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BE

Gebruikersaanwijzing
voor de gespecialiseerde vakman
Gasbranders
EK 02.12 G/F(-Z)
EK 02.16 G/F(-Z)
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1 Verbrandingskop
113 Luchtkast
103B Manuele bediening van de luchtklep
Y10 Servomotor (enkel bij een brander

met tweetrapswerking, niet getoond
op foto)

4 Branderbuis
M1 Verluchtingsmotor
F6 Luchtdrukpressiostaat
A1 Branderautomaat
B10 Ionisatiebrug
119.3Drukmeetnippel lucht pL
119.1Drukmeetnippel gas pG
11 Regelschroef van verbrandingskop
T1 Ontstekingstransformator
13 Kap
14 Knop (rood)

Garantie
De installatie en de inbedrijfstelling
moeten conform de algemeen geldende
normen door een gekwalificeerd
technicus worden uitgevoerd. De van
kracht zijnde voorschriften en de in deze
documentatie gegeven instructies
moeten worden nageleefd. De - zelfs
gedeeltelijke - niet-toepassing van deze
bepalingen kan de constructeur ertoe
verplichten om afstand te doen van zijn
aansprakelijkheid. Verder dient men op
te volgen:
– het garantiecertificaat dat met de

brander wordt bijgeleverd,
– algemene verkoopsvoorwaarden.

Veiligheid
De brander moet worden geïnstalleerd
op een goed werkende generator
aangesloten op afvoerleidingen voor
verbrandingsproducten. De brander
moet worden gebruikt in een lokaal
waarin de toevoer van
verbrandingslucht en de afvoer van de
eventuele vervuilde producten kan
worden gewaarborgd.
De afmetingen van de schouw moeten
aangepast zijn aan de brandstof conform
de van kracht zijnde reglementen en
normen.
Voor de branderautomaat en de gebruikte
veiligheden is een elektrische voeding
van 230VAC % 50Hz±1% met
geaarde nulgeleider noodzakelijk.

In het tegenovergestelde geval moet
de elektrische voeding van de brander
worden gerealiseerd met een
scheidingstransfo gevolgd door
passende beschermingen (zekering en
differentieelschakelaar 30mA).
De brander moet van het stroomnet
kunnen worden gescheiden met
behulp van een omnipolaire
verdelingsinrichting conform de van
kracht zijnde normen.
Het interventiepersoneel moet op alle
vlakken zo voorzichtig mogelijk
optreden. U moet ook vermijden dat
water op de elektrische onderdelen
van de brander wordt gespoten. In
geval van overstroming, brand, een
brandstoflek of een abnormale werking
van de brander (geur, verdachte
geluiden, …) moet u de brander
uitschakelen, de algemene elektrische
voeding en de brandstoftoevoer
onderbreken en contact opnemen met
een erkend specialist.
Het is absoluut noodzakelijk dat de
vuurhaarden, hun toebehoren, de
rookgeleidingen en de
aansluitingsbuizen minstens eenmaal
per jaar en alvorens de brander in
bedrijf wordt gesteld, worden
onderhouden, schoongemaakt en
grondig gereinigd. In dit verband
verwijzen we naar de van kracht
zijnde reglementen.+10
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Beschrijving van de brander
De gasbranders EK02.12 en EK02.16
zijn ventilatorbranders voor het
verbranden van aardgas en bestaan in
een- en tweetrap progressieve
werking. Deze branders zijn geschikt
voor de verschillende keteltypes. Ze
kunnen worden geleverd met twee
verbrandingskoppen met een
verschillende lengte. Voor een
gegeven ketel kan de geschikte
brander op eenvoudig verzoek worden
aanbevolen.
Ze maken gebruik van alle gassen die
in de tabel zijn opgesomd, onder
voorbehoud van een geschikte
instelling en volgens de beschikbare
drukwaarden. Daarbij wordt rekening
gehouden met het verschillend
warmtevermogen van deze gassen.
Deze branders voldoen aan de
beschermingsgraad IP40.

Verpakking
De brander met kap wordt geleverd in
een kartonverpakking van ongeveer
25kg. Dit bevat:
– het compacte gasblok met filter
– het zakje met het

montagetoebehoren
– het documentatiepakket met:

– de gebruikershandleiding
– het elektrisch schema
– het ketelhuisplaatje,
– het waarborgcertificaat.

Nodige ruimte en afmetingen
Aan weerszijden van de brander moet
u een minimale vrije ruimte van
0,60 meter in acht nemen opdat de
onderhoudswerkzaamheden vlot
zouden kunnen worden uitgevoerd.

