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Gwarancja
Monta¿, uruchomienie i obs³uga
palnika musz¹ byæ wykonane przez
kwalifikowanego fachowca z
zachowaniem obowi¹zuj¹cych
przepisów, norm oraz zaleceñ
niniejszej instrukcji. Nie zastosowanie
siê do w/w zaleceñ zwalnia producenta
od odpowiedzialnoœci gwarancyjnej.
Zasady bezpieczeñstwa
Palnik przystosowany jest do
zamontowania na kot³ach
pod³¹czonych do czynnego przewodu
kominowego. Kocio³ z palnikiem
zamontowany powinien byæ w
pomieszczeniu, w którym zapewniony
jest dop³yw œwie¿ego powietrza oraz
wyposa¿onym w wentylacjê wyci¹gow¹.
Komin powinien mieæ odpowiednie
wymiary w zale¿noœci od mocy palnika i
rodzaju paliwa, zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami i normami.
Skrzynka sterownicza i bezpieczeñstwa
oraz stosowane wy³¹czniki wymagaj¹
zasilania elektrycznego z przewodem
zerowym i uziemieniem. W przypadku
sieci bez przewodu zerowego, palnik
nale¿y pod³¹czyæ za poœrednictwem
transformatora izolacyjnego z
odpowiednimi zabezpieczeniami
(bezpieczniki topikowe i wy³¹cznik
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ró¿nicowy 30mA). Palnik powinien byæ
po³¹czony z sieci¹ elektryczn¹ przez
wy³¹cznik wielobiegunowy,
odpowiadaj¹cy obowi¹zuj¹cym
normom.
Podczas obs³ugi palnika
nale¿yzachowaæ daleko id¹c¹
ostro¿noœæ, zw³aszcza nale¿y unikaæ
kontaktu z nieizolowanymi cieplnie
elementami palnika i obwodami
elektrycznymi, oraz zwróciæ uwagê aby
obwody elektryczne palnika nie mia³y
kontaktu z wilgoci¹. W przypadku
zalania kot³owni wod¹, po¿aru,
przecieku paliwa lub nienormalnej
pracy palnika (zapach, nienormalne
odg³osy itp.) nale¿y natychmiast
wy³¹czyæ palnik z ruchu, zamkn¹æ
dop³yw paliwa i wezwaæ autoryzowany
serwis.
Przemywanie palnika
rozpuszczalnikami oraz p³ynami
zawieraj¹cymi zwi¹zki chloru jest
niedopuszczalne.
Obowi¹zkowo, przynajmniej raz w roku
lub po postoju przed ponownym
uruchomieniem palnika nale¿y oczyœciæ
ze sadzy komorê spalania, inne czêœci
kot³a oraz przewody kominowe.
Czynnoœci te nale¿y wykonywaæ
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.

Charakterystyka techniczna
Charakterystyka techniczna
Palniki olejowe C.280/430 s¹
palnikami nadmuchowymi
trójstopniowymi. S¹ dostosowane do
zasilania olejem opa³owym lekkim.
Mo¿na je stosowaæ do ró¿nych typów
kot³ów zgodnie z norm¹ EN 303.1.
S¹ one wyposa¿one w g³owice
spalania o dwóch d³ugoœciach.
Konstrukcja palników odpowiada
stopniowi ochrony IP 55.
Moc palników:
1800 - 5000 kW
Zu¿ycie oleju opa³owego:
150 - 417 kg/h

Wykresy mocy
Ciœnienie (daPa)

Moc kW

Zu¿ycie oleju kg/h

G³ówne elementy sk³adowe:
• Skrzynka sterownicza i
bezpieczeñstwa: LAL 1.25
• Detektor p³omienia
komórka fotorezystancyjna QRB1
• Silnik elektryczny
trójfaz. 230/400 V, 50Hz, 2850 obr/min
C.280
3,0 kW
IP44
C.330
4,0 kW
IP44
C.380
5,5 kW
IP44
C.430 11,0 kW
IP44
• Stycznik silnika 400 V (ujêty w
dostawie); 230 V (nie ujêty w
dostawie)
C.280:
B9
C.280/330:
B12
C.430:
B25
• PrzekaŸnik termiczny
400 V
230 V
(ujêty w dostawie); (nie ujêty w
dostawie)

