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Garantievoorwaarden
Zowel de montage alsook de
inbedrijfstelling dient door een
geautoriseerde vakman te worden
uitgevoerd. Men dient de geldende
voorschriften en richtlijnen alsmede
deze handleiding in acht te nemen.
Het niet in acht nemen van deze
voorschriften kan ertoe leiden dat de
fabrikant alle verantwoordelijkheid
afwijst.

Veiligheidsvoorschriften
De brander is voornamelijk voor
montage op verwarmingsketels
ontworpen. De schoorsteen en de
veiligheden dienen aan de daarvoor
gelde voorschriften en normen te
voldoen.
De stookruimte dient te zijn voorzien
van een goede luchttoevoer en
luchtafvoer, geheel volgens de
hiervoor geldende voorschriften. De
aan te zuigen lucht voor de brander
mag geen chloorhoudende of andere
chemische produkten bevatten.
De stroomtoevoer naar de
branderautomaat en
branderschakelaar dient van een
geaarde nulleider te zijn voorzien. Is
dat niet het geval, dan dient een
scheidingstransformator te worden
toegepast (afzekeren en différentiaal
schakelaar 30 mA).

De brander moet van het net kunnen
worden geisoleerd met behulp van
een meerpolig onderbrekingstoestel in
overeenstemming met de normen van
kracht.
Het servicepersoneel dient in alle
gevallen zorgvuldig te handelen en
elk lichamelijk contact met thermisch
niet geïsoleerde onderdelen en
elektrische bedrading is te vermijden.
Bij overstromingen, in geval van
brand, lekkage van brandstof, of als
de brander ruikt en/of vreemde
geluiden maakt, dient u direct de
brandstoftoevoer en de stroomtoevoer
uit te schakelen, om vervolgens een
vakman te verwittigen.
Het natspuiten van de
stroomvoerende delen dient te
worden vermeden. Voor het
schoonmaken van de brander mogen
geen chloorhoudende middelen
worden gebruikt.
Jaarlijks, en wel voor aanvang van
het nieuwe stookseizoen, dient de
vuurhaard, het gehele rookgaskanaal
en de schoorsteen te worden
gecontroleerd en gereinigd.
Ook hier dient men de geldende
voorschriften in acht te nemen.
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Algemene gegevens
Technische gegevens

Branderbeschrijving
De branders EK 05.70 en 05.100 L-Z
zijn tweetrapsbranders geschikt voor
werking met lichte stookolie.
Deze branders zijn aangepast aan de
verschillende type ketels op de markt
verkrijgbaar, daar zij met 3
verschillende branderkoplengtes
kunnen geleverd worden.
Op aanvraag wordt het bij de ketel
behorende brandertype opgegeven.
De branders voldoen aan de IP 41
beschermingsklasse.
Op aanvraag kan bit IP 54
beschermingsklasse zijn.

Leveringsomvang
De brander wordt geleverd op een
pallet verpakt in 2 dozen waarvan het
totaal gewicht tussen 77 en 154 kg.
bedraagt.

1. Branderhuis :
Met binnenin de omkasting een
documententas met daarin :
– Bedrijfsvoorschriften
– Elektrisch schema
– Instructie stookruimte
– De olieslangen met koppelingen en

2 verbindingsbuisjes tussen de
pomp en de sproeierlijn

2. Branderkop :
Bouten en flensafdichting zitten in een
zakje, dat aan de branderkop is
vastgemaakt.

Maatschets en afmetingen
Ten behoeve van de
onderhoudswerkzaamheden dient een
vrije ruimte om de brander van
tenminste 0,6 m te zijn gewaarborgd.
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Technische gegevens

Belangrijkste onderlen
• Vlamdetektie :

cel QRB1
• Elektrische motor :

driefasig 230/400 V, 50Hz, 2900 tr/min
• Kontaktor motor :

230 / 400 V LC 1K
• Thermische beveiliging :

