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Beschrijving van de brander
De branders EK05B.70 L-Z en
EK05B.100 L-Z zijn tweetraps-branders,
in een stuk uitgevoerd, voor het
verbranden van minerale stookolie
volgens DIN 51603. Ze stemmen in
opbouw en functie overeen met EN 267.
De apparaten zijn in een stuk uitgevoerd,
en zijn geschikt voor iedere warmte
producerende uitrusting die voldoet aan
EN 303, voor zover dat binnen hun
vermogensbereik valt.
De uitstootwaarden kunnen afwijken
naargelang van de afmetingen van de
branderkamer, de belasting ervan en het
verbrandingssysteem. Om de
gegarandeerde waarden te bereiken,
moeten de voorwaarden voor de
meetinrichting, de toleranties, de
luchtvochtigheid en het stikstofgehalte
van de stookolie voldaan zijn.
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.

– Branderkop met flensafdichting en
bevestigingsbouten.

Optioneel verkrijgbaar toebehoren :
– afzonderlijke luchtaanzuigkast,
– aanzuiggeluidsdemper,
– urenteller,
– oliedebietteller,
– pressostaat met testknop,
– voortdurende ventilatie.

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

EK05B.70 L-Z
EK05B.100 L-Z

in overeenstemming zijn met volgende
normen

EN 60335
EN 50081
EN 50082
EN 267

conform met de bepalingen van de
richtlijnen

89 / 392 / EWGRichtlijn over machines
89 / 336 / EWGRichtlijn EMV
73 /   23 / EWGRichtlijn over

laagspanning
92 /   42 / EWGRichtlijn over

rendement

worden deze producten met het
CE-teken gekenmerkt.

Gedaan te Annemasse, op 1 april 2003.
J. HAEP
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Overzicht

Belangrijke aanwijzingen

Belangrijke aanwijzingen
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.

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
DIN 4755
Oliebranderinstallaties
EN 267
Olieverstuivingsbrander
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 : 150 cm²
– voor iedere kW daarboven: +2 cm²
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 bedienings- 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 EN267, 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 (%)
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Verklaring van de typenaanduiding :
EK = kenteken van de fabrikant
05B = grootte
70/100= kengetal van het vermogen

L = extra-lichte stookolie
Z = brander 2 trappen

QNQF =
ηK

Overzicht

Technische Gegevens
Werkingsgebieden

EK 05B.70 L-Z EK 05B.100 L-Z
Vermogen van brander min-max kW 215-750 300-1110
Brandervermogen
1. Trap min.-max. kW
2. Trap min.-max. kW

215-320
320-750

300-470
470-1110

Regelbereik 1 : 1,5 1 : 1,5
Brandstof extra-lichte stookolie EL Hi = 11,86 kWh/kg
Branderautomaat
Vlambewaking SH 213 / MZ770S

Brandermotor 2800 min -1, 230 / 400 V, 50 Hz, 1,1 kW 2800 min-1, 230 / 400 V, 50 Hz, 1,5 kW
Elektrisch opgenomen vermogen 1500 W 1500 W
Beschermingsgraad IP54
Omgevingstemperatuur max. 60° C
Ontstekingstrafo EBI-M ; 2 x 7,5kV
Bediening van de luchtklep SQN 31.151 / 4,5 s
Luchtpressostaat LGW 10 A 2
Oliedrukpomp A2L65 D A2L95 D
Sproeiergrootte Gph 6 + 5 - 45° B 7,5 + 6,5 - 45° B
Slangleiding G1/2” / M16x1,5 / 1500 mm
Gewicht kg 60
Goedkeuring volgens EN 267 ; Uitstootklasse
Akoestiekdrukniveau volgens
VDI2715 dB(A)
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Overzicht

Maattekening en afstanden

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

Ventilatie van de
verwarmingsinstallatie
Het vereiste volume verse licht
bedraagt 1,2 m³/h en kW product voor
de brander.
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TC

Bedieningsbord TC
Alle bedieningselementen zijn van
buitenaf zichtbaar. Een transparant
verwijderbaar deksel, vastgeklikt op de
kap, beschermt de verschillende
bedieningen en afstelmogelijkheden om
de brander.
Boven en naar beneden (�) licht
drukken en verwijderen.