C.280:
6,0/8,5
7,5/11,0
C.330:
6,7/10,0
13,0/19,0
C.380:
7,5/11,0
wym. stycznik
C.430:
24,0/32,0
wym. stycznik
• Transformator zap³onowy
2 x 5kV ZM 20/10
• Wirnik wentylatora
C.280 ∅ 350 x 64
C.330 ∅ 380 x 45
C.380 ∅ 380 x 80
C.430 ∅ 400 x 85
• Sterowanie klap¹ powietrza:
Serwomotor SQM 10/30s/90o
• Koñcówka g³owicy spalania
∅ 326 / 295
T1 350 mm
T2 650 mm
• Pompa paliwa: NVBR - PIC 600 l/h
• Elektrozawory:
Ma³a i œrednia moc:
2 x 121 K 23 lub VE 140-4 AR
Du¿a moc:
1 x 121 K 63 lub VE 140-4 DR
• Regulator:
SN 54 - BG 509 - PF
• Dysza:
K¹t rozpylania 60o lub 45o B.
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Charakterystyka techniczna

min. 200 mm
od pod³o¿a

Wymiary w mm
A
B(T1)
B(T2)
C
D
G C.280
G C.330
G C.380
G C.430
H
R
P
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1540
250
450
240
925
370
395
425
480
306
1180
1180

Zakres dostawy
Dostawa sk³ada siê z nastêpuj¹cych
elementów:
• Korpus palnika,
- szafa elektryczna z torebk¹
zawieraj¹c¹:
- instrukcjê obs³ugi
- schemat elektryczny palnika
- schemat hydrauliczny palnika
- gwarancjê
• G³owica palnika (d³uga lub krótka),
z osiami zawiasów i srubami do
mocowania palnika.
• Torebka zawieraj¹ca:
- dwa przewody giêtkie i dwie z³¹czki
- dwa przewody olejowe ³¹cz¹ce
elektrozawory z g³owic¹ spalania.
• Torebka zawieraj¹ca:
- dwie dysze.
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Instalacja

Termostat
steruj¹cy

Termostat
zabezpieczaj¹cy

Wysokoœæ
max 15 m

Termostat regulacji
strumienia oleju

Poziom
morza
Wys.