Standaard
400 V LR 2K 3,0 / 5,5 A
(op aanvraag)
230 V LR 2K 5,5 / 8,0 A

• Ventilator :
Ø 240 x 82

• Hoogspanningstransfo :
2 x 5 kV

• Luchtklepaandrijving :
servomotor SQN 31.111 4,5 s

• Luchtdrukpressiostaat :
LGW 10 A2

• Sproeiers :
– Danfoss

45° B of 60° B
– Danfoss (max 6 G.U.S./h)

Trap 1 : 60° S
Trap 2 : 45° S of 60° S

– Steinen
Trap 1 : 60° SS
Trap 2 : 45° SS of 60° SS

EK 05.70 L-Z EK 05.100 L-Z

Type

Brander
Branderautomaat Motor Pomp Vlamhouder

EK 05.70 LAL 2.25 1,1 kW A 2L 65D 9703 Ø 130 / 40 - 9 F.Dr.

EK 05.100 LAL 2.25 1,5 kW A 2L 95D 9702 Ø 125 / 40 - 9 F.Dr.

Belastingen EK 05.70 L-Z EK 05.100 L-Z

min max min max

Branderbelasting (kW) 320 700 500 1110

Min. belasting laagstand (kW) 215 —— 300 ——

Ketel vermogen (kW) 295 645 460 920

Branderstofvermogen (Kg/u)

Q aan 10°C en 9,0 cSt

Hi = PCI = 11,86 (kWh/kg) 27 59 42 84

Vermogen curves
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Installatievoorschriften

Montage
Branderkop :
• De frontplaat van de ketel volgens

de hiernaast staande tekening
voorbereiden.
Diameter 172 tot 195

• Branderkop monteren op de ketel
met meegeleverde dichting.

Is de ketel uitgerust met een
vuurhaarddeur, dan moet de vrije
ruimte tussen branderkop en keteldeur
met vuurvast materiaal worden
opgevuld ( behoort niet tot de levering )

Branderhuis :
Het branderhuis hangt onder de
branderkop-as
• De twee moeren onder het

branderhuis geheel losschroeven en
de twee bovenste moeren zo ver
mogelijk losschroeven.

• Het branderhuis schuin naar voren
plaatsen en de twee bovenste
pennen in de beide sponningen en
het tussenstuk hangen.

• Het branderhuis tegen het
tussenstuk drukken en de vier
moeren stevig aandraaien.

• Indien nodig kan het branderhuis
boven de branderkop-as
gemonteerd worden.
In dat geval, in omgekeerde
volgorde de beschreven
handelingen uitvoeren.

• Andere branderhuis posities zijn niet
toelaatbaar.

Aansluiting van de stookolie
Het verbinden van de olieslangen met
de stookolieleidingen wordt
gerealiseerd met koppelstukken 1/2".
Aandacht moet getrokken worden
opdat deze uitvoering de demontage
van de brander toelaat.
Tweepijpssysteem.
de grafiek hiernaast laat toe de juiste
diameter van de leiding te bepalen in
funktie van de afstand L en de hoogte
verschil H ( fuel dichtheid 0,84 aan t°
10°C) en rekening houdend van een
afsluiter, een terugslagklep en 4
bochten.

Elektrische aansluiting.
Men dient zich, waar het de brander
betreft, aan het meegeleverde
elektrisch schema te houden.
De stroomvoorziening en de
elektrische montage dienen volgens
de geldende normen te geschieden.
De aarding moet aangesloten en
getest worden.
De brander wordt geleverd voor een
netspanning van 400 V - 50 Hz
wissel-stroom met nulleider en aarding.
Het aansluiten van de brander op een
driefasig 230 V net, vereist een
wijziging van de motoraansluiting, de
zekeringen en het eventueel
inbouwen van een
scheidingstransformator van 400 VA
in het stuurstroomcircuit. Dit alles
behoort niet tot de standaard levering.
De aansluitkabels naar de
klemmenstrook moeten door de
wartels met trekontlasting gevoerd
worden.

