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Wij, CEB,
18, rue des Bûchillons Ville-la-Grand
F-74106 ANNEMASSE Cedex, verklaren,
als enige verantwoordelijke, dat de
producten

EK05.70 G-ZVT
EK05.100 G-ZVT

in overeenstemming zijn met volgende
normen

EN 60335
EN 50081
EN 50082
EN 676

Volgens de bepalingen van de richtlijnen

90 / 396 / EWG Richtlijn over
gasapparaten

89 / 392 / EWG Richtlijn over machines
89 / 336 / EWG Richtlijn EMV
73 / 23 / EWG Richtlijn over

laagspanning
92 / 42 / EWG Richtlijn over

rendement

worden deze producten met het
CE-teken gekenmerkt.

Ville-la-Grand, op 1 juli 1998
J.C. DHENAIN
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Overzicht

Beschrijving van de brander

Beschrijving van de brander
De gasbranders EK05.70 en EK05.100
G-ZVT zijn apparaten met twee
werkingstrappen. Ze kunnen op twee
manieren worden geregeld: progressief
of gemoduleerd. De apparaten zijn in
een stuk uitgevoerd, en zijn geschikt
voor iedere warmteproducerende
uitrusting die voldoet aan DIN 4702,
voor zover dat binnen hun
vermogensbereik valt.

Verpakking
De brander is in drie dozen verpakt,
en wordt op een palette geleverd.
• De branderbehuizing met

bedieningsaanleiding, elektrisch
schema, lijst van
vervangonderdelen, het
stookplaatsplaatje, doorzichtige
afdekstop.

• Branderkop met flensafdichting en
bevestigingsbouten.

• Groep gasarmatuur.

Optioneel verkrijgbaar toebehoren :
– apparaat voor lekdichtheidscontrole

VPS 504,
– manometer,
– compensator,
– proefbrander,
– afzonderlijke luchtaanzuigkast,
– aanzuiggeluidsdemper,
– urenteller,
– universele regelaar RWF 32,
– potentiometer op de servomotor,
– pressostaat met testknop.

4 ionisatiekabel
5 schakelpaneel
6 ontstekingstransformator
7 vlambuis

pF drukmeetnippel van de
verbrandingskamer

8 Luchtaanzuigkast
9 servomotor

10 branderautomaat
11 ventilatormotor
12 luchtpressostaat
13 kap
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Overzicht

Belangrijke aanwijzingen

Belangrijke aanwijzingen
De branders EK05.70 en EK05.100 G-ZVT
zijn berekend voor de verbranding van
aardgas of LPG van categorie II 2 Ell-3P.
De speciale constructie van de branderkop,
met interne recirculatie van
verbrandingsgassen, maakt - in het geval
van verbranding van aardgas - een
verbranding met uitzonderlijk laag
stikstofoxidegehalte mogelijk. De constructie
en de werking van de branders is in
overeenstemming met EN676. De montage,
het inbedrijfstellen en het onderhoud mogen
alleen door erkende vaklui worden
uitgevoerd, waarbij de van kracht zijnde
richtlijnen en voorschriften moeten in acht
worden genomen.
Ook bij de montage van gasleidingen en
armaturen moeten de van kracht zijnde
richtlijnen en voorschriften (bvb.
DVGW-TRG, 1988/96, TRF 1988, DIN
4756) in acht worden genomen.
Alleen afdichtingsmaterialen die door
DVGW getest en toegelaten zijn, mogen
worden toegepast. De lekdichtheid van
verbindingen moet worden getest met
schuimende producten of dergelijke, die
geen corrosie veroorzaken.
Alvorens de installatie in gebruik te nemen,
moet de gasleiding worden ontlucht. Dat
mag in geen geval via de
verbrandingskamer geschieden.
Reparatiewerkzaamheden aan de regelaars,
begrenzers en de branderautomaat, en aan
andere veiligheidsinrichtingen, mogen alleen
door de fabrikant van de specifieke
apparatuur of door zijn gevolmachtigde
worden uitgevoerd. Alleen een
gespecialiseerde vakman mag originele
onderdelen vervangen.
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Overzicht

Technische Gegevens
Werkingsgebieden EK05.70 G-ZVT

EK05.70 G-ZVT

Vermogenvangasbrandermin.max kW 240 - 700 240 - 700 240 - 700

Regelbereik Gas 1 : 2,5

Druk van gasstroom mbar 20 50 100

Gasarmatuurgroep MBVEF 420 / VGG10 Rp 2 MBVEF 412 / MBVEF 420 MBVEF 412

Brandstof Aardgas (LL, E) Hi = 8,83 - 10,35 kWh/m3

of LPG (F) Hi = 25,89 kWh/m3

Branderautomaat
Vlambewaking

LFL 1.333
ionisatie

Brandermotor 2800 min-1 , 230 / 400 V, 50 Hz, 1,1 kW

Elektrisch opgenomen vermogen Ontsteking: 2000 W; Werking: 1760 W

Beschermingsgraad IP54

Omgevingstemperatuur max. 60° C

Ontstekingstrafo ZM 20/10 ; 2 x 5 kV

Bediening van de luchtklep SQN 31 / 401 / 30 s

Luchtpressostaat LGW 10 A 2

Vlampijpdiameter x penetratie mm 170 x 215 / 325 / 435

Gewicht kg 53

CE-teken 0049 AQ 924

Werkingsgebied. Bij de keuze van de
brander moet men rekening houden
met het rendement van de ketel.
Het werkingsgebied toont het vermogen
van de brander in functie van de druk in
de verbrandingskamer. Het is in
overeenstemming met de maximale
waarden van EN676, gemeten met een
testvlampijp.
Berekening van het brandervermogen.

