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Voor de gespecialiseerde vakman
Combi-branders
EK 06.120, 160, 210 GL-ZVT
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Waarborg
De installatie en de ingebruikname dienen
door een technicus te worden uitgevoerd
volgens de regels van de kunst. De voorschriften die van kracht zijn, alsook de
instructies van deze documentatie
moeten in acht worden genomen. Het niet
opvolgen - zelfs gedeeltelijk - van deze
voorschriften kan de fabrikant ertoe
aanzetten zijn verantwoordelijkheid af te
wijzen. Verder dient men op te volgen :
– het garantiecertificaat dat met de
brander wordt bijgeleverd,
– algemene verkoopsvoorwaarden.
Veiligheid
De brander is gebouwd om te worden
geïnstalleerd op een generator die met
een rookgasafvoer is verbonden die
gebruiksklaar zijn.
Hij moet worden gebruikt in een ruimte
waar voldoende lucht voor de verbranding toegang vindt en eventuele afvalgassen een uitweg vinden.
De schoorsteen moet zodanig zijn gedimensioneerd en aangepast aan de
brandstof, in overeenstemming met de
reglementen en de normen die van
kracht zijn.
De bedienings- en veiligheidskoffer en
de onderbrekingsapparatuur die wordt
gebruikt vereisen een elektrische
+10
voeding met 230 VAC-15 % 50Hz±1% met
de neutrale geleider aan de aarde
verbonden.
In tegenovergesteld geval, moet de elektrische voeding van de brander worden
verzorgd met een scheidingstransformator,
gevolgd door geschikte beveiligingen
(zekering met differentieelschakelaar 30mA)
De brander moet van het net kunnen
worden gescheiden met behulp van een
meerpolige onderbreker volgens de
normen van kracht.
Het personeel dat op de installatie werkt
dient de allergrootste voorzichtigheid aan
de dag te leggen, meer bepaald om een
onmiddellijk contact met de niet warmtegeïsoleerde delen en de elektrische
circuits in contact te komen.
Spatten van water op de elektrische delen
van de brander vermijden.
In geval van overstroming, brand, brandstoflek of abnormale werking (reuk,
verdacht lawaai, ...) de brander stilleggen, de algemene elektrische voeding
onderbreken, alsook de brandstoftoevoer,
en een technicus roepen.
De haarden, hun toebehoren en de
leidingen voor de verbrande gassen, de
verbindingsbuizen, moeten worden
onderhouden, gereinigd en de schoorstenen moeten ten minste jaarlijks
worden geveegd en ook voor het
opstarten van de installatie. De reglementering van kracht in acht nemen.
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Belangrijkste teksten van
reglementering.
Woningbouw
Woningbouw :
– Besluit d.d. 2 augustus 1977 en de
wijzigings- en aanvullingsbesluiten na
die datum : regels voor techniek en
veiligheid van toepassing op installaties
die als brandstof gas en vloeibare
koolwaterstoffen gebruiken en
geplaatst zijn in woningen en hun
bijgebouwen.
– DTU P 45-204 norm :
gasinstallaties (voordien DTU n°
61-1
– Gasinstallaties - April 1982 +
toevoegsel sinds die datum)
– Plaatselijke
gezondheidsvoorschriften.
– Norm DTU 65.4 - Technische
voorschriften betreffende
ketelhuizen.
– Norm NF C15-100 - Elektrische
laagspanningsinstallaties
– Regels.
– Sanitairreglementering van het
departement
– Belgische normen.
Voor publiek toegankelijke instellingen.
– Veiligheidsreglementen tegen brand
en panieksituaties in gebouwen
toegankelijk voor het publiek.
Algemene voorschriften :
– “GZ” artikelen (installaties die als

brandstof gas en vloeibare
koolwaterstoffen gebruiken);
– “CH” artikelen (verwarming,
ventilatie, koeling, klimaatregeling en
opwekking van stoom en warm
water voor sanitaire doeleinden).
Bijzondere voorschriften die van
toepassing zijn op de voor publiek
toegankelijke instellingen.
Buiten Frankrijk
De plaatselijke gebruiken en reglementering in acht nemen.

Algemene informatie

Algemeen aanzicht

A1
Bedienings- en veiligheidskoffer
F6
Luchtpressostaat
F12
Thermische relais en schakelaar
K1
Contactorrelais ventilatormotor
K5-K6-K7 Tijdsschakelaars
M1
Ventilatormotor
M2
Brand stofpompmotor
SA1
Geplaatst op de koffer met
visualisering :
- van het programma,
- van de fouten : rode verklikkerlamp
brandt en de drukknoppen voor reset
TC
Bedieningspaneel
Y10
Servomotor
9
Mond
15
Kap
113
Luchthuis
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Technische gegevens
Vermogenskurven
Beschrijving van de brander
Verpakking
EK 06.120 GL-ZVT p20/25
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Beschrijving van de brander
De monobloc combibranders
EK 06.120, 160, 210 GL-ZVT met AGPen IME- systemen (proportioneel
lucht-gas en meertrapsinjectie) zijn
aangeblazen toestellen met lage uistoot
in NOx.
Ze schakelen om van vloeibare naar
gasvormige brandstoffen via een
manuele bediening bij stilstand met de
schakelaars die op het
bedieningspaneel (TC) zijn opgesteld.
Optioneel is afstandsbediening
mogelijk.
- Vloeibare brandstof : lichte stookolie
met viscositeit tussen 1,6 en 6 mm2/s
bij 20°C (cSt) met een warmtewaarde
Hi= 11,86 kWh/kg. Ze werken in drie
geleidelijke trappen op niveaus.
- Gasvormige brandstoffen : de gassen
opgenomen in de tabel die hier wordt
vermeld, voor zover dat een gepaste
instelling wordt uitgevoerd naargelang
van het gas en de distributiedruk en
rekening houdend met de contractuele
variaties van Hi van de aardgassoorten.
Ze werken in twee progressieve
trappen of in gemoduleerde, in combinatie met een PI- of een PID-regeling.
Naar gelang van de bekabeling van het
bedieningscircuit van de ketel/brander,
is de werking in 2 of 3 stappen (zie
elektrisch schema).
Ze zijn geschikt voor generatoren
volgens de norm EN 303.1. Ze zijn
verkrijgbaar in drie vaste lengten van
verbrandingskoppen (T1-T2-T3). De
bedienings- en zekeringskoffer
LFL1.333 is voorzien voor gebruik met
onderbrekingen (minder dan
vierentwintig uur).
Verpakking
De brander wordt geleverd op een palet
met drie dozen waarvan het gewicht
varieert van 121 tot 126kg, afhankelijk
van het model.
Het lichaam van de brander met :
– de geïntegreerde elektrische plaat,
– de motor-pomp-groep.
– het zakje met documentatie waarin

te vinden is :
– de gebruiksaanwijzing,
– het elektrische en hydraulische
schema,
– het ketelhuisplaatje,
– het waarborgcertificaat.
– de hydraulische brandstofverbinding :
– twee slangleidingen L1,50m met
gemonteerde koppelstukken,
– een slang met een lengte van
1,30m zonder koppelstukken.

Technische gegevens
Belangrijkste onderdelen
Gebruikskarakteristieken
Opbouw van de gasverdeelbuis
De verbrandingskop :
– de afdichting aan de voorkant van
de verbrandingsketel, een zakje met
schroeven, moeren en dergelijke, de
elektrische kabelbundel verbonden
op de brandstofventielen.
De gasverdeelbuis :
– het geheel van ventielen en collector

· Motor-pomp-groep voor de stookolie :
Motor :
230V-50Hz
0,45kW 2850min-1
Condensator : 12µF 400V
Draaizin van de motor :
Tegenuurwijzerzin vanaf diam. Ø 32
Pomp :
AJ6 CC 1004 3P
290 l/h à p 0bar
aanvoerdruk pmax 2bar

Belangrijkste onderdelen
· Bedienings en veiligheidskoffer :
LFL 1.333
· Vlamdetector :
cel UV QRA2
· Ventilatormotor :
230/400V-50Hz 2850min -1
06.120, 160 2,2kW
06.210
2,7kW
· Motorschakelaar :
400V
LC 1K
· Thermisch relais / Ventilatormotor :
400V
LR 2K 5,5/8,0A
· Ventilatorturbine :
06.120, 160 Ø 240 x 114 d24
06.210
Ø 250 x 114 d24
· Ontstekingstranformator :
2 x 7,5kV
· Bediening van de luchtklep :
Servomotor SQM 50 481A2 34s
· Luchtpressostaat :
LGW 3 A2

Gebruikskarakteristieken
Omgevingstemperatuur :
- 5 ... 40° C
– voor gebruik :
- 20 ... 70° C
– voor opslag :
Spanning / Frequentie :
– Bedieningscircuit
230 VAC -15...+10% - 50Hz ±1%
eenfasen
– Vermogenscircuit
400 VAC -15...+10% - 50Hz ±1%
driefasen
Beschermingsgraad :
– IP 43 of 54, naargelang van de
uitrusting.

