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Overzicht

Belangrijke aanwijzingen
Belangrijke aanwijzingen
De branders G 05.700/1000 MODULO
zijn geconstrueerd voor de verbranding
van aardgas of vloeibaar gas volgens
categorie II 2 ELL 3P. De speciale
constructie van de branderkop met
interne verbrandingsgasrecirculatie
maakt bij aardgas een bijzonder
stikstofoxide-arme verbranding
mogelijk.
De opbouw en werking zijn volgens
de EN676.
De montage, het inbedrijfstellen en het
onderhoud mogen alleen door erkende
vaklui worden uitgevoerd, waarbij de
van kracht zijnde richtlijnen en
voorschriften in acht moeten worden
genomen.
Bij de montage van de gasleidingen
en armaturen moeten eveneens de
geldende richtlijnen en voorschriften
in acht worden genomen (bijv.
DVGW-TRGI 1986/96; TRF 1988;
DIN 4756).
Er mogen alleen goedgekeurde
afdichtingsmaterialen gebruikt worden.
De dichtheid van de verbindingen
alleen testen met schuimende
middelen, die geen corrosie
veroorzaken.
Voor inbedrijfname moet de gasleiding
ontlucht worden. De ontluchting mag in
geen geval via de vuurhaard
plaatsvinden.
Reparatiewerkzaamheden aan de
regelaars, begrenzers en de
verbrandingsautomaat, en ook aan
andere veiligheidsinrichtingen, mogen
alleen door de fabrikant van de
specifieke apparatuur of door zijn
gevolmachtigde worden uitgevoerd.
Alleen een gespecialiseerde vakman
mag originele onderdelen vervangen.

Belangrijke bepalingen
Voor een veilige, milieuvriendelijke en
energiebesparende werking moeten de
volgende normen in acht worden
genomen:
DIN 4705
Berekenen van de afmetingen van
schoorstenen
EN 676
Aangeblazen gasbranders
EN 226
Aansluiting van branders met
olieverstuiving en gasbranders met
ventilatoren aan warmteproducerende
uitrusting.
VDE 0116
Elektrische uitrusting van
verbrandingsapparatuur
EN 60335-1
Veiligheid van elektrische apparaten
voor huishoudelijk gebruik en
soortgelijke doeleinden VDE 0722
Elektrische uitrusting van niet-elektrisch
verwarmde verwarmingsapparaten.
Plaats van opstelling
De brander mag niet in plaatsen met
agressieve dampen (bijvoorbeeld
haarspray, perchloorethyleen,
tetrachloorkoolstof), sterke
stofbelasting of hoge vochtigheidsgraad
(washok bijvoorbeeld) worden
opgesteld.
Moet een toevoerlucht-opening aanwezig
zijn, met:
– tot 50 kW: 150 cm²
– voor elke volgende kW: +2 cm²
Plaatselijke voorschriften kunnen leiden
tot afwijkingen.
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Schade die aan volgende oorzaken
te wijten is, zijn van garantie
uitgesloten:
· ondeskundig gebruik.
· foutieve montage resp. reparatie
door de koper of door een derde en
ook gebruik van niet-originele
vervangingsonderdelen.
· installatie in bedrijf hebben met
verhoogde druk.
Overdracht en gebruikshandleiding
De leverancier van de branderinstallatie
dient de gebruiker van de installatie,
uiterlijk bij de oplevering, een bedieningsen onderhoudshandleiding te geven
Deze moet in de ruimte waar de
warmtebron is opgesteld, op een goed
zichtbaar punt worden opgehangen.
Het adres en telefoonnummer van de
dichtstbijzijnde klantenservice moet
daarop worden ingevuld.
Aanwijzingen voor de gebruiker
De installatie moet ten minste één keer
per jaar door een gespecialiseerd
vakman worden geïnspecteerd. Om te
garanderen dat dit regelmatig wordt
uitgevoerd, verdient het aanbeveling
een onderhoudscontract af te sluiten.
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Beschrijving brander
Beschrijving van brander
De branders G 05.700/1000 MODULO
zijn milieuvriendelijke, modulerend
werkende gasbranders met
elektronische gas-/luchtregeling in
monoblokuitvoering. Ze zijn geschikt
voor alle met
DIN 4702/EN 303 overeenkomende
warmtebronnen binnen hun
vermogensbereik.

Verpakking
De brander wordt in drie
verpakkingseenheden geleverd:
· Branderhuis met
gebruikshandleiding,
aansluitschema, onderdelenlijst,
verbrandingskamerpaneel.
· Branderkop met flensafdichting en
bevestigingsbouten.
· Gasarmaturengroep met
gassmoorklep, gasarmatuur DMV
met ingebouwd zakfilter of met
extern aanbouwfilter,
verbindingsstukken, bouten en
afdichtingen.

Op bestelling beschikbaar
toebehoren:
– aparte luchtaanzuigkast
– geluiddemping aanzuiging
– gasafsluitkraan
– Thermische veiligheidsklep
– compensator
– vermogensregelaar
– potentiometer
– testbrander
– manometer

A1
A4
B10
F6
F12
K1
M1
T1

Verbrandingsmanager
Display- en bedieningseenheid
Ionisatiebrug
Luchtdrukbeveiliging
Motorbeveiligingsrelais
Motorbeveiliging
Brandermotor
Ontstekingstransformator
(verborgen)
Y10 Stappenmotor luchtklep
7
Bedieningsveld
8
Branderbuis
13 Branderkap
113 Luchtkast
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Overzicht
Technische gegevens
Werkgebieden
Typeomschrijving

G 05.700 MODULO

Brandervermogen

kW

G 05.1000 MODULO

140-700

170-1040

Regeling

tweetraps glijdend modulerend

Brandstof

Aardgas (LL, E) Hi = 8,83-10,35 kWh/m3 of vloeibaar gas(F) Hi = 25,89 kWh/m3
DMVSE
DMVSE
DMVSE
DMVSE
DMVSE
DMVSE
512-T
520-T
512-T
520-T
525-R
5065-R
Rp 1, 1/2
Rp 2
Rp 1, 1/2
Rp 2
Rp 2
DN 65

Gasarmatuur
Gasaansluiting
Gasdruk

m bar

20-100

Brandermotor 2800 ¹/min

230 / 400 V, 50 Hz, 1,1 kW

Verbrandingsautomaat/Vlamsensor
Elektrische vermogensopname

230 / 400 V, 50 Hz, 1,5 kW

MPA 22 / Ionisatie / alternatief IRD-sonde

W

1800

2000

Beschermingswijze
Omgevingstemperatuur max.