Dodatkowa pompa zasilaj¹ca

olej
olej
D³ugoœæ przewodów zasilania i recyrkulacji
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Monta¿ palnika
• Przygotowaæ œcianê czo³ow¹ kot³a.
• Sprawdziæ regulacjê g³owicy spalania:
dobraæ dysze, wymiar Y wg. tablicy.
• Zamontowaæ glowicê spalania z
uszczelk¹.
• W przypadku g³owicy d³ugiej, przestrzeñ
pomiêdzy koñcówk¹
g³owicy i p³yt¹
czo³ow¹ kot³a wy³o¿yæ materia³em
izolacyjnym (nie ujêty w dostawie).
• Podwiesiæ korpus palnika za pomoc¹ osi
zawiasów.
• Pod³¹czyæ kable wysokiego napiêcia do
transformatora.
• Zablokowaæ korpus palnika drug¹
osi¹ zawiasu.
• Zablokowaæ korpus przy pomocy
œruby zabezpieczaj¹cej.
• Zainstalowaæ przewody olejowe
pomiêdzy elektrozaworami i g³owic¹
spalania.
Pod³aczenia elektryczne
Wszystkie pod³¹czenia i zabezpieczenia
elektryczne s¹ dostarczone dla napiêcia
400 V.
- Szafa elektryczna wbudowana
stopieñ ochrony IP 55;
w trakcie wykonywania okablowania
nale¿y zapewniæ wszystkie mo¿liwe
zabezpieczenia celem zachowania
stopnia ochrony IP 55.
Zasilanie obwodów si³owych:
trójfazowe 400 V z przewodem
zerowym i uziemieniem.
Bezpieczniki typu aM
230 V - 16 A - nie ujete w dostawie
400 V - 10 A - nie ujete w dostawie
Pod³¹czenia - bezpoœrednio na listwê
szafy.
- Szafa elektryczna oddzielna
stopieñ ochrony IP 55;
zasady takie same jak dla szafy
wbudowanej.
Po³¹czenia pomiêdzy listw¹ palnika i
szaf¹: okablowanie obwodów
sterowniczych - nie ujête w dostawie.
Pod³¹czenie oleju
Zasilanie paliwem mo¿e byæ wykonane jako
dwuprzewodowe z bezpoœrednim
zasysaniem ze zbiornika lub za pomoc¹
dodatkowej pompy zasilaj¹cej.
W tym przypadku ciœnienie zasilania nie
powinno przekraczaæ 2 bar. Przewody
powinny byæ szczelne, wykres obok
pozwala na w³aœciwy dobór œrednicy
przewodów.
- W przypadku zasysania bezpoœredniego,
w zale¿noœci od d³ugoœci L, wysokoœci
ssania lub naporu H. Przy obliczeniu
d³ugoœci przewodów uwzglêdniono opory
hydrauliczne jednego zaworu
odcinaj¹cego, jednego zaworu zwrotnego
i czterech kolan.
- W przypadku dodatkowej pompy
zasilaj¹cej, przekrój przewodów
powinien byæ równy lub wiêkszy od
przekrojy z³¹czek G1/2" dostarczonych z
przewodami giêtkimi.
W obu przypadkach zaleca siê
zainstalowaæ zawór odcinaj¹cy na
przewodzie ss¹cym lub zasilaj¹cym.
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Uruchomienie
Uruchomienie palnika jest
równoczesne z uruchomieniem
instalacji technologicznej kot³owni.
Powinno odbywaæ siê w obecnoœci
instalatora lub jego przedstawiciela,
który mo¿e zagwarantowaæ, ¿e
kot³ownia zosta³a wykonana zgodnie z
dokumentacj¹ jak i obowi¹zuj¹cymi
przepisami i normami.
Kontrola wstêpna
Uwaga: Wszystkie czynnoœci
obs³ugowe powinny byæ wykonywane
przy od³¹czonym napiêciu od palnika.
Przed uruchomieniem kot³a nale¿y
sprawdziæ:
- ciœnienie wody w instalacji grzewczej,
- dzia³anie pompy cyrkulacyjnej,
- ci¹g kominowy,
- czy napiêcie zasilania odpowiada
znamionowemu,
- poziom oleju opa³owego w zbiorniku,
- ustawienie termostatów kot³a,
Wentylacja kot³owni
Sprawdziæ:
Czy wentylacja kot³owni jest
wystarczaj¹ca do zapewnienia
poprawnego spalania paliwa.
Teoretyczna iloœæ powietrza powinna
wynosiæ 13,2 m3 / kg oleju opa³owego.
Wartoœæ ta uwzglêdnia 20% nadmiar
powietrza.

Uruchomienie
Poza czynnoœciami regulacyjnymi
wykonanymi w trakcie monta¿u palnika
(dobór dyszy i wymiar Y), przed
uruchomieniem palnika nale¿y
wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci
regulacyjne:
• Wyregulowaæ klapê powietrza,
ciœnienie rozpylania pompy, ciœnienie
regulatora (patrz tablica).
• Wybraæ na tablicy sterowniczej
sposób pracy "rêczny" (manuel).
• Skontrolowaæ parametry spalania na
ka¿dym stopniu pracy palnika.
• Upewniæ siê, czy zawartoœæ CO2 w
spalinach wynosi ok. 12% przy mocy
nominalnej i czy wskaŸnik
zaczernienia spalin zawiera siê
pomiêdzy 0 a 1.
• W celu zwiêkszenia zawartoœci CO2,
zmniejszyæ wymiar Y; w celu
rozjaœnienia spalin otworzyæ bardziej
klapê powietrza.
Uwaga - te parametry maj¹ wzajemny
wp³yw; zmiana wymiaru Y, mo¿e
spowodowaæ koniecznoœæ zmiany
otwarcia klapy powietrza.
• Po wstêpnym ustawieniu palnika
nale¿y zoptymalizowaæ parametry
spalania reguluj¹c otwarcie klapy
powietrza i zmieniaj¹c wymiar Y.
Regulacja g³owicy spalania palnika
Regulacji dokonuje sie poprzez zmianê
wymiaru Y.
System RTC pozwala na dokonanie
regulacji w momencie rozruchu
palnika. W tym celu wystarczy odkrêciæ
dwie œruby oznaczone 1, ¿eby deflektor
móg³ siê przesuwaæ we wnêtrzy g³owicy
spalania. Jego po³o¿enie odczytuje siê
na podzia³ce 2, (wymiar Y) wzglêdem
wskaŸnika 3. Po optymalnym
wyregulowaniu palnika dokrêcenie
dwóch œrub 1 gwarantuje zachowanie
ustawionych parametrów spalania.

