0,5 40 82 150
0 36 74 137

-0,5 32 66 123
-1 28 58 109
-2 19 42 81
-3 10 26 53
-4 - 10 25
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ZASILANIE PIERŒCIENIOWE

Obieg w pêtli sk³ada siê z pêtli rur wychodz¹cej ze zbiornika
i powracaj¹cej do niego, w któ rej pompa pomocnicza
t³oczy paliwo pod ciœnieniem. Odga³êzienie od pêtli zasila
paliwem palnik. Ten obieg jest szczegó lnie u¿yteczny w
przypadku przekroczenia odleg³oœci palnik - zbiornik i zasi-
lania kilku palnikó w jedn¹ lini¹ paliwow¹.

2. DYSZE

Dysze ze wzglêdu na typ rozprysku s¹ scharakteryzowane
w tabeli. Najodpowiedniejszymi dyszami dla palnikó w RL
s¹ dysze typu uniwersalnego i pe³nego.
Wydajnoœci dysz o wartoœciach w tabeli na stronie 9 s¹
wydajnoœciami znamionowymi. W rzeczywistoœci, mog¹
siê ró ¿niæ do 10% z nastêpuj¹cych powodó w:
* tolerancja producenta
* wahania temperatury:
* zmiennoœæ lepkoœci paliwa:

Uwaga.
Producent dysz odradza otwieranie dysz i czyszczenie ich
czêœci wewnêtrznych, a zw³aszcza kalibrowanego otworu.
Natomiast zaleca siê czyœciæ lub wymieniaæ ich filtr. W
czasie manipulowania dysz¹ chwytaæ j¹ za czêœæ szeœcio-
k¹tn¹

pusty

pe³ny

uniwersalny

pó ³pe³ny

DELAVAN MONARCH DANFOSS STEINEN

A

B

W

E

PL

AR

NS-PLP

R

H

S

B

-

H-PH

Q

SS

S
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3. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
w wykonaniu fabrycznym

SCHEMAT (A)
Palnik RL 190

Legenda schemató w (A)

CMV - Stycznik silnika
RB0 522 - Sterownik
FR - Fotorezystor
I1 - Wy³¹cznik: palnik (w³¹cz - wy³¹cz)
I2 - Prze³¹cznik: 1-wszy - 2-gi stopieñ
MB - Listwa zaciskowa
MV - Silnik wentylatora
RT - Wy³¹cznik termiczny
TA - Transformator zap³onowy
TB - Uziemienie palnika
U - STATUS
V1 - Elektrozawó r 1-wszego stopnia
V2 - Elektrozawó r 2-giego stopnia
VS - Elektrozawó r bezpieczeñstwa

UWAGA:
Dla uzyskania zdalnego zerowania pod³¹czyæ przycisk (NO)
pomiêdzy zaciskiem 4, a zerem sterownika ( zaciski
15,16,17,i 18).

(A)

INSTALACJA ELEKTRYCZNA WYKONANA FABRYCZNIE
RL 190
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4 - WYŒWIETLACZ STATUS/LED PANEL

Palnik wyposa¿ony jest w wyœwietlacz STATUS .

