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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 odpowiedzialnoci 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 wie¿ego powietrza oraz
wyposa¿onym w wentylacjê wyci¹gow¹.
Komin powinien mieæ odpowiednie
wymiary w zale¿noci od mocy palnika i
rodzaju paliwa, zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami i normami.
Skrzynka sterownicza i bezpieczeñstwa
oraz stosowane wy³¹czniki wymagaj¹
zasilania elektrycznego230 V / 50 Hz z
przewodem zerowym i uziemieniem.
topikowe i wy³¹cznik ró¿nicowy 30mA).
Palnik powinien byæ po³¹czony z sieci¹
elektryczn¹ przez wy³¹cznik
wielobiegunowy, odpowiadaj¹cy
obowi¹zuj¹cym normom.

Podczas obs³ugi palnika nale¿y
zachowaæ daleko id¹c¹ ostro¿noæ,
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 (odór,
nietypowe 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 oczyciæ
z sadzy komorê spalania, inne czêci
kot³a oraz przewody kominowe.
Czynnoci te nale¿y wykonywaæ
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.

A1

Skrzynka sterownicza i
bezpieczeñstwa
B3 Detektor p³omienia
M1 Silnik wentylatora i pompy
T1
Transformator zap³onowy
pL
Króciec pomiaru cinienia powietrza
Y
Podzia³ka (odczyt Y)
Y1 Elektrozawór
3
ruba regulacyjna wymiaru Y
5
ruby mocujace p³ytê g³ówn¹ palnika
7
Uchwyt do podwieszania p³yty
8
Korpus palnika
9
Wtyk 7 biegunowy
13
Przycisk zazbrajania skrzynki
sterowniczej
14 Os³ona palnika
15
Ko³nierz monta¿owy palnika
102 Pompa olejowa z elektrozaworem
103B Pokrêt³o regulacyjne klapy powietrza
105 Przewody giêtkie
113
Komora powietrzna
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Informacje ogólne
Dane techniczne
Opis palnika
Palniki olejowe NC.4, NC.6 i NC.9 s¹
palnikami nadmuchowymi
jednostopniowymi (pe³na moc lub zero)
Palniki te sa przystosowane do
wspó³pracy z róznymi typami kot³ów.
Wyposa¿one sa w g³owicê o
regulowanej d³ugoci. Palniki te
zasilane s¹ olejem opa³owym lekkim.
Omawiane palniki posiadaj¹ stopieñ
ochrony IP40.

Zakres dostawy
Dostawa obejmuje kompletnie
zmontowany palnik dostarczany w
kartonie o wadze ok. 10 kG. Ponadto w
kartonie umieszczono:
• torebkê z akcesoriami do monta¿u,
• torebkê z dokumentacj¹ w tym:
- instrukcjê obs³ugi palnika
- schemat elektryczny
- gwarancjê.

rjgjrekgbnioqwerjf

Typ
palnika
NC.4

Detektor
páRPLHQLD
QRB1B

R 101
NC.4

H 101
NC.6

H101
NC.9

H101
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MZ 770S
dáPP

Deflektor
sto NRZ\
Ø 63/16-4
4 szczeliny
Ø 63/16-4
4 szczeliny
Ø 63/16-6
6 szczelin
Ø 75/20-8
8 szczelin

Zu \FLH
oleju
kg/h
1,5-3,4

Moc
kW

Dysza
US gal/h

Podgrzewacz
oleju

18–40

0,5-0,85

FPHB5

1,7-3,4

20-40

0,5-0,85

Brak

3,4-4,6

40-55

1–1,2

Brak

3,8 - 8

45-95

1,25-1,75

Brak
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Wymiary zewnetrzne
Przy monta¿u palnika nale¿y zachowaæ
wolne miejsce minimum 0,60 m. wokó³
palnika niezbêdne do jego obs³ugi.
Wentylacja kot³owni
Wymagana iloæ wie¿ego powietrza
doprowadzanego do kot³owni wynosi
1,2 m3/h na 1 kWh ciep³a wytwarzanego
przez palnik.