Verluchting stookplaats
Het vereiste volume verse lucht
bedraagt 1,2m³ /kWh.Type T1 T2 B C ØD1 E F G H H1 P L

EK02.12 95 215 80 150 105 70 350 150 318,5 62 376 314

EK02.16 105 225 90 150 120 70 350 150 318,5 62 376 314

Algemene informatie
Technische gegevens

Gastype groep

Verdeeldruk Hi = PCI 0° C en 1013
mbar

Referentie-
gas

pn
mbar

pmin
mbar

pmax
mbar

min
(kWh/m3)

max
(kWh/m3)

Aardgas 2H 20 17 25 9,5 11,5 G20

Aardgas 2L 25 20 30 8,5 9,5 G25

Commercieel
propaangas

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

Belangrijkste teksten van
reglementering “FR”.
Woningbouw :
– Besluit d.d. 2 augustus 1977 en de

wijzigings- en aanvullingsbesluiten na
die datum: 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
(voordien DTU n° 61-1

– Gasinstallaties - April 1982 +
toevoegsel sinds die datum)

– Plaatselijke
gezondheidsvoorschriften.

– Norm DTU 65.4 - Technische
voorschriften betreffende
ketelhuizen.

– Norm NF C15-100 - Elektrische
laagspanningsinstallaties

– Regels.
– Sanitairreglementering van het

departement
– Belgische normen.
Voor publiek toegankelijke instellingen:
– Veiligheidsreglementen tegen brand

en panieksituaties in gebouwen
toegankelijk voor het publiek.

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.

Buiten Frankrijk
De plaatselijke gebruiken en
reglementering in acht nemen.
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Belangrijkste bestanddelen

� Branderautomaat: LGB 22.230 B27
� Vlamdetectie: ionisatiesonde
� Elektrische motor:

éénfasig 230V, 50Hz, 2850t/min
65W condensator: 2µF/440V

� Ventilatorturbine:
EK02.12: Ø120 x 52
EK02.16: Ø137 x 52

� Ontstekingstransformator
1 x 7kV

� Luchtpressostaat:
LGW 10 A2 1 trap
LGW 3 A2 2 trappen

Optie :
� Dichtheidscontrole :

VPS 504 S02 (op compact gasblok)
� Aanwijzerpotentiometer :

ZPN 131 (op servomotor)

Technische gegevens
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Type
brander

Werking
Besturing
luchtklep

Pressostaat-
gas

Compact gasblok

EK02.12 G/F
20/37 mbar

1 trap
manuelein
stelknop

GW 5/150 A5

MBDLE 407 B01 S20
EK02.16 G/F
20/37 mbar

EK02.12 G/F-Z
20/37 mbar

2 trappen
Servomotor

LKS
131.07/4,5s

MBZRDLE 407 B01 S20
EK02.16 G/F-Z

20/37 mbar

Brander
Vermogen

EK02.12
G/F

EK02.16
G/F

EK02.12
G/F-Z

EK02.16
G/F-Z

min max min max min max min max
Brander kW 40 130 80 165 60 120 90 165

Ketel kW 36,8 120 73,6 152 55 110 83 152

Reëel nominaal gasdebiet
bij 15°C en 1013 mbar

- Aardgas groep H m3/h
Hi = 9,45 kWh/m3

4,23 13,8 8,46 17,46 6,4 12,8 9,5 17,46

- Aardgas groep L m3/h
Hi = 8,13 kWh/m3

4,92 16,0 9,84 20,30 7,4 14,8 11,0 20,30

- Propaangas P m3/h
Hi = 24,44 kWh/m3

Volume massa kg/m3 = 1,98

1,64 5,3 3,27 6,75 2,5 5,0 3,7 6,75
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Elektrische aansluiting
De elektrische kenmerken (stroom,
frequentie, vermogen) zijn vermeld op
het identificatieplaatje.
Minimumdoorsnede van de geleiders:
1,5mm².
Smeltveiligheid: minimum 6,3A met
vertragende werking.
Het elektrische schema in acht nemen
voor de bedrading van de brander.
Gebruik hiervoor de 7-polige stekker
en de 4-polige stekker bij een tweetrap
werkende brander.
� De polariteit tussen fase en

nulgeleider moet worden
gerespecteerd. De aarding moet
worden aangesloten en getest.

Er mag geen enkele spanning (noch

continu, noch onderbroken) bestaan
tussen de aarding en de nulgeleider.
Indien noodzakelijk moet u een
scheidingstrafo van 250VA inbouwen.
De aansluiting van de gasstraat
(gasblok) wordt verwezenlijkt met
voorbekabelde connectors of stekkers.

Optie:
Externe aansluiting:
– een alarm tussen S3 en N
– een urenteller tussen B4 en N om

het totaal aantal werkingsuren te
tellen en tussen B eb N om de
werkingsuren met nominaal debiet te
tellen.