H Installatie tweepijps (m)
(m) EK 05-70 EK 05-100

pomp 70 l/h pomp 120 l/h
Ø mm Ø mm

8/10 12/14 10/12 14/16

4,0 41,5 - 60,0 -
3,0 36,5 - 52,0 -
2,0 31,0 - 45,0 -
1,0 26,0 - 38,0 -

+ 0,5 23,0 - 34,0 -
0 21,0 83,0 30,0 83,0

- 0,5 - 83,0 - 83,0
1,0 - 83,0 - 83,0
2,0 - 59,0 - 64,0
3,0 - 33,0 - 36,0
4,0 - 7,5 - 8,0

Hoogte : 500 meter

Aanpassing i.f.v; de hoogte :
De lengte van de aangeduide leidingen
dient men te verminderen met :

voor een Ø 6/8 mm Ø 8/10 mmhoogte van

1000 m 0,50 m 1,00 m
1500 m 1,00 m 2,00 m
2000 m 1,25 m 3,00 m
2500 m 1,50 m 3,50 m
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Inbedrijfstelling

De inbedrijfstelling van de brander
betekent gelijktijdig de oplevering van
de installatie en legt de
verantwoording bij de installateur of
zijn plaatsvervanger.
Hij alleen kan bevestigen dat de
installatie aan de geldende normen en
voorschriften voldoet.

Voorafgaande controles.
De voorschriften van de
ketelconstructeur en regeling dienen
gevolgt te worden. Controleer :
– de waterdruk op ketel en installatie,
– de werking van de circulatiepomp,
– de opening van de driewegkraan,
– de werking van de

schouwtrekregelaar
– de elekrische zekeringen
– het oliepeil in de tank,
– de positie van de olieslangen :

toevoer en terugvoer,
– het vullen van de aanzuigleiding;

de pomp mag niet droog draaien.
– de dichtheid van alle koppelingen

tussen de tank en brander,
onderdruk max. (vacuüm)
400 mbar of 305 mm Hg,

– de opening van de veiligheidsklep
op tank of filter

– de regeling van de
ketelthermostaten

Manometer en vacuümmeter moeten
geplaatst worden alvorens de
olieafsluiter te openen.
Draairichting van de motor nazien.

Regeling.
• Controle van de menginrichting en

ontsteking.
• In de tabel volgens het gevraagde

vermogen de gewenste sproeier
kiezen ( rekening houdend met een
rendement van 92% )
De sproeier van eerste trap staat
ter hoogte van de elektroden.

• De afstand Y door de regelschroef
instellen.

1 Aanzuiging
2 Terugvoer
3.1 Uitlaat sproeier 1ste trap
3.2 Uitlaat sproeier 2de trap
4 Meet nippeldruk G 1/8
5 Vacuumnippel G 1/8
6 Drukregeling
7 Ontluchting

Brander Olie Sproeiers Danfoss US gal/u Pomp Maat Lucht klep
Type vermogen Debiet 45° B of 60° B druk Y regeling in graden

kW kg/h 1ste trap 2de trap bar mm 1stetrap 2de trap

350 29,50 3,75 3,0 13 0 7 30

400 33,70 4,5 3,75 13 2 14 36

450 37,95 5,0 3,75 13 5 19 38

05.70 500 42,15 5,5 4,5 13 12 22 48

550 46,40 6,0 5,0 13 20 25 50

600 50,60 6,5 5,5 13 23 25 50

650 54,80 6,5 6,5 13 26 25 58

700 59,00 7,5 6,5 13 30 28 60

500 42,15 5,5 4,5 13 3 21 40

550 46,40 6,0 5,0 13 8 25 48

600 50,60 6,5 5,5 13 10 25 50

05.100 650 54,80 7,0 6,0 13 13 25 54

700 59,00 7,5 6,5 13 19 28 58

800 67,50 8,5 7,5 13 28 30 68

900 75,90 10 8,5 13 35 30 80

1000 84,30 11 11 11,5 40 34 90
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Inbedrijfname

De servomotor
De luchthoeveelheid wordt zuigzijdig
door een gemotoriseerde luchtklep
geregeld.
Het afstellen van de luchtklep
geschiedt door het beïnvloeden van
de rode nokken in de servomotor.
Deze nokken kunnen door een met
de servomotor meegeleverde sleutel
met de hand, stap voor stap, worden
versteld.
De respectieve afstelling van de
draaihoeken wordt d.m.v. een zwart-
witte schaal aangegeven.
Als het kapje om de motor is
weggenomen, is het mogelijk de
luchtklep in te stellen en de
verschillende posities op de schaal (0
tot 130 graden) af te lezen.
Door de messingknop in te drukken,
wordt de luchtklep van de servomotor
ontkoppeld en kan deze met de hand
via de stangverbinding versteld
worden.
Zodra men de messing knop weer los
laat, staat de servomotor weer
gekoppeld.