STATUS spe³nia trzy funkcje:
1 - NA WYŒWIETLACZU V WYŒWIETLA GODZINY
PRACY ORAZ LICZBÊ ZAPALEÑ  PALNIKA
Ca³kowita liczba godzin pracy:  Wcisn¹æ przycisk "h1".
Godziny pracy przy 2-gim stopniu: Wcisn¹æ przycisk "h2".
Godziny pracy przy 1-szym stopniu:
Ca³kowita liczba godzin - Godziny przy 2-gim stopniu.
Liczba zapaleñ:  Wcisn¹æ przycisk "count".
Zerowanie godzin pracy i liczby zapaleñ: Wcisn¹æ ró wno-
czeœnie trzy przyciski "reset".
Pamiêæ sta³a:  Godziny pracy i liczba zapaleñ pozostaj¹ w
pamiêci nawet w przypadku wy³¹czenia pr¹du.
2 - PODAJE CZAS FAZY ROZRUCHU
Zapalanie siê LED'ó w dokonuje siê w nastêpuj¹cej kolejno-
œci, patrz rys. A:
TERMOSTAT TR ZAMKNIÊTY:
1 - Palnik wygaszony, termostat TL otwarty
2 - Zamkniêcie termostatu TL
3 - Uruchomienie silnika:  pocz¹tek odliczania w sekun-
dach, na wyœwietlaczu V
4 - Zapalenie palnika
5 - Przejœcie na 2-gi stopieñ , koniec odliczania w sekun-
dach, na wyœwietlaczu V
6 - Po up³ywie 10 sekund, po punkcie 5, pojawia siê na
wyœwietlaczu||||;
faza rozruchu jest zakoñczona.
TERMOSTAT TR OTWARTY:
1 - Palnik wygaszony, termostat TL otwarty
2 - Zamkniêcie termostatu TL
3 - Uruchomienie silnika:
    pocz¹tek odliczania w sekundach, na wyœwietlaczu V
4 - Zapalenie palnika
7 - Po up³ywie 30 sekund, po punkcie 4:
    koniec odliczania w sekundach, na wyœwietlaczu V
8 - Po up³ywie 10 sekund, po punkcie 7, pojawia siê na
wyœwietlaczu ||||;
    faza rozruchu jest zakoñczona.
Czasy w sekundach, któ re pojawiaj¹ siê na wyœwietlaczu V,
informuj¹ o kolejnoœci ró ¿nych faz rozruchu, przedstawia-
nych na str. 19.
3 - W PRZYPADKU AWARII PALNIKA, SYGNALIZUJE
DOK£ADNY MOMENT WYST¥PIENIA TEJ AWARII
13 mo¿liwych kombinacji zapalonych LED'ó w, patrz rys.
(B).
Odnoœnie przyczyn awarii, patrz numer w nawiasach oraz
jego znaczenie, str. 23.
1 (11÷12)
2 (14÷33)
3 (13)

Znaczenie symboli:-
= Obecnoœæ napiêcia
= Blokada silnika wentylatora (czerwona)
= Blokada palnika (czerwona)
= Praca przy 2-gim stopniu
= Praca przy 1-szym stopniu
= Osi¹gniête obci¹¿enie (Stand-by), 
   LED: ZAPALONY (STATUS); 

LED migaj¹cy
LED Œwiec¹cy siê
Czas w sekundach
Faza rozruchu jest zakoñczona

M

POWER

WYŒWIETLACZ:

