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Conformiteitsverklaring voor
Gasbranders

Wij, CEB
18, rue des Bûchillons Ville-la-Grand
F-74106 ANNEMASSE Cedex
verklaren op eigen exclusieve
verantwoordelijkheid,
dat de volgende produkten

VECTRON G 06.1600 MODULO
VECTRON G 06.2100 MODULO

met de volgende normen overeenkomen

EN 60335
EN 50081
EN 50082
EN 676

Conform de bepalingen van de richtlijnen

90 / 396 / EWG Gastoestellenrichtlijn
89 / 336 / EWG EMV richtlijn
73 / 23 / EWG Laagspannings-

richtlijn
92 / 42 / EWG Rendements-

richtlijn

dragen deze produkten de CE-
markering.

Ville-la-Grand, den 2. Mei 2005
J. HAEP

Overzicht
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Belangrijke aanwijzingen

Belangrijke aanwijzingen.
De branders VECTRON G 06.1600/
2100 MODULO zijn uitgelegd voor de
verbranding van aardgas of
propaangas in de catagorie II 2 ELL 3P.
De speciale constructie van de
branderkop met interne
verbrandingsgasrecirculatie maakt bij
aardgas een bijzonder stikstofarme
verbranding mogelijk.
De opbouw en werking zijn volgens de
EN676.
Montage, inbedrijfname en onderhoud
mogen uitsluitend door erkende
vakmensen worden uitgevoerd, waarbij
de plaatselijk geldende voorschriften in
acht moeten worden genomen.
Bij de montage van de gasleidingen en
gasapparatuur zijn eveneens de
plaatselijk geldende voorschriften in
acht te nemen.(b.v. NEN1078,
NEN2078, NEN3028).
Er mogen alleen goedgekeurde
afdichtingsmaterialen gebruikt worden.
De dichtheid van de verbindingen
alleen met schuimende middelen, die
geen corrosie veroorzaken, testen.
Voor inbedrijfname moet de gasleiding
ontlucht worden. De ontluchting mag in
geen geval via de vuurhaard
plaatsvinden.
Het afstellen en functioneel maken van
beveiligingen en de branderautomaat
mag alleen door vakbekwaam
personeel van de leverancier of in zijn
opdracht werkend personeel worden
uitgevoerd. Het vervangen van originele
onderdelen mag alleen door een
vakbekwaam iemand gebeuren.

Belangrijke bepalingen
Voor een veilig, milieuvriendelijk en
energiebesparend bedrijf houdt u zich
zoveel mogelijk aan de volgende
normen:

NEN 1078
Voorschriften voor aardgasinstallaties.
EN 676
Automatische ventilatorgasbranders.
EN 303-1/2/3
CV ketels met ventilatorbrander.
NEN 1010-0
Veiligheidsbepalingen voor
laagspanningsinstallaties.
NEN 3028
Veiligheidseisen voor centrale
verwarmingsinstallaties.
NEN 2078
Eisen voor industriële gasinstallaties.

Opstellingsruimte:
De brander mag niet in ruimten met
agressieve dampen (b.v. haarlak,
perchloorethileen, tetrachloorkoolstof),
zeer stoffig of hoge luchtvochtigheid
(b.v. wasserijen) in bedrijf worden
genomen.
Er moet een toevoerlucht-opening
aanwezig zijn, met:
CH : tot 33 kW: 200 cm²

voor iedere volgende kW: + 6,0 cm²
DE: tot 50 kW: 150 cm²

voor iedere volgende kW: + 2,0 cm²
Plaatselijke voorschriften kunnen leiden
tot afwijkingen.

Voor schade, ontstaan door de
volgende oorzaken, zijn wij niet
verantwoordelijk.
� onoordeelkundig gebruik.
� verkeerde montage en/of

inbedrijfname door de klant of
derden, geen originele onderdelen
gebruikt.

� Installatie in bedrijf nemen met
verhoogde druk.

Oplevering en
bedieningsvoorschriften.
De leverancier van de branderinstallatie
dient de bediener van de installatie,
uiterlijk bij de oplevering, een
bedienings- en onderhoudsvoorschrift
te overhandigen. Deze moet goed
zichtbaar in de opstellingsruimte
worden opgehangen. Het adres en
telefoonnummer van de dichtstbijzijnde
klantendienst moet hierop vermeld
staan.
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Branderbeschrijving

Branderbeschrijving
De branders VECTRON G 06.1600/
2100 MODULO zijn milieuvriendelijke,

modulerend werkende gasbranders met
elektronische gas/lucht regeling in
monoblok uitvoering. Ze zijn geschikt
voor alle in de EN 303 bedoelde
toestellen, binnen hun
belastinggrenzen.

Leveringsomvang
De brander wordt in drie
verpakkingseenheden geleverd:
� Branderhuis met

bedieningsvoorschriften, elektrisch
schema, onderdelenlijst.

� Branderkop met flensafdichting en
bevestigingsschroeven.

� Gasstraat met hoeveelheidsregelaar,
Gascombiblok DMV met ingebouwd
doekfilter of met extern
aanbouwfilter, verbindingsstuk,
schroeven en afdichtingen.

Extra’s op wens leverbaar:
– externe luchtaansluiting
– Aanzuiggeluidsdemper
– Gasafsluiter
– Compensator
– Capaciteitsregelaar
– Potmeter
– Manometer

A1 Branderautomaat
A4 Display- en bedieningseenheid
B10 Meetbrug vlamsignaal
F6 Luchtdrukschakelaar
F12 Thermische beveiliging
K1 Motorschakelaar
M1 Ventilatormotor
T1 Ontstekingstransformator

(afgedekt)
Y10 Regelmotor lucht
7 Bedieningsveld
8 Vlampijp
15 Branderkap
113 Luchtaanzuigkast
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Technische gegevens
Arbeidsvelden

Arbeidsveld
Bij de brander- en gasblokkeuze is
het ketelrendement in acht te
nemen.
Het arbeidsveld toont de
branderbelasting afhankelijk van de
vuurhaarddruk. Het komt overeen met
de maximale waarden volgens EN676,
gemeten op de stookbuis.
Berekening van de branderbelasting:

QF = Branderbelasting (kW)
QN = Ketelvermogen (kW)
�K= Ketelrendement (%)

Typeomschrijving G 06.1600 MODULO G 06.2100 MODULO

Branderbelasting kW 230-1600 260-2100

CE-Keur Pincode 1312 BM3427 1312 BM 3428

Type-test Volgens EN 676 ; Uitstootklasse 3
(Aardgas : NOx < 80 mg/kWh, vloeibaar : NOx<140mg/kWh onder de omstandigheden voor proeven)

Regeling glijdend hoog/laag / modulerend

Gasaanvoerdruk mbar 20-100

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

Gasblok DMV 512-T DMV 520-T DMV 525-R DMV 5065-R DMV 520-T DMV 525-R DMV 5065-R

Gasaansluiting Rp 1, 1/2 Rp 2 Rp 2 DN 65 Rp 2 Rp 2 DN 65

Brandermotor 2900 ¹/min 230/400 V, 50 Hz, 2,2 kW 230/400 V, 50 Hz, 2,7 kW

Branderautomaat/Vlambeveiliging MPA 22 / Ionisatie / alternatief IRD-Voeler

Elektrische vermogensopname W 2500 3100

Beschermingsgraad IP 41

Ontsteektransformator EBI-M; 2 x 7,5 kV

Luchtklepaandrijving Stappenmotor STE 4.5 B03/12 ; Looptijd : ca. 40 sec bij een draaihoek van 90°