Aansluiting gas
De aansluiting van het compact
gasblok op het gasverdeelnet moet
door gespecialiseerd personeel
worden uitgevoerd.
Bij de berekening van de doorsnede
van de aanvoerbuizen moet in acht
worden genomen dat het drukverlies
niet hoger mag zijn dan 5% van de
gasverdeeldruk.
� Monteer het compacte gasblok op

de brander met de electrospoelen
verticaal naar omhoog.

� Controleer de plaatsing van de
dichtingsring.

Een handbediende gasafsluiter, 1/4

toer, wordt optioneel geleverd. Indien
men schroefdraad gebruikt dient deze
uitgevoerd conform de geldende eisen
en normen.
Zorg ervoor dat de regeling van de
gaspressostaat gemakkelijk bereikbaar
is.
De gastoevoerleiding moet grondig
gereinigd worden alvorens deze in
gebruik mag genomen worden.
Controleer deze leiding ook op
dichtheid met behulp van de adekwate
middelen. Bij deze controle mag er
geen enkel lek worden vastgesteld.

Type Ø a Ø b c d
EK02.12 110 à 125 140 à 160

M8 45°
EK02.16 125 à 140 170 à 185

Montage
De bevestiging van de brander op de
ketel is genormaliseerd. Als de
boringen niet voorhanden zijn, kan de
flensdichting als profiel worden
gebruikt.
� Monteer de flens en dichting op de

ketel.
De brander wordt met het branderhuis
naar boven gemonteerd. Indien
noodzakelijk kan de brander met het
branderhuis naar beneden worden
gemonteerd.
Hiervoor hoeft u de bevestigingskop
slechts 180° te draaien (2 M8
schroeven).

Op verzoek is een voorplaatje
verkrijgbaar.
� Breng de brandermond in de flens.
� Maak de brander vast met gebruik

van het bajonetsysteem.
� Schroef de drie moeren vast.
Als de ketel is uitgerust met een
toegangsdeur tot de vuurhaard moet
de ruimte in de deurisolatie en de
brandermond met een vuurvast
materiaal worden afgedicht (wordt niet
meegeleverd).

Installatie
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Luchtpressostaat :
� Neem de transparante kap af.

Het apparaat bevat een index � en
een mobiele schijf met
graadverdeling.

� Stel het apparaat voorlopig in op de
minimumwaarde die op de schijf met
graadverdeling is aangegeven.

1 Besturingsstand
2 Drukmeetnippel gas
3 Drukmeetnippel lucht
4 Ionisatieêlectrode
5 Ontstekingselektrode

De inbedrijfstelling van de brander
impliceert terzelfder tijd de
inbedrijfstelling van de installatie onder
de verantwoordelijkheid van de
installateur of diens vertegenwoordiger,
die alleen de conformiteit van de
stookplaats met de algemeen geldende
normen en de van kracht zijnde
reglementeringen kan waarborgen.
Vooraf moet de installateur in het bezit
zijn van het ‘gasconformiteitsattest’ dat
wordt afgeleverd door het erkend
organisme of de gasleverancier van het
net. Bovendien moet de installateur de
dichtheid van de gastoevoerleiding van
de leidingen die zich voor de manuele
afsluiter bevinden, hebben laten
controleren.

Voorafgaande controles :
� De beschikbare elektrische spanning

verifiëren en ze vergelijken met de
voorgeschreven elektrische
spanning.

� De toevoer van elektriciteit van het
stroomnet naar de brander
onderbreken.

� Controleren of geen spanning
aanwezig is.

� De manuele afsluiter voor het
gasblok sluiten.

� De bedrijfsinstructies van de
fabrikant van de ketel en de regeling
doornemen.

� Verifiëren of de ketel met water is
gevuld en klaar is voor de opstart.

� Verifiëren of het gastype en de
verdeeldruk aan de brander zijn
aangepast.

� Verifiëren of de verbrandingslucht-
toevoer van de stookplaats en de
leiding voor de afvoer van de
verbrandingsproducten effectief
functioneren en compatibel zijn met
het vermogen van de brander.

Controle op dichtheid
� Een manometer aansluiten op de

drukmeetnippel die zich voor de
afsluiter bevindt.

� De manuele afsluiter openen.

� Met behulp van een adekwaat
product of middel de dichtheid
controleren van het gasblok. Bij
controle mag er geen enkel lek
worden vastgesteld.

� De gasleiding na de afsluiter
ontluchten.

� De ontluchter sluiten evenals de
afsluiter.

Instellingen
Verbrandingskop :
bij de levering is de brander ingesteld
op aardgas. Om toegang te krijgen tot
de verbrandingskop gaat u als volgt
tewerk :
� De ontstekingskabel op de

transformateur en de ionisatiekabel
loskoppelen.