QF = Vermogen van de brander (kW)
QN = Nominaal vermogen van de ketel (kW)
ηK= Rendement van de ketel (%)

Verklaring van de typenaanduiding:
EK = kenteken van de fabrikant
05 = grootte
70 = kengetal van het vermogen

G = aardgas
ZV = regeling progressief met twee

trappen of gemoduleerd

T = Verbranding met laag gehalte aan
schadelijke stoffen
(bij werking met aardgas).

QNQF =
ηK

50 mbar E-gas
50 mbar propaan

MBVEF420

50mbar LL-gas20mbar LL-gas

MBVEF41220 mbar E-gas MBVEF412 100 mbar E-gas
100 mbar LL-gas

MBVEF420
VGG10-Rp2

MBVEF412
MBVEF420

9902 / 13 005 097B 5



Overzicht

Technische Gegevens
Werkingsgebieden EK 05.100 G-ZVT

Werkingsgebied. Bij de keuze van
de brander moet men rekening
houden met het rendement van de
ketel.
Het werkingsgebied toont het
vermogen van de brander in functie
van de druk in de verbrandingskamer.
Het is in overeenstemming met de
maximale waarden van EN676,
gemeten met een testvlampijp.
Berekening van het brandervermogen.

QF = Vermogen van de brander (kW)
QN = Nominaal vermogen van de ketel (kW)

Verklaring van de typenaanduiding:
EK = kenteken van de fabrikant
05 = grootte
100 = kengetal van het vermogen

G = aardgas
ZV= regeling progressief met twee

trappen of gemoduleerd

T = Verbranding met laag gehalte aan
schadelijke stoffen
(bij werking met aardgas).

QNQF =
ηK

EK 05.100 G-ZVT

Vermogenvangasbrandermin.max kW 270 - 720 270 - 800 270 - 850 270 - 1040 270 - 1040

Regelbereik Gas 1 : 2,5

Druk van gasstroom mbar 20 20 20 50 100

Groep gasarmatuur MBVEF 420 VGG 10 - Rp 2 VGF 10 -
DN65 MBVEF 420 MBVEF 412

Brandstof Aardgas (LL, E) Hi = 8,83 - 10,35 kWh/m3

of LPG (F) Hi = 25,89 kWh/m3

Branderautomaat
Vlambewaking

LFL 1.333
ionisatie

Brandermotor 2800 min-1 , 230 / 400 V, 50 Hz, 1,5 kW

Elektrisch opgenomen vermogen Ontsteking: 2200 W; Werking: 1950 W

Beschermingsgraad IP 54

Omgevingstemperatuur max. 60° C

Ontstekingstrafo ZM 20/10 ; 2 x 5 kV

Bediening van de luchtklep SQN 31 / 401 / 30 s

Luchtpressostaat LGW 10 A 2

Vlampijpdiameter x penetratie mm 170 x 215 / 325 / 435

Gewicht kg 53

CE-teken 0049 AQ 925

50 mbar E en LL-gas
50 mbar propaan

20 mbar LL-gas

MBVEF41220 mbar E-gas MBVEF420 100 mbar E-gas
100 mbar LL-gas

VGG10-
Rp2
MBVEF420

VGG10-
Rp2
MBVEF420
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Overzicht

Maattekening
EK 05.70 / 100 G-ZVT
met gasarmatuur MBVEF 412 en MBVEF 420

Afstanden
Voor servicewerkzaamheden moet een
vrije afstand van minstens 0,6 m aan
weerskanten van de brander in acht
worden genomen.

Gasarmatuurgroep
Kan zowel rechts als links worden
gemonteerd.

MBVEF 412 Rp 1,1/4

MBVEF 420 Rp 2

Afstanden
Voor servicewerkzaamheden moet een
vrije afstand van minstens 0,6 m aan
weerskanten van de brander in acht
worden genomen.

Groep gasarmatuur
Kan zowel rechts als links worden
gemonteerd.
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Overzicht

Maattekening
EK 05.100 G-ZVT
met gasarmatuur VGF10-DN65 en VGG10-Rp 2

Afstanden
Voor servicewerkzaamheden moet een
vrije afstand van minstens 0,6 m aan
weerskanten van de brander in acht
worden genomen.
Gasarmatuurgroep
Kan zowel rechts als links worden
gemonteerd.

VGG10 Rp 2

VGF 10 - DN65

Abstände
Für Servicearbeiten ist ein freier
Abstand von min. 0,6 m auf jeder Seite
des Brenners sicherzustellen.
Gasarmaturgruppe
Montage sowohl links als auch rechts
möglich.
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Overzicht

Compacte armatuur MBVEF
Regelaar SKP 70

De gas-compact-armatuur MBVEF
omvat een filter, gas /
luchtmengregelaar, ventielen en
pressostaat.
– Fijne filter met maasgrootte 0,8 mm
– pressostaat GWA2
– servo-drukregeleenheid met

instelbare verhouding V, correctie
van het nulpunt N en aansluiting
van de verbrandingskamer

– elektromagnetische ventielen V1,
V2 snelsluitend, snelopenend.