Gasklepaandrijving Stappenmotor STE 4.5

Branderbuis Ø x indringdiepte mm 170 x 215(KN) / 325 (KM) / 435 (KL)

Luchtdrukschakelaar LGW 3 A 2

Gewicht brander incl. Gasstraat kg Totaal 120 kg

Max. werkingstemperatur 60° C

Verklaring van de typeomschrijving G = Aardgas / Propaan
06 = Bouwgrootte
1600 = Belastingsaanduiding

MODULO = Modulerend met
elektronische
koppeling

daPa mbar
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Voorbeeld (voor brander G 06.2100 MODULO) :

� Installatiegegevens:
– Gassoort : Aardgas LL
– Gasaanvoerdruk : 50 mbar (Let op: bij ingang gasblok)
– Benodigde branderbelasting : 1600 kW
– Vuurhaarddruk bij volle ketelbelasting: 2,5 mbar
� Eis : Arbeidspunt moet binnen de toegestane arbeidsvelden van de brander liggen.
� Gekozen gasblok: DMV 525-R
� Test van de keuze:
– Gasdrukverlies (uit tabel) : 42 mbar
– Vuurhaarddruk : 2,5 mbar

Totaal 44,5 mbar
– Gegeven: gasaanvoerdruk 50 mbar > 44,5 mbar �keuze DMV 525-R is juist.

G 06.1600 MODULO

G 06.2100 MODULO

Brander-
belasting

(kW)

DMV512-T
Rp 1,1/2

DMV520-T
Rp 2

DMV525-R
Rp 2

DMV5065-R
DN65

DMV512-T
Rp 1,1/2

DMV520-T
Rp 2

DMV525-R
Rp 2

DMV5065-R
DN65

DMV512-T
Rp 1,1/2

DMV520-T
Rp 2

Aardgas E Hi = 10,365 kWh/m³ Aardgas LL Hi = 8,83 kWh/m³ Propaangas
Hi = 25,89 kWh/m3

Gasdrukverlies (vanaf ingang gasblok)

800 16 15 15 15 21 18 15 15 8 7
850 18 15 15 15 24 20 15 15 8 8
900 20 16 15 15 27 23 15 15 9 9
950 23 18 15 15 30 25 16 16 11 10

1000 25 20 16 16 33 28 17 17 12 11
1050 28 22 18 18 37 31 19 19 13 12
1100 30 24 20 19 40 34 21 21 14 13
1200 36 29 24 23 48 40 25 25 17 16
1300 42 34 28 27 56 47 29 29 20 19
1400 49 39 32 31 65 55 34 34 23 22
1500 56 45 37 36 75 63 39 39 26 25
1600 64 51 42 41 85 72 44 44 30 28

Brander-
belasting

(kW)

DMV520-T
Rp 2

DMV525-R
Rp 2

DMV5065-R
DN65

DMV520-T
Rp 2

DMV525-R
Rp 2

DMV5065-R
DN65

DMV520-T
Rp 2

Aardgas E Hi = 10,365 kWh/m3 Aardgas LL Hi = 8,83 kWh/m3
Propaangas

Hi = 25,89
kWh/m3

Gasdrukverlies (vanaf ingang gasblok)
1100 21 15 15 29 20 19 13
1150 23 15 15 32 22 21 15
1200 25 16 15 35 24 23 16
1250 27 18 15 38 26 25 17
1300 29 19 17 41 28 27 19
1400 34 22 19 48 32 31 22
1500 39 25 22 55 37 36 25
1600 44 29 25 62 42 41 28
1700 50 32 28 70 47 46 32
1800 56 36 32 79 53 52 36
1900 63 41 35 88 59 58 40
2000 69 45 39 98 65 64 44

Keuze gasblok
De in de tabel aangegeven
gasdrukverliezen moet de
vuurhaarddruk (in mbar) bij opgeteld
worden.

Let op :
De verkregen gasaanvoerdruk is aan
de ingang van het gasblok benodigd.
Voor de berekening van de benodigde
aanvoerdruk bij het gasstation moet
rekening worden gehouden met de
gasafsluiter, filter, gasmeter en de
drukverliezen in de gasaanvoerleiding.
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Maatvoering
G 06.1600/2100 MODULO
met gasblok DMV SE 512 / 520

KL

KM

KN

KL

KM

KN

Afstanden:
Voor servicewerkzaamheden is een
vrije afstand van min. 0,6 m aan iedere
kant van de brander aan te houden.

Gasstraat:
Montage is zowel links als rechts
mogelijk.
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Maatvoering
G 06.1600/2100 MODULO
met gasblok DMV SE 525

KL

KM

KN

KL

KM

KN

Afstanden:
Voor servicewerkzaamheden is een
vrije afstand van min. 0,6 m aan iedere
kant van de brander aan te houden.

Gasstraat:
Montage is zowel links als rechts
mogelijk.
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Overzicht

Maatvoering
G 06.1600/2100 MODULO
met gasblok DMV SE 5065

Afstanden:
Voor servicewerkzaamheden is een
vrije afstand van min. 0,6 m aan iedere
kant van de brander aan te houden.

Gasstraat:
Montage is zowel links als rechts
mogelijk.
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Gasstraat

De gasstraat bestaat uit:
– een gasregelklep door een

stappenmotor aangedreven.
– een gasblok DMV-SE
– een gasfilter (doekfilter of extern

filter)
– een gasafsluiter is bouwzijdig te

plaatsen.

Gasblok DMV SE
1 Elektrische aansluiting van de

magneetkleppen
2 Elektrische aansluiting van de

gasdrukschakelaar
3 Gasdrukschakelaar
4 Gasingangsflens
5 Doekfilter (onder deksel)
6 Instelschroef gasdruk pBr
8 Gasdrukmeetnippel G1/8
9 Leidingfilter

Inbouwwijze:
Horizontaal met naar boven staande
magneet.

Beschrijving, technische gegevens
Het gascombiblok DMV SE 512,520 is
een compacte eenheid met 2
magneetkleppen Klasse A,
servo-drukregelaar Klasse A, doekfilter
en drukschakelaar.
Bij de typen DMV SE 525, 5065 wordt
het leidingfilter extern geïnstalleerd.

– Drukschakelaar GW A5 :
Instelbereik 5.....50 mbar

– Magneetklep V1/V2 snel
openend/snel sluitend.

– Servo-drukregelaar over spindel
instelbaar.

– Max. bedrijfsoverdruk 500 mbar
– Ingangsdrukbereik

pe 15-500 mbar
– Spanning/Frequentie :

230 V / 50-60 Hz

DMV SE 5065
met leidingfilter

DMV SE 525
met leidingfilter

DMV SE 512, 520
met doekfilter
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Schematische voorstelling
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Schakelpaneel

Funkties

A2 Inbouwruimte voor 3-punts
stappenregelaar

A4 Display en bedieningseenheid

A4.1 Inbouwruimte met klemmen
om de bedieningseenheid te
demonteren.

B10 Meetbrug voor het
vlamsignaal (onder de kap)

F10 Glaszekering

S1/H10 Hoofdschakelaar
0 uitgeschakeld
1 ingeschakeld
(lampje in de schakelaar
brandt).

