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Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych w 
celu udoskonalenia produktu!
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Wskazówki ogólne

1. Wskazówki ogólne

Palniki olejowe GL20-LN są testowane i certyfikowane zgodnie z normą DIN EN 267 na olej opałowy 
zgodnie z normą DIN 51603, ÖNORM C 1109, SN181 160 / 2.
Zalecamy pracę na oleju o niskiej zawartości siarki lub na "eko-olej opałowy" (gdzie regionalnie dostępny jest 
dostępny do wykorzystania). 

Ręcznie obsługiwany zawór odcinający

Przed palnikiem musi być zainstalowany ręczny zawór odcinający umożliwiający  odcięcie dopływu paliwa 
palnika. Zawór musi być łatwo dostępny.

Filtr i urządzenie odpowietrzające

Przed palnikiem musi być zainstalowany filtr paliwa dla zabezpieczenia przed przedostawaniem się ciał obcy 
z paliwem. Należy również zabezpieczyć przed skutkami nadmiernej wentylacji paliwa.

2. Bezpieczeństwo

Zamontowanie palnika olejowego musi być przeprowadzone zgodnie z odpowiednimi przepisami i 
wymogami. Obowiązkiem osoby instalującej jest przestrzeganie obowiązujących norm i przepisów. 
Montaż, rozruch oraz dozór muszą być przeprowadzone przez osoby uprawnione. 
Palnik nie może być zamontowany w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności, o dużym zapyleniu oraz tam, 
tam gdzie występują żrące opary. 
Niebezpieczeństwo obrażeń obracającego się wentylatora przy położeniu serwisowym palnika.

3. Konserwacja

Aby zapewnić niezawodna i bezpieczną pracę instalacji, urządzenie musi być regularnie i profesjonalnie 
oceniane.
Wymagany jest coroczny przegląd serwisowy. Zaleca się podpisanie umowy na konserwację z 
licencjonowaną firmą serwisową.

4. Wymiary przyłączeniowe do kotła

GL20/1 GL20/2

Średnica otworu d1 102 130

Średnica podziałowa k 140-180 170-200

Średnica zewnętrzna f 194 220
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Klucz kodu oznaczeń

5. Klucz kodu oznaczeń

  GL 20/1 -Z  -L -LN
    
                                               

                                               

                                                           LowNox

                                                           Klapa powietrza

                                                 2-stopniowy

                                                 Typ palnika
                 

                                                           Seria palnika                     

6. Dane techniczne

Typ palnika

Dane Techniczne GL20/1-LN GL20/1-LN

Moc palnika
w kW
w kg/h  

44 – 116
3,7 – 9,8

78 – 216
6,6 – 18,2

Tryb pracy 2-stopnie

Zasilanie elektryczne 1 / N / PE ~50 Hz 220 - 240 V 

Max. Pobór mocy start / praca

Silnik (2850min-1) w kW 0,250 0,350

Pompa olejowa (Typ) Suntec AT2 45 D

Kontrola płomienia IRD 1010 / KLC 2002

Automat palnikowy LMO24

Automat palnikowy LMO24

Waga w kg 16,5 20

Natężenie hałasu ≤ 70 ≤ 74
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Mocowanie flanszy i palnika

7. Mocowanie flanszy i palnika

• GL20/1/2-LN

• Flanszę i uszczelkę luźno zamontować na 
drzwiach kotła.

• Palnik  wsunąć do flanszy na odpowiednią 
• dokręcić śruby w kolejności (patrz zdjęcie 

obok).
• Podnieść lekko palnik podczas dokręcania 

śrub.
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Wykonanie podłączenia elektrycznego

8. Wykonanie podłączenia elektrycznego

      

• Odłączyć zasilanie. Główny wyłącznik "AUS"
• Sprawdzić polaryzację wszystkich złączy.
• Okablowanie załączonych do palnika wtyczek należy wykonać zgodnie ze schematem i z 

uwzględnieniam obowiązujących norm.  Zalecane jest użycie kabla giętkiego.
• Połączyć 4-pin. wtyczkę do części regulacji mocy (X31) wraz z czarno-zielony gniazdem na palniku 

(X32). 
• Sprawdzić czy okablowanie wtyczek X11 i X31 jest wykonane zgodnie ze schematem elektrycznym.
• Połączyć 7-pin. wtyczkę kotła (X11) wraz z czarno-brązowym gniazdem na palniku (X12).

