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Garantie
Het installeren alsmede het in bedrijf
stellen dienen vakkundig door een monteur
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 brander 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 stroomspanning voor
het branderautomaat en de toegepaste
beveiligingsafsluiters bedraagt
230 VAC 50Hz 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 geïsoleerd 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.

Onmiddellijk een monteur waarschuwen.

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.

103B Handbediening van de luchtregelklep
pL Luchtdrukmeetnippel
3 Verbindingsflens voor gasverdeelleiding
T1 Onstekingstransformator
5 Vier schroeven voor toegang tot de plaat
6 Kenplaatje (2 plaatsen)
7 Ophangvoorziening plaat
8 Carter (slakkenhuis naar onder)
113 Luchthuis
M1 Ventilatiemotor
F6 Luchtdrukschakelaar
A1 Branderautomaat
B1 Ionisatiestaaf
GP Propaangasafsluiting
15 Afstelling gastoevoerleiding
16 Kap
17 Reset-knop (rood) branderautomaat.

±1+10
-15
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Algemeen
Technische gegevens

Beschrijving van de brander
De ventilatorbranders type EKO1B.4G/F en
EKO1B.6G/F zijn toestellen met een
geringe uitstoot van vervuilende stoffen
(stikstofoxiden), met een regeling Aan/Uit
of Hoog/Laag. Deze branders kunnen op
verschillende types ketels geïnstalleerd
worden en zijn leverbaar met een
afstelbare branderkoplengte.

Alle branders werken op de verschillende
in de tabel aangeduide soorten gas, onder
voorbehoud van de juiste afstelling voor
het desbetreffende gas en volgens de
beschikbare druk, waarbij rekening
gehouden dient te worden met het
verwarmingsvermogen van de gassen.

Verpakking
De brander inclusief de kap wordt geleverd
verpakt in een pakket van ongeveer 12 kg,
dat de volgende onderdelen bevat :

– een zakje met toebehoren voor de
montage;

– een documentatiemap bevattende :
− de handleiding;
− het principeschema;
− de instructieplaat van het ketelhuis;
− het garantiebewijs;
− een zelfklevend plaatje te gebruiken

indien de spiraal van de brander
naar boven is gemonteerd
(opplakken bij een temperatuur
hoger dan 10° C);

– de gasregelblock met buitenfilter.

Belangrijkste normteksten
• Woningbouw :

– Besluit d.d. 2 augustus 1977 : regels
voor techniek en veiligheid van
toepassing op installaties die als
brandstof gas en vloeibare
koolwaterstoffen gebruiken en
geplaatst zijn in woningen en hun
bijgebouwen.

– DTU P 45-204 norm : gasinstallaties
(ex DTU n° 61-1 Gasinstallaties - April
1982 + toevoegsel d.d. 1 juli 1984)

– Plaatselijke gezondheidsvoorschriften.
– Norm NF C15-100 - Elektrische

laagspanningsinstallaties - Regels.
• Voor publiek toegankelijke instellingen :

– Veiligheidsvoorschriften in geval van
brand en paniek in voor publiek
toegankelijke instellingen

Algemene voorschriften :
– “GZ” artikelen (installaties die als

brandstof gas en vloeibare
koolwaterstoffen gebruiken);

– “CH” artikelen (verwarming, ventilatie,
koeling, klimaatregeling en opwekking
van stoom en warm water voor
sanitaire doeleinden).

Bijzondere voorschriften die van
toepassing zijn op de voor publiek
toegankelijke instellingen.

bedrijfsdruk Hi bij 0° C en 1013 mbar referentie-
Gastype groep druk min. dr. max. dr. min max

mbar mbar mbar (kWh/m3) (kWh/m3) gas

Aard- 2H 20 17 25 9,5 11,5 G20

gas

Aard- 2L 25 20 30 8,5 9,5 G25

gas

Propaan- 3P 37 25 45 24,5 26,5 G31

gas

Plaatsruimte om de brander en
afmetingen
Aan iedere kant van de brander dient
minimaal een afstand van 0,6 meter vrij te
blijven, nodig voor het uitvoeren van het
onderhoud.