Optie: Uitlezing(seenheid) A4
Als de uitlezing omgekeerd is, als volgt
tewerk gaan:
• De uitlezing demonteren. Daartoe

een schroevendraaier in venster
A4.1 brengen.

• De uitlezing over 180° draaien.
• De uitlezing in de houder klikken.
• Bij de montage controleren dat geen

vreemde voorwerpen de
IR-overbrenging tussen automaat en
uitlezing hinderen.

Overzicht

Functies
Bedieningsbord TC

Functies van de TC-bedieningsbords

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

A4 Plaats voorbehouden voor een
display (optie). Zonder optie: een
afsluitplaat plaatsen om de
gecodeerde lichtsignalen die
worden uitgezonden door de kast
bij een defect weer te geven.

A4.1 Demontage van venster, ofwel
van de afdekking of van de
uitlezing.

DB9 Geplaatst onder de TC
Plaats voorbehouden voor een
displaycontact (optie)

F10 Zekering 6,3 A

S1 Algemene schakelaar
0 Zonder spanning
1 Onder spanning

groene verklikker H10
brandt op de schakelaar

S2 Keuzeschakelaar van de
werkingsmodus
Auto Automatische plaatselijke
modus
� Manuele modus

S5/H6Schakelaar verwijderd van de
kast met :
- visualisering van een defect,
rode verklikker H6 brandt

- terugstel-drukknop.

S7 Werking gekoppeld met
S29� - S2�
Keuzeschakelaar voor trappen
1 Ontstekingsdebiet en 1ste

trap
2 Nominaal debiet en 2de

trap

In elke trap blijft de brander in de
gekozen trap.

S29 Keuzeschakelaar voor het
bedieningsbord
� Plaatselijke modus
� Afstandsbestuurde modus

(optie)
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Overzicht

Veiligheidskast SH 213
Werkingsschema

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.

Flikkercode Beschrijving van de storing

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

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

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

Code
�
�

—

Legende
Kort lichtsignaal
Lang lichtsignaal
Pause

De automaat SH 213 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.

Begrenzer Voorverwarming Brandermotor Stookolieklep Regeling Transformator Vlamregeling Servomotor Storing Reset

1 Koffer (en voorverwarming) onder spanning,
2 Motor, transformator en SM onder spanning
3 Terugkeer servomotor in 1e trap
4 Brandstofventiel onder spanning
5 Controle aanwezigheid vlam

6 Uitschakelen ontstekingstransformator
7 SM en brandstofventiel onder spanning en gewone

werking
0 Uitschakelen regeling
10 Storingsmodus

tw Wachttijd indien voorverwarming
tlk Openingstijd van de servomotor, voorventilatie en

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

Noodzakelijke ingangssignalen

Uitgangssignalen
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Overzicht

Hydraulisch schema
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Controle van de menginrichting
Vóór het inbouwen van de
menginrichting moeten volgende
controles worden uitgevoerd.
• De sproeiergrootte controleren;

indien nodig vervangen volgens de
tabel op pagina 12.

• De instelling van de
ontstekingselektrodenblok en van
het diafragma volgens de illustratie
controleren en bijstellen.

• De afstand sproeiers/diafragma
controleren volgens de illustratie en
bijstellen.

Inbouw van de menginrichting
• De menginrichting in de vlampijp

schuiven en met drie
inbusschroeven vastschroeven.

• De gebogen Cu-buizen tussen de
oliepomp en de sproeierlijn
monteren.

• De fotocelkabel en de
ontstekingskabel aankoppelen.

Montage

Branderkop,
Branderbehuizing

Montage Brennkopf
• Bereid de branderplaat/keteldeur

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

195 mm vastleggen.
• 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.

• De menginrichting uit de branderkop
nemen.

• 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.

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

Ø a Ø b c
172/195 220 - 260 M10

In vet : aanbevolen Ø
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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.

