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SPIS TREŒCI RS 28-38-50

PODRÊCZNIK DO PRZEKAZANIA U¯YTKOWNIKOWI PALNIKA.

Niniejszy podrêcznik stanowi integraln¹ czêœæ wyrobu, i nie powinien wystêpowaæ oddzielnie. Nale¿y go uwa¿nie prze-
czytaæ, poniewa¿ dostarcza on wa¿nych uwag dotycz¹cych instalacji, u¿ytkowania i konserwacji palnika. 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, zwierzêtach i
przedmiotach, spowodowanych b³êdami w instalacji, regulacji i konserwacji palnika, jego niew³aœciwym, nieprawid³o-
wym lub nieracjonalnym u¿ytkowaniem, nieprzestrzeganiem zaleceñ tego podrêcznika, jak ró wnie¿ napraw wykony-
wanych przez nieupowa¿niony personel.
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ZALECENIA ODNOŒNIE BEZPIECZEÑ STWA

POMIESZCZENIE PALNIKA

§ Pomieszczenie w któ rym pracuje palnik powinno posiadaæ otwory wychodz¹ce na zewn¹trz, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
normami. W przypadkach w¹tpliwoœci, radzimy wykonanie pomiaru CO2 w spalinach przy palniku pracuj¹cym na maksy-
malnej wydajnoœci, i przy zasilaniu powietrzem tylko przez otwory nawiewowe, a nastêpnie powtó rzenie pomiaru przy
otwartych drzwiach. Wartoœæ CO2 nie powinna zmieniaæ siê. Je¿eli w tym samym pomieszczeniu znajduje siê wiêksza liczba
palnikó w lub urz¹dzeñ pobieraj¹cych powietrze, mog¹cych pracowaæ razem, pró ba powinna byæ wykonana przy ró wnocze-
snej pracy wszystkich urz¹dzeñ.
§ Nie zatykaæ otworó w, s³u¿¹cych do przewietrzania pomieszczenia, otworu ss¹cego wentylatora palnika, ewentualnych
ruroci¹gó w powietrznych, oraz kratek ss¹cych lub wylotowych, w celu unikniêcia:
 - pozostawania w pomieszczeniu ewentualnych toksycznych lub wybuchowych mieszanin;
 - spalania przy braku powietrza: niebezpiecznego, kosztownego i zanieczyszczaj¹cego atmosferê.
§ Palnik powinien byæ chroniony przed deszczem, œniegiem i mrozem.
§ Pomieszczenie, w któ rym znajduje siê palnik, powinno byæ czyste i wolne od substancji lotnych, któ re, zassane przez
wentylator, mog³yby spowodowaæ zatkanie wewnêtrznych przewodó w palnika lub g³owicy spalaj¹cej. D³ugotrwa³e zapylenie
tak¿e mo¿e byæ szkodliwe. Odk³adaj¹cy siê na ³opatkach wirnika py³ mo¿e powodowaæ zmniejszenie wydajnoœci wentylatora
i, w konsekwencji, spalanie zanieczyszczaj¹ce atmosferê. Ponadto, py³ i kurz mog¹ odk³adaæ siê na tylnej czêœci tarczy
zawirowywacza p³omienia w g³owicy spalaj¹cej, bêd¹c przyczyn¹ tworzenia siê nieprawid³owej mieszaniny powietrza i pali-
wa.

PALIWO
§ Palnik powinien byæ zasilany takim typem paliwa, któ re przewiduje producent i któ re podany jest na tabliczce urz¹dze-
nia oraz w specyfikacjach technicznych w tym podrêczniku.
§ Ciœnienie gazu zasilaj¹cego palnik i g³owicê spalaj¹c¹ powinno zawieraæ siê w limitach podanych w tym podrêczniku.
§ Instalacja zasilaj¹ca gazu powinna byæ dobrana dla maksymalnej wydajnoœci palnika oraz musi byæ wyposa¿ona we
wszystkie urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce i kontroli, okreœlone w obowi¹zuj¹cych normach.
§ Sprawdziæ szczelnoœæ wewnêtrzn¹ i zewnêtrzn¹ przewodu zasilaj¹cego gazu.

ZASILANIE ELEKTRYCZNE

§ Sprawdziæ, czy napiêcie linii jest identyczne z napiêciem figuruj¹cym na tabliczce urz¹dzenia oraz w tym podrêczniku.
§ Palnik powinien byæ prawid³owo pod³¹czony do skutecznie dzia³aj¹cej instalacji uziemiaj¹cej, wykonanej zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cymi normami. Sprawdziæ prawid³owoœæ jej dzia³ania, a w przypadku w¹tpliwoœci zleciæ kontrolê specjaliœcie.
§ Nie zamieniaæ miejscami zera i fazy.
§ Palnik mo¿e byæ pod³¹czony do sieci elektrycznej poprzez wtyczkê-gniazdko wy³¹cznie w takim przypadku, gdy nie po-
zwala ona na zamianê fazy z zerem. Nale¿y przewidzieæ zamontowanie wy³¹cznika ogó lnego na linii zasilaj¹cej.
§ Tablica elektryczna powinna byæ zainstalowana z dala od kot³a i w pozycji u³atwiaj¹cej dostêp do niej.
§ Instalacja elektryczna, a w szczegó lnoœci przekró j przewodó w powinien byæ dostosowany do maksymalnej mocy pobie-
ranej przez urz¹dzenie, podanej na tabliczce urz¹dzenia oraz w tym podrêczniku.
§ W przypadku awarii zwi¹zanej z przewodem zasilania palnika, jego wymiana powinna byæ dokonana tylko przez upo-
wa¿niony personel.
§ Nie dotykaæ palnika mokrymi czêœciami cia³a.
§ Nie ci¹gn¹æ za przewody elektryczne i oddaliæ je od Ÿró de³ ciep³a.
§ D³ugoœæ przewodó w powinna umo¿liwiaæ otwieranie palnika i drzwiczek kot³a.
§ Wykonanie po³¹czeñ elektrycznych nale¿y powierzyæ osobie upowa¿nionej, jak ró wnie¿ nale¿y przestrzegaæ przepisó w
zwi¹zanych z elektrycznoœci¹.

OPAKOWANIE

§ Po zdjêciu wszystkich opakowañ nale¿y sprawdziæ, czy zawartoœæ jest nienaruszona. W przypadku w¹tpliwoœci, nie
u¿ywaæ palnika i skontaktowaæ siê z dostawc¹.
§ Elementy opakowania (drewniane skrzynie, karton, gwoŸdzie, spinki, worki plastikowe, styropian, itd...) nie powinny byæ
pozostawione bez opieki, gdy¿ mog¹ stanowiæ Ÿró d³o niebezpieczeñstwa i zanieczyszczenia; nale¿y je zebraæ i dostarczyæ w
odpowiednie miejsce.
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PALNIK

§ Nie nale¿y dopuœciæ, aby przy palniku manipulowa³y dzieci lub osoby niedoœwiadczone.
§ Palnik powinien byæ przeznaczony wy³¹cznie do u¿ytku, do któ rego zosta³ zbudowany. Ka¿de inne zastosowanie
nale¿y uznaæ za niew³aœciwe, a wiêc za niebezpieczne. W szczegó lnoœci:
- Mo¿e byæ stosowany do kot³ó w wodnych, parowych, na olej diatermiczny, jak ró wnie¿ przy innych urz¹dzeniach, wy-
raŸnie przewidzianych przez producenta;
- Wydajnoœæ minimalna i maksymalna, na któ re palnik jest wyregulowany, ciœnienie w komorze spalania i jej wymiary,
oraz temperatura otoczenia powinny zawieraæ siê w granicach wartoœci podanych w tym podrêczniku.
§ Je¿eli palnik uzupe³niany jest dodatkowymi zestawami lub akcesoriami, nale¿y stosowaæ tylko oryginalne zestawy
akcesorió w.
§ Zabronione s¹ modyfikacje urz¹dzenia prowadz¹ce do zmiany osi¹gó w lub do zmiany przeznaczenia.
§ Zabronione jest otwieranie i manipulowanie przy jego komponentach, za wyj¹tkiem czêœci poddawanych operacjom
konserwacji.
§ Mo¿na wymieniaæ wy³¹cznie czêœci przewidziane przez producenta w katalogu czêœci zamiennych.
§ Nie dotykaæ gor¹cych czêœci palnika. Poniewa¿ znajduj¹ siê one na ogó ³ w pobli¿u p³omienia, rozgrzewaj¹ siê pod-
czas pracy, i mog¹ pozostawaæ gor¹ce nawet po d³u¿szym zatrzymaniu palnika.
§ Je¿eli zamierza siê nie korzystaæ z urz¹dzenia przez pewien okres czasu, nale¿y od³¹czyæ zasilanie elektryczne i
zamkn¹æ zawó r rêczny na przewodzie zasilaj¹cym palnik paliwem. Gdy zamierza siê ca³kowicie zaprzestaæ u¿ytkowania
urz¹dzenia, nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce operacje:
- od³¹czenie przewodu zasilania elektrycznego wy³¹cznika g³ó wnego przez upowa¿nion¹ osobê;
- zamkniêcie zaworu  na przewodzie zasilaj¹cym palnik paliwem zdejmuj¹c lub blokuj¹c r¹czkê.

INSTALACJA I REGULACJA PALNIKA

§ Instalacja i regulacja palnika powinna byæ wykonana przez upowa¿niony personel, zgodnie ze wskazó wkami niniej-
szego podrêcznika oraz obowi¹zuj¹cymi przepisami i normami.
§ Solidnie przymocowaæ palnik do kot³a tak, aby p³omieñ powstawa³ tylko wewn¹trz komory spalania.
§ Przed zapaleniem palnika nale¿y upewniæ siê, czy kierownik kot³owni wyda³ zgodê, czy kocio³ zosta³ nape³niony wod¹
lub olejem diatermicznym, czy zawory obwodu hydraulicznego s¹ otwarte, i czy przewó d odprowadzania spalin jest
dro¿ny i prawid³owo dobrany. W dalszej kolejnoœci nale¿y:
- wyregulowaæ przep³yw paliwa zgodnie z moc¹, wymagan¹ przez kocio³, oraz w granicach zakresu mocy palnika, poda-
nej w tym podrêczniku;
- wyregulowaæ przep³yw powietrza do spalania tak, aby uzyskaæ wydajnoœæ spalania co najmniej ró wn¹ minimum zaleca-
nemu przez obowi¹zuj¹ce normy;
- sprawdziæ, czy ciœnienie w komorze spalania jest takie, jak podane przez producenta kot³a;
- wykonaæ analizê spalin i skontrolowaæ, czy limity dopuszczalne przez obowi¹zuj¹ce normy nie s¹ przekroczone;
- sprawdziæ skutecznoœæ dzia³ania urz¹dzeñ regulacyjnych i zabezpieczaj¹cych;
- sprawdziæ prawid³owoœæ dzia³ania przewodu odprowadzania spalin;
- przed odejœciem od instalacji sprawdziæ, czy wszystkie systemy blokady mechanicznej urz¹dzeñ regulacyjnych s¹ do-
brze dokrêcone.

AWARIA PALNIKA

§ W przypadku wchodzenia palnika w stan awarii, nie wykonywaæ wiêcej ni¿ 2-3 pró by odblokowania rêcznego, lecz
odwo³aæ siê do kompetentnego personelu.
§ W przypadku awarii lub nieprawid³owego dzia³ania palnika, unikaæ wszelkich napraw, od³¹czyæ urz¹dzenie i odwo³aæ
siê do pomocy upowa¿nionego personelu.
§ Ewentualna naprawa palnika powinna byæ wykonana przez autoryzowany serwis, przy u¿yciu wy³¹cznie oryginalnych
czêœci.
§ Nieprzestrzeganie tego zalecenia mo¿e zredukowaæ stopieñ bezpieczeñstwa urz¹dzenia.