Ventilatie ketelhuis
De vereiste hoeveelheid ventilatielucht
bedraagt 1,2 m3/kWh (bij de brander
geproduceerd).
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Technische gegevens

bij 15 °C en 1013 mbar

EK 01B.4 EK 01B.6
Vermogen min max min max

Brander kW 14,5 40 40 55

Generator kW 13,3 36,8 36,8 50,6

Nom. reële gas doorstroomhoeveelheid

- Aardgas groep H m3/h 1,53 4,23 4,23 5,82
Hi = 9,45 kWh/m3

- Aardgas groep L m3/h 1,78 4,92 4,92 6,77
Hi = 8,13 kWh/m3

- Propaangas P m3/h 0,59 1,64 1,64 2,25
Hi = 24,44 kWh/m3dichtheid

kg/m3 = 1,98

Vermogenscurven gas H
EK 01B.4 G/F EK 01B.6 G/F

Belangrijkste bestanddelen
• Branderautomaat :

LGB 22.230 B27
• Vlamdetectie :

ionisatiestaaf
• Elektromotor :

1-fase 230 V - 50 Hz 2840 min-1 40 W,
condensator 2 µF / 430 V

• Ventilatorrad :
Ø133 x 42

• Ontstekingstransformator :
1 x 11 kV

• Luchtdrukschakelaar :
LGW 3 C3

• Mondstuk :
Ø76/68/80 x 175

• Gasregelblok met ingebouwde
drukschakelaar en filter
CG10R70-D1T5BWZ
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Installatie

Elektrische aansluiting
De elektrische gegevens (spanning,
frequentie, vermogen) staan op het
kenplaatje vermeld.

Minimale doorsnede van de geleiders :
1,5 mm2

Veiligheidsvoorziening :
min 6,3 A met vertraagde werking.
Voor de verbindingen wordt verwezen naar
de elektrische schema’s :
het schema dat samen met de brander
wordt geleverd en het schema dat met
zeefdruk op contactdoos 7P is aangebracht.
• De polariteit van tussen fase en neutraal

in acht nemen. De aarding dient te
worden aangesloten en getest.

Tussen de aarding en de neutrale geleider
mag geen enkele spanning zijn. Indien
nodig een scheidingstransformator van
250 VA installeren. De aansluiting van de
gasverdeelleiding vindt plaats met behulp
van stekkers die via bedrading met de
brander verbonden zijn.

Opties :

Aansluiting aan de buitenkant :
– van een alarm tussen S3 en N
– van een urenteller tussen B4 en N.

Gasaansluiting
De aansluiting tussen het gasdistributienet
en het gasregelblok dient door een monteur
te worden uitgevoerd. De doorsnede van
de leidingen dient dusdanig berekend te
zijn dat het drukverlies niet meer bedraagt
dan 5% van de gastoevoerdruk.
Montage van de gasregelblock
• Neem de afsluitingen A, B en C weg.
• Controleer dat de afdichtingsring J1

aanwezig is en op correcte wijze op de
flens is gemonteerd.

• Monteer de verdeler rechts en links, en
vervolgens de afsluiter (richting van de
pijl) met de bobines verticaal omhoog.

Voor het regelblok dient een handafsluiter
(kwartslag) te worden gemonteerd (niet

meegeleverd). De gemonteerde
tussenstukken en schroefdraden dienen te
voldoen aan de van toepassing zijnde
normen (conische koppelschroefdraad en
cilindrische contraschroefdraad met
gecontroleerde afdichting). Dit type
assemblage kan niet gedemonteerd worden.
Men dient voldoende ruimte om het
regelblok te voorzien om de verschillende
afstellingen te kunnen uitvoeren. De
toevoerleiding moet op correcte wijze
afgetapt zijn.
De lekdichtheid van de ter plaatse
uitgevoerde aansluitingen dient door middel
van speciaal hiervoor bestemd zeepsop te
worden gecontroleerd. De installatie dient
absoluut lekvrij te zijn.

Omschakelen van aardgas naar
propaangas
• Draai de vier schroeven 5 op de plaat

vijf slagen los.
• Verwijder de plaat door ze naar u toe te

trekken tot ze volledig verwijderd is.
• Hang de plaat aan haak 7.
• De contramoer van de gasleiding

losschroeven in de zin van de wijzers
van de klok.

• De schroef met bolvormige kop E
volledig losmaken in de richting
tegengesteld aan de wijzers van de klok.

