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voor gasbranders met blaaslucht

Wij, CEB,
18, Rue des Bûchillons Ville-La-Grand
F-74106 ANNEMASSE Cedex
verklaren, op eigen exclusieve
verantwoordelijkheid, dat volgende
producten:

EK05B.70 G-ZVT
EK05B.100 G-ZVT

conform zijn met de volgende
normen:

EN 60335
EN 50081
EN50082
EN 676

conform met de bepalingen van de
richtlijnen

90 / 396 / EEG Richtlijn gasapparaten
89 / 392 / CEE Richtlijn machine
89 / 336 / EEG EMC-richtlijn

(Elektromagnetische
compatibiliteit)

73 /  23 / EEG Richtlijnen laagspanning
92 /  42 /  EEG Rendementrichtlijn.

Deze producten dragen de
CE-markering.

Gedaan te Annemasse, op 1 Juli 2002.
J. HAEP
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Beschrijving van de brander

Beschrijving van de brander
De gasbranders EK05B.70 en
EK05B.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 warmte
producerende 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 40,
– potentiometer op de servomotor,
– pressostaat met testknop,
– afstand terugstellen.

A1 Bediening- en veiligheidskast
A4 Aanplakker
B10 Meetbrug [µA DC]
F6 Luchtpressostaat
F12 Thermisch relais met contactor
K1 Contact ventilatormotor
K4 Relais
M1 Ventilatormotor
T1 Ontstekingstransformator
TC Schakelpaneel
Y10 Servomotor
8 Vlambuis
13 Kap
113 Luchtaanzuigkast
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Belangrijke aanwijzingen

Belangrijke aanwijzingen
De branders EK05B.70 en EK05B.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
inbedrijfstelling 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.

Belangrijkste wetgeving
Voor een veilige, milieuvriendelijke en
energiespaarzame werking moeten
volgende normen in acht worden
genomen:

DIN 4705
Berekenen van de afmetingen van
schoorstenen.
EN 676
Gasbranders met ventilator
EN 226
Aansluiting van branders met
olieverstuiving en gasbranders met
ventilatoren aan warmte producerende
uitrusting.
VDE 0116
Elektrische uitrusting van
verbrandingsapparatuur
EN 60335-1
Veiligheid van elektrische apparaten
voor huishoudelijk gebruik en
soortgelijke doeleinden
VDE 0722
Elektrische uitrusting van niet elektrisch
verwarmde verwarmingsapparaten.

Plaats van opstelling
De brander mag niet in plaatsen met
corrosieve dampen (bijvoorbeeld
haarspray, perchloorethyleen,
tetrachloorethyleen,
tetrachloorkoolstof), sterke stofbelasting
of hoge vochtigheidsgraad (washok
bijvoorbeeld) worden opgesteld.
Er moet een opening voor de
luchttoevoer zijn met een oppervlakte
van
– tot 50 kW : 150cm²
– voor iedere kW daarboven: +2cm²
Het is mogelijk dat de gemeentelijke
voorschriften anders vereisen dan de
hier gegeven waarden.

Voor schade die aan volgende
oorzaken te wijten is, nemen we
geen verantwoordelijkheid op:
– onjuist gebruik.
– foutieve montage of reparatie door

de koper of door derden, of
inbouwen van onderdelen van een
andere fabrikant.

– werking van het apparaat bij te
hoge druk.

Oplevering en
bedieningshandleiding
De installateur van de
verbrandingsinstallatie moet, ten
laatste bij de oplevering, een
bediening- en onderhoudshandleiding
aan de gebruiker van de installatie
overhandigen. Die moet in de ruimte
waar de warmte producerende eenheid
is opgesteld, op een goed zichtbaar
punt worden opgehangen. Het adres
en telefoonnummer van de meest
nabije service-dienst moet daarop
worden ingevuld.

Aanwijzingen voor de gebruiker
De installatie moet ten minste een keer
per jaar door een gespecialiseerd
vakman worden geïnspecteerd. Om te
garanderen dat die regelmatig wordt
uitgevoerd, verdient het aanbeveling
een onderhoudscontract af te sluiten.
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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 = Nominaalvermogenvandeketel (kW)
ηK = Rendement van de ketel (%)
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50mbar E-gas, PropaanMBVEF420

