
DOKUMENTACJA

TECHNICZNO-RUCHOWA

DWUSTOPNIOWE PALNIKI
NA OLEJ CIÊ¯KI

RN 70 TYP 636 T1
RN 100 TYP 637 T1
RN 130 TYP 638 T1

Nr kodowy:  Model: Typ:
3434101 RN 70 636 T1
3434201 RN 100 637 T1
3434301 RN 130 638 T1
3891512 Bag 130



2

SPIS TREŒCI  RN 70 – 100 - 130

DANE TECHNICZNE Strona 3
Opakowanie 4
Wymiary gabarytowe 4
Opis palnika 4
Opis zespo³u BAG 5
Wyposa¿enie standardowe 5
Zakresy pracy 6
MONTA¯ 7
P³yta kot³a 7
D³ugoœæ g³owicy 7
Mocowanie palnika do kot³a 7
Dobó r dysz na 1-wszym i 2-gim stopniu pracy 7
Montowanie dysz 7
Nastawa g³owicy spalania 8
Instalacja hydrauliczna 8
Zasilanie paliwem 8
Pod³¹czenia hydrauliczne 10
Instalacja elektryczna 11
Pompa 14
Zalewanie pompy 14
Temperatura rozpylania 14
Termoregulator 15
Regulacja serwomotoru 16
Rozruch  palnika 16
Praca  palnika 17
Panel LED 17
Obs³uga i konserwacja 18
Praca  palnika na olejach ekologicznych 19
Zestaw do wstêpnego obiegu oleju ciê¿kiego 19
Konserwacja zespo³u zaworó w. 19
Usterki i ich usuwanie 20

U W A G A:
Nale¿y bezwzglêdnie przestrzegaæ zalecenia instrukcji obs³ugi kot³a dotycz¹cych monta¿u palnika, do
jego regulacji i przeprowadzania pró b palnika, do kontroli stê¿enia CO i CO2 w spalinach i pomiaru ich
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DANE TECHNICZNE RN 70 -100 - 130

DANE TECHNICZNE

MODELE RN 70  RN 100 RN 130
TYP 636 T1 637 T1 638 T1
MOC CIEPLNA (1) 2-gi stopieñ kW 456 – 798 684 – 1140 912 - 1481

ZU¯YCIE PALIWA (1) kg/h 40 – 70 60 – 100 80 - 130
 1-wszy stopieñ kW 228 – 456 342 – 684 456 - 912

kg/h 20 – 40 30 – 60 40 - 80
RODZAJE PALIWA OLEJ, lepkoœæ maks. w temp. 50oC: 150 cSt -20oE
PRACA •  Dwustopniowa

•  Wy³¹czenia (min  1-dno na 24 godz.)
 ZASTOSOWANIE STANDARDOWE   Kot³y :  wodne, parowe, na olej diatermiczny
 TEMPERATURA OTOCZENIA  oC maks.   60
 ZASILANIE ELEKTRYCZNE  V   .230 - 400 z zerem - ± 10%
  Hz  50 - tró jfazowe
 SILNIK  ELEKTRYCZNY WENTYLATORA  obr/min  2800  2800  2800
  W  1100  1500  2200
  V  220/240 -

380/415
 220/240 -
380/415

 220/240 -
380/415

 Natê¿enie pr¹du pracy  A  4,8 – 2,8  5,9 – 3,4  8,8 – 5,1
 Natê¿enie pr¹du rozruchu  A  22,7 – 13,2  29,4 – 17  60,8 – 35,2
 SILNIK  ELEKTRYCZNY POMPY  Obr/min  1400  1400  1400
  W  320  320  320
  V  220/240 -

380/415
 220/240 -
380/415

 220/240 -
380/415

 Natê¿enie pr¹du pracy  A  1,55  0,9  1,55  0,9  1,55  0,9
 Natê¿enie pr¹du rozruchu  A  6,8  3,93  6,8  3,93  6,8  3,93
 PODGRZEWACZE  W  8400  8400  8400
 POBÓR MOCY ELEKTRYCZNEJ  W maks.  9800  10 200  11 000
 STOPIEÑ  OCHRONY   IP 44   
 ZGODNOŒÆ  Z DYREKTYWAMI  EEC   89/336 - 73/23 – 98/37
 POZIOM HA£ASU (2)  dBA  75,0  77,0  78,5
 (1) Warunki odniesienia: Temp. otoczenia 20oC - Ciœn. barometryczne 1000 mbar - Wysokoœæ 100 m

n.p.m.
  (2) Ciœnienie akustyczne mierzone  w laboratorium spalania u producenta dla palnika zamontowanego na

kotle testowym przy maksymalnej mocy cieplnej.
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RN 70 - 100 - 130

RN 70 - 100 - 130

mm A B C kg*
RN 70 1054 614 666 59
RN 100 1054 614 666 62
RN 130 1054 614 666 65
Bag 130 824 859 394 69

* -  kompletny palnik wraz z opakowaniem

mm A B C D E F G H I
RN 70 511 296 215 555 680 310 189 430 951
RN 100 527 312 215 555 680 330 200 430 951
RN 130 553 338 215 555 680 330 220 430 951
Bag 130 680 763 780 276 324 650 - - -

 1  G³owica spalania palnika
 2  Œruba do regulacji g³owicy spalania palnika
 3  Œruba mocuj¹ca wentylator do ko³nierza
 4  Prowadnice do otwierania palnika i kontroli g³owicy spalania
 5  Serwomotor przepustnicy powietrza
 6  Z³¹cze pomiarowe ciœnienia powietrza .
 7  Ko³nierz do mocowania palnika do kot³a
 8  Silnik elektryczny
 9  Przed³u¿ki prowadnic 4)

 10  Transformator zap³onu
 11  Stycznik z termikiem silnika
 12  LED PANEL
 13  Listwa zaciskowa
 14  Dwa wy³¹czniki :

  Jeden -  „palnik w³¹cz - wy³¹cz”
  Drugi - „praca na :1-wszym - 2-gim stopniu”

 15  Przejœció wki do przewodó w elektrycznych doprowadzanych przez instalatora
 16  Sterownik z lampk¹ sygnalizacji blokady i przyciskiem deblokady
 17  Wziernik kontroli p³omienia
 18  Fotorezystor kontroli obecnoœci p³omienia

 

D1490 

D1489 

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3
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D1488 

 1  Manometr pomiaru ciœnienia zasilania paliwem
 2  Manometr pomiaru ciœnienia rozpylania
 3  Samoreguluj¹ce siê grza³ki do podgrzewania filtru ssania, filtru zasilania, zaworu i pompy,
 4  Termostat nastawy maksymalnej temperatury oleju
 5  Termostat nastawy minimalnej temperatury oleju
 6  Termostat bezpieczeñstwa z przyciskiem zerowania blokady
 7  Presostat ciœnienia paliwa w linii zasilania ( nastawa fabryczna 1 bar)
 8  Silnik pompy
 9  Œruba regulacyjna ciœnienia pompy