Moc
palnika
kW

kg/h

l/h

2200

183

218

17,5

17,5

10

20

10

3000

250

298

24

24

10

20

10

3700

310

369

30

30

10

20

10

4000

330

393

30

30

10

20

10

4600

385

458

35

35

10

20

10
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Zużycie oleju

Dysza
U.S. gal/h
1 – st.
2 – st.

Ciśnienie
bar
regulator pompa
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Wymiar
Y
mm

Uruchomienie
Funkcje krzywek

WskaŸnik
Krzywki czerwone

Króciec pomiaru
podciœnienia

Krzywka Ustawienie
Funkcja
fabryczne
I
70o Otwartcie przep³ywu
nominalnego (Qn)
Zamkniêcie
II
0o
ca³kowite
III
Wolna
IV
30o
Otwarcie przep³ywu
oleju 1-go stopnia
(Q1)
V
40o
Otwarcie przep³ywu
oleju 2-go stopnia
(Q2)
VI
40o
Otwarcie przep³ywu
minimalnego oleju
(Qmin)
VII
60o
Otwarcie przep³ywu
nominalnego oleju
(Qn)

Króciec pomiaru
ciœnienia

Regulacja ciœnienia

Ssanie
Powrót do zbiornika

Króciec pomiaru
ciœnienia
Wylot do dyszy

Pompa
• Pompa nie powinna nigdy pracowaæ
na sucho. Nale¿y wiêc upewniæ siê
czy przewód s¹cy jest wype³niony
paliwem.
• Odpowietrzyæ uk³ad za pomoc¹ korka
spustowego.
• Zamontowaæ manometr i wakuometr.
- ciœnienie: wg. tabeli nastaw
- podciœnienie: max 400 mbar lub
305 mm Hg.