STATUS
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5. PRACA PALNIKA
ROZRUCH PALNIKA (A) - (B)
Fazy rozruchu w narastaj¹cym czasie mierzonym w sekun-
dach:
0 s : Zamkniêcie  zdalnego sterowania TL.
Nastêpuje uruchomienie silnika i w³¹czenie transformatora
zap³onu.
Pompa 3) zasysa paliwo ze zbiornika przewodem 1) przez filtr
2) i t³oczy go pod ciœnieniem. T³oczek 4) unosi siê i paliwo
powraca do zbiornika przewodami  5) -7). Œruba 6) zamyka by-
pass prowadz¹cy do ssania, a elektrozawory  8) - 11) - 16),
nie wzbudzone, zamykaj¹ przejœcie do dysz.
Si³ownik hydrauliczny 15), t³okiem A, otwiera przepustnicê
powietrza: wstêpny nawiew o wydajnoœci powietrza na 1-
wszym stopniu mocy.
20 - 28 s: Elektrozawory 8) i 16) otwieraj¹ siê. Paliwo prze-
p³ywa przewodem 9) przez filtr 10), wylatuj¹c rozproszone z
dyszy zapala siê od iskry:  p³omieñ na 1-wszym stopniu mocy.
5 s po odpaleniu: Transformator zap³onu wy³¹cza siê.
Jeœli zdalne sterowanie TR jest zamkniête lub jest zast¹pione
zwork¹ , elektrozawó r 11) pracy palnika na 2-gim stopniu,
wzbudzony elektrycznie, otwiera siê i przepuszcza paliwo do
zaworu 12), gdzie podnosi t³oczek, któ ry otwiera dwie drogi:
jedn¹ - do przewodu 13) z filtrem 14) i dysz¹ pracy palnika na
2-gim stopniu , i drug¹ - do si³ownika hydraulicznego 15),
t³oczek B, któ ry otwiera przepustnicê powietrza na 2-gi sto-
pieñ mocy. Cykl rozruchu dobieg³ koñca.
PRACA W FAZIE GOTOWOŒCI
Instalacja wyposa¿ona w jedno zdalne sterowanie TR
Bezpoœrednio po zakoñczeniu cyklu rozruchu sterowanie
elektrozaworu pracy palnika na 2-gim stopniu przejmuje zdal-
ne sterowanie TR, któ re kontroluje temperaturê lub ciœnienie
w kotle.
Kiedy temperatura lub ciœnienie wzrasta, powoduj¹c otwarcie
zdalnego sterowania TR i zamkniêcie elektrozaworu 11),
wó wczas palnik przechodzi z 2-go na 1-wszy stopieñ mocy.
Kiedy temperatura lub ciœnienie opada, powoduj¹c zamkniêcie
zdalnego sterowania TR i otwarcie elektrozaworu 11), wó w-
czas palnik przechodzi 1-go na 2-gi stopieñ mocy.
Wy³¹czenie palnika nastêpuje w przypadku, kiedy zapotrzebo-
wanie na ciep³o jest mniejsze od dostarczanego przez palnik
na 1-wszym stopniu mocy. Wó wczas zdalne sterowanie TL
otwiera siê, elektrozawory 8) - 16) zamykaj¹ siê i p³omieñ
natychmiast gaœnie. Przepustnica powietrza zamyka siê ca³-
kowicie.
Instalacja bez zdalnego sterowania TR ze zwork¹
Palnik uruchamia siê jak wy¿ej opisano. Dalej, jeœli temperatu-
ra lub ciœnienie podnosi siê, powoduj¹c zamkniêcie zdalnego
sterowania TL, palnik gaœnie (odcinek A - A na diagramie)
Z chwil¹ wy³¹czenia wzbudzenia elektrozaworu 11), t³oczek
12) zamyka dop³yw paliwa do dyszy palnika na 2-gim stopniu i
paliwo znajduj¹ce siê w si³owniku hydraulicznym 15), t³oczek
B, zostaje odprowadzane lini¹ powrotu 7).
BRAK  ROZRUCHU
Jeœli palnik nie daje siê uruchomiæ, nastêpuje jego blokada w
ci¹gu 5 s od chwili otwarcia elektrozaworu pracy palnika na 1-
wszym stopniu i w ci¹gu 25 - 33 s po zamkniêciu siê zdalnego
sterowania TL. Lampka blokady na sterowniku zaœwieci siê.
ZGAŒNIÊCIE PALNIKA W TRAKCIE PRACY
Jeœli przypadkowo p³omieñ zgaœnie w trakcie pracy, palnik
blokuje siê w ci¹gu 1 s i pró buje ponownie uruchomiæ siê,
powtarzaj¹c cykl rozruchu od pocz¹tku.

(A)

(B)
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6. POMPA
*Pompy s¹ wyposa¿one w by-pass, któ ry ³¹czy liniê powro-
tu z lini¹ zasilania. S¹ one instalowane do palnika z by-
passem zamkniêtym œrub¹ 6).
Pompa uruchomiona z zamkniêt¹ lini¹ powrotu i ze œrub¹
w by-passie ulega natychmiastowemu uszkodzeniu.
*Punkt pomiarowy dla wakuometr jest powy¿ej filtru, wiêc
nie wykrywa jego stanu dro¿noœci.
*Pompa, opuszczaj¹c fabrykê, ma zaœlepione wlot zasila-
nia i wylot powrotu i jest wype³niona paliwem. W ten spo-
só b jest ona zabezpieczona przed rdzewieniem i jej samo
zalanie jest mo¿liwe przy pierwszym uruchomieniu palnika
*Nale¿y zapobiegaæ, aby woda, powsta³a w wyniku przeni-
kania lub kondensacji, gromadzi³a siê na dnie zbiornika, a
w konsekwencji dochodzi³a do pompy. Woda w pompie
prowadzi do jej rdzewienia, a w koñcu do jej wymiany.
*Manometr ciœnienia i wakuometr do pompy powinny
mieæ gwint cylindryczny z podk³adk¹ uszczelniaj¹c¹