Ingangsdruk pe : 20-100 mbar
Spanning, frequentie: 230V, 50-60Hz.

pBr (pG)= Impulsleiding gas
pF = Impulsleiding verbrandingskamer
pL = Impulsleiding Lucht
D = Instelschroef (Luchtoverschot)
R = Instelschroef (Verhouding

Gas/Lucht)

De SKP-regelaar gecombineerd
met een VGG/F-ventiel zorgt voor
een constante verhouding tussen
gas- en luchtdebiet met een
instelbare verhouding V, een
correctie van het nulpunt N en
drukaansluiting van de
verbrandingskamer.

Spanning, frequentie: 230 V/ 50-60Hz

1 Elektrische aansluiting van de
gaspressostaat (DIN 43650)

2 Elektrische aansluiting van de
elektomagnetische ventielen (DIN 43650)

3 Gaspressostaat
4 Invoerflens
5 Drukmeetnippel R 1/8, voor de

filter (aan beide kanten)
6 Filter (onder deksel)
7 Kenplaatje
8 Aansluiting van de

luchtdrukleiding pL, R 1/8
9 Instelschroef voor de verhouding V

10 Drukmeetnippel pe, voor ventiel 1,
aan beide kanten

11 Gasmeetdruknippel M4 naar ventiel 2
12 Instelschroef nulinstelling N
13 Aansluiting van de drukleiding van

de verbrandingskamer pF, R 1/8
14 Aansluiting van de

gasdrukleiding pG, R 1/8
15 Uitgangsflens
16 Drukmeetnippel pa naar ventiel 1,

aan beide kanten
17 Werkingsaanduiding ventielen V1, V2
18 Impulsleidingen

Instelling
van de
verhouding R

Aanduiding van
de opening van
het gasventiel

Instelling van
de D-waarde
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Overzicht

Bedieningspaneel

Functie van de schakelaars
E Werkingsmodus: Handbediend.
F Werkingsmodus: Automatisch.
G+ Manuele verhoging van het

gasvermogen.
G- Manuele verlaging van het

gasvermogenng.
RWF32 Bischikbare ruinte voor een PID

regelaar.
P7 Uren teller.
H10 Werkings lamp.
B1 Ionisatie stekker.
F10 Zekering.

Bedieningspaneel
Alle regelorganen zijn aan de
buitenkant zichtbaar. Een afneembaar
doorzichtig deksel, dat op de kast
inhaakt, geeft toegang tot de regel- en
controleorganen voor het instellen en
de bediening van de brander. Op het
bedieningspaneel is ook een brug voor
de meting van het vlamsignaal
voorzien alsook de beveiliging van de
elektrische circuits.

Om het deksel af te nemen, aan één
of aan beide zijden lichtjes drukken
en tegelijkertijd uittrekken.

Om het deksel opnieuw op zijn plaats
te zetten, de clipsen voor de
overeenkomstige openingen zetten en
induwen.

Optie:
– Urenteller (de aansluitkabel is al

verbonden)
– Driepunt-stapregelaar RWF 32, in

gestandaardiseerde inbouwplaats
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Overzicht

Branderautomaat LFL 1.333 / Beschrijving van de functies

t1 : Tijdsinterval van voorbeluchting 30s
t2 : Eerste veiligheidstijdsinterval 3s
t3 : Tijdsinterval van voorontsteking 6s
- veiligheidstijdsinterval na het

verdwijnen van het vlamsignaal < 1s

Bevelen naar de
branderautomaat
Vereiste
ingangssignalen

Beschrijving van de functies
– De regelthermostaat geeft opdracht

voor aanvoer van warmte.
– Het sturingsprogramma van het

regelapparaat vangt aan als het
contact van de luchtpressostaat in
rusttoestand is, de gaspressostaat
meldt dat er voldoende druk is en
de luchtklep in de stand “DICHT” is
(nok II).

– De brandermotor start
– De luchtklep opent op vollaststand

(nok I)
– Voorbeluchtingstijd ongeveer 30 s.

Gedurende de voorspoeltijd wordt
– de druk van de ventilator bewaakt.
– het vlamsignaal van de

verbrandingskamer bewaakt.

Bij het einde van de voorspoeltijd.
– wordt de luchtklep in

ontstekingsstand gebracht (nok III)
– wordt de ontsteking uitgeschakeld
– wordt het hoofd- en

veiligheidsmagneetventiel geopend
– wordt de brander gestartbij het

einde van het
veiligheidstijdsinterval wordt de
besturing doorgegeven aan het
regelmechanisme

– de luchtklep wordt geopend in de
stand “Lage Belasting” (nok V)

– Begin van geregelde werking.
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Overzicht

Hydraulisch schema

9902 / 13 005 097B 12



Montage

Branderkop
Gasarmatuur
Menginrichting, Behuizing van de brander

Montage van de branderkop
• Bereid de branderplaat/keteldeur

voor volgens de tekening hiernaast.
• De binnendiameter ∅ van 172 tot

195 mm vastleggen. Als de
binnendiameter < 195 mm, dan
moet een opening op de
gastoevoerzijde worden gemaakt
voor de drukmeetleiding in de
verbrandingskamer.