IP 41
°C

60° C

Ontstekingstrafo

EBI-M; 2 x 7,5 kV

Luchtklepaandrijving

Stappenmotor STE 4.5 Q5.51/6-02R; looptijd: ca. 40 sec bij een servo-weg van 90°

Gasklepaandrijving
Branderbuis Ø x indringdiepte

Stappenmotor STE 4.5
mm

170 x 215 (KN) / 325 (KM) / KL (435)

Luchtregeling
Gewicht brander incl. gasarmatuur kg

100 kg

CE teken

1312 AQ 0924

Verklaring van de typenaanduiding:

G 05.700 MODULO

daPa
100

mbar
10

G
05
700
MODULO

daPa
100

1312 AQ 0925

= aardgas / vloeibaar gas
= opbouwmaat
= vermogenskengetal
= Modulerend met
elektronische compound

G 05.1000 MODULO

8

80

8

60

6

60

6

40

4

40

4

20

2

20

2

0
100 300 500 700 900 1100 kW
335

0

KN = branderkoplengte normaal
KM = branderkoplengte medium
KL = branderkoplengte lang

mbar
10

80

0

NL

LGW 10 A 2

0
100 300 500 700 900 1100 kW
530
1040

Werkveld
Bij de keuze van brander en gasarmatuur moet het rendement van de
ketel in acht worden genomen.
Het werkveld toont het brandervermogen afhankelijk van de druk in de verbrandingskamer. Het stemt overeen
met de maximale waarden van EN676,
gemeten op een testvlampijp.
Berekening van het brandervermogen:
QN
QF =

hK
QF = Brandervermogen (kW)
QN = Nominaal vermogen ketel (kW)
hK = rendement ketel(%)
09/2005 - Art. Nr. 13 018 903A
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Selectie gasarmaturen

Keuze gasarmatuur
Het in de tabel aangegeven
gasdrukverlies moet bij de
verbrandingskamerdruk in mbar
opgeteld worden.

Let op:
De vastgestelde gasaanvoerdruk moet
aan de ingang van het gasarmatuur in
acht worden genomen. Voor de
berekening van de bij het
overdrachtstation noodzakelijke
gasaanvoerdruk moet rekening worden
gehouden met de weerstand van de
brandertoevoerleidng en de armaturen
(kogelkraan TAS, extra filters of teller.)

G 05.700 MODULO
Brandervermogen

DMV512-T
Rp1,1/2

DMV520-T
Rp 2

DMV512-T
Rp1,1/2

Aardgas E Hi = 10,365 kWh/m³
(kW)

DMV520-T
Rp 2

DMV512-T
Rp1,1/2
Vloeibaar gas
Hi=25,89kWh/m³

Aardgas LL Hi = 8,83 kWh/m³

Gasdrukverlies (vanaf ingang van het gasarmatuur)

550

16

15

17

15

15

600

19

15

21

16

15

650

22

18

24

19

17

700

26

21

28

22

20

G 05.1000 MODULO
Brandervermogen

DMV512-T
Rp1,1/2

DMV520-T
Rp 2

DMV525-R
Rp 2

DMV5065-R
DN65

DMV525-R
Rp 2

DMV512-T
Rp1,1/2
Vloeibaar gas Hi
=25,89kWh/m³

Gasdrukverlies (vanaf de ingang van het gasarmatuur)

550

17

15

15

15

15

15

15

15

600

20

15

15

15

17

15

15

15

650

23

15

15

15

20

17

17

16

700

27

17

15

15

24

20

20

18

750

31

20

18

18

27

23

23

21

800

35

23

20

20

31

26

26

24

850

40

26

23

23

35

29

29

27

900

44

29

25

25

39

33

33

30

950

49

32

28

28

44

37

37

34

1000

55

36

31

31

48

41

41

38

Voorbeeld (voor brander G 05.1000 MODULO):
· Gegevens van de installatie:
Soort gas: Aardgas E
Gasdruk: 20 mbar (Let op: bij ingang gasarmatuur)
Benodigd brandervermogen: 700 kW
Druk verbrandingskamerdruk bij nominale last ketel: 2,5 mbar
· Voorwaarde: arbeidspunt moet binnen het toegestane arbeidsveld van de brander liggen.
· Gekozen gasarmatuur: DMV 520-T
· Controle van de keuze:
– Gasdrukverlies (uit tabel):
17 mbar
– Druk verbrandingskamer:
2,5 mbar
som
19,5 mbar
– Gegeven: gasdruk 20 mbar >19,5 mbar ðKeuze DMV520-T juist.
–
–
–
–

6

DMV5065-R
DN65

Aardgas LL Hi = 8,83 kWh/m³

Aardgas E Hi = 10,365 kWh/m³
(kW)

DMV520-T
Rp 2
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Overzicht
Schaalafbeelding
G 05.700/1000 MODULO
met gasarmatuur DMV SE

KM

KL
KN

NL

KM

KL
KN

KM

KL
KN

Afstanden
Voor onderhoud ten minste 0,6 m aan
elke kant van de brander laten.
Gasstraat
Montage zowel links als rechts
mogelijk.
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Gasstraat
De gasstraat bestaat uit:
– een gasregelklep door een
stappenmotor aangedreven.
– een gasarmatuur DMV-SE
– een gasfilter (zakfilter of extern filter)
– er moeten ter plaatse een
thermische beveiligingsklep en een
gaskogelkraan worden geplaatst.

Gasklep DMV SE
1
Elektrische aansluiting van de
magneetkleppen (DIN 43650)
2
Elektrische aansluiting van de
gasdrukbeveiliging (DIN 43650)
3
Gasdrukbeveiliging
4
Gasingangflens
5
Zakfilter (onder deksel)
6
Instelschroef gasdruk pBr
8
Gasdrukmeetnippel G1/8
9
Leidingfilter

DMV SE 512, 520
met zakfilter

Inbouwpositie:
Horizontaal met naar boven staande
magneet.

DMV SE 525
met leidingfilter

Beschrijving, technische gegevens
Compact gasarmatuur
DMV SE 512,520 is een compacte
eenheid met 2 magneetkleppen Klasse
A, servo-drukregelaar Klasse A,
zakfilter en drukbewaking.
Bij de typen DMV SE 525, 5065 wordt
het leidingfilter extern geïnstalleerd.
– Drukbewaking GW A5:

Instelbereik 5.....50 mbar
– Magneetklep V1/V2 snel

openend/snel sluitend.
– Servo-drukregelaar via spindel

DMV SE 5065
met leidingfilter

instelbaar.
– Max. bedrijfsoverdruk 500 mbar
– Ingangsdrukbereik

pe 15-500 mbar
– Spanning/Frequentie:

230 V / 50-60 Hz
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Hydraulisch schema

NL
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Schakelbord
Functie
A2

Genormeerde inbouwruimte
voor driepuntssnelheidsregelaar

A4

Display- en
bedieningseenheid

A4.1

Inbouwruimte met klemmen
om de display- en
bedieningseenheid te
demonteren.

B10

Meetbrug voor het
vlamsignaal (onder de kap)

F10

Zekering

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

Alle bedieningselementen zijn van
buitenaf zichtbaar. Een afneembaar
doorschijnend deksel dat op de kap is
geklemd, geeft toegang tot de
verschillende bedienings- en
besturingselementen voor de afstelling
en de werking van de brander.
Het bedieningspaneel bevat de
zekering van de schakelkring.

10

Voor verwijdering van het deksel, licht
op één kant of twee kanten van het
deksel drukken en tegelijkertijd
wegtrekken.
Voor het terugplaatsen van het deksel,
de 2 klemmen vóór de betreffende
openingen plaatsen en indrukken.
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S2

Keuzeschakelaar
bedrijfsmodus
Auto / Handmatig N

S3

+ Handmatige verhoging
van het brandervermogen
- Handmatige verlaging van
het brandervermogen

Let op:
m
De hoofdschakelaar van het schakelbord schakelt uitsluitend controlespanning in. Voor werkzaamheden in het
schakelgedeelte van de brander, deze
compleet, incl. de draaistroomaansluiting van de brandermotor
spanningsloos maken.