1. Korek
2. Uszczelka miedziana
3. Œruba regulacji
ciœnienia
P. Króciec pomiaru
ciœnienia

Regulacja ciœnienia paliwa
• Wkrêcanie œruby regulacyjnej - wzrost
ciœnienia.
• Wykrêcanie œruby regulacyjnej zmniejszenie cisnienia.
Nastawa regulatora
• Zdj¹æ korek 1.
• Wkrêcanie œruby regulacyjnej 3 wzrost ciœnienia.
• Wykrêcanie œruby regulacyjnej 3 zmniejszenie cisnienia.
• Za³o¿yæ korek 1.
Nale¿y zwróciæ uwagê na uszczelkê 2.
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Opis
Klapa powietrzna jest sterowana
serwomotorem SQM 10 wyposa¿onym
w silnik synchroniczny. Siedem
obracaj¹cych siê, wyskalowanych,
zespolonych krzywek umo¿liwia
regulacjê. Wyskalowana podzia³ka na
dysku krzywki wskazuje pozycjê krzywki.
W trakcie pracy serwomotoru wszystkie
krzywki siê obracaj¹. Ich pozycja
okreœlona jest wzglêdem wskaŸnika.
Pozwala to na kontrolê dzia³ania
elementów sterowanych
poszczególnymi krzywkami
Uwaga:
DŸwignia B pozwala po nachyleniu na
wysprzêglenie klapy powietra od
serwomotoru.
Regulacja przep³ywu powietrza,
zmiana stopnia pracy palnika
Wyregulowaæ krzywki steruj¹ce
zaworami tak aby zmiana stopnia pracy
palnika odbywa³a siê bez zaburzeñ.
- Wiêcej powietrza; zwiêkszyæ nastawê
k¹tow¹ krzywki; zmiana po³o¿enia
serwomotoru nast¹pi automatycznie.
- Mniej powietrza; zmniejszyæ nastawê
k¹tow¹ krzywki; wy³¹czyæ palnik i
w³¹czyæ go ponownie; serwomotor
ustawi siê w nowej pozycji.
Regulator przep³ywu oleju
• Regulator w obwodzie hydraulicznym:
Zawór 3-go stopnia jest otwarty.
Olej jest doprowadzany pod
ciœnieniem do regulatora. Regulator
przesy³a do dyszy olej pod ciœnieniem
mniejszym od ciœnienia pompy.
Nadmiar oleju jest zawracany do
zbiornika.
• Regulator poza obwodem
hydraulicznym:
Zawór 3-go stopnia jest zamkniêty.
Olej przep³ywa przez regulator lecz
powrót do zbiornika jet odciêty i olej
do dyszy dop³ywa pod ciœnieniem
t³oczenia pompy.
Optymalne parametry spalania
Zawartoœæ CO2 w spalinach:
11 - 12 %
Stopieñ zaczernienia spalin:
0-1
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Funkcjonowanie
skrzynki LAL 1.25
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Funkcjonowanie
LAL 1.25
Program skrzynki sterowniczej i
bezpieczeñstwa LAL 1.25
T1 czas wstêpnej wentylacji........ok.25 s
T2 czas bezpieczeñstwa max..........5 s
T3 czas pozap³onowy...................*
_: czas bezpieczeñstwa po znikniêciu
p³omienia...............<1s
* zale¿ny od momentu ukazania siê
p³omienia
Dzia³anie skrzynki
Dla ³atwiejszego zrozumienia,
w schemacie zasadniczym nie podano
wszystkich elementów elektrycznych.
Zak³ada siê, ¿e:
- zasilanie elektryczne jest zgodne z
instrukcj¹,
- wstêpna regulacja presostatów i
krzywek serwomotoru zosta³a
wykonana prawid³owo.
Sygna³y sterownicze ze
skrzynki sterowniczej
Niezbêdne sygna³y wejœciowe
Sygna³y zacisków odpowiadaj¹
numerom znajduj¹cym siê na
podstawie skrzynki sterowniczej i
bezpieczeñstwa. Ka¿da pozycja
skrzynki sterowniczej i bezpieczeñstwa
jest oznaczona symbolem widocznym
obok przycisku zazbrajaj¹cego.

Znaczenie symboli przedstawiono
poni¿ej.
Rozruch silnika wentylatora i
pompy (styk 6) gdy:
- 1. napiêcie jest podane na styk 1
poprzez bezpieczniki
- 2. Klapa powietrza jest zamkniêta,
napiêcie za styku 11 jest podane
na styk 8, obwód
termostatyczny jest zamkniety
miêdzy stykami 4 i 5.
Przesterowanie do pozycji
pe³nego otwarcia krzywki I
(SQM) przez styk 9 z
potwierdzeniem na styku 8.
Pocz¹tek wstêpnej wentylacji
Pocz¹tek zap³onu styk 15.
Przesterowanie klap¹
powietrza do pozycji zap³onu
(krzywka III SQM) przez styk 10
i styk 8 (SQM) wraz z
potwierdzeniem otwarcia na
styku 9 (SQM) i styku 8
Otwarcie zaworu 1-go stopnia
przez styk 18.
Pocz¹tek czasu
bezpieczeñstwa.
Pocz¹tek ci¹g³ej obecnoœci
kontroli p³omienia przez komórkê
fotorezystancyjn¹ pod³¹czon¹
do styków 22 i 23.
Koniec czasu bezpieczeñstwa i
pocz¹tek czasu
pozap³onowego.
Koniec czasu pozap³onowego i
koniec pracy transformatora.
Zezwolenie na regulacjê przez
styk 20.
Prze³¹cznik w pozycji AUTO i
regulacja "2 stopniowa"
Na pocz¹tku cyklu regulacji,
otwarciem klapy powietrza
dokonuje siê poprzez
przekaŸnik czasowy KA2.
Jeœli termostat regulacyjny
sygnalizuje potrzebê grzania,
klapa ustawia siê w pozycji
otwarcia maksymalnego.
W przeciwnym przypadku,
klapa wraca do pozycji
okreœlonego otwarcia
minimalnego lub do pozycji
otwarcia przy zap³onie.
- a) Krzywka VI (SQM) jest
ustawiona powy¿ej krzywki
IV (SQM).
Po zadzia³aniu przekaŸnika
czasowego KA2, wydajnoœæ
minimalna jest okreœlona
przez krzywkê VI (SQM).
Serwomotor nie powróci do
pozycji zap³onu.
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- b) Krzywka VI (SQM) jest
ustawiona poni¿ej krzywki IV
(SQM). Bez wzglêdu na moc
przewidywan¹, serwomotor
mo¿e powróciæ do pozycji
okreœlonej przez krzywkê
IV (SQM).
Termostat w pozycji pe³nej
mocy steruje serwomotorem,
krzywka I (SQM).
Klapa powietrza otwiera siê.
Kilka chwil póŸniej Krzywka V
(SQM) zmienia po³o¿enie i
zezwala na otwarcie zaworu 2go stopnia.
Nieco pó¿niej krzywka VII (SQM)
zmienia po³o¿enie i odcina
zasilanie zaworu 3-go stopnia
(zawór by-passowy). Palnik
pracuje z pe³n¹ moc¹ poniewa¿
ciœnienie oleju podawanego do
dwóch dysz jest zwiêkszone.
Prze³¹cznik w pozycji MANUEL.
(Stosowaæ wy³¹cznie przy
rozruchu).
Zwiêkszenia lub zmniejszenia
mocy palnika dokonuje siê za
pomoc¹ prze³¹cznik "+"
lub "-", prze³¹cznik nale¿y
przyciskaæ w jednej lub drugiej
pozycji a¿ do chwili gdy palnik
osi¹gnie zadan¹ moc.
Zwróciæ uwagê na przypaqdki
opisane w powy¿ej w punktach a
i b.