� De drie schroeven van het deksel
losschroeven en het geheel
uittrekken.

� De ontstekingselektrode en de
ionisatieëlektrode controleren.

� Bij het hermonteren moet u verifiëren
of de dichting aanwezig is en goed zit.

� Het deksel opnieuw vastmaken en
de ontstekingskabel en
ionisatiekabel opnieuw aansluiten.

� De dichtheid van het deksel
controleren terwijl de brander werkt.

Bij het gebruik van propaangas moeten
de centrale gaten op de vlamhaker
worden gedicht met een plaatje dat met
het toebehoren wordt meegeleverd.
Verbrandingskop van de brander :
De waarde Y bepaalt de secundaire
lucht tussen de mobiele vlamhaker en
het vaste mondstuk, ook wel
branderbuis genoemd. Deze wijzigingen
worden bereikt door de draaiing van de
besturingsschroef 1 van de gaskop. De
waarden kunnen worden afgelezen op
de nonius (in mm) volgens de
ingesloten tabel.
Als de besturingsschroef naar links
wordt gedraaid vermindert de waarde Y
en stijgt de CO2; wordt deze schroef
naar rechts gedraaid dan doet zich het
omgekeerde voor.

Inbedrijfstelling

Type

1 trap

Vermogen
brander

kW

Waarde
Y

mm

EK 02.12
40
90
130

1
8
15

EK 02.16
80
120
165

3
15
25
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Luchttoelaat
Manuele bediening ééntrapbrander :
kies de opening van de klep (van 0 tot 9)
op basis van de tabel hierboven

(+) lucht = minder CO2
(-) lucht = meer CO2
(zonder dat CO wordt geproduceerd)

Inbedrijfstelling

Type

1 trap

Vermogen
brander

kW

Merkteken
luchtklep

0 tot 9

EK 02.12
40
90
130

0
6
8

EK 02.16
80
120
165

3
5

7,5

Rode nok

Zwarte
nok

Blauwe
nok

Orange
nok

2 Vier instelbare nokken
4 Instelbare gegradueerde schijf voor

de stand van de servomotor
6 Verbindingsklem

Servomotor
Op bevel van het programma van de
bedienings-en veiligheidskast of,
naargelang van de uitrusting, in
samenhang met een regelinstallatie (PI
of PID), opent de servomotor de
inrichting voor de toevoer van de
verbrandingslucht in de brander.
Hij omvat 2 nokken die ten opzichte
van de aanduiding rechts van iedere
nok kunnen worden ingesteld,

waarmee het vermogen van de
generator kan worden bereikt.
Wanneer de servomotor werkt, draait
de hele trommel met de nokken. Op
het uitende van de nokkenas bevindt
zich een instelbare gegradueerde
schijf 4 die de hoekstand van de
nokkenas aangeeft, en te zien is met
of zonder branderkap.

Optioneel kan een
aanwijzerpotentiometer toegevoegd
worden.

Instellingen
� De branderkap afnemen
� De nokken vooraf instellen volgens

het vermogen van de ketel en de
waarden opgegeven in de tabel
hieronder

Hiertoe :
� De eindloze schroeven S met een

platte schroevendraaier verstellen.
De hoekstand wordt ingesteld ten
opzichte van een aan-duiding rechts
van iedere nok.

Functies van de nokken:
Nok Functie
II blauw Sluiten bij stilstand 0°
III orange Ontstekingsdebiet en

regelminimum
I rood Opening nominaal debiet
V zwart Gasklep ( 2de Trap )

De nok V opent de gasklep
(2de Trap). Moet geregeld
worden tussen de waarden
III en I gelezen op de nok.

� De verhoudingen van de hoeken
van de nokken moeten in acht
worden genomen.

LKS 131 [07-10]

LKS 131 [07-10]

Type
2 trappen

Vermogen brander
Waarde Y

mm

Luchtopening in graden

1ste trap 2de trap
1ste trap
Nok III

2de trap
Nok I

EK02.12
40
54
69

60
90
120

3
6
8

5
10
15

30
60
80

EK02.16

80
80
84
99

100
120
140
165

4
5
7
9

16
16
17
25

40
50
65
80
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Pressostaat

Spoel

Toegang filter

Aansluitflens

Instelling progressiviteit

Instelling debiet

Eéntrapsklep

pBr

Instelling van de
drukregelaar

S 20 = van 4 tot 20mbar
S 50 = van 4 tot 50mbar

Eéntrapsbrander
MB DLE … B01S
Compact gasblok bestaande uit:
een filter, een instelbare pressiostaat,
een niet instelbare veiligheidsklep met
snelle opening en sluiting, een
instelbare drukregelaar, een hoofdklep
waarvan het debiet en de
progressiviteit bij de opening kan
worden geregeld en die snel kan
worden gesloten.
Bij de levering :
– is de hoofdklep helemaal geopend
– is de progressiviteit maximaal

werkzaam
– is de regelaar ingesteld op 10mbar

– is de pressiostaat ingesteld op de
minimumwaarde.