• De verbrandingsorganen uitnemen.
• De drie schroeven op de deflector

afnemen

• De afsluiting GP Ø27, die op de plaat is
aangebracht, opnemen en op de
deflector aanbrengen.

• De drie schroeven aanbrengen en
krachtig aanschroeven.

• Het geheel opnieuw monteren in de
omgekeerde volgorde van het
demonteren.

• Controleren dat de afdichtingsring J2
aanwezig is en op correcte wijze
aangebracht.

• De plaat vastzetten.

Montage
De brander wordt op de ketel gemonteerd door
middel van de meegeleverde flens. De gaten
dienen volgens het hiernaast aangeduide
schema op de frontplaat te worden geboord. De
flensring kan als model worden gebruikt.
• De flens en de pakkingring op de ketel

monteren. De afdichting op lekken controleren.
De brander dient met de spiraal naar beneden
gericht gemonteerd te worden 1. Indien nodig, kan
de brander met de spiraal naar boven gericht
gemonteerd worden 2. De documentatiemap bevat
een zelfklevend instructieplaatje dat in dit geval op
het toestel dient geplakt te worden (bij T>10° C).
• Het mondstuk in de flens aanbrengen (voor

deze montage : zie de handleiding van de ketel).
• De beugel vastzetten, waarbij de achterkant

van de brander licht opgetild dient te worden.

Ø a Ø b c d

85 tot 104 140 tot 175 M8 45°
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Inbedrijfstelling

Door het in bedrijf stellen van de brander
wordt de installateur of zijn
vertegenwoordiger tegelijkertijd
aansprakelijk voor de volledige installatie,
waarbij laatstgenoemden de enigen zijn die
de garantie kunnen verstrekken dat de
stookinstallatie vakkundig is geïnstalleerd
en geheel voldoet aan de geldende
normen. De installateur dient voorafgaand
te beschikken over een zgn. “verklaring
van conformiteit voor (stook) gas”,
afgegeven door een erkende instantie of
door de concessiehouder van het
gasdistributienet en hij dient tevens de
lekdichtheid van het leidingstelsel
gecontroleerd te hebben en het aftappen
verricht te hebben van de leiding die zich
achter de handafsluiter (kwartslag) bevindt.

Controles vooraf
• Controleren

– de aanwezige elektrische spanning en
die vergelijken met de voorgeschreven
stroomspanning

– de polariteit tussen fase en neutraal
– het potentiaalverschil tussen neutraal

en de aarding.
• De elektrische voeding uitschakelen
• Verifiëren dat de installatie NIET meer

onder spanning staat.
• De gasafsluiter dichtdraaien.
• De bedieningshandleiding van de

fabrikant van de verwarmingsketel en de
regelingsaanwijzingen lezen.

• Verifiëren of :
– het soort gas en de gastoevoerdruk

geschikt zijn voor de brander;
– de toevoer van verbrandingslucht in de

stookruimte correct plaatsvindt en het
afvoerkanaal van de
verbrandingsgassen gebruiksklaar is
en of het een en ander is afgestemd
op het vermogen van de brander en
van de toegepaste brandstof;

– de werking van de trekregelaar in het
stookgaskanaal correct is.kregelaar in
het stookgaskanaal correct is.

Controle lekdichtheid
• Een drukmeter aansluiten op de

meetnippel 119 aan de voorkant van de
afsluiter.

• De kwartslag handafsluiter opendraaien.
• De toevoerdruk controleren.
• De uitwendige lekdichtheid controleren

van de aansluitingen van de
gasregelblok met behulp van speciaal
hiertoe bestemd zeepsop. De installatie
dient absoluut lekvrij te zijn.

• Indien nodig, het leidingstelsel vóór de
kwartslag handafsluiter aftappen.

• De aftapkraan en de kwartslag
handafsluiter weer dichtdraaien.

Luchtdrukschakelaar F6
De luchtdrukschakelaar is vooraf ingesteld
op 10 daPa. Aan de hand van deze waarde
kan de brander in alle mogelijke gevallen in
bedrijf gesteld worden. De schroef V maakt
instelling mogelijk na het valideren van de
gasdoorstroomhoeveelheid.