• voor bevestiging van de
branderkopflens zijn 4 gaten M10 (op
een cirkel met diameter 220-260 mm)
volgens de tekening hiernaast, nodig.

• Schroef de steunbouten M10 in de
branderplaat/keteldeur en leg de
isolatieonderlegger op zijn plaats.
Als de diameter van de cirkel
waarop de gaten liggen groter is
dan 260 mm, dan moeten de
geponste langwerpige gaten verder
uitgesneden worden tot op de
vereiste maat.

• Bevestig de branderkop met 4
zeskantmoeren M10 voor een
rechtse of linkse aansluiting van de
gasarmatuur aan de branderplaat.
De ruimte tussen de vlampijp en de
deurisolatie moet met vuurvast
materiaal bedekt worden.
Opgelet: de leiding voor de
drukmeting in de
verbrandingskamer pF mag niet
verstopt zijn.

Montage Gasarmatuur
SKP70 / MBVEF
• Controleer dat de O-ring B correct in

de flens C van de gasaansluiting ligt.
• Monteer de gasarmatuur met

moeren M10, er goed op lettend dat
de SKP-regelaar of de
magneetspoelen van de MBVEF
volkomen verticaal over de
gasarmatuur liggen.

• De bijgeleverde impulsleidingen pF,
pL en pG, die overeenkomstige
vermeldingen dragen, voor linkse of
rechtse gasaansluiting monteren.

• Bij de SKP 70 het
veiligheidsmagneetventiel (dat in
een bouwkit meegeleverd wordt)
met de spoel naar boven monteren,
de gasfilter (die in een bouwkit
meegeleverd wordt), horizontaal
met het deksel (twee
meetaansluitingen) naar boven
monteren.

• Monteer de kogelafsluiter voor de
gasleiding (die in een bouwkit
meegeleverd wordt), voor de gasfilter.

• Bij de SKP 70 de meegeleverde
manometer (bouwkit) met
drukknopafsluiter monteren.

• Monteer het apparaat voor
lekdichtheidscontrole (toebehoren)

Montage van de branderbehuizing
De menginrichting demonteren,
alvorens de branderbehuizing te
monteren. Daartoe de zijdelingse
bevestigingsschroeven (tegenover de
gasaansluiting) van de menginrichting
losschroeven (contra-moer M10 en
inbusschroef) en de menginrichting
uitnemen.

Als de branderbehuizing onder de as
van de branderkop hangt, dan dient
men als volgt te werk te gaan.
• de twee onderste moeren op de

branderbehuizing uitschroeven, de
twee bovenste moeren zo ver
mogelijk uitdraaien.

• de branderbehuizing scheef naar
voren zetten zodat de twee
bovenste bouten in beide groeven
van de flens van de branderkop
inhaken.

• de branderbehuizing tegen de flens
van de branderkop drukken en de
vier moeren vast aanschroeven.

• indien nodig kan de behuizing
boven de as van de branderkop
gemonteerd worden. In dat geval
moet bij de montage omgekeerd te
werk worden gegaan.

Andere standen van de
branderbehuizing zijn niet mogelijk.
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Montage

Testen / Instelling
Menginrichting voor aardgas / LPG

Aardgas Instelling van de gasmondstukken
voor de werking
Op het gasmondstuk dat met A is
aangeduid, moet de schijfdop E vijf
naar buiten gerichte en één naar
binnen gerichte sleuven open houden.

Bevestig de schijf met de 6
doorboorde M5x6-bouten F.

Op de gasmondstukken die met B
zijn aangeduid moeten de
schijfdoppen E vijf naar buiten en 0
naar binnen gerichte sleuven open
houden.

LPG Aanbevolen instelling
Op de gasmondstukken die met C
aangeduid zijn, moet de schijfdop E
drie naar buiten gerichte sleuven en 1
naar binnen gerichte sleuf open
houden.

Bevestig de schijf met 6
ondoorboorde M5x6-bouten.

Op de gasmondstukken die met D
zijn aangeduid, moeten de
schijfdoppen E drie naar buiten
gerichte en 0 naar binnen gerichte
sleuven open houden.

Controle van de menginrichting
• Controleer de afstelling van de

ontstekingselektroden en de schijf
en regel die af.

Montage van de menginrichting
• Draai de drie imbusschroeven 1 van

het deksel van de menginrichting los,
en neem het deksel af.

• Controleer de O-ring van het
gasaansluitstuk

• Monteer de menginrichting en draai ze
vast met de schroeven aan de zijkant
(contra-moer M10 en inbusschroeven)

• Monteer de verlengstang die van 0 tot
40 gegradueerd is (los in het pak
bijgevoegd) voor de bediening van de
schijf.

• Duw de verlengstang in de stalen dop
tot hij niet verder kan.

• Leid de ontstekingskabel 2 en de
ionisatiekabel 3 door de opening
en druk de kabelkous erin.