Zatrzymanie palnika na skutek
przerwania obwodu
termostatycznego pomiêdzy
stykami 4 i 5, nastêpnie
zamkniêcie klapy powietrza przez
styk 11 i potwierdzenie
zamkniêcia na styku 8.
Oczekiwanie na ponowny
rozruch.
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Konserwacja
Uwaga

Czyszczenie g³owicy spalania

Przynajmniej raz w roku kwalifikowany
serwis powinien wykonaæ operacjê
konserwacji.
• Wy³¹czyæ g³ówne zasilanie
elektryczne.
• Zamkn¹æ zawór doprowadzaj¹cy
paliwo.
• Zdj¹æ os³onê palnika.

• Od³¹czyæ przewody paliwowe
pomiêdzy elektrozaworami i g³owic¹
spalania.
• Odkrêciæ œrubê zabezpieczaj¹c¹.
• Otworzyæ palnik w lewo lub w prawo w
zale¿noœci od usytuowania osi
zawiasu.
• Odkrêciæ œruby mocuj¹ce p³yty g³owicy
spalania.
• Od³¹czyæ kable wysokiego napiêcia
od transformatora zap³onowego.
• Wyj¹æ wnêtrze g³owicy spalania.
Uwaga:
Nie odkrêcaæ dwóch œrub, które
gwarantuj¹ zachowanie optymalnych
ustawionych parametrów spalania przy
ponownym rozruchu palnika.
• Wymyæ rozpuszczalnikiem wnêtrze
g³owicy spalania. Mo¿na
zdemontowaæ deflektor bez ryzyka
rozregulowania palnika, gdy jest on
zamontowany na sta³e w uchwycie
mocuj¹cym.
• Skontrolowaæ pozycjê elektrod
zmontowaæ ponownie ca³y zespó³
zachowuj¹c kolejnoœæ operacji
odwrotn¹ jak przy demonta¿u.
Czyszczenie komórki
fotorezyzstancyjnej
• Wystarczy przetrzeæ komórkê such¹
szmatk¹.