KONSERWACJA

§ Okresowo, a przynajmniej raz do roku nale¿y zleciæ autoryzowanemu serwisowi wykonanie operacji konserwacji,
zgodnie ze wskazó wkami podanymi w tym podrêczniku.
§ Przed jak¹kolwiek napraw¹ palnika, nale¿y wy³¹czyæ zasilanie elektryczne wy³¹cznikiem g³ó wnym oraz zamkn¹æ za-
silanie paliwem.

WYP£YW GAZU

§ W przypadku wyczucia charakterystycznego zapachu gazu, nie uruchamiaæ wy³¹cznika elektrycznego, nie korzystaæ
z telefonu lub jakiegokolwiek innego urz¹dzenia, mog¹cego wytwarzaæ iskry. Otworzyæ drzwi i okna dla przewietrzenia
pomieszczenia, zamkn¹æ zawó r rêczny doprowadzania gazu i skontaktowaæ siê z autoryzowanym serwisem.
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INSTRUKCJE DLA U¯YTKOWNIKA PALNIKA

Palniki, stanowi¹ce przedmiot niniejszego podrêcznika, s¹ urz¹dzeniami automatycznymi, któ re nie wymagaj¹ ¿adne-
go 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, gdy ju¿ wyst¹pi³y, przed
wezwaniem autoryzowanego serwisu.

1. Przeczytaæ ZALECENIA ODNOŒNIE BEZPIECZEÑ STWA na str. 3. Zawieraj¹ one informacje wa¿ne tak¿e dla u¿yt-
kownika.
2. Dla uzyskania maksimum niezawodnoœci instalacji termicznej i jak najni¿szych kosztó w u¿ytkowania, nale¿y wykony-
waæ okresowo, mniej wiêcej raz do roku, konserwacjê palnika. Operacje te powinny byæ wykonane przez autoryzowany
serwis, zgodnie ze wskazó wkami zawartymi w Dodatkowym Rozdziale7.
3. W przypadku nienormalnego dŸwiêku podczas pracy palnika, nale¿y zwró ciæ siê do autoryzowanego serwisu celem
wykonania naprawy.
4. Je¿eli palnika nie mo¿na uruchomiæ, i jeœli kontrolka blokady palnika nie œwieci siê, nale¿y sprawdziæ, czy palnik jest
zasilany elektrycznie, czy wy³¹cznik na kotle  jest w³¹czony i czy bezpieczniki s¹ sprawne, oraz czy zdalne sterowniki
palnika s¹ ró wnie¿ w³¹czone.
Je¿eli palnik jest w stanie blokady (lampka kontrolna zapalona), nale¿y go odblokowaæ wciskaj¹c lampkê. Palnik wykona
pró bê zapalenia. Jeœli ponownie zablokuje siê, sprawdziæ, czy zawory rêczne, zainstalowane na przewodzie zasilania
gazem s¹ otwarte. Je¿eli powy¿sze kontrole nie zmieniaj¹ sytuacji, nale¿y wezwaæ autoryzowany serwis.
5. Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e brakuje jednej z faz w zasilaniu elektrycznym tró jfazowym. W takim przypadku najpierw nastê-
puje interwencja przekaŸnika termicznego ochrony silnika, a nastêpnie palnik blokuje siê: lampka kontrolna   zapala
siê. W celu odblokowania, po dop³ywie trzech faz, nale¿y wcisn¹æ przycisk przekaŸnika termicznego oraz lampkê kon-
troln¹ blokady palnika (nie ma zastosowania dla RS 28 i RS 38 jednofazowych).
6. Charakterystyki paliwa, dostosowane do palnika, podane s¹ na str. 6.
7. Nale¿y zwracaæ uwagê, aby pomieszczenie nie by³o zapylone [zakurzone]. Py³, zassany przez wentylator, przyczepia
siê do ³opatek wirnika turbiny, zmniejszaj¹c przep³yw, lub zatykaj¹c tarczê zawirowywacza, obni¿aj¹c wydajnoœæ.
8. Za ka¿dym razem, gdy autoryzowany serwis dokonuje interwencji w celu naprawy lub konserwacji, nale¿y prosiæ o
sporz¹dzenie raportu, zgodnie ze wzorem lub innym, podobnym, opatrzonego dat¹ i podpisem; nale¿y go przechowy-
waæ w kot³owni.
9. Je¿eli przewiduje siê d³u¿sze zatrzymanie instalacji, nale¿y odci¹æ zasilanie elektryczne, wy³¹czaj¹c g³ó wny wy³¹cznik
elektryczny i zamykaj¹c zawó r na przewodzie zasilania paliwem.
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MODEL RS 28 RS 38 RS 50
TYP 809 T1 810 T1 811 T1

KW 163-325 232-440 290-581
Mcal/

h
140-280 200-378 249-500

KW 81-163 105-232 116-290

MOC(1)           2 stopieñ

                        1 stopieñ

Mcal 70-140 90-200 100-249
Paliwo GS35;GZ35;GZ 41,5; GZ 50; PROPAN TECHNICZNY; MIESZANINA A
Rodzaj pracy Dwustopniowy
Zastosowanie Kot³y wodne, parowe, na olej diatermiczny
Temperatura otoczenia 0-40°C
Temperatura powietrza
do spalania

0-60°C MAX

V ~220±10% ~220/380 ±10%Zasilanie elektryczne
Hz 50 jednofazowe 50 tró jfazowe

obr/min 2800 2800 2800
W 250 420 650
V ~220 ~220 ~220/380

Silnik elektryczny

A 2,1 2,9 3-1,7
Kondensator silnika µF/V 8/450 12,5/450

V1-V2 ~220V/1x8KVTransformator zap³o-
nowy I1-I2 1A/20mA
Pobó r mocy [W] max 370 600 750
Stopieñ ochrony IP44
Zgodnoœæ z wytycznymi
EWG

89/336/EEC

Poziom ha³asu (2) dB 68 70 72
Homologacja CE 0085AP0733 0085AP0734 0085AP0735

DANE TECHNICZNE

(1) Warunki odniesienia: Temperatura otoczenia 20°C - Ciœnienie atmosferyczne 1000mbar - Wysokoœæ
100 m n.p.m.
(2) Ciœnienie akustyczne zmierzone w laboratorium spalania u producenta, przy palniku dzia³aj¹cym na
kotle pró bnym, przy maksymalnej mocy.

AKCESORIA NA ZAMÓWIENIE
ZESTAW DO PRACY NA AGP

MODEL KOD ZASILANIE D£UGOŒÆ
G£OWICY

WYŒWIE-
TLACZ

MOC [kW] KOD
3783210 jednofazowe 216 STATUS 95-325 3010079
3783211 jednofazowe 351 STATUS 95-325 3010080
3783212 jednofazowe 216 LED PANEL 95-325 3010079

RS 28

3783213 jednofazowe 351 LED PANEL 95-325 3010080
3784110 jednofazowe 216 STATUS 115-440 3010081
3784111 jednofazowe 351 STATUS 115-440 3010082
3784112 jednofazowe 216 LED PANEL 115-440 3010081

RS 38

3784113 jednofazowe 351 LED PANEL 115-440 3010082
3784610 tró jfazowe 216 STATUS 140-581 3010083
3784611 tró jfazowe 351 STATUS 140-581 3010084
3784612 tró jfazowe 216 LED PANEL 140-581 3010083

RS 50

3784613 tró jfazowe 351 LED PANEL 140-581 3010084
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OPIS PALNIKA  (A)

1. G³owica palnika.
2. Elektroda zap³onowa.
3. Œruba do regulacji g³owicy palnika
4. Tuleja.
5. Presostat ciœnienia powietrza minimum.
6. Sonda p³omienia.
7. Kró ciec nadmuchu powietrza.
8. Kró ciec ciœnienia gazu na g³owicy.
9. Œruba do mocowania wentylatora do tulei.
10. Prowadnice do otwierania palnika i przegl¹du g³owicy.
11. Si³ownik steruj¹cy przepustnic¹ gazu i powietrza za
poœrednictwem krzywki o zmiennym profilu. W czasie
zatrzymania palnika, przepustnica powietrza jest ca³kowi-
cie zamkniêta, w celu zredukowania do minimum strat
cieplnych kot³a, spowodowanych przez ci¹g kominowy.
12. Przepusty na kable.
13. Wlot powietrza do wentylatora.
14. Przewó d doprowadzenia gazu.
15. Przepustnica gazu.
16. Ko³nierz do zamocowania do kot³a.
17. Zawirowywacz p³omienia.
18. Wziernik kontrolny p³omienia.
19. Wyœwietlacz STATUS lub LED PANEL.
20. Stycznik silnika i przekaŸnik termiczny z przyciskiem
odblokowania (zasilanie tró jfazowe)
21. Kondensator silnika zasilanego jednofazowo.
22. Sterownik palnika z przyciskiem odblokowania.
23. Dwa wy³¹czniki elektryczne: "za³.- wy³","1 - 2 stopieñ"
24. Wtyczki do pod³¹czenia elektrycznego.
25. Przepustnica powietrza.
26. Z³¹czka na przewodzie czujnika jonizacji.

Istniej¹ dwie mo¿liwoœci blokady palnika:
BLOKADA STEROWNIKA: zaœwiecenie siê przycisku blo-
kady 22)(A) sygnalizuje, ¿e palnik jest w stanie awarii.
W celu odblokowania BLOKADY SILNIKA (zasilanie tró jfa-
zowe): nale¿y wcisn¹æ przycisk przekaŸnika termicznego.

OPAKOWANIE - WAGA(B) - Wielkoœci przybli¿one.
Palniki wysy³ane s¹ w opakowaniach kartonowych, o wy-
miarach zewnêtrznych podanych w tabeli (B).
Waga palnika wraz z opakowaniem podana jest w tabeli
(B).

WYMIARY ZEWNÊTRZNE (C) - Wielkoœci przybli¿one.
Wymiary zewnêtrzne palnika podane s¹ w tabeli (C).
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e dla dokonania przegl¹du g³owicy spa-
laj¹cej, palnik musi byæ cofniêty i obró cony do gó ry.
Rozmiar palnika otwartego, bez obudowy, podany jest
przez wielkoœæ H.

WYPOSA¯ENIE STANDARDOWE
1 - Ko³nierz do rampy gazowej.
1 - Uszczelka ko³nierza.
4 - Œruby do mocowania ko³nierza M8 x 25.
1 - Ekran termiczny.
4 - Œruby do mocowania palnika do kot³a M8 x 25.
4 - Przepusty kablowe do pod³¹czenia elektrycznego (zasi-
lanie jednofazowe).
5 - Przepusty kablowe do pod³¹czenia elektrycznego (zasi-
lanie tró jfazowe).
1 - Instrukcje.
1 - Katalog czêœci zamiennych.

(A)

(B)

(C)

[mm] d³ugoœæ wysokoœæ szerokoœæ Kg
RS 28 872-1007 550 540 38
RS 38 872-1007 550 540 40
RS 50 872-1007 550 540 41

[mm] A B C D E F G H I L M
RS 28 476 474 580 216-351 140 352 164 810 108 168 1”1/2
RS 38 476 474 580 216-351 140 352 164 810 108 168 1”1/2
RS 50 476 474 580 216-351 152 352 164 810 108 168 1”1/2
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ZAKRESY MOCY  (A)

Palniki RS 28-38-50 mog¹ pracowaæ na dwa sposoby: na
jednym stopniu i na dwó ch stopniach.
W przypadku pracy na jednym stopniu przewidziano tylko
jedno zdalne sterowanie: TL. Uruchomienie palnika doko-
nywane jest w sposó b nastêpuj¹cy:
Zapalenie przy niskiej mocy. Progresywny wzrost mocy a¿
do osi¹gniêcia wartoœci 1-go stopnia. Przejœcie na 2gi
stopieñ na sygna³ sterownika palnika. Kiedy temperatura
lub ciœnienie w kotle przekracza wartoœæ ustalon¹ na zdal-
nym sterowaniu TL, palnik gaœnie.
W przypadku pracy przy dwó ch stopniach przewidziano
dwa zdalne sterowania: TL i TR.
Palnik zapala siê tak, jak w poprzednim przypadku, lecz
przechodzi na 2-go stopieñ wy³¹cznie wtedy, gdy w³¹czone
jest zdalne sterowanie TR. Kiedy temperatura lub ciœnienie
ustalone na zdalnym sterowaniu TR zostanie osi¹gniête,
palnik powraca na 1-szy stopieñ. I tak dalej, w ten sam
sposó b: palnik kontynuuje zmianê mocy pomiêdzy 1-szym i
2-gim stopniem na sygna³ TR.
Palnik gaœnie tylko wtedy, gdy temperatura lub ciœnienie w
kotle przekroczy wartoœæ ustalon¹ na TL nawet wtedy,
kiedy palnik pracuje na 1-szym stopniu.
Praca przy dwó ch stopniach zapewnia mniejsz¹ oscylacjê
temperatury lub ciœnienia w kotle, oraz zmniejsza koszty
u¿ytkowania.