Opbouw van de gasverdeelbuis
Brander
EK
type

P
max
kW

Referentie
gas

p
gas
mbar

Gasventiel

Dichtheids
controleur
VPS...
MB VEF... Ø Flens Rp

Geïntegreerde
filter FI

Uitwendige
filter
Rp
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1¼
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2

420

2

Zakfilter
FP

Pressostaat
gaz
GW...

G20
100
1200

G25
G31

50

G20

20

G25

25

G31

37

06.120
950

1200

FP

G20
100

150 A5

G25
06.160

1600

420

2

504 S02

FP

420

2

504 S02

FP

37
G31
50
G20
100
G25
06.210

2050
37
G31
50
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Technische gegevens

Uitwendige en afmetingen

Øa
250

Øb
300 - 400

c
M12

aanbevolen diam. vet gedrukt

Uitwendige en afmetingen
Een minimumafstand in acht nemen
van 0,8m aan iedere kant van de
brander om onderhoudswerken toe te
laten.
Ventilatie van het ketelhuis
Het volume van de vereiste
vernieuwingsfactor van de lucht is
1,2m3 per kWh geproduceerd door de
brander
Gasverdeelbuis
Wordt alleen horizontaal rechts of links
opgesteld.
6
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Installatie

Montage
Voorzijde ketel
· De voorzijde klaarmaken volgens
het bijgevoegde plan van
buitenafmetingen.Indien nodig een
afdekplaat aan de voorkant
aanbrengen (optioneel).
· Ruimte 1 opvullen met het
vuurbestendig materiaal dat door de
fabrikant
De drukaftapping pF niet
afdekken.

m

Verbrandingskop
· Plaats de verbrandingskop zo dat de
klepspoelen in de verticale stand
boven of onder staan,
gasverdeelbuis rechts of links.
· Monteer en bevestig de
verbrandingskop met de koppeling
op de voorkant van de ketel.
· Controleer daarna de dichtheid.
Gasverdeelbuis
· De aanwezigheid en de stand van
de O-ring B in de flens van de
collector C controleren.
· De gasverdeelbuis zo bevestigen
dat de ventielen zich in bovenste
vertikale stand bevinden.
Lichaam van de brander
De bevestiging kan worden uitgevoerd
met het slakkenhuis naar beneden of
naar boven (zie uitwendige
afmetingen).
· het branderlichaam op de
verbrandingskop haken met behulp
van de vaste as F die aan de
andere kant van de gasverdeler is
geplaatst.
· de twee ontstekingskabels
aansluiten.
· Het lichaam van de brander met de
mobiele as E sluiten.
· de veiligheidsschroef D monteren.
· de slangen aansluiten :
– tussen de pomp en de installatie
met inachtname van de
aanzuigzin of aanvoer en
terugloop.
– tussen de drukuitgang van de
pomp en de hydraulische verdeler.
· Daarna de dichtheid controleren.
· De stekker van de dradenbundel
door de openingen van het carter
trekken.
· De stekkers die op het
branderlichaam moeten blijven,
verbinden.
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Installatie

Gas- en elektriciteitsaansluitingen
Gasaansluiting
De verbinding tussen het gasdistributienet en de gasverdeelbuis moet door een
technicus worden uitgevoerd.
De oppervlakte van de doorsnede van
de buizen moeten zo worden berekend
zodat de drukverliezen niet hoger zijn
dan 5% van de distributiedruk.
De uitwendige filter moet op het ventiel
zijn gemonteerd met een reine uitgangsmond, in horizontale toestand, met een
deksel in vertikale stand om het
onderhoud te waarborgen.
Geen enkele andere plaats of stand voor
montage is toegestaan.
Het manuele kwartslagventiel (wordt niet
geleverd) wordt gemonteerd voor zo
dicht mogelijk bij de uitwendige filter of
bij het ventiel (zakfilter).
De koppelstukken met schroefdraad die
worden gebruikt moeten overeenstemmen met de normen die van kracht zijn,
met conische schroefdraad uitwendig,
cilindrische schroefdraad inwendig, met
dichtheid die door de schroefdraad wordt
verzekerd.
Voldoende plaats voorzien om toegang
te hebben tot de gaspressiostaat.
Het buizenstelsel moet worden ontlucht
vòòr het manuele kwartslagventiel. De
verbindingen die ter plaatse worden uitgevoerd moeten op dichtheid worden
gecontroleerd met behulp van een

schuimend product dat voor dit gebruik
geschikt is.
Geen enkel lek mag worden
vastgesteld
Elektrische aansluiting
De elektrische installatie en de verbindingen dienen te worden uitgevoerd in
overeenstemming met de normen die
van kracht zijn.
De aarding moet verbonden zijn en
getest zijn.
Wij verwijzen naar het elektrisch
schema voor de verbinding van de
brander en de regeling.
In de leveringstoestand dient de
brander te worden gevoed met :
– 230V-50Hz eenfasen, met geaarde
neutrale geleider, voor het
bedieningscircuit
– 400V-50Hz dreifasen, voor het
vermogenscircuit
De ventilatormotor is van het type met
directe start.
Voor een werking met driefasig
230V-50Hz moeten volgende wijzigingen worden aangebracht : aansluiting van de motoren, van de thermische
relais van de schakelaars en het
gebruik van een scheidingstransformator van 1000VA op het bedieningscircuit (wordt niet bijgeleverd, gelieve ons
te raadplegen).

Montage van de dichtheidcontroleur
VPS 504 S02
Voor de branders EK 06.160, 210
· De twee schroeven pa en pe van
het ventiel verwijderen volgens
tekening.
· De aanwezigheid van twee O-ringen
op de VPS controleren.
· De VPS bevestigen met de vier
zelftappende schroeven
· De kabel verbinden met stopcontact
7P volgens het elektrische schema.
· Het stopcontact 7P verbinden op de
VPS
· Vervolgens de dichtheid controleren.
Aansluitingen van de gasdrukaftakkingen.
· De twee deksels pF en pL op het
verbindingsstuk verwijderen.
· Met een goedgekeurd product de
twee koppelstukken die aan de
drukbuizen pF en pL bevestigd zijn,
monteren.
· De verbinding uitvoeren tussen het
ventiel en het verbindingsstuk met
buizen die de codes pF en pL
dragen voor een gasverdeelbuis aan
de rechter kant of de overige buizen
die de codes pF en pL “links”
dragen voor een plaatsing aan de
linkerkant.
· Daarna de dichtheid controleren.
8
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Voor andere spanningen en frequenties
gelieve ons te raadplegen.
Gasverdeelbuis
· Op het ventiel de reserveaftakkingen
op de elektrische plaat aansluiten.

Installatie

Stookolieaansluiting
Aansluiting stookolie
De schema’s hieronder maken het
mogelijk de binnendiameter van de
buizen te bepalen.
Er zijn twee klassieke gevallen :
– In directe aanzuiging :

in functie van de lengte L, en van de
aanzuighoogte of van de drukleiding H
en de onregelmatigheiden in het
traject.
Die lengten houden rekening met de
aanwezigheid van een manueel
bediend kwartslagventiel, een
terugslagklep en vier kniestukken. De
maximale onderdruk is beperkt tot 0,4
bar.
– Op de transfertkring :

Korrektie van de hoogte
Pomp in aanzuiging (H +) of in toevoer (H -)
Hoogte (m)

H fiktief (m)
0

0-500
501-800

0,5

801-1300

1,0

1301-1800

1,5

1801-2200

2,0

Vb. : hoogte 1100m. H fictive = 1m H reeël 2 m.
gekorigeerd voor aanzuiging
2+1=3m
H gekorigeerd voor toevoer
2-1 =1m
Kies in de tabel de Ø van de leiding in funktie van de totale
getrekte lengte t ssen de tank en de pomp. Wanneer H
gekorigeerd voor aanzuiging meer dan 4m is voorzie eenn
transfertpomp (druk max 2 bar).

H

Dubbelbuisintallatie L (m)

gecorrigeerd

EK 06.120, 160, 210

(m)

4,0
3,0
2,0
1,0
+0,5

Al naargelang van het type van de
installatie moeten de kenmerken van
de bijvuldrukpomp aan verscheidene
criteria voldoen, met name :
– het debiet per uur,
– de doorstroomsnelheid van de
vloeistof,
– de maximum-bijvuldruk.
Deze opstelling verdient de voorkeur
om een hogere levensduur van de
verstuivingspomp te bereiken.
In de twee klassieke gevallen dient een
filter 120µm² en een kwartslaghandventiel - aan het gebruik aangepast (niet bijgeleverd) vóór de soepele leiding
voor de aanzuiging of de aanvoerdruk te
worden gemonteerd.