Algemene instellingsprocedure
– Laat de hoofdklep helemaal open
– Regel : het debiet (alleen via de

regelaar), de progressiviteit van het
ontstekingsdebiet en van de 1ste

trap.

Instelling van de regelaar
De schroef die de pBr druk bepaalt,
heeft een slag van 78 toeren.
� Controleer de druk op het multiblok

pBr (M4). Door pijl + 4 toeren
volgens de wijzers van de klok te
draaien stijgt de druk met 1mbar en
omgekeerd.

� De ingestelde druk levert het
gewenste debiet.

� De instelling van de regelaar niet
meer veranderen.

Instelling van de progressiviteit
Deze functie verdeelt (hydraulische
rem) het ontstekingsdebiet en het
ééntrapsdebiet in de tijd.

� Schroef de plastic dop B los.
� Draai de dop om en gebruik hem als

sleutel. De schroef die de verdeling
regelt, heeft een slag van drie
toeren.

� Draai pijl - volgens de wijzers van
de klok. De progressiviteit neemt toe
en omgekeerd.

Bijzonder geval
Instelling van het nominaal debiet.
Deze operatie is noodzakelijk als het
gelezen debiet, met een druk bij de
regelaar van 4 mbar, te groot blijkt.
Ga als volgt tewerk:
� Draai de grendelschroef los zonder

de tegenoverliggende geverfde
schroef te raken. Dop C heeft een
slag van 4.5 toeren.

� Draai pijl - volgens de wijzers van
de klok. Het debiet vermindert en
omgekeerd.
Een drukcorrectie zal misschien
noodzakelijk zijn.

� Schroef de grendelschroef weer vast.

Inbedrijfstelling

Verzegelde
schroef geverfde

schroef
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Progressieve regeling

Regeling hoofddebiet

Regeling 1ste trap

Pressostaat

Spoel

Toegang tod de
filter

Verbindingsflens

2-trapsventiel

pBr

Instelling van de
drukregelaar

S 20 = de 4 à 20mbar
S 50 = de 4 à 50mbar

2-trapsbrander
MB ZRDLE…BO1S
Een compact geheel dat het volgende
omvat:
een filter, een instelbare pressostaat,
een niet-instelbaar veiligheidsventiel
met snelle open-en sluitwerking, een
instelbare druk-regelaar, twee
ventielen 1e en 2e trap instelbaar, bij
opening in debiet en progressiviteit en
met snelle sluiting.
Bij de levering :
– De ventielen van de 1ste en 2de trap

zijn maximaal geopend.
– De progressiviteit maximaal

effinciënt op de 1ste en 2de trap.
– De regelaar is ingesteld op 10mbar
– De pressostaat is ingesteld op het min.

Instelling van de regelaar
De schroef die de pBr druk bepaalt,
heeft een slag van 78 toeren.
� Controleer de druk op het multiblok

pBr (M4). Door pijl + 4 toeren
volgens de wijzers van de klok te
draaien stijgt de druk met 1mbar en
omgekeerd.

� De ingestelde druk levert het
gewenste debiet.

� De instelling van de regelaar niet
meer veranderen.

Algemene Procedure voor het
instellen
– Laat het ventiel in 2e trap ( knop C)

open op het max.
� Sluit het ventiel van de 1e trap met

1,5 slag (kroon D zie instelling
1e trap)

� Instellen
– het debiet, door alleen op de

regelaar in te grijpen
– de progressiviteit van het

ontstekings-debiet van de 1e en 2e

trap, door op de knop B in te
grijpen.

� De brander ontsteken en onmiddellijk
op nominaal debiet overstappen.

Instelling van de progressiviteit
� De vergrendelingsschroef

losschroeven zonder aan de
geverfde schroef aan de andere
kant te komen. De kroon D heeft
een schroefdraad van 3 slagen.

� Door met de hand rechtsom te
draaien (zonder gereedschap),
vermindert het debiet, en
omgekeerd.

� De borgschroef opnieuw
vastschroeven.

Instelling van de progressiviteit
Deze functie verdeelt het
ontstekingsdebiet van de 1e en 2e trap
in de tijd (hydraulische rem)
� Schroef de plastic dop B los.
� Draai de dop om en gebruik hem als

sleutel. De schroef die de verdeling
regelt, heeft een slag van drie
toeren.