MOC przy 1-szym stopniu powinna byæ dobrana w grani-
cach pola A na wykresie obok. Bior¹c pod uwagê, ¿e zna-
jomoœæ ciœnienia w komorze spalania przy 1-szym stopniu
nie jest konieczna, w praktyce bêdzie ona dobrana z gamy
mocy przy 1-szym stopniu.
Przyk³ad: dla palnika RS 28 powinna byæ dobrana pomiê-
dzy 81 a 163 kW.

MOC przy 2-gim stopniu powinna byæ dobrana w grani-
cach pola B. Pole to podaje moc maksymaln¹ palnika w
funkcji ciœnienia w komorze spalania.
Punkt roboczy odnajdziemy po wykreœleniu linii pionowej,
wychodz¹c od ¿¹danej mocy, oraz linii poziomej, wycho-
dz¹c od odpowiadaj¹cego ciœnienia w komorze spalania.
Punkt spotkania siê tych dwó ch prostych jest punktem
roboczym, któ ry powinien znajdowaæ siê w granicach pola
B.
Uwaga: ZAKRES MOCY zosta³ ustalony przy temperaturze
otoczenia 20°C, przy ciœnieniu atmosferycznym 1000
mbar (ok.100 m n.p.m.) i przy g³owicy spalaj¹cej wyregu-
lowanej zgodnie z wskazó wkami na str.11.

KOCIO£ PRÓBNY (B)
Zakresy mocy zosta³y ustalone w specjalnych kot³ach
pró bnych. Na rys. (B) podajemy œrednicê i d³ugoœæ pró bnej
komory spalania.
Przyk³ad:     Moc 410 kW: Œrednica 50 cm - d³ugoœæ 1,5
m.
Je¿eli palnik bêdzie mia³ pracowaæ w wyraŸnie mniejszej
komorze spalania, konieczne jest wykonanie pró by wstêp-
nej.
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60 100 140 180 220 300kW260
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1

2

F R VS VR

3

(B)

CIŒNIENIE GAZU
Tabele obok podaj¹ minimalne straty ciœnienia na linii zasilania
gazem, w zale¿noœci od mocy palnika przy 2-gim stopniu.
Kolumna 1
Strata ciœnienia g³owicy palnika. Ciœnienie gazu zmierzone
na wejœciu 1)(B) przy czym:
 Komora spalania 0 mbar
 A) G³owica palnika wyregulowana jak podano na str. 11
 B) G³owica palnika wyregulowana na 0.
Palnik pracuj¹cy na 2-gim stopniu.
Kolumna 2
Strata ciœnienia przepustnicy gazu 2)(B) przy otwarciu
maksymalnym: 90°.

Kolumna 3
Strata ciœnienia rampy gazowej 3)(B) w sk³ad któ rego
wchodz¹: zawó r regulacyjny VR, zawó r bezpieczeñstwa VS
(obydwa przy otwarciu maksymalnym), regulator ciœnienia
R, filtr F firmy DUNGS.

UWAGA: Wartoœci kolumny 3 nie s¹ dok³adne i reprezentuj¹
œredni¹ strat ciœnienia ró ¿nych komponentó w œcie¿ki zasila-
nia. W celu poznania ciœnienia gazu w sieci, któ re jest nie-
zbêdne dla uzyskania ¿¹danej mocy palnika, patrz str. 19 .
Dla dok³adniejszej znajomoœci strat ciœnienia , nale¿y zapoznaæ
siê z wykresami komponentó w ró ¿nych producentó w.

Wartoœci podane w tabelach odnosz¹ siê do:
gazu naturalnego PCI 10 kWh/Nm3 (8,6 Mcal/Nm3). Przy:
gazie naturalnym PCI 8,6 kWh/Nm3 (7,4 Mcal/Nm3), war-
toœci z tabeli pomno¿yæ przez 1,48.

W celu poznania przybli¿onej mocy, z któ r¹ pracuje palnik
przy 2-gim stopniu:
- Odj¹æ ciœnienie w komorze spalania od ciœnienia gazu na
wejœciu 1)(B).
- W odpowiedniej tabeli dla danego palnika, w kolumnie 1
odnaleŸæ wartoœæ ciœnienia najbli¿sz¹ otrzymanemu wynikowi.
- Po stronie lewej odczytaæ odpowiadaj¹c¹ moc.
Przyk³ad: RS 28:
Praca przy 2-gim stopniu
Gaz naturalny PCI 10 kWh/Nm3
Ciœnienie gazu na wejœciu 1)(B) = 6 mbar
Ciœnienie w komorze spalania = 2 mbar  6-2= 4 mbar
któ remu w tabeli RS 28, przy 2-gim stopniu, odpowiada  moc
210 kW.
Wartoœæ ta s³u¿y jako pierwsze przybli¿enie; rzeczywista wy-
dajnoœæ bêdzie zmierzona na liczniku.
Z kolei, w celu poznania ciœnienia gazu, koniecznego na
wejœciu 1)(B) po ustaleniu pracy palnika przy 2-gim stopniu:
- W odpowiedniej tabeli dla danego palnika odnaleŸæ wartoœæ
mocy najbli¿sz¹ wartoœci ¿¹danej.
- Po stronie prawej, kolumna 1, odczytaæ ciœnienie na wejœciu
1)(B).
- Dodaæ do tej wartoœci oszacowane ciœnienie w komorze
spalania.
Przyk³ad: RS 28:
¯¹dana moc przy 2-gim stopniu: 210 kW.
Gaz naturalny G20 PCI 10 kWh/Nm3

Ciœnienie gazu przy mocy 210 kW, z tabeli RS 28, kolumna
1= 4 mbar
Ciœnienie w komorze spalania = 2 mbar 4+2= 6 mbar
ciœnienie niezbêdne na wejœciu 1)(B).
UWAGA: W tym podrêczniku, ciœnienie gazu zosta³o ozna-
czone w sposó b nastêpuj¹cy:
P1 = ciœnienie na g³owicy spalaj¹cej
P2 = ciœnienie poni¿ej regulatora
P3 = ciœnienie powy¿ej regulatora
P4 = ciœnienie powy¿ej filtra
P5 = ciœnienie w sieci

RS 28 ∆p [mbar]

kW 1 2 3
A-B φ3/4 φ1 φ11/4 φ11/2

165 2,5-2,5 0,1 11,1 5,3 3,2 2,1
185 3,1-3,3 0,1 13,4 6,4 3,8 2,5
210 4,0-4,3 0,1 16,5 7,9 4,7 3,1
235 4,7-5,2 0,2 19,9 9,5 5,6 3,8
260 5,5-5,8 0,2 23,6 11,2 6,6 4,5
285 6,3-6,8 0,3 27,5 13,1 7,6 5,3
310 7,0-7,8 0,3 31,6 15,0 8,7 6,2
325 7,5-9,1 0,3 34,2 16,2 9,4 6,7

RS 38 ∆p [mbar]

kW 1 2 3
A-B φ1 φ11/4 φ11/2 φ2

230 2,6-2,6 0,2 9,2 5,4 3,6 1,4
260 3,1-3,5 0,2 11,2 6,6 4,5 1,7
290 3,7-4,5 0,3 13,4 7,9 5,5 2,1
320 4,3-5,8 0,3 15,8 9,2 6,5 2,5
350 4,8-6,9 0,4 18,3 10,6 7,6 3,0
380 5,4-7,9 0,4 20,9 12,1 8,8 3,5
410 6,0-9,0 0,5 23,7 13,7 10,1 4,0
440 6,6-10,7 0,6 26,6 15,3 11,4 4,5

RS 50 ∆p [mbar]

kW 1 2 3
A-B φ1 φ11/4 φ11/2 φ2

290 2,2-2,2 0,3 13,4 7,9 5,5 2,1
330 2,9-3,3 0,4 16,6 9,7 6,9 2,7
370 3,6-4,1 0,5 20,0 11,6 8,4 3,3
410 4,3-5,1 0,6 23,7 13,7 10,1 4,0
450 5,0-6,0 0,7 27,6 15,9 11,9 4,7
490 5,6-7,0 0,9 31,7 18,2 13,7 5,5
530 6,3-8,0 1,0 36,1 20,6 15,7 6,3
580 7,2-9,6 1,2 41,8 23,9 18,5 7,4

(A)
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INSTALACJA

Przed instalacj¹ palnika, nale¿y sprawdziæ w GAZOWNI,
czy maksymalny przep³yw gazu, niezbêdny do instalacji,
jest mo¿liwy do uzyskania, oraz czy ciœnienie w sieci, jak
ró wnie¿ typ gazu, s¹ zgodne z danymi podanymi na
str.6.

P£YTA KOT£A (A)
Wykonaæ otwory w p³ycie zamykaj¹cej komorê spalania jak
na rys. (A). Pozycja gwintowanych otworó w mo¿e byæ
zaznaczona przy u¿yciu uszczelki izolacyjnej palnika.

D£UGOŒÆ G£OWICY (B)
D³ugoœæ g³owicy musi byæ dobrana zgodnie ze wskazaniami
producenta kot³a, i w ka¿dym przypadku powinna byæ wiêk-
sza od gruboœci drzwiczek kot³a ³¹cznie z materia³em
ogniotrwa³ym. Dostêpne d³ugoœci L [mm] s¹ nastêpuj¹ce:

G³owica 10 RS 28 RS 38 RS 50
kró tka 216 216 216
d³uga 351 351 351

W przypadku kot³ó w o obiegu spalin od przodu 13), lub z
komor¹ nawrotn¹, pomiêdzy materia³em ogniotrwa³ym
kot³a 12) i g³owic¹ 10) nale¿y wykonaæ os³onê z materia³u
ogniotrwa³ego 11). Os³ona powinna umo¿liwiæ wyjmowanie
g³owicy.
W przypadku kot³ó w o p³ycie czo³owej ch³odzonej wod¹,
pokrycie ogniotrwa³e 11)-12)(B) nie jest konieczne, za
wyj¹tkiem wyraŸnego nakazu producenta kot³a.

MOCOWANIE PALNIKA DO KOT£A (B)
Przed zamocowaniem palnika do kot³a, nale¿y sprawdziæ,
czy czujnik i elektroda s¹ prawid³owo umieszczone, zgod-
nie z rys. (C).
Nastêpnie oddzieliæ g³owicê spalaj¹c¹ od pozosta³ej czêœci
palnika, rys.(B):
- Wyj¹æ œruby 14) i zdj¹æ obudowê 1)
- Odhaczyæ przegub 4) z elementu wyskalowanego 5)
- Wyj¹æ œruby 2) z dwó ch prowadnic 3)
- Wyj¹æ œrubê 1) i wycofaæ palnik na prowadnicach 3) o
oko³o 100 mm.
- Od³¹czyæ przewody czujnika i elektrody, a nastêpnie ca³-
kowicie zsun¹æ palnik z prowadnic, po wyjêciu zawleczki z
prowadnicy 3).

Zamocowaæ ko³nierz 9)(B) do p³yty kot³a, umieszczaj¹c
pomiêdzy nimi uszczelkê izolacyjn¹ 6)(B), dostarczon¹
seryjnie. U¿yæ 4 œrub, ró wnie¿ seryjnych, po uprzednim
zabezpieczeniu gwintó w œrodkami przeciw zapiekaniu
(smar do wysokich temperatur, grafit).
Po³¹czenie pomiêdzy palnikiem i kot³em musi byæ herme-
tyczne.

