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1 Aansluitstuk
2 Luchtdoos
3 Luchtinstelling
4 Carter
5 Ventilatiemotor en pomp
6 Stookoliepomp met

elektromagnetische klep
7 Ontstekingstransformator
8 Cel met lichtgevoelige weerstand
9 Regeling van de sproeilijn
10 Slangen
11 Bedienings- en veiligheidskast
12 Kap.

Garantie
Het installeren alsmede het in bedrijf
stellen dienen vakkundig door een erkend
branderspecialist uitgevoerd te worden.
Deze dient zich te houden aan de
geldende voorschriften alsmede aan de in
deze handleiding aangeduide
aanwijzingen. Indien deze bepalingen niet
of gedeeltelijk niet nageleefd worden, kan
de fabrikant niet aansprakelijk worden
gesteld.

Veiligheidsvoorschriften
De branderautomaat is ontworpen voor
installatie op een ketel die is aangesloten
op een in goede staat verkerend
rookkanaal. De brander moet gebruikt
worden in een ruimte waarin de toevoer
van verbrandingslucht voldoende en de
afvoer van rookgassen mogelijk is.
De schoorsteen dient - met name wat
betreft de afmeting -te voldoen aan de
geldende normen en reglementering en
geschikt te zijn voor de toegepaste
brandstof. De vereiste stroom-
spanning voor het gasregelblok en de
toegepaste beveiligingsafsluiters bedraagt
230 VAC 50 Hz, waarbij er een op de
aardleiding aangesloten nulleiding
geïnstalleerd dient te zijn. Indien het net
geen nulleiding heeft, dan dient er in het
elektrische voedingscircuit van de brander
een scheidingstransformator te worden
geplaatst, voorzien van de vereiste
beveiligingen (smeltveiligheid en 30 mA

differentiaaluitschakelaar). De brander
moet van het net gescheiden kunnen
worden met behulp van een veelpolige
scheidingsschakelaar die aan de geldende
normen voldoet.
Het onderhoudspersoneel dient op alle
terreinen met de grootst mogelijke
voorzichtigheid te werk te gaan en dient
vooral ieder direct contact te vermijden
met niet warmteafsluitend geïsoleerde
delen en met elektrische circuits. De
elektrische delen van de brander niet met
water in aanraking doen komen. In geval
van brand, overstroming, gaslekkage of
abnormaal functioneren (verdachte geuren
of geluiden enz. ...), de brander
stopzetten, de stroomtoevoer uitschakelen
en de gastoevoer afsluiten. Onmiddelijk
een erkend branderspecialist waarschuwen.
Gebruik van chloorbevattende
oplosmiddelen ter reiniging van de
branderautomaat is verboden.
De vuurhaard en toebehoren, de
rookkanalen, alsmede de
verbindingsstukken, dienen ten minste
jaarlijks en voorafgaand aan het in bedrijf
stellen van de gasbrander onderhouden,
gereinigd en doorgeblazen te worden.
Hierbij dienen de desbetreffende geldende
normen in acht worden genomen.
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Algemene informatie
Technische gegevens

Beschrijving van de brander
De brander EK 01.9 L is een apparaat met
blaaslucht, die in één trap werkt, met een
aan-uitssturing.
De brander kan op ketels van verschillende
types worden aangesloten.
Hij is verkrijgbaar in twee lengten van de
branderkop.  Voor een gegeven ketel kan
de aanbevolen brander werden opgegeven
op eenvoudige aanvraag.
Hij gebruikt stookolie met een dichtheid van
0,84 bij een temperatuur van 10°C met een
verbrandingswarmte (H0) van 11,86 kWh/kg.
Deze brander voldoet aan een
beschermingsgraad IP 40.

Verpakking
De brander met de branderkap wordt
geleverd in een verpakking van ongeveer
16 kg die omvat:
– Een zakje met accessoires voor de

montage.
– Een zakje met documentatie waarin:

– gebruiksaanleiding,
– elektrisch schema,
– het stookplaatsplaatje,
– waarborgsgetuigschrift.