7. KONSERWACJA
Pompa
Ciœnienie zasilania pompy powinno byæ sta³e, i takie samo
jak przy ostatniej kontroli, o wartoœci pomiêdzy 10 a 14
baró w.
Podciœnienie nie powinno byæ wiêksze ni¿ 0,45 bara
Wartoœæ zmierzona mo¿e siê nieco ró ¿niæ od wartoœci
pomiaru przy ostatniej kontroli; zale¿y ona od poziomu
paliwa w zbiorniku.
Poziom ha³asu pracuj¹cej pompy powinien byæ ledwo za-
uwa¿alny.
W przypadku niestabilnoœci ciœnienia lub ha³aœliwej pracy
pompy nale¿y zdj¹æ przewó d giêtki z filtra i zaczerpn¹æ
paliwo z kanistra ustawionego w pobli¿u palnika. Operacja
ta pozwala na ustalenie czy to linia zasilania jest odpowie-
dzialna za anomalie, czy te¿ pompa.
Jeœli jest to pompa, upewniæ siê czy filtr nie jest zabrudzo-
ny. Poniewa¿ wakuometr jest montowany powy¿ej filtru,
wiêc nie wykrywa jego stanu dro¿noœci. Jeœli zaœ przyczyn¹
anomalii jest linia zasilaj¹ca, sprawdziæ czy filtr jest czysty,
lub czy linia nie jest zapowietrzona.
Pozosta³e pomiary kontrolne
Sprawdziæ wszystkie parametry zwi¹zane z prac¹ palnika.
Znacz¹ce ró ¿nice wzglêdem wartoœci ostatnio zmierzo-
nych bêd¹ wskazywaæ na punkty lub czynnoœci konserwa-
cji, któ re dok³adniej powinny byæ przeprowadzone.
Po wykonaniu pomiaró w kontrolnych, palnik wy³¹czyæ,
wy³¹czyæ g³ó wne zasilanie elektryczne, zamkn¹æ rêczne
zawory odcinaj¹ce instalacji paliwowej i otworzyæ palnik.

Filtry (B)
Sprawdziæ wszystkie elementy filtruj¹ce :
 na linii 1)  w pompie 2)   na dyszy 3), wyczyœciæ je lub wy-
mieniæ.
Jeœli wewn¹trz pompy znajduje siê rdza lub inne zanie-
czyszczenia,  nale¿y przy pomocy oddzielnej pompy usun¹æ
wodê i pozosta³e zanieczyszczenia ze zbiornika, któ re mo-
g³y zgromadziæ siê na jego dnie.
Wyczyœciæ wnêtrze pompy i miejsca  uszczelnieñ.

RL 190
SUNTEC J 7 C

1- Zasilanie G1/2"
2- Powró t G1/2“
3- Kró ciec manometru G1/8"
4- Kró ciec wakuometru G1/8"
5- Œruba regulacji ciœnienia
6- Œruba by-pass

(A)