• Het deksel vastschroeven. De
ontstekingskabel 2 en
ionisatiekabel 3 aansluiten.
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Montage

Gasaansluiting
Elektrische aansluiting
Controles vóór het inbedrijfstellen

Elektrische aansluiting
Voor de aansluiting van de brander
en de regelapparatuur moet met zich
aan het overeenkomstige elektrische
schema houden. Het elektriciteitsnet
en de elektrische aansluitingen
moeten in overeenstemming zijn met
de normen die van kracht zijn. De
brander wordt geleverd geschikt voor
een driefasige netspanning van
400V-50Hz met nulleider en aarding.
Alle bedrading van de regelapparatuur
is voorzien van 4/7-polige
contactstekkers.

De aansluitkabel voor de
brandermotor moet door
kabelverbindingsstukken worden
gevoerd en via de contactklem
worden verbonden volgens het
elektrisch schema. De brander wordt
via de stekker die daartoe is voorzien
verbonden met de gasarmatuur.

Controles vóór het inbedrijfstellen
• Koppel de brander af van het

elektrisch net, zodat de brander niet
onder spanning staat.

• Sluit de gasventielen.
• Neem kennis van de

werkingsvoorschriften die ter
beschikking worden gesteld door de
fabrikant van de
warmteproducerende apparatuur en
die van de regelapparatuur.

• Controleer dat de aard en de druk
van het gas geschikt zijn voor de
brander.

• Controleer de lekdichtheid van de
gasleiding.

• Vergewis u ervan dat de
brandstofleidingen ontlucht zijn.

• Controleer dat de toevoer van verse
lucht en de afvoer van
verbrandingsgassen
overeenstemmen met het vermogen
van de brander.

• Controleer de waterdruk in het
verwarmingscircuit.

• Controleer dat de circulatiepompen
werken.

• Controleer dat de menger opent.
• Controleer dat de tochtregelaar in

de schoorsteen opent.
• Controleer dat de stroomverzorging

in orde is.

• Controleer de instelling van de
thermostaat.

• Controleer de draairichting van de
ventilator (volgens de pijl op de
branderbehuizing).

Algemene voorschriften voor de
gasaansluiting
• Alleen een erkend vakman mag de

gasarmatuur aan het gasnet
aansluiten.

• De doorsnede van de gasleiding
moet zo gekozen zijn, dat de druk
van de gasstroom niet onder de
voorgeschreven waarde ligt.

De brander moet in gebruik worden
genomen terwijl ook de hele
installatie onder verantwoordelijkheid
van de installateur of zijn
vertegenwoordiger wordt opgeleverd.
Alleen hij kan garanderen dat de
installatie is uitgevoerd volgens de
normen en voorschriften die van
kracht zijn.
De installateur moet in het bezit zijn
van een door de gasleverancier
uitgegeven vergunning. De installatie
moet gecontroleerd zijn wat de
lekdichtheid betreft, en moet ontlucht
zijn.
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Inbedrijfstelling

Gegevens voor de instelling
Instelling van de branderkop
Inregelen van de gas- en de luchtpressostaat

Instelling van de branderkop
De instelling van de branderkop
(Y-maat) moet naargelang van het
vermogen van de brander volgens
bovenstaande tabel worden
uitgevoerd. Die instelling geschiedt via
de schroef V. Via de instelling van de
branderkop kunnen het gedrag bij het
starten, pulsaties en
verbrandingswaarden worden
verbeterd. Bij vermindering van de
Y-waarde op de gegradueerde schaal,
verhoogt de CO2-waarde, maar het
gedrag bij het starten (ontsteken)
wordt harder.

Gaspressostaat
• Verwijder het doorzichtig deksel.

De afstelling geschiedt via een
draaibare instelschijf met
aanduidingen ↑↓.

• Voorlopig op de minimumwaarden
van de schaalverdeling instellen.

Luchtpressostaat
• Verwijder het doorzichtig deksel. In

het apparaat zit een verplaatsbare
schijf met schaalverdeling naast een
index ∆.

• Stel die voorlopig in op het
minimum van de schaalverdeling.

De hier vermelde gegevens gelden
als basisinstelling. De
fabrieksinstellingen zijn met een volle
lijn omrand. In normale gevallen kan
de brander met die instellingen in
gebruik worden genomen. Controleer
in ieder geval zorgvuldig de
instelwaarden. Het is mogelijk dat
correcties voor de specifieke
installatie nodig zijn.

Type

Vermogen van

de brander

kW

Y-maat

mm

Afstelling van de luchtklep

Belasting bij het

ontsteken Nok III

Volledige belasting

Nok I

EK 05.70

400 20 0° 25°

550 20 0° 40°

700 20 0° 50°

EK 05.100

700 20 0° 50°

800 30 0° 70

1000 40 0° 90
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Inbedrijfstelling

Luchtregeling

1 Instellingsindex van de nokken
2 Vijf instelbare nokken
3 Sleutel voor het instellen van

de nokken
4 Schijf met schaalverdeling: geeft

de stand van de luchtklep aan.
5 Knop om de luchtklep van de

servobediening te ontkoppelen
6 Aansluitkader

Servobediening
De luchtklep wordt door een elektrisch
servomechanisme type SQN31 / 401 /
4,5 s bediend.
Via de 5 nokken van het
servomechanisme kan de stand van
de luchtklep op een bepaald
werkingspunt van de brander
afgeregeld worden.
Een traploze regeling van de
hoeveelheid verbrandingslucht is
mogelijk met een driepunttrapregelaar.