S2 Keuzeschakelaar
Auto / Hand �

S3 + Handmatige verhoging
van de brandercapaciteit

- Handmatige verlaging van
de brandercapaciteit

Alle bedieningselementen zijn van
buitenaf zichtbaar. Een afneembaar,
doorzichtig deksel, op de kap geklikt,
maakt de toegang tot de bedienings- en
besturingselementen voor instellen en
bedrijf van de brander mogelijk.
Het bedieningspaneel bevat ook de
zekering van de schakeling.

Om de deksel te verwijderen, de
boven- en/of onderkant zacht indrukken
en gelijktijdig trekken.

Om de deksel weer te monteren,
beide klemmen voor de betreffende
openingen houden en erin drukken.

� Let op:
De hoofdschakelaar van het
bedieningspaneel schakelt alleen de
stuurspanning. Voor werkzaamheden in
het schakeldeel van de brander, deze
compleet, incl. de
draaistroomaansluiting van de
brandermotor spanningsloos maken.
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Branderbesturing MPA22

Funktiebeschrijving

Behalve de funktie van
gasbranderautomaat realiseert de
branderbesturing MPA 22 in het
bijzonder de modulerende
capaciteitsregeling van de brander door
het aansturen van de luchtklep en de
gashoeveelheidsregelaar in een
elektronische verhoudingsregeling.
Door de elektronische
verhoudingsregeling wordt de opening
van de gasregelklep proportioneel aan
de luchtklep langs een op 10
instelpunten gebaseerde kurve
gestuurd. Tijdens de inbedrijfname
worden de instelpunten aan de hand
van de meetresultaten van de
rookgasanalyse vastgelegd.
Hierdoor wordt een optimale
verbranding over het gehele regelbereik
van de brander gewaarborgd.
Met het instelpunt P0 kan een aparte
aansteekbelasting van de brander
worden ingesteld.
De grenswaarden van het regelbereik
worden met de instelpunten “bu” en
“bo” vastgelegd. Aanvullend kunnen
meerdere funkties zoals b.v.
dichtheidscontrole, naventilatie of
wachttijden geactiveerd worden.
De bediening van de branderbesturing
MPA gaat via een display en
bedieningseenheid.

1 Extra klep propaan�

2 Gasklep gaszijdig Y15

3 Gasklep branderzijdig Y13

4 Brandermotor M1

5 Ontstekingstrafo T1

6 Uitgang 230V-50Hz

7 GW max : Overbrugging
(ingang veiligheidsketen �)

8 GW min F4

9 GW VPS �

10 Luchtdrukschakelaar F6

11 Lichtopnemer IR �

12 Vlambeveiliging UV/ion �

13 Pulsteller �

14 Stappenmotor gas Y11

15 Stappenmotor lucht Y10

16 Aansluiting display en

bedieningseenheid A

17 Aansluiting e-Bus �

18 Aansluiting capaciteitsregelaar 4P

19 Aansluiting ketelvoorwaarden 7P

� Optie

�

�

�

�

�
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� Toegang tot infomodus (t < 5 s).
� Toegang tot taalmodus (t > 5 s).
� Terugkeer naar het volgende hogere programmaniveau.

� Activeren van een functie.
� Bevestiging van een waarde.

� Bewegen van de cursor tegen de klok in.
� Verhogen van de aangegeven waarde.

� Bewegen van de cursor met de klok mee.
� Verlagen van de aangegeven waarde.

� Ontgrendelen van de branderautomaat.

� Rode led knippert bij storing.

Overzicht
Branderbesturing MPA 22

Display en bedieningseenheid

Display

Toets

Door het display en bedieningseenheid worden actuele waarden en bedrijfsstanden
weergegeven. Door het bedienen van de daarvoor bestemde toetsen kan naast de
instelmodus, naar de infomodus, bedrijfmodus of de taalmodus geschakeld
worden.
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Branderbesturing MPA 22

Programmastruktuur

Instelmodus

Toegangscode ingeven

Eindpunten instellen
P9/P1/P0

Brander over
ketelpaneel voor

warminstelling starten
Bedrijf op bu Terug naar uitlezing

– eBus Adresse
– Naventilatietijd
– Wachttijd
– Impuls per L/m³
– Rustpos. luchtklep
– Foutlijst wissen
– Dichtheidscontrole
– Testtijd gasklep 1
– Testtijd gasklep 2
– Adres Regeling

Taalmodus

Parameter Instell.TellerFout

Infomodus

Branderstart

Instelling
grenspunten bu/bo

Instell.  punten P0 tot
P9

Temperatuurregelaar in

Bedrijfsstand

Startklaar

Temp.regelaar in

Bedrijf

t>5 s

t<5 s

Start

Testen
luchtdrukschakelaar

Voorventilatie

Veiligheidstijd

Stabilisatietijd

� Fout 0
� Fout 1
� Fout 2
� Fout 3
� Fout 4
� Fout 5

� Brandstof Gas.
� Waarde P0
� Waarde P1
� Waarde P2
� Waarde P3
� Waarde P4
� Waarde P5
� Waarde P6
� Waarde P7
� Waarde P8
� Waarde P9

– Warminstelling – Parameterinstelling
Koudinstelling

Brander brandt in
startpositie

Berekening van de
kurve punten P2 .....P8

� Francais
� English
� Deutsch
� Italiano
� Nederlands

� Adres eBus.
� Rustpos. Lucht
� Dichtheidstest
� Naventilatie
� Foutenlijst
� Software
� Automaat
� Versie
� Datum
� Product
� Nr.

� Brandstof-
verbruik (m³)

� Bedrijfstijd (h)

� Succesvolle
branderstarts
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Voorbereiding keteldeur
� Frontplaat/keteldeur volgens de

tekening hiernaast voorbereiden.
� Binnengat Ø 250 mm vastleggen.
� Voor de branderkopflensbevestiging

zijn 4 boringen M12 (steek 300-400
mm) volgens tekening hiernaast
benodigd.

Ø a Ø b c d

250 300-400 M12 45°

Montage

Branderkop
Branderhuis

Montage branderhuis
Als het branderhuis onder de as van de
branderkop hangt, handel dan als volgt.
� Branderhuis op de branderkop

d.m.v. vaste (tegenover de
gasaansluiting) as F bevestigen.

� Binnenwerk met stuwplaat e.d.
inbouwen en met schroef C (aan de
zijkant) aantrekken (contramoer M10
en inbusschroef).

� De twee ontstekingskabels en de
ionisatiekabel aansluiten.

� Brander met as E sluiten.
� Beveiligingsschroef D aantrekken.
Indien noodzakelijk kan het huis boven
de  as van de branderkop gemonteerd

worden.
Andere standen van de brander zijn
niet mogelijk.

Montage branderkop
� Tapbouten M12 in de

frontplaat/keteldeur schroeven en de
pakking erop plaatsen Bij een steek
<400 voorgestanste sleufgaten op
de benodigde maat eruit snijden.

� Branderkop met 4 zeskantmoeren
M12 bevestigen.
Hierbij op de richting van de
gasaanvoer (links of rechts is
mogelijk) letten.

Vlambuis inbouwdiepte
Bij ketels met een omkeervuurhaard is
het voor een probleemloos bedrijf
noodzakelijk om goed op de
noodzakelijke inbouwdiepte van de
vlambuis te letten. De hiernaast
staande richtlijnen moeten met de
opgave van de ketelleverancier
vergeleken worden.

– Ketel met omkeervuurhaard

Maat  A = Ketelfront tot keerkant
tweede trek.