J 7 C
Wydajnoœæ minimalna
przy ciœnieniu 12 bar

kg/h 230

Zakres ciœnienie
zasilania

bar 10 ÷  21

Maksymalne
podciœnienie ssania

bar 0,45

Zakres lepkoœci cSt 2,8 ÷  200
Maksymalna
temperatura paliwa

oC 90

Maksymalne ciœnienie
zasilania i powrotu

bar 1,5

Fabryczne ustawienie
ciœnienia

bar 12

Szerokoœæ oczka siatki
filtru

mm 0,170

(B)
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WENTYLATOR. Upewniæ siê, czy kurz nie zalega we-
wn¹trz wentylatora lub na jego wirniku: kurz ten zmniejsza
wydajnoœæ nawiewu, powoduj¹c spalanie zanieczyszczaj¹-
ce œrodowisko.
G£OWICA SPALANIA. Sprawdziæ, czy czêœci g³owicy nie
s¹ uszkodzone, czy s¹ prawid³owo po³o¿one, czy nie s¹
zanieczyszczone i. czy nie s¹ zdeformowane przez wysok¹
temperaturê.
W szczegó lnoœci:
*Koñcó wki elektrod, patrz rys. (B) s.9
*Izolatory elektrod
*Przewody wysokiego napiêcia
*Dysze i tarczê zawirowywacza  p³omienia
*P³omienicê, a zw³aszcza jej koñce
*Uszczelkê pomiêdzy palnikiem, a p³yt¹ kot³a
*Materia³y ogniotrwa³e drzwiczek kot³a
DYSZE. Nie nale¿y, ani czyœciæ otworó w dysz, ani nawet je
otwieraæ. Natomiast zaleca siê  czyszczenie  lub wymianê
filtró w dysz.
Wymieniaæ dysze raz na 2-3 lata i w razie koniecznoœci.
Bezpoœrednio po ich wymianie koniecznie dokonaæ spraw-
dzenia jakoœci spalania.
FOTOREZYSTOR (A). Usun¹æ ewentualny kurz ze szklanej
obudowy. W celu wyjêcia fotorezystora 1)  poci¹gn¹æ go w
kierunku strza³ki.
WZIERNIK KONTROLI P£OMIENIA (B). Przeczyœciæ
szkie³ko wziernika
PRZEWODY GIÊTKIE. Sprawdziæ, czy s¹ nadal w dobrym
stanie technicznym.
LINIA ZASILANIA PALIWEM (C). Jeœli istnieje podejrze-
nie, ¿e instalacja paliwowa nie zapewnia szczelnoœci, nale-
¿y j¹ sprawdziæ pod ciœnieniem. W tym celu  zamkn¹æ
wylot powrotu 1)(C) pompy, po zdjêciu przewodó w giêt-
kich. Na kró æcu wakuometrycznym zamontowaæ tró jnik
2)(C). Na jednym  jego ramieniu pod³¹czyæ manometr 3), a
na drugim 4) - pod³¹czyæ sprê¿one powietrze o ciœnieniu 1
bara. Po zamkniêciu podawania powietrza, manometr
powinien wskazywaæ to samo ciœnienie. Linia zasilania
powinna byæ zaopatrzona w zawó r denny 5).
ZBIORNIK PALIWA. Raz na 5 lat lub w razie potrzeby przy
pomocy oddzielnej pompy usun¹æ wodê i pozosta³e zanie-
czyszczenia ze zbiornika, któ re mog³y zgromadziæ siê na
jego dnie.
KOCIO£. Czyœciæ kocio³ zgodnie z do³¹czon¹ instrukcj¹
celem utrzymania wszystkich oryginalnych charakterystyk
spalania, a w szczegó lnoœci temperatury spalin oraz ci-
œnienia w komorze spalania. Na koniec sprawdziæ stan
techniczny komina.

Zamkn¹æ palnik i w³¹czyæ g³ó wne zasilanie elektryczne.
Wykonaæ ponownie kalibracjê palnika.
Zapisaæ nowe wartoœci spalania. Bêd¹ one u¿yteczne przy
nastêpnych kontrolach.
Na koniec, sprawdziæ, czy uk³ad dŸwigien przepustnicy
powietrza wentylatora i on sam s¹ w dobrym stanie tech-
nicznym oraz czy wszystkie œruby s¹ dokrêcone. Sprawdziæ
tak¿e, czy œruby mocuj¹ce kable elektryczne na listwie
zaciskowej s¹ dokrêcone.
ABY OTWORZYÆ PALNIK (D):
- Wy³¹czyæ zasilanie elektryczne.
- Poluzowaæ œruby 1) i zdj¹æ obudowê 2)
- Odkrêciæ œruby 3).
- Nasun¹æ dwie przed³u¿ki 4) dostarczone z palnikiem na
prowadnice  5) (modele z g³owic¹  o d³. 385mm).
- Cofn¹æ czêœæ A  palnika unosz¹c j¹ lekko, aby nie uszko-
dziæ tarczy 6) na p³omienicy 7)

(A) (B)

(C)