Functies van de nokken
Nok Functie
I Volledige belasting
II Afsluiten bij stilstand
III Belasting bij ontsteking
IV Lage belasting
V Startbelasting na ontsteking

A-B Voorbeluchtingstijd
B-C Belastingsregeling
C-D Regelafschakelen

Instelling
• De nokken met de hand of met de

bijgeleverde sleutel vooraf instellen
op het gewenste brandervermogen
en op de in de tabel opgegeven
waarden.

• Als een verschillende instelling voor
ontstekingsbelasting en voor lage
belasting niet nodig ist, stel dan nok
IV en nok V onder nok III in. De
instelling van nok III geldt dan zowel
voor de lage belasting alsook voor de
ontstekingsbelasting (rechts).

• Als de lage belasting boven de
ontstekingsbelasting dient te zijn,
stel dan nok IV hoger in dan nok V,
die zelf hoger nok III is ingesteld.
Na de ontsteking wordt automatisch
overgeschakeld naar nok V. Na de
eerste volle werking van de
brander, neemt nok IV de functie
van de lage-belastings-begrenzing
waar (links).

• Instelling van nok IV onder nok V is
niet toegestaan.

A Schaalverdeling (van 0° tot 90°)
geeft de stand van het
servomechanisme aan.

B Koppeling tussen de luchtklep en
de servobediening

C Index voor instelling van de
luchtklep

Controle van de stand van de
luchtklep.
De stand van de luchtklep kan
worden afgelezen op de
schaalverdeling A van de
luchtklepbediening.
Als de branderkop bovenop
gemonteerd is, kan de stand van de
luchtklep op de gegradueerde schijf 4
afgelezen worden.
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Inbedrijfstelling

Voorlopige instelling
Gasarmatuur

Gasarmatuur MBVEF
1 Elektrische aansluiting van de

pressostaat (DIN 43650)
2 Elektrische aansluiting van de

elektromagnetische ventilen
(DIN 43650)

3 Gaspressostaat
4 Invoerflens
5 Drukmeetnippel R 1/8, voor de filter

(aan beide kanten)
6 Filter (onder deksel)
7 Kenplaatje
8 Aansluiting van de

luchtdrukleiding pL, R 1/8
9 Instelschroef fur de verhouding V

Gasventielen SKP
pBr (pG)= Impulsleiding Gas
pF = Impulsleiding verbrandingskamer
pL = Impulsleiding Lucht
D = nstelschroeven (Luchtoverschot)
R = Instelschroeven

(Gas-lucht-verhouding)

Gegevens voor de voorlopige
instelling van SKP 70

Verhouding R: + 1,3
(instelbereik 0,4 tot 9)

Verhouding D: +1
(instelbereik -5 tot +5)

Gegevens voor de voorlopige
instelling van MBVEF

Verhouding V : 1,5

Nulinstelling N : 0

Instelin-
dex van
de verhou-
ding R

Aandui-
ding van

Instelin-
dex van
de D-
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Inbedrijfstelling

Inregelen
Instellen van de gas- en luchtpressostaat

Inregelen van de brander
• kogelafsluiter voor het gas openen.
• gas- en luchtpressostaat op de

minimumwaarde instellen.
• microamperemeter (0-500 µA) op

de plaats van de meetbrug
aansluiten (polariteit controleren).

• de tuimelschakelaar A - D - E
indrukken.

• de regelapparatuur van de ketel
inschakelen.

• branderautomaat ontgrendelen
• na vorming van de vlam, de

verbrandingswaarden (CO, CO2)
controleren.

• de ionisatiestroomsterkte aflezen
(de waarde moet tussen 200 en
500µA liggen).

• Gasdebiet aflezen op de gasmeter.
• het vermogen verhogen tot de

‘Hoge Belasting’, door op de + van
de impulsschakelaar te drukken.

• de waarden van de rookgassen
controleren. Naargelang van de
meetwaarde de gas/luchtverhouding
bijregelen.

– bij SKP de instelschroef R
verdraaien. Hiertoe verwijdert u
eerst de afdekkap. Voor hogere
CO2-waarde in de +-richting.
Lagere CO2-waarde in de –richting
(zie symbolen aan de bovenzijde
van de SKP 70 bladzijde 18).

– bij ventiel MBVEF de schroef V
verdraaien. Een hogere
CO2-waarde in de richting van een
hogere waarde op de
schaalverdeling. Een lagere waarde
CO2-waarde in de richting van een
lager waarde op de schaalverdeling
(zie bladzijde 18).

• om het gewenste rendement te
bereiken dient u de CO2-waarde en
rookgassentemperatuur die door de
fabrikant van de ketel werden
opgegeven, in acht nemen.

• Lees de ionisatiestroomsterkte af
(de waarde moet tussen 200 en
500µA liggen).

• Lees het gasdebiet op de gasmeter af.
• Schakel de brander op ‘Lage

Belasting’ en controleer de
verbrandingswaarde. Naargelang
van de gemeten waarde, afstellen,
bij de SKP-regelaar via de schroef
D, bij de MB-VEF-regelaar via de
schroef N.

• De gewenste gedeeltelijke last met
de knop G vastleggen. Daartoe de
nok V naargelang van de vereisten
bijregelen.