Overzicht
Verbrandingsmanager MPA22
Functiebeschrijving
Behalve de functie van gasverbrandingsautomaat realiseert de verbrandingsmanager MPA 22 in het bijzonder
de vermogensmodulatie van de brander
via het aansturen van de luchtklep en
de gasklep in een elektronische verhoudingsregeling. Door de elektronische
verhoudingsregeling wordt de opening
van de gasregelklep proportioneel aan
de luchtklep langs een op 10 instelpunten gebaseerde curve gestuurd. Tijdens
de inbedrijfstelling 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
onstekingsbelasting 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. controle
op lekkages, naventilatie of wachttijden
geactiveerd worden.
De bediening van de verbrandingsmanager verloopt via een display en
bedieningseenheid.

¬

¬
¬
¬
¬

1

Extra klep vloeibaar gas¬

8

GW min F4

15

Stappenmotor lucht Y10

2

Veiligheidsgasklep Y15

9

GW VPS ¬

16

Aansluiting display en
bedieningseenheid A

3

Hoofdgasklep Y13

10

Luchtdrukbewaking F6
17

Brandermotor M1

11

Lichtsensor ¬

Aansluiting e-Bus ¬

4

18

Aansluiting vermogensregelaar 4P

5

Ontstekingstrafo T1

12

Vlambewaking UV/ion ¬

19

Aansluiting ketelbedieningspaneel 7P

6

Uitgang 230V-50Hz

13

Pulsteller ¬

¬

Optie

7

GW max: brugstekker
(Ingang veiligheidsketen ¬)

14

Stappenmotor gas Y11
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Verbrandingsmanager MPA 22
Display en bedieningseenheid
Display

Knop

· 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 linksom.
· Verhogen van de aangegeven waarde.
· Bewegen van de cursor rechtsom.
· Verlagen van de aangegeven waarde.

· Ontgrendeling van de verbrandingsautomaat.

· Rode LED knippert bij storing.

Via de display en bedieningseenheid worden de huidige waarden en
bedrijfstoestanden weergegeven. Door het bedienen van bepaalde toetsen kan
behalve de instelmodus ook in de infomodus, bedrijfmodus of taalmodus
geschakeld worden.

12
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Overzicht
Verbrandingsmanager MPA 22
Programmastructuur
Taalmodus

Instelmodus

Toegangscode invoeren

t>5 s

Warmte-instelling

Koudinstelling

Instelling parameters

Temperatuur-regelaar
aan
Richtwaarden
instellen P9/P1/P0

·
·
·
·
·

Branderstart

Francais
English
Deutsch
Italiano
Nederlands

Brander brandt in
ontstekingspositie
Instell. punten
P0 t/m P9

Berekening van de
karakteristiekpunten
P2 .....P8

Instelling
grenspunten bu/bo

Brander starten
via ketelregelaar
voor
warminstelling

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Werking op bu

Bedrijfsmodus

eBus adres
Naventilatietijd
Wachttijd
Puls per L/m³
Rustpos. Luchtklep
Storingslijst wissen
Controleop lekkages
Testtijd klep 1
Testtijd klep 2
Adres regeling

NL

Terug naar
modusweergave

Infomodus

Bedrijfsklaar

t<5 s
Temperatuurregelaar
aan

Start

Storing

Teller

Parameters

Instell.

Testen
luchtdrukbewaking

Voorventilatie

Veiligheidstijd

·
·
·
·
·
·

Storing
Storing
Storing
Storing
Storing
Storing

0
1
2
3
4
5

· Brandstof-

verbruik (m3)

· Bedrijfstijd
totaal (uur)

· Succesvolle
branderstarts

Stabilisatietijd

· Adres eBus.
· Rustpos. lucht
· Test op lekkages
· Naventilatie
· Storingslijst
· Software
· Automaat
· Versie
· Datum
· Product
· Nr.

· Brandstof gas.
· Waarden P0
· Waarden P1
· Waarden P2
· Waarden P3
· Waarden P4
· Waarden P5
· Waarden P6
· Waarden P7
· Waarden P8
· Waarden P9

Bedrijf
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Montage
Branderkop
Branderhuis
Voorbereiding keteldeur
· Branderplaat/keteldeur volgens de
tekening hiernaast voorbereiden.
· Binnendiameter Ø 195 mm
vastleggen.
· Voor de bevestiging van de
branderkopflens zijn 4 boringen M10
(diameter 220-260mm) volgens de
tekening hiernaast noodzakelijk.

Øa

Øb

c

d

195

220-260

M10

45°

DE

Montage branderkop
· Schroef de steunbouten M10 in de
branderplaat/keteldeur en
isolatie-onderlegger plaatsen. Bij een
boutcirkel <260 voorgestanste
sleufgaten op de benodigde maat
eruit snijden.
· Branderkop met 4 zeskantmoeren
M10 bevestigen.

Vlambuis inbouwdiepte
Bij ketels met een
omkeerverbrandingsruimte resp. met
drie rookkanalen is het voor perfect
werking noodzakelijk om de
noodzakelijke inbouwdiepte van de
vlambuis in acht te nemen. De
onderstaande richtlijnen moeten met de
gegevens van de ketelleverancier
vergeleken worden.
– Ketel met omkeerverbrandingsruimte

80-190 mm
indompeldiept

Maat A = Ketelfront tot omkeerzijde
tweede rookkanaal.

– Ketel met drie rookkanalen

-20 t/m +90 mm
indompeldiepte

Montage branderhuis
· Vóór het monteren van het branderhuis
het mengtoestel demonteren.
· Daarvoor maakt u de bevestigingsbout
aan de zijkant (tegenover de
gasaansluiting) van het mengtoestel
los (contramoer M10 en inbusbout) en
trekt het mengtoestel eruit.
Als het branderhuis onder de as van de
branderkop hangt, dan dient u als volgt te
werk te gaan.
· De twee onderste moeren op de
branderbehuizing eruit schroeven, de
twee bovenste moeren zo ver mogelijk
eruit draaien.
14
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· het branderhuis schuin naar voren
zetten en de twee bovenste
bouten in beide groeven van de
flens van de branderkop hangen.
· Branderhuis tegen de flens van de
branderkop drukken en de 4
moeren vast aandraaien.
Indien nodig kan de behuizing boven
de branderkopflens gemonteerd
worden. In dat geval moet bij de
montage omgekeerd te werk worden
gegaan.
Andere standen van het branderhuis
zijn niet mogelijk.