Ø (mm)
10/12

12/14

14/16

51
45
38
32
29

83
83
82
69
62

83
83
83
83
83

0

26

56

83

-0,5
-1,0
-2,0
-3,0
-4,0

22
19
13
6
0

49
42
29
16
2

83
80
55
31
6

Belangrijk :
In de aanzuiging :
· Het aanzuigbuizenstelsel tussen de
verstuivingspomp en het dompelkanaal
in de tank volledig met stookolie vullen.
Op de transfertleiding :
· Vullen, bijvullen, ontluchten en de druk
op max. 2bar in het circuit regelen.
Het verdient aanbeveling een pressostaat
te plaatsen om de werking van de
brander te ondersteunen bij de
aanvoerdruk.
· De dichtheid controleren.
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Ingebruikname
Voorafgaande controles / dichtheid
Instelling van de luchtpressostaat
Keuze van de brandstof
De ingebruikname van de brander
betekent tegelijkertijd ingebruikname van
de hele installatie met de verantwoordelijkheid van de installateur of zijn vertegenwoordiger. Alleen hij kan er borg voor
staan dat de gehele verwarmingsinstallatie overeenstemt met de regels van de
kunst en met de reglementering van
kracht.
Voordien moet de installateur in het bezit
zijn van een “certificaat van conformiteit
van het verbrandingsgas”, uitgereikt door
de goedgekeurde instelling of de uitbater
van het netwerk en moet de dichtheidscontrole hebben laten uitvoeren en het
ontluchten van de leidingen vòòr het
manuele kwartslagventiel. Eveneens
moet de aanzuigingleiding voor de
stookolie volledig gevuld zijn, ontlucht en Voor stookolie
– het peil van de stookolie in de tank,
onder druk gezet in het geval een aan– vullen van de aanzuigbuizen,
voerdruk aanwezig is.
– de stand van slangen : aanzuiging
en terugkeer,
Voorafgaande controles
– de aanvoerdruk bij 2 bar max,
· Controleren :
– de stand van de controleventielen
– de elektrische spanning en de
en van de voorfilter.
frequentie die ter beschikking staan,
Voor gas
en die vergelijken met degene die
op de kenplaatjes zijn aangebracht, – dat de aard van het gas en de
distributiedruk aan de brander
– de polariteit tussen de fase en de
aangepast zijn.
neutrale geleider,
– de verbinding tussen de
Controle van de dichtheid
aardingsdraad die vooraf getest
Stookolie
werd,
· Deze operatie wordt uitgevoerd bij
– afwezigheid van potentiaal tussen
het ontsteken terwijl de brander
de neutrale geleider en de
brandt.
aardingsgeleider,
Gas
– rotatiezin van de motoren,
– thermisch relais alleen in de
· Een manometer vóór de
gasverdeelbuis aansluiten.
manuele stand (H) en de regeling
van de intensiteit.
· Het manuele kwartslagventiel
openen en opnieuw sluiten.
· De elektrische voeding onderbreken.
· De voedingsdruk controleren en ook
· De afwezigheid van de spanning
de stabiliteit ervan in functie van de
controleren.
tijd.
· De ventielen van de brandstof sluiten.
· Met behulp van een schuimend
· De onderhoudsinstructies van de
product dat voor dit gebruik geschikt
fabrikant van de ketel en de
is, de dichtheid controleren van de
reglementering bestuderen.
verbindingen van de gasverdeelbuis
· Controleren :
controleren, alsook de uitwendige
– dat de ketel vol is met water onder
filter.
druk,
Geen enkel lek mag worden
– dat de circulatiepomp(en) werkt(-en),
vastgesteld.
– dat de mengkraan(-kranen) open is
· De leidingen na het manuele
(zijn),
kwartslagventiel ontluchten.
– dat de toevoer van lucht voor de
verbranding en de afvoer van de
· De aftap-opening opnieuw sluiten,
afvalstoffen van de verbranding ook
de manometer verwijderen, en de
werkelijk klaar voor gebruik zijn en
drukmeetnippel sluiten.
compatibel met het nominale
vermogen van de brander en de
brandstoffen,
– de aanwezigheid en de werking van
de trekregelaar op de afvoerbuizen
voor de rookstoffen,
– de aanwezigheid, de calibratie, het
inregelen van de elektrische
beschermingsinstallatie,
– het inregelen van het regelcircuit
van de ketel.
10

0202 / 13 007 392D

Instelling van de luchtpressostaat
· De verbinding van de soepele
leiding controleren. De + van de
drukmeetnippel aan de + van de
pressostaat. De andere
drukmeetnippel moet open blijven.
· De doorzichtige kap afnemen. Het
apparaat omvat een aanwijzer ½¯
en een verplaatsbare gegradueerde
schijf.
· Voorlopig instellen op het minimum
van de waarde aangeduid op de
gegradueerde schijf.

Selectie van de brandstof
Na levering geschiedt de selectie van
de brandstof automatisch met
schakelaar S4 geplaatst op het TC
(= bedieningspaneel). Optioneel, is het
mogelijk de brandstof met
afstandsbesturing te selecteren.
Keuze van de brandstof
Als beide brandstoffen ter beschikking
staan :
Regelen in volgende volgorde :
1. Huisbrandstookolie met 90% van het
nominale vermogen van de nieuwe
ketel of bij ontbreken ervan het
percentage instellen naargelang van
het geval.
2. De gasvormige brandstof, aardgas of
propaan. Het nominale debiet hangt af
van het nominaal luchtdebiet dat wordt
gedefinieerd volgens het afregelen van
de stookolie.
Deze procedure beantwoordt aan het
optimaal gebruik van de ketel-brander
combinatie.

Notities
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Ingebruikname
Controles en instellingen
Verbrandingsapparatuur en secundaire lucht
Controle en instellingen van de
verbrandingsapparatuur
Zoals de brander wordt geleverd, is die
voor aardgas ingesteld.
· De veiligheidsschroef D verwijderen.
· De mobiele as E verwijderen.
· Het lichaam van de brander openen.
· De twee onstekingskabels afkoppelen.
· De slangen de hydraulische verdeler
afkoppelen.
· De vier schroeven 1 van de RTC
plaat losschroeven.
· De moer en de zij-schroef C
losschroeven, die de gas
toevoerleiding vastzetten.
· De verbrandingsapparatuur uitnemen.
· De instellingen controleren
van de onstekingselektroden en van
de diffusoren volgens het
beschikbare gas en volgens de
tekeningen die hier opgenomen zijn.
· De sproeiers afregelen en plaatsen in
functie van het vermogen van de ketel.
· De aanwezigheid en de stand van
de O-ring J1 op de
gastoevoerleiding controleren.
· Het geheel opnieuw monteren.
· Controleren :
– dat de schroef en de moer C
goed vastgeschroefd zijn, alsook
de moer van de slang
– daarna, de dichtheid.

Secundaire lucht
Dat is het debiet van de lucht dat
tussen de diameter van de deflector en
de basis wordt toegelaten.
e stand van de deflector (maat Y) wordt
afgelezen op een gegradueerde plaat
van 0 tot 50 mm op het RTC-systeem.
(RTC = bewaarde kopinstellingen).
De secundaire lucht is maximaal op de
aanduiding 50 en minimaal op de
aanduiding.
In de levertoestand is de maat Y op 20
of 30 mm ingesteld (zie tabel).
Maar, naargelang van :
– de kwaliteit van de ontsteking
(schok, vibratie, ratelen, vertraging),
– de hygiëne van de verbranding.
Is het mogelijk deze waarde bij te regelen.
Regeling
Wordt gerealiseerd zonder de brander
te demonteren, terwijl hij werkt of bij
stilstand, naargelang van de hierin
vermelde waarden.
Door de maat Y de verminderen,
verhoogt het CO2-gehalte en
omgekeerd.
· de twee schroeven 2 (tekening)
losschroeven.
· het geheel in de gewenste zin
verschuiven.
· de twee schroeven 2 opnieuw
vastschroeven.

Type
AGP

Brandervermogen kW

Maat
Y mm

EK 06.120
EK 06.160

700
900
1100
1200

0
10
20
25

EK 06.160

1100
1300
1600

20
30
50

EK 06.210

1300
1500
1700
1900
2050

10
20
30
40
50

in vette druk : uitrusting bij levering

Legende
De functie van ieder ventiel is op het
lichaam van de verdeler gegrift, met
name S, 1, 2, 3.
De elektrische connectoren zijn
gekenmerkt met VS, S1, S2, S3.
S+VS = Y17 Veiligheidsventiel
1+S1 = Y1 Ventiel voor de 1ste trap
2+S2 = Y2 Ventiel voor de 2de trap
3+S3 = Y3 Ventiel voor de 3de trap
1
2
Y
12

Vier schroeven om de
verbrandingsapparatuur
Twee schroeven om de maat Y te
regelen.
Waarde de secundaire lucht.
0202 / 13 007 392D

Ingebruikname
Regeling
Diffusoren en spruitstukken
Aardgas

Fabriekinstelling
5 open sleuven aan de buitenkant (pijl) + 1
sleuf aan de binnenkant over 1 diffusor die
met A aangeduid zijn naargelang van de
stand van diafragma E.
Bevestiging van de deflector op de drie
diffusoren A en B met 3 niet-doorboorde
schroeven M5x6.
5 open sleuven aan de buitenkant (pijl) + 0
sleuven aan de binnenkant over 5 diffusoren
die met B en BF aangeduid zijn naargelang
van de stand van diafragma E.
Bevestiging van de deflector op de drie
diffusoren BF met 3 F doorboorde
schroeven met diameter 3 (injectie vooraan).