Type

Vermogen
brander

kW

Waarde
Y

mm

Aanduid.
luchtklep

103 B
0 tot 18

EK 01
B.4

15 35 4

25 30 7

35 30 11

EK 01
B.6

40 20 12

50 10 18

Instellen brander
Verbrandingsorganen :
De brander is in de fabriek ingesteld voor
stoken met aardgas.

Om toegang te krijgen tot de
verbrandingsorganen
• Schroef de vier schroeven 5 op de plaat

vijf slagen los.
• De plaat uitnemen en naar u toe trekken

tot ze volledig verwijderd is.
• De plaat aan de haak 7 ophangen.
• De contramoer van de gasleiding

volledig losschoeven in de zin van de
wijzers van de klok.

• De schroef met bolvormige kop E
volledig linksom losschroeven.

• De verbrandingsorganen uitnemen.
• De positie van de tegen de “gasster”

gemonteerde ontstekingselektrode en van
de ionisatiesonde (tekening) verifiëren.

In geval van toepassing van propaangas
dient de gasafsluiter GP (op de plaat
bevestigd) op de deflector geïnstalleerd te
worden (zie paragraaf “Omschakelen van
aardgas naar propaangas”).
• Het geheel opnieuw monteren in de

omgekeerde volgorde van het
demonteren.

• Verifiëren dat de afdichtingsring J2
aanwezig is en op correcte wijze is
aangebracht.

• Vervolgens de lekdichtheid controleren.

Verbrandingslucht :
De opening van de luchtklep instellen (103 B)
op een waarde gelegen tussen 0 tot 18
volgens de weergegeven tabel.

+ lucht = – CO2 en omgekeerd
zonder CO-uitstoot

Extra luchttoevoer :
De Y-waarde bepaalt de luchttoevoer
tussen de deflector en het mondstuk. De
afstelling hiervan kan worden verricht door
de schroef 15 te verdraaien. De waarde
kan worden afgelezen op de cilinder die
van 0 tot 30 mm gegradueerd is.

Door de waarde te verhogen (draaien in
de zin van de wijzers van de klok) :

– vergroot de CO2-uitstoot, en omgekeerd
– vermindert het nominaal debiet, en

omgekeerd
– wordt het ontsteken “harder”, en

omgekeerd.
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Inberdrijfstelling

Afsluiter CG10R70-D1T5BWZ
De CG10... afsluiter is een compactblok
dat de volgende onderdelen bevat :

een zeef, een instelbare drukschakelaar
met deksel, een veiligheidsafsluiter en een
niet-instelbare hoofdafsluiter met
snelopening en snelsluiting, een instelbare
drukregelaar, inclusief een afstelbaar
membraan waarmee de gewenste
bedrijfsdruk verkregen kan worden.

De afsluiter is in de fabriek ingesteld voor
een druk van ongeveer 200 daPa en een
vermogen van 20 kW.

– de drukregelaar 104 (vergrendelde
schroef C) levert een druk van 70 daPa.

– het ingestelde membraan 103.1
(schroef D), laat het gas doorstromen
met een druk van 16 daPa.

– de drukregelaar F4 (onder de kap) is
ingesteld op 100 daPa.

119 Drukmeetnippels
2 Elektrische stopcontacten van

de afsluiters Y15-Y13
103.1/D Membraan (regelschroef)
Y13 Hoofdafsluiter
Y15 Veiligheidsafsluiter
106 (Buiten)filter
8 Rechte flens nummers 1/2
9 Elektrisch stopcontact
F4 Drukregelaar

(regelschroef onder de kap)
104/C Drukregelaar

(vergrendelde regelschroef C)

CG 10
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Inberdrijfstelling

Belangrijk
Alle metingen worden verricht door middel
van precisiedrukmeters.

Gasdrukschakelaar F4
Werking
Dit orgaan controleert de minimum
toevoerdruk (zie tabel). Deze regeling dient
plaats te vinden na het instellen van het
vereiste vermogen.

Instelling
• Het deksel verwijderen
Om de begindruk te verhogen:
• De schroef E naar rechts draaien en

omgekeerd. Door één slag draaien wordt
de waarde met ongeveer 40 daPa
gewijzigd.
Rekening houden met de
differentiaalwaarde (15 tot 25 daPa).