Je¿eli umiejscowienie czujnika lub elektrody nie jest prawi-
d³owe, nale¿y wyj¹æ œrubê 1)(D), wyj¹æ czêœæ wewnêtrzn¹
2)(D) g³owicy i przyst¹piæ do ich prawid³owego ustawienia.
Nie nale¿y obracaæ czujnika, lecz pozostawiæ go w pozycji
jak na rys. (C); jego zbyt bliskie po³o¿enie w stosunku do
elektrody zapalaj¹cej mog³oby uszkodziæ sterownik palnika.

(C)

(D)

mm A B C
RS 28 160 224 M 8
RS 38 160 224 M 8
RS 50 160 224 M 8

(A)

(B)
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(A) (B)

(D)

(E)

REGULACJA G£OWICY PALNIKA

W tym stadium instalacji, g³owica palnika z dysz¹ jest za-
mocowana do kot³a, jak pokazuje rys. (A). Regulacja g³owi-
cy jest wiêc szczegó lnie u³atwiona, i zale¿y wy³¹cznie od
mocy rozwijanej przez palnik przy 2-gim stopniu. Dlatego
te¿, przed dokonaniem regulacji g³owicy, nale¿y ustaliæ tê
wartoœæ.
Przewidziane s¹ dwie regulacje g³owicy:
regulacja powietrza i regulacja gazu.

OdnaleŸæ na wykresie (C) wartoœæ (naciêcie-karb), na któ r¹
wyregulowaæ powietrze i gaz.

Regulacja powietrza (A)
Obró ciæ œrubê 4)(A) tak, aby znalezione naciêcie [karb]
zbieg³o siê z przedni¹ p³aszczyzn¹ 5)(A) ko³nierza.

Regulacja gazu (B)
Poluzowaæ œrubê 1)(B) i obró ciæ tulejê 2) tak, aby znalezio-
ne naciêcie [karb] zbieg³o siê z odniesieniem 3).  Zabloko-
waæ œrubê 1).

Przyk³ad:
Palnik RS 38, zainstalowany w kotle o mocy 302 kW i
sprawnoœci 90%, powinien oddawaæ moc 337 kW na 2-
gim stopniu. Z wykresu (C) wynika, ¿e dla tej mocy nasta-
wa powietrza i gazu wynosi 3, zgodnie z rys. (A) i (B).
Uwaga
Wykres (C) podaje optymaln¹ regulacjê g³owicy. Je¿eli
ciœnienie w sieci zasilania gazem jest bardzo niskie, i nie
pozwala na osi¹gniêcie ciœnienia wskazanego na str. 8
przy 2-gim stopniu, i je¿eli tuleja 2)(B) jest tylko czêœciowo
otwarta, mo¿liwe jest pó Ÿniejsze otwarcie tulei o 1-2 na-
ciêcia [karby].

Kontynuuj¹c poprzedni przyk³ad, na str. 8] widaæ, ¿e dla
palnika RS 38 o mocy  337 kW potrzebne jest ciœnienie
oko³o 4,6 mbar na wejœciu 6)(A). Je¿eli nie ma mo¿liwoœci
jego uzyskania, nale¿y otworzyæ tulejê 2)(B) do 4-5 naciê-
cia. Sprawdziæ, czy spalanie jest zadawalaj¹ce i bez pulsa-
cji.
Po zakoñczeniu regulacji g³owicy, ponownie zamontowaæ
palnik 4)(D) na prowadnice 3) w odleg³oœci oko³o 100 mm
od tulei 5) (palnik w pozycji przedstawionej na rys. (B) str.
9),  za³o¿yæ przewody czujnika i elektrody, po czym przesu-
n¹æ palnik a¿ do samej tulei (palnik w pozycji przedstawio-
nej na rys. D). Za³o¿yæ œruby 2) na prowadnice 3). Zamo-
cowaæ palnik do tulei przy pomocy œruby 1) i za³o¿yæ za-
wleczkê na jedn¹ z dwó ch prowadnic 3). Ponownie zaha-
czyæ przegub 8) o element wyskalowany 7).

Uwaga!
Podczas zamykania palnika na dwó ch prowadnicach, nale-
¿y delikatnie wysun¹æ na zewn¹trz przewó d wysokiego
napiêcia oraz kabelek czujnika p³omienia tak, aby by³y lekko
naprê¿one.

LINIA ZASILANIA GAZEM
Przewó d  gazowy oraz zespó ³ elektrozaworó w powinny byæ
zamontowane zgodnie ze wskazó wkami podanymi w Roz-
dziale Dodatkowym 1, str. 17].
Zespó ³ elektrozaworó w, zamawiany oddzielnie, bêdzie
pod³¹czany do palnika 1)(E) za poœrednictwem ko³nierza
2), uszczelki 3) i œrub 4), dostarczanych z palnikiem.
Zasilanie gazem mo¿e byæ montowane z lewej b¹dŸ prawej
strony, zale¿nie od potrzeby, jak przedstawiono na rys. (E).
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(A)
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(C)

PO£¥CZENIA ELEKTRYCZNE
Stosowaæ przewody giêtkie. Wszystkie przewody, prze-
znaczone do pod³¹czenia do wtyczek 6)(A) palnika nale¿y
przeprowadziæ przez seryjne przepusty kablowe, któ re
nale¿y umieœciæ w specjalnie wykonanych w tym celu otwo-
rach w p³ycie, od strony lewej lub od prawej, po uprzednim
poluzowaniu œrub 7), otwarciu p³yty (czêœci 8 i 9), i wyjêciu
cienkiej membrany, przykrywaj¹cej otwory. U¿ycie przepu-
stó w kablowych oraz wyciêtych wczeœniej otworó w mo¿e
odbywaæ siê na ró ¿ne sposoby; tytu³em przyk³adu, poda-
jemy jedn¹ z mo¿liwoœci:
RS 28 i RS 38
1 - Pg 11 Rampa gazowa
2 - Pg 11 Zasilanie jednofazowe
3 - Pg 9 Zdalne sterowanie TL
4 - Pg 9 Zdalne sterowanie TR
RS 50
1 - Pg 11 Zasilanie tró jfazowe
2 - Pg 11 Zasilanie jednofazowe
3 - Pg 9 Zdalne sterowanie TL
4 - Pg 9 Zdalne sterowanie TR
5 - Pg 11 Rampa gazowa

SCHEMAT (B) - Zasilanie jednofazowe
Po³¹czenie elektryczne palnikó w RS 28 - RS 38

SCHEMAT (C) - Zasilanie tró jfazowe
Po³¹czenie elektryczne palnikó w RS 50

LEGENDA SCHEMATÓW (B) - (C)
IN- Wy³¹cznik rêcznego zatrzymania palnika
X4- Wtyczka 4-biegunowa
X5- Wtyczka 5-biegunowa
X6- Wtyczka 6-biegunowa
X7- Wtyczka 7-biegunowa
PG- Presostat ciœnienia gazu min.
S- Zdalna sygnalizacja awarii palnika
TR- Termostat 2-stopnia (opcjonalnie mostek)
TL- Termostat 1-stopnia
TS- Termostat bezpieczeñstwa z rêczn¹ de blokad¹
VR- Zawó r regulacyjny
VS- Zawó r bezpieczeñstwa

SCHEMAT (D)
Regulacja przekaŸnika termicznego 20)(A) str.7
S³u¿y do zabezpieczenia silnika elektrycznego.
Je¿eli silnik pod³¹czony jest w gwiazdê, przekaŸnik ustawiæ
w pozycji "MIN"
Je¿eli silnik pod³¹czony jest w tró jk¹t, przekaŸnik ustawiæ w
pozycji "MAX"
Uwagi:
Modele RS 28-38-50 uzyska³y homologacjê na dzia³anie
przerywane. Oznacza to, ¿e, zgodnie z normami, powinny
zatrzymywaæ siê co najmniej 1 raz w ci¹gu 24 godzin po-
zwalaj¹c oprzyrz¹dowaniu elektrycznemu na dokonanie
kontroli w³asnej skutecznoœci w momencie uruchamiania.
Normalnie, zatrzymanie palnika zapewniane jest przez
termostat kot³a. Gdyby nie mia³o to miejsca, konieczne jest
do³¹czenie szeregowe do IN wy³¹cznika czasowego, któ ry
bêdzie sterowa³ zatrzymaniem palnika co najmniej 1 raz w
ci¹gu 24 godzin.
Modele RS 28-38-50 opuszczaj¹ fabrykê ju¿ przystosowa-
ne do pracy dwustopniowej, a zdalne sterowanie TR musi
byæ przy³¹czone.
Z kolei, je¿eli zachodzi potrzeba zastosowania palnika tylko
o jednym stopniu pracy, nale¿y zast¹piæ TR przez mostek
pomiêdzy zaciskami T6 i T7 wtyczki X4.

3~
M

AMPER

Min Max

380V 220V

RS 50
Ustawienie przekaŸnika termicznego

(D)
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(C)

00 30

00 30
St2

St0

St1

(F)

REGULACJE PRZED PIERWSZYM ZAPALENIEM

Regulacja g³owicy palnika, powietrza i gazu, zosta³a ju¿ opisa-
na na str. 11. Pozosta³e czynnoœci regulacyjne wykonaæ na-
stêpuj¹co:
- Otworzyæ zawory rêczne, umieszczone przed elektrozawo-
rami.
- Presostat ciœnienia minimalnego gazu wyregulowaæ na po-
cz¹tek skali (A).
- Presostat ciœnienia minimalnego powietrza wyregulowaæ na
pocz¹tek skali (B).
- Odpowietrzyæ ruroci¹g gazowy, odkrêcaj¹c œrubê 1)(A),
znajduj¹c¹ siê na presostacie ciœnienia minimalnego gazu.
Wypuszczane powietrze zaleca siê odprowadzaæ na zewn¹trz
budynku , a¿ do wyczucia charakterystycznego zapachu gazu.
- Manometr typu U-rurka (C) zamontowaæ na kró æcu pomia-
rowym ciœnienia gazu na g³owicy palnika. S³u¿y on do przybli-
¿onego okreœlania mocy palnika przy 2-gim stopniu za pomoc¹
tabel ze str. 9].
- Pod³¹czyæ ró wnolegle do dwó ch elektrozaworó w gazu VR i
VS (D) dwie lampki, lub testery, s³u¿¹ce do kontroli momentu
dop³ywu napiêcia.
Przed zapaleniem palnika, nale¿y wyregulowaæ stabilizator
ciœnienia gazu w taki sposó b, aby zapalenie odby³o siê w wa-
runkach maksymalnego bezpieczeñstwa, a wiêc przy bardzo
niewielkim wyp³ywie gazu.

Stabilizator ciœnienia R (D)
- Odkrêciæ œrubê 1), któ ra dociska sprê¿ynê stabilizatora R,
bez jej wyjmowania w taki sposó b, aby uzyskaæ minimalne
ciœnienie gazu na jego wyjœciu.

Elektrozawó r bezpieczeñstwa VS (D)
- Otworzyæ ca³kowicie elektrozawó r VS, gdy¿ jego czêœciowe
zamkniêcie spowoduje niepotrzebny spadek ciœnienia.

Elektrozawó r regulacyjny VR (D)
- Zawó r VR otwiera siê na dwa nastêpuj¹ce po sobie tempa,
jak przedstawia to wykres (E)
  1-sze otwarcie szybkie     2-gie otwarcie powolne
- Wyregulowaæ otwarcie szybkie w taki sposó b, aby moc przy
zapalaniu stanowi³a 20-30% mocy przy 2-gim stopniu.
- Wyregulowaæ przep³yw zaworu w taki sposó b, aby moc pal-
nika przy 2-gim stopniu by³a ni¿sza od mocy wymaganej przez
kocio³.