Propaangas

Aangeraden instelling
3 open sleuven aan de buitenkant (pijl) + 1
sleuf aan de binnenkant over 3 diffusoren
die met A zijn aangeduid volgens de
oriëntatie van diafragma E.
Bevestiging van de deflector op de drie
diffusoren A met 3 niet-doorboorde
schroeven M5x6.
3 open sleuven aan de buitenzijde (pijl)
en 0 sleuven aan de binnenzijde op de 3
diffusoren die met BF zijn aangeduid
volgens de oriëntatie van diafragma E.
Bevestiging van de deflector op de drie
diffusoren BF met 3 F doorboorde
schroeven diam. 3 (injectie vooraan).

0202 / 13 007 392D
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Ingebruikname

Keuze van de sproeiers
Brander
vermogen

Stookoliedebiet

kW

kg/h

06.120

700
900
1100
1200

60
76
93
102

06.160

700
900
1100
1300
1600

06.210

1150
1400
1700
1900
2050

Type

Sproeiers Danfoss
(1)US gal/h
45° B of 60° B
ste

de

bar

de

2 trap

3 trap

1

2

3

7,5
7,5
8,5
8,5

3,75
5
7,5
7,5

3,75
5
7,5
7,5

12,5
15,5
14,0
15,5

12,0
15,5
13,5
13

12,0
15,5
13,0
14,5

60
76
93
110
135

7,5
7,5
8,5
11
11

3,75
5
7,5
7,5
11

3,75
5
7,5
7,5
11

12,5
15,5
14,0
14
14

12,0
15,5
13,5
14
14

12,0
15,0
13,0
13,5
13,5

97
118
142
160
173

11
11
13,5
12
13,5

8,5
10
11
12
13,5

8,5
10
11
12
13,5

10,5
14,5
13,5
15,5
16

10,0
14,0
12,0
15,0
15,0

10,0
13,5
11,5
14,0
14,0

1

trap

Pompdruk

Bij de levering is de pomp geregeld voor 13,5 bar ± 0,5 bar
In vette druk : bij de levering 1 kg brandstof bij 10°C = 11,86 kW (1) equivalente sproeiers : Steinen 50° SS - Hago 60P, 45 P.

14
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Ingebruikname
Beschrijving en instellingen
Lucht voor de verbranding
Servomotor Y10
1
Index in reliëf op de kast voor een
nulinstelling van de
nokkentrommel
2
Acht instelbare nokken met
vertandingen
3
Instelbare gegradueerde schijf
voor de stand van de servomotor
4
Aansluitklemmen
5
Sleutel voor het regelen van de
nokken
6
Identificatie van de servomotor
C
Drukknop voor het onkoppelen
van de nokkentrommel (met een
vergrendelpen)

m Nietbewegen
Belangrijk :
Deze servomotor is voor een specifiek
gebruik bestemd.
Het niet in acht nemen van deze
specifieke bestemming kan materiële
schade veroorzaken.
A
B
C

Functie van de nokken
Nok Functie
I
Nominaal luchtdebiet (stookolie en
gas)
II
Sluiten lucht bij stilstand 0°
III
Luchtdebiet bij ontsteking van het
gas
IV
Ontstekingsluchtdebiet 1ste trap
stookolie
V
Gasregeldebiet
VI
Luchtdebiet 2de trap stookolie
VII Voeding ventiel stookolie 2de trap
· Enkele graden lager instellen dan
de waarde afgelezen op nok VI
VIII Voeding ventiel stookolie 3de trap
· Enkele graden lager instellen dan
de waarde afgelezen op nok I.

10

Type
3 trappen
combi
EK06.120
EK06.160

EK06.160

EK06.210

Brandervermogen
kW
700
900
1100
1200
1100
1300
1600
1150
1400
1700
1900
2050

Gegradueerde sector van 0 tot
90°.Duidt de amplitude van de
luchtklep aan.
Koppeling tussen de luchtklep en
de servomotor.
Standindex van de luchtklep.

Instelling
· De nulinstelling van de
nokkentrommel controleren.
· De getande nokken vooraf instellen
volgens het vermogen van de ketel
en de waarden opgegeven in de hier
opgenomen tabel.

m

Om dit te doen :
· Met de hand of met een sleutel op de
nokken inwerken. De hoekinstelling kan
worden afgelezen via de rode cijfers in
vergelijking met de index 10 die op
iedere nok is aangebracht..
De nokkentrommel draait bij het openen
van de lucht in rechtse draairichting.

Instelling van de nokken in °
I
40
50
55
60
55
70
90
52
65
80
100
100

II
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

III
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

IV
20
22
25
28
25
30
30
25
25
35
35
40

V
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

VI
30
37
40
40
40
45
50
42
45
55
55
60

VII
25
30
35
35
35
35
40
30
40
47
48
50

VIII
35
45
50
50
50
60
75
47
60
70
70
75

In vette druk : bij de levering
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Ingebruikname
Beschrijving en instellingen
Gasventiel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Elektrische aansluiting van de
pressostaat (DIN 43650)
Elektrische aansluiting van de
elektromagnetische klep (DIN
43650)
Pressostaat
Ingangsflens
Drukmeetnippel G 1/8 voor de filter
mogelijk aan beide kanten
Filter onder het deksel
Kenplaatje
Verbinding G 1/8 voor de luchtdruk
pL.
Stelschroef van de verhouding V
Drukmeetnippel pe G 1/8 aan beide
zijden.
Gasdrukmeetnippel pBr M4 (V2)
Stelschroef voor de correctie van
nulpunt N.
Verbinding G 1/8 voor de druk van
de branderkamer pF.
Verbinding G 1/8 voor de gasdruk
pBr
Uitgangsflens
Drukmeetnippel pa na V1 aan de
twee zijden.
Werkingsaanwijzer V1, V2
(optioneel)
Buizen voor drukaftakking pBr - pL pF

Afsluiter MB VEF
De MB VEF …-afsluiter is een compact
geheel dat volgende delen omvat : een
zeef, een instelbare pressostaat, een
snel opengaande en sluitende
niet-instelbare veiligheidsafsluiter, een
hoofdklep die door de proportionele
regelaar wordt bediend, met instelbare
opening (V en N), die het mogelijk maakt
een constante verhouding te bereiken van
het gasdebiet tot het luchtdebiet. Het sluiten
geschiedt snel.
De regelaar houdt ook rekening met de
druk pF in de verbrandingskamer of de
atmosferische druk.
Bij de levering is de klep vooraf ingesteld
volgens de tabel in bijlage.

Instelling van de gaspressostaat
· De doorzichtige kap afnemen. Dit
onderdeel omvat een aanwijzer x
en een verdraaibare gegradueerde
schijf.
· Voorlopig de pressostaat instellen
op het minimum van de waarde
aangeduid op de gegradueerde
schijf.

Brander EK 06.120, 160, 210 GL-ZVT

Instellen van de regelaar
Alle instellingen worden uitgevoerd
terwijl de brander in werking is.
· Met en zeskantsleutel van 2,5 mm
aan twee schroeven draaien.
– de schroef V geeft de verhouding
gas/lucht. Graduatie van 0,75 tot
3,0.
– de schroef N maakt het mogelijk
het luchtoverschot te corrigeren
met het minimumdebiet. Graduatie
van -2 tot +2.

p
20
25
20
25
37
30 50
37
30 50

VEF

100

V

1,25

100

N

0

16

407

412

420

V

1,25

N

0

V

1,25

N

0

425
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Ingebruikname
Beschrijving en instellingen
Dichtheidscontroleur van de gasventiel
Dichtheidscontroleur VPS 504 S02
Voor branders EK 06.160, 210
Werkingsprincipe :
Het controleapparaat heeft tot gevolg
dat vòòr ieder starten van de brander
de dichtheid tussen de veiligheidsventiel en het hoofdventiel wordt getest
met een verhoging van de
distributiedruk.
Vanuit elektrisch oogpunt wordt de
dichtheidscontroleur aangesloten in
serie tussen het thermostatisch circuit
en de bedienings- en veiligheidskast
van de brander.
Opstelling :
Direct op het ventiel

1
3
4
5
6
7
8
9
10

Verloop van het programma :
Bij stilstand zijn de veiligheids- en
hoofdventielen gesloten.
Bij themostatisch sluiten, wordt de
dichtheidscontroleur onder spanning
gesteld, via de overdruk wordt de
distributiedruk verhoogd met 20 mbar.
Na maximaal 30 seconden zijn in
werking :
– Dichtheidstest is gevalideerd. De
gele verklikkerlamp brandt, een
spanning wordt vrijgegeven om de
bedienings- en veiligheidskoffer te
voeden voor de brander die zijn
programma begint.
– Dichtheidstest is niet gevalideerd.
De rode verklikkerlamp, de
bedienings- en veiligheidskoffer
bevindt zich niet onder spanning.
Een manuele ingreep is nodig om een
controlecyclus op gang te brengen. Als
de fout blijft bestaan, het ventiel
vervangen.