 10  Pompa
 11  Punkt pomiarowy ciœnienia pompy (1/8”)
 12  Elektrozawó r powrotny normalnie otwarty
 13  Regulator ciœnienia obiegu w linii zasilania
 14  Zespó ³ separacji gazu
 15  Zawó r upustu gazu z zespo³u separacji gazu. Dzia³a nawet jeœli jest ca³kowicie zakrêcony. Je¿eli upust gazu nie jest wy-

starczaj¹cy, nale¿y zawó r odkrêciæ tylko o 1 obrotu
 16  Filtr grzebieniowy na zasilaniu
 17  Listwa zaciskowa
 18  Przejœció wki do przewodó w elektrycznych
 19  Gniazdko pod³¹czeñ elektrycznych  bag/palnik
 20  Stycznik grza³ki elektrycznej
 21  Stycznik z termikiem silnika pompy
 22  Termostat elektroniczny
 23  Transformator zasilania termostatu elektronicznego
 24  Czujnik temperatury Pt100
 25  Punkt pod³¹czenia powrotu z palnika
 26  Punkt pod³¹czenia zasilania palnika
 27  Zawó r zwrotny
 28  Filtr grzebieniowy na ssaniu pompy
 29  Zasilanie  paliwem (1”)
 30  Powró t paliwa (3/4”)
 31  Podgrzewacz wstêpny
 32  Regulacja ciœnienia odpowietrzania wstêpnego ( nastawa fabryczna – 5 bar)

  
 

 STANDARDOWE WYPOSA¯ENIE PALNIKA  SZT.
 Przewody giêtkie do pod³¹czeñ  BAG/palnik (L = 1,3m)  2
 Uszczelka do przewodó w giêtkich  1
 Nyple do przewodó w giêtkich  2
 Ekran termiczny  1
 Œruby do mocowania ko³nierza palnika do kot³a : M12 x 35  4
 Dysze  2
 Instrukcja  1
 Katalog czêœci zamiennych  1

OPIS ZESPO£U BAG (Rys. 4)

Rys. 4
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 D1491 

 ZAKRESY PRACY (Rys. 5)
 •  1-wszy stopieñ MOCY  nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ wartoœæ minimalna zakresu pola pracy
 •  2-gi stopieñ MOCY  musi byæ dobrany z czêœci A zakresu pola pracy
 
 Punkt pracy palnika okreœla siê jako punkt przeciêcia  wykreœlonej linii pionowej od wybranej wartoœci  mocy z lini¹
poziom¹ wykreœlon¹ od odpowiedniej wartoœci ciœnienia w komorze spalania.
 Uwaga:
 ZAKRESY POLA PRACY zosta³y wyznaczone w temperaturze otoczenia 20°C przy ciœnieniu atmosferycznym
1000 mbar ( ok. 100 m n.p.m.) przy ustawieniu  g³owicy spalania jak pokazano na stronie 9.
 
 Dla olei ciê¿kich celem zmniejszenia zanieczyszczenia g³owicy spalania i kot³a zaleca siê pracê palnika na 2-gim
stopniu, poniewa¿ podczas pracy palnika na 1-wszym stopniu :
-  temperatura oleju na dyszy  jest ni¿sza w stosunku do temperatury na 2-gim stopniu spowodowana mniejszym
przep³ywem paliwa (patrz rys. 15);
-  dysza pracy palnika na 1-wszym stopniu nie jest centryczna w stosunku do zawirowywacza;
-  ciœnienie powietrza w g³owicy palnika jest mniejsze i trudniej jest zmieszaæ prawid³owo powietrze z paliwem

 

m m ABC 
RN 70 200 275 - 325 M 12 
RN 100 210 275 - 325 M 12 
RN 130 230 275 - 325 M 12 

Fig
.
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MONTA¯ RN 70 - 100 - 130

 

GPH 

kg/h  (1) 
20 bar 23 bar 25 bar 

3,00 
4,00 
5,00 
6,00 
7,00 
8,00 
9,00 
10,00 
11,00 

18,0 
24,0 
29,8 
35,8 
41,8 
47,8 
53,7 
59,7 
65,7 

19,3 
25,8 
32,2 
38,6 
45,1 
51,5 
57,9 
64,4 
70,8 

20,2 
27,0 
33,6 
40,4 
47,1 
53,9 
60,6 
67,3 
74,1 

60 ° 

D1411 

 MONTA¯
 
 P£YTA KOT£A (Rys.6)
 Wywierciæ otwory w p³ycie zamykaj¹cej komorê spalania jak na rys. 6.. Po³o¿enie  otworó w gwintowanych mo¿na wytraso-
waæ, pos³uguj¹c siê ekranem termicznym palnika.
 D£UGOŒÆ G£OWICY SPALANIA (Rys. 7)
 D³ugoœæ g³owicy spalania L winna byæ dobrana zgodnie z zaleceniami producenta kot³a i zawsze musi byæ wiêksza ni¿ gru-
boœæ drzwiczek kot³a wraz z nadlewem.
 Dla kot³ó w z przednim przep³ywem spalin 12) lub z komor¹ o inwersji p³omienia nale¿y zamontowaæ izolacjê termiczn¹ 10)
pomiêdzy nadlewem kot³a 11), a g³owic¹ spalania 9), tak aby mo¿na by³o swobodnie wyjmowaæ g³owicê z kot³a.
 Dla kot³ó w, w któ rych czêœæ przednia jest ch³odzona wod¹, izolacja termiczna 10)-11) nie jest wymagana, chyba ¿e produ-
cent kot³ó w sobie to zastrzega.
 MOCOWANIE PALNIKA DO KOT£A (Rys. 7)
 Zdemontowaæ g³owicê 9) z palnika 6) nastêpuj¹co :
-  Poluzowaæ 4 œruby 3) i zdj¹æ obudowê 1).
-  Wykrêciæ œruby 2) z obu prowadnic 5).
-  Wykrêciæ 2 œruby 4) mocuj¹ce palnik 6) do ko³nierza 7).
-  Zdj¹æ g³owicê 9) wraz z ko³nierzem 7) i prowadnicami 5).
Zamocowaæ ko³nierz 7) palnika 6) do p³yty kot³a, uszczelniaj¹c po³¹czenie izolacj¹ termiczn¹ 8), za pomoc¹ 4-ech œrub do-
³¹czonych do palnika, uprzednio posmarowanych preparatem zabezpieczaj¹cym przed ich zapiekaniem siê (np. smarem
odpornym na wysok¹ temperaturê, smarem grafitowym)
Przyleganie palnika do kot³a powinno byæ szczelne.

DOBÓR DYSZ DLA PRACY PALNIKA NA 1-WSZYM LUB 2-GIM STOPNIU MOCY
Obydwie dysze nale¿y dobraæ stosownie do tabeli  rys.8.
Dysza pierwsza okreœla moc ciepln¹ dla pracy palnika na 1-wszym stopniu mocy.
Dysza druga, pracuj¹c wraz z dysz¹ pierwsz¹, decyduj¹ o mocy dla pracy palnika na 2-gim stopniu.
Rys.8.
(1) olej :  gêstoœæ 0,94 kg/dcm3  lepkoœæ   7 cSt/110°C

Zaleca siê stosowaæ uniwersalne dysze o k¹cie rozpylenia 60°,chocia¿ palnik  mo¿e ró wnie¿ prawid³owo pracowaæ z dyszami
o k¹cie rozpylenia 45°. Obydwie dysze powinny byæ jednakowe, zapewniaj¹c taki sam wydatek paliwa.
UWAGA:
Je¿eli dysze standardowo dostarczane wraz z palnikiem nie odpowiadaj¹ mocy znamionowej potrzebnej dla danego
wymiennika ciep³a, nale¿y je wymieniæ na w³aœciwe.