Functie van de nokken
Nok fabrieks- Functie

afstelling
I 50° Vollast-afstelling
II 0° Dicht-positie
III 20° Kleinlast-afstelling
IV 40° opening olieklep

2de trap
• De nokken van 1ste en 2de trap in

functie van de gegevens van de
tabel regelen.
Regel Nok IV onder Nok I zodanig
dat het elektroventiel zich kan
openen alvorens dat de luchtklep in
positie 2de trap komt te staan.

• Brander in bedrijfstellen door
eventueel op de vergrendelknop
van de automaat te drukken.

• Een verbrandingsanalyse bij
werking trap 1 uitvoeren of na
iedere wijziging van de regeling.

Regeling 1ste trap ( Nok III )
• De brander op 1ste trap

inbedrijfstellen.
• Om het luchtdebiet te

vermeerderen, de nok in de
gewenste richting verdraaien en dan
een kort ogenblik de schakelaar
groot/klein van positie veranderen.
De luchtklep neemt de nieuwe
positie in.

• Voor het luchtdebiet te verminderen,
draai de nok in omgekeerde richting.
De servomotor volgt automatisch de
beweging van de nok.

Regeling 2de trap ( Nok I )
• De brander in dienst stellen op 2de

trap ( grote vlam )
• Om het debiet te vergroten draai de

nok in de gewenste richting.
De servomotor volgt automatisch.

• Om het luchtdebiet te verminderen,
draai de nok in omgekeerde richting
en schakel een kort ogenblik de
keuzeschakelaar groot/klein om.

• Pompdruk regelen om het gewenste
nominaal vermogen te garanderen.

• Maat Y instellen om de verbranding
te optimiseren.

• Verbranding op beide trappen
analyseren :
– roet index lager als 1
– CO2 hoger als 12%

• Na de regeling terug een startcyclus
uitvoeren.

• De overgang van kleine naar grote
vlam testen.

Regeling van de luchtdrukschakelaar.
• Nippels van de impulsbuisjes en

aansluitingen ( + op + ) controleren.
• De pressiostaat op minimum

waarde instellen na regeling van de
verbranding

• De brander instellen op start debiet
• Het onderbrekingspunt vaststellen
• Afgelezen waarde van het

onderbrekingspunt met 10%
verlagen

• De brander terug op nominaal
debiet doen werken.

• De goede werking controler en.
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Inbedrijfname
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Inbedrijfname

Programma-afloop van de
branderautomaat LAL 2.25
T1 Voorventilatietijd 22,5 s
T2 Veiligheidstijd max 5 s
T3n Voorontstekingstijd 15 s
— Sluittijd van de beveiligingsafsluiters

bij het verdwijnen van het
vlamsignaal < 1 s

Werking
Om het principeschema eenvoudig te
houden zijn niet alle elektrische
componenten weergegeven.
Aangenomen wordt dat :
– de elektrische voeding in orde is.
– de vooringestelde waarden van de

drukschakelaars en de nokken van
de servomotor correct zijn.

Stuursignaal vanuit de
de branderautomaat
Benodigde
ingangsignalen

De aangegeven klemnummers zijn die
van de automaatsokkel.
Door het kijkglaasje aan de voorzijde
van de automaat, naast de resetknop,
worden de symbolen van de
programma-afloop op de nokkenschijf
weergegeven.
Programma-afloop :

De brandermotor gaat lopen,
zodra er spanning staat op
klem 6.
– Netspanning komt op klem 1,
– De luchtklep staat in

gesloten “ZU”-stand.
De spanning op klem 11
gaat over op klem 8.

– De luchtdrukschakelaar staat
in ruststand.
De Spanning op klem 12
wordt op klem 13 gezet.

– De contacten van de
thermostaten staan gesloten.
De spanning op klem 4 gaat
over op klem 5.