G³ówne elementy sk³adowe
• Skrzynka sterownicza i
bezpieczeñstwa SH 1xx
• Silnik wentylatora i pompy
jednofazowy 230 V, 50Hz,
2800 obr/min, 85 - 110 W,
kondensator 4 uF/400 V
• Transformator zap³onowy:
EBI 2 x 7,5 kV
• Wirnik wentylatora:
NC.4/6: ∅133x42
NC.9: ∅133x62
• Sterowanie klap¹ powietrza:
rêczne
• Pompa olejowa z elektrozaworem:
AS47D
• Koñcówka g³owicy spalania
NC.4/6: ∅63/80x177
NC.9: ∅75/90x192
3

Instalacja
Monta¿ palnika
Palnik mocuje siê do kot³a przy pomocy
dostarczonego ko³nierza. Owiercenie
kot³a nale¿y wykonaæ wg znajdujacego
siê obok rysunku. Uszczelka mo¿e
s³uzyæ jako wzorzec/
• Przymocowaæ ko³nierz z uszczelk¹ do
kot³a.
Palnik zamontowaæ w ten sposób, aby
g³owica znajdowa³a siê w po³o¿eniu
górnym 1. W razie koniecznoci mo¿e
on byæ zamontowany w pozycji 2 lub 3.
• Wprowadziæ koñcówkê g³owicy do
ko³nierza.
• Zacisn¹æ obejmê lekko podnosz¹c ty³
palnika.
L (m)
H
Skorygowane
(m)
4
3
2
1
0,5
0
-0,5
-1
-2
-3

2 rur.
60 l/h max
Ø6/8 Ø8/10
mm
mm
17
54
14
47
12
40
10
34
9
31
8
27
7
24
6
21
4
14
8

1 rur.
US gal/h
0,60 1,00
Ø4/6
80
48
70
42
60
36
51
30
46
28
42
25
-

Korekta wysoko FLEH]Z]JO GQHM
Pompa zasysaj FD +
lub pod naporem (H-)
H
Wysoko ü
n.p.m (m)
fikcyjne (m)
0 – 500
0
501 – 800
0,5
801 – 1300
1,0
1301 – 1800
1,5
1801 - 2000
2,0
PrzykáDG:\VRNR üQSPP+ILNF\MQH
1 m H rzeczywiste = 2 m
H skorygowane przy ssaniu 2+1=3 m
H skorygowane przy naporze 2-1=1 m
WybraüZWDEHOL¡SU]HZRGXZ]DOH QR FLRG
dáXJR FLZUR]ZLQL FLXSRPL G]\SRP S D
zbiornikiem. Gdy H skorygowane przy ssaniu
przekracza 4m nale \SU]HZLG]LHüGRGDWNRZ
pomp ]DVLODM F  ci Qmax. 2 bar)

Doprowadzenie paliwa
£¹cz¹c palnik ze sta³¹ instalacj¹
olejow¹ (ruroci¹g) za pomoc¹
przewodów giêtkich R 3/8, nale¿y mieæ
na uwadze mo¿liwoæ jego demonta¿u.
Po³¹czenie dwuprzewodowe.
Tabela przedstawiona obok umo¿liwia
dobranie rednicy ∅ i d³ugoci L
ruroci¹gu w zale¿noci od wysokoci
yutrhyh
ssania (H+) lub naporu (H-) (dla oleju o
ciê¿arze w³aciwym 0,84 kg/dcm3 przy
temp 100 C) dla instalacji zawieraj¹cej
najwy¿ej jeden zawór odcinaj¹cy, jeden
zawór zwrotny i cztery kolanka.
Po³¹czenie jednoprzewodowe.
(Wy³¹cznie przy zbiorniku naporowym)
W takim przypadku nie montuje siê
eleastycznego przewodu powrotnego. Z
pompy nale¿y odkrêciæ z³¹czkê i otwór
zalepiæ korkiem z uszczelk¹.

Instalacja elektryczna
Instalacja elektryczna i jej po³¹czenia
powinny byæ wykonane zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi normami i przepisami.
Palnik dostarczony jest z wtyczk¹
siedmiobiegunow¹, w której po³¹czono
napiêcie jednofazowe 230V - 50Hz z
uziemieniem i termostatem (patrz rys.
obok).
Uwaga: po³¹czenia zewnêtrznego
alarmu dokonuje siê pomiêdzy stykami
S3 i N a licznika godzin pracy pomiêdzy
stykami B4 i N.
- bezpiecznik topikowy: 6,3 A,
- przekrój przew. elektr.: 1,5 mm2.
224
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Uruchomienie
Uruchomienie palnika jest
równoczesne z uruchomieniem
instalacji technologicznej kot³owni.
Powinno sie ono odbywaæ w
obecnoci instalatora lub jego
przedstawiciela, który mo¿e
zagwarantowaæ, ¿e kot³ownia zosta³a
wykonana zgodnie z dokumentacj¹ jak i
obowi¹zuj¹cymi przepisami i normami.
Instalator powinien nape³niæ paliwem
przewód ss¹cy, opró¿niæ filtr i sprawdziæ
funkcjonowanie zaworów odcinaj¹cych.
N