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

G = Aardgas
ZV = Faardgas

trappen of gemoduleerd

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

QNQF =
ηK
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50mbar LL-gas

EK 05B.70 G-ZVT

Vermogen van gasbrander min. Max.kW 240 - 700 240 - 700 240 - 700

Regelbereik gaz 1 : 2,5

Druk van gasstroom mbar 20 50 100

Gasarmatuurgroep MBVEF 420 / VGG10-Rp2 MBVEF 412 / MBVEF 420 MBVEF 412

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

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

Branderautomaat
Vlambewaking

SG 5xx
Ionisatie

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

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

Beschermingsgraad IP54

Omgevingstemperatuur max. 60°C

Ontstekingstrafo EBI-M ; 2 x 7,5kV

Bediening van de luchtklep SQN 31.481 / 30s

Luchtpressostaat LGW 10 A 2

Vlampijpdiameter x penetratie mm 170 x 215 / 325 / 435

Gewicht kg 53

CE-Teken 49 AQ 924

20mbar LL-gas
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MBVEF41220mbar E-gas MBVEF412 100mbar E-gas, LL-gas

MBVEF420
VGG10-Rp2

MBVEF412
MBVEF420

Overzicht

Technische Gegevens
Werkingsgebieden EK05 B.70 G-ZVT
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Technische Gegevens
Werkingsgebieden EK 05B.100 G-ZVT

EK 05B.100 G-ZVT

Vermogen van gasbrander min. Max.kW 270 - 720 270 - 800 270 - 850 270 - 1040 270 - 1040

Regelbereik gaz 1 : 2,5

Druk van gasstroom mbar 20 20 20 50 100

Gasarmatuurgroep MBVEF 420 VGG 10 - Rp 2 VGF 10 - DN65 MBVEF 420 MBVEF 412

Brandstof Aardgas (LL, E) Hi = 8,83 - 10,35kWh/m3 of LPG (F) Hi = 25,89kWh/m3

Branderautomaat
Vlambewaking

SG 5xx
Ionisatie

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

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

Beschermingsgraad IP 54

Omgevingstemperatuur max. 60°C

Ontstekingstrafo EBI-M ; 2 x 7,5kV

Bediening van de luchtklep SQN 31 / 481 / 30s

Luchtpressostaat LGW 10 A 2

Vlampijpdiameter x penetratie mm 170 x 215 / 325 / 435

Gewicht kg 53

CE-Teken 49 AQ 925
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VGG2-Rp2
MBVEF420
VGF10-DN65
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50mbar E, LL-gas, Propaan MBVEF412MBVEF420 100 mbar E-gas, LL-gas
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Verklaring van de typenaanduiding:
EK = kenteken van de fabrikant
05B = grootte
100 = kengetal van het vermogen

G = Aardgas
ZV = Faardgas

trappen of gemoduleerd

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

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 = Nominaalvermogenvandeketel (kW)
ηK = Rendement van de ketel (%)

QNQF =
ηK

VGG10-Rp2
MBVEF420
VGF10-DN65
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Afstanden
Voor servicewerkzaamheden moet een
vrije afstand van minstens 0,6m aan
weerskanten van de brander in acht
worden genomen.

Groep gasarmatuur
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 0,6m aan
weerskanten van de brander in acht
worden genomen.

Groep gasarmatuur
Kan zowel rechts als links worden
gemonteerd.

Overzicht

Maattekening
EK 05B.70 / 100 G-ZVT
met gasarmatuur MBVEF 412 en MBVEF 420
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Afstanden
Voor servicewerkzaamheden moet een
vrije afstand van minstens 0,6m aan
weerskanten van de brander in acht
worden genomen.
Gasarmatuurgroep
Kan zowel rechts als links worden
gemonteerd.

VGG 10 - Rp2

VGF 10 - DN65

Overzicht

Maattekening
EK 05B.100 G-ZVT
met gasarmatuur VGF 10 - DN65 en VGG 10 - Rp 2

Afstanden
Voor servicewerkzaamheden moet een
vrije afstand van minstens 0,6m aan
weerskanten van de brander in acht
worden genomen.
Gasarmatuurgroep
Kan zowel rechts als links worden
gemonteerd
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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 R, een correctie van het
nulpunt D en drukaansluiting van de
verbrandingskamer.

Spanning, frequentie: 230V/ 50-60Hz

Instelindex van
de verhouding
R

Aanduiding
van de
ventielopening

Instelindex van
de D-waarde

Overzicht

Compacte armatur MBVEF
Regelaar SKP 70

1 Elektrische aansluiting van de
gaspressostaat (DIN 43650)

2 Elektrische aansluiting van de
elektomagnetische ventielen
(DIN 43650)

3 Gaspressostaat
4 Invoerflens
5 Drukmeetnippel R1/8, voor de filter

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

pL, R1/8
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, R1/8
14 Aansluiting van de gasdrukleiding

pG, R1/8
15 Uitgangsflens
16 Drukmeetnippel pa naar ventiel 1,

aan beide kanten
17 Werkingsaanduiding ventielen V1, V2
18 Impulsleidingen

De gas-compact-armatuur MBVEF
omvat een filter, gas /
luchtmengregelaar, ventielen en
pressostaat.
– Fijne filter met maasgrootte 0,8mm
– pressostaat GWA5
– servo-drukregeleenheid met

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

– elektromagnetische ventielen V1, V2
snelsluitend, snelopenend.