(D)
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USTERKI MO¯LIWE PRZYCZYNY SPOSOBY  USUWANIA USTEREK

1 Brak zasilania elektrycznego Sprawdziæ wy³¹czniki, bezpieczniki i po³¹czenia
2 Zdalne sterowanie TL jest otwarte Wyregulowaæ lub wymieniæ
3 Zdalne sterowanie TS jest otwarte Wyregulowaæ lub wymieniæ
4 Sterownik jest zablokowany Wyzerowaæ sterownik
5 Silnik jest zablokowany Wyzerowaæ wy³¹cznik termiczny
6 Pompa jest zablokowana Wymieniæ
7 Pod³¹czenia elektryczne wadliwie wykonane Sprawdziæ po³¹czenia
8 Niesprawny sterownik Wymieniæ
9 Niesprawny przekaŸnik termiczny Wymieniæ

Palnik nie uruchamia
siê

10 Niesprawny silnik elektryczny Wymieniæ
11 Uszkodzony fotorezystor Wymieniæ fotorezystor
12 Œwiat³o zewnêtrzne lub symulacja p³omienia Wyeliminowaæ œwiat³o lub wymieniæ sterownik

Palnik uruchamia siê i
nastêpnie blokuje siê

13 Brak jednej fazy (zadzia³anie przekaŸnika termicznego) Sprawdziæ zasilanie i wyzerowaæ przekaŸnik termicz-
ny

14 Brak paliwa w zbiorniku; woda na jego dnie Uzupe³niæ paliwo lub usun¹æ wodê
15 G³owica i przepustnica powietrza s¹ wadliwie wyregulowane Wyregulowaæ, patrz strony 10 i 13
16 Elektrozawory paliwa nie otwieraj¹ siê Sprawdziæ po³¹czenia elektryczne; wymieniæ cewkê
17 Zabrudzona lub uszkodzona dysza 1- go stopnia Wymieniæ
18 Brudne lub wadliwie ustawione elektrody Wyczyœciæ lub na nowo ustawiæ
19 Elektroda zwarta do masy z powodu uszkodzenia izolacji Wymieniæ j¹
20 Przewó d wysokiego napiêcia uszkodzony lub uziemiony Wymieniæ
21 Przewó d wysokiego napiêcia zdeformowany Wymieniæ i zabezpieczyæ
22 Transformator zap³onu uszkodzony Wymieniæ
23 Wadliwe po³¹czenia elektryczne zaworó w lub transformatora Sprawdziæ
24 Sterownik uszkodzony Wymieniæ
25 Pompa sucha Zalaæ pompê i patrz "Zalewanie pompy"
26 Sprzêg³o silnik - pompa uszkodzone Wymieniæ
27 Wlot zasilania pompy pod³¹czony do linii powrotu Zmieniæ pod³¹czenie
28 Zawory na linii zasilania pompy zamkniête Otworzyæ
29 Filtry zanieczyszczone (linii, pompy i na dyszy) Wyczyœciæ

Palnik blokuje siê po
fazie wstêpnego prze-
dmuchu i po czasie
bezpieczeñstwa bez
pojawienia siê p³omienia

30 Nieprawid³owy kierunek obrotu silnika Zmieniæ pod³¹czenie elektryczne silnika
31 Uszkodzony fotorezystor lub sterownik Wymieniæ
32 Zabrudzony fotorezystor Wyczyœciæ

P³omieñ zapala siê lecz
palnik blokuje siê

33 Si³ownik pracy palnika na 1- szym stopniu uszkodzony Wymieniæ si³ownik
34 Wadliwie ustawiona g³owica Ustawiæ, patrz strona 10, rys. (F)
35 Wadliwie ustawione lub zabrudzone elektrody zap³onu Ustawiæ, patrz strona 10, rys. (B)
36 Wadliwie ustawiona przepustnica powietrza (za du¿o powietrza) Ustawiæ, patrz strona 13, rys. (C)
37 Nieodpowiednia wielkoœæ dyszy dla 1- wszego stopnia mocy Patrz tabela dysz, str. 9: zmniejszyæ dyszê
38 Uszkodzona dysza na 1- wszym stopniu Wymieniæ