Kontrola wstêpna
• Sprawdziæ napiêcie elektryczne.
• Od³¹czyæ napiêcie od palnika.
• Zamkn¹æ zawór paliwa.
• Zapoznaæ siê z instrukcj¹ obs³ugi
kot³a i regulacji.
• Sprawdziæ
- cinienie wody w instalacji grzewczej,
- dzia³anie pompy cyrkulacyjnej,
- otwarcie zaworu mieszaj¹cego,
- dzia³anie regulatora ci¹gu w kominie,
- wielkoæ bezpieczników topikowych,
Regulacja

Typ
palnika
NC.4

R 101
NC.4

H 101
NC.6

H101
NC.9

H101

Moc
kotáD
kW
20
24
27,3
32,7
37,1
43,6
48,0
54
67
74

Dysza Danfoss
....° US gal/h
K WUR]S\ODQLD
45°
60°
0,50
0,60
0,60
0,75
0,85
1,00
1,10
1,25
1,50
1,75

Wymiar
Y
mm
5
5
5
7
10
12
20
5
5
10

Ci QLH
nie
bar
11
11
11
11
11
11
11
11,5
11,5
11,5

Zu \FLH
oleju
kg/h
1,8
2,2
2,5
3,0
3,4
4,0
4,4
4,9
6,1
6,7

Nastawa
klapy
powietrza 103B
9
10
10
13
15
15
18
7
12
12

1 Ssanie
2 Cyrkulacja
3 T³oczenie do dyszy
4 Króciec pomiaru cinienia G1/8"
5 Króciec pomiaru podcinienia G1/8"1
6 Wkrêt regulacji cinienia
7 Wskanik pod³¹czenia
jednorurowego
10 Cewka elektrozaworu
Y1 Elektrozawór
Kontrola szczelnoci
• Pod³¹czyæ do pompy manometr i
wakuometr. Odczytu dokonuje siê
podczas pracy palnika.
• Sprawdziæ szczelnoæ uk³adu.
22
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- ustawienie termostatów na kotle i
termostatu pokojowego.
- poziom oleju opa³owego w zbiorniku,
- wielkoc bezpieczników elektrycznych
- wentylacjê kot³owni i przewód
kominowy, nale¿y sprawdziæ czy
funcjonuj¹ one prawid³owo oraz czy
dostosowane s¹ do mocy kot³owni i
rodzaju paliwa,
- poziom oleju opa³owego w zbiorniku
- nape³nienie ruroci¹gu ss¹cego
- po³oenie przewodów giêtkich:
ssanie i powrót,
- cisnienie paliwa jeli zastosowano
dodatkowa pompê zasilaj¹c¹ max 1,5
bar
- otwarcie zaworów: g³ównego i na
filtrze,
Regulacja
Palnik jest wstêpnie wyregulowany
fabrycznie. Je¿eli wstêpna regulacja
palnika nie odpowiada mocy kot³a
nale¿y postêpowaæ wg. poni¿szej
instrukcji.
Wybraæ z tablicy przedstawionej obok
dyszê do mocy nominalnej kot³a przy
za³o¿onej sprawnoci 92%.
Wykonaæ regulacjê g³owicy spalania:
- wymiar Y 0 - 20 mm
- klapa powietrza 103B wyskalowana
od 0 - 18.
Uruchomienie
• Zamkn¹æ obwód regulacji
• Odblokowaæ skrzynkê sterownicz¹ i
bezpieczeñstwa
Podczas pracy palnika
• Dokonaæ kontroli spalania: zawartoæ
CO2, zaczernienie i temperatura
spalin.
W celu zwiêkszenia zawartoci CO2:
• Zmniejszyæ otwarcie klapy powietrza.
103B co mo¿e wymagaæ
zmiany
wartoci Y.
¯eby skorygowaæ stopieñ zaczernienia
spalin nale¿y:
• Zwiêkszyæ otwarcie klapy powietrza w
celu rozjanienia spalin.
• Dokonaæ kontroli parametrów
spalania w warunkach normalnej
pracy kot³a (drzwi kot³a zamkniete
itp...); jak równie¿ wykonaæ testy
szczelnoci wszystkich obwodów
hydraulicznych.
• Zapisaæ wyniki w odpowiednich
dokumentach.
Kontrola zabezpieczeñ
• Skontrolowaæ podczas pracy palnika:
- funkcjonowanie uk³adu regulacji
- zablokowanie palnika w stanie
bezpieczeñstwa na skutek braku
p³omienia
- szczelnoæ pomiêdzy kot³em a
palnikiem
- podcinienie w uk³adzie zasilania
paliwa, max. 400 mbar lub 305 mm
Hg.
5