MONTOWANIE DYSZ (Rys. 8)
Na tym etapie monta¿u palnika do kot³a g³owica spalania jest zdemontowana z palnika. Zatem obie dysze nale¿y zamontowaæ
kluczem nasadowym 1) (16 mm), po zdjêciu zaœlepki plastikowej 2), poprzez otwó r centralny tarczy zawirowywacza p³omie-
nia 5).
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 zap³onu jest dysz¹ pracy palnika na 1-wszym stopniu mocy, Rys. 9.
Sprawdziæ, czy elektrody zap³onu s¹ usytuowane jak na rys. 9.
Nastêpnie zamontowaæ palnik 6) (Rys.7) na prowadnice 2) i dosun¹æ go do ko³nierza 7), lekko unosz¹c , aby  uchroniæ tarczê
zawirowywacza p³omienia przed uszkodzeniem o g³owicê spalania.
Dokrêciæ œruby 1) na prowadnicach 2) i œruby 4) mocuj¹ce palnik do ko³nierza.
W razie koniecznoœci wymiany dysz w palniku ju¿ zamontowanym do kot³a nale¿y:
-  zamontowaæ przed³u¿ki;
-  odkrêciæ œruby 3) i zdj¹æ tarczê 5);
-  do wymiany dysz pos³u¿yæ siê kluczem 4).

 

D1410 

Rys. 8

Rys. 9.
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D462

D1493

Rys. 12

Wartoœæ na podzia³ce

Zu¿ycie paliwa na 2-gim stopniu mocy palnika kg/h

Rys. 10 Rys. 11
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ZASILANIE PALIWEM (Rys. 12)
Instalacja z wymuszonym obiegiem (zalecana)
Instalacja z wymuszonym obiegiem to uk³ad paliwo-
wy, w któ rym paliwo kr¹¿y stale w zamkniêtym pier-
œcieniu dziêki pracy pompy obiegowej. Jeœli wydaj-
noœæ pompy jest zbyt du¿a, nale¿y zamontowaæ by-
pass o regulowanym przep³ywie, gdy¿ nadmierne
ciœnienie paliwa nie zredukowane wystarczaj¹co
przez regulator ciœnienia 13)
(Rys. 4), mo¿e spowodowaæ uszkodzenie szczelnoœci
pompy w BAG-u.

 NASTAWA G£OWICY PALNIKA
 Nastawa g³owicy spalania zale¿y wy³¹cznie od mocy palnika pracuj¹cego na 2-gim stopniu- innymi s³owy, od
sumarycznego zu¿ycia paliwa obu dysz dobranych stosownie do tabeli na stronie 7. W³aœciw¹ nastawê uzy-
skujemy, pokrêcaj¹c œrub¹ regulacyjn¹ 4)(Rys.10) a¿ do chwili kiedy dzia³ka odpowiadaj¹ca wartoœci wska-
zanej na wykresie (Rys.11) zró wna siê p³aszczyzn¹ czo³ow¹ ko³nierza 5)(Rys.10).

INSTALACJA HYDRAULICZNA
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 Oznaczenia do schematu (Rys.12)
 
 C  - Zbiornik ( ze wstêpnie podgrzewanym smokiem dla paliwa o lepkoœci > 7°E/50°C)
 FA  - Filtr obiegowy 500 µ ( ze wstêpnym podgrzewaniem dla paliwa o lepkoœci > 7°E/50°C)
 FD  - Separator gazu z 300 µ samoudra¿niaj¹cym siê filtrem
 FM  - Samoudra¿niaj¹cy siê 100 µ filtr zasilania paliwa
 MA  - Manometr ciœnienia oleju w linii zasilania paliwem
 MM  - Manometr ciœnienia rozpylania
 P  - Pompa wysokociœnieniowa  zasilania palnika paliwem
 PA  - Pompa obiegowa z by-passem ( o podwó jnej wydajnoœci przep³ywu w stosunku do maksymal-

nego wydatku palnika).
 PO  - Presostat minimalnego ciœnienia obiegu
 PR  - Podgrzewacz oleju
 RS  - Grza³ka
 S  - Zawory odcinaj¹ce paliwo
 U1  - Dysza pracy palnika na 1-wszym stopniu mocy
 U2  - Dysza pracy palnika na 2-gim stopniu mocy
 V  - Rêczny zawó r separatora gazu
 VA  - Zawó r regulacji ciœnienia powrotnego
 VS  - Regulator ciœnienia linii zasilania (nastawa fabryczna: 1,5 bara)
 VP  - Elektrozawó r przelewu paliwa w czasie przedmuchu palnika normalnie otwarty (NO)
 V1  - Zawó r pracy palnika na 1-wszym stopniu
 V2  - Zawó r pracy palnika na 2-gim stopniu
 VR  - Rêczny zawó r przelewu paliwa w czasie przedmuchu palnika
 
 

 

 Ciœnienie w obiegu musi byæ powy¿ej 1 bara, i nie przekraczaæ 3 bar. Presostat 7)
 (Rys. 4) jest fabryczne ustawiony na wartoœæ 1 bara ( nastawa dopuszczaj¹ca do pracy palnik). W celu zmia-
ny nastawy nale¿y wyj¹æ wtyk z presostatu i pokrêciæ œrub¹ znajduj¹c¹ siê pod nim ( w prawo (tj. zgodnie z
ruchem wskazó wek zegara), zwiêkszaj¹c wartoœæ nastawy ciœnienia, lub w lewo, zmniejszaj¹c wartoœæ  na-
stawy).
 Presostat jest zamontowany na wlocie ssania pompy. Dlatego, opró cz kontroli ciœnienia obiegu, sprawdza
stopieñ niedro¿noœci filtra ssania. Jeœli filtr jest niedro¿ny, to pocz¹tkowo ciœnienie w obiegu zezwala na dzia-
³anie palnika, uruchamiaj¹c pompê, któ ra – ss¹c – wytwarza podciœnienie, któ re z kolei  wy³¹cza palnik a¿ do
chwili jego zaniku. I w ten sposó b palnik reaguje dopó ty, dopó ki  filtr nie zostanie udro¿niony.
 Pokrêcanie pokrêt³em 28) (Rys. 4) jest niewystarczaj¹ce, gdy¿ uk³ad filtruj¹cy musi byæ dro¿ny. Jeœli wszystko
jest w porz¹dku, a palnik nie przechodzi do pracy ci¹g³ej, nale¿y zwiêkszyæ ciœnienie w obiegu. Jeœli i to nie
pomo¿e,  nale¿y zmniejszyæ nastawê presostatu 7)(Rys. 4).
 Uwagi
 •   Do przeprowadzenia obiegu instalacji nale¿y u¿yæ rur min. φ 25. Instalacja taka dla oleju o lepkoœci
>7°E/50°C musi byæ w³aœciwie zaizolowana i ogrzewana.
 •   Ciœnienie w obiegu musi byæ dobrane stosownie do rodzaju oleju i jego temperatury – i orientacyjnie wynosi
ono – 2 bary dla oleju o lepkoœci  do 100cSt, i 3 bary dla olei o wy¿szych lepkoœciach.
 