Si³ownik  (D)
Si³ownik reguluje ró wnoczeœnie przepustnicê powietrza i prze-
pustnicê gazu, poprzez krzywkê o zmiennym profilu. K¹t obro-
tu na si³owniku jest ró wny k¹towi na elemencie wyskalowanym
przepustnicy gazu. Si³ownik wykonuje obró t o 90° w czasie 12
sekund.
Nie nale¿y zmieniaæ wykonanej w fabryce regulacji 4 krzywek
w któ re urz¹dzenie jest wyposa¿one. Nale¿y po prostu
sprawdziæ, czy krzywki s¹ wyregulowane jak poni¿ej:

Krzywka St2 : 90°   Ogranicza obró t do maksimum.
Przy palniku pracuj¹cym przy 2-gim stopniu, przepustnica
gazu powinna byæ ca³kowicie otwarta: 90°.

Krzywka St0 : 0°      Ogranicza obró t do minimum.
Przy palniku wygaszonym przepustnica gazu i przepustnica
powietrza powinny byæ zamkniête: 0°.

Krzywka St1 : 15°    Reguluje pozycjê zapalania i moc
przy 1-szym stopniu.

Krzywka MV : nie u¿ywana

(A) (B)

PRESOSTAT MINIMALNEGO
CIŒNIENIA GAZU

PRESOSTAT MINIMALNEGO
CIŒNIENIA POWIETRZA

F R

1

VS VR

LINIA ZASILANIA GAZEM

(D)

CZAS

SZYBKIE OTWARCIE

POWOLNE OTWARCIE

FUNKCJONOWANIE ELEKTROZAWORU VR

ÆI
ŒN

IE
N

IE

(E)
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0

I

I

II

PALNIK STOPNIE

WY£.

ZA£. 2°

1°

(A)

F R

1

VS VR

LINIA ZASILANIA GAZEM

(B)

URUCHOMIENIE PALNIKA

W³¹czyæ obwó d sterowania (termostaty), i ustawiæ:
 wy³¹cznik 1)(A) w pozycji "Palnik zapalony".
 wy³¹cznik 2)(A) w pozycji "1-szy STOPIEÑ ".
Gdy tylko palnik uruchomi siê, nale¿y sprawdziæ kierunek obro-
tó w silnika przez wziernik p³omienia 18)(A) str. 6 [oryg].
Sprawdziæ, czy ¿aró wki, lub testery, pod³¹czone do elektroza-
woró w wskazuj¹ brak napiêcia. Je¿eli sygnalizuj¹ napiêcie,
natychmiast wy³¹czyæ palnik i skontrolowaæ po³¹czenia elek-
tryczne.

ZAPALENIE PALNIKA:
Po wykonaniu czynnoœci opisanych w punkcie poprzednim,
palnik powinien zapaliæ siê. Je¿eli silnik uruchamia siê, lecz
p³omieñ nie pojawia siê, a sterownik palnika wchodzi w stan
blokady, wcisn¹æ przycisk de-blokady i wykonaæ now¹ pró bê
rozruchu. Je¿eli ci¹gle nie mo¿na uzyskaæ p³omienia, mo¿e to
oznaczaæ, ¿e gaz nie dop³ywa do g³owicy  w odpowiednim
czasie 2 sekund. W takim przypadku, nale¿y zwiêkszyæ wyp³yw
gazu przy zapalaniu, na elektrozaworze VR. Je¿eli nadal nie
mo¿na uzyskaæ p³omienia, nale¿y zwiêkszyæ ciœnienie wyp³ywu
gazu regulatora R(B), dokrêcaj¹c œrubê 1) o 1-2 obroty. Ci-
œnienie gazu na g³owicy palnika pokazuje zamontowana wcze-
œniej U-rurka (C) str. 13].
Gdy ju¿ nast¹pi zapalenie, nale¿y przejœæ do ca³kowitej regula-
cji palnika.

REGULACJA PALNIKA:
Dla uzyskania optymalnej regulacji palnika, konieczne jest
wykonanie analizy spalin na wyjœciu z kot³a. Regulacjami ju¿
dokonanymi, któ rych zasadniczo nie wymagaj¹ ju¿ ¿adnej
pó Ÿniejszej regulacji, s¹:

 G³owica palnika (powietrza i gazu)
 Si³ownik, krzywki St2 - St0 - MV
- Moc przy zapalaniu

Dalszymi regulacjami, któ re nale¿y wykonaæ, s¹ kolejno:
1 - Moc palnika przy 2-gim stopniu
2 - Moc palnika przy 1-szym stopniu
3 - Moce poœrednie pomiêdzy obydwoma stopniami
4 - Presostat minimalnego ciœnienia powietrza
5 - Presostat minimalnego ciœnienia gazu

1 - Moc przy 2-gim stopniu

Moc przy 2-gim stopniu wybierana jest z zakresu, podanego
na str. 8].
Poprzedzaj¹cy opis dotyczy palnika zapalonego, pracuj¹cego
przy 1-szym stopniu. Teraz ustawiæ wy³¹cznik 2)(A) w pozycjê
2-go stopnia: si³ownik otworzy zasuwê powietrza i ró wnocze-
œnie przepustnicê gazu o 90°.

Regulacja gazu
Zmierzyæ wydatek gazu na liczniku. Tytu³em orientacyjnym,
wydatek ten mo¿e byæ znaleziony w tabelach na str. 8 [oryg.].
Wystarczy odczytaæ ciœnienie gazu na manometrze w kszta³-
cie "U", patrz rys.(C) str.13, i wykonaæ wskazó wki podane na
str.9].

- Je¿eli konieczne jest zmniejszenie go, nale¿y lekko zamkn¹æ
zawó r regulacyjny VR (B) (regulator ciœnienia zosta³ wczeœniej
ustawiony na ciœnienie minimum, str. 12
  [Oryg.].
- Je¿eli konieczne jest zwiêkszenie go, nale¿y najpierw otwo-
rzyæ zawó r regulacyjny VR (B), a nastêpnie, jeœli to nie wystar-
cza, dokrêciæ œrubê 1) regulatora R (B) o 1-2
obroty w celu zwiêkszenia ciœnienie gazu na wyjœciu.
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(C)

8,7=5,7+3
+3mbar

260
kW

RS 28
1

Regulacja powietrza

Progresywnie zmieniaæ profil krzywki 4)(A), obracaj¹c jej
œruby wewn¹trz otworó w 6)(A).
- W celu zwiêkszenia przep³ywu powietrza, dokrêciæ œruby.
- W celu zmniejszenia go, odkrêciæ œruby.

Ciœnienie powietrza na doprowadzeniu 1)(C) powinno byæ
w przybli¿eniu takie, jakie wskazano w tabeli (B), powiêk-
szone o ciœnienie w komorze spalania, zmierzone na do-
prowadzeniu 2). Przyk³ad na rysunku

2 - Moc przy 1-szym stopniu
Moc przy 1-szym stopniu powinna byæ wybrana z zakresu
podanego na str.8.
Wy³¹cznik 2)(A) str. 14 ustawiæ w pozycjê 1-go stopnia:
si³ownik zamknie zasuwê powietrza oraz, ró wnoczeœnie,
przymknie przepustnicê gazu do 15°, tzn. do wartoœci
ustawionej  fabrycznie.

Regulacja gazu
Zmierzyæ wydatek gazu na liczniku.
- Je¿eli konieczne jest zmniejszenie go, nale¿y zmniejszaæ
niewielkimi kolejnymi ruchami k¹t krzywki St1 (D), tzn.
przechodziæ z k¹ta 15° na 13°, 11°, ...
- Je¿eli konieczne jest zwiêkszenie go, przejœæ na 2-gi sto-
pieñ, prze³¹czaj¹c wy³¹cznik 2)(A) str. 14, po czym zwiêk-
szyæ nieco k¹t krzywki St1 niewielkimi kolejnymi ruchami,
tzn. przechodz¹c z k¹ta 15° na 17°, 19°, ...
Nastêpnie powró ciæ do 1-go stopnia i zmierzyæ wydatek
gazu.

Uwaga:

Si³ownik œledzi regulacjê krzywki St1 tylko wtedy, gdy
zmniejsza siê k¹t. Je¿eli zachodzi koniecznoœæ zwiêkszenia
tego k¹ta, niezbêdne jest przejœcie do 2-go stopnia, po-
wiêkszenie k¹ta, a nastêpnie powró t do 1-go stopnia w
celu sprawdzenia skutku regulacji.
Je¿eli powiêkszy siê k¹t St1 przy palniku pracuj¹cym przy
1-szym stopniu, nast¹pi zatrzymanie palnika.
Do ewentualnej regulacji krzywki St1 nale¿y zdj¹æ pokrywê
1), za³o¿on¹ na zatrzask, jak przedstawiono na rysunku
(D), wyj¹æ kluczyk 2), znajduj¹cy siê wewn¹trz, i umieœciæ
kluczyk w szczelinie krzywki St1.

Regulacja powietrza
Progresywnie zmieniaæ profil krzywki 4)(A) œrubami we-
wn¹trz otworó w 6)(A). O ile to mo¿liwe, nie dokrêcaæ
pierwszej œruby: chodzi o œrubê, któ ra ca³kowicie zamyka
przepustnicê powietrza.

3 - Moce poœrednie

Regulacja gazu - Regulacja nie jest wymagana.

Regulacja powietrza
Wy³¹czyæ palnik wy³¹cznikiem 1)(A) str.14, wyj¹æ krzywkê
o zmiennym profilu, ustawiaj¹c szczelinê 2)(A) si³ownika w
pozycji pionowej, i obró ciæ œruby poœrednie krzywki tak, aby
jej pochylenie by³o progresywne. Sprawdziæ kilkakrotnie,
obracaj¹c rêcznie krzywkê do przodu i do ty³u: ruch powi-
nien byæ miêkki i bez oporó w. Nale¿y uwa¿aæ, aby nie prze-
stawiæ œrub na zakoñczeniach krzywki - zosta³y one wyre-
gulowane wczeœniej przy 1-szym i 2-gim stopniu.

1 Si³ownik
2 Odblokowanie krzywki 4
3 Pokrywa krzywek
4 Krzywka o zmiennym profilu
5 Œruby do regulacji zmiennego profilu
6 Wyciêcie w celu dostêpu do œruby 5
7 Skala
6 Element skalowany przepustnicy gazu

(A)

RS 28 RS 38 RS 50
kW mbar kW mbar kW mbar
160 5,1 230 5,5 290 7,3
185 5,2 260 5,8 330 7,4
210 5,4 290 6,0 370 7,6
235 5,5 320 6,4 410 7,7
260 5,7 350 6,7 450 7,8
285 5,8 380 7,0 490 8,0
310 6,0 410 7,4 530 8,1
325 6,1 440 7,7 580 8,2

Ciœnienie powietrza na
g³owicy palnika przy
pracy na 2-gim stop-
niu, i przy zerowym
ciœnieniu w komorze
spalania.

(B)

(D)
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Uwaga:

Po zakoñczeniu regulacji mocy 1-2-3, nale¿y skontrolowaæ
zapalanie. Jego odg³os powinien byæ identyczny, jak odg³os
dalszej pracy. W przypadku pulsacji, nale¿y zmniejszyæ
przep³yw przy zapalaniu, reguluj¹c zawó r VR, str. 14.
Przejœcie z 1-go na 2-gi stopieñ ró wnie¿ powinno odbywaæ
siê bez pulsacji.
Na koniec ponownie zmierzyæ wartoœci spalania 1-go i 2-
go stopnia: mog³y one ulec niewielkim zmianom po regula-
cji œrub poœrednich krzywki.

4 - Presostat ciœnienia powietrza (A)

Wykonaæ regulacjê presostatu powietrza po wykonaniu
wszystkich innych regulacji palnika, przy presostacie po-
wietrza ustawionym na pocz¹tek skali (A). Przy palniku
pracuj¹cym na 1-szym stopniu, zwiêkszyæ nastawê ciœnie-
nia, obracaj¹c powoli, w prawo, pokrêt³o, a¿ do blokady
palnika.
Nastêpnie obró ciæ pokrêt³o w kierunku przeciwnym, o
1mbar, po czym powtó rzyæ rozruch palnika dla sprawdze-
nia poprawnoœci regulacji.
Je¿eli palnik ponownie blokuje siê, nale¿y jeszcze raz obró -
ciæ nieco pokrêt³o w kierunku przeciwnym do biegu wska-
zó wek zegara o 0,5 mbar.