Montage

Stookolieaansluiting,
Elektrische aansluiting
Controles vóór het inbedrijfstellen

Stookolievoeding
• De gebruikte brander is uitgerust

met een zelfaanzuigende
tandradpomp, die als een dubbele
pomp over een ontluchtingsfilter
moet worden aangesloten.

• Voor het ontwerp en het
dimensioneren van de installaties
met zuiginrichting voor EL-stookolie
moet de VSO-Richtlijn (zie brochure
van ELCO-Klöckner met art.-nr:
122887) absoluut in acht worden
genomen.

• De bijgeleverde olieslang aan de
oliepomp aansluiten (de olieslangen
kunnen naargelang van de behoeften de
bovenste of de onderste opening van de
behuizing worden gevoerd).

• Het tracé van de olieslang zo
kiezen, dat de brander kan worden
gedemonteerd zonder de
slangleidingen af te koppelen.

• De olieslang wordt aan de
G3/8"-aansluiting van de oliefilter
verbonden.

• De aanzuigleiding moet bij rechthoekige
tanken 5 cm van de bodem worden
gevoerd, en bij cilindrische tanken tot 10
cm boven de bodem van de tank.

Controles vóór het inbedrijfstellen
• Koppel de brander af van het

elektrisch net, zodat de brander niet
onder spanning staat.

• Sluit de stookolieventielen.
• Neem kennis van de

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

• Ontluchting van brandstofleidingen
• 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.
• Oliestand in de tank,
• De aansluitingen van de olieslang

(toevoer/retour) correct,
• Dichtheid van alle

verbindingselementen van de
olieleiding van de brander tot de
tank,

• Controleer de instelling van de
thermostaat.

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

Vermogen
van de
brander

kW

Stookolie-
debiet

kg/h

Sproeier Danfoss
Gph 45°B of 65°B Pomp-

druck

bar

Vlamhaker
Y-maat

mm

Afstelling van de luchtklep (°)

1e trap 2e trap Lage belasting
Nok IV

Volledige belasting
Nok I

EK05B.70
L-Z

450 38 5 3,75 13 5 19 38

550 46 6 5 13 20 20 50

750 63 8,5 7,5 13 35 30 60

EK05B.100
L-Z

600 51 6,5 5,5 13 10 16 50

700 59 7,5 6,5 13 20 20 58

1000 84 11 11 11,5 40 34 90

Inbedrijfstelling

Gegevens voor de instelling,
Instelling van de branderkop

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.
Goede verbrandingswaarden kunnen worden bereikt met gebruik van sproeiers Danfoss 45°B of 65°B (door de fabriek
aanbevolen).

Instelling van de branderkop
De instelling in de lengterichting van de
sproeierlijn met het diafragma kan in
bovenstaande tabel worden gevonden.
Hierbij moet de maat Y met knop A
worden bijgesteld naargelang van het
brandervermogen.
Ook kunnen hierdoor het startgedrag,
pulseerverschijnselen en de
verbrandingswaarden worden
beïnvloed.
Bij vermindering van de Y-maat op de
gegradueerde schaal, verhoogt de
CO2-waarde, maar het gedrag bij het
starten (ontsteken) wordt harder.
De instelling van de luchtklep moet met
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Functies van de nokken

Nok Functie

I Volledige belasting
II Afsluiten bij stilstand
III Schakelen van het

elektromagnetische ventiel voor
de olie

IV Stand Lage belasting en
Ontstekingsbelasting

Instelling
• De branderkap verwijderen.
• De nokken met de hand of met de

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

De volgende instellingsverhoudingen
tussen de nokken onderling moeten in
acht worden genomen:
• Lage belasting (nok IV) onder het

schakelpunt van het
elektromagnetische ventiel 2e trap
(nok III).

• Schakelpunt elektromagnetische
ventiel 2e trap (nok III) onder
volledige belasting (nok I).

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

nokken
4 Schijf met schaalverdeling: geeft

de stand van de Servobediening
aan.