Rozruch z pulsacjami
lub odrywanie siê
p³omienia, opó Ÿniony
rozruch

39 Niew³aœciwe ciœnienie pompy Ustawiæ
40 Zdalne sterowanie TR nie zamyka siê Ustawiæ lub wymieniæ
41 Uszkodzony sterownik Wymieniæ
42 Uszkodzona cewka elektrozaworu 2 - go stopnia Wymieniæ

Palnik nie przechodzi do
pracy na 2 - gim stopniu

43 T³oczek zablokowany w zaworze Wymieniæ zawó r
44 Zbyt niskie ciœnienie pompy Zwiêkszyæ ciœnieniePaliwo przechodzi na 2 -

gi stopieñ pracy, a
powietrze pozostaje na
1 - wszym stopniu pracy

45 Si³ownik pracy palnika na 2 - gim stopniu uszkodzony Wymieniæ si³ownik

46 Zabrudzona dysza Wymieniæ
47 Zabrudzony fotorezystor Wyczyœciæ

Palnik zatrzymuje siê
przy przejœciu pomiêdzy
1 - wszym a 2 - gim
stopniem i powtarza
cykl rozruchu

48 Nadmiar powietrza Zmniejszyæ

Nieregularne zasilanie
paliwem

49 Sprawdziæ, czy przyczyna jest w pompie, czy w linii zasilania Zasiliæ palnik paliwem bezpoœrednio z kanistra

Pompa zardzewia³a 50 Woda w zbiorniku Wypompowaæ wodê z dna zbiornika oddzieln¹ pomp¹
51 Powietrze w linii ssania - Zbyt wysokie podciœnienie (wiêksze ni¿  35

cm Hg)
Dokrêciæ po³¹czenia

52 Zbyt du¿a ró ¿nica wysokoœci pomiêdzy zbiornikiem a palnikiem Zasilaæ palnik w uk³adzie pierœcieniowym
53 Zbyt ma³a œrednica rur Zwiêkszyæ
54 Niedro¿ne filtry na linii zasilania Wyczyœciæ
55 Zawory na linii zasilania zamkniête Otworzyæ

Ha³aœliwa pompa,
ciœnienie pulsuj¹ce

56 Zestalanie siê parafiny w paliwie Rozpuœciæ parafinê
57 Koñcó wka linii powrotu nie jest zanurzona w paliwie Ustawiæ j¹ na tej samej wysokoœci co smok zasilaj¹cyPompa zapowietrza siê

w czasie postoju 58 Brak szczelnoœci na linii zasilania Dokrêciæ po³¹czenia
Z pompy wycieka paliwo 59 Niesprawne uszczelnienia Wymieniæ pompê

60 Zbyt ma³o powietrza Ustawiæ g³owicê i przepustnicê powietrza, patrz str.
10, 13

61 Dysza zabrudzona lub zu¿yta Wymieniæ
62 Niedro¿ny filtr dyszy Wyczyœciæ lub wymieniæ
63 Nieprawid³owe ciœnienie pompy Ustawiæ: pomiêdzy 10 a 14 baró w
64 Zawirowywacz zabrudzony, poluzowany lub zdeformowany Wyczyœciæ, dokrêciæ w³aœciwie lub wymieniæ
65 Zbyt ma³y dop³yw powietrza do kot³owni Powiêkszyæ

Dym w p³omieniu -
ciemny Bacharach

¿ó ³ty Bacharach

66 Zbyt du¿o powietrza Ustawiæ g³owicê i przepustnicê powietrza, patrz str.
10, 13

67 Dysza lub filtr zabrudzone Wymieniæ
68 Nieodpowiednia wydajnoœæ dyszy lub nieodpowiedni k¹t Patrz zalecane dysze, str. 9
69 Poluzowana dysza Dokrêciæ
70 Zanieczyszczenia na zawirowywaczu Wyczyœciæ
71 Niew³aœciwe ustawienie g³owicy lub zbyt ma³o powietrza Ustawiæ g³owicê i przepustnicê powietrza, patrz str.

10, 13

Zabrudzona g³owica
spalania

72 D³ugoœæ p³omienicy nieodpowiednia do kot³a Porozumieæ siê z producentem