Uwaga:

Stan pracy presostatu kontrolowany jest przy ka¿dorazo-
wym rozruchu palnika. Oznacza to, ¿e rozruch palnika ma
miejsce wy³¹cznie wtedy, gdy presostat powietrza znajduje
siê w prawid³owej pozycji spoczynkowej, i ¿e rozruch ma
miejsce wy³¹cznie wtedy, gdy presostat sygnalizuje ciœnie-
nie powietrza za wentylatorem. Zainstalowany presostat
jest typu ró ¿nicowego. W przypadku silnego podciœnienia
w komorze spalania w czasie fazy wentylacji wstêpnej,
któ re nie bêdzie dopuszcza³o, aby presostat powietrza
ustawi³ siê w pozycji zamkniêtej, nale¿y zainstalowaæ rurkê
pomiêdzy presostatem powietrza a otworem ss¹cym wen-
tylatora.

5 - Presostat minimalnego ciœnienia gazu (B)

Wykonaæ regulacjê presostatu minimalnego ciœnienia gazu
po wykonaniu wszystkich innych regulacji palnika, przy
presostacie ustawionym na pocz¹tek skali (B).
Doprowadziæ palnik do pracy na 2-gim stopniu. Powoli
zamykaæ rêczny zawó r 2)(A) str. 18, a¿ ciœnienie, zmie-
rzone na z³¹czce 1) presostatu (B) obni¿y siê o 5-6 mbar w
stosunku do wartoœci dzia³ania. Obracaæ powoli pokrêt³o
presostatu, a¿ do jego zadzia³ania, powoduj¹cego zatrzy-
manie palnika. Ca³kowicie otworzyæ zawó r 2)(A) str. 18.

1

3

4
5

6 7
8

9
10

2

2,5

15

20

25
30 35

40
45
50

101

Presostat ciœnienia powietrza

Presostat minimalnego ciœnienia gazu

(B)

(A)
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(A)

DIN 4788 (2-90)
STOPIEÑ 1O 2O

E % 10 ÷ 30 10 ÷ 20 (kW<=350) – 10 ÷ 15 (kW>350)
mg/kWh 100
ppm 80

CO max

% 0,008
mg/kWh 150 (kW<=350) – 200(kW>350)
ppm 75

NOx max

% 0,0075

E % (nadmiar powietrza)=CO2 max

(B)

CHARAKTERYSTYKI SPALANIA

MOC PALNIKA PRZY 2-GIM STOPNIU
Nie powinna przekraczaæ mocy przewidzianej przez kocio³:
powinna  byæ wybrana, w zale¿noœci od koniecznoœci wy-
maganego ciep³a rzeczywistego, z zakresu mocy (strona
8).
Im mniej obci¹¿ony jest kocio³, tym bardziej obni¿a siê
temperatura spalin, wzrasta wydajnoœæ spalania, i tym
wiêksza jest oszczêdnoœæ na paliwie.

MOC PALNIKA PRZY 1-SZYM STOPNIU
Wyregulowana mo¿liwie jak najni¿ej, w zale¿noœci od wy-
mogó w u¿ytkowych i tworzenia siê kondensacji. We
wszystkich przypadkach, powinna ona znajdowaæ siê w
podanym zakresie mocy, strona 8.

EMISJE DO ATMOSFERY
Kocio³ pró bny rys. (B), str. 8:
Emisje CO2-CO-NOx, uzyskane w laboratoriach przez nasze
palniki s¹ ni¿sze od limitó w ustalonych przez normy DIN
4788 w warunkach dzia³ania okreœlonych przez normy,
patrz (A).

TEMPERATURA SPALIN
Zmienia siê w zale¿noœci od istniej¹cego uk³adu. Im ni¿szy
jest przep³yw, tym ni¿sza jest temperatura, i tym wy¿sza
jest oszczêdnoœæ paliwa. Nale¿y uwzglêdniaæ fakt, ¿e nad-
mierne obni¿enie temperatury powoduje kondensacjê.

CIŒNIENIE W KOMORZE SPALANIA
Powinno ono odpowiadaæ ciœnieniu, któ re jest przewidzia-
ne przez producenta kot³a. Zmniejsza siê ono wraz ze
zmniejszaniem wydajnoœci palnika i wraz ze wzrostem
CO2. Je¿eli ciœnienie w komorze jest wyraŸnie wy¿sze, ni¿
przewidziane, i je¿eli moc palnika jest prawid³owa, nale¿y
sprawdziæ, czy kocio³ nie jest zanieczyszczony, czy przewó d
odprowadzenia spalin jest czysty, i czy komin jest zwymia-
rowany prawid³owo.

KONTROLA OBECNOŒCI P£OMIENIA (B)
Palnik wyposa¿ony jest w system jonizacyjny do kontroli
obecnoœci p³omienia. Minimalny pr¹d zadzia³ania wynosi  5
µA. Palnik wytwarza pr¹d wyraŸnie wiêkszy, taki, któ ry
normalnie nie wymaga ¿adnej kontroli. Gdyby jednak zasz³a
potrzeba zmierzenia pr¹du jonizacji, nale¿y od³¹czyæ z³¹cz-
kê 26)(A) str. 7, umieszczon¹ na przewodzie czujnika
jonizacji, i pod³¹czyæ mikroamperomierz na pr¹d sta³y, o
zakresie 100 mA. Uwaga na biegunowoœæ.

KONTROLE KOÑ COWE (przy pracuj¹cym palniku)
-Od³¹czyæ jeden przewó d presostatu gazu progu minimal-
nego:
-Otworzyæ zdalne sterowanie TL:
-Otworzyæ zdalne sterowanie TS:
=Palnik powinien zatrzymaæ siê
-Od³¹czyæ przewó d wspó lny P presostatu powietrza:
-Od³¹czyæ przewó d czujnika jonizacji:
=Palnik powinien zablokowaæ siê
-Sprawdziæ, czy blokady mechaniczne urz¹dzeñ regulacyj-
nych s¹ prawid³owo dokrêcone.
-Przed opuszczeniem pomieszczeñ sporz¹dziæ protokó ³ z
uruchomienia palnika i wpisaæ do niego nastawy i uzyskane
parametry.

MMI/813
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123P456P289

P1

12

11

10 13 7
4

Dostarczone
na zamó wienie

Dostarcza
instalator

(A)

1 - LINIA ZASILANIA GAZEM
*Licznik gazu powinien posiadaæ przep³yw wiêkszy ni¿
maksymalny wydatek palnika.
*Przewó d pomiêdzy licznikiem i palnikiem powinien mieæ
odpowiedni przekró j dla wydatku maksymalnego. Pomiêdzy
palnikiem zapalonym i palnikiem wygaszonym nie powinna
wystêpowaæ ró ¿nica ciœnienia wiêksza ni¿ 0,5 mbar, zmie-
rzonego w P4.
*Rury i z³¹czki, chronione od wewn¹trz przeciwko korozji,
powinny byæ skontrolowane i oczyszczone przed wprowa-
dzeniem ich do pracy.
*Elektrozawory 8)-9)(A) gazu powinny znajdowaæ siê mo¿-
liwie jak najbli¿ej palnika, w sposó b zapewniaj¹cy dop³yw
gazu do g³owicy spalaj¹cej w czasie bezpieczeñstwa 2
sekund.
*Rampa gazowa powinna byæ podtrzymywana przez od-
powiedni wspornik, tak, aby nie by³a pod dzia³aniem, lub
aby nie wywo³ywa³a naprê¿eñ mechanicznych.
*Ponadto, nale¿y umo¿liwiæ zdejmowanie rampy w jednym
punkcie tak, aby pozwoliæ na ewentualne otwieranie drzwi-
czek kot³a.
*Rampa gazowa mo¿e byæ pod³¹czona od strony prawej
lub lewej palnika.
*Kiedy istnieje wiêksza liczba palnikó w, zasilanych ró wno-
legle przez ten sam przewó d gazowy, ka¿da z ramp gazo-
wych powinna posiadaæ swó j w³asny regulator ciœnienia.
*Wszystkie komponenty linii zasilania gazem musz¹  spe³-
niaæ obowi¹zuj¹ce normy.
*Komponenty, przez któ re przep³ywa gaz, powinny byæ
zainstalowane z przestrzeganiem strza³ek wskazuj¹cych
na kierunek przep³ywu, znajduj¹cych siê na samych kom-
ponentach.
*Nie umieszczaæ cia³ obcych w przewodzie gazowym, a
szczegó lnie za filtrem 5)(A).
*Sprawdziæ dok³adnie szczelnoœæ ca³ego przewodu przed
pod³¹czeniem rampy gazowej, poddaj¹c go pró bie ciœnie-
nia na powietrze, zgodnie z normami lokalnymi.
*Sprawdziæ, czy zakres regulacji regulatora ciœnienia (ko-
lor sprê¿yny) pokrywa siê z ciœnieniem P2, koniecznym dla
palnika (patrz Rozdzia³ Dodatkowy 2).

RAMPA GAZOWA (A)
Rampa dostarczana jest przez importera na ¿yczenie
(czêœæ L).
Jest ona zgodna z normami DIN 4788 i przy dodatkowym
zamó wieniem posiada uk³ad kontroli szczelnoœci elektro-
zaworó w 13)(A).

LEGENDA (A)
1 - Przewó d doprowadzaj¹cy gaz
2 - Zawó r rêczny
3 - £¹cznik antywibracyjny
4 - Manometr z zaworem przyciskowym
5 - Filtr
6 - Regulator ciœnienia
7 - Presostat ciœnienia gazu
8 - Elektrozawó r bezpieczeñstwa VS
9 - Elektrozawó r  regulacyjny VR  Dwie regulacje:
 wydajnoœæ zapalania (otwieranie szybkie)

wydajnoœæ maksymalna (otwieranie powolne)
10 - Uszczelka i ko³nierz dostarczane wraz z palnikiem
11 - Przepustnica regulacyjna gazu
12 - Palnik
13 - Uk³ad kontroli szczelnoœci elektrozaworó w 8)-9)
P4 - Ciœnienie powy¿ej filtra
P2 - Ciœnienie poni¿ej regulatora
P1 - Ciœnienie na g³owicy spalaj¹cej
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VR VS

P2 P3 P5

mbar
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G H I

(A)

2 - REGULACJA CIŒNIENIA GAZU
Wykonuje siê j¹ obracaj¹c œrubê 1 regulatora ciœnienia
(A):
- dokrêcaj¹c j¹, ciœnienie P2 na wyjœciu wzrasta
  Poz. A = P2 max.
- odkrêcaj¹c j¹, ciœnienie maleje
  Poz. B = P2 min.