Uruchomienie
Opis dzia³ania skrzynki sterowniczej
Schemat dzia³ania skrzynki
sterowniczej SH1xx

Przyci QL FLH
przycisku R
przez....
Mniej ni V
Od 9 do 13 s
Powy HM
13 s
Rodzaj sygnaáX
ZLHWOQHJR

...powoduje...
Zablokowanie
lub
odblokowanie
skrzynki
Wymazanie
pami FL
Brak
efektu

Rodzaj awarii
Brak sygnaáXSáRPLHQLDSRGNRQLHFF]DVX
bezpiecze VWZD
ZakáyFHQLHSRGF]DVZHQW\ODFMLOXE]DSáRQX
Zanik páRPLHQLDSRGF]DVQRUPDOQHMSUDF\
Zatrzymanie palnika przez obsáXJ
Znaczenie symbolu
Krótki sygnaá ZLHWOQ\
DáXJLV\JQDá ZLHWOQ\
Krótka przerwa
DáXJDSU]HUZD

Symbol

Bardziej szczegóáRZHLQIRUPDFMHGRW\F] FHSUDF\SDOQLNDLHZHQWXDOQ\FKDZDULLPR
pami FLVNU]\QHN6+[[[]DSRPRF VSHFMDOQHJRSU]\U] GX

Skrzynka sterownicza i bezpieczeñstwa
- SH 1xx, jest urz¹dzeniemi
sterowanym przez mikroprocesor.
Pozwala on równie¿ na okrelenie
rodzaju awarii poprzez emisjê ró¿nego
rodzaju sygna³ów wietlnych.
Gdy skrzynka sygnalizyje awariê
przycisk R jest podwietlony. Co
dziesiêæ sekund emituje on sekwencjê
sygna³ów wietlnych, a¿ do chwili
ponownego zazbrojenia skrzynki.
Póniejsze okrelenie rodzaju awarii
jest równie¿ mo¿liwe dziêki sta³êj
pamiêci mikroprocesora.
Skrzynka sterownicza zatrzymuje swoje
dzia³anie w chwili gdy napiêcie w sieci
spadnie poni¿ej wymaganego
minimum. Z chwil¹ powrotu
wymaganego napiêcia skrzynka wraca
do normalnego cyklu pracy.
Koniecznym jest co najmniej jedno
zatrzymanie pracy palnika na dobê.
Czynnoci demonta¿u i monta¿u
skrzynki nale¿y wykonywaæ przy
od³¹czonym napiêciu.
Skrzynka nie powinna byæ ani
otwierana ani naprawiana.

QDX]\VNDü]

Niezbêdne sygna³y wejciowe
Sygna³y wyjciowe

Regulator
temperatury

Podgrzewacz
oleju

1. Podanie napiêcia na skrzynkê i podgrzewacz
2. Podanie napiêcia na silnik i transformator
3. Podanie napiêcia na zawór paliwa
4. Kontrola p³omienia
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Silnik
palnika

Zawór
paliwa

5. Zatrzymanie transformatora
(cykl normalnej pracy)
0. Zatrzymanie palnika
10. Sygnalizacja rodzaju awarii

Transformator
zap³onowy
tw
twI
ts
tn
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Detektor
p³omienia

Sygnalizacja
awarii

- czas oczekiwania na pogrzanie oleju
- czas wstêpnej wentylacji i zap³onu
- czas bezpieczeñstwa
- czas zap³onu

Odblokowanie

Konserwacja

Uwaga
Przynajmniej raz w roku nale¿y wykonaæ
czynnoci konserwacyjne przez
autoryzowany serwis.
• Wy³¹czyæ zasilanie elektryczne i
zamkn¹æ zawór doprowadzaj¹cy
paliwo.
Wartoci nastaw palnika
przedstawiono w rozdziale
"Uruchomienie".
Nale¿y stosowaæ tylko oryginalne
czesci zamienne.