Ingangsdruk pe : 20-100mbar
Spanning, frequentie: 230V, 50-60Hz.
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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 RWF40, in

gestandaardiseerde inbouwplaats.

Ingebruikname

Functies
Bedieningspaneel TC

Functie van de schakelaars van het TC

A2 Genormde inplantingsplaatsen
48x48mm of 49x96mm voor een
vermogensregeling (optioneel)

A4.1 Demonteervenster van de uitlezing

B10 Meetbrug voor de stroom van de vlam,
Geplaatst onder het TC

F10 Zekering van het TC

Driestandenschakelaar

S1 Algemene schakelaar van het TC
0 zonder spanning
1 onder spanning,

groene verklikker H10 brandt

S2 Keuze van de vermogensregeling
Auto Plaatselijke automatische modus
� Manuele modus

S3 Werkt in combinatie met
S29� - S2�
+/- Verhoging/verlagingvan

het debiet

S5 Schakelaar verwijderd van de kast:
- visualisering van een defect, rode
verklikker H6 brandt

- terugstel-drukknop.

S29 Keuzeschakelaar voor de plaats van
bediening
� Plaatselijke modus
� Afstandsbestuurde modus

(optioneel)
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Branderautomaat SG 5xx / Beschrijving van de functies

Begrenzer Luchtpressostaat Brandermotor Brand-stof-ventiel Regeling Transformator Vlamcontrole Servomotor Storing Ontgrendeling

Benodigde ingangssignalen

Uitgangssignalen

Drukken op de
knop R gedurende
...

… veroorzaakt ...

… minder dan 9
seconden ...

het terugstellen of
het vergrendelen
van de kast.

… tussen 9 en 13
seconden ...

het wissen van de
statistische
gegevens van de
kast.

… meer dan 13
seconden ...

geen enkele
uitwerking op de
kast.

De automaat SG 5xx stuurt en bewaakt de brander met
blaaslucht. Omdat het programma door een
microprocessor wordt uitgevoerd, zijn de tijden zeer
stabiel, en onafhankelijk van variaties van de
netspanning of van de omgevingstemperatuur. De
oliebranderautomaat heeft een bescherming tegen
onderspanning, zodat de werking van de installatie ook
bij extreme spanningsonderbrekingen niet in gevaar
komt. Wanneer de netspanning onder het vereiste
minimum ligt, schakelt de automaat uit zonder dat
daarbij een foutsignaal wordt gegenereerd. Wanneer
de spanning opnieuw normaal wordt, start de automaat
automatisch opnieuw.
Informatiesysteem
Het ingebouwde visuele informatiesysteem levert
informatie over de oorzaken van uitschakelen wegens
storing. De laatste storingsoorzaak wordt telkens in het
apparaat opgeslagen en kan ook na een
spanningsonderbreking, bij het opnieuw inschakelen
van het apparaat, nog worden teruggevonden. Bij
storing licht de diode in de ontstoringsknop R
permanent op, tot de storing wordt bevestigd, d.w.z. tot
de automaat ontstoord wordt. Om de tien seconden
wordt het permanent oplichten onderbroken en wordt
een flikkercode uitgezonden die inlichtingen geeft over
de oorzaak van de storing.
Via het uitleesapparaat dat als toebehoren verkrijgbaar
is, kunnen uit de automaat nog verdere inlichtingen
worden ontnomen over het werkings- en
storingsprocessen.
Vergrendeling en ontgrendeling
De automaat kan via een ontstoringsknop R worden
vergrendeld (in storingstoestand worden gebracht) en
ontgrendeld (ontstoord), voor zover er spanning aan de
automaat ligt.
Als de knop in normale werking of bij het opstarten
wordt ingedrukt, dan gaat het apparaat over in
storingstoestand. Als de knop wordt ingedrukt terwijl de
automaat in storingstoestand staat, dan wordt de
automaat ontgrendeld.

�
Afnemen en plaatsen van een automaat dienen
te worden uitgevoerd in afwezigheid van
spanning. De automaat mag noch worden
opengemaakt, noch gerepareerd.

Code Oorzaak van de storing

���������� Geen vlamsignaal op het einde van de beveiligingstijd.