• De waarden van de rookgassen
nogmaals controleren en
naargelang van de massawaarden
de gas-lucht-verhouding bijregelen.

• Schakel de brander opnieuw op
‘Hoge Belasting’. Controleer de
verbrandingswaarden.

• Als de meetwaarden veranderd zijn
door het verdraaien van de schroef
D op de SKP-regelaar of de schroef
N op de MB VEF-ventiel, dan de
verhouding R op de SKP-regelaar
of de verhouding V op de MB
VEF-ventiel in de gewenste zin
bijregelen.

• Als de instelling van de branderkop
(Y-maat) moet worden veranderd,
dan moet de gehele
inregelprocedure opnieuw worden
uitgevoerd.

Als de verbrandingswaarden correct
zijn, moet men bij «Lage Belasting»
en «Hoge Belasting» als volgt te werk
gaan :
• Regel het gasdebiet bij door de

nokken V en I van de servomotor
bij te regelen.

• Controleer de gasdebieten op de
gasmeters.

Instelling van ontstekingsbelasting
• De ontstekingsbelasting bij werking

met gas met nok III zo instellen, dat
de brander gegarandeerd start. De
ontstekingsbelasting kan hierbij
ofwel boven of onder de Lage
Belasting worden ingesteld.

Instelling van de gaspressostaat
• Stel de pressostaat in op de minimale

ingangsdruk die kan worden verwacht.
• De kogelafsluiter van het gas

langzaam sluiten.
• De brander moet afschakelen wegens

te lage gasdruk.
• De kogelafsluiter van het gas opnieuw

openen.
Instelling van de luchtpressostaat
• Wanneer de brander opnieuw op «Lage

Belasting» brandt, het punt waar de
luchtpressostaat uitschakelt vinden door
de gegradueerde schijf te verdraaien.

• De luchtpressostaat 10% onder deze
uitschakelwaarde instellen.
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Onderhoud

Controle van de
ontstekingselektroden en de
menginrichting
• Koppel de twee ontstekingskabels

af van de ontstekingstransformator
• Neem de doorvoerkousen van de

twee kabels van het deksel af, door
die in de branderkop in te duwen.

• Schroef de 3 bevestigingsschroeven
van het deksel helemaal uit.

• Neem het deksel over kabel weg.
• Draai de bevestigingsschroeven

aan de zijkant van de
menginrichting los.

• Neem de meng- en
ontstekingsinrichting eruit

• Controleer de toestand van de schijf.
• Controleer de stand van

ontstekingselektroden en de schijf
• Indien nodig, de delen die vanaf het

deksel bereikbaar zijn afstoffen.
• Controleer dat de afdichtingsring

aanwezig is, in goede staat verkeert
en op correcte wijze is aangebracht
tijdens de montage.

Reiniging van de ventilatorschroef
• Koppel de motor af van de

elektrische aansluiting, zodat hij
zonder spanning komt

• Draai de 7 schroeven van de
motorplaat eruit

• Leg de plaat met de motor
zorgvuldig opzij, zonder de
drukmeetleiding van de differentiële
luchtpressostaat te beschadigen.

• De luchtdrukleidingen “droog”
reinigen.

• Geen drukmedium gebruiken
• De 4 bevestigingsschroeven van

het luchtgeleidingsmondstuk
verwijderen.

• Luchtkanaal en de ventilatorschroef
grondig reinigen.

• Opnieuw monteren.

Servicewerkzaamheden aan de ketel
en de brander mogen alleen door
een geschoold vakman worden
uitgevoerd. Om zeker te zijn dat de
servicewerkzaamheden volgens het
tijdsschema worden uitgevoerd, is
het nuttig de gebruiker van de
installatie aan te raden een
onderhoudscontract af te sluiten.

Controle van de rookgassentemperatuur
• Controleer de temperatuur van de

rookgassen.
• Als de temperatuur van de

rookgassen meer dan 30 K hoger ligt
dan de waarde bij het
ingebruiknemen, reinig de ketel.
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Onderhoud

Ventielen
De ventielen vereisen geen
bijzonder onderhoud.
Reparatie van een ventiel is niet
toegestaan.
Defecte ventielen moeten door een
gespecialiseerd vakman worden
vervangen, en daarna moet een
controle van de lekdichtheid, van
de werking en van de verbranding
worden uitgevoerd.

Vlampijp demonteren
Voor deze procedure moet ofwel de
deur van de verbrandingskamer
geopend worden ofwel moet de
brander gedemonteerd worden.
– Variante 1 - Toegang via de deur

van de verbrandingskamer
• De 3 bevestigingsschroeven op de

steun van de vlampijp 1 à 2 slagen
losdraaien. Opgelet: de schroeven
zijn linksdraaiend (inbussleutel 3).

• De vlampijp uittrekken, controleren,
reinigen en eventueel vervangen als
vervormingen te zien zijn.

• De ruimte tussen de vlampijp en de
deurisolatie met vuurvast materiaal
bedekken.
Opgelet:

• De drukmeetleiding van de
verbrandingskamer daarbij niet
verstoppen.

• In de omgekeerde volgorde
opnieuw monteren.