De servomotor opent de
luchtklep tot in de vollaststand
( nok I ) over klem 9 met
terugmelding naar klem 8.

Het begin van de voorventilatie.
Het begin van de
ventilatordrukbeveiliging over de
luchtdrukschakelaars en
terugmelding naar klem 4.
De verbinding tussen klem 4 en
klem 13 wordt onderbroken.
Het begin van de
voorontsteking op klem 15.

De servomotor zet de luchtklep
in ontstekings stand ( Nok III )
Spanning op klem 10, met
terugmelding naar klem 8.
Gelijktijdig openen van het
magneetventiel 1ste trap en
motorpompgroep via klem 18.

Begin van de Veiligheidstijd
Begin van de permanente
vlambewaking door de
weerstandcel tussen klem 22
en 23.
1 De ontsteking wordt
uitgeschakeld en kort daarna
eindigt de begrenzingstijd.

Vrijgave van de regeling door
spanning op klem 20.
De thermostaat 2de trap geeft
via deze klem stroom op de
SQN servomotor.
In stand “ warmtevraag” gaat de
luchtklep totaal open en komt
het magneetventiel 2de trap
onder spanning via nok IV (
SQN )
In stand “ geen warmte vraag ”
komt de luchtklep om startstand
( Nok III )
Alleen het magneetventiel 1ste

trap blijft onder spanning.

De branderstop komt via de
regelthermostaat te openen
tussen klem 4 en 5;
dan sluiting van de luchtklep via
klem 11 en terugmelding naar
klem 8.

Brander wacht op terug
startorder.

Verplichting :
Bij continu bedrijf moet de brander
iedere dag, éénmaal over de
regelthermostaat uitgeschakeld
worden.

9803 / 13 000 685A 9



Onderhoud

Belangrijk
Service-werkzaamheden aan de
brander dienen regelmatig en
tenminste éénmaal per jaar door een
daartoe opgeleide technicus te
worden uitgevoerd.
• Stroom uitschakelen en

olietoevoerkraan sluiten.
• Branderomkasting wegnemen.

Controle van de ontstekings-
elektroden en verbrandings-
inrichting.
• De weerstandcel afnemen en met

een droog zacht kantoenstuk
schoonmaken

• De hoogspanningskabels van
transfo losmaken; de olieleidingen
losschroeven.

• De schroeven van het deksel
losdraaien en deksel verdraaien om
de ontstekings menginrichting vrij te
maken.

• Hoogspanningskabels van de
elektroden afnemen.

• De vlamhouder afnemen en
reinigen.

• De sproeiers indien nodig
vervangen.

• De elektroden reinigen of vervangen
en regelen.

• Stof van al de bereikbare
onder-delen afnemen.

• Montage gebeurd in omgekeerde
richting.

Reiniging van de ventilator
• Motor door het wegnemen van de

elektrische aansluitingen,
spanningsvrij maken.

• De 7 schroeven van de motorplaat
eruit draaien.

• Plaat met motor zorgvuldig
wegnemen zonder de impulsleiding
van de luchtdrukschakelaar te
beschadigen.

• De luchtdrukleidingen “ droog”
reinigen.

• Geen spuitbus met reinigingsmiddel
gebruiken.

• De 4 bevestigingsschroeven van
de luchtrecirculatie eruit draaien.

• Luchtkanaal en ventilator grondig
reinigen.

• Alles weer in elkaar zetten.

Branderkop demonteren
Hiervoor of
1) de vuurhaarddeur openen of,
2) de brander demonteren van de
ketel.
– 1) Toegang via de vuurhaarddeur

• De 3 bevestigingsschroeven van de
vlampijp losdraaien.

• Vlampijp eruit halen.
• De ruimte tussen vlampijp en

branderkamerdeur weer met
vuurvast materiaal opvullen

– 2) Verwijderen van de brander
• Ontstekings-/menginrichting

demonteren.
• Branderhuis losmaken en

wegnemen, elektrische kabels
zorgvuldig behandelen.

• De 3 bevestigingsschroeven van de
vlampijp losdraaien.