Regelaar 104/C
Werking

Dit orgaan bepaalt de druk die wordt
afgegeven bij de ingang van het
membraan. Met de oorspronkelijke
instelling ervan is het hele gamma van
vermogens mogelijk. In geval van
ontregeling, als volgt te werk gaan:

Instelling
• De schroef D (linkse draad) linksom

draaien om het membraan helemaal te
openen, teneinde dit orgaan te
neutraliseren.

• De gasafsluiting op schroef C
verwijderen. Een zeskantimbussleutel
gebruiken. De schroef kan veertig slagen
worden verdraaid. In 119 pBr opnieuw
de waarde waarmee het apparaat
geleverd werd vinden, d.i. 70 daPa.

Om de druk te verhogen:
• De schroef C naar rechts draaien +, en

omgekeerd. Door eenmaal draaien
verandert de waarde ongeveer 13 daPa.

Vervolgens het membraan 103.1/D
instellen, naargelang van het te leveren
vermogen. (zie tabel).
• De lekdichtheid op 119 en 119 pBr

controleren.

pn pmin

20
25
37

17
20
25

106 Buitenfilter
119 Drukmeetnippel
F4 Drukregelaar
Y15 Veiligheidsafsluiter
Y13 Hoofdafsluiter
104/C Drukregelaar (vergrendeld)
103.1/D Membraan

Membraan 103.1/D
Werking
Het membraan en de regelaar hebben
wederzijds invloed op elkaar. Het
metaalmembraan creëert, op basis van de
vooraf ingestelde en door de regelaar
afgegeven druk, een variabel drukverlies,
door regelen van de schroef D, wat tot
gevolg heeft dat de vereiste druk bij 119
pBr wordt bereikt.
Dit is de enige afstelling die mogelijk is om
de brander te regelen.

Instelling :

Via de schroef D wordt het membraan in
werking gesteld en de druk bij 119 pBr bij
de kop en bijgevolg het debiet ingesteld.
• Een zeskantinbussleutel van 2,5 mm

gebruiken. De schroef heeft een
looplengte van 30 slagen, waarvan er 8
geen effect hebben wanneer de schroef
tegen de aanslag - ligt.

Om het debiet te verhogen:
• De schroef D rechtsom draaien + (linkse

draad) en omgekeerd.
• De lekdichtheid op 119 en 119 pBr

controleren.
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Inberdrijfstelling
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Inberdrijfstelling

Controle van de bedrijfscyclus
• Open de handafsluiter (kwartslag) en

sluit deze onmiddellijk.
• Zet de brander onder spanning.
• Stel op het bedieningspaneeltje de

bedrijfsstand in.
• De sluiting van het regelcircuit opwekken.
• Het branderautomaat ontgrendelen en de

werking ervan verifiëren.
Het programma dient op de volgende wijze
te verlopen :

– gecontroleerde voorventilatie 20 sec.,
(de totale voorventilatietijd kan meer
dan 20 seconden bedragen).

– ontsteking van de elektroden 3
seconden,

– opening van de afsluiters,
– sluiting van de afsluiters (ten hoogste

3 seconden na hun opening),
– stopzetten van de brander door te

weinig gasdruk of vergrendelen van
het branderautomaat door het
verdwijnen van de vlam.

Slechts na deze zeer belangrijke controle
van de ontstekingscyclus kan overgegaan
worden tot het in werking stellen van de
brander.

Verbranding
Waarschuwing :
Er kan slechts tot verbranding worden
overgegaan indien alle in de vorige
hoofdstukken aangeduide voorwaarden zijn
vervuld.
• Sluit een micro-ampèremeter, schaal

0 - 100 µA DC, aan op de plaats van de
ionisatiestaaf B1 (de polariteit verifiëren).

• Open de handafsluiter (kwartslag).
• Sluit het thermostatencircuit.
• Ontgrendel het branderautomaat.
De brander is in werking.
• Voer meteen na het verschijnen van de

vlam een verbrandingscontrole uit
(CO - CO2).

• Meet de ionisatiestroom (waarde tussen
8 en 20 µA).

• Meet en vergelijk (tabel)
– het gasdebiet bij de meter
– de gasdruk pBr en de voorkant van

119,
– de luchtdruk pL

• Indien nodig, regel de volgende waarden
bij:
– de gasdruk met de schroef D
– de luchtdruk met de handbediening

103 B
– de Y-waarde met de schroef 15

• Voer een verbrandingstest door.