– 3-treks ketel

90-190 mm
Insteekdiepte

-20 bis +80 mm
Insteekdiepte
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1 2 3 4 65

7

Montage gasstraat
� Gasregelklep 5 tegen branderkop

drukken en de 4 moeren stevig
aantrekken. Dan passtuk 3 op
gasregelklep bevestigen. Daarbij is de
juiste positie van de O-Ring 6 en de
vlakafdichting 4 te controleren.

� Het gasblok 2 zo bevestigen, dat de
magneetspoelen van de DMV SE in
ieder geval loodrecht boven het
gasblok liggen.

� Meegeleverde impulsleiding 7 tussen
gasregelklep en DMV SE monteren.

� Indien aanwezig extern filter 1
bevestigen.

� Stromingsrichting in de gaten houden.
� Een gaskogelkraan (bouwzijdig) voor

de gasstraat monteren.

� Bij veranderingen aan de gasstraat
moeten altijd de plaatselijk
geldende voorschriften in acht
worden genomen. De dichtheid
van alle verbindingen moet met
een schuimend middel of een
ander daarvoor geschikt middel
gecontroleerd worden.

Legende
1 extern filter
2 Gasblok
3 Passtuk
4 Flensafdichting tussen passtuk en

gasregelklep
5 Gasregelklep
6 O-Ring tussen gasregelklep en

branderkopflens.
7 Inpulsleiding.

Montage

Gasstraat
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Montage

Controle menginrichting
Secundaire lucht

4

Instelling menginrichting
� Borgschroef D losmaken.
� Uitneembare as E verwijderen.
� Branderhuis openen.
� Ontstekings- en ionisatiekabels

losmaken.
� De vier schroeven van de

instelplaat (RTC) 2 slagen
losdraaien.

� Aandrukbout C losmaken.
� Menginrichting eruit trekken.
� Instellingen van de

ontstekingselektroden en de
stuwplaat controleren en zonodig
aanpassen.

� In omgekeerde volgorde weer
inbouwen.

� Conditie en positie van de O-ring J1
bij de montage controleren.

� Dichtheid controleren.

Secundaire lucht
Met secundaire lucht wordt de
luchtdoorlaat tussen de vlambuis en de
stuwplaat bedoeld.
De positie van de stuwplaat (Maat Y)
kan op de schaal van de instelplaat
RTC worden afgelezen. Positie 50 is de
maximale hoeveelheid secundaire lucht
en positie 0 is de minimale
hoeveelheid.
Bij levering van de brander is de maat
Y op 30mm of. 35mm ingesteld.
Afhankelijk van de branderbelasting en
installatieomstandigheden kan ter
optimalisering van de ontsteking en van
de verbrandingscijfers een bijstelling
noodzakelijk zijn.

Instelling:
De instelling kan tijdens bedrijf
plaatsvinden. De basisinstelling is in de
tabel op bladzijde 20 afhankelijk van de
branderbelasting aangegeven.
� De twee schroeven 2 (tekening)

losmaken.
� De eenheid in de gewenste richting

schuiven.
� De twee schroeven 2 weer

vastdraaien.
Door verkleinen van de maat Y :
– Het CO2-gehalte wordt verhoogd of

verlaagd.
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Aanbevolen instelling voor
propaangas.
Op de met A gemerkte gaslans zijn 3
naar buiten en 1 naar binnen gerichte
sleuf door de schuifhuls E open te
houden.

Bevestiging van de stuwplaat door 6
ondoorboorde M5x6 schroeven.

Op de met B gemerkte gaslanzen zijn 3
naar buiten en 0 naar binnen gerichte
sleuven door de schuifhuls E open te
houden.

Aanbevolen instelling voor aardgas.
Op de met A gemerkte gaslans zijn 5
naar buiten en 1 naar binnen gerichte
sleuf door de schuifhuls E open te
houden.

Bevestiging van de stuwplaat door 6
doorboorde M5x6 schroeven F.

Op de met B gemerkte gaslanzen zijn 5
naar buiten en 0 naar binnen gerichte
sleuven door de schuifhulsE open te
houden.

Montage

Instelling
Menginrichting voor aardgas / propaan
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Montage

Gasaansluiting
Elektrische aansluiting

Algemene voorschriften voor de
gasaansluiting.
� Het aansluiten van de gasstraat op

het gasnet mag alleen door een
erkende vakman gebeuren.

� De doorsnede van de gasleiding
moet zo gekozen worden, dat de
voorgeschreven gasaansluitdruk op
de ingang van de gasstraat niet
onderschreden wordt.

Bij de inbedrijfname van de brander
wordt de installatie gelijktijdig onder
verantwoording van de installateur of
zijn zaakwaarnemer afgenomen. Hij
alleen kan zeker stellen, dat de
installatie aan de geldende normen en

voorschriften voldoet.
De installateur moet erkend zijn en de
installatie op dichtheid gecontroleerd en
ontlucht hebben.

Elektrische aansluiting van de
brander
Voor het aansluiten van de brander en
de regeling is het juiste schema
noodzakelijk.
De elektrische voeding en de
elektrische aansluitingen moeten aan
de plaatselijk geldende normen
voldoen.

� Let op :
� Voor het aansluiten van de brander

op de elektrische voeding de
gasafsluiter sluiten.

� Hoofdschakelaar van het
branderbedieningspaneel op nul
zetten.

Voor alle ingrepen aan de
aansluitstekker van de regelmotoren
gas en lucht, van het display of van de
e-Bus-verbinding moet de brander
beslist door het loskoppelen van de
7-polige stekker spanningsloos
gemaakt worden.

Aansluiting brandermotor.
De brander wordt voor een netspanning
van 400V-50Hz draaistroom met
nulleider en aarding geleverd.
De aansluitkabel voor de brandermotor
moet door de kabelwartel gevoerd en
op de klemmenstrook volgens het
elektrisch schema worden aangesloten.
De draairichting van de ventilatormotor
(zie pijl op het branderhuis) door
handmatig bedienen van de
motorschakelaar testen.

Aansluiting brander en regeling
De 4-polige en 7-polige stekker van het
ketelpaneel in de overeenkomende
contrastekkers van de brander steken.

� Het gasblok met de aan de brander
aanwezige stekkers (zwart op zwart,
grijs op grijs) aansluiten.

� De aansluitstekker tussen brander
en gasregelklep zorgvuldig volgens
de afbeelding hiernaast insteken.
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Inbedrijfname

Basisinstellingen

Branderbelasting Maat Y

mm

Luchtklep opening Gasregelklep opening Gasdruk-
instelling

pVA mbar

Kleinlast
kW

Vollast
kW

Aanst.last
P0 (°)

Kleinlast
P1 (°)

Vollast
P9 (°)

Aanst.last
P0 (°)

Kleinlast
P1 (°)

Volllast
P9 (°)

230 800 20 4 4 38 27,5 27,5 58 12,5

250 1000 30 6 6 43 28 28 66 12,5

300 1200 35 12 12 49 30 30 72 12,5

350 1400 40 16 16 76 30,5 30,5 87 16,5

400 1600 50 16 16 78 32,5 32,5 90 16,5

Instelltabel aardgas G 06.1600 MODULO

Instelltabel aardgas G 06.2100 MODULO

Branderbelasting Maat Y

mm

Luchtklep opening Gasregelklep opening Gasdruk-
instelling

pVA mbar

Kleinlast
kW

Vollast
kW

Aanst.last
P0 (°)