5 Knop om de van de
servobediening te ontkoppelen

6 Aansluitkader

Servobediening
De luchtklep wordt door een elektrisch
servomechanisme type SQN 31.151
bediend.
Via de 4 nokken van het
servomechanisme kan de stand van de
luchtklep op een bepaald werkingspunt
van de brander afgeregeld worden.

Met drukelement 5 kan het
servomechanisme afgekoppeld
worden. Daarna kan de luchtklep met
de hand worden bewogen via
koppeling B.

Luchtregeling
• Het doorzichtige deksel verwijderen.

Het apparaat omvat een instelbare
schijf met schaalverdeling en index
D.

• De luchtpressostaat voorlopig op de
minimumwaarde van de schijf
instellen.

Inbedrijfstelling

Luchtregeling

A Schaalverdeling (van 0° tot 90°)
geeft de stand van de luchtklep
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 151
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1 Aanzuigaansluiting
2 Retouraansluiting
3.1 Drukleidingsaansluiting 1e trap
3.2 Drukleidingsaansluiting 2e trap
4 Drukmeetaansluiting G 1/8
5 Vacuümmeetaansluiting G 1/8
6 Drukinstelling

Inbedrijfstelling

Oliedrukregeling
Inregeling van de brander

Oliedrukregeling
De oliedruk, en daarmee het
brandervermogen, wordt met
oliedrukregelaar 6 in de pomp
ingesteld. Ter controle moet aan de
manometeraansluiting 4 een
manometer worden verbonden,
schroefdraad R1/8".

Draaien naar:
– rechts: Druktoename
– links: Drukafname

Onderdrukcontrole
De vacuümmeter voor de
onderdrukcontrole moet aan aansluiting
5 worden aangesloten, R1/8".
Maximaal toegestane onderdruk 0,4
bar. Bij grotere onderdruk treedt
verdamping op van de stookolie en een
krakerig lawaai is te horen in de pomp.

Ontluchting van de oliepomp
• Bij de eerste ingebruikname olie met

de handpomp aanzuigen.
• Op het schakelbord: Schakelaar

S1/H10.1 - S29� - S2� - S7.1
inschakelen.

• Ketelregeling inschakelen.
• Branderautomaat ontgrendelen.
• Gedurende de voorventilatie de

ontluchtingsschroef of de oliefilter
openen om volledige ontluchting te
realiseren. Hierbij mag de onderdruk
niet groter zijn dan 0,4 bar.
Wanneer olie zonder gasbellen
uitvloeit en de filter volledig met olie
gevuld is, de ontluchtingsschroef
sluiten.

Instelling van Lage belasting (Nok I)
• Via de drukregelaar 6 de oliedruk

voor de Lage belasting instellen
volgens het gewenste
brandervermogen.

• Om het luchtdebiet te verhogen, nok
IV op een hogere waarde op de
schaalverdeling instellen.

• De het luchtdebiet te verlagen moet
in dezelfde volgorde gehandeld
worden.

• Na iedere verandering van de
instelling, de rookgaswaarden
controleren.

Opgelet: De temperatuur van de
rookgassen controleren om
condensatie te verhinderen
(dauwpunt).

Instelling volledige belasting
• Schakelaar S7 op 2 zetten. De

servomotor opent in volledige
belasting.

• Via drukregelaar 6 de oliedruk voor
de volledige belasting instellen
volgens het gewenste
brandervermogen.

• De verbrandingswaarden controleren
(roettest, CO2).

• Om het luchtdebiet te verhogen, nok
I op een hogere waarde op de
schaalverdeling instellen.

• Om het luchtdebiet te verlagen moet
in dezelfde volgorde gehandeld
worden.

• Na iedere verandering van de
instelling, de rookgaswaarden
controleren.

• Als de maat Y moet worden
veranderd, dan moet de gehele
instelprocedure opnieuw worden
uitgevoerd.

Instelling van de luchtpressostaat
• Brander starten.
• 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.

Instelling schakelpunt
Elektromagnetisch ventiel trap 2
• De brander meermaals met

schakelaar S7 van de lage naar de
hoge belasting overschakelen.
De nok III zo instellen, dat een
zachte overgang van de lage
belasting naar hoge belasting
gevrijwaard is.
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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.