stopcontact Wieland 7P
Filterelement
O-ring diam 10,5 x 2,25
Zekering T6,3 250V diam. 5 x 20
Gele verklikker aan :
Dichtheidstest gevalideerd
Rode verklikker aan :
Dichtheidstest niet gevalideed
Manuele ontgrendeling
Voorraad van vervangzekeringen
Drukaftakking pa (p2) diam. 9
pe + 20 mbar
Drukaftakking pe (p1) daim. 9
Toegangsdruk (verdeler)

Instelling :
De dichtheidscontroleur vereist geen
enkele instelling ter plaatse.
Werkingstest :
Gedurende de werkingstijd van de
dichtheidscontroleur.
· De drukaftakking pa openen. Het lek
dat hierdoor wordt veroorzaakt
verhindert het stijgen van de
overdruk, en na 30 s schakelt het
apparaat zich in beveiliging.
· De drukaftakking pa opnieuw sluiten.
· De beveiliging ontgrendelen van de
dichtheidscontroleur door op de rode
verklikkerlamp te drukken.
De dichtheidscontrole begint opnieuw
et na 30 s gaat de gele lamp opnieuw
branden, en stelt de bedienings- en
veiligheidkoffer onder spanning, die
dan zijn programma aanvangt.
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t1
t2
t2’
t3
t3’
t4
t4’

Storing
Störung
Trouble
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Begrenzer
Begrenzer
Limiter

Brandermotor
Brennermotor
Burner motor

Voorventilatietijd met luchtklep open
Veiligheidstijd
Veiligheidstijd of 1ste veiligheidstijd voor brander met piloot
Korte voorontstekingstijd (transfo, klem 16)
Lange voorontstekingstijd (transfo, klem 15)
Interval tussen de spanning aan klem 18 (begin 12) en 19 (BV1-BV2)
Interval tussen het begin van t2’ en 19 (BV2)

Pressostaaat
Druckwächter
Pressure switch

Benodigde ingangssignalen
Uitgangssignalen

Ontstekingstransformator
Zündtrafo.
Ignition transfo.
t5
t6
t7
t10
t11
t12
t13
t16

Brand-stof-ventiel
Oelventil
Oil valve

Servomotor
Stellantrieb
Damper motor

Vlambewaking
Flammenwächter
Flame

Reset
Reset
Reset
Interval tussen spanning op klem 19 en 20 (BV-regeling)
Naventilatietijd (met M2)
Interval tussen het bevel tot starten en spanning op 7
Interval tussen het starten en de luchtdrukcontrole zonder de tijd van het traject van de klep
Tijd voor het traject van de luchtklep stand OPEN
Tijd voor het traject van de luchtklept stand MINI
Toelaatbare tijd voor naverbranding
Interval tot bevel tot openen van de luchtkler

Regeling
Regelung
Regulator

Ingebruikname

Werkingsdiagramma van de branderautomaat LFL 1.333

Ingebruikname

Programma van de automaat LFL 1.333
Programma van de automaat LFL
1.333 (AGP)
t1 : voorventilatietijd
30s
t2 : 1e beveiligingstijd
3s
t3 : voorontstekingstijd
6s
beveiligingstijd bij
verdwijnen van de vlam
< 1s
Werking van de automaat
De bedienings- en veiligheidskast
LFL... is een apparaat met onderbroken
werking (beperkt tot vierentwintig uren
in continu-werking).
Voor meer duidelijkheid geeft het
principediagramma niet alle elektrische
elementen weer.
Het veronderstelt dat :
– de elektrische voeding conform is.
– de voorregeling van de pressostaten
en de nokken van de servomotor
correct werden uitgevoerd.
Signalen voor
bediening van de koffer
Benodigde
ingangssignalen
De nummers van de klemmen zijn die
die op de basis van de bedienings- en
beveiligingskoffer zijn opgegeven.
Iedere programmasstap is aangeduid
met een leesbaar symbool dat zich op
een draaiende schijf bevindt dichtbij de
heerlaadknop.

w

x

r

v
A
B

Afloop van de stappen van het
programma :
Onder spanning stellen van de
motor (klem 6) wanneer :
– de spanning van het net
wordt toegepast op klem1
– de luchtklep is gesloten : de
spanning op de klem 11
wordt toegepast op klem 8.
– de luchtpressostaat bevindt
zich in ruststand : de
spanning van klem 12 wordt
toegepast op klem 4.
– de thermostaten (begrenzer
en beveiliging) en de
gaspressostaat min zijn
gesloten : de spanning op
klem 4 wordt toegepast op
klem 5
Besturing van de servomotor
(nok I) in stand met grote
opening (klem 9) met
bevestiging (klem 8) : aanvang
van de voorventilatie.
Aanvang van de permanente
luchtcontrole via de pressostaat
en bevestiging op klem 14 : het
circuit tussen klemmen 4 en 13
is onderbroken.
Bediening van de servomotor
(nok III) in onstekingsstand
(klem 10) met bevestiging van
stand (klem 8).
Aanvang van de voorontsteking
(klem 16)
Gelijktijdig openen van het
veiligheidsventiel en het
hoofdventiel (klem 18) : begin
van de beveiligingstijd.

y
s
t

Stilstand van de
ontstekingstransformator en
een beetje later, Einde van de
beveiligingstijd.
Toestemming van de regeling
van het vermogen (klem 20).
Stilstand van de brander door
onderbreken van de
beperkingsthermostaat en
vervolgens van de bediening
van de servomotor (nok II) in
gesloten toestand.

Belangrijk :
Bij continu-werking is een thermostatische onderbreking vereist na
vierentwintig uur.

Aanvang van de permanente
controle van aanwezigheid van
de vlam.
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Ingebruikname
Functies
Bedieningspaneel TC
TC

Functies van de schakelaars TC
A2

Genormaliseerde plaatsing.
48x48 mm of 48x96 voor een
vermogensregeling (optioneel)

B10 Meetbrug celstroom. Geplaatst
naast de motorcontactor.
F10 Zekering van het TC
Groene verklikkers
H1

Brandstof STOOKOLIE

H4

Brandstof GAS
Driestandenschakelaars

Bedieningspaneel TC
Alle bedieningsorganen zijn zichtbaar
van buitenuit.
Een afneembaar doorzichtig deksel dat
op de kap klemt, geeft toegang tot de
verschillende bedieningen en mogelijke
controles voor de regeling en
vervolgens voor het gebruik van de
brander.
De tabel van de TC-bediening omvat
eveneens een stopcontact voor de
ionisatiestroom, twee groene
verklikkers die de gebruikte brandstof
aangeven en de beschermingszekering
van het bedieningscircuit.
Om het deksel af te nemen een lichte
druk uitoefenen met de hand aan één
van beide zijden s.
Naar zich toe trekken om het deksel vrij
te maken.
Om opnieuw in positie te brengen, in de
zitting en een lichte druk uitoefenen op de
twee punten van de clip.

S1

Algemene schakelaar van het TC
0
Zonder spanning
1
Onder spanning,
groene verklikker H10
brandt op de schakelaar

S2

Keuzeschakelaar van de
werkingsmodus
Auto Automatische plaatselijke
modus
K
Manuele modus

S3

Werkt gekoppeld met
S29J - S2K
+/Verhoging/vermindering
van het vermogen

S4

Werkt gekoppeld met
S29J - S2K
Keuzeschakelaar voor de
brandstof stookolie of gas

S7 en S8
Werking gekoppeld met
S29J - S2K
Schakelaars in manuele stand,
van de trappen stookolie.
S7.1 Ontstekingsdebiet en 1ste
trap
S8.2
+
Debiet in 2de trap
S7.2
S8.3
+
Nominaal debiet en 3de trap
S7.2
S29 Keuzeschakelaar van de
besturingsplaats
J
Plaatselijke modus
H
Afstandsbestuurdemodus
voor verandering van
brandstof (optioneel)
SA1 Geplaatst op de koffer met
visualisering :
- van het programma,
- van de fouten : rode
verklikkerlamp brandt en de
drukknoppen voor reset.