Montage

Gasstraat

1

2

3

4

5

6

Montage gasstraat
· Gasregelklep 5 tegen branderkop
drukken en de 4 moeren stevig
vastdraaien. Dan passtuk 3 op
gasregelklep bevestigen. Daarbij moet
de juiste positie van de O-Ring 6 en
de vlakafdichting 4 worden
gecontroleerd.
· Gasarmatuur 2 zodanig bevestigen
dat de magneetspoelen van de DMV
SE absoluut loodrecht boven het
gasarmatuur liggen.
· Meegeleverde drukaflaatleiding 7
tussen gasregelklep en DMV SE
monteren.
· Indien aanwezig extern filter 1
bevestigen.
· Let op de stromingsrichting.
· Monteer ter plaatse een thermische
beveiligingsklep en een
gaskogelkraan vóór het gasarmatuur.
een hellende gasplaat,
m Bij
bijgeleverde rechte impulsleiding

7

met schroefverbinding gebruiken.
Bij een eventuele wijziging van het
gasarmatuur moeten de geldende
richtlijnen en voorschriften in acht
worden genomen. Alle
verbindingen moeten met een
schuimvormend of ander geschikt
middel op lekkages gecontroleerd
worden.
Legenda
1
extern filter
2
gasarmatuur
3
passtuk
4
vlakke afdichting tussen passtuk en
gasregelklep
5
gasregelklep
6
O-ring tussen gasregelklep en
branderkopflens.
7
drukverlagingsbuis.
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Montage
Testen / Instellen
Mengtoestel voor aardgas / vloeibaar gas
Controle van het mengtoestel
· Instelling van de ontstekingselektroden en het schot controleren en
aanpassen.

Aanbevolen instelling voor aardgas
Op de met A gemarkeerde fgaskleppen
moeten 5 naar buiten en 1 naar binnen
gerichte sleuf door de schuifhuls E
open worden gehouden.
Bevestiging van het schot door 6
doorboorde M5x6 schroeven F.
Op de met B gemarkeerde gaskleppen
moeten 5 naar buiten en 0 naar binnen
gerichte sleuven door de schuifhuls E
open worden gehouden.

1

Aanbevolen instelling voor
vloeibaar gas
Op de met C gemarkeerde gaskleppen
moeten 2 naar buiten en 1 naar binnen
gerichte sleuf door de schuifhuls E
open worden gehouden.
Bevestiging van het schot door 5 niet
geboorde M5x6 bouten (kleppen D) en 1
geboorde M5x6 bout F (klep C).
Op de met D gemarkeerde gaskleppen
moeten 2 naar buiten en 0 naar binnen
gerichte sleuf door de schuifhuls E
open worden gehouden.

Montage mengtoestel
· Deksel voor mengtoestel door
losdraaien van de drie inbusbouten
1 losmaken en verwijderen
· O-ring van het aansluitstuk
controleren.
· Mengtoestel inbouwen en met bout
aan de zijkant aandraaien.
(contramoer M10 en inbusbouten )
· De verlengingsstang met schaal
0-40 (los meegeleverd) monteren
voor de verstelling van het schot.

16
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· De verlengingsstang moet hierbij tot
de aanslag in de stalen huls gedrukt
worden.
· Ontstekingskabel 2 en ionisatiekabel
3 door de opening leiden en
doorvoerrubber indrukken.
· Deksel vastschroeven,
ontstekingskabel 2 en ionisatiekabel
3 aansluiten.

Montage
Gastoevoer
Elektrische voeding
Algemene voorschriften voor de
gasaansluiting.
· Het aansluiten van het gasarmatuur
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 het gasarmatuur wel
gehaald wordt.
Bij de inbedrijfname van de brander
wordt de installatie gelijktijdig onder
verantwoording van de installateur of
zijn vervanger afgenomen. Alleen hij
kan garanderen dat de installatie

Elektrische voeding brander
Voor de aansluiting van de brander en
de regeling is het juiste aansluitschema
verplicht.
De voeding en de elektriciteitsvoorziening
aansluitingen moeten voldoen aan de
geldende normen.

voldoet aan de geldende normen en
voorschriften.
De installateur moet erkend zijn en de
installatie op lekkages gecontroleerd en
ontlucht hebben.

Let op:
m
· Voor het aansluiten van de brander
op de elektriciteitsvoorziening
voeding de gaskogelkraan 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 aarde geleverd.
De aansluitkabel voor de brandermotor
moet door de kabelschroefstukken
gevoerd worden en volgens het
aansluitschema op de klemrail 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 betreffende
contactdozen van de brander steken.

Aansluiting gasarmatuur
· Het gasarmatuur met de aan de
brander aanwezige stekkers (zwart
op zwart, grijs op grijs) aansluiten.
· De aansluitstekker 1 tussen brander
en gasregelklepaandrijving volgens
onderstaande afbeelding insteken.
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Inbedrijfstelling

Basisinstelwaarden
Insteltabel aardgas G 05.700 MODULO
Brandervermogen

Maat Y

Luchtklepopening

Nominale OntstekingsLage
belasting belasting belasting
P9 (°)
P0 (°)
P1 (°)

Nominale
belasting
P9 (°)

Drukregelaar
instelling

Lage
belasting
kW

Nominale
belasting
kW

140

400

10

0

0

25

23

23

39

15

150

500

20

0

0

29

23

23

43

15

160

600

35

5

5

40

24

24

50

15

170

700

40

5

5

45

24,5

24,5

62

15

mm

OntstekingsLage
belasting belasting
P0 (°)
P1 (°)

Opening gasregelklep

pVA mbar

Insteltabel aardgas G 05.1000 MODULO
Brandervermogen

Maat Y

Luchtklep opening
Lage
Ontstekingsbelasting belasting
P1 (°)
P0 (°)

Opening gasregelklep

Lage
Nominale Ontstekingsbelasting belasting belasting
P1 (°)
P0 (°)
P9 (°)

Nominale
belasting
P9 (°)

Drukregelaar
instelling

Lage
belasting
kW

Nominale
belasting
kW

mm

170

600

20

0

0

38

26,5

26,5

56

15

170

700

25

2

2

41

26,5

26,5

65

15

200

800

30

6

6

68

27

27

90

18,5

220

900

35

8

8

68

28

28

90

18,5

250

1000

40

9

9

68

29

2

90

18,5

pVA mbar

De hierboven opgegeven instelgegevens zijn basisinstellingen. De fabrieksinstellingen zijn vet omlijnd. Met deze instellingen
kan normaal gesproken de brander in bedrijf worden genomen. Controleer in ieder geval zorgvuldig de instelwaarden.
Correcties afhankelijk van de installatie kunnen noodzakelijk zijn.
Insteltabel vloeibaar gas G 05.700 MODULO
Brandervermogen
Lage
belasting
kW

Nominale
belasting
kW

140

400

150

Maat Y

Luchtklepopening

Gasregelklepopening

Ontsteking
sbelast
ing P0 (°)

Lage
belasting
P1 (°)

10

4

4

20

500

20

4

4

160

600

30

4

170

700

40

4

mm

Nominale Ontsteking
belasting sbelasting
P9 (°)
P0 (°)

Drukregelaar
instelling

Lage
belasting
P1 (°)

Nominale
belasting
P9 (°)

19

19

30,5

15

29

19

19

36

15

4

36

19

19

41

15

4

40

19

19

45

15

pVA mbar

Insteltabel vloeibaar gas G 05.1000 MODULO
Brandervermogen
Lage
belasting
kW

Nominale
belasting
kW

170

600

170

Maat Y

Luchtklepopening

Gasregelklepopening

Ontsteking
sbelast
ing P0 (°)

Lage
belasting
P1 (°)

15

6

6

36

700

20

6

6

200

800

25

7

220

900

35

250

1000

40

18

mm

NNominale Ontsteking
belasting sbelasting
P9 (°)
P0 (°)

Drukregelaar
instelling

Lage
belasting
P1 (°)

Nominale
belasting
P9 (°)

19,5

19,5

42

17,5

63

19,5

19,5

75

17,5

7

63

19,5

19,5

75

17,5

7

7

68

19,5

19,5

75

17,5

8

8

68

22

22

75

17,5
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pVA mbar

Inbedrijfstelling
Instelling branderkoppositie,
Gasdrukbeveiliging en luchtdrukbeveiliging
Positie branderkop
Maat Y wordt door het draaien van bout V
ingesteld. Branderkopinstelling volgens de
tabel instellen. Door fijnafstelling van de
branderkop kunnen starten en
verbranding beïnvloed worden.