� Draai pijl - volgens de wijzers van
de klok. De progressiviteit neemt toe
en omgekeerd.

Bijzonder geval
Instelling van het nominaal debiet.
Deze operatie is noodzakelijk als het
gelezen debiet, met een druk bij de
regelaar van 4mbar, te groot blijkt.
Ga als volgt tewerk:
� Draai de grendelschroef los zonder

de tegenoverliggende geverfde
schroef te raken. Dop C heeft een
slag van 4.5 toeren.

� Draai pijl - volgens de wijzers van
de klok. Het debiet vermindert en
omgekeerd.
Een drukcorrectie zal misschien
noodzakelijk zijn.

� Schroef de grendelschroef weer vast.

Inbedrijfstelling

Verzegelde
schroef

Geverfde
schroef
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Inbedrijfstelling
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Controle van de werkingscyclus
� Open de manuele afsluiter en sluit

ze opnieuw.
� Breng de brander onder spanning.
� Selecteer de stand één trap op het

bedieningsbord .
� Zorg ervoor dat het regelcircuit

wordt gesloten.
� Ontgrendel en verifieer de werking

van de branderautomaat.
� Het programma moet als volgt

verlopen:
– gecontroleerde voorventilatie 20s

(de totale voorventilatie kan meer
dan 20s zijn)

– ontsteking van de elektroden 3s.
– opening van de kleppen
– sluiting van de kleppen

maximum 3 seconden na de
opening ervan

– stilstand van de brander door
gebrek aan gasdruk of
vergrendeling van de
branderautomaat door het
verdwijnen van de vlam.

Pas na deze zeer belangrijke controle
van de ontstekingscyclus kan de
ontsteking worden gerealiseerd.

Ontsteking brander 1 trap

�
Waarschuwing:
De ontsteking kan worden
gerealiseerd als alle voorwaarden
die in de voorgaande
hoofdstukken zijn opgesomd,
worden gerespecteerd.

� Sluit een microampèremeter aan de
ionisatiebrug aan (controleer de
polariteit)

� Open de manuele gasklep
� Sluit het thermostatisch circuit.
� Ontgrendel de branderautomaat. De

brander werkt.
� Controleer de verbranding (CO -

CO2) zodra de vlam verschijnt.
� Lees de waarde van de

ionisatiestroom af (waarde tussen 20
en 80µA)

� Meet het gasdebiet aan de teller
� Pas het gasdebiet aan met

gebruikmaking van de drukregelaar.
� Pas het luchtdebiet aan met

gebruikmaking van de manuele
luchtklep.

� Respecteer de CO2-waarden en de
rooktemperaturen die door de
ketelconstructeur worden
aanbevolen om het vereiste nuttig
rendement te bereiken.

� Verfijn de instellingen (waarde Y)
� Schroef de grendelschroef van de

klep weer dicht.
� Controleer de dichtheid van de

aansluitingen van het gasblok met
behulp van een daarvoor bestemd
product, terwijl de brander werkt. Bij
deze controle mag geen enkel lek
worden vastgesteld.

Inbedrijfstelling

2-trapsbrander

�
Waarschuwing
De ontsteking mag worden
uitgevoerd als alle voorwaarden
die in de vorige hoofdstukken
werden opgenoemd in ach
genomen worden, met name de
voorinstelling in situ van de
branderstoftoevoer,

� Een microamperemeter met
schaal-verdeling 0-50µA DC met de
juiste polariteit aansluiten in plaats
van de ionisatiebrug.

� Open de manuele afsluiter ¼ toer.
� De kring van de thermostaat 1ste

trap sluiten.
� De branderautomaat ontgrendelen.
� De brander ontsteekt en werkt.
� De kring van de thermostaat 2de

Trap sluiten.
� De verbranding controleren: CO- en

CO2- index.
� De ionisatiestroom aflezen (waarde

begrepen tussen 15 en 25µA).
� Het gasdebiet aan de meter meten.
� Het gasdebiet bijregelen door in te

grijpen op de drukregelaar.
� Het luchtdebiet bijregelen door op

nok I van de servomotor in te grijpen.
� De verbranding controleren; CO2 en

schoorsteentemperatuur volgens de
door de fabrikant opgegeven
waarden.

� Het vermogen naar 1ste trap brengen
� De verbranding opnieuw controleren
� De ionisatiestroom aflezen.
� Het gasdebiet aan de meter meten.
� Het gasdebiet bijregelen door in te

grijpen op de nok D
� Het luchtdebiet bijregelen door in te

grijpen op de nok IV van de
servomotor

� Verhoog het vermogen tot het
nominaal vermogen en controleer
alle tussenstanden (verhoging en
verlaging van het vermogen)

� Verfijn de regelingen (maat Y)
� De borgschroef van het gasventiel

opnieuw vastschroeven
� Controleer, terwijl de brander in

werking is, en met behulp van een
schuimend product dat hiertoe
geschikt is, de dichtheid van alle
gasverbindingen. Er mag geen enkel
lek worden vastgesteld.