Kleinlast
P1 (°)

Vollast
P9 (°)

Aanst.last
P0 (°)

Kleinlast
P1 (°)

Vollast
P9 (°)

260 1000 30 6 6 40 29 29 60 11,5

300 1200 35 10 10 43 30,5 30,5 65 11,5

350 1400 40 15 15 47,5 32,8 32,8 71 11,5

400 1600 40 17 17 62 32 32 72 16,5

450 1800 45 20 20 70 33,5 33,5 80 16,5

500 2000 50 23 23 77 35 35 85 16,5

Bovenstaande instelwaarden zijn basisinstellingen. De fabrieksinstellingen zijn vet omrand. Met deze instellingen kan
normaal gesproken de brander in bedrijf worden genomen. Controleer in ieder geval zorgvuldig de instellingen. Er kunnen per
installatie correcties noodzakelijk zijn.
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Inbedrijfname

Instelling branderkoppositie,
gasdrukschakelaar en luchtdrukschakelaar

Gasdrukschakelaar
� Doorzichtig deksel verwijderen.
� Instelwaarde op 5 mbar (aardgas en

propaangas) instellen.

De lage gasdrukschakelaar is tussen
de kleppen ingebouwd. De 1e gasklep
Y15 wordt 1 sec. voor de
beveiligingstijd aangestuurd. Binnen
deze tijd moet de gasdrukschakelaar
vrij schakelen. Als de gasdruk
onvoldoende is, wordt de branderstart
onderbroken.
Dan begint een wachttijd van
2min. Hierna volgt een volgende
startpoging. De wachttijd kan alleen

door een spanningsonderbreking van
het apparaat teruggezet worden.
Wachttijden: 3 x 2 min, daarna 1 uur.

Drukregelaarinstelling
De gasdrukregelaar is vanaf de fabriek
op de basisinstelling (zie bladzijde 21)
ingesteld. Gasdruk na de eerste
branderstart controleren (meetpunt op
de uitgangsflens van het gasblok) en
indien nodig met de instelschroef S
gasdruk pBr corrigeren. Na
inbedrijfname niet meer wijzigen.

Luchtdrukschakelaar
� Doorzichtig deksel verwijderen.
� Luchtdrukschakelaar tijdelijk op

minimale waarde instellen.

4

Branderkopinstelling
Maat Y wordt door schuiven van de
RTC plaat ingesteld.
� Daarvoor schroeven 2 losmaken.
� Branderkop volgens tabel instellen.

Door fijnafstelling van de branderkop
kan het starten en de verbranding
beïnvloed worden.

� Schroeven 1 niet aanraken.
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Inbedrijfname

Elektrische spanning op brander inschakelen
Zelftest van de automaat

Lucht Gas

Testen Brander

Autom. niet geprogrammeerd

Laden Gegevens

100%0%

Controle voor inbedrijfname.

� Brander spanningsloos maken.
� Gaskleppen sluiten.
� Bedrijfsvoorschriften van de

leverancier van het toestel en van
de eventuele regeling doornemen.

� Gassoort en gasdruk moeten
overeenstemmen met typeplaat op
de brander.

� Dichtheid van de gasleiding
controleren.

� De gasleiding ontluchten.

� Controleren of de luchttoevoer,
luchtafvoer, dwarsventilatie en de
rookgasafvoer in orde zijn.

� De waterdruk in het systeem
controleren,

� Circulatiepomp(en) in bedrijf,
� Smoorklep geopend,
� Trekregelaar in orde,
� Voedingsspanning in orde,
� Instelling van de thermostaat,
� Draairichting ventilatorbrander

(zie pijl op branderhuis).

Zijn alle testen succesvol afgesloten,
dan controleren dat:
� Hoofdschakelaar 0/1 op nul staat.
� Keuzeschakelaar Hand/Auto in de

middenpositie staat.
� Gaskraan gesloten is.
� Voedingsspanning weer aansluiten.

Zelftest van de automaat
Brander door hoofdschakelaar inschakelen. De branderautomaat voert een zelftest
uit. Als de automaat nog niet geprogrammeerd is geeft het display aansluitend
“Automaat niet geprogrammeerd”

Zelftest van de automaat en de stappenmotoren lucht en gas.

De uitlezing laadt de in de branderautomaat onthouden gegevens.

De automaat werd nog niet geprogrammeerd.
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Inbedrijfname

Toegang instellingen
Menu Parameter : Programmeren van extra functies

Toegang tot de instelingen

� Toets ingedrukt houden en na 0,5 sec. Toets indrukken.

� Met Toets of cijfers van de toegangscode ingeven.

� Met steeds ieder cijfer bevestigen.

� Bij een invoerfout met in het vorige nivo terug gaan.

Na ingave van de correcte code staan drie menu’s ter beschikking.
�Parameter : voor programmering van extra functies.
�Koudinstelling : voor voorinstelling van de brander

bij de eerste inbedrijfname.
�Warminstelling : bij gedeeltelijke programmering b.v. na

regelafschakeling tijdens het instellen of
bij latere correcties van de instellingen.

� Parameter
Het menupunt “Parameter” wordt in de instelmode uitgekozen. Het staat de
instelling van diverse extra functies en functieprameters toe.

– Adresse E-Bus : 03H : standaard-adres (fabrieksinstelling).
Deze parameter is voor de communicatie met een PC nodig.
Volgende adressen zijn mogelijk : F3H, 73H, 33H, 13H.

Toegang tot volgende parameters: Volgende met toets bevestigen.

– Met deze parameter kan een naventilatietijd ingesteld worden.
Instelbereik : 0 s. (= geen naventilatie) tot 240 s.

– Met deze parameter kan een wachttijd tussen een regeluitschakeling en een
nieuwe branderstart ingesteld worden.
Instelbereik : 0 Min. (= geen wachttijd) tot 100 Min.

– De pulsfactor geeft het aantal pulsen weer, die de automaat bij een
gasverbruik van een kubieke meter aardgas door de gasmeter (optie)
aangeboden krijgt.
Instelbereik : 1 (1 puls = 1m3 ) bis 255 ( 255 pulsen = 1m3 ).

Warmin. Koudin.

Parameter

?

Code _ _ _ _

Toegang Instellingen

De toegang tot de instellingen is alleen
bij branderstilstand mogelijk (uitlezing:
“Automaat niet geprogrammeerd” of
“Bedrijfsklaar”.) Hiervoor de
keuzeschakelaar Hand/Auto op het
branderpaneel, in de middenpositie
zetten. Vervolgens is voor het activeren
van de instelmode de ingave van een
toegangscode noodzakelijk.

Let op:
Het activeren van de instelmode
door de toegangscode en de
instelling van de brander mag
uitsluitend door een in de omgang
met de MPA 22 voldoende
geschoolde technicus gebeuren.
De toegangscode bevindt zich onder
op de typeplaat van de MPA 22.

Tijdens het instellen is een timeout van
30 min. actief, die door bediening van
de toetsen teruggezet wordt. Na afloop
van de timeout volgt een vergrendeling.
Daardoor word zeker gesteld, dat
zonder afgesloten instelling geen lange
bedrijfstijd mogelijk is. In de instelmode
zijn alle beveiligingsfuncties actief. Een
vlamuitval, lage luchtdruk of een fout in
de aansturing van de stappenmotoren
leidt tot een storingsuitschakeling en
vergrendeling.