– Variante 2 - Na demonteren van
de brander

• De ontstekings-/menginrichting
demonteren

• De gasarmatuurgroep demonteren
• De drukmeetbuis losschroeven
• De elektrische aansluitingen

losmaken
• De gasaansluiting losschroeven (4

moeren M10)
• De behuizing van de brander

losmaken (4 moeren M10) en opzij
leggen. De elektrische kabel niet
beschadigen.

• De branderkop afschroeven en dan
voortgaan zoals beschreven onder
variante 1.

• In de omgekeerde volgorde
opnieuw monteren.

Belangrijk
Na iedere ingreep moeten de
waarden van verbranding worden
gecontroleerd in
werkingsomstandigheden
(stookplaats met gesloten deuren,
de kap gemonteerd, enz.). De
gemeten waarden moeten worden
opgetekend op de formulieren van
de verbrandingskamer.

Vervangen van de gasfilter
Het filterelement moet één keer per
jaar worden gecontroleerd en als het
vervuild is, moet het worden
vervangen.
• De bevestigingsschroeven van het

deksel aan de filter, de voorfilter of
aan de multiblok losschroeven.

• Het filterelement uitnemen. Laat
geen vuil in de filter staan.

• Plaats het nieuwe filterelement
• Monteer het deksel opnieuw vast

met de schroeven.
• Open de handbediende

isolatieafsluiter. Controleer de
lekdichtheid.

De kap reinigen
• Reinig de kap met water en

detergent.
• Voor het reinigen van de

branderkap mogen geen
chloorhoudende producten of
schuurmiddelen worden gebruikt.
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Oplossen van storingen

In geval van storing moet eerst
worden gecontroleerd of alle
basisvoorwaarden voor een normale
werking vervuld zijn.
• Is er spanning?
• Is er gasdruk? Draaien de

ventilatoren?
• Is alle regelapparatuur correct

ingesteld?

• Bevinden de schakelaars op het
bedienpaneel zich in de correcte stand?

Als na deze controle de storing niet
verholpen is, de instelling van het
programma van de branderautomaat
controleren.
Zekeringen mogen niet worden
gerepareerd, maar moeten worden
vervangen.

Gebruik originele vervangonderdelen.

Na iedere ingreep.
• De waarden van de rookgassen

controleren.
• De gemeten waarden op de

overeenkomstige formulieren
optekenen.

Storing

De brander staat stil op het
programmasymbool Geen start

Gasdruk normaal

Brander op Storing
programmasymbool

Programmasymbool “P”

De motor start niet. De schakelaar staat
in ruststand

De motor start niet. De schakelaar staat
in werkingsstand

De motor start

Programmasymbool

Programmasymbool “1"
Geen ontsteking

De ventielen gaan niet open

Vlamkop
De vlam verschijnt, maar pulseert en
dooft (het vlambewakingssignaal is te
zwak)

De brander blijft staan op voorbeluchting
zonder vlam
programmasymbool

Programmasymbool

Andere storingen
Uitschakelen na storing op welk moment
dan ook, zonder programmasymbool

Nieuwe poging tot starten van de
branderautomaat zonder uitschakelen
tengevolge van storing.

Oorzaak

Onvoldoende gasdruk

Gaspressostaat defect of ingesteld met
een foutieve mininumwaarde.
Luchtpressostaat geblokkeerd in
werkingsstand

Een ander licht bij het afsluiten van de
regelapparatuur

De luchtpressostaat is defect.

De beveiliging is geactiveerd
(uitgeschakeld).
De schakelaar is defect. De bedrading tussen
de schakelaar en de motor is niet in orde.
Motor defect.
De luchtpressostaat is defect of verkeerd
ingesteld

Storing van het vlambewakingscircuit

De ontstekingselektroden zijn kortgesloten
Ontstekingskabel defect
Ontstekingstransformator defect
Branderautomaat defect

Elektrische verbinding verbroken

De magneetspoel(en) zijn kortgesloten.
Het ventiel of de proportionele regelaar
zitten mechanisch klem

De Vlamkop is slecht ingesteld te veel
lucht of gas

De servomotor is defect

De luchtklem zit mechanisch klem
Mechanische koppeling defect

Ander licht bij de start

De gaspressostaat is ontregeld of defect.

Oplossing

Gasaansluitdruk instellen.
Gasfilter reinigen

Gasdrukpressostaat controleren,
instellen of vervangen.
Luchtpressostaat vervangen.

Controleer de lekdichtheid van
de gasventielen.
Programmeer nabeluchting.

Vervang de luchtpressostaat.
Ontgrendel de beveiligingen,
regel ze bij of vervang ze.

De schakelaar vervangen.
De bedrading controleren

Motor vervangen.
De luchtpressostaat bijregelen of
vervangen.

De vlambewaker reinigen.
De branderautomaat vervangen.

Elektroden instellen of vervangen.
Ontstekingskabel vervangen
Ontstekingstranformator vervangen
Branderautomaat vervangen

Bedrading tussen de
branderautomaat servoaandrijvingen
en proportionele regelaar controleren
De magneetspoel(en) vervangen het
ventiel of de regelaar vervangen.

De vlamkop juist instellen.
De luchtkap en het luchtdebiet
juist instellen.

De servomotor instellen of
vervangen
De luchtklem losmaken
De koppeling controleren of
vervangen

Branderautomaat vervangen

De gaspressostaat bijregelen of
vervangen.
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Aantekeningen
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