Instelling en controle van de
veiligheden
� Stel de gaspressostaat in op de

minimale verdeeldruk.
� Sluit de manuele afsluiter langzaam.

De brander moet stilvallen door een
tekort aan gasdruk.

� Open de manuele afsluiter opnieuw.
� Als de brander opnieuw in laag

debiet is ingeschakeld zoekt u het
onder- brekingspunt van de
luchtmanostaat.

� Vermenigvuldig de afgelezen waarde
met 0.9om het regelpunt te
berekenen.

� Start de brander opnieuw.
� Dicht de luchtingang van de brander

geleidelijk af.
� Verifieer of de CO-waarde lager blijft

dan 1% voordat de brander in de
veiligheidsstand met vergrendeling
wordt geschakeld.

� In het tegenovergestelde geval
verhoogt u de instelling van de
luchtpressiostaat en doet u de test
nog eens over.

� Schakel de gasmeettoestellen uit.
� Sluit de drukmeetnippels opnieuw.
� Start de brander opnieuw bij laag

debiet.
� Controleer de dichtheid.
� Maak de twee kabels van de

microampèremeter terzelfder tijd los
terwijl de brander werkt.

� De brander moet onmiddellijk in de
veiligheidsstand met vergrendeling
worden geschakeld.

� Breng de ionisatiebrug opnieuw aan.
� Breng de beschermkappen opnieuw

aan
� Controleer de dichtheid tussen de

flens en de voorzijde van de ketel.
� Controleer de verbrandings-

parameters in de reële gebruik-
somstandigheden (deuren gesloten
en zo meer), en test de dichtheid
van de verschillende circuits.

� Noteer de resultaten op de daarvoor
bestemde documenten.

� Programmeer de brander in
automatisch bedrijf.

� Verspreid de noodzakelijke informatie
voor het gebruik.
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Belangrijk
De brander moet regelmatig, d.w.z.
minstens eenmaal per jaar, door
gekwalificeerd personeel worden
onderhouden.
� Schakel de elektrische stroom uit.
� Controleer of er geen spanning meer is.
� Sluit de brandstoftoevoer.
� Test de manuele afsluiter verschillende

keren om de vlotte werking ervan te
waarborgen (volledig openen en
sluiten, zonder lekken).

� Neem de kap van de brander af.
De instelwaarden zijn vermeld in de
paragraaf ‘Inbedrijfstelling’. Gebruik
originele onderdelen van de fabrikant.

Controle van de
verbrandingselementen
� Maak de elektrodekabel los op de

transformator en de kabel van de
ionisatieêlektrode op de meetbrug.

� Schroef de drie schroeven van het
deksel los.

� Draai het deksel lichtjes en haal de
verbrandingskop eruit.

� Verifieer de staat en de instellingen
van de ontstekingselektrode, van de
ionisatieëlectrode en van de
vlamhaker.

� Bij het hermonteren controleert u of
de dichting aanwezig is en goed zit.

� Controleer de dichtheid door middel
van een hiervoor bestemd product.

Schoonmaak van het binnenwerk
van de ventilator
� Schroef de vijf schroeven van de

motorplaat los.
� Hang de plaat met het haakje op

aan het branderhuis.
� Reinig het luchtgedeelte en de

ventilatorturbine.
� Monteer het geheel opnieuw.

Schoonmaak van de luchtkast
� Verwijder de twee schroeven van

het gasblok op het branderhuis.
� Schroef de drie moeren op de

bevestigingsflens op de ketel los.
� Maak de brander vrij

(bajonetsluiting)
� Demonteer de vier schroeven

waarmee de luchtkast op het
branderhuis is bevestigd.

� Ontstof deze luchtkast en het
fonische isolatieschuim.

� Monteer de luchtkast opnieuw. Doe
daarna hetzelfde met de brander.

� Bevestig het gasblok opnieuw.
� Controleer de dichtheid.

Demontage van de brandermond
� Verwijder de twee schroeven van

het gasblok op het branderhuis.
� Schroef de drie moeren op de

bevestigingsflens op de ketel los.
� Maak de brander vrij

(bajonetsluiting)
� Schroef de drie schroeven van de

brandermond los.
� Verander de brandermond.
� Monteer de brander opnieuw. Doe

daarna hetzelfde met het gasblok.
� Indien noodzakelijk de ruimte tussen

de opening in de haardplaat en de
brandermond met een vuurvast
materiaal opvullen.