?

Volgende

Adresse E-Bus

03H

Volgende Vorige

Naventilatietijd

000s

Volgende Vorige

Wachttijd (0-100 min)

000 min

�

?

Pulsen per l / m3

?
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Volgende Vorige

Rustpos. Luchtklep

00.0°

Volgende Vorige

Foutgeheugen wissen

Volgende Vorige

Lektest

J

Volgende Vorige

Testtijd gasklep 1

006s

Volgende Vorige

Testtijd gasklep 2

006 s

Volgende Vorige

Adres Regeling

10H

Verbindingsopbouw

Parameters opslaan

– Met deze parameter kan de ruststand van de luchtklep worden ingesteld.
Deze parameter (in graden) is bij naventilatie in ieder geval nodig.
Standaardinsteling 00.0°

– Met deze functie worden de eerdere fouten in de foutenlijst uit het geheugen
gewist (Uitlezing: “Leeg”). De volgende nieuwe fout wordt onder Nr. 0 in de
foutenlijst in het geheugen weggeschreven.

– Gaslektest: J= Ja / N= Neen
Met deze functie kan de lektest van de gaskleppen gedeactiveerd worden.

– Testtijd gasklep 1 :
Voor een juist verloop van de gaslektest zijn minstens de door de fabriek
ingestelde 6 sec. noodzakelijk.
Instelbereik : 1-240 s

– Testtijd gasklep 2 :
Voor een juist verloop van de gaslektest zijn minstens de door de fabriek
ingestelde 6 sec. noodzakelijk.
Instelbereik : 1-240 s

– Adres regeling (fabrieksinstelling op 10H)
Andere adressen zijn mogelijk : F7H, F0H, 77H, 70H, 37H, 30H, 17H.

– Na bevestigen van “Volgende” in menupunt “Adres Regeling” worden de nieuw
ingestelde parameters in de automaat opgeslagen. Aansluitend schakelt de
automaat terug op “Bedrijfsklaar”.

Inbedrijfname

Toegang instellingen
Menu Parameter : Programmeren van extra functies

Autom. niet geprogrammeerd
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Inbedrijfname

Instelmode
Menu koudinstelling : Voorinstelling van de brander

� Koudinstelling (met gesloten gaskraan)
In menupunt “Koudinstelling” volgt de voorinstelling van de kurvepunten P9/P1/P0
volgens de insteltabel (bladzijde 21) voor de gewenste branderbelasting.
Aansluitend berekent de automaat de tussenpunten P2 tot P8 en gaat over in het
menu “Warminstelling”.

Toegang tot instellingen.

� Met of Koudinstelling kiezen.

� Met bevestigen.

Instellen lucht- en gaswaarde.

� Met of cursor op Lucht daarna Gas positioneren.

� Met activeren(cursor knippert).

� Met of nieuwe waarde instellen.

� Met bevestigen.

Wissel tussen de instelpunkten P9/P1/P0.

� Met of cursor op “Volgende” of “Vorige” positioneren.

� Met bevestigen.

� Wordt bij instelpunt P0 de positie “Volgende” met bevestigd, rekent de
automaat de tussenpunten P2 tot P8 en wisselt aansluitend naar het menu
Warminstelling.

� Directe toegang tot dit menu via Instelmode / Warminstelling �.

?

Volgende

Volgende Vorige

Kleinlast P1

Lucht : .. ‘ . Gas : ..’ .

Volgende Vorige

Startlast P0

?

?

stelling starten

Brander over ketel-

therm. voor Warmin-

?

Lucht : .. ‘ . Gas : ..’ .

Lucht : .. ‘ . Gas : ..’ .

�

Vollast P9
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Inbedrijfname

Instellingen
Menu Warminstelling : Instelling van de brander

� Warminstelling (bij eerste start voor functiecontrole nog met gesloten
gaskraan)

Warminstelling van de brander
In menupunt “Warminstelling” worden voor de tien instelpunten P0 tot P9 aan de
hand van de rookgasanalyse de fijninstellingen van de lucht- en gasklep
uitgevoerd. Aansluitend wordt met het begrenzingspunt “bu” (onderste bedrijfspunt)
en “bo” (bovenste bedrijfspunt) het definitieve regelbereik van de brander
vastgelegd.
Aanwijzing: Indien tijdens het afregelen een regeluitschakeling plaatsvindt,
na activeren van de instelmode meteen het menupunt “Warminstelling”
kiezen. Hierdoor blijven de waarden van de reeds ingestelde punten
behouden, terwijl in menu “Koudinstelling” een nieuwe berekening volgt.

� Voor de branderstart op het branderpaneel de keuzeschakelaar Hand/Auto op
Hand zetten, Warmtevraag over de ketelregeling moet aanwezig zijn.

Brander start met de volgende functieafloop:

– Luchtklep wordt voor ventileren open gestuurd. Lucht : . . . . . . . . . .

– Ventilatormotor in. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Test luchtdrukschakelaar

– Voorventilatie 20 s : overblijvende tijd wordt aangegeven.

– Gasregelklep gaat naar startstand. Gas : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Stappenmotor luchtklep gaat naar startstand. Lucht : . . . . . . . . . . .

– Ontsteking in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Omdat de gaskraan gesloten is schakelt de brander wegens te lage gasdruk tijdens
de veiligheidstijd uit.
Het display geeft aan: “Gasdruk te laag”.
� Als de functiecontrole positief is verlopen, wordt de gaskraan geopend.
Na twee minuten wachttijd volgt automatisch een nieuwe branderstart, die de
hiervoor genoemde startvolgorde herhaalt.

– Gasklep onder spanning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Veiligheidstijd 3 s. Na de veiligheidstijd wordt de ontstekingstrafo
spanningsloos gemaakt.

– Vlamsignaal aanwezig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tijdens de der stabilisatietijd blijft de brander in de startstand.

Test brander
Lucht : - Gas: -

Aanloop

Test Luchtdruk

Voorventilatie: 20 s
Lucht : - Gas :

Voorontsteking

Veiligheidstijd

Stabilisatietijd

Lucht : Gas: -

Lucht : - Gas: -

Lucht : - Gas: -

Lucht : - Gas: -

Lucht : Gas: -
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Inbedrijfname

Instellingen
Menu Warminstelling : Instelling van de brander

Volgende

Startlast P0

Lucht : .. ‘ . Gas : ..’ .

Volgende Vorige

Kleinlast P1

Volgende Vorige

Instelpunt P2

Punt P3 .... Punt P8

Volgende Vorige

Vollast P9

Volgende

Onderste bedrijfspunt bu

Volgende

Bovenste bedrijfspunt bo

Bedrijf

Brander blijft in startstand, instelpunt P0.
� Gasdruk pBr controleren (fabrieksinstelling zie basisinstellingen bladzijde 21).

Bij latere wijzigingen moeten alle instelwaarden aangepast worden. Daarvoor
eventueel de fijnafstelling van de brander bij P9 beginnen. In ieder instelpunt
de verbrandingscijfers controleren, en indien nodig de stand van de
gasregelklep of luchtklep veranderen. Hiertoe :

� Met of Lucht of Gas kiezen.

� Met akctiveren (cursor knippert).

� Met of waarde wijzigen.

� Met bevestigen.

Toegang tot het volgende instelpunt door keuze van "Volgende" en bevestigen
door de toets .