• Zasilanie do 7-pin. Wtyczki (X11) maksymalnie 6,3 A. Zabezpieczenie max. 10A .

Schemat elektryczny:

Legenda:

F1 Zewnętrzny bezpiecznik 6,3 AT / max. 10 AF

F21, F22 Zewnętrzny regulator temperatury 1./2. stopień

F3 Zewnętrzny ogranicznik temperatury

Q1 Główny wyłącznik

H11, H12 Zewnętrzna kontrolka pracy

H13 Zewnętrzna kontrolka sygnalizacji awarii

L1 Faza

PE Ochrona

P11, P12 Licznik godzin pracy

Y9 Zewnętrzny kontroler

N Neutralny
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Wykonanie linii olejowej

9. Wykonanie linii olejowej

                                                          System dwudrogowy:

Pompa
Ø

[mm]

H [m]

4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4

Suntec

6 21 18 16 13 11 8 5 - -

8 67 58 50 42 34 25 17 9 -

10 100 100 100 100 82 62 42 21 -

                                                    System jednodrogowy:

Zużycie oleju
[kg/h]

Ø
[mm]

H [m]

4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4

do 2,5

4 77 68 58 49 40 31 22 13 -

6 100 100 100 100 100 100 87 64 18

8 100 100 100 100 100 100 100 100 56

2,5-5,0

4 39 34 29 25 20 16 11 6 -

6 100 100 100 100 100 79 56 32 9

8 100 100 100 100 100 100 100 65 28

5,0-10,0

4 19 17 15 12 10 8 - - -

6 98 86 74 63 51 39 28 16 4

8 100 100 100 100 100 100 88 51 14

10,0-23,0 6 42 37 32 27 22 17 12 7 -

8 100 100 100 85 69 54 38 22 6

Dane zawarte w tabeli uwzględniają zużycie oleju opałowego EL 4,8 cSt. Podane przekroje rur dotyczą 
średnicy wewnętrznej [mm]. Na odcinku ssącym uwzględniono 4 kolanka, 1 zawór odcinający i 1 zawór 
zwrotny. Z powodu wydzielania się z oleju gazów, wymiar X nie powinien przekraczać 4m. 

• Podłączenie pompy olejowej do linii olejowej załączonymi wężami metalowymi
• Pompa powinna być połączona z linią zasilania i powrotu (system dwudrogowy)
• Przy wyżej położonych zbiornikach, pompa może być podłączona w systemie jednodrogowym

Przy zastosowaniu systemu jednodrogowego wejście powrotne w pompie (patrz strona 8) musi być 
zaślepione metalowym korkiem z uszczelką. 
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Pompa olejowa

Przy zastosowaniu systemu jednodrogowego zalecamy użycie filtra olejowego z powrotem

Przy zastosowaniu systemu dwudrogowego. Wąże 
olejowe zasilanie i powrót  należy poprawnie 
zamontować do filtra olejowego. Zawór filtra otwarty.
System gotowy do eksploatacji.

                                                                                       

10. Pompa olejowa

Ciśnienie robocze pompy musi być dostosowane do odpowiednich osiągów.
Wartości ciśnienia roboczego pompy są orientacyjne i mogą ewentualnie się różnić w zależności od 
warunków eksploatacyjnych.