20
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Ingebruikname
Beschrijving en instellingen
Stookoliepomp
Ontsteking van de stookolie
Ontsteking van de stookolie
Waarschuwing :
De ontsteking mag worden
uitgevoerd, wanneer alle
voorwaarden die voordien werden
opgenoemd in de voorgaande
hoofdstukken in acht werden
genomen, meer bepaald in
verband met de keuze van
voorrangsbrandstof (stookolie).
· Een manometer op de verdeler met
graduering van 0 tot 30bar voor de
verstuivingsdruck installeren.
· Op de pomp installeren :
– een vacuümeter met graduering
van 0 tot 1bar (op 5 of 5.1) als
aanzuig,
– een manometer met graduering
van 0 tot 6bar (op 5 of 5.1) als de
bijvuldruk 2 bar is.
· Een microamperemeter
(schaalverdeling 0-500µA DC) op de
plaats van de meetbrug aansluiten.
Die bevindt zich ofwel naast de
motorcontactor.
De richting van de aansluiting in
acht nemen.
· De brandstofventielen openen
· De schakelaars onder spanning
zetten S1/H10.1 - S29J - S2K S4 Stookolie - S7.1.
· Het thermostatische circuit sluiten
· De bedienings- en veiligheidskoffer
ontgrendelen
De brander werkt.
Gedurende de voorventilatietijd :
· De pomp ontluchten via de opening
in een drukaftakking
De brander ontsteekt in de 1ste trap.
De kwaliteit van de ontsteking beoordelen.
· Controleren : (zie tabel)
– de verstuivingsdruk
– de stand van nok VII.
· De schakelaars S7.2 - S8.2 in
werking stellen.
De brander werkt in de tweede trap
· De verbranding controleren.
Bijregelen indien nodig.
· De schakelaar S8.3 omkantelen
De brander werkt in nominaal debiet in
de 3de trap.
· De verbranding controleren
· De druk van de pomp aflezen en
bijregelen, om het gewenste
nominale vermogen te verkrijgen.
· Het luchtdebiet bijregelen door nok I
van de servomotor te verstellen.
De rooktemperatuur in acht nemen die
wordt aangeraden door de constructeur
van de ketel om het vereiste nuttige
rendement te bereiken.
· Het vermogen verminderen tot de
debieten van de tweede trap (minimum
regeling) en vervolgens op de 1ste trap.
· De verbranding controleren op die
twee punten.

m

AJ6 CC1004 3P

m

Legende
1
Aanzuiging of bijvul
M16 x 1,5
2
Terugkeer
M16 x 1,5
3
Uitgang sproeier
M14 x 1,5
4
Drukaftakking
G1/8
5
Onderdrukaftakking
of aanvoerdruk
G1/8
en toegang tot de aftakschroef
(zeskant, 4mm) te verwijderen
voor werking in enkelbuissysteem
In dat geval, de terugloop 2
afsluiten
5.1 Onderdrukaftakking
of aanvoerdruk
G1/8
6
Drukregeling
Regeling van de stookoliedruk
Bij de levering is de pomp geregeld
voor 13,5bar.
· Schroef 6 rechtsom draaien, de druk
stijgt en andersom.
In directe aanzuiging van de tank, is
de maximale onderdruk 0,4bar.
In bijvulwerking is de maximale druk
2bar.
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Volgens de gemeten waarden op de
brander inwerken, gedurende de
werking, op nok VI (2ª etapa) en op nok
IV (1ª etapa).
· Het vermogen opnieuw verhogen tot
het nominaal debiet en de
verbranding controleren.
· De resultaten van de verbranding
optimaliseren door in te werken op
de regeling van de secundaire lucht
(maat Y) volgens de procedure die
staat beschreven in het hoofdstuk
“Instelling verbrandingsapparatuur
en de secundaire lucht”.
· Verminderen van de maat Y, de
verhouding CO2 vergroot en
omgekeerd.
Een wijziging van de maat Y kan een
correctie vereisen van de luchtdebieten
en de verstuivingsdruk.
· In dit geval de
verbrandingsmetingen controleren.
Belangrijk :
Niet meer inwerking op de maat Y.
De werking beoordelen :
bij de ontsteking, bij de verhoging en bij
de vermindering van het vermogen.
· De verbrandingsapparatuur
afnemen, volgens de procedure die
staat beschreven in het hoofdstuk
“instellingen van de
verbrandingsapparatuur en de
secundaire lucht.
· De algemene toestand van de
verschillende onderdelen : deflector,
basis, elektroden,
· De instellingen corrigeren als er
onregelmatigheden zijn.
· Het geheel opnieuw monteren.
· De dichtheid van het stookoliecircuit
controleren.
In directe aanzuiging van de tank, is
de maximale onderdruk 0,4bar.
· De manometers verwijderen en de
vacuummeter op het stookoliecircuit
afnemen.
· Overgaan naar de instellingen en de
veiligheidscontroles.

Ingebruikname
Instelling van de stookolie druk
Instellingen en controles en beveiligingen
Brander
vermogen

Stookoliedebiet

kW

kg/h

06.120

700
900
1100
1200

60
76
93
102

06.160

700
900
1100
1300
1600

06.210

1150
1400
1700
1900
2050

Type

Sproeiers Danfoss
(1)US gal/h
45° B of 60° B
ste

de

bar

de

2 trap

3 trap

1

2

3

7,5
7,5
8,5
8,5

3,75
5
7,5
7,5

3,75
5
7,5
7,5

12,5
15,5
14,0
15,5

12,0
15,5
13,5
13

12,0
15,5
13,0
14,5

60
76
93
110
135

7,5
7,5
8,5
11
11

3,75
5
7,5
7,5
11

3,75
5
7,5
7,5
11

12,5
15,5
14,0
14
14

12,0
15,5
13,5
14
14

12,0
15,0
13,0
13,5
13,5

97
118
142
160
173

11
11
13,5
12
13,5

8,5
10
11
12
13,5

8,5
10
11
12
13,5

10,5
14,5
13,5
15,5
16

10,0
14,0
12,0
15,0
15,0

10,0
13,5
11,5
14,0
14,0

1

trap

Q GAS EN STOOKOLIE

Pompdruk

Bij de levering is de pomp geregeld voor 13,5 bar ± 0,5 bar
In vette druk : bij de levering 1 kg brandstof bij 10°C = 11,86 kW (1) equivalente sproeiers : Steinen 50° SS - Hago 60P, 45 P.

Q GAS
Instelling en controle van de
beveiliging
Pressostaat gas :
· Regelen bij een minimumdistributiedruk
De brander werkt bij onstekingsdebiet.
· Langzaam het manuele
kwartslagbrandstofventiel dichtdraaien
De brander moet halthouden wegens
gebrek aan gasdruk.
· Het manuele kwartslagventiel
opnieuw openen. De brander start
automatisch. De pressostaat is
ingesteld.
· De kap bevestigen en vastschroeven.
Dichtheidscontroleur : VPS
Voor de branders EK 06.160, 210
· pa op de VPS openen
· de brander opnieuw starten.
Na 30s met de VPS zich in beveiliging
stellen (rode lamp brandt).
· pa opnieuw sluiten.
· De beveiliging van de VPS
ontgrendelen door op de rode
verklikkerlamp te drukken.
De controlecyclus wordt opnieuw
aangevat.
De brander werkt.
· De dichtheid controleren.
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Luchtpressostaat.
De brander werkt bij onstekingsdebiet.
· Het onderbrekingspunt van de
luchtpressostaat zoeken
(vergrendeling).
· De uitgelezen waarde
vermenigvuldigen met 0,8 om het
instelpunt te verkrijgen.
· De brander opnieuw starten.
· De twee kabels van de
microamperemeter tegelijkertijd
ontkoppelen.
De koffer moet zich onmiddellijk
vergrendelen.
· de meetbrug en de kappen
terugplaatsen
· de meetinstrumenten afkoppelen
· de drukaftakstukken opnieuw sluiten.
· de koffer opnieuw ontgrendelen.
De brander werkt op gas of op
stookolie (de twee brandstoffen zijn
beschikbaar).
· Via de schakelaar S4 de andere
brandstof kiezen. De brander stopt...
vervolgens start hij opnieuw met de
gekozen brandstof.
· Controleren :
– de dichtheid tussen de flens en de
voorkant van de ketel.
– het openen van het regelcircuit
(veiligheidsbeperking).
– de stroomsterkte bij het thermisch
relais van de ventilatormotor :
EK06.120, 06.160 :5,5A / 400V
EK06.210 :
6,6A / 400V
Cel
· De cel testen in simulatie en in
verdwijning van de vlam.
· De verbranding controleren in de
werkelijke uitbatingsomstandigheden
(deuren dicht, kap op zijn plaats,
enz.), alsook de dichtheid van de
verscheidene circuits.
Wanneer de verbrandingstests GAS
gevalideerd zijn, overschakelen naar
STOOKOLIE.
· De verbranding STOOKOLIE
controleren die moet worden
omgeschakeld ten opzichte van de
oorspronekelijke regeling.
· de resultaten op gepaste
documenten optekenen, en die
mededelen aan de
vertegenwoordiger.
· in automatische werking stellen.
· de noodzakelijke inlichtingen voor de
uitbating vrijstellen.
· het stookplaatsplaatje op een
zichtbare plaats aanbrengen.
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Ingebruikname
Controle van de werkingscyclus
Ontsteking van het gas
Controle van de werkingscyclus op
GAS
De stookolieventielen moeten dicht zijn.
· Het manuele kwartslagventiel van de
brandstof openen en onmiddellijk
opnieuw sluiten.
· De brander onder spanning stellen.
· Op de TC van de brander de
manuele werking selecteren
S1/H10.1 - S29J - S2K - S4 gas.
· Het thermostatische circuit sluiten.
Voor de branders EK 06.160, 210 de
dichtheidscontroleur onder spanning
plaatsen. Na 30s, als de test
gevalideerd is, gaat de oranje lamp
branden. Een spanning voedt de
bedienings- en veiligheidskoffer. De
rode lamp van de koffer gaat branden.
· De werking van de bedienings- en
veiligheidskoffer ontgrendelen en
controleren.
Het programma dient als volgt te
verlopen :
– volledig openen van de luchtklep,
– voorventilatie 30s,
– terugkeer naar stand voor
ontsteking,
– ontsteking van de elektroden 6s,
– openen van de ventielen.
– sluiten van de ventielen ten hoogste
3s na het openen
– stilstand van de brander wegens
gebrek van gasdruk en
vergrendeling van de bedienings- en
veiligheidskoffer door verdwijnen van
de vlam.
In geval van twijfel, de net
beschreven test herhalen.
Alleen na deze zeer belangrijke
controleoperatie van de werkingscyclus
is het mogelijk de ontsteking uit te
voeren.
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Ontsteking van het gas
Waarschuwing :
Het ontsteken kan worden
uitgevoerd wanneer alle vermelde
voorwaarden in de voorgaande
hoofdstukken in acht genomen
werden, met name de keuze van
de voorrangsbrandstof (stookolie).
· Een microamperemeter (schaal
0-500µA DC) op de plaats van de
meetbrug die onder het TC is
geplaatst.
De richting van de aansluiting in
acht nemen.
· De stookolieventiel sluiten.
· Het manuele kwartslagventiel van de
brandstof GAS openen.
· Het thermostatisch circuit sluiten.
Voor de branders EK 06.160, 210 de
dichtheidscontroleur onder spanning
zetten. Op het einde van de test (30s),
wordt de koffer onder spanning gesteld.
· De bedienings- en veiligheidskoffer
ontgrendelen.
De brander werkt.
· Controleren :
– de verbranding na verschijnen van
de vlam
– de globale dichtheid van de
gasverdeelpijp
Geen enkel lek mag worden
vastgesteld.
· De stroomsterkte van de cel aflezen
(waarde begrepen tussen 200 en
500µA)
· Het gasdebiet aan de teller meten
· Het vermogen verhogen tot een
nominaal debiet en inschakelen van
de drempels van schakelaar S3+ .
· De verbranding controleren.
De waarden van de rooktemperatuur in
acht nemen die door de constructeur
van de ketel wordt aangeraden om het
vereiste nuttige rendement te bereiken.
Naargelang van de verbrandingstests,
terwijl de brander in werking is, op het
nominaal debiet inwerken, via de
schroef V van het ventiel MB VEF.
· Om de CO2 verhouding te verhogen,
de verhouding vergroten, en
omgekeerd.
· De stroomsterkte van de cel uitlezen
(waarde begrepen tussen 200 en
500 µA)
· Het gasdebiet aan de teller meten
· Het vermogen verhogen of verlagen
door de afgelezen waarde op de
gegradueerde cilinder van nok I te
verhogen of te verminderen.
· De brander stoppen, en opnieuw
starten.
· De verbranding controleren zodra de
vlam verschijnt.
Naargelang van de gemeten waarden,
op de brander inwerken, terwijl de
brander werkt, op de schroef N van
ventiel MB VEF.