Czyszczenie
• Odkrêciæ cztery ruby mocuj¹ce plytê
g³ówn¹ palnika do korpusu.
• Wyci¹gn¹c p³ytê g³ówn¹ a¿ do
ca³kowitego wysuniêcia linii dyszy.
• Podwiesiæ p³ytê g³ówn¹ do korpusu
(dwa sposoby - patrz zdjêcia).

• Zdj¹æ os³onê palnika.
Komora powietrzna
• Odkrêciæ rubê K.
• Zdj¹æ komorê powietrzn¹
• Odkurzyæ przy pomocy suchego
pêdzla komorê i wyk³adzinê
akustyczn¹.
• Ponownie zmontowaæ ca³oæ.
Wnêtrze g³owicy spalania
• Od³¹czyc kable zap³onowe od
elektrod.
• Zdemontowaæ, wyczyciæ lub
wymieniæ elektrody.
• Zdemontowaæ i wyczyciæ deflektor.
• Zdemontowaæ i wymieniæ dyszê (u¿yæ
dwóch kluczy p³askich).
• Ponownie zmontowaæ ca³oæ
• Sprawdziæ ustawienia regulacyjne.
• Odkurzyæ przy pomocy pêdzla wnêtrze
komory powietrznej, wentylator,
koñcówkê g³owicy spalania, klapê
regulacyjn¹ powietrza, i
podcinieniow¹ klapê powietrzn¹;
Sprawdziæ czy porusza siê ona
swobodnie.

Demonta¿ koñcówki g³owicy spalania
• Od³¹czyæ kable zasilania
elektrycznego.
• Odkrêciæ rubê obejmy.
• Wyj¹æ palnik.
• Odkrêciæ o dwa obroty cztery ruby
mocuj¹ce g³owicê.
• Zdj¹æ g³owicê.
• Wymieniæ g³owicê i zaznaczyæ jej
po³o¿enie.
• Dokonaæ ponownego monta¿u.
• Sprawdziæ po³o¿enie przewodów
giêtkich.
Czyszczenie filtra pompy
Filtr znajduj¹cy siê wewn¹trz pompy
powinien byæ czyszczony przy ka¿dej
operacji konserwacji.
• Zamkn¹æ zawór doprowadzaj¹cy
paliwo.
• Podstawiæ pojemnik pod pompê dla
zebrania paliwa.
• Odkrêciæ wkrêty i zdj¹æ pokrywê.
• Wyj¹æ filtr, oczyciæ lub wymieniæ.
• W³o¿yæ filtr i zamontowaæ pokrywê z
now¹ uszczelk¹.
• Mocno skrêciæ.
• Otworzyæ zawór paliwa.
• Sprawdziæ szczelnoæ.
Czyszczenie os³ony
• Os³onê nale¿y wymyæ wod¹ z
detergentem. Nie stosowaæ p³ynów
zawieraj¹cych zwi¹zki chloru lub
cieraj¹cych.
Uwaga:
Po ka¿dej interwencji nale¿y:
• Sprawdziæ parametry spalania w
normalnych warunkach eksploatacji
(drzwi kot³a zamkniête, os³ona
za³o¿ona, itd.).
• Wpisaæ wyniki badañ do
odpowiednich dokumentów.

Regulacja wirnika wentylatora
W przypadku wymiany silnika lub
wirnika wentylatora, zwróciæ uwagê na
zachowanie wymiaru 0 pomiêdzy A i B
(patrz schemat).
• Przykrêciæ wirnik, zwróciæ uwagê aby
nie ociera³ o korpus.
• Przykrêciæ p³ytê g³ówn¹ do korpusu.
• Przykrêciæ cztery ruby
• Sprawdziæ szczelnoæ uszczelki.
Czyszczenie komórki fotorezystancyjnej
• Wyj¹æ komórkê i oczyciæ j¹ such¹
ciereczk¹.
• Ponownie zamontowaæ komórkê.
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Zak³ócenia pracy
palnika

Przy awarii palnika nale¿y sprawdziæ:
• Czy do palnika dochodzi napiêcie.
• Czy do palnika dochodzi paliwo
(iloæ, otwarcie zaworów).
• Dzia³anie i ustawienie uk³adów
regulacji i bezpieczeñstwa.
• Pozycjê prze³aczników na tablicy
sterowniczej
Je¿eli zak³ócenie nie ustêpuje:
• Odczytaæ sekwencje sygna³ów
emitowanych przez skrzynkê
sterownicz¹ i odczytaæ ich znaczenie
z poni¿szej tablicy.