W tym celu;

Odkręcić korek uszczelniający 4
Wkręć manometr i reguluj ciśnienie za pomocą śruby regulacyjnej

 

1 = Zasilanie
2 = Powrót
3 = Wyjście na dyszę
4 = Regulacja ciśnienia
5 = Przyłącze pomiarowe podciśnienia
6 = Regulacja ciśnienia 1 stopień
7 = Regulacja ciśnienia 2 stopień
8 = Zawór elektromagnetyczny 1 stopień
9 = Zawór elektromagnetyczny 2 stopień
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Funkcje kontrolne urządzenia sterującego – monitoring płomienia

11. Funkcje kontrolne urządzenia sterującego – monitoring płomienia

Funkcje kontrolne jednostki sterującej LMO

Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Odłącz przewód elektryczny od zasilania przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy częściach 
pod napięciem! Usuwanie usterek może być wykonywane wyłącznie przez upoważniony i 
przeszkolony personel! Odblokowanie może wykonać tylko autoryzowany specjalista.

Podczas uruchamiania instalacji lub podczas wykonywania prac konserwacyjnych należy wykonać 
następujące kontrole bezpieczeństwa.

Uruchomienie palnika z przyciemnionym detektorem płomienia:
• Blokada na końcu «TSA»

             
Uruchomienie palnika z detektorem płomienia wystawionym na działanie światła zewnętrznego:

• Blokada po nie więcej niż 40 sekundach

Praca palnika z symulowaną utratą płomienia:
• W tym celu należy przyciemnić wykrywacz płomienia podczas pracy i utrzymać ten stan. 

Powtórzenie, po którym następuje blokada na końcu «TSA»

Funkcja bezpieczeństwa i przełączania

Jeśli podczas pracy wystąpi zerwanie płomienia, podawanie paliwa natychmiast się wyłączy, a system 
podejmie restart z wstępnym przewietrzaniem i później zapłon. Jeśli nie pojawi się płomień, urządzenie 
sterujące pokazuje błąd po czasie bezpieczeństwa. System uruchamia się automatycznie po przerwie w 
zasilaniu. Urządzenie sterujące pokazuje usterkę, jeżeli ogniwo fotoelektryczne wykrywa źródło światła 
podczas czasu wstępnego przewietrzania, po czasie bezpieczeństwa.

Diagnostyka przyczyny usterki

Po zablokowaniu czerwona kontrolka usterki pozostaje włączona. W tym stanie wizualną diagnostykę 
przyczyny błędu zgodnie z tabelą kodów błędów można uaktywnić, naciskając przycisk resetowania blokady 
przez ponad 3 sekundy. Ponowne naciśnięcie przycisku restartu w ciągu ostatnich 3 sekund powoduje 
aktywację interfejsu. Diagnostyka interfejsu działa tylko wtedy, gdy rozszerzenie przycisku resetowania 
blokady AGK20 ... nie jest zamontowane. Jeśli przez przypadek został aktywowany, w którym to przypadku 
migoce lekko czerwone światło lampki sygnalizacyjnej, można ją dezaktywować, naciskając ponownie 
przycisk resetowania blokady przez co najmniej 3 sekundy. Moment przełączenia sygnalizowany jest żółtym 
impulsem świetlnym. 
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Funkcje kontrolne urządzenia sterującego – monitoring płomienia

Tabela kodów błędów

Kod błyskowy 
„czerwony”(LED)

Alarm na 
zacisku 10

Możliwa przyczyna

2 x błysk Wł. Brak płonienia po upływie czasu bezpieczeństwa (TSA)
- uszkodzone lub zabrudzone zawory paliwa
- uszkodzony lub zabrudzony detektor płomienia
- słaba regulacja palnika, brak paliwa
- uszkodzony osprzęt zapłonowy 

3 x błysk Wł. Wolny

4 x błysk Wł. Zewnętrzne światło przy uruchomieniu palnika

5 x błysk Wł. Wolny

6 x błysk Wł. Wolny

7 x błysk Wł. Zbyt wiele strat płomienia podczas pracy (ograniczenie powtórzeń)
- uszkodzone lub zabrudzone zawory paliwa
- uszkodzony lub zabrudzony detektor płomienia
- słaba regulacja palnika