Belangrijkste onderdelen
• Bedienings- en veiligheidskast LOA 24.
• Ventilatiemotor en pomp:

enkelfasig 230 V, 50 Hz, 2800 1/min 95
W condesator: 4 µF/440 V

• Ontstekingstransformator:
2 x 5 kV

• Turbine:
Ø 133 x 52

• Luchtklepregeling:
manueel

• Stookoliepomp met elektromagnetische
klep(pen):
AS 47 D

• Aansluitstuk:
Ø 68/80 x 170

Brander Cel Kegelvormige Debiet Vlamver- Sproeier Voorver-
mogen warmer

QRB1B vlamhaker kg/h kW US gal/h

EK 01.9 L kort Ø 63/16-6 spleten 4,2 -7,5 50 - 90 1 - 2 neen

L 40 mm

Afmetingen en vereiste ruimte
Aan weerszijden van de brander een
ruimte van 0,6 m vrij laten om
onderhoudswerkzaamheden mogelijk te
maken.

Ventilatie van de stookplaats
Het vereiste volume van verse lucht is 1,2
m3/kWh geproduceerd door de brander.

Vermogenscurven
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Installatie

Opbouw
De brander wordt op de ketel gemonteerd
met de geleverde flens. De boringen
worden uitgevoerd volgens het plan
hiernaast.
De afdichting van de flens kan dienst doen
als mal.
• De flens en de afdichting ervan op de

ketel monteren. De dichtheid controleren
De brander moet met het slakkenhuis naar
boven worden gemonteerd. Als het nodig
is, dan met het slakkenhuis naar beneden.
Een frontaal plaatje voor dit doel is
verkruigbaar op aanvraag. Het aansluitstuk
draaien over 180° (Ø 2).
• Het aansluitstuk in de flens brengen.

(indringdiepte: zie handleiding ketel).
• De beugel aanspannen terwijl men de

achterkant van de brander lichtjes optilt.

Stookolieaansluiting
Voor de verbinding van de slangen R 3/8
met de buisleidingen er rekening mee
houden dat de brander moet kunnen
worden afgenomen.

Aansluiting met dubbele buis.
Aan de hand van de grafische voorstelling
hiernaast kan men de inwendige diameter
(Ø) en de lengte (L) bepalen van de
buizen tussen de tank en de brander, in
functie van de aanzuighoogte (H+) of van
de drukhoogte (H-) (voor stookolie met een
dichtheid van 0,84 bij 10°C in een
installatie die ten hoogste één afsluiter,
één terugslagklep en vier bochten omvat).

Verbinding met enkele buis.
(alleen voor een tank met toevoerdruk)
De terugloopleiding, de verbinding en de
derivatiestop verwijderen. Afsluiten met
een cilindrische stop en een dichting.

Elektrische aansluiting
De elektrische aansluiting en de
aansluiting van de brander moeten worden
gerealiseerd in overeenstemming met de
normen van kracht. De brander wordt
geleverd met een 7-polige stekker waarin
de enkelfasige voeding 230V-50 Hz
verbonden is, alsook de aarding en de
thermostaten (figuur hiernaast), en de 4
polen (2 trappen).
Noot: Uitwendige verbinding van een alarm
tussen S3 en N en een urenteller tussen
B4 en N.
– Sterkte van de beveiligingszek.: 6,3 A
– Doorsnede van de geleid.: 1,5 mm2.

H L (m)
(m) dubbele buis enkele buis

pomp 60 l/h max US gal/h
0,60 1,00

Ø 6/8mm Ø 8/10mm Ø 4/6mm

4 17 54 80 48
3 14 47 70 42
2 12 40 60 36
1 10 34 51 30
0,5 9 31 46 28
0 8 27 42 25

- 0,5 7 24 - -
- 1 6 21 - -
- 2 4 14 - -
- 3 - 8 - -

Hoogtecorrectie
Pomp in aanz. (H +) of in drukwerking (H -)

Hoogte (m) H Fictieve hoogte (m)