 Instalacja grawitacyjna
 Tê instalacjê mo¿na wykorzystaæ jedynie dla olei o niskiej lepkoœci. W celu zapewnienia zasilania paliwem pal-
nika nale¿y ( odnoœniki dotycz¹ rys. 4):
-  pod³¹czyæ przewó d zasilania do portu 29);
-  pod³¹czyæ port 30)  do gó rnej czêœci zbiornika - w tym przypadku nale¿y odkrêciæ zawó r 15) o 3 obroty .
Jeœli nie ³¹czy siê portu 30) ze zbiornikiem, nale¿y zamkn¹æ zawó r 15) ca³kowicie i otwieraæ go periodycznie
celem  uwolnienia ewentualnie powsta³ego gazu  w separatorze gazu (czynnoœæ tê nale¿y wykonywaæ na wy³¹-
czonym palniku);
-  zwieraj¹c presostat 7) ( poprzez zwarcie dwu przewodó w w jego gniazdku) blokuje siê wy³¹czanie palnika
spowodowane brakiem ciœnienia. Zaleca siê nawet zast¹piæ presostat wakuometrem (pamiêtaj¹c, ¿e podci-
œnienie na pompie nie mo¿e przekroczyæ wartoœci 0,4bar (35 cm Hg);
-  W czasie wstêpnego udra¿niania nale¿y nastawiæ zawó r 32)(Rys. 4) na 10 bar.
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D1494

Rys. 13

POD£¥CZENIA HYDRAULICZNE (Rys. 13)

 Po wykonaniu obiegu instalacji zasilania paliwem nale¿y do niej  pod³¹czyæ palnik i BAG za pomoc¹ bêd¹cych na
wyposa¿eniu przewodó w giêtkich i nypli. Portu zasilania i portu powrotu nie mo¿na pomyliæ, poniewa¿ ró ¿ni¹ siê
gwintami.
 Przewody giêtkie do po³¹czeñ palnik-bag to specjalne przewody teflonowe przystosowane do wysokich ciœnieñ i
wysokiej temperatury. Zaleca siê wymieniaæ je  co najmniej raz na dwa lata.
 Zespó ³ pompowania i wstêpnego podgrzewu (BAG) mo¿e byæ montowany dalej od palnika ni¿ na to pozwalaj¹
przewody giêtkie. W tym celu nale¿y do zespo³u BAG  pod³¹czyæ sztywne przed³u¿ki, chroni¹c je przed utrat¹
ciep³a materia³em izoluj¹cym ( pamiêtaj¹c przy tym, ¿e  wystêpuje spadek temperatury o 8°C na ka¿dy dodat-
kowy metr rury prawid³owo zaizolowanej. ) i , w rezultacie, zwiêkszyæ nastawê temperatury  na termostacie
elektronicznym.
 Zaleca siê jednak ulokowaæ BAG nie dalej ni¿ 2 metry od palnika.
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 RN 70 - 100 - 130

 O ELETTRICO ESEGUIT O  

230  V 400  V 
F A T12 T6 
L mm 2 4,0 2,5 

RN 70 RN 100 RN 130 
230  V 400  V 230  V 400  V 230  V 400  V 

F A T10 T6 T16 T10 T16 T10 
L mm 2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

D1468 

D1436 
D698 

 SCHEMAT PO£¥CZEÑ  ELEKTRYCZNYCH
 ( do wykonania przez instalatora)
 RN 70 – RN 100 – RN 130

 SCHEMAT PO£¥CZEÑ  ELEKTRYCZNYCH
 ( do wykonania przez instalatora)
 BAG 130

 INSTALACJA ELEKTRYCZNA (wykonanie fabryczne)
 RN70 – RN 100 – RN130 - BAG130;

Rys. 14

Rys. 15 Rys. 16
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 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
 LEGENDA DO SCHEMATÓW (Rys. 14-15-16)
 
 
 CMP  - Stycznik silnika pompy
 CMV  - Stycznik silnika wentylatora
 CR  - Stycznik podgrzewacza
 RBO 522R  - Sterownik
 F  - Bezpiecznik
 FR  - Fotorezystor
 IN  - Rêczny wy³¹cznik  pracy palnika
 I1   - Wy³¹cznik : „palnik w³¹cz – wy³¹cz”
 I2  - Prze³¹cznik pracy palnika: „1-wszy - 2-gi stopieñ”
 MB  - Listwa zaciskowa dla palnika
 MR  - Listwa zaciskowa dla podgrzewacza
 MV  - Silnik wentylatora
 MP  - Silnik pompy
 MPR  - Listwa zaciskowa BAG
 PO  - Presostat minimalnego ciœnienia w obiegu
 PR  - Podgrzewacz
 R1,2,3  - Grza³ki podgrzewacza
 RS1,2,3,4  - Grza³ki na obiegach
 RT  - Wy³¹cznik termiczny silnika wentylatora
 RT1  - Wy³¹cznik termiczny silnika pompy
 S  Zdalna sygnalizacja blokady
 SM  - Serwomotor
 SO  - Czujnik Pt 100
 T  - Transformator termoregulatora
 TA  - Transformator zap³onu
 TB  - Uziemienie palnika
 TE  - Termoregulator
 TL  - Zdalny ogranicznik zakresu: wy³¹cza  palnik, jeœli temperatura kot³a lub ciœnienie prze-

kroczy wartoœci nastaw
 Tm  - Termostat  temperatury minimalnej
 TM  - Termostat temperatury maksymalnej
 TMR  - Termostat temperatury maksymalnej z rêcznym zerowaniem
 TP  - Uziemienie podgrzewacza
 TR  - Zdalny sterownik trybu pracy: steruje dzia³aniem palnika na 1-wszym i 2-gim stopniu –

konieczny przy pracy dwustopniowej
 TS  - Sterownik bezpieczeñstwa : Dzia³a w razie uszkodzenia sterownika TL
 X  - Wtyk po³¹czeñ palnik/Bag
 XP  - Gniazdko po³¹czeñ palnik/Bag
 U  - LED Panel
 VP  - Elektrozawó r wstêpnego przedmuchu
 V1  - Elektrozawó r pracy palnika na 1-wszym stopniu
 V2   - Elektrozawó r pracy palnika na 2-gim stopniu
 
 
 UWAGA:
 W celu uzyskania zdalnego zerowania blokady nale¿y pod³¹czyæ przycisk (NO) pomiêdzy zaciskiem 4, a zerem
sterownika RBO (zaciski 15,16,17 i 18)
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Rys. 17

 PO£¥CZENIA ELEKTRYCZNE (Rys. 17)
 Do wykonania przez instalatora
 Nale¿y stosowaæ kable elastyczne zgodne z norm¹ EN 60 335-1:
•  dla koszulki z PCV, stosowaæ co najmniej typ HO5 VV-F.
•  dla koszulki gumowej, stosowaæ co najmniej typ HO5 RR-F.
 