��� ����� Parasietlicht tijdens de voorventilatie of de voorontsteking.

����� ��� Luchtpressostaat: het contact sluit niet.

��� ��� �
Luchtpressostaat: het contact gaat open bij het starten of tijdens
de werking.

��� ����� Luchtpressostaat: het contact zit vastgelast.

������� � Verdwijnen van de vlam tijdens de werking.

���������� — ����� ��� De kast werd manueel stilgelegd (zie ook vergrendeling).

Code
�
�

—

Legende
Kort lichtsignaal
Lang lichtsignaal

Pause

1 Koffer, motor, en SM onder spanning plaatsen,
2 Verificatie van de aanwezigheid van lucht
3 Einde van de voorventilatie
4 Transformator onder spanning zetten en einde

van de voorventilatie
5 Brandstofventiel onder spanning stellen

6 Verificatie van de aanwezigheid van de vlam
7 S.M. en brandstofventiel onder spanning stellen,

gewone werking
9 Einde van de regeling
10 Storingsmodus
tlw Wachttijd van de luchtpressostaat

tlk Openingstijd van de servomotor, en aftellen van de
voorventilatie

tr Sluittijd van de servomotor
tvz Voorontstekingstijd
ts Beveiligingstijd
tv2 Minimumtijd tussen ventiel 1en 2 van de brandstof
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Overzicht

Hydraulisch schema
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Montage

Branderkop
Gasarmatuur
Menginrichting, Behuizing van de brander

Montage van de branderkop
• Bereid de branderplaat/keteldeur

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

195mm vastleggen. Als de
binnendiameter < 195mm, 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
220-260mm) 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 260mm, 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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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.

Propaangas 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.

Montage

Testen / Instelling
Menginrichting voor aardgas / LPG
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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.

Montage

Gasaansluiting
Elektrische aansluiting
Controles vóór het inbedrijfstellen
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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 brenner
kW

Y-maat

mm

Afstelling van de luchtklep

Belasting bij het
ontsteken Nok III

Volledige belasting
Nok I

EK 05B.70 G-ZVT

440 20 10° 25°

550 20 10° 40°

700 20 10° 50°

EK 05B.100 G-ZVT

650 20 10° 40°

800 30 10° 60°

1000 40 10° 90°

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.
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1 Instellingsindex van de nokken
2 4 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 SQN31/481/30s
bediend.
Via de 4 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 Niet instelbaar en vast verbonden

met nok V
V Minimumdebiet van de regeling

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

Inbedrijfstelling

Luchtregeling

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.

SQN31 481

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
V zoals nok III in (rechts).

• Als de lage belasting boven de
ontstekingsbelasting dient te zijn, stel
dan nok V die zelf hoger indan nok III.
Na de eerste volle werking van de
brander, neemt nok V de functie van
de lage-belastings-begrenzing waar
(links).

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

V > III V = III
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NV

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 R1/8, voor de

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

luchtdrukleiding pL, R1/8
9 Instelschroef fur 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, R1/8
14 Aansluiting van de gasdrukleiding

pG, R1/8
15 Uitgangsflens
16 Drukmeetnippel pa naar ventil 1,

aan beide kanten
17 Werkingsaanduiding ventielen

V1, V2 (optie)
18 Impulsleidingen.

Instelindex van
de verhouding
R

Aanduiding
van de
ventielopening

Instelindex van
de D-waarde

Inbedrijfstelling

Voorlopige instelling van de gasarmatuur

Gasventielen SKP
pBr (pG) Impulsleiding gas
pF = Impulsleiding

verbrandingskamer
pL = Impulsleiding Lucht
D = Instelschroeven

(Luchtoverschot)
R = Instelschroeven

(Gas-lucht-verhouding)

Gegevens voor de voorlopige instelling

Gas:
Druck ( en) VEF 412 420

E-Gas : 20mbar
LL-Gas : 20mbar

V 1,25

N 0

E-Gas : 50mbar
LL-Gas : 50mbar

V 1,35

N -0,5

E-Gas : 100 mbar
LL-Gas : 100 mbar

V 1,35

N -0,5

E-Gas : 20 mbar V 1,35

N -0,5

Gegevens voor de voorlopige instelling

Gas:
Druck (en) SKP VGG10 VGF10

E-Gas : 20mbar R 1,1 1,1

LL-Gas : 20mbar D 1 1
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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).

• Dde tuimelschakelaar S1/H10.1 - S29
� S2� 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 S3 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 onder of zoals 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.

Inbedrijfstelling

Inregelen
Instellen van de gas- en luchtpressostaat
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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 (J1).