Gasdrukbewaking
· Het doorzichtige deksel verwijderen.
· Instelwaarde op 5 mbar (aardgas en
vloeibaar gas) instellen.

spanningsonderbreking naar het
apparaat teruggezet worden.
Wachttijden: 3 x 2 min, daarna 1 h

NL

De gasdrukbewaking min. is tussen de
kleppen ingebouwd. De beveiligingsklep
Y15 wordt 1 sec. voor de beveiligingstijd
aangestuurd. Binnen deze tijd moet de
gasdrukbewaking actief worden. Als de
gasdruk onvoldoende is, wordt de
branderstart onderbroken. Dan begint
een wachttijd van 2 min. Hierna volgt
een volgende startpoging De wachttijd
kan alleen door een

Luchtrdrukbewaking
· Het doorzichtige deksel verwijderen.
· Luchtdrukschakelaar tijdelijk op
minimale waarde instellen.

Drukregelaarinstelling
De gasdrukregelaar is af de fabriek op
de basisinstelling (zie bladzijde 18)
ingesteld. Gasdruk na de eerste
branderstart controleren (meetpunt op
de uitgangsflens van het gasarmatuur)
en indien nodig met de instelschroef S
gasdruk pBr corrigeren. Na
inbedrijfname niet meer wijzigen.
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Inbedrijfstelling
Controles voor inbedrijfstelling
Zelftest van de automaat
Controle voor inbedrijfname
· Brander van het stroomnet scheiden
en spanningsloos maken.
· Gaskleppen sluiten.
· Gebruiksvoorschriften van de
fabrikant van warmtebron en
regeling doornemen.
· Gassoort en gasdruk moeten
overeenstemmen met de brander.
· Dichtheid van de gasleiding
controleren.
· De gasleidingen ontluchten.

· Insteekdiepte vlambuis controleren
met de gegevens van de fabrikant
van de ketel.
· Controleer:
– of de luchttoevoer en de

–
–
–
–
–
–

Test brander
Lucht

Gas

· De draairichting van de
ventilatormotor (zie pijl op het
branderhuis) door handmatig
bedienen van de branderbeveiliging
testen.

rookgasafvoer overeenkomen met
het brandervermogen.
of er waterdruk is in het
verwarmingscircuit,
of de circulatiepompen in bedrijf zijn,
of de menger opengaat,
of de trekregelaar in de schoorsteen
open gaat,
of de stroomvoorziening in orde is,
Instelling van de thermostaat,

Zijn alle tests succesvol afgesloten, dan
controleren of:
· Hoofdschakelaar 0/1 op nul staat.
· Keuzeschakelaar Hand/Auto in de
middenpositie staat.
· Gaskraan gesloten is.
· Voedingsspanning van brander weer
aangesloten is.

Zelftest van de automaat
Brander door hoofdschakelaar inschakelen. De verbrandingsautomaat 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.

Laden waarden

0%

De display laadt de gegevens in de branderautomaat.
100%

Autom. niet geprogrammeerd

20

De automaat is nog niet geprogrammeerd.
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Inbedrijfstelling
Toegang Instelmodus
Menu parameters: programmering van extra functies
De toegang tot de instellingen is alleen
bij branderstilstand mogelijk (display:
“Automaat niet geprogrammeerd” of
“Bedrijfsklaar”.) Hiervoor de
keuzeschakelaar Hand/Auto op het
branderpaneel, in de middenpositie
zetten. Bovendien is voor het activeren
van de instelmode de invoer van een
toegangscode noodzakelijk.

Let op:
Het activeren van de instelmode
door de toegangscode en de
instelling van de brander mogen
uitsluitend door een voor het
hanteren van de MPA 22 voldoende
geschoolde technicus gebeuren.
De toegangscode bevindt zich onder
op de typeplaat van de MPA 22.

Toegang instelwaarden

Toegang tot instelmodus

Code _ _ _ _

· Knop

ingedrukt houden en na 0,5 sec. toets

· Met knop
?

· Met

of

indrukken.

NL

cijfers voor toegangscode invoeren.

elk cijfer bevestigen.

· Bij invoerfout met
Koudin.

Tijdens het instellen is een timeout van
30 min. actief, die door bediening van
de knoppen teruggezet wordt. Na
afloop van de timeout volgt een
veiligheidsuitschakeling. Daardoor word
gegarandeerd dat zonder afgesloten
instelprocedure geen lange bedrijfstijd
mogelijk is. In de instelmodus zijn alle
beveiligingsfuncties geactiveerd. Een
vlamuitval, luchtdrukbeveiligingsuitval
of een storing in de aansturing van de
stappenmotoren leidt tot een storingsof beveiligingsuitschakeling.

naar het volgende hogere niveau teruggaan.

Na invoer van de correcte code kunt u kiezen uit drie menu’s.
Parameters:
voor het programmeren van extra functies.
Koudinstelling:
voor de voorinstelling van de brander
bij de eerste inbedrijfstelling.
Warminstelling: bij gedeeltelijke programmering bijv. na
regeluitschakeling tijdens de instelling of
bij latere correctie van de instelwaarden.

Warmte-in.

Parameters

?

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



– Adres E-Bus: 03H: Standaard-adres (fabrieksinstelling).

Adres E-Bus

Deze parameter is nodig voor de communicatie met een PC .
De volgende adressen zijn mogelijk: F3H, 73H, 33H, 13H.

03H
Volgende

?

Toegang tot volgende parameter: Volgende met knop

bevestigen.

Naventilatietijd

– Met deze parameter kan een naventilatietijd ingesteld worden.

Instelbereik 0 s (= geen naventilatie) tot 240 s.
000 s
Volgende

Vorige

?
– Met deze parameter kan een wachttijd tussen een regeluitschakeling en een

Wachttijd (0-100 min)

nieuwe branderstart ingesteld worden.
Instelbereik: 0 min. (= geen wachttijd) tot 100 min.

000 min
Volgende

Vorige

– De impulsfactor geeft het aantal impulsen aan die de automaat bij doorzet van
Pulsen per l / m3

een kubieke meter gas van de gasteller (accessoires) krijgt.
Instelbereik: 1 (1 impuls= 1m3 ) tot 255 ( 255 impulsen = 1m3 ).
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Inbedrijfstelling
Instelmodus
Menu parameter: programmering van extra functies

Rustpos. Luchtklep

– Met deze parameter kan de ruststand van de luchtklep worden ingesteld.