Neem de waarden die door de fabricant
worden voorgeschreven in acht: die van de
brander voor de CO2 en die van de ketel
voor de rooktemperaturen, om het vereiste
nuttig rendement te bereiken.
• Verifieer de lekdichtheid van de

verbindingen van de gasverdeelleiding,
terwijl de brander werkt, met een behulp
van daartoe geschikt zeepsop. De
installatie dient absoluut lekvrij te zijn.

Instelling en controle van de
veilegheidsvoorzieningen
Gasdrukschakelaar.
• Verwijder de kap om de instelling te

kunnen verrichten.
• Plaats een gasdrukmeter op meetnippel

119.
• Meet de reële gastoevoerdruk.
• Stel de brander in werking.
• Draai de kwartslag handafsluiter

langzaam dicht.
Zodra de theoretische minimum druk is
bereikt (zie tabel) :
• Zoek het breekpunt door de schroef E

naar rechts te draaien (+).
De brander wordt aldus stopgezet door
gebrek aan gasdruk.
• Draai de schroef een draai in

tegenovergestelde richting (-)
(differentiaalwaarde 15 tot 25 daPa).

• Bevestig de instelling door een nieuwe
test. De gasdrukschakelaar is dan
ingesteld.

Luchtdrukschakelaar
• Verwijder de klemvoorzieningkap.
• Plaats via aftakking een luchtdrukmeter

op de meetnippel (+).
• Open de kwartslag afsluiter opnieuw.
Zodra de brander opnieuw in werking is,
de schroef V voorzichtig naar rechts
draaien (+). Zoek en meet het breekpunt
(inwerkingstelling veiligheid).
• Draai de schroef V een draai in

tegenovergestelde richting (linksom) (-)
om de gewenste waarde in te stellen
(differentiaalwaarde 10 tot 20 daPa).

• Start de brander opnieuw.
• Maak de luchttoevoer van de brander

geleidelijk dicht.
• Verifieer of de CO-waarde lager dan

1000 ppm blijft voorafgaand aan het in
werking stellen van de veiligheid met
gesloten vergrendeling.

In het tegenovergestelde geval dient men
de instelling van de luchtdrukschakelaar te
verhogen en de test opnieuw uit te voeren.
• Verwijder de gasmeetapparatuur.
• Sluit de drukmeetnippels opnieuw.
• Start de brander opnieuw.
• Controleer de lekdichtheid na de aflsuiter

en tussen de flens en voorkant van de
ketel.

• Koppel tegelijkertijd beide kabels van de
microamperemeter af.

De brander dient zich onmiddellijk in de
veiligheidsstand te stellen met gesloten
vergrendeling.
• Installeer de ionisatiestaaf weer.
• Installeer de afdekvoorzieningen weer.
• Start de brander weer.
• Ga over tot controle van de

verbrandingsparameters onder reële
voorwaarden (gesloten deuren enz.) en
test de lekdichtheid van de verschillende
circuits.

• Registreer de resultaten in de daartoe
bestemde documenten.

• Programmeer de brander voor werking in
de automatische stand.

• Verstrek de benodigde informatie voor
het gebruik van de installatie.

Vermogen

brander

(kW)

Gasdruk bij kop

G20 G25 G31

Positie

luchtklep

103 B

0 tot 18

Luchtdruk

bij kop

pL

(daPa)

Waarde

Y

(mm)

119 pBr

(daPa) (daPa)

EK

01B.4

15

25

35

16

20

25

13

14

25

4

7

11

13

15

24

30

30

30

EK

01B.6

40

55

31

45

21

29

12

18

19

25

20

10
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Preventief onderhoud

Reiniging
Toegang tot de plaat
• Draai de vier schroeven 5 op de plaat

vijf slagen los.
• Verwijder de plaat en trek haar naar u

toe tot ze volledig verwijderd is.
• Hang de plaat aan haak 7.

Luchtaanzuighuis
• Verwijder de schroef K.
• Demonteer het luchtaanzuighuis.
• Maak het luchtaanzuighuis en het

geluidsisolatiemateriaal stofvrij met
behulp van een droog kwastje.

• Monteer het geheel opnieuw.