 Wszystkie przewody do pod³¹czenia do listwy zaciskowej palnika 9)(Rys. 17) musz¹  byæ poprowadzone przez
przejœció wki dostarczone przez producenta. Nale¿y zamontowaæ je w otworach p³yty,  usuwaj¹c uprzednio z
otworó w zaœlepiaj¹ce je cienkie przes³onki.
 Przejœció wki mo¿na znaleŸæ  z ty³u zespo³u BAG przy okablowaniu grza³ki i silnika pompy. Pod³¹czyæ kabel ³¹-
czeniowy 10)(Rys. 17) (o d³ugoœci L = 2m) do otworu p³yty z boku i do gó rnej czêœci 19)(Rys.4 ) zespo³u BAG
 Przyk³ad :
 1  - Pg 13,5  Zasilanie tró jfazowe
 2  - Pg 9  Zdalny sterownik TR
 3  - Pg 9  Zdalny sterownik TL
 4  - Pg 11  Zasilanie jednofazowe
 5  - Pg 13,5  Przejœció wka rezerwowa
 6  - Pg 11  Przejœció wka rezerwowa
 7  - Pg 11  Zasilanie silnika pompy
 8  - Pg 13,5  Zasilanie grza³ek

 

Rys. 18

NASTAWA WY£¥CZNIKA TERMICZNEGO  (Rys. 18)
 S³u¿y do zabezpieczenia silnika przed jego spaleniem  siê w wyniku prze-
ci¹¿enia na skutek braku jednej fazy.
 • Jeœli silnik jest zasilany w uk³adzie gwiazda , 400 V, kursor winien byæ
ustawiony w pozycji „MIN”;
 • Jeœli silnik jest zasilany w uk³adzie tró jk¹t , 230 V, kursor winien byæ
ustawiony w pozycji „MAX”
 Zabezpieczenie silnika jest zapewnione nawet jeœli skala wy³¹cznika ter-
micznego nie mieœci siê w zakresie dopuszczalnego przeci¹¿enia wskaza-
nego na tabliczce znamionowej  silnika dla 400V

UWAGI:
 •  Palnik jest fabrycznie ustawiony na pracê dwustopniow¹ i wymaga pod³¹czenia do niego zdalnego sterow-
nika TR  do sterowania elektrozaworem V2. W przypadku pracy jednostopniowej palnika nale¿y zast¹piæ zdal-
ny sterownik TR  zwork¹ na stykach 5 i 6 listwy zaciskowej MB.
 • Palniki RN 70 - RN 100 – RN 130  i BAG  fabrycznie s¹ pod³¹czone na zasilanie elektryczne 400 V. Dla
zasilania elektrycznego 230 V nale¿y zmieniæ pod³¹czenie silnika typu gwiazda na tró jk¹t oraz zmieniæ nastawê
wy³¹cznika termicznego.
 • Palniki RN 38 – RN 50  posiadaj¹ homologacjê jedynie do pracy  okresowej. Oznacza to, ¿e powinny byæ one
wy³¹czane zgodnie z normami co najmniej 1 raz na 24 godziny,  aby sterownik RBO  mó g³ sprawdziæ swoj¹
sprawnoœæ w momencie rozruchu. Wy³¹czanie palnika nastêpuje automatycznie poprzez  termoregulator
kot³a. W razie jego braku, nale¿y pod³¹czyæ szeregowo wy³¹cznik czasowy do wy³¹cznika IN, któ ry bêdzie po-
wodowa³ wy³¹czanie palnika co najmniej 1 raz na 24 godziny.
 •  W celu unikniêcia spalenia siê wstêpnego podgrzewacza na wskutek  sklejenia siê stykó w stycznika nale¿y
dodatkowo zamontowaæ stycznik zewnêtrzny, któ ry zadzia³a w przypadku, gdy nast¹pi otwarcie termostatu
TMR przy wartoœci maksymalnej nastawy; pod³¹czyæ cewkê termostatu do zaciskó w 1 i N na listwie MPR

OSTRZE¯ENIE: W zasilaniu z sieci nie zamieniæ fazy z zerem.
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NR 7A

A
B
C
D
E
F
G

kg/h
bar
bar
cSt
°C
bar
bar

170
4 - 30
0,40

20 - 200
120

3
23

Rys. 19

POMPA

Pompa jest przeznaczona do jedno-
przewodowego zasilania paliwem
(z otwartym by-passem)

 POMPA (Rys. 19)
 1  - Z³¹cze wakuometru                                 G1/2”  
 2  - Powró t                                                      G1/2”  
 3  Z³¹cze manometru                                    G1/8”  
 4  Zasilanie  
 5  - Regulator ciœnienia  
 A  - Minimalne wydajnoœæ przy ciœnieniu 20 bar  
 B  - Zakres ciœnienia  
 C  - Maksymalne podciœnienie zasilania  
 D  - Zakres lepkoœci  
 E  - Maksymalna temperatura oleju  
 F  - Maksymalne ciœnienie na zasilaniu i powrocie  
 G  - Fabryczne nastawy ciœnienia  
 ZALEWANIE POMPY
 Poniewa¿ fabrycznie BAG jest wype³niony paliwem, a obieg zasilania paliwem jest z nim po³¹czony, nor-
malnie nie ma problemu zalewania pompy.
 Dla ca³oœci prac obs³ugi palnika ( filtry, pompa, silniki) nale¿y przeprowadziæ zalewanie nastêpuj¹co:
-  podczas pracy pompy obiegowej w zasilaniu pierscieniowym zewrzeæ stycznik 21)(Rys. 4) za pomoc¹
œrubokrêta i sprawdziæ  zgodnoœæ  obrotó w pompy w zespole BAG ze strza³kami zaznaczonymi na boku
zespo³u;
-  zdj¹æ zatyczkê ze z³¹cza manometru 3)(Rys. 19), odkrêciæ zawory 15) i 32)(Rys. 4) o 2 – 3 obroty, i
odczekaæ, a¿ paliwo wyp³ynie przez z³¹cze manometru;
-  teraz zamkn¹æ z³¹cze manometru, zamkn¹æ termostat i zaczekaæ na sygna³  obiegu wstêpnego;
- po up³ywie 2 – 3 sekund nastawiæ zawó r 15)(Rys. 14) (zamkn¹æ go i otworzyæ o 1/4 obrotu) i nastawiæ
ciœnienie wstêpnego p³ukania na zaworze 32)(Rys. 4) na wartoœæ 10 bar.
TEMPARATURA ROZPYLANIA
Termostat elektroniczny, usytuowany na zespole BAG, reguluje - poprzez czujnik temperatury (Pt 100) –
temperaturê oleju wyp³ywaj¹cego ze wstêpnego podgrzewacza.
Temperatura na dyszy, w wyniku strat w drodze, jest ni¿sza ni¿ odczytana na termostacie (zale¿y ona od
iloœci spalonego paliwa, od temperatury otoczenia i od nastawy temperatury na termostacie).
Diagram na rys. 20 pokazuje stratê temperatury, zale¿n¹ od zu¿ycia paliwa; zaœ diagram na rys. 21 po-
kazuje temperaturê zalecan¹ dla dysz, zale¿nie od lepkoœci paliwa.