Inne informacje mo¿na odczytaæ ze
skrzynki przy pomocy specjalnego
przyrz¹du.
Nie nale¿y naprawiaæ
elementów urz¹dzeñ
zabezpieczaj¹cych, lecz
wymieniæ je na nowe o
identycznych parametrach.
Nale¿y stosowaæ tylko urz¹dzenia
zalecane przez producenta palnika.

Awaria

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

Sposób usuni FLD

Przyczyna

Palnik nie startuje po
zamkni FLXREZRGX
termostatycznego. Skrzynka nie
sygnalizuje DGQHMDZDULL

Spadek lub brak napi

Palnik startuje i zatrzymuje si
po upá\ZLHNUyWNLHJRF]DVX
Skrzynka emituje nast SXM F
sekwencj V\JQDáyZ

Zablokowanie skrzynki.
Sterowniczej przez obsáXJ

Zatrzymanie palnika w trakcie
pracy:

Zanik páRPLHQLDZWUDNFLHSUDF\ Oczy FLüOXEZ\PLHQLüGHWHNWRU
páRPLHQLD
WyregulowaüVSDODQLH
WymieniüVNU]\QN
sterownicz 
Pojawienie si SáRPLHQLD
Oczy FLüOXEZ\PLHQLü]DZyU
w trakcie wentylacji wst SQHM
paliwa lub pomp MH OL]DZyU
jest wbudowany.

Palnik nie startuje po
zamkni FLXREZRGX
termostatycznego, a skrzynka
emituje nast SXM F VHNZHQFM
sygnaáyZ

Skrzynka zostaje zablokowana
pod koniec czasu
bezpiecze VWZDLHPLWXMH
nast SXM F VHNZHQFM
sygnaáyZ

UstaliüSU]\F]\Q VSDGNXOXE
braku napi FLD
WymieniüVNU]\QN
sterownicz 

FLD

Uszkodzona skrzynka
sterownicza.

Brak pojawienia si
pod koniec czasu
bezpiecze VWZD

OdblokowaüVNU]\QN





SáRPLHQLD

SprawdziüSR]LRPROHMXZ
zbiorniku, ew. uzupeáQLü
Otworzyü]DZRU\
SprawdziüLZ\UHJXORZDü
ci QLHQLHZSU]\SDGNX
zastosowania dodatkowej
pompy zasilaj FHM
SprawdziüG]LDáDQLHLFL QLHQLH
pompy, stan sprz JáDILOWUDL
elektrozaworów.
SkontrolowaüXNáDG]DSáRQRZ\
stan i poáR HQLHHOHNWURG
oczy FLüHOHNWURG\
W razie potrzeby wymieniü
elektrody,
kable zapáRQRZH
transformator,
dysze.
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Wykaz czêci zamiennych
NC4 R101, NC4, NC6, NC9 H101
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1D]ZDF]

FL

=HVSyáPRFRZDQLDSDOQLND
1&2
1&2
8V]F]HONDSáDVND
1&2
1&2
.R FyZNDJáRZLF\VSDODQLD
1&2/
1&2/
.RPRUDSRZLHWU]QD
1&
1&
.RUSXV
.LHURZQLFDSRZLHWU]D
.ODSDSRZLHWU]D1&
7DEOLFDVWHURZQLF]D
:LUQLN
1&2[
1&2[
6LOQLN
.RQGHQVDWRU
3RPSDROHMRZD$6'
6SU] JáRSRPS\
&HZND
)LOWU
(OHNWUR]DZyU
8NáDGSRGáDF]HQLDSDOQLNDZVW SQLHRNDEORZDQ\
6NU]\QDNVWHURZQLF]DMHGQRVWRSQLRZD
3RS\FKDF]SU]\FLVNX]D]EUDMDM FHJR
.RPyUNDIRWRUH]\VWDQF\MQD0=6
:W\F]NDVLHGPLRELHJXQRZD
'HIOHNWRU
1&2)'
1&2)'
1&2)*
(OHNWURGD]DSáRQRZD EU ]RZD
8NáDGG\V]\
1&
1&5
1&
.DEHO]DSáRQRZ\/
7UDQVIRUPDWRU]DSáRQRZ\[N9
3á\WDSDOQLND
3U]HZyGROHMRZ\]DVLODQLDG\V]\
3U]HZRG\ROHMRZHJL WNLH
2VáRQDSDOQLND
UXEDPRFXM FDRVáRQ\
7DEOLF]NDSDOQLND
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Wyprodukowano w UE.
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