Slakkenhuis
• Maak de binnenkant van het

slakkenhuis, de ventilator, het mondstuk,
de luchtrecycling, de lucthklep, de
meetnippel van de luchtdrukmeter stofvrij.

Verbrandingsorganen
• Draai de contramoer van de gasleiding

volledig rechtsom.
• Draai de schroef met bolvormige kop E

volledig linksom los.
• Neem de verbrandingsorganen uit.
• Koppel de ontstekingskabel op de

elektrode los en koppel de ionisatiekabel
op de sonde los.

• Verifieer de staat en de afstelling van
volgende onderdelen: de
ontstekingselektrode tegen de aanslag
op de gasster, de ionisatiesonde, de
deflector.

• Vervang indien nodig de versleten
organen.

• Monteer het geheel in de omgekeerde
volgorde van het demonteren.

• Verifieer dat de afdichtingsring J2
aanwezig is en op correcte wijze is
aangebracht.

• Vervolgens de lekdichtheid controleren.

Afstelling van de ventilatorturbine
In geval van vervanging van de motor of
van de turbine van de ventilator dient men
absoluut do 0 waarde in acht nemen (zie
schema).
• Zet de turbine vast. Verifieer dat er geen

wrijving plaatsvindt.
• Monteer de volledige plaatvoorziening

weer op het carter.
• Draai de vier schroeven 5 kruisgewijs

vast.
• Controleer de lekdichtheid.

Demontage van het mondstuk
• Koppel de zevenpolige steker los.
• Verwijder de twee schroeven van de

gasverdeelleiding op het carter.
• Draai de twee schroeven van de halve

flens los.
• Neem de brander uit en zet hem op de

grond.
• Draai de vier schroeven van het mondstuk

met vijf slagen los, en verwijder het.
• Vervang, indexeer en bevestig het mondstuk.
• Monteer het geheel opnieuw op

tegenovergestelde wijze als voor de
demontage aangeduid.

• Indien nodig, voorzie de ruimte tussen
het gat en het mondstuk met
hittebestendig materiaal.

• Controleer de lekdichtheid.

Controle van de buitenfilter
Let op : Geen ingreep verrichten aan
de aan de binnenkant van de afsluiter
gemonteerde filter.

De buitenfilter bevindt zich gefelst in een
tussen de bovenbeugel en het afsluiterhuls
gemonteerd tussenstuk. Deze buitenfilter
dient bij iedere onderhoudsbeurt
geverifieerd en, indien ze vervuild is,
vervangen te worden.
• Verwijder de vier schroeven van de beugel.
• Verwijder, reinig of verwissel de filter met

het houder-tussenstuk.
• Monteer opnieuw het geheel en de

torische pakking in de pakkingruimte van
het houder-tussenstuk, in aanraking met
het afsluiterlichaam; breng de andere
torische pakking in de sleuf van de
beugel tegen het tussenstuk aan.

• Schroef de vier schroeven kruisgewijs vast.
• Open de kwartslag handafsluiter.
• Controleer vervolgens : de lekdichtheid en

de doorstroomhoeveelheid van het gas.
• Controleer de verbranding.

Gasafsluiters
De gasafsluiters behoeven geen speciaal
onderhoud.
Er mag geen enkele reparatie aan de
gasafsluiters worden verricht. De aan
storing onderhevige gasafsluiters dienen zo
nodig door een erkend vakman vervangen
te worden die vervolgens opnieuw de
lekdichtheid, de werking en de verbranding
zal controleren.

Reiniging van de kap
• Er mag geen enkel chloorhoudend

product of schuurmiddel worden gebruikt.
• Reinig de kap met water en

schoonmaakmiddel.
• Monteer de kap opnieuw.

Opmerkingen
Na iedere onderhoudsbeurt :
• Controleer de verbrandingswaarden

onder normale werkingsvoorwaarden
(gesloten deuren, kap geïnstalleerd
enz.), evenals de lekdichtheid van de
verschillende circuits.

• Registreer de resultaten op de daartoe
bestemde documenten.

Belangrijk
Eenmaal of indien nodig meerdere malen
per jaar dient door vakkundig personeel
een onderhoudsbeurt verricht te worden
aan de installatie.
• Verbreek de stroomtoevoer naar de

installatie bij de meerpolige
aansluitvoorziening.