D1480

D1420

Temperatura na dyszy ° CRys. 20               Zu¿ycie paliwa    [kg/h]
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Rys. 21
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D1416

Ozna-
czenie

Parametr Zakres regulacji Nastawa
i wartoœci
zalecane

d2 Ró ¿nica Od -99  do + 600 °C -10
LS1 Minimalna nastawa 1 Od -99  do + 600 °C 90
LS2 Minimalna nastawa 2 Od -99  do + 600 °C -10
HS1 Maksymalna nastawa 1 Od -99  do + 600 °C 170
HS2 Maksymalna nastawa 2 Od -99  do + 600 °C -10
Pb Pasmo proporcjonalne Od 1 do 799 % 21
It Czas ca³kowy Od 0 do 999 s 120
Dt Czas ró ¿nicowy Od 0 do 999 s 45
Ct Czas cyklu Od 1 do 500 s 13
Rou Jednostka pomiarowa °C - °F - °C
Tun Samostrojenie Y – n - n

Rys. 22

TERMOREGULATOR (Rys. 22)
Do kontroli temperatury paliwa olejowego zastosowano termoregulator o nastêpuj¹cych charakterystykach :
-  zasilanie : 12 V DC/AC;
-  wejœcie z czujnikiem Pt 100;
-  dwa wyjœcia przekaŸnikowe, OUT1 (dzia³anie P/D) i OUT2 (dzia³anie „w³¹cz- wy³¹cz”).
Wartoœci parametró w pokrywaj¹ siê z nastawami fabrycznymi; jedynie nastawa SET1 (temperatura grzania
paliwa ) wymaga dostosowania do typu paliwa (fabryczna nastawa wynosi 115 °C)

OZNACZENIA DO RYSUNKU 22
1 - Wyœwietlacz
2 - OUT1, dioda LED zapalona: zwarty styk  na

wyjœciu przekaŸnika (stosownie do SET1, nasta-
wy temperatury)

3 - OUT2, dioda LED zapalona: zwarty styk  na
wyjœciu przekaŸnika (stosownie do SET2, tempe-
ratury zezwalaj¹cej na rozruch palnika)

4 Przycisk programowania
5 Klawisz :”Do do³u”
6 Klawisz: „Do gó ry”
7 Klawisz nie u¿ywany

DZIA£ANIE

· Przy ka¿dym za³¹czeniu elektrycznym regulator testuje wyœwietlacz oraz diody LED i przechodzi do stanu nor-
malnego dzia³ania, wyœwietlaj¹c efektywn¹ temperaturê.
· W celu zmiany wartoœci nastawy temperatury SET, na kró tko przycisn¹æ klawisz P: dioda LED OUT1 bêdzie mi-

gaæ, a wartoœæ nastawy SET1 zostanie wyœwietlona na wyœwietlaczu. Klawiszami i .mo¿na zmieniæ  na-
stawê.
Nastêpnie, na kró tko przycisn¹æ ponownie klawisz P : dioda LED OUT2 bêdzie migaæ i wartoœæ nastawy SET2
wyœwietli siê na wyœwietlaczu. Wartoœæ ta zmienia siê automatycznie stosownie do zmian nastawy wartoœci
SET1 ( nastawa fabryczna parametru  na wartoœæ -10°C wzglêdem nastawy SET1 oznacza, ¿e dla SET1 =
115°C odpowiadaj¹ca jej  nastawa SET2 = 105°C).
Po dokonaniu powy¿szych sprawdzeñ nale¿y odczekaæ 5 sekund, nie przyciskaj¹c ¿adnego przycisku – termore-
gulator automatycznie powró ci do trybu pracy.
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1 2

D469

PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW TERMOREGULATORA

Nastawy i zalecane wartoœci s¹ przedstawione w tabeli rys. 22.
Do przeprogramowania parametró w –zw³aszcza po wyzerowaniu palnika – nale¿y :
-  przycisn¹æ klawisz P, przytrzymuj¹c go przez ok. 5 sekund :  po jego zwolnieniu pierwszy parametr zostanie

wyœwietlony;

-  klawiszami i .wybraæ w³aœciwy parametr;

-  w celu zmiany wartoœci parametru, przycisn¹æ klawisz P,i przytrzymuj¹c go, klawiszami i .wybraæ w³a-
œciw¹ wartoœæ.
- na to aby wyjœæ z trybu programowania regulatora wystarczy odczekaæ  20 sekund, nie przyciskaj¹c ¿adnego
przycisku,
SYGNALIZACJA B£EDÓW
Brak zasilania na czujniku : wyœwietlacz wyœwietla „EEE”
Zwarcie na czujniku : wyœwietlacz wyœwietla  „---”
Parametry SET2 i LS2, nastawione na wartoœæ  „–10”, okreœlaj¹ wartoœæ temperatury uruchomienia palnika.
Obni¿aj¹c  wartoœci tych parametró w, np. do „-20”, uruchomienie palnika nast¹pi wczeœniej - nie przy tempera-
turze  105°C, a przy 95°C.
Uwaga: w tym przypadku temperatura paliwa przy zap³onie jest ni¿sza.

REGULACJA SERWOMOTORU (Rys. 23)
Krzywka niebieska
Ustala po³o¿enie przepustnicy powietrza w czasie wy³¹czenia palnika : przepustnica zamkniêta.
Krzywka pomarañczowa
Ustala po³o¿enie przepustnicy powietrza w czasie pracy palnika na 1-wszym stopniu mocy.
Krzywka czerwona
Ustala po³o¿enie przepustnicy powietrza w czasie pracy palnika na 2-gim stopniu mocy.
Krzywka czarna
Ustala moment otwarcia elektrozaworu paliwa 2-giego stopnia mocy.
Krzywka ta powinna zawsze podj¹æ dzia³anie tu¿ przed krzywk¹ czerwon¹ i po krzywce pomarañczowej.  Nie
powinna dzia³aæ wraz z krzywk¹ czerwon¹, aby unikn¹æ niepotrzebnego wyp³ywu paliwa. Ró wnie¿ nie powinna
dzia³aæ bezpoœrednio po krzywce pomarañczowej, aby unikn¹æ spalania bez powietrza. W celu przyspieszenia
momentu otwarcia zaworu paliwa wzglêdem pozycji pracy palnika na 2-gim stopniu, nale¿y obró ciæ krzywkê
czarn¹  w lewo, zaœ celem opó Ÿnienia momentu otwarcia zaworu, obró ciæ krzywkê w prawo.
Podsumowuj¹c, krzywki powinny podj¹æ dzia³anie w nastêpuj¹cej kolejnoœci:
1°Krzywka niebieska
2°Krzywka pomarañczowa
3°Krzywka czarna
4°Krzywka czerwona

Tabliczka o 4-ech kolorowych sektorach wyznacza zakresy dla poszczegó lnych krzywek.
URUCHAMIANIE PALNIKA
Za³¹czyæ sterowniki zewnêtrzne i ustawiæ :
• wy³¹cznik 1)(Rys. 24) w pozycji „Palnik w³¹czony”
• prze³¹cznik 2)(Rys. 24) w pozycji „2-gi stopieñ”
Odczekaæ na wstêpne podgrzanie i wyregulowaæ rozruch palnika.
Po uruchomieniu palnika nale¿y ustawiæ spalanie na 1-wszym stopniu.
Nastêpnie przejœæ na 2-gi stopieñ mocy za pomoc¹ prze³¹cznika 2)(Rys. 24) i ustawiæ spalanie na tym stopniu.
Prze³¹czaæ kilka razy z 1-wszego na 2-gi stopieñ w celu sprawdzenia skutecznoœci regulacji.