Onderhoud

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

van de ontstekingstransformator.
• De kabel van de vlamcontrole

uittrekken.
• De oliedrukleidingen uitschroeven.
• De 3 schroeven van de

dekselbevestiging losschroeven.
• 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.

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.

A1 branderautomaat
F6 luchtpressostaat
F12 motorbeveiligingsrelais
K1 motorbeveiliging
M1 ventilatormotor
M2 pompmotor
T1 ontstekingstransformator

(verscholen)
TC schakelpaneel
Y10 servomotor
6 vlambuis
15 kap
102 oliepomp
113 luchtaanzuigkast



150304 / 13 008 536A

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.

• In de omgekeerde volgorde opnieuw
monteren.

– Variante 2 - Na demonteren van de
brander

• De ontstekings-/menginrichting
demonteren

• De elektrische aansluitingen
losmaken

• 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.

Reiniging van de pompfilter
De filter bevindt zich in de behuizing
van de pomp. Hij moet bij ieder
onderhoud gereinigd worden.
• De manuele afsluiter sluiten.
• Een bak onder de pomp plaatsen.
• De dekselschroeven verwijderen.
• Filter uitnemen, reinigen of

vervangen.
• Filter terugplaatsen, het deksel met

een nieuwe afdichting
vastschroeven.

• De manuele afsluiter openen.
• De dichtheid controleren.

Ventielen
De ventielen vereisen geen bijzonder
onderhoud.
Reparatie van een ventiel is niet
toegestaan, behalve het vervangen van
de magneetspoel.
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.

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.

De kap reinigen
• Reinig de kap met water en

detergent.
• Voor het reinigen van de branderkap

mogen geen chloorhoudende
producten of schuurmiddelen
worden gebruikt.

Onderhoud
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Oplossen van storingen

Storingsoorzaken en het verhelpen
ervan
Bij storingen moeten eerst de
basisvoorwaarden voor een normale
werking worden gecontroleerd.
1. Is er stroom ?
2 Is er stookolie in de tank ?
3 Staan alle afsluiters open ?
4 Staat alle regel- en

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

Als de storing niet kan worden
verholpen na bovenstaande controles,
dan moet de werking van de

verschillende onderdelen van de
brander worden gecontroleerd.
• De lichtsignalen lezen die door de

automaat worden uitgezonden. Zie
hun betekenis in de tabel hieronder.

Om andere informatie te ontcijferen
die door de automaat worden
uitgezonden, staan specifieke
apparaten ter beschikking. Die kunnen
worden aangepast aan de automaten
SH 213.

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

�
Gebruik alleen originele
onderdelen van de fabrikant.

Vaststelling Oorzaak Oplossing

De brander start niet na het sluiten
van de thermostaat.

De automaat meldt geen enkele
storing.

Te lage of helemaal geen voedingsspanning.
Er wordt geen warmte gevraagd door de
thermostaat.
Automaat defect.

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

De brander start bij het onder
spanning plaatsen gedurende zeer
korte tijd, stopt dan en zendt
volgend signaal uit:

���������� - ����� ���

De automaat werd opzettelijk stilgelegd. De automaat terugstellen.

De brander start niet na het sluiten
van de thermostaat. De automaat
zendt volgend signaal uit:

����������

Parasietlicht tijdens voorventilatie of
voorontsteking.

Het ventiel vervangen.

De brander start bij het onder
spanning plaatsen gedurende zeer
korte tijd, stopt dan en zendt
volgend signaal uit:
����������

Zonder vlam bij het einde van de
beveiligingstijd.

Het oliepeil in de tank controleren. De
tank eventueel bijvullen. De ventielen
openen.

De oliedruk en de werking van de
pompen, de koppeling, de filter en het
elektromagnetische ventiel controleren.

Ontstekingscircuit, elektroden en hun
instellingen controleren. Elektroden
reinigen. Vlambewaker reinigen en
vervangen.

Indien nodig, volgende onderdelen
vervangen:
Elektroden,
ontstekingskabel,
transformator,
sproeiers.
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