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

A1 Bedienings- en veiligheidskast
A4 Aanplakker
B10 Meetbrug [µA DC]
F6 Luchtpressostaat
F12 Thermisch relais met contactor
K1 Contact ventilatormotor
K4 Relais
M1 Ventilatormotor
T1 Ontstekingstransformator
TC Schakelpaneel
Y10 Servomotor
8 Vlambuis
13 Kap
113 Luchtaanzuigkast

Onderhoud
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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.

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.

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.

• Monterun de kap.

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.

Onderhoud
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Oplossen van storingen

Oorzaken en verhelpen van storingen
Bij storingen moeten de voorwaarden
voor een normale werking
gecontroleerd worden.
1. Is er stroom?
2. Is er gasdruk?
3. Staat de manuele afsluiter voor

de gastoevoer open?
4. Staat alle regel- en

veiligheidsapparatuur, zoals
ketelthermostaat, beveiliging
“watertekort”, eindschakelaar
correct ingesteld?

Als de storing blijft bestaan :
• De lichtsignalen lezen die door de

bedienings- en veiligheidskast
worden uitgezonden. Zie hun
betekenis in de tabel hieronder.

Om andere informatie te ontcijferen die
door de kast worden uitgezonden,
staan specifieke apparaten ter
beschikking, die aan de kasten kunnen
worden aangesloten.

De veiligheidsonderdelen mogen niet
worden gerepareerd, maar dienen te
worden vervangen door onderdelen
met hetzelfde nummer.

�
Gebruik alleen originele
onderdelen van de fabrikant.

Opmerkingen :
Na iedere operatie :
• De verbranding controleren, alsook de

dichtheid van de verschillende circuits.
• De resultaten optekenen op de

daartoe voorziene documenten.

Vaststelling Oorzaak Oplossing

De brander start niet na het sluiten van de
thermostaat.
De kast vermeldt geen enkele storing.

Te lage of helemaal geen voedingsspanning.
Kast defect

De oorzaak van de te lage spanning of van de
afwezigheid ervan controleren.
De kast vervangen.

De brander functioneer niet.

Gasdruk normaal.

Luchtpressostaat oké.

Themostatische keten.

Onvoldoende gasdruk.

Gaspressostaat ontregeld of defect.

Luchtpressostaat.

Defecte of slecht ingestelde thermostaat.

De verdeeldruk instellen.
De filter reinigen.
De gaspressostaat controleren of vervangen

De luchtpressostaat instellen of vervangen.

De pressostaten instellen of vervangen.

De brander start bij het onder spanning
plaatsen gedurende zeer korte tijd, stopt dan
en zendt volgend signaal uit:
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De veiligheidskast werd opzettelijk stilgelegd. De kast terugstellen.

De brander niet in werking.
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Luchtpressostaat niet buiten werking.
Verkeerde instelling.
Het contact zit vast gelast.

De pressostaat opnieuw instellen.

De pressostaat vervangen.

De ventilator van de brander start. Brander
start niet.
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Luchtpressostaat: het contact sluit niet. De drukmeetnippel (vreemd voorwerp), de
bedrading controleren.

De ventilator van de brander start.
Brander start niet.
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Parasietlicht tijdens voorventilatie of
voorontsteking.

Het ventiel vervangen.

De brander start, ontsteking en onderbreking.
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Zonder vlam bij het einde van de
beveiligingstijd.
Gasdebiet niet geschikt.
Vlambewakingscircuit defect.

Geen onstekingsboog aanwezig.
Onstekingselektroden kortgesloten.
Ontstekingskabel beschadigd of defect.

Ontstekingstransformator defect.
Bedienings- en veiligheidskast.

Elektromagnetische ventielen openen niet.
Mechanische blokkering op de ventielen.

Het gasdebiet instellen.
De toestandendestandvande ionisatiesensor ten
opzicht vandemassacontroleren.
De toestandendeverbindingenvanhet ionisatiecircuit
controleren (kabelenmeetbrug).

De elektroden instellen, reinigen of
vervangen.
De kabels aansluiten of vervangen.

De transformator vervangen.
De bedieningskast vervangen.
De bekabeling tussen de kast, de servomotor
en de ventielen controleren.

De spoel controleren, vervangen.

Het ventiel vervangen.

De brander stopt tijdens de werking.
����������

Luchtpressostaat : het contact open tijdens
het begin of de werking.

De luchtpressostaat instellen of vervangen.

De brander stopt tijdens de werking.
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Verdwijnen van de vlam tijdens de werking. Het circuit van de ionisatiesensor controleren.
De bedienings- en veiligheidskast controleren
of vervangen.
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