• Controleer de afwezigheid van spanning.
• Sluit de gastoevoer af.
• Controleer de lekdichtheid
De instelwaarden worden weergegeven in
paragraaf “Inbedrijfstelling”. Gebruik
enkel de door de fabrikant verstrekt
oorspronkelijke.

• Neem de branderkap af.
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Onderhoud

In geval van storing dient men eerst het
volgende te verifiëren :
• De stroomtoevoer (vermogens- en

stuurstroom).
• De gastoevoer (druk en opening van de

afsluiters).
• De staat van de regelorganen.
• De stand van de schakelaars op het

bedieningspaneeltje.

Indien de storing aldus niet opgeheven kan
worden :
• Op het gasregelblok de verschillende

symbolen van het beschreven
programma verifiëren

De veiligheidsonderdelen dienen niet
gerepareerd, maar vervangen te worden door
onderdelen met hetzelfde referentienummer.
Gebruik alleen de oorspronkelijke
reserve-onderdelen van de fabrikant.

Opmerkingen
Na iedere onderhoudsbeurt :
• Controleer de verbrandingswaarden

onder normale werkingsvoorwaarden
(gesloten deuren, kap geïnstalleerd
enz.), evenals de lekdichtheid van de
verschillende circuits.

• Registreer de resultaten op de daartoe
bestemde documenten.

ELCO - MAT
Researchpark, Pontbeeklaan 53
1731 Zellik

Fabriqué en EUR. Made in EUR. Hergestellt in EUR. Vervaardigd in EUR.
Document non contractuel. Non contractual document. Angaben ohne Gewähr. Niet-contractueel document.
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Symbol.
Constateringen

Brander uitgeschakeld
Er gebeurt niets.

Gasdruk normaal.

Thermostatische keten.

De branderautomaat treedt in
herhalingscyclus

Veiligheidsstand ingesteld met
vergrendeling.
Tijdens de voorventilatietijd wordt de
brander op veiligheid gesteld met
vergrendeling.

Veiligheidsstand ingesteld met vergrend.

Veiligheidsstand ingesteld met vergrend.

Veiligheidsstand ingesteld met
vergrend.

Veiligheidsstand ingesteld met
vergrend.

Oorzaken

Onvoldoende gasdruk.

Gasdrukmeter ontregeld of defect.

Vreemd lichaam in de leiding van de
luchtdrukmeetnippel.

Thermostaten defect of slecht ingesteld.

Gelast luchtdrukschakelaarcontact.

Vlamrelais van het branderautomaat
defect (storing vlam).

Luchtdrukschakelaar.

De gasdoorstroomhoeveelheid is niet correct.

Het vlambewakingscircuit is defect.

Afwezigheid ontstekingsboog.
Kortsluiting van de onstekingselektrode(n).
Defecte of beschadigde
ontstekingskabel(s).
Defecte ontstekingstransformator.
Branderautomaat.

De elektroafsluiters gaan niet open.
Afsluiter (s) mechanisch geblokkeerd.

Vlamvorming bij thermostatisch
uitschakelen.

Afwezigheid vlamsignaal in bedrijf.

Oplossing

Stel de gastoevoerdruk af.
Reinig het filter.

Controleer de gasdrukschakelaar of
vervang de afsluiter.
Reinig de leidingen van de drukmeetnip.
(zonder vloeistof onder druk)

Stel de thermostaten in of vervang ze.

Vervang de luchtdrukschakelaar.

Controleer de ionisatiesonde.
Vervang het branderautomaat.

Stel de luchtdrukschakelaar in of vervang ze.

Stel de gasdoorstroomhoeveelheid af.

Controleer de staat en de positie van de
ionisatiesonde (oxidatie) ten opziche van
de massa.
Controleer de staat en de verbindingen
van het ionisatiecircuit
(kabel en meetbrug).

Stel de elektrode(n) af, reinig of vervang ze.

Sluit de kabel(s) aan of vervang ze.

Vervang de transformator.
Vervang het automaat.
Controleer de kabels tussen het automaat
(regelmotor) en de afsluiters.

Contr. en/of vervang de bobine, de afsluiter.
Vervang de afsluiter (s).

Controleer de lekdichtheid van de
gasafsluiters.
Een naventilatie installeren.

Controleer en/of vervang het automaat.

P
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