m

m
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· Indien nodig de waarde van nok III
bijregelen
· Het vermogen verhogen bij de
minimumwaarde van de regeling.
· De verbranding controleren
· Het debiet lucht/gas bijregelen door
in te werken op de nok V voor de
minimumregeling. Het proces voor
de instelling is identiek met die van
de nok I.
· Het vermogen opnieuw verhogen tot
het nominaal debiet en de
verbranding controleren.
Als de waarde veranderd is door in
te werken op de schroef N. De
verhouding V bijregelen in de
gewenste zin.
Niet inwerken op de instelling
van de maat Y als de brandstof
STOOKOLIE ingesteld werd. In
tegengesteld geval:
· Het resultaat van de verbranding
optimaliseren, door op de instelling
van de secundaire lucht (maat Y) in
te werken, volgens de procedure die
beschreven werd in hoofdstuk :
“instellingen van de
verbrandingsorganen en de
secundaire lucht”
· Verminderen van maat Y, de
verhouding van de CO2 verhoogt en
omgekeerd. Een wijziging van de
maat Y kan een wijziging vereisen
van het luchtdebiet.
· De verbranding controleren.
De werking beoordelen : bij de
ontsteking, bij verhoging en verlaging
van het vermogen.
· controleren, terwijl de brander in
werking is, en met behulp van een
schuimend product dat voor dit
gebruik aangepast is, de dichtheid
van de verbindingen van de
gasverdeelpijp.
Geen enkel lek mag worden
vastgesteld.
· De beveiligingen controleren.

m

Onderhoud

Belangrijk
Ten minste een maal per jaar onderhoudswerken laten uitvoeren door een technicus.
· De elektrische voeding uitschakelen, via de
meerpolige onderbreker.
· Controleren dat geen spanning aanwezig
is.
· Controleren dat brandstoffen aankomen.
· De dichtheid controleren.
Niet gebruiken : vloeistof onder druk, gechloreerde producten.
De instelwaarden zijn aangeduid in de paragrafen “in bedrijf stellen”.
Originele vervangonderdelen van de
constructeur gebruiken.

· De kap van de brander afnemen.

Demonteren van de basis.
Deze operatie vereist :
– hetzij de opening van het lichaam van de
brander en de deur van de ketel.
– hetzij de brander afnemen.
1) Toegang via de deur van de ketel.
Tewerk gaan zoals aangeduid in het begin
van voorgaande paragraaf tot Q “de
verbrandingsapparatuur uitnemen”, en
vervolgens...
· De deur van de ketel openen.
· De drie schroeven van de basis aan de
binnekant losschroeven.
· De basis vervangen.
· De ruimte tussen de brandertunnel en de
basis met een vuurvast materiaal
bedekken.

m De drukaftakking pF niet afsluiten.
· De deur van de ketel afsluiten.
· Het geheel opnieuw monteren.

2) De brander uitnemen.
Tewerk gaan zoals aangeduid in het begin
van voorgaande paragraaf tot Q “de
verbrandingsapparatuur”, en vervolgens...
· Verwijderen : de slangen, het
branderlichaam, de gasverdeelpijp, de
verbrandingskop.
· De drie schroeven vanuit de binnenkant
losschroeven.
· De basis vervangen en de afdichting aan
de voorzijde
· Het geheel opnieuw monteren.
Controle van de verbrandingsapparatuur

· Zo nodig de elektrische contactstoppen
van de gasverdeelbuis afnemen.
de veiligheidsschroef D afnemen.
De mobiele as E verwijderen.
Het lichaam van de brander openen.
De twee ontstekingskabels afkoppelen.
De slang van de hydraulische verdeler
verwijderen
· De vier schroeven 1 van de RTC-plaat
afschroeven.

·
·
·
·
·

m De twee schroeven 2 niet aanraken.

· De moer en de zijdelingse schroef C die
de voedingslijn vasthouden losschroeven.

· De verbrandingsapparatuur uitnemen
Q

· Het geheel schoonmaken.
· De toestand en de instellingen

·
·
·
·

controleren : de deflector, de
ontstekingselektroden, de diffusoren, de
ontstekingskabels.
De sproeiers vervangen.
Het geheel opnieuw monteren.
De aanwezigheid en de stand van de
O-ring J1 op de gastoevoerleiding
controleren.
Controleren dat de schroef en de moer C
goed aangeschroefd zijn, alsook de vier
schroeven 1 van de RTC-plaat.

Het aeraulische circuit reinigen
· De motor afkoppelen.
· De zeven schroeven van de motorplaat
afnemen, onderaan te beginnen.
· De plaat losklippen en het geheel
plaatsen.
· het aerolische circuit schoonmaken :
ventilator, luchtkamer.
· Het geheel opnieuw monteren.
De cel schoonmaken
· De cel uit zijn zitting nemen.
· Schoonmaken met een zuivere en droge
doek.
· De cel opnieuw monteren.
De filter op de stookoliepomp
schoonmaken
De filter bevindt zich aan de binnenzijde van
de pomp. Hij moet met iedere onderhoudsbeurt worden schoongemaakt.
· Het stookolieventiel sluiten.
· Een opvangbak onder de pomp plaatsen
om de stookolie op te vangen.
· De schroeven en het deksel verwijderen.
· De filter verwijderen, hem schoonmaken
of vervangen.
· De filter opnieuw monteren, en het
deksel met een nieuwe dichting
monteren.
· Krachtig schroeven.
· Het stookolieventiel van de brandstof
openen.
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· De druk en de dichtheid controleren.
Groep motorpomp

· Controleren :
– verstuivingsdruk,
– de dichtheid van de circuits,
– de koppeling pomp - motor,
– de toestand van de slangen.
Controle van de gasfilter
De uitwendige filter of op een ventiel
(geïntegreerd of zakfilter) moet ten minste
een keer per jaar worden gecontroleerd en
het filterelement moet worden vervangen als
het verstopt is.
· De schroef van het deksel verwijderen.
· Het filterelement verwijderen zonder
enige verontreiniging in de zitting achter
te laten.
· Een identiek nieuw element plaatsen.
· De afdichting opnieuw op zijn plaats
brengen, het deksel en de
bevestigingsschroeven opnieuw
aanbrengen.
· Het manuele kwartslagventiel openen.
· De dichtheid controleren.
· De verbranding controleren.
Dichtheidscontrole

· De dichtheidscontroleur afnemen.
· De filterelementen die zich op pe en op
pa bevinden controleren.