WYBÓR I REGULACJA REGULATORA CIŒNIENIA
- Ustaliæ ró ¿nicê ciœnienia przed i za regulatorem przy
MAKSYMALNYM wydatku palnika:

    ∆ P = P3 - P2 lub (B):

P3 = P5 - I - H - G
P5 = Ciœnienie sieci
I  =     ∆p przewodu : max 0,5 mbar
H  =   ∆p zaworu rêcznego : max 0,5 mbar
G  =   ∆p filtra : patrz Katalog filtra

P2 = A + B + C + D
A  = Ciœnienie komory spalania. Patrz Katalog kot³a
B  =   ∆p g³owicy spalaj¹cej  Patrz kolumna 1 str. 9
C  =   ∆p zaworu motylkowego Patrz kolumna 2 str. 9
D  =  ∆p zaworó w gazu VS i VR (przy otwarciu maksymal-
nym) Patrz Katalog zaworó w

- Znalezion¹ wartoœæ   ∆P dzieli siê przez 2:

   ∆P/2, podane przez E w (B), bêdzie spadkiem ciœnienia
minimum regulatora, któ re, przy maksymalnym wydatku
palnika, bêdzie s³u¿y³o do wyboru regulatora.
Pozosta³e   ∆P/2, podane przez E w (B), bêdzie spadkiem
ciœnienia minimum, wybranym przez instalatora, któ re
pozwoli membranie regulatora na oscylowanie i na pod-
trzymywanie P2 na sta³ym poziomie.
Innymi s³owy, koñcowy spadek ciœnienia powinien wynosiæ
co najmniej dwukrotnoœæ minimalnego ciœnienia regulato-
ra, podanego w katalogu producenta.
Je¿eli ciœnienie w sieci jest bardzo wysokie, nale¿y wybraæ
regulator z maksymalnym ∆p, dostêpnym w katalogu, a
nastêpnie dokrêciæ œrubê 1)(A) a¿ do uzyskania ciœnienia
P2, koniecznego dla palnika. W tym przypadku, F (spadek
ciœnienia wybrany przez instalatora) bêdzie wy¿sze od E
(spadek ciœnienia regulatora).
Uwaga. Regulatory posiadaj¹ wiêksz¹ liczbê sprê¿yn 2)(A),
któ re dostêpne s¹ w ró ¿nych kolorach; nale¿y wybraæ tak¹
sprê¿ynê, któ rej zakres regulacji zawiera ciœnienie P2.
MINIMALNE CIŒNIENIE GAZU W SIECI (B)
Je¿eli przed zainstalowaniem palnika konieczne jest po-
znanie minimalnego, koniecznego ciœnienia w sieci dla
uzyskania mocy maksymalnej, nale¿y wykonaæ obliczenie:

P5 = A + B + C + D + E + F + G + H + I

A  = Ciœnienie w komorze spalania
B  =   ∆p g³owicy spalaj¹cej palnika
C  =   ∆p zaworu motylkowego palnika 
D  =   ∆p zaworó w gazu (VS + VR)
E  =   ∆p minimum regulatora ciœnienia
F  =   ∆p wybrane przez instalatora na regulatorze F = E
G  =   ∆p filtra
H  =   ∆p zaworu rêcznego
I  =     ∆p przewodu licznik - rampa gazowa

B + C + D + E + F + G   patrz tabele str. 9 , kolumna 3

P2 P3

A

B
2

REGULATOR CIŒNIENIA GAZU

(A)

WYKRES SPADKÓW CIŒNIEÑ  GAZU
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(A)

1kW = 860kcal/h 1mcal = 1000kcal

PB  = [kW] PC[kW]

100
[%] [%] [%]=100-Qs

Q =
N
[Nm /h]

3 PB[kW]
PCI[kWh/Nm ]

3 Q =[m /h]
3 Q

N
[Nm ]

3

f

f=
0,2695*(Pb +Pg )[mbar] [mbar]

273+tg[ C]
o

[1] [2]

[3] [4]

[5] [6]

[7]

przyk³ad:
PC=900kW; =90% PCI=10kWh/Nm
Pb=1000mbar            Pg=40mbar tg=20 C

3

o

PB=          =1000kW900
90
100

Q =            = 100Nm /h
N

31000
10

Q=            = 104,5m /h
3100

0,957f=                                  =0,9570,2695*(1000+40)
273+20

Wspó ³czynnik korekcyjny

3 - PRZEP£YW GAZU NA LICZNIKU

Moce kot³a PC i palnika PB wyra¿one s¹ w kW. Czêsto
wyra¿a siê je ró wnie¿ w kcal/h i w Mcal/h.

Relacja pomiêdzy kW i kcal/h dana jest przez [1]

Relacja pomiêdzy Mcal/hi kcal/h dana jest przez [2]

Niezbêdna moc palnika PB przy mocy nominalnej kot³a PC
dana jest przez [3]

Wydajnoœæ spalania h dana jest przez [4]
Gdzie QS s¹ stratami ciep³a w kominie.
Dla nowoczesnych kot³ó w mo¿na przyj¹æ, ¿e h = 90%

Znormalizowany przep³yw gazu QN, tzn. dla temperatury
0°C i ciœnienia 1013 mbar, koniecznych dla uzyskania
mocy palnika, dany jest przez [5]
Gdzie PCI jest doln¹ wartoœci¹ opa³ow¹ wskazan¹ przez
gazowniê.

Przep³yw gazu, zmierzony na liczniku, dany jest przez
[6]

Gdzie "f" jest wspó ³czynnikiem korekcyjnym danym przez
[7]

lub przez wykres (B), przy uwzglêdnieniu, ¿e:

   Pb = ciœnienie barometryczne  mbar
   Pg = ciœnienie gazu  mbar
   tg = temperatura gazu  °C
   (Pg i tg zmierzone na liczniku)

950 1000 1100 1200 1250
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(B) Przyk³ad: Pb+Pg = 1040 mbar >>tg 10°C >> f =0,990

tg C
of
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Instalacja elektryczna wykonana w fabryce RS 28

(A)

Instalacja elektryczna wykonana w fabryce RS 38

(B)

Instalacja elektryczna wykonana w fabryce RS 50

4 - INSTALACJA ELEKTRYCZNA
     wykonana w fabryce

SCHEMAT (A)
Palnik RS 28

SCHEMAT (B)
Palnik RS 38

SCHEMAT (C)
Palniki RS 50

Modele RS 50 opuszczaj¹ fabrykê jako dostosowane
do zasilania elektrycznego 380V.
Je¿eli zasilanie wynosi 220V, nale¿y zmieniæ pod³¹-
czenie silnika (z gwiazdy na tró jk¹t), oraz regulacjê
przekaŸnika termicznego.

LEGENDA SCHEMATÓW (A) - (B) - (C)

C - Kondensator
CMV - Stycznik silnika
F1 - Filtr
MMI 813 - Sterownik palnika
I1 - Wy³¹cznik: palnik zapalony - wygaszony
I2 - Wy³¹cznik: 1-szy - 2-gi stopieñ
MV - Silnik wentylatora
PA - Presostat ciœnienia powietrza
RT - PrzekaŸnik termiczny
SM - Si³ownik
SO - Czujnik (sonda) jonizacyjny
SP - Wtyczka - gniazdko
TA - Transformator zap³onowy
TB - Uziemienie palnika
X4 - Wtyczka 4-biegunowa
X5 - Wtyczka 5-biegunowa
X6 - Wtyczka 6-biegunowa
X7 - Wtyczka 7-biegunowa
U - Wyœwietlacz stanu palnika.

  Przewó d do zacisku 6 jest obecny tylko przy 
 wyœwietlaczu  typu standard.

C
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LED PANEL

5 - WYŒWIETLACZ STATUS/LED PANEL

Palnik mo¿e byæ wyposa¿ony w wyœwietlacz STATUS lub w LED
PANEL.

STANDARD 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 wnocze-
œnie 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 kolejnoœci,
patrz rys. A:
TERMOSTAT TR ZAMKNIÊTY:
1 - Palnik wygaszony, termostat TL otwarty
2 - Zamkniêcie termostatu TL
3 - Uruchomienie silnika:  pocz¹tek odliczania w sekundach,
na wyœwietlaczu V
4 - Zapalenie palnika
5 - Przejœcie na 2-gi stopieñ , koniec odliczania w sekundach,
na wyœwietlaczu V
6 - Po up³ywie 10 sekund, po punkcie 5, pojawia siê na wy-
œwietlaczu||||;
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 wy-
œwietlaczu ||||;
    faza rozruchu jest zakoñczona.
Czasy w sekundach, któ re pojawiaj¹ siê na wyœwietlaczu V,
informuj¹ o kolejnoœci ró ¿nych faz rozruchu, przedstawianych
na str. 23.
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. 26.
1 (12÷15) 6 (22÷38) 10 (48÷50)
2 (51) 7 (16) 11 (48÷50)
3 (7÷11) 8 (48÷50) 12 (16)
4 (17÷21) 9 (16) 13 (16)
5 (16)

LED PANEL podaje 6 informacji, dziêki zapaleniu lampek
  kontrolnych.

Znaczenie symboli (STATUS/LED PANEL)

= 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); 
            WYGASZONY (LED PANEL)
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WYŒWIETLACZE:

STATUS

A B

∗ LED migaj¹cy
• LED Œwiec¹cy siê
S  Czas w sekundach
| | | |  Faza rozruchu jest zakoñczona

M

POWER
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6 - DZIA£ANIE PALNIKA

ROZRUCH PALNIKA (A)
Opis odnosi siê do rampy gazowej str.18, w któ rej zawó r
regulacyjny VR otwiera siê z dwoma prêdkoœciami:
1-sze otwarcie szybkie
2-gie otwarcie powolne

*Po 0s: Zamkniêcie zdalnego sterowania TL.
*Po 5s: Rozruch silnika wentylatora. Rozruch
si³ownika, któ ry obraca siê a¿ do zadzia³ania krzywki St1.
Zasuwa powietrza ustawia siê na mocy przy 1-szym stop-
niu. Faza wstêpnej wentylacji.
*Po 69s: Na elektrodzie zapalaj¹cej przeskakuje
iskra. Otwiera siê zawó r bezpieczeñstwa VS i zawó r regu-
lacyjny VR (otwarcie szybkie); zapala siê p³omieñ o ma³ej
mocy, punkt A. Nastêpuje progresywny przyrost mocy,
powolne otwarcie zaworu regulacyjnego VR, a¿ do mocy 1-
go stopnia, punkt B.
*Po 71s: Iskra gaœnie.
*Po 79s: Je¿eli zdalne sterowanie TR jest wy³¹czo-
ne, lub zast¹pione przez mostek, si³ownik obraca siê jesz-
cze, a¿ do zadzia³ania krzywki St2, ustawiaj¹c zasuwê
powietrza oraz przepustnicê gazu w pozycji  2-go stopnia,
segment C-D.
*Po 90s: Cykl rozruchu sterownika, punkt E, koñ-
czy siê.

PRACA W TRYBIE NORMALNYM  (A)
Instalacja wyposa¿ona w zdalne sterowanie TR
Po zakoñczeniu cyklu rozruchu, sterowanie si³ownikiem
przechodzi w zdalne sterowanie TR, któ re kontroluje ci-
œnienie lub temperaturê w kotle, punkt  E. (Niemniej jednak
sterownik stale kontroluje obecnoœæ p³omienia oraz prawi-
d³ow¹ pozycjê presostatu powietrza).

Kiedy temperatura lub ciœnienie wzrasta a¿ do otwarcia
TR, si³ownik przymyka przepustnicê gazu i zasuwê powie-
trza, a palnik przechodzi z 2-go stopnia na 1-szy stopieñ
pracy, segment F-G.

Kiedy temperatura lub ciœnienie obni¿a siê a¿ do zamkniê-
cia TR, si³ownik otwiera przepustnicê gazu i zasuwê powie-
trza, a palnik przechodzi z 1-go stopnia na 2-gi stopieñ
pracy. I tak dalej.

Zatrzymanie palnika ma miejsce wtedy, gdy zapotrzebo-
wanie na ciep³o jest mniejsze od ciep³a dostarczanego
przez palnik przy 1-szym stopniu, segment H-I. Zdalne
sterowanie TL otwiera siê, si³ownik powraca do k¹ta 0°,
ograniczonego przez krzywkê St0. Zasuwa zamyka siê
ca³kowicie, w celu zredukowania do minimum strat ciep³a.

Instalacja bez TR, zast¹pionego przez mostek
Rozruch palnika odbywa siê tak samo, jak w przypadku
poprzednim. W wyniku tego, je¿eli temperatura lub ciœnie-
nie wzroœnie a¿ do otwarcia TL, palnik zgaœnie (segment A-
A na wykresie).

BRAK P£OMIENIA   (B)
Je¿eli palnik nie zapali siê, w ci¹gu 2 sekund od otwarcia
elektrozaworu gazu i w 71 sekund po zamkniêciu TL na-
stêpuje blokada. Lampka kontrolna sterownika zapala siê.