8 x błysk Wł. Nadzór czasu podgrzewacz oleju

9 x błysk Wł. Wolny

10 x błysk Wył. Błąd okablowania lub błąd wewnętrzny, styki wyjściowe, inne usterki

W czasie diagnozowania przyczyny usterki wyjścia sterujące są wyłączane, palnik pozostaje wyłączony.
Diagnostyka przyczyny usterek zostaje zakończona, a palnik włączony ponownie poprzez zresetowanie sterowania 
palnikiem. Naciśnij przycisk resetowania blokady przez około 1 sekundę (<3 sekundy).
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Funkcje kontrolne urządzenia sterującego – monitoring płomienia

Funkcje kontrolne czujnika płomienia IRD

Po uruchomieniu lub konserwacji palnika należy 
wykonać następujące czynności kontrolne:              

1. Ustawić maksymalną czułość i uruchomić palnik: 
    Po impulsie startowym w fazie przedmuchu diody 
    LED nie świecą się.
2. Podczas pracy wyciągnąć czujnik i dokładnie 
    zasłonić:
    Obie diody powinny zgasnąć. Automat sterujący
    wykonuje nową próbę startu i po upływie czasu
    bezpieczeństwa i przechodzi w stan awarii.

 3. Restart palnika z zasłoniętym czujnikiem:
     Nie może być żadnego wskazania. Automat sterujący po upłuwie czasu bezpieczeństwa przechodzi w
     stan awarii.
4. Włączenie palnika z odsłoniętym czujnikiem: przy sztucznym źródle światła (np. Latarka – światło dzienne
    jest niewystarczające) automat sterujący musi po upływie ok. 22 sek. przejść w stan awarii podczas 
    przedmuchu.
5. Podczas normalnej pracy palnika ustawić maksymalne położenie  potencjometru. Delikatnie obrócić
    ustawienie z powrotem  na 1 do momentu migotania diody LED. Następnie ponownie zwiększać do
    momentu że obie diody zaczną mrugać.  Następnie zostaw potencjometr w pozycji pomiędzy 1 i 2.

Ważne!

Palnik pracuje = obie diody LED święcą
Palnik w fazie przedmuchu = obie diody LED wyłączone 

Wyświetlacz LED jest tak skonfigurowany, że czułość detektora musi być tak ustawiona, że w podczas pracy 
palnika, czy w stanie spoczynku muszą  świecić się w teki sam sposób  (bez pulsacji). 

                                                                                                                                                       11                                                                                                                     



Funkcje kontrolne urządzenia sterującego – monitoring płomienia

Funkcje kontrolne czujnika płomienia KLC 2002

Po uruchomieniu lub konserwacji palnika należy 
wykonać następujące czynności kontrolne:              

• Po uruchomieniu palnika dioda LED może 
migać tylko podczas fazy przedmuchu.

• Podczas pracy wyciągnąć czujnik płomienia i 
dobrze osłonić: diody LED muszą migać. 
Sterownik ponawia start i wyłączy palnik na 
końcu czasu bezpieczeństwa i przejdzie w 
stan awarii.

• Uruchom palnik z odsłoniętym czujnikiem: 
diody LED tylko błyskają. Sterownik palnika 
musi iść w stan awarii po czasie 
bezpieczeństwa.

• Uruchomienie palnika z obecnością obcego 
światła oddziaływającego na czujnik 
płomienia np. żarówka fluorescencyjna, 
rozgrzany szamot (światło zapalniczki, lub 
dzienne jest niewystarczające). Dioda LED 
czujnika KLC na około 3 sek. świeci w 
sposób ciągły, a następnie miga, sterownik 
bo czasie bezpieczeństwa przechodzi w stan 
awarii. 