00.0°
Volgende

Vorige

– Met deze functie worden de eerdere storingen in de storinglijst uit het

Storingslijst wissen

Volgende

Deze parameter (in graden) kan eventueel nodig zijn bij een naventilatie.
Standaardinstelling 00.0°

geheugen gewist (Aanwijzing display: “Leeg”). De volgende nieuwe storing
wordt onder nr. 0 in de storinglijst in het geheugen weggeschreven.
Vorige

– Dichtheidstest:

J= Ja / N= Nee
Met deze functie kan de klepdichtheidstest gedeactiveerd worden.

Controleop lekkages
J
Volgende

Vorige

– Testtijd klep 1:
Testtijd klep 1
006s
Volgende

Vorige

Voor een juist verloop van de test op lekkages zijn ten minste de door de
fabriek ingestelde 6 s noodzakelijk.
Instelbereik: 1-240 s

– Testtijd klep 2:

Voor een juist verloop van de test op lekkages zijn ten minste de door de
fabriek ingestelde 6 s noodzakelijk.
Instelbereik: 1-240 s

Testtijd klep 2
006 s
Volgende

Vorige

– Adres regeling (fabrieksinstelling op 10H)

Andere adressen zijn mogelijk: F7H, F0H, 77H, 70H, 37H, 30H, 17H.

Adres regeling
10H
Volgende

Vorige

– Na bevestigen van “Volgende” in menupunt “Adres Regeling” worden de nieuw
Verbindingsopbouw

ingestelde parameters in de automaat opgeslagen. Aansluitend schakelt de
automaat terug op “Bedrijfsklaar”.

Parameters opslaan

Autom. niet geprogrammeerd
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Inbedrijfstelling
Instelmodus
Menu koudinstelling: voorinstelling van de brander
 Koudinstelling (met gesloten kogelkraan)
In menupunt “koudinstelling” vindt de voorinstelling plaats van de basiswaarden
P9/P1/P0 volgens de insteltabel (bladzijde 18) voor het gewenste
brandervermogen. Vervolgens berekent de automaat de tussenpunten P2 tot P8 en
gaat over in het menu “warminstelling”.
· Toegang tot instelmodus tot stand brengen.


Volledigebelasting

· Met

of

· Met

bevestigen.

koudinstelling kiezen.

Instellen lucht- en gaswaarde.
P9

· Met

of

cursor op lucht resp. gas plaatsen.

· Met

activeren (cursor knippert).

Volgende

· Met

of

?

· Met

bevestigen.

Lucht: .. ‘ .

Lage belasting
Lucht: .. ‘ .
Volgende

Gas: ..’ .

P1

· Met

of

Vorige

· Met

bevestigen.

Volgende

P0
Gas: ..’ .

NL

Wisselen tussen de instelpunkten P9/P1/P0.

Gas: ..’ .

?
Ontstekingsbelasting
Lucht: .. ‘ .

nieuwe waarde instellen.

cursor op “Volgende” of “Vorige” plaatsen.

· Wordt bij instelpunt PO de positie “Volgende” ook
bevestigd, dan berekent
de automaat zelf de tussenpunten P2 tot P8 en gaat vevolgens naar het
menu warminstelling.
Directe toegang tot dit menu via Instelmodus / Warminstelling .

Vorige

?

Brander boven ketelregelaar voor warminpositie starten

?
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Inbedrijfstelling
Instelmodus
Menu Warminstelling: instelling van de brander
 Warminstelling (bij eerste start voor functiecontrole nog met gesloten
kogelkraan)
Warminstelling van de brander
In menupunt “Warminstelling” worden voor de tien instelpunten P0 tot P9 aan de
hand van de rookgasanalyse de fijnafstellingen van de lucht- en gasklep
uitgevoerd. Vervolgens wordt met het begrenzingspunt “bu” (onderste bedrijfspunt)
en “bo” (bovenste bedrijfspunt) het definitieve werkbereik van de brander
vastgelegd.
Aanwijzing: in Aanwijzing dient tijdens de instelprocedure een
regeluitschakeling plaatsvindt, na activeren van de instelmodus direct het
menupunt “Warminstelling” kiezen. Hierdoor blijven de waarden van de
reeds ingestelde punten behouden, terwijl in menu “Koudinstelling” een
nieuwe berekening volgt.
Test brander
Lucht: -

Gas: -

· Voor de branderstart op het branderpaneel de keuzeschakelaar Hand/Auto op
Hand zetten, warmtevraag via ketelregeling vaststellen.
Brander start met de volgende functioneringsprocedure:

Start
Lucht:

Gas: -

Test luchtdruk
Lucht: -

Gas:

– Luchtklep wordt voor ventileren in stelling gebracht. Lucht: . . . . . . .

–
Ventilatormotor aan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Test luchtdrukbewaking

– Voorventilatie 20 s: resterende tijd wordt weergegeven.
Voorventilatie: 20 s
Lucht: -

Gas:

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

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

Gas: -

– Ontsteking aan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Omdat de gaskraan gesloten is, schakelt de brander wegens te lage gasdruk
tijdens de veiligheidstijd uit.
De display toont: “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.
– Kleppen onder spanning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Veiligheidstijd
Lucht: -

– Veiligheidstijd 3 s. Na de veiligheidstijd wordt de ontstekingstrafo
Gas: -

spanningsloos gemaakt.
– Vlamsignaal aanwezig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tijdens de stabilisatietijd blijft de brander in de startstand.

Stabilisatietijd
Lucht:-

24

Gas: -

09/2005 - Art. Nr. 13 018 903A

Inbedrijfstelling
Instelmodus
Menu Warminstelling: instelling van de brander
Onstekingsbelasting
Lucht: .. ‘ .
Volgende

P0
Gas: ..’ .

Lage belasting
Lucht: .. ‘ .

P1
Gas: ..’ .

Volgende

Vorige

Brander blijft in startstand, instelpunt P0.
· Gasdruk pBr controleren (fabrieksinstelling zie basisinstellingen bladzijde 18).
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. Hiervoor:
· Met

of

· Met

activeren (cursor knippert).

· Met
· Met

Instelpunt

P2

Lucht: .. ‘ .

Gas: ..’ .

Volgende

Vorige

Punt P3 .... Punt P8
Volledige belasting
Lucht: .. ‘ .

waarde wijzigen.

bevestigen.

Toegang tot het volgende instelpunt door het kiezen van Volgende en bevestiging
met knop
.
Aanwijzing:
De waarden voor ieder instelpunt worden pas opgeslagen als de toegang
naar het volgende instelpunt plaatsvindt.
· Instelwaarden in rapport (bladzijde 30) vastleggen.

NL

· De aparte instelpunten tot punt 9 (volledige belasting) aansturen.
P9

Gas: ..’ .

Volgende

of

lucht of gas kiezen.

Vorige

· Gasdoorzet bij volledige belasting controleren en eventueel gas en lucht
toevoegen resp. verminderen.
· Als alle instelpunten P0 tot P9 optimaal zijn in instelpunt P9 “Volgende”
bevestigen
Brander gaat naar onderste bedrijfspunt bu.