0-500 0

501-800 0,5

801-1300 1,0

1301-1800 1,5

1801-2200 2,0

Vb.: hoogte 1100 m. Fictieve H = 1m, Reële H 2 m
egecorrigeerde H in aanzuigwerking 2 + 1 = 3 m
gecorrigeerde H in drukwerking 2 - 1 = 1 m
In de tabel de Ø van de buis kiezen in functie van de
ontwikkelde lengte tussen de tank en de pomp. Als de
gecorrigeerde H in aanzuigwerking groter is dan 4m, een
tranfertpomp voorzien (maximale druk 2 bar)
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Ingebruikneming

De ingebruikneming van de brander
betekent meteen die van de gehele
installatie met de verantwoordelijkheid van
de installateur of van zijn
vertegenwoordiger. Alleen hij kan
waarborgen dat de stookplaats volgens de
regels van de kunst en volgens de
reglementering van kracht is uitgevoerd.
Vooreerst moet de installateur de gehele
aanzuigleiding met stookolie hebben gevuld,
de voorfilter afgetapt en de werking van de
manuele kwartslagafsluiters en
regelkleppen gecontroleerd.

Voorafgaande controles
• De beschikbare elektrische spanning

controleren en vergelijken met die
voorgeschreven.

• De elektrische voeding van het net naar de
brander afkoppelen.

• Controleren dat geen spanning aanwezig is.
• De stookolieafsluiter sluiten.
• De werkingshandleiding van de fabrikant

van de ketel en van de sturing bestuderen.
• Controleren:
– de waterdruk in het verwarmingscircuit,
– de werking van de circulatiepomp,
– de opening van het mengventiel,
– de sterkte van de beveiligingszekeringen

– de instelling van de ketel- en de
kamerthermostaat.

– dat de toevoer van de
verbrandingslucht van de ketel en de
afvoer van de verbrandingsproducten
werkelijk in werking zijn en in
overeenstemming met het vermogen
van de brander en de brandstof.

– de werking van de trekregelaar op de
rookpijp,

– het peil van de stookolie in de tank
– dat de aanzuigleiding gevuld is
– de stand van de slangen, aanzuiging en

terugloop,
– de voedingsdruk van de brandstof als

de druk in het apparaat 1,5 bar max is.
– de stand van de regelkleppen en van

de voorfilter.
Instellingen
De brander is vooraf ingesteld in de
fabriek. Als deze voorinstelling niet
overeenkomt met het vermogen van de
ketel, de volgende instructies volgen.
• In de tabel de berekende sproeier

vinden voor het nominale vermogen van
de ketel met een rendement van 92%.

• De instellingen van de branderkop
uitvoeren:
– Y-factor gegradueerd van 0 tot 30

mm.
– luchtklep B gegradueerd van 0 tot 9.

Ontsteking
• Het sturingscircuit uitschakelen.
• De bedienings- en veiligheidskast

uitschakelen.
De brander werkt.
• Een verbrandingscontrole uitvoeren: CO2,

ondoorzichtigheid en temperatuur van de
rook.

Om de CO2 ter verhogen:
• De Y-factor verkleinen door de knop A

te verstellen, en omgekeerd.
Na een wijziging van de Y-factor kan het
nodig zijn het luchtuik B bij te stellen.

Om de rookindex te wijzigen
• Het luchtluik B openen om de rook

doorzichtiger te maken, en omgekeerd.
• Een controle van de

verbrandingsparameters uitvoeren in de
werkelijke bedrijfsomstandigheden (met
gesloten deuren, enz.), alsook een
dichtheidstest van de verschillende
circuits.

• De resultaten optekenen op de hiertoe
bestemde formulieren.

Controle van de beveiligingen
• Terwijl de brander werkt, controleren:
– dat het sturingscircuit ingeschakeld is.
– het in beveiliging gaan met

vergrendeling bij afwezigheid van de
vlam,

– de dichtheid van de voorkant van de
ketel,

– de werking van de bedieningen (als die
er zijn),

– de onderdruk (vacuüm) van het
stookolievoedingscircuit, maximaal
400 mbar of 305 mmHg.