Czyszczenie uk³adu wentylatora
• Zdemontowaæ silnik wentylatora.
• Starannie oczyœciæ wnêtrze
wentylatora.
• Zmontowaæ ca³y zespó³.
Demonta¿ koñcówki g³owicy spalania
w celu wymiany
Operacja ta wymaga demonta¿u
palnika, w tym celu nale¿y:
• Zdemontowaæ przewody pomiêdzy
elektrozaworami i g³owic¹ spalania
oraz œrubê bezpieczeñstwa.
• Otworzyæ palnik i od³¹czyæ przewody
wysokiego napiêcia.
• Zdemontowaæ korpus palnika
wyjmuj¹c oœ zawiasu Uwaga na
przewody elektryczne i hudrauliczne.
• W zale¿noœci od mo¿liwoœci:
- otworzyæ drzwi kot³a i wyjæ koñcówkê
g³owicy do wewn¹trz
lub
- zdemontowaæ element dystansowy
g³owicy spalania i zdemontowaæ
g³owicê.
• W przypadku g³owicy d³ugiej wy³o¿yæ
przestrzeñ pomiêdzy koñcówk¹
g³owicy i œcian¹ kot³a materia³em
izolacyjnym.
Czyszczenie filtra pompy
• Filtr znajduje siê na zewn¹trz pompy.
Powinien byæ czyszczony przy ka¿dym
przegl¹dzie palnika.
Kontrola parametrów spalania
Po ka¿dej operacji konserwacji nale¿y
skontrolowaæ parametry spalania.
Wyniki testu zapisaæ w odpowiednich
dokumentach.
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Zak³ócenia pracy palnika
Przy awarii palnika nale¿y sprawdziæ:
• Czy do palnika dochodzi napiêcie.
• Czy do palnika dochodzi paliwo
(iloœæ, otwarcie zaworów).
• Dzia³anie i ustawienie organów
regulacji i bezpieczeñstwa.
• Ustawienie wy³¹czników na tablicy
sterowniczej.

Awaria

Silnik nie obraca siê.

Silnik obraca siê, lecz nie
ma zap³onu.

Je¿eli w dalszym ci¹gu palnik jest
niesprawny nale¿y post¹piæ zgodnie z
poni¿ej przedstawion¹ tabel¹.
Nie nale¿y naprawiaæ elementów
urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych, lecz
wymieniæ je na nowe o identycznych
parametrach.

Uwaga:
Po ka¿dej interwencji nale¿y:
• Dokonaæ kontroli wszystkich
parametrów spalania.
• Wpisaæ wyniki do odpowiednich
dokumentów.

Sposób usuniêcia
- Sprawdziæ bezpieczniki, wy³¹cznik g³ówny, skontrolowaæ napiêcie zasilania na listwie
zasilaj¹cej palnika.
- Skontrolowaæ stan bezpiecznika termicznego.
- Skontrolowaæ termostat regulacyjny kot³a i termostat pokojowy oraz sprawdziæ ich
ustawienie.
- Sprawdziæ poziom paliwa w zbiorniku i czy g³ówny zawór odcinaj¹cy jest otwarty.
- Sprawdziæ czy przewód ss¹cy jest szczelnu i nie zatkany.
- Sprawdziæ czy dysza i filtr paliwa nie s¹ zatkane.
- Jeœli po otwarciu drzwiczek kot³a, jest widoczna mg³a paliwa sprawdziæ czy jest ³uk
zap³onowy, jeœli nie skontrolowaæ stan elektrod (po odciêciu napiêcia).

Palnik zapala siê
normalnie, lecz póŸniej
gaœnie.

- Zadzia³anie wy³¹cznika termicznego
- Komórka fotorezystancyjna jest zabrudzona, nale¿y j¹ wyczyœciæ, ponownie
zamontowaæ, nastêpnie wcisn¹æ przycisk skrzynki sterowniczej i bezpieczeñstwa.

Palnik zapala siê, ale
p³omieñ jest niestabilny i
gaœnie.

- Przewód ss¹cy nie jest szczelny lub jest zanieczyszczony.
- Sprawdziæ szczelnoœæ przewodów olejowych i zaworów.
- Skontrolowaæ poziom paliwa w zbiorniku.

Nieregularne rozpylanie,
P³omieñ jest krótki i
rozga³êziony.

P³omieñ dymi¹cy.

- Sprawdziæ czy dysza nie jest zatkana.
- Jeœli dysza jest czêœciowo zatkana wymieniæ j¹ na now¹.
- Zbyt niskie ciœnienie rozpylania.

- Skontrolowaæ dzia³anie wentylatora ewentualnie wyczyœciæ.
- Skontrolowaæ czy uk³ad powietrza dro¿ny i wolny od zanieczyszczeñ.
- Sprawdziæ regulacjê g³owicy spalania.
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