· Het geheel opnieuw monteren.
· De werking en de dichtheid controleren.
Gas en stookolieventielen
Deze ventielen vereisen geen bijzonder
onderhoud.
Geen enkele ingreep is toegestaan. Defecte
ventielen moeten worden vervangen door
een bevoegd technicus, die vervolgens tot
nieuwe controles van de dichtheid, de
werking en de verbranding moet overgaan.
Controles van de verbindingen
Op de elektrische plaat op de ventilatormotor de groep motorpomp en de servomotor.
· het aanspannen van de draden aan alle
klemmen controleren.
De kap schoonmaken

· De kap schoonmaken met water
waaraan u een beetje detergent hebt
toegevoegd.
· De kap opnieuw monteren.
Opmerking
Na elke ingreep :
· De verbranding met de twee
brandstoffen controleren in de werkelijke
uitbatingsomstandigheden (gesloten
deuren, kap op zijn plaats, enz.) alsook
de dichtheid van de verschillende
circuits.
· De veiligheidscontroles uitvoeren.
· De resultaten op de geschikte
documenten optekenen.
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Onderhoud gas

· Controleren in geval van pech
– de aanwezigheid van elektrische
spanning (vermogen en bediening)
– voeding van brandstof (druk en
open stand van de ventielen)
– regelorganen
– de stand van de schakelaars op
het bedieningspaneel TC

Als de storing blijft bestaan :
· Op de bedienings- en veiligheidskoffer,
de verschillende symbolen van het
beschreven programma.
Veiligheidsonderdelen mogen niet
worden gerepareerd maar moeten
worden vervangen door onderdelen
met hetzelfde nummer.
Alleen originele onderdelen van
de constructeur gebruiken.

Opmerkingen
Na elke ingreep :
· De verbranding controleren, alsook
de dichtheid van de verschillende
circuits.
· De veiligheidscontroles uitvoeren.
· De resultaten op de geschikte
documenten optekenen.

m
Symbolen

Vaststelling

Oorzaak

Oplossing

Brander staat stil in stand er gebeurt
niets

Onvoldoende gasdruk

Druk van het gas normaal

Gaspressostaat ontregeld of defect.
Regelen of vervangen gas.
Luchtpressostaat gesloten (contact vastgelast) Luchtpressostaat vervangen.

Met dichtheidscontrole

Dichtheidscontrole in beveiliging.
Dichtheidscontrole zonder spanning

Ventiel ontgrendelen of vervangen.
Zekering controleren of vervangen

w

Brander in veiligheid in positie

Parasietvlam bij het thermostatisch
onderbreken

Dichtheid van de gasventielen controleren.
In naventilatie stellen

P

In stand “P”
Gebrek aan luchtdruk.
Thermisch relais ontkoppeld

Luchtpressostaat vervangen.
Thermisch relais herbewapenen, regelen of
vervangen
De contactor vervangen

w

De motor draait niet.
De contactor is open.

Contactor defect

De distributiedruk instellen
De filter schoonmaken

Bekabeling tussen de contactor en de
motor defect
Motor defect

De bekabeling controleren.

De motor draait

Luchtpressostaat ontregeld of defect

Luchtpressostaat regelen of vervangen.
De cel controleren

z

In stand

Defect van het vlambewakingscircuit

De bedienings- en beveiligingskoffer

1

In stand “1"
Ontstekingselektroden in kortsluiting.
Ontstekingselektroden beschadigd.
Ontstekingstransformator defect

Elektroden regelen of vervangen.
Ontstekingskabels vervangen.
Ontstekingstransformator vervangen.

Bedienings- en beveiligingskoffer

De koffer vervangen

Elektrische verbindingen onderbroken

De bekabeling tussen de koffer, de
servomotor en het ventiel controleren.
Spoel(en) vervangen.

De motor draait niet.
De contactor is gesloten

Afwezigheid van ontstekingsboog

Elektromagnetische ventielen
openen niet

Spoel(en) kortgesloten

De motor defect

Mechanische blokkering op de ventielen of Het ventiel vervangen
op de proportieregelaar
Verbrandingskop

Slechte regeling van de verbrandingskop

De vlam verschijnt, maar is instabiel of Luchtklep te veel open en/of gasdebiet te
groot
gaat uit (stroomsterkte van de cel
onvoldoende)

I
x
v

Brander in continue ventilatie zonder
vlam
in stand “I”
op
of
op

De verbrandingskop regelen.
De luchtklep en of het gasdiebiet regelen.

Servomotor defect
Mechanische blokkering van de luchtklep
Mechanische koppeling defect

Servomotor instellen of vervangen
De luchtklep ontblokkeren
De koppeling controleren of vervangen

Ongewild in beveiliging stellen, op
welk moment dan ook dan niet met
een symbool is aangeduid

Vlamsignaal te vroeg
De cel is versleten

De bedienings- en veiligheidskoffer
vervangen
De cel vervangen

Recyclage van de bedienings- en
beveiligingskoffer zonder
beveiligingsstand

Gaspressostaat ontregeld of defect

gaspressostaat instellen of vervangen.

Andere voorvallen
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Onderhoud stookolie

· Controleren in geval van pech
– de aanwezigheid van elektrische
spanning (vermogen en bediening)
– voeding van brandstof (druk en
open stand van de ventielen)
– regelorganen
– de stand van de schakelaars op
het bedieningspaneel TC

Als de storing blijft bestaan :
· Op de bedienings- en veiligheidskoffer,
de verschillende symbolen van het
beschreven programma.
Veiligheidsonderdelen mogen niet
worden gerepareerd maar moeten
worden vervangen door onderdelen
met hetzelfde nummer.
Alleen originele onderdelen van
de constructeur gebruiken.

Opmerkingen
Na elke ingreep :
· De verbranding controleren, alsook
de dichtheid van de verschillende
circuits.
· De veiligheidscontroles uitvoeren.
· De resultaten op de geschikte
documenten optekenen.

m
Symbolen

w

Vaststelling

Oorzaak

Brander in zekering

Parasietvlam bij thermostatische
onderbreking

De dichtheid van de stookolieventielen
controleren in naventilatie stellen

De ventilatormotor draait niet.
De schakelaar is open

Te weinig luchtdruk.
Thermisch relais geactiveerd

De luchtpressostaat vervangen.
Het thermisch relais terugstellen, afstellen of
vervangen.
De schakelaar vervangen

Schakelaar defect
P

De ventilatormotor draait niet.

De ventilatormotor draait
z

1

Ontstekingsboog afwezig

Bekabeling tussen de schakelaar en de
motor defect
Motor defect

De bekabeling controleren

De luchtpressostaat is ontregeld of defect

De luchtpressostaat instellen of vervangen.
De drukleidingen controleren.

Het vlambewakingscircuit is defect

Controleren dat de cel rein is.
De bedienings- en beveiligingskoffer
vervangen.

Ontstekingselektroden in kortsluiting.
Ontstekingskabels beschadigd.
Ontstekingstransformator defect.

De elektroden afstellen of vervangen.
De ontstekingskabels vervangen.
De ontekingstransformator vervangen.

Bedienings- en veiligheidskoffer

De bedieningskoffer vervangen.

De motor vervangen

De elektromagnetische ventielen
openen niet

De elektrische leidingen zijn onderbroken. De bekabeling tussen de koffer, de
servomotor en de groep motor-pomp
controleren.
Spoel(en) kortgesloten
Spoel(en) vervangen
Mechanische blokkering op de ventielen
Het (de) ventiel(en) vervangen

De elektromagnetische ventielen
openen elektrische

De brandstof komt niet aan

De brander ontsteekt, maar de vlam is De luchtklep is te veel geopend en/of het
instabiel en dooft
stookoliedebiet is te groot.

I
x
v

Oplossing

Brander in continue ventilatie zonder
vlam

Controleren : het brandstofpeil in de tank,
open stand van de controleventielen en van
de voorfilter.
Vacuum in de leidingen, de verstuivingsdruk,
en de bijvulpomp.
De filter van de pomp schoonmaken, alsook
de voorfilter.
De sproeiers vervangen, de pomp, de
koppeling, de motor van de groep
motor-pomp, slangen.
De luchtklep en/of het stookoliedebiet
bijregelen

Slechte regeling van de branderkop

De branderkop bijregelen.

De servomotor is defect.
Mechanische blokkering van de luchtklep.
Mechanische koppeling defect.

Servomotor afregelen of vervangen.
De luchtklep deblokkeren.
De koppeling controleren of vervangen.

Te vroeg vlamsignaal

De bedienings- en veiligheidskoffer
vervangen.

De cel is versleten

De cel vervangen

Andere defecten
Ongewenste schakeling in beveiliging,
in welk moment dan ook dat geen
symbool draagt
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