� Controleer de dichtheid.

Controle van de filter
De filter van het multiblok moet
minstens eenmaal per jaar worden
gecontroleerd . Als de filter vuil is
moet hij worden vervangen.
� Verwijder de schroeven van het

deksel van de filter van het
multiblok.

� Verwijder het filterelement en zorg
ervoor dat geen vuil in de behuizing
van het filterelement achterblijft.

� Gebruik geen vloeistof onder druk
om het filterelement schoon te
maken.

� Vervang het filterelement door een
identiek nieuw exemplaar.

� Breng het deksel en de
bevestigingschroeven opnieuw aan.

� Open de manuele kwartslagklep.
� Controleer de dichtheid.
� Controleer het verbrandingsproces.

Gaskleppen
De gaskleppen behoeven geen
specifiek onderhoud.
Geen enkele herstelling is toegestaan.
De defecte kleppen moeten worden
vervangen door een gekwalificeerd
technicus die vervolgens de dichtheid,
de werking en de verbranding opnieuw
zal controleren.

Schoonmaak van de branderkap
� Reinig de kap met

detergenthoudend water.
� Vermijd eender welk schuurproduct.
� Breng de kap opnieuw aan.

Opmerkingen
Na iedere interventie:
� moet u de verbrandingsparameters

in de reële gebruiksomstandigheden
(deuren gesloten, kap op zijn plaats,
enz.) controleren en de dichtheid
van de verschillende circuits testen.

� Noteer de resultaten op de daarvoor
bestemde documenten.

Onderhoud
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� Bij een defekt moet u:
– controleren of het toestel stroom

krijgt (vermogen en besturing);
– de brandstoftoevoer (druk en

opening van de kleppen)
controleren;

– de instelelementen controleren;
– de positie van de schakelaars op

het bedieningsbord controleren.

Als het defekt aanhoudt:
� controleert u de verschillende

symbolen van het beschreven
programma op de branderautomaat.

De veiligheidsbestanddelen mogen
niet worden hersteld maar moeten
door identieke onderdelen worden
vervangen.

�
Gebruik steeds originele
constructeuronderdelen.

Opmerkingen:
Na iedere tussenkomst:
� moet u de verbrandingsparameters

controleren;
� de resultaten op de daarvoor

bestemde documenten noteren.

Onderhoud

Symbool Vastellingen Oorzaken Oplossingen

Brander werkt niet.
Er gebeurt niets.

Normale gasdruk.

Thermostaten kring.

Schakeling in veiligheidsstand met
vergrendeling tijdens de
voorverluchtingstijd.

Schakeling in veiligheidsstand met
vergrendeling.

Schakeling in veiligheidsstand met
vergrendeling.

Schakeling in veiligheidsstand met
vergrendeling.

Schakeling in veiligheidsstand met
vergrendeling.

Onvoldoende gasdruk.

De gaspressiostaat is ontregeld of
defect.
Vreemd lichaam in het
drukmeetnippelkanaal.

Defecte of slecht ingestelde
thermostaten.

Vlamrelais van de defecte
branderautomaat (signaal van een
parasietvlam).

Luchtpressiostaat.

Niet aangepast gasdebiet.

Het bewakingscircuit voor de vlam
is defect.

Ontstekingselektrode(n) in
kortsluiting.

Ontstekingskabel(s)
beschadigd of defect.

Ontstekingstransformator defect.

Branderautomaat defect.

De elektromagnetische kleppen
gaan niet open.

Mechanische blokkering van de
kleppen.

Parasietvlam bij de
thermosstatische onderbreking.

Geen signaal vlam in werking.

De distributiedruk afstellen.
Reinig de filter.

Controleer of vervang de
gaspressiostaat.
Reinig de buizen van de
drukmeetnippel
(zonder vloeistof onder druk).

De thermostaten correct instellen of
vervangen.

Controleer de ionisatie-elektrode.
Vervang de branderautomaat.

De pressiostaat bijregelen of
vervangen.

Het gasdebiet regelen.

Controleer de staat en de positie
van de ionisatie-elektrode in
verhouding tot de massa.
Controleer de staat en de
aansluitingen van het ionisatiecircuit
(kabel en meetbrug).

De elektrode(n) regelen, reinigen of
vervangen.

De kabels aansluiten of vervangen.

De transformator vervangen.

De branderautomaat vervangen.
De bedrading tussen de brander-
automaat en de kleppen controleren.

De spoel verifiëren en zonodig
vervangen.

De klep vervangen.

De dichtheid van de gaskleppen
controleren.
Een naverluchting realiseren.

Het circuit van de ionisatieëlektrode
controleren.
De brander automaat controleren of
vervangen

P
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Opmerkingen
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Opmerkingen
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