Brander Vermogen Sproeier 45° Instellingen
van US gal/uur

de ketel bij
10,6 bar Factor Y Druk Debiet Graduaties

kW verstuivingshoek mm bar kg/h van luik B

43,2 1 10 11 4 3,7

47,5 1,25 13 11 4,4 4,7

54 1,35 17 11 5,2 5,2
EK 01.9 L

65 1,50 21 11 6 6,5

73 1,75 24 11 6,8 7,2

83 2 28 11 7,7 7,8

1 Aanzuiging.
2 Terugloopleiding.
3 Uitgang sproeier.
4 Drukmeetnippel G 1/8.
5 Vacuümmeetnippel G 1/8.
6 Instelling van de druk.
7 Aanduiding voor enkele leiding
10 Bobijn elektromagnetische klep 1 trap
Y1 Elektromagnetische klep 1 trap.

Controle van de stookoliedichtheid
• Op de pomp een manometer of een

vacuümmeter verbinden. De waarden
moeten worden afgelezen terwijl de
brander in werking is.

• Later de dichtheid controleren.
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Ingebruikneming
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Onderhoud

Controle van de verbrandingsorganen
• De cel uitnemen en afwissen met een

schone en droge doek.
• De ontstekingskabels van de

transformator en de stookolieleiding
afkoppelen.

• De twee schroeven van het deksel
losschroeven en draaien
(bajonetsysteem) om de
verbrandingsorganen uit te nemen.

• De ontstekingskabels van de elektroden
afkoppelen.

• De elektroden uitnemen, reinigen of
vervangen.

• De vlamhaker afnemen en schoonmaken.
• De sproeier met behulp van twee

sleutels demonteren (één houdt de
sproeierhouder vast) en veranderen.

• Het geheel opnieuw monteren.
• De instellingen controleren.
• Het deksel opnieuw plaatsen.

Demonteren van het aansluitstuk
• De stekker van de elektrische voeding

loskoppelen.
• De twee schroeven van de beugel

losschroeven.
• De brander losmaken en zijlings

aanhaken op de winkelhaak die aan de
vaste flens bevestigd is, met behulp van
de schroeven die zich onder de
luchtdoos bevinden.

• De vier schroeven van het aansluitstuk
twee toeren losschroeven en het
aansluitstuk uitnemen.

• Het aansluitstuk vervangen, indexeren
(uitgang van stookolie in onderste
positie) en het aansluitstuk vastzetten.

• Het geheel opnieuw monteren in
omgekeerde volgorde van de demontage.

• De stand van de slangen controleren.

De pompfilter reinigen
De filter bevindt zich aan de binnenkant
van de pomp. Hij moet bij iedere
onderhoudsbeurt schoongemaakt worden.
• De manuele brandstofafsluiter sluiten.
• Een opvangvat onder de pomp plaatsen

om de stookolie op te vangen.
• De schroeven en het deksel uitnemen.
• De filter verwijderen, hem reinigen of

vervagen.
• De filter en het deksel opnieuw

monteren met een nieuwe dichting.
• Krachtig schroeven.
• De brandstofafsluiter openen.
• De dichtheid controleren.

Belangrijk
Regelmatig onderhoudswerkzaamheden
laten uitvoeren, ten minste één maal per
jaar, door gekwalificeerd personeel.
• De elektrische voeding op alle polen

afsnijden.
• Controleren dat geen spanning

aanwezig is.
• De brandstofklep sluiten.
• De kap van de brander afnemen.
De instelwaarden zijn aangeduid in de
alinea “ingebruikneming”.
Originele vervangonderdelen van de
constructeur gebruiken.

De luchtdoos schoonmaken
• De stekker van de elektrische voeding

loskoppelen.
• De beugel ontspannen.
• De brander losmaken en zijlings

aanhaken op de winkelhaak die aan de
vaste flens bevestigd is, met behulp van
de schroeven die zich onder de
luchtdoos bevinden.

• De vier schroeven van de luchtdoos
verwijderen.

• De doos en het geluidsisolatieschuim
afstoffen met een droog penseel.

• De luchtdoos en vervolgens de brander
opnieuw monteren.

• De stand van de slangen controleren.

De binnenkant van het slakkenhuis
schoonmaken.
• De vijf schroeven die de steunplaat op

het carter bevestigen, losschroeven.
• De steunplaat met de haak op het carter

hangen.
• Met een penseel de binnenkant van het

slakkenhuis, de ventilator afstoffen.
• Het geheel opnieuw monteren.