BRAK P£OMIENIA PODCZAS PRACY
Je¿eli p³omieñ zgaœnie podczas pracy, w ci¹gu 1 sekundy
nastêpuje blokada palnika.

TL

TR

M

VR
VS

0

1*

2*

0

1*

2*

A

B C

D E F

G H

I69 79 90 A

A

71

s

0 sek.

s

ROZRUCH PRAWID£OWY
(n∗ czas w sekundach od linii 0

TL

TR

M

VR
VS

0

1*

2*

0

1*

2*

71

s

0 sek.

s

(A)

ROZRUCH PRZY BRAKU P£OMIENIA

(B)
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OTWIERANIE PALNIKA

7 - Konserwacja
- Zapoznaæ siê ze wskazó wkami z tabeli, str. 28.
- Odci¹æ dop³yw napiêcia.
- Sprawdziæ, czy na przewodzie licznik-palnik nie ma wyp³ywó w
gazu.
Kiedy rampa nie jest wyposa¿ona w uk³ad kontroli szczelnoœci,
nale¿y sprawdziæ szczelnoœæ elektrozaworó w gazu:
ZAWÓR A (A):
*Manometr w kszta³cie "U" pod³¹czyæ do kró æcó w 2 i 3.
*Kurek 1 i zawory A i B s¹ zamkniête.
*Ujêcie ciœnienia 4 (zawó r B) jest otwarte.
*Poddaæ dzia³aniu ciœnienia przy pomocy pompy rêcznej do
100mbar.
ZAWÓR B (A):
*Manometr w kszta³cie "U" pod³¹czyæ do ujêcia 4.
*Zawory A i B s¹ zamkniête.
*Poddaæ dzia³aniu ciœnienia przy pomocy pompy rêcznej do
100mbar.
W przypadku wszystkich kontroli, ciœnienie nie powinno spa-
daæ o wiêcej ni¿ 1 mbar pomiêdzy 5° i 10° minut¹.
Je¿eli rampa gazowa jest wyposa¿ona w uk³ad kontroli szczel-
noœci, nale¿y sprawdziæ prawid³owoœæ dzia³ania urz¹dzenia,
symuluj¹c nieszczelnoœæ jednego z zaworó w (np. odkrêcaj¹c
œrubê na presostacie).
  Wymieniæ filtr gazu, gdy jest on zapchany.
  Oczyœciæ szybkê wziernika p³omienia (B).
  Otworzyæ palnik i sprawdziæ, czy wszystkie czêœci g³owicy
spalaj¹cej s¹ ca³e, nie zdeformowane przez wysok¹ tempera-
turê, pozbawione zanieczyszczeñ pochodz¹cych z otoczenia, i
prawid³owo zamocowane. W przypadku w¹tpliwoœci, zdemon-
towaæ kolanko 2)(D) str.10, i sprawdziæ nastêpuj¹ce kompo-
nenty:
*Czujnik jonizacji *Elektrodê zap³onow¹
*Tarczê zawirowywacza *Rozdzielacz gazu
*Uszczelkê palnik-kocio³ *Dyszê
*Pokrycie ognioodporne drzwiczek kot³a
 Po wy³¹czeniu palnika nale¿y sprawdziæ, czy nie wy-
stêpuje nadmierne zu¿ycie, lub poluzowanie œrub w mechani-
zmach, któ re steruj¹ zasuw¹ powietrza i przepustnic¹ gazu.
W ten sam sposó b, œruby mocuj¹ce przewody do wtyczek
palnika powinny byæ prawid³owo dokrêcone.
 Zdj¹æ (od³¹czyæ) krzywkê 4)(A) str.15, obracaj¹c o 90°
szczelinê 2)(A) i sprawdziæ rêcznie, czy jej obracanie siê do
przodu i do ty³u odbywa siê w sposó b swobodny. Ponownie
za³o¿yæ krzywkê 4).
 Oczyœciæ z zewn¹trz palnik, w szczegó lnoœci przeguby krzywki
4)(A) str.15.
  W³¹czyæ napiêcie.
 Sprawdziæ charakterystyki spalania i wprowadziæ ewentualne
korekcje.
 Zapisaæ na karcie nowe wartoœci spalania, któ re bêd¹ s³u¿y³y
przy nastêpnych kontroli.
ABY OTWORZYÆ PALNIK (C), NALE¯Y:

Od³¹czyæ napiêcie
Wyj¹æ Œrubê 1) i zdj¹æ skrzynkê 2)
Odhaczyæ przegub 3) od elementu wyskalowanego 4)
Wyj¹æ œrubê 5) i zawleczkê 9) i wycofaæ palnik na prowadni-
cach 6) o oko³o 100 mm. Od³¹czyæ przewody czujnika i elek-
trody, a nastêpnie ca³kowicie zsun¹æ palnik.
Obró ciæ go, jak przedstawiono na rysunku, a w otwó r w jed-
nej z prowadnic wsun¹æ zawleczkê 9), aby palnik pozosta³ w
tym po³o¿eniu. W tym momencie mo¿liwe jest wyjêcie g³owi-
cy gazu 7), po odkrêceniu œruby 8).

ABY ZAMKN¥Æ PALNIK (C), NALE¯Y:
Wyj¹æ zawleczkê 9) i przepchn¹æ palnik o oko³o 100 mm od
tulei. Ponownie umieœciæ przewody i przesun¹æ palnik a¿ do
oporu. Ponownie za³o¿yæ œrubê 5), zawleczkê 9) i delikatnie
odsun¹æ na zewn¹trz przewody czujnika i elektrody tak, aby
by³y lekko naprê¿one. Ponownie zahaczyæ przegub 3) o ele-
ment wyskalowany 4).

A B

1
2 3 4

RAMPA GAZOWA

(A)

WZIERNIK P£OMIENIA

(B)

(C)



25

ROZDZIA£Y DODATKOWE RS 28-38-50
NIEDOMAGANIE PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA ZALECANE DZIA£ANIE

1 Brak energii elektrycznej W³¹czyæ wy³¹cznik, sprawdziæ bezpieczniki
2 Termostaty ko³a otwarte Wyregulowaæ je lub wymieniæ
3 Blokada sterownika Odblokowaæ sterownik
4 Uszkodzony bezpiecznik sterownika Wymieniæ go(1)
5 Nieprawid³owe pod³¹czenie elektryczne Sprawdziæ
6 Uszkodzony sterownik Wymieniæ go
7 Brak gazu Otworzyæ zawó r rêczny gazu
8 Niedostateczne ciœnienie gazu w sieci Skontaktowaæ siê z GAZOWNI¥
9 Wadliwy presostat minimalnego ciœnienia gazu Wyregulowaæ go lub wymieniæ
10 Presostat powietrza w pozycji roboczej Wyregulowaæ go lub wymieniæ

Palnik nie uruchamia
siê

11 Si³ownik nie ustawia siê w pozycji St1 Wymieniæ
12 Symulacja p³omienia Wymieniæ sterownik
13 Uszkodzony kondensator RS28-RS38 Wymieniæ go
14 Wadliwy zdalny wy³¹cznik silnika RS50 Wymieniæ go
15 Uszkodzony silnik elektryczny Wymieniæ go

Palnik nie uruchamia
siê
i nastêpuje blokada

16 Blokada silnika RS50 Odblokowaæ przekaŸnik termiczny
Presostat powietrza nie prze³¹cza siê z powodu niedostatecznego ciœnienia powietrza:
17 •le wyregulowany presostat powietrza Wyregulowaæ go lub wymieniæ
18 Przewó d ciœnienia presostatu jest zatkany Oczyœciæ go
19 •le wyregulowana g³owica Wyregulowaæ j¹
20 Silne podciœnienie w pomieszczeniu Pod³¹cz. presostat powietrza do zasysania wentyl.

Palnik uruchamia siê
i blokuje w fazie prze-
dmuchu

21 Awaria obwodu kontroli p³omienia Wymieniæ sterownik
22 Elektrozawó r VR przepuszcza ma³o gazu Zwiêkszyæ przepustowoœæ
23 Elektrozawó r VR lub VS nie otwiera siê Wymieniæ cewkê lub panel prostowniczy
24 Zbyt niskie ciœnienie gazu Zwiêkszyæ ciœnienie na regulatorze
25 •le wyregulowana elektroda zapalaj¹ca Wyregulowaæ j¹, patrz:rys. C str. 10
26 Uszkodzona elektroda zwiera do masy Wymieniæ j¹
27 Przetarty przewó d wysokiego napiêcia Wymieniæ go
28 Przegrzany przewó d wysokiego napiêcia Wymieniæ go i os³oniæ
29 Uszkodzony transformator zapalaj¹cy Wymieniæ go
30 Nieprawid³owe po³¹czenie elektryczne Sprawdziæ
31 Uszkodzony sterownik Wymieniæ go
32 Zamkniêty zawó r gazu Otworzyæ

Po czasie wentylacji
wstêpnej i czasie na
odpalenie, palnik
wchodzi w stan awa-
rii przy braku p³omie-
nia

33 Powietrze w przewodach gazu Odpowietrzyæ
34 Elektrozawó r VR przepuszcza ma³o gazu Zwiêkszyæ iloœæ gazu
35 Czujnik jonizacji Ÿle wyregulowany Wyregulowaæ go, patrz: rys. C str. 10
36 Wadliwe po³¹czenie elektryczne czujnika Wykonaæ nowe po³¹czenie
37 Niedostateczny pr¹d jonizacji (poni¿ej 3µA) Sprawdziæ pozycjê czujnika
38 Czujnik zwiera do masy Ustawiæ go lub wymieniæ przewó d

Palnik blokuje siê po
pojawieniu siê p³o-
mienia

39 Uszkodzony sterownik Wymieniæ
Palnik ci¹gle powta-
rza cykl rozruchu bez
blokady

40 Ciœnienie gazu w sieci jest bliskie wartoœci nastawionej na presostacie gazu. Powta-
rzaj¹cy siê spadek ciœnienia, któ ry nastêpuje po otwarciu elektrozaworó w, wywo³uje
czasowe otwarcie stykó w presostatu, po czym elektrozawory zamykaj¹ dop³yw gazu,
a palnik zatrzymuje siê. Ciœnienie ponownie wzrasta, presostat ponownie zwiera
obwó d i wywo³uje powtarzaj¹cy siê cykl rozruchu.

Zmniejszyæ
nastawê
Wymieniæ wk³ad
filtra gazu

41 •le wyregulowana g³owica Wyregulowaæ j¹, patrz rys. C str. 11
42 •le wyregulowana elektroda zapalaj¹ca Wyregulowaæ j¹, patrz rys. C str. 10
43 Zasuwa wentylatora Ÿle wyregulowana, zbyt du¿o

powietrza
Wyregulowaæ j¹

Zapalenie z pulsa-
cjami

44 Zbyt wysoka moc przy zapalaniu Zmniejszyæ j¹
45 Zdalne sterownie TR nie zamyka siê Wyregulowaæ je lub wymieniæ
46 Uszkodzony sterownik Wymieniæ

Palnik nie przechodzi
do 2-go stopnia

47 Uszkodzony sterownik Wymieniæ
Blokada palnika pod-
czas przechodzenia
pomiêdzy 1-szym i 2-
gim stopniem lub
pomiêdzy 2-gim i 1-
szym stopniem

48 Zbyt du¿o powietrza lub ma³o gazu Wyregulowaæ powietrze i gaz

W czasie pracy pal-
nik blokuje siê

49 Czujnik lub przewó d jonizacji po³¹czone z mas¹ Wymieniæ uszkodzone czêœci

50 Uszkodzony presostat powietrza Wymieniæ
Blokada przy zatrzy-
maniu palnika

51 P³omieñ ci¹gle pali siê lub symulacja p³omienia Usun¹æ ci¹g³e palenie siê p³omienia lub wymieniæ
sterownik

Palnik zatrzymany
przy otwartej zasuwie
powietrza

52 Uszkodzony si³ownik Wymieniæ

(1) Bezpiecznik jest  dostêpny od zewn¹trz urz¹dzenia, odkrêcaj¹c oprawkê bezpiecznika