• In omgekeerde volgorde alles weer
in elkaar zetten.

Reinigen van de filter van de pomp.
• De filter zit ingebouwd in de pomp.

Deze moet bij iedere
onderhoudsbeurt gereinigd worden.

• Olietoevoer afsluiter dichtdraaien.
• Plaats een lekbak onder de pomp.
• Schroeven van deksel losdraaien en

deksel afnemen.
• Filter afnemen en reinigen.
• Filter terug monteren en het deksel

door middel van een nieuwe
dichting terug monteren.

• Olieafsluiter openen.
• Eventuele lekken opsporen.

Reinigen van de branderkap
• Kap met water en wasmiddel

reinigen.
• Chloorhoudende en schuurmiddelen

zijn niet geschikt voor de reiniging
van de branderkap.

Belangrijk
• Na iedere onderhoudsbeurt moeten

de verbrandingswaarden en de
werkelijke bedrijfsvoorwaarden
gecontroleerd worden ( gesloten
branderkamerdeur, gemonteerde
kop, enz.)
Meetwaarden noteren.
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Het verhelpen van storingen

Bij een storing moeten allereerst de
randvoorwaarden voor de normale
bedrijfs-omstandigheden
gecontroleerd worden
• Is er stookolie in voldoende

hoeveelheid in de tank ?
• Staan de afsluiters op olietoevoer

en terugvoer open ?
• Is alle regel en

beveiligingsapparatuur goed
ingesteld ?

Staan de schakelaars op het paneel
in de juiste stand ?
• Is de storing niet opgeheven, dan

op de branderautomaat de
programmastand bekijken.

Beveiligingsonderdelen mogen niet
worden hersteld maar moeten door
gelijkwaardige onderdelen vervangen
worden.
Gebruik de originele wisselstukken
van de fabrikant.

Storing

Geen ontstekingsvonken

Motor van de pomp loopt niet aan

Motor van ventilator loopt niet aan

Mechanisch lawai

De pomp zuigt de stookolie niet aan

Lawaai aan de pomp

Geen verstuiving

Onregelmatige verstuiving

geen vlam aanwezig

De veiligheidslamp brandt

De vlamhouder of de brander kop
zijn vervuild

Oorzaak

Kortsluiting van de elektroden
Elektroden te ver uit mekaar geregeld
Vervuilde of natte elektroden

Porcelein van de elektroden defect
Defekte hoogspanningskabels
Ontstekingtrafo defect

Motor of condensator defect
Luchdruk pressiostat ontregelt of defect

Defecte motor

Lager van motor defect

Koppelig motor / pomp defect
Voetklep, olieleidingen of
deksel van pomp ondicht

Olieafsluiters dicht
Vervuilde filter

Pomp zuigt lucht aan

Pomp versleten
Magneetventiel afgekoppeld of defect
Sproeier verstopt

Sproeier gedeeltelijk verstopt of versleten

Branderkop of luchtklep ontregeld

Geen vlam
Cel vervuild of defect

Ontregeling
Stookplaats met te weinig luchttoevoer
Gebrek aan onderhoud

Oplossing

Elektroden instellen
Elektroden instellen
Kuisen of vervangen

Elektroden vervangen
Kabels vervangen
Trafo vervangen

Vervangen
Regelen of vervangen
Kontroleer de juiste aasluiting (+ op +)
Vervangen van de motor

Vervangen van de motor

Vervangen van defect onderdeel
Vastzetten van koppelingen en deksel
Zet het deusel vast en span de koppeling aan
Kontroleer de dichtheid van de leidingen

Afsluiters openen
Filter reinigen of vervangen

Dichtheid van leidingen nazien

Pomp vervangen
Magneetventiel aankoppelen of vervangen
Sproeier vervangen

Sproeier vervangen

Kop of luchtklep regelen

Zie vorige punten
Cel reinigen of vervangen

Branderkop regelen
Ventilatie van stookplaats nazien
Volledig onderhoud van de branders.
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Fabriqué en EUR Made in EUR. Hergestellt in EUR. Gefabriceerd in EUR
Document non contractuel. Non contractual document. Angaben ohne Gewähr. Niet contraktueel dokument.
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