Ważna uwaga: Ze względu na funkcję 
bezpieczeństwa tłumienia częstotliwości, 
symulowanie płomienia za pomocą prostego 
sztucznego światła nie jest możliwe.
Podczas normalnej pracy palnika LED świeci w 
sposób ciągły.

 Wyświetlacz LED detektora płomienia

Korzystając z wbudowanej diody LED jest wyświetlany stan pracy detektora płomienia KLC 2002:

Palnik nie pracuje LED jest wyłączony Brak zapotrzebowania na ciepło    

Przedmuch LED jest wyłączony Brak płomienia

Palnik pracuje LED miga Obecność płomienia

Podczas serwisowania, wizjer KLC 2002 należy czyścić czysta, niestrzępiącą się szmatką. W żadnym 
wypadku nie mogą być wykorzystywane środki czyszczące w sprayu. Wszelka ingerencja w wewnątrz 
czujnika jest zabroniona.
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Regulacja ilości powietrza

12. Regulacja ilości powietrza

                                                                          Regulacja przez wymiar "A", poluzować nakrętkę kontrującą.
                                                                          Za pomocą nakrętki regulacyjnej ustawić ilość powietrza w
                                                                          zależności od mocy zgodnie z ustawieniami podany w tabeli
                                                                          nastaw wymiar "A". Wartość ustawienia odpowiada wymiarowi
                                                                          odcinka gwintowanego (patrz rysunek). W przypadku gdy
                                                                          wartość nadciśnienia w komorze spalania jest większa to
                                                                          wartość podciśnienia musi być zmniejszona. W każdym
                                                                          przypadku jest konieczna korekta regulacji.
                                                                          Aby osiągnąć jednolite parametry spalania zalecamy
                                                                          zainstalowanie regulatora ciągu po stronie powietrza.
                                                                                 
                                                                                  Mniejsza wartość:
                                                                          kręć w lewo = mniej powietrza, więcej CO2 
                                                                                  Większa wartość:
                                                                          kręć w prawo = więcej powietrza, mniej CO2 
                                                                                  

13. Serwomotor STA...

Serwomotor STA  służy do regulacji ilości powietrza 
lub układu elektromagnetycznego zaworu do 
palników dwustopniowych bez dostępu powietrza.
Regulacja odbywa się za pomocą wyłączników 
krańcowych krzywek na wałku siłownika.  
Aby dopasować palnik do żądanej mocy kotła należy 
ustawić krzywki według tabeli nastaw wartości 
wstępnych, a następnie wyregulować w trakcie 
pomiaru analizy spalin.

W tym celu:
Zdjąć pokrywę z siłownika pozycjonowania klapy
powietrza. Zmiany pozycji krzywek poprzez śruby 
regulacyjne przy pomocy standardowego śrubokręta. 
Zmienić ustawienia krzywek na wartość na którą ma 
być wyregulowana moc palnika.

większa liczba = więcej powietrza, ciśnienie wzrasta
mniejsza liczba = mniej powietrza, ciśnienie spada

Przy regulacji krzywki należy uwzględnić poniższe:

– Pozycja krzywki ST1 nie może być powyżej nastawy ST2

– Pozycja krzywki MV2 ustawić o 5°-10° powyżej nastawy pozycji krzywki ST1
– skorygować pozycję krzywki MV2 po kontroli położenia krzywki ST1
– Po zwiększeniu wartości ST1 i ST2 konieczne jest przełączenie palnika na 2 stopień, aby uaktywnić 

nastawę
– Po odpowiednim ustawieniu palnika należy ponownie przymocować pokrywę siłownika i przełączyć 

przełącznika 1-2 na pozycję 2 stopień.
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Instalacja elektrod zapłonowych

14. Instalacja elektrod zapłonowych

Aby zapewnić właściwą pracę elektrod zapłonowych należy zachować następujące odległości między 
końcami elektrod oraz odległości od dyszy. Podane wymiary (w mm) służą do kontroli i regulacji po zmianie 
elektrod.