Rys. 23

Rys. 24

Czarny

Czerwony

Pomarañczowy

Niebieski

Wy³¹czony

W³¹czony

1-wszy stopieñ

2-gi stopieñ
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D1418

t1 - czas cyklu obiegu wstêpnego
t2 - czas cyklu dzia³ania sterownika
t3 - czas cyklu wstêpnego przedmuchu
t4 - czas bezpieczeñstwa i czas cyklu dzia-

³ania  na 2-gim stopniu czas cyklu bez-
pieczeñstwa i czas cyklu zezwolenia na
dzia³anie  na 2-gim stopniu mocy

Rys. 25

PRACA PALNIKA

W momencie zamkniêcia termostatu presostat 7)(Rys. 4) przy obecnoœci ciœnienia uaktywnia rozruch palnika i
nastêpuje cykl grzania.
Kiedy paliwo osi¹gnie wartoœæ temperatury 70°, a wiêc wartoœæ minimalnej nastawy  termostatu 4)(Rys. 4)
(czas t1), pompa zespo³u BAG rozpoczyna t³oczenie paliwa, któ re jest wstêpnie podgrzewane. Kiedy tempera-
tura osi¹gnie wartoœæ nastawy na termostacie elektronicznym , sterownik RBO uaktywnia cykl swego dzia³ania
(czas t2), uruchamiaj¹c silnik i transformator zap³onu. Zawó r pracy palnika na 1-wszym stopniu otwiera siê po
20 - 28 sekundach (czas t3). Nastêpnie, po 5 sekundach (czas t4), jeœli palnik pracuje poprawnie, za³¹cza siê
2-gi stopieñ mocy, transformator zap³onu zostaje wy³¹czony, koñcz¹c cykl rozruchu palnika.
Uwagi:
• Brak zap³onu powoduje blokadê palnika
• Jeœli w czasie dzia³a p³omieñ zaniknie, cykl rozruchu jest powtarzany od pocz¹tku.
• Jeœli w czasie wstêpnego przedmuchu temperatura oleju opadnie o wiêcej ni¿ 10° wzglêdem wartoœci na-
stawy SET1 termostatu elektronicznego, sterownik RBO powtarza cykl rozruchu, czekaj¹c a¿ temperatura
osi¹gnie wartoœæ nastawy.

 

=
=
=
=
=

 = Napiêcie w³¹czone
 = Blokada silnika wentylatora (czerwona)
 = Blokada palnika (czerwona)
 = Praca palnika na 2-gim stopniu mocy
 = Praca palnika na 1-szym stopniu mocy
 = Postó j palnika

 

D489 

Rys. 26

PANEL LED (Rys. 26)

Podaje 6 informacji ,podpalaj¹c odpowiednie diody LED.
Oznaczenia:
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Rys. 27
Rys. 28

OBS£UGA I KONSERWACJA

Filtry
Nale¿y okresowo pokrêcaæ pokrêt³ami filtró w znajduj¹cych siê na zespole BAG. Co najmniej raz w roku nale¿y
zdemontowaæ filtr laminowany, odkrêcaj¹c 4 œruby, i usun¹æ brud z koszyczkó w, wyjmuj¹c wtyczki znajduj¹ce
siê pod nimi i przemyæ ca³y zespó ³ rozcieñczalnikiem.
Jeœli filtr 16)(Rys. 4) jest niedro¿ny, wó wczas wartoœci ciœnienia odczytywane na manometrze 2)(Rys. 4)
malej¹. Jeœli wartoœæ ciœnienia nie powraca do wartoœci nastawy, mimo pokrêcania pokrêt³em, nale¿y czêœæ
filtruj¹c¹ wymontowaæ i oczyœciæ. A jeœli i to nie pomo¿e, nale¿y sprawdziæ pompê i elektrozawó r powrotny
12)(Rys. 4). Podczas pracy palnika zawó r powinien byæ zamkniêty, zabezpieczaj¹c rurê powrotu przed prze-
ciekami od palnika po jego wstêpnym przedmuchu ( rura ta powinna sch³adzaæ siê powoli).

Wentylator
Nale¿y sprawdziæ, czy wewn¹trz wentylatora lub na jego kana³ach nie zgromadzi³ siê kurz, któ ry w tym przy-
padku mo¿e byæ przyczyn¹ zmniejszenia przep³ywu powietrza oraz zanieczyszczania spalania.

G³owica spalania
Nale¿y  sprawdziæ, czy wszystkie czêœci g³owicy  s¹ sprawne, czy nie s¹ zdeformowane wysok¹ temperatur¹,
czy nie s¹ zanieczyszczone i czy s¹ prawid³owo po³o¿one.

Dysze
Nale¿y unikaæ czyszczenia otworó w dysz, a nawet nie rozkrêcaæ ich. Wczeœniejsze ich zu¿ycie jest typowe dla
olei ekologicznych.
Bezpoœrednio po wymianie dysz koniecznie dokonaæ sprawdzenia spalania.

Fotorezystor (Rys. 27)
Nale¿y usun¹æ ewentualny kurz ze szklanej obudowy. Na to aby wyj¹æ fotorezystor 1)(Rys. 27) wystarczy
energicznie poci¹gn¹æ go w kierunku na zewn¹trz - jest on utrzymywany na swoim miejscu na wcisk.

Wziernik kontroli p³omienia (Rys. 28)
W razie koniecznoœci przeczyœciæ szybkê wziernika kontroli p³omienia.

Przewody giêtkie
Sprawdziæ (zgodnie ze str. 10) czas ich u¿ytkowania .