Onderste lastpunt
Lucht: .. ‘ .
Volgende

bu
Gas:

· Rookgastemperatuur en gasverbruik lage belasting controleren, eventueel
brandervermogen door corrigeren bu aanpassen.
· Bevestiging “Volgende”.
Brander gaat naar bovenste bedrijfspunt bo.

Bovenste lastpunt
Lucht: .. ‘ .
Volgende

bo
Gas:

Bedrijf
Lucht: .. ‘ .

Gas:

· Rookgastemperatuur en gasverbruik volledige belasting controleren, eventueel
brandervermogen door corrigeren bo aanpassen. Aanpassen kan alleen door
wijzigen van de luchtklepstand.
· Met bevestigen “Volgende” is de instelprocedure afgesloten, de brander
schakelt naar de bedrijfsstand.
· Brander gaat naar onderste bedrijfspunt en wacht op warmtevraag.
· Keuzeschakelaar bedrijfsstand Hand/Auto op Hand: brandervermogen kan met
de vermogenschakelaar +/- handmatiug gewijzigd worden.
· Keuzeschakelaar bedrijfsstand Hand/Auto op Auto: de brander regelt binnen
het vastgelegde vemogen bu-bo overeenkomstig de opgave van de
regelthermostaat
Instellen luchtdrukbewaking
· Als de brander op nominale last loopt, ventilatordruk meten.
· Luchtdrukbewaking ca. 15% onder de gemeten waarde instellen.
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Inbedrijfstelling

Bedrijfsmodus
Brander gereed
Bedrijfsklaar

Ketelthermostaat vraagt warmte.
Verloopschema branderstart:
Test brander
Lucht:

Gas:

Brander start met het volgende functieverloop:
– Luchtklep wordt voor ventileren in stellling gebracht. Lucht: . . . . . . .
Start
Lucht:

Gas:

–

Ventilatormotor aan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Test Luchtdruk
Lucht:

Gas:

– Voorventilatie 20 s: overblijvende tijd wordt aangegeven.
Voorventilatie: 20 s
Lucht:

– Gasregelklep gaat naar onstekingsstand. Gas . . . . . . . . . . . . . . . .
Gas:

– Luchtklep gaat naar onstekingsstand. Lucht: . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voorontsteking
Lucht:

Gas:

– Ontsteking aan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Kleppen onder spanning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Veiligheidstijd 3 sec.
Veiligheidstijd
Lucht:

Gas:

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

Na de veiligheidstijd wordt de ontstekingstrafo spanningsloos gemaakt.
· Tijdens de stabilisatietijd blijft de brander in de onstekingsstand.

Stabilisatietijd
Lucht:

Gas:

· De brander is in bedrijf en regelt in het vastgelegde vermogen bu t/m bo
(Keuzeschakelaar Hand/Auto op Auto). De huidige stand van de luchtklep
wordt weergegeven.

Bedrijf
Lucht:
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Gas:
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Inbedrijfstelling
Infomodus
Taalmodus
Opmerking:
De infomodus kan bij werkende en
stilstaande brander met de knop
geactiveerd worden. Wanneer u
nogmaals op de knop drukt,
verlaat
u de infomodus weer.

· Knop

Verbindingsopbouw

0%
?

t < 5s indrukken.

100%

Storing

· Met

of

· Met

het gekozen menu bevestigen.

· Met

of

· Met

terug naar volgende hogere niveau.

het gewenste menu kiezen.

Teller

Parameters

Instell.

?
Info 1
Info 2
Info 3

NL
bladeren.

?

Storing

·
·
·
·
·
·

Storing
Storing
Storing
Storing
Storing
Storing

0
1
2
3
4
5

Teller

Parameter

· Brandstof-

verbruik (m3)

· Bedirjfstijd
totaal (uur)

· Succesvolle
branderstarts

FRANCAIS
ENGLISH
DEUTSCH

· Brandstof gas.
· Waarden P0
· Waarden P1
· Waarden P2
· Waarden P3
· Waarden P4
· Waarden P5
· Waarden P6
· Waarden P7
· Waarden P8
· Waarden P9

De taalmodus kan bij werkende en stilstaande brander met de knop
erd worden.
· Knop

DEUTSCH
ITALIANO
NEDERLANDS

· Adres eBus.
· Rustpos. lucht
· Test op lekkages
· Naventilatie
· Storingslijst
· Software
· Automaat
· Versie
· Datum
· Product
· Nr.

Instell.

geactive

t > 5s indrukken.

· Met

of

gewenste taal uitkiezen.

· Met

of

bladeren (5 talen mogelijk).

· Met

gekozen taal bevestigen. Daarmee wordt de taalkeuze verlaten.
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Onderhoud

Servicewerkzaamheden aan de ketel
en brander worden alleen door een
geschoolde vakman uitgevoerd. Om
een regelmatige uitvoering van het
onderhoud te waarborgen, moet aan
de gebruiker van de installatie het
afsluiten van een
onderhoudscontract worden
aanbevolen.
Opgepast:
Voor onderhouds- en
schoonmaakwerkzaamheden de
brander geheel, inclusief voeding
draaistroommotor, spanningsloos
maken en gaskraan sluiten.

A1
A4
B10
F6
F12
K1
M1
T1

Verbrandingsmanager
Display- en bedieningseenheid
Ionisatiebrug
Luchtdrukbewaking
Motorbeveiligingsrelais
Motorbeveiliging
Brandermotor
Ontstekingstransformator
(verborgen)
Y10 Stappenmotor luchtklep
7
Bedieningsveld
8
Branderbuis
13 Branderkap
113 Luchtkast
Controle van de rookgastemperatuur
· Temperatuur van de rookgassen
controleren.
· Ketel reinigen als de
rookgastemperatuur de waarde bij
inbedrijfstelling met meer dan 30K
overschrijdt.
Controle van de ontstekingselektroden en het mengtoestel
· De twee ontstekingskabels van de
ontstekingstransformator lostrekken.
· Doorvoerrubbers van de twee kabels
van het deksel verwijderen door ze
in de branderkop te duwen.
· De 3 bevestigingsbouten van het
deksel volldig eruit schroeven.
· Het deksel via de kabel verwijderen.
· De bevestigingsbout aan de zijkant
van de menginrichting losdraaien.
· Het meng- en ontstekingstoestel
eruit trekken
· Controleer de toestand van het schot.
· Controleer de stand van
ontstekingselektroden en het schot
· Indien nodig, de onderdelen die
vanaf het deksel bereikbaar zijn
schoonmaken.
· Controleer bij de montage de
aanwezigheid en de toestand van
afdichtingsring J1.
28
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Reiniging van de ventilatorrotor
· Motor spanningsloos maken door
deze van de voeding los te
koppelen.
· De 7 bouten van de motorplaat eruit
draaien
· Leg de plaat met de motor
voorzichtig opzij, zonder de
drukverlagingsleiding van de
differentiële luchtdrukbewaking te
beschadigen.
· De luchtdrukleidingen “droog”
reinigen.
· Geen drukmedium gebruiken
· De 4 bevestigingsbouten van de
luchttuit losdraaien.
· Het luchtkanaal en de ventilatorrotor
schoonmaken.
· Weer monteren.