Aanwijzing :
De waarden voor ieder instelpunt worden pas opgeslagen, als naar het volgende
instelpunt wordt gegaan.
� Instelwaarden in rapport (bladzijde 34) vastleggen.

� De aparte instelpunten tot punt 9 (Vollast) aansturen.

� Gasverbruik op vollast controleren, en zonodig gas en lucht verhogen of
verlagen.

� Als alle instelpunten P0 tot P9 optimaal zijn, in instelpunt P9 “Volgende”

bevestigen .

Brander gaat naar onderste bedrijfspunt bu.

� Rookgastemperatuur en gasverbruik kleinlast controleren, eventueel
branderbelasting door corrigeren bu aanpassen.

� Bevestiging “Volgende”.

Brander gaat naar bovenste bedrijfspunt bo.

� Rookgastemperatuur en gasverbruik vollast controleren, eventueel
branderbelasting door corrigeren bo aanpassen. Aanpassen alleen door
veranderen van de luchtklepstand.

� Met bevestigen “Volgende” is het inregelen afgesloten, de brander schakelt
naar de bedrijfsstand.

� Brander gaat naar kleinlast en wacht op warmtevraag.
� Keuzeschakelaar Hand/Auto op Hand : Branderbelasting kan met de

belastingschakelaar +/- met de hand veranderd worden.
� Keuzeschakelaar Hand/Auto op Auto :

Brander regelt in het opgegeven belastingbereik bu-bo volgens opgave van de
regeling.

Instellen luchtdrukschakelaar
� Brander op de bedrijfsstand met de laagste luchtdruk zetten.
� Luchtdrukschakelaar ca. 15% onder de gemeten druk instellen.

Lucht : .. ‘ . Gas : ..’ .

Lucht : .. ‘ . Gas : ..’ .

Lucht : .. ‘ . Gas : ..’ .

Lucht : .. ‘ . Gas :

Lucht : .. ‘ . Gas :

Lucht : .. ‘ . Gas :
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Inbedrijfname

Bedrijfsstand

Test Brander
Lucht : Gas :

Aanloop

Test Luchtdruk

Voorventilatie : 20 s

Voorontsteking

Veiligheidstijd

Stabilisatietijd

Bedrijf

Brander gereed

Ketelthermostaat vraagt warmte.

Afloopschema branderstart :

Brander start met de volgende funktieafloop :

– Luchtklep wordt voor ventileren open gestuurd. Lucht : . . . . . . . . . .

– Ventilatormotor in. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Voorventilatie 20 sec. : resterende tijd wordt aangegeven.

– Gasregelklep gaat naar startstand. Gas : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Luchtklep gaat naar startstand. Lucht : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Ontsteking in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Gasklep onder spanning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Veiligheidstijd 3 sec.

– Vlamvorming. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Na de veiligheidstijd wordt de ontstekingstrafo spanningsloos.

� Tijdens de stabilisatietijd blijft de brander in de startstand.

� De brander is in bedrijf en regelt in de ingegeven belastingsband bu tot bo
(Keuzeschakelaar Hand/Auto op Auto). De actuele stand van de luchtklep
wordt aangegeven.

Bedrijfsgereed

Lucht : Gas :

Lucht : Gas :

Lucht : Gas :

Lucht : Gas :

Lucht : Gas :

Lucht : Gas :

Lucht : Gas :



Opmerking:
De informatie kan bij branderbedrijf en

branderstilstand met de toets
geactiveerd worden. Met nogmaals

drukken van de wordt de
informatie weer verlaten.
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Inbedrijfname

Informatie
Taalinstellingen

� Toets t < 5s indrukken.

� Met of gewenste menu kiezen.

� Met gekozen menu bevestigen.

� Met of bladeren.

� Met in volgend hoger nivo teruggaan.

Fouten Teller

Parameter Instell.

?

Verbindingsopbouw

?

0% 100%

Info 1

Info 2

?
Info 3

Parameter InstellenTellerFouten

� Fout 0
� Fout 1
� Fout 2
� Fout 3
� Fout 4
� Fout 5

� Brandstof Gas.
� Waarde P0
� Waarde P1
� Waarde P2
� Waarde P3
� Waarde P4
� Waarde P5
� Waarde P6
� Waarde P7
� Waarde P8
� Waarde P9

De taalmode kan tijdens branderbedrijf en bij branderstilstand met de toets
geactiveerd worden.

� Toets t > 5s drukken.

� Met of gewenste taal uitkiezen.

� Met of bladeren (5 talen mogelijk).

� Met gekozen taal bevestigen. Daarmee wordt de taalkeuze verlaten.

FRANCAIS
ENGLISH
DEUTSCH

DEUTSCH
ITALIANO
NEDERLANDS

� Adresse eBus.
� Rustpos. Lucht
� Dichtheidstest
� Naventilatie
� Foutenlijst
� Software
� Automaat
� Versie
� Datum
� Product
� Nr.

� Brandstof-
verbruik (m³)

� Bedrijfstijd totaal
(h)

� Succesvolle
branderstarts
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Notities
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Servicewerkzaamheden aan de ketel
en brander worden alleen door
geschoolde vakmensen uitgevoerd.
Om een regelmatige uitvoering van
het onderhoud te waarborgen, zal
de gebruiker van de installatie het
afsluiten van een
onderhoudscontract worden
aanbevolen.

Let op:
Voor onderhouds- en
schoonmaakwerkzaamheden gaskraan
sluiten en brander geheel inclusief
voeding draaistroommotor
spanningsloos maken.

A1 Branderautomaat
A4 Display- en bedieningseenheid
B10 Meetbrug vlamsignaal
F6 Luchtdrukschakelaar
F12 Thermische beveiliging
K1 Motorschakelaar
M1 Ventilatormotor
T1 Ontstekingstransformator

(afgedekt)
Y10 Regelmotor lucht
7 Bedieningsveld
8 Vlampijp
15 Branderkap
113 Luchtaanzuigkast

Onderhoud

Controle van de
rookgastemperatuur
� Rookgastemperatuur meten.
� Ketel reinigen, als de

rookgastemperatuur meer als 30K
hoger is dan tijdens de
inbedrijfname.

Controle van de ontstekingspennen
en de menginrichting
� Borgschroef D losmaken.
� Uitneembare as E verwijderen.
� Branderhuis openen.
� Ontstekings- en ionisatiekabels

losmaken.
� De vier schroeven van de

instelplaat (RTC) 2 slagen
losdraaien.

� Aandrukbout C losmaken.
� Menginrichting eruit trekken.
� Instellingen van de

ontstekingselektroden en de
stuwplaat controleren en zonodig
aanpassen.

� In omgekeerde volgorde weer
inbouwen.

� Conditie en positie van de O-ring J1
bij de montage controleren.

� Dichtheid controleren.

Reiniging van de ventilatorwaaier
� Motor door loshalen elektrische

aansluiting spanningsvrij maken.
� De 7 schroeven van de

montageplaat eruit draaien.
� Plaat met motor zorgvuldig

neerleggen zonder de
drukopneemleiding van de
luchtdrukschakelaar te beschadigen.

� De luchtdrukleidingen “droog”
reinigen.

� Geen perslucht gebruiken.
� De 4 bevestigingsschroeven van het

instroomstuk verwijderen.
� Luchtkanaal en ventilatorwaaier

grondig reinigen.
� Weer samenbouwen.
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Gaskleppen
De gaskleppen hebben geen
onderhoud nodig.
Reparatie aan een gasklep is niet
toegestaan.
Defecte gaskleppen moeten door een
erkend vakman vervangen worden, die
daarna een dichtheids-, functie- en
verbrandingscontrole moet uitvoeren.