Obs³uga grza³ek
Pompa, filtr ssania, filtr zasilania, elektrozawó r powrotny oraz zespó ³ dysz s¹ podgrzewane przez samore-
guluj¹ce siê grza³ki.
Jeœli do zasilania palnika u¿yto olei bardzo gêstych, wó wczas elektrozawó r powrotny 12)(Rys. 4)  oraz zespó ³
dysz musz¹ byæ zawsze gor¹ce. Dlatego, nawet w czasie d³ugiej przerwy, nie nale¿y odcinaæ zasilania elek-
trycznego od palnika, lecz wy³¹czyæ palnik poprzez nastawê termostatu. Jeœli jednak zasilanie elektryczne
zosta³o odciête, nale¿y je za³¹czyæ na 1/2 godziny przed rozruchem palnika.
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PRACA PALNIKA  NA OLEJACH EKOLOGICZNYCH
Palniki te s¹ ró wnie¿ przeznaczone do pracy na olejach ekologicznych. Jednak¿e  w pewnych temperaturach i
przy pewnych prêdkoœciach przep³ywu  oleje te dzia³aj¹ szczegó lnie agresywne na niektó re istotne czêœci palni-
ka.
Przy przejœciu z zasilania normalnego paliwa na zasilanie paliwami ekologicznymi  bezwzglêdnie nale¿y :
• opró ¿niæ ca³kowicie zbiornik z paliwa normalnego;
• wyczyœciæ zbiornik  i przewody zasilania do palnika;
• zamontowaæ filtr, jeœli wczeœniej nie by³ przewidziany, na przewodzie zasilania paliwem palnika, o zdolnoœci
filtracyjnej 0,3 mm maksymalnie.
W razie nie przestrzegania powy¿szych zaleceñ  Riello uchyla siê od wszelkiej odpowiedzialnoœci za wczeœniej-
sze zu¿ycie siê lub niew³aœciwe dzia³anie palnika.

ZESTAW DO WSTÊPNEGO OBIEGU OLEJU CIÊ¯KIEGO
Zestaw ten, wykorzystuj¹c wstêpny podgrzewacz i pompê znajduj¹ce siê w zespole BAG, umo¿liwia uzyskanie
temperatury paliwa ok. 70°C przy wy³¹czonym palniku.
Pytaæ o czêœæ zapasow¹ o kodzie 3010174.
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Rys. 29

OBS£UGA ZESPO£U ZAWORÓW (Rys. 29)

Zespó ³ zaworó w jest przeznaczony do powtó rnej regeneracji. Do regeneracji , nale¿y pytaæ o czêœæ zapasow¹
o kodzie 3012493.
Uwaga
T³oczki kulowe 3) redukuj¹ wyp³yw paliwa z dysz w czasie gaszenia palnika spowodowane zgromadzeniem siê
oparó w oleju w zespole rozpylania i nie s¹ przeznaczone do innego celu.
Je¿eli, z powodu braku szczelnoœci pierœcieni 4) olej wype³ni komorê za t³oczkami,  otwarcie nie bêdzie mo¿li-
we. Dzia³anie zaworu bez t³oczkó w na kró tki okres jest mo¿liwe, ale tylko jeœli to jest bezwzglêdnie konieczne.
Demonta¿ t³oczkó w:
-  zdj¹æ uchwyty dysz 1), œrubê 2) g³owicy gniazda, i przedmuchaæ sprê¿onym powietrzem pusty otwó r po œru-
bie. Spowoduje to wyrzucenie t³oczkó w kulowych 3);
-  ponownie zamontowaæ wszystkie elementy i œrubê 2) uszczelniaj¹c je teflonem.
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USTERKI PRAWDOPODOBNE  ICH PRZYCZYNY
• Brak zasilania elektrycznego
• Palnik i BAG s¹ roz³¹czone
• Termostat regulacji lub bezpieczeñstwa jest otwarty
• Termostat nastawy gó rnej z przyciskiem zerowania 6)(Rys.4)

jest  rozwarty
• Uszkodzony stycznik grza³ek
• Presostat oleju 7)(Rys. 4) otwarty na skutek braku lub zbyt

niskiego ciœnienia obiegowego
• Uszkodzony czujnik Pt 100 lub regulator temperatury

Brak wstêpnego grzania paliwa

• Uszkodzony transformator regulatora temperatury
• Brak zasilania na grza³ce zbiornikaNiewystarczaj¹ce wstêpne grzanie
• Nieprawid³owo nastawiony termostat elektroniczny
• Uszkodzony termostat nastawy dolnej (nie uaktywnia siê)
• Zablokowany przekaŸnik termiczny silnika pompy
• Uszkodzony stycznik

Pompa nie za³¹cza siê mimo, ¿e
wartoœæ temperatury (ok. 70 °C)
osi¹gnê³a wartoœæ nastawy dolnej
na termostacie 4)(Rys. 4) • Uszkodzona pompa

• Regulator temperatury, albo uszkodzony, albo nieprawid³owo
zaprogramowany

• Zablokowany przekaŸnik termiczny silnika wentylatora

Palnik nie za³¹cza siê, gdy wartoœæ
temperatury  osi¹ga nastawê SET2

• Uszkodzony serwomotor nie przechodzi do pracy na 1-wszym
stopniu

• Zwarty fotorezystorPalnik uruchamia siê, a nastêpnie
blokuje siê. • Obce Ÿró d³o œwiat³a, symulacja p³omienia
Brak ciœnienia w obwodzie hydrau-
licznym powoduj¹cym blokadê pal-
nika podczas zap³onu

• Nie zamkniêty zawó r 12)(Rys. 4) (przerwa na cewce, grza³ka
wstêpnego grzania nie dzia³a)

• Zanieczyszczona lub uszkodzona dysza
• Nieprawid³owo ustawione elektrody
• Uszkodzone kable wysokiego napiêcia
• Uszkodzony transformator zap³onu
• Aktywny przekaŸnik termiczny silnika wentylatora
• Uszkodzony elektrozawó r pracy na 1-wszym stopniu na

uchwycie dysz
• Przeciek paliwa poza t³oczkami 3)(Rys. 32) uniemo¿liwiaj¹cy

ich otwarcie
• Uszkodzony fotorezystor lub sterownik RBO
• Zbyt niska temperatura lub ciœnienie

Blokada podczas zap³onu

• Zanik p³omienia spowodowany nadmiarem powietrzem
• Termostat pracy na 2-gim stopniu otwarty
• Uszkodzony lub nieprawid³owo nastawiony serwomotor
• Nieprawid³owo ustawiona krzywka III serwomotoru
• Elektrozawó r pracy na 2-gim stopniu na uchwycie dysz nie

otwiera siê

Palnik nie przechodzi do pracy na 2-
gim stopniu

• Przeciek paliwa poza t³oczkami 3)(Rys. 32) uniemo¿liwiaj¹cy
ich otwarcie

• Aktywny presostat oleju 7)(Rys. 4)Wy³¹czanie siê palnika w czasie
pracy • Aktywny termostat nastawy gó rnej lub dolnej

• Aktywne przekaŸniki termiczne silnika pompy lub wentylatoraBlokada w czasie pracy i pró ba po-
wtó rzenia cyklu • Zanik p³omienia spowodowany s³abym rozpyleniem lub  nad-

miarem powietrza
• Zanieczyszczona lub uszkodzona dysza
• Nieprawid³owy k¹t rozpylania (45°po¿¹dane)
• Nieprawid³owo nastawiona g³owica spalania
• Zbyt ma³o powietrza do spalania

Zanieczyszczona g³owica spalania

• Za niska temperatura oleju