Onderhoud

Vlambuis demonteren
Voor deze procedure moet de deur van
de verbrandingskamer geopend worden
of de brander moet gedemonteerd
worden.
– Variant 1 - Toegang via de deur
van de verbrandingskamer
· Het ontstekings-/mengtoestel
demonteren
· De 3 bevestigingsbouten op de
steun van de vlambuis 1 à 2 slagen
losdraaien. Let op: de bouten zijn
linksdraaiend (inbussleutel 3).
· De vlambuis er uittrekken,
controleren, reinigen en eventueel
vervangen als er vervormingen
zichtbaar zijn.
· In de omgekeerde volgorde weer
inbouwen.
· De ruimte tussen de vlambuis en de
deurisolatie met vuurvast materiaal
bedekken.
– Variant 2 - demonteren van de
brander
· Het ontstekings-/mengtoestel
demonteren
· De elektrische aansluitingen
losmaken
· De gasstraat demonteren
· Gasaansluiting eraf schroeven
(2 moeren M8).
· Branderhuis losmaken
(2 bouten M8) en opzij leggen.De
elektrische kabel niet beschadigen.
· Branderkop losschroeven en dan
verdergaan zoals beschreven onder
variant 1.
· In omgekeerde volgorde weer
monteren.

Kleppen
De gaskleppen vereisen geen bijzonder
onderhoud.
Reparatie aan een klep is niet
toegestaan.
Defecte kleppen moeten door een
geschoold vakman worden vervangen,
die daarna ook een controle moet
uitvoeren op lekkages, van het
functioneren en de verbranding.

Filter van gasarmatuur vervangen
Het inzetfilter moet jaarlijks
gecontroleerd en indien het vervuild is,
vervangen worden.
Zakfilter:
· Bevestigingsbouten van het
filterdeksel losmaken.
· Filterinhoud eruit trekken.
· Een nieuw filter plaatsen.
· Het deksel met de bouten
terugplaatsen.
Leidingfilter:
· Gaskraan sluiten en deksel
demonteren.
· Filterinhoud eruit trekken.
· Nieuwe filterinhoud plaatsen.
· Filterdeksel monteren.
· Handafsluitkraan openen; dichtheid
controleren.

NL

Reiniging van de kap
· Reinig de kap met water en
wasmiddel.
· Chloorhoudende en schurende
middelen niet gebruiken voor het
reinigen van de branderkap.

Belangrijk
Na iedere ingreep moeten de
verbrandingswaarden in bedrijf
worden gecontroleerd (stookplaats
met gesloten deuren, de kap
gemonteerd, enz.).
De gemeten waarden moeten
worden genoteerd op de formulieren
van de verbrandingskamer.
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Branderspecifieke instellingen van de MPA 22

Installatie: ..........................................
Brandernr.: .......................................

Ketelfabrikaat: .............................
Keteltype: .....................................
Meting / Datum:

Parameter

Eenh.

Bereik

Naventilatietijd

[s]

0-240

Wachttijd

[min]

0-100

M1/

M2/

M3/

M2/

M3/

M4/

eBus Adres

Puls per L/m³

1-255

Rustpos. Luchtklep

[°]

Storingslijst wissen

leeg/

Controle op lekkages

J/N

Testtijdklep 1

[s]

0-240

Testtijdklep 2

[s]

0-240

Adres Regeling
Software
Productnr.
Meting / Datum:
Teller

Dim.

Brandstofverbruik

[m³]

Bedrijfsuren ges.

[uur]

BE

M1/

M4/

Succesvolle
branderstarts

Meting
Luc
ht

M1

Meting
M2

M3

M4

Gas

Waarde P0

[°]

[°]

Waarde P1

[°]

[°]

Waarde P2

[°]

[°]

Waarde P3

[°]

[°]

Waarde P4

[°]

[°]

Waarde P5

[°]

[°]

Waarde P6

[°]

[°]

Waarde P7

[°]

[°]

Waarde P8

[°]

[°]

Waarde P9

[°]

[°]

bu / Doorzet

[°]

[m³/h]

bo / Doorzet

[°]

[m³/h]

bu / CO2/CO

[%]

[ppm]

bo / CO2/CO

[%]

[ppm]

M1

M2

M3

Observator M1: .....................................................

Observator M3: .....................................................

Observator M2: .....................................................

Observator M4: .....................................................
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M4

Service
Storingen verhelpen

Oorzaken en oplossing van
storingen
Bij storingen moeten eerst de
basisvoorwaarden voor een normale
werking worden gecontroleerd:

·
·
·
·

Is er stroom ?
Is er gasdruk?
Staat de gaskraan open?
Is alle regel- en
veiligheidsapparatuur, zoals
ketelthermostaat, beveiliging
watertekort, eindschakelaars enz.
correct ingesteld?

Als de brander een storing heeft,
knippert er een rode LED op het
display. Tegelijkertijd wordt de
storingsoorzaak aangegeven en een
storingscode gemeld.

Fout / Storing

Oorzaak

Oplossing

NL
Geen netspanning aanwezig
Externe beveiliging defect
Stekkeraansluiting display-automaat
onderbroken
Display defect
MPA 22 defect

Testen
Testen/ vervangen
Testen/ Verbinding maken

Weergave “veiligheidsketen”

Geen terugmelding op klem 7

Brugstekker insteken resp. gegeven
Bewaking / Begrenzer testen

Motor start niet

Steke automaat-motor onderbroken
Condensator defect
Motor defect
Terugmelding
automaat/stappenmotoren niet correct

Verbinding maken

Display geen informatie

Vervangen
Vervangen

BE

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

Motor loopt maar even

Luchtdrukbeveiliging schakelt niet
Gasdrukbeveiliging schakelt niet
Gasfilter vervuild
Magneetklep V1 opent niet
Geen gas aanwezig

Testen/ instellen vervangen
Testen/ instellen vervangen
Gasfilter reinigen / vervangen
Compact armatuur testen/ vervangen
Gasleverancier op de hoogte brengen
Aanwijzing: de wachttijd bij gebrek aan
gas kan door het spanningsloos maken
van de brander (7-polige stekker)
teruggezet worden

Brander start niet

Compactarmatuur defect
Ontstekingstrafo defect
Positie ontstekingselektroden/
ontstekingskabel
Automaat MPA 22 defect
Ionisatiesonde / IRD-sonde

Vervangen
Vervangen
Testen/ vervangen
Testen/ vervangen
Testen/ vervangen

Roetafzetting op ionisatiesonde

Te veel gas op sonde
Onvoldoende spoeling

Ongeboorde bouten (set voor vloeibaar
gas) monteren
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Adresse

Service-Hotline

AT

ELCO Austria GmbH
Aredstr.16-18
2544 Leobersdorf

0810-400010

BE

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

02-4631902

CH

ELCOTHERM AG
Sarganserstrasse 100
7324 Vilters

0848 808 808

DE

ELCO GmbH
Dreieichstr.10
64546 Mörfelden-Walldorf

0180-3526180

FR

ELCO France
18 rue des Buchillons
74106 Annemasse

0450877624

NL

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
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