Branderbuis demonteren
Hiervoor is het openen van de
vuurhaarddeur of het demonteren van
de brander noodzakelijk.
– Variant 1 –Toegang via de

vuurhaarddeur.
� Drukbout C losmaken.
� Ontsteek / menginrichting

demonteren.
� De 3 bevestigingsschroeven van de

branderbuis van binnenuit met 1 tot
2 slagen losmaken. Let op:
schroeven hebben linkse draad
(Inbus 3).

� Vuurhaarddeur openen.
� Vlambuis eruit trekken, controleren,

schoonmaken en indien nodig, bij
beschadiging, vervangen.

� In omgekeerde volgorde weer
monteren.

� De ruimte tussen branderbuis en
deurisolatie met vuurvast materiaal
opvullen.

� Vuurhaarddeur sluiten.
– Variant 2 - Demontage van de

brander
� Drukbout C losmaken.
� Ontsteek / menginrichting

demonteren.
� Elektrische aansluitingen losmaken.
� Gasstraat demonteren.
� Gasaansluiting verwijderen.

(4 moeren M8).
� Branderhuis demonteren en

neerleggen; daarvoor borgschroef D
losmaken, as E en F verwijderen.
Elektrische bekabeling niet
beschadigen.

� Branderkop losschroeven en dan als
variant 1 doorgaan.

� In omgekeerde volgorde weer
monteren.

Belangrijk
Na alle werkzaamheden moeten de
verbrandingscijfers onder
bedrijfsomstandigheden (gesloten
keteldeur, gemonteerde kap, enz.)
gecontroleerd worden.
Meetgegevens in rapport vermelden
en bij installatie bewaren.

Filtervervanging in de gasstraat
Het filter moet jaarlijks gecontroleerd en
indien het vervuild is, vervangen
worden.
Doekfilter:
� Bevestigingsschroeven van het

filterdeksel losmaken.
� Filterinhoud eruit trekken.
� Nieuwe filterinhoud plaatsen.
� Deksel met de schroeven weer

monteren.
Leidingfilter:
� Gaskraan sluiten en deksel

demonteren.
� Filterinhoud verwijderen
� Nieuwe filterinhoud plaatsen.
� Filterdeksel monteren.
� Gaskraan openen en dichtheid

controleren.

Branderkapreiniging
� Kap met water en wasmiddel

reinigen.
� Chloorhoudende en schurende

middelen niet gebruiken voor het
reinigen van de branderkap.

Onderhoud
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Branderspecifieke instellingen van de MPA 22

Project : ..........................................
Brander nr. : ..................................

Ketelfabrikaat : .............................
Keteltype : .....................................

Meting / Datum :

Parameter Eenh. Bereik M1/ M2/ M3/ M4/

eBus Adres

Naventilatietijd [s] 0-240

Wachttijd [min] 0-100

Puls per L/m³ 1-255

Rustpos. Luchtklep [°]

Foutgeheugen wissen leeg/

Lektest J / N

Testtijd ventil 1 [s] 0-240

Testtijd ventil 2 [s] 0-240

Adres Regeling

Software

Produkt Nr.

Teller Eenh.

Brandstofverbruik [m³]

Bedrijfsuren [h]

Succesv. Branderstarts

Meting / Datum :

M1/ M2/ M3/ M4/

Meting Meting

Lucht M1 M2 M3 M4 Gas M1 M2 M3 M4

Waarde P0 [°] [°]

Waarde P1 [°] [°]

Waarde P2 [°] [°]

Waarde P3 [°] [°]

Waarde P4 [°] [°]

Waarde P5 [°] [°]

Waarde P6 [°] [°]

Waarde P7 [°] [°]

Waarde P8 [°] [°]

Waarde P9 [°] [°]

bu / Doorlaat [°] [m³/h]

bo / Doorlaat [°] [m³/h]

bu / CO2/CO [%] [ppm]

bo / CO2/CO [%] [ppm]

Technicus M1 : .....................................................

Technicus M2 : .....................................................

Technicus M3 : .....................................................

Technicus M4 : .....................................................
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Service

Oorzaken en verhelpen van
storingen
Bij storingen moeten de voorwaarden
voor een normaal bedrijf gecontroleerd
worden:

� Is spanning aanwezig ?
� Is gasdruk aanwezig ?
� Is gaskraan geopend ?
� Zijn alle regel- en beveiligingen,

zoals ketelthermostaat,
mediumbeveiliging, eindschakelaars
enz. goed ingesteld ?

Als de brander in storing gaat, knippert
er een rode led op het display.
Gelijktijdig wordt de storingsoorzaak
aangegeven, en een storingscode
gemeld.

Fout / Storing Oorzaak Oplossing

Display geen uitlezing Geen netspanning aanwezig
Externe zekering defekt
Stekkerverbinding display-automaat
onderbroken
Display defekt
MPA 22 defekt

Controleren
Controleren / vervangen
Controleren / verbinding herstellen

Vervangen
Vervangen

Uitlezing “Sicherheitskette" Geen terugmelding op klem 7 Doorverbinding of desbetreffende
beveiliging controleren

Motor loopt niet aan Stekkerverbinding Automaat-Motor
onderbroken
Kondensator defekt
Motor defekt
Terugmelding
Automaat/Stappenmotoren niet correct

Verbinding herstellen

Controleren / vervangen
Controleren / vervangen
Automaat / Stappenmotoren
Controleren / vervangen

Motor loopt maar even Luchtdrukschakelaar schakelt niet
Gasdrukschakelaar schakelt niet
Gasfilter vervuild
Magneetklep V1 opent niet
Geen gas aanwezig

Controleren / instellen / vervangen
Controleren / instellen / vervangen
Gasfilter reinigen / vervangen
Gasblok controleren / vervangen
Gasleverancier inlichten
Aanwijzing: de wachttijd bij gasgebrek
kan door spanningsvrij maken van de
brander (7-polig steker) terug gesteld
worden

Brander start niet Gasblok defekt
Ontstekingstrafo defekt
Ontsteekelektroden / Ontsteekkabel
Automaat MPA 22 defekt
Ionisatieelektrode / IRD-voeler

Vervangen
Vervangen
Controleren / vervangen
Controleren / vervangen
Controleren / vervangen

Roetafzetting op ionisatiepen Teveel gas op de elektrode
Menging onvoldoende

Ongeboorde schroeven (voor
propaangas) monteren
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AT

BE

CH

DE

FR

NL

Adresse Service-Hotline

ELCO Austria GmbH
Aredstr.16-18
2544 Leobersdorf

0810-400010

ELCO Belgium n.v./s.a.
Pontbeeklaan-53
1731 Zellik

02-4631902

ELCOTHERM AG
Sarganserstrasse 100
7324 Vilters

0848 808 808

ELCO GmbH
Dreieichstr.10
64546 Mörfelden-Walldorf

0180-3526180

ELCO France
18 rue des Buchillons
74106 Annemasse

0450877624

ELCO-Rendamax B.V.
Amsterdamsestraatweg 27
1410 AB Naarden

035-6957350

Fabriqué en EU. Made in EU. Hergestellt in der EU. Gefabriceerd in de EU
Document non contractuel. Non contractual document. Angaben ohne Gewähr.
Niet-contractueel document