De kap reinigen
• De kap reinigen met water waaraan een

weinig detergent toegevoegd is. Welk
product dan ook dat chloor of een sch.
bevat, is verboden.evat, is verboden.

Opmerkingen
Na iedere werkzaamheid:
• Een controle uitvoeren van de

verbrandingsparameters in de werkelijke
bedrijfsomstandigheden (met gesloten
deuren, de kap gemonteerd, enz.),
alsook een dichtheidstest van de
verschillende circuits.

• De resultaten op de daartoe bestemde
formulieren optekenen.

9905 / 13 004 269A 7



Oplossen van storingen

In geval van storing controleren:
• dat spanning aanwezig is (voor het

vermogen en voor de bediening)
• de brandstofvoeding (hoeveelheid en of

de afsluiters open staan)
• de sturingsapparatuur
• de stand van de schakelaars op het

bedieningspaneel

Als de storing blijft bestaan:
Zie de tabel.

Beveiligingscomponenten mogen in geen
geval worden gerepareerd, maar alleen
vervangen door onderdelen met identieke
codenummers. Gebruik alleen originele
vervangonderdelen van de fabrikant.

Opmerkingen:
Na iedere werkzaamheid:
• Een controle van de

verbrandingsparameters uitvoeren,
alsook de dichtheidstests van de
verschillende circuits.

• De resultaten optekenen op geschikte
formulieren.

Fabriqué en EUR. Made in EUR. Hergestellt in EUR. Gefabriceerd in EUR.
Document non contractuel. Non contractual document. Angaben ohne Gewähr. Niet contrktueel dokument.

Waarneming

Er is geen ontstekingsboog

De motor werkt niet

Mechanische geluiden.

De stookoliepomp werkt niet

Geluid in de pomp

Geen verstuiving

Onregelmatige verstuiving

Geen vlam

Het veiligheidssignaal op de automaat licht op

De vlamhaker of de verbrandingskop zijn
vervuild

Oorzaak

Kortsluiting van de ontstekingselektroden.
Te grote afstand tussen de ontstekingselektroden.
De elektroden zijn vuil, vochtig.

Isolatie van de elektroden is stuk.
Ontstekingsbedrading is stuk.
Ontstekingstransformator werkt niet.

Storing van de motor of van de condensator.

Lagers van de motor beschadigd.

Koppeling motor/pomp beschadigd.
Voetklep, leidingen of deksel van de pomp zijn
niet dicht.

Stilstandafsluiters gesloten.
De filter is verstopt

De pomp zuigt lucht.
De slangen zijn poreus.

Pomp versleten.

Elektromagnetische klep niet aangesloten of
defect.

Sproeier gedeeltelijk verstopt of versleten.

Verbrandingskop of luchtklep ontregeld.

Servomotor defect (bij 2 trappen).

Geen vlam.
Vervuilde of beschadigde fotocel.

Ontregeling.
Onvoldoende ventilatie van de stookplaats.
Regelmatig onderhoud werd niet uitgevoerd.

Oplossing

Hun afstand instellen.
Hun afstand instellen.
De elektroden reinigen of vervangen.

De elektroden vervangen.
De ontstekingskabels vervangen.
De transformator vervangen.

De motor of de condensator vervangen.

De motor vervangen.

De koppeling vervangen.
Vervang de voetklep.
Bevestig de koppelingen of het deksel.
Kijk de dichtheid van de leidingen na.

De afsluiters openen.
De filter vervangen.

De dichtheid van de leidingen nakijken.
De slangen vervangen.

Vacuüm controleren.
Pomp vervangen.
De elektromagnetische klep vervangen of
opnieuw aansluiten. De sproeier(s) vervangen.

De sproeier(s) vervangen.

De verbrandingskop en de luchtklep instellen.

Servomotor instellen of vervangen.

Zie vorige opmerkingen. De cel reinigen of
vervangen.

De branderkop instellen.
De ventilatie van de stookplaats controleren.
Volledig onderhoud van de brander.

ELCO - MAT
Researchpark
Pontbeeklaan 53
1731 Zellik
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