GL20/1-LN                                                                      GL20/2-LN

15. Pozycja serwisowa

                                                                              Niebezpieczeństwo zranienia przy kole wentylatora
                                                                              podczas pracy w pozycji serwisowej.
                                                                                                           
    
                                                                               - Poluzować zamknięcia (5 szt.) wyjąć płytę bazową z
                                                                                 obudowy.
                                                                               - Zawiesić płytę bazową na obydwu  górnych śrubach.

                                                                                                         
                                                                              Uwaga!
                                                                              Zapewnić prawidłowe osadzenie płyty bazowej w
                                                                              obudowie.
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Regulacja dyszy wlotowej powietrza

16. Regulacja dyszy wlotowej powietrza

                                                                                                   Położenie dyszy wlotowej jest ustawiona fabrycznie,
                                                                                         ale może być przystosowana do różnych warunków
                                                                                         instalacji, wysokość n.p.m., moc.
                                                                                                
                                                                                         Aby wyregulować należy poluzować śruby (patrz
                                                                                         zdjęcie). Nowo wybraną pozycję, ustawić za pomocą
                                                                                         skali i znacznika  (patrz tabele nastaw), i dokręci
                                                                                         śruby.
                                                                                                

                                                                                         Zamocować dyszę wlotową do nowego położenia. 
                                                                                         Pozycje dyszy wlotowej:     
                                                                                         -  = Mniejsze zasilania wentylatora (40°)
                                                                                         + = Maksymalna moc wentylatora (16°)

17. W odniesieniu do urządzenia mieszającego

Demontaż urządzenia mieszającego, poluzuj śrubę gniazdem sześciokątnym, rozmiar 4.
Przy ponownym montażu zwrócić uwagę na prawidłowe położenie głowicy mieszającej. W zależności od 
modelu jest ważne położenie elektrod zapłonowych (patrz zdjęcie poniżej).

GL20/1-LN                                                                      GL20/2-LN

18. Zmiana dyszy

                                                                                  - Ustawić płytę podstawy w pozycji serwisowej,

                                                                          - Ściągnąć kable zapłonowe z elektrody zapłonowej,

                                                                          - Poluzować śruby mocujące głowicę mieszającą,

                                                                          - Zdemontować głowicę mieszającą,

                                                                          - Wykręcić (klucz SW16) dyszę z lancy dyszy jednocześnie
                                                                             kontrując drugim kluczem SW19 (patrz zdjęcie)

                                                                          - Wymienić dyszę,

                                                                          - Zamontować głowicę mieszającą (elektroda zapłonowa w
                                                                            dół),

                                                                          - Założyć kable zapłonowe
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Montaż nasadki re-cyrkulacyjnej

19. Montaż nasadki re-cyrkulacyjnej

                                                                                    Nasadkę re-cyrkulacyjną zamontować w jednej płaszczyźnie
                                                                            z krawędzią rury palnikowej (patrz rysunek)

20. Uruchomienie

                                                                    Pierwszym krokiem do uruchomienia palnika jest wybór trybu
                                                                    pracy za pomocą przełącznika znajdującego się na gnieździe
                                                                    palnika.
                                                                    Przełącznik musi być ustawiony w pozycji 2-stopień. Podczas
                                                                    postoju palnika, przepustnica powietrza jest zamknięta.
                                                                    Na stopniu 1 po otwarciu przepustnicy powietrza (około 15sek.)
                                                                    włączony zostaje przedmuch i zapłon. Następnie otwiera się
                                                                    zawór elektromagnetyczny i podaje olej dla 1-stopnia.
                                                                    Po fazie zapłonu i utworzeniu płomienia palnik po 60 sekundach,
                                                                    przechodzi na 2-stopień. Następnie ustawiamy wymagane
                                                                    ciśnienie pompy zgodnie wskazówkami tabeli nastaw (patrz
                                                                    tabela nastaw). Po krótkim czasie działania na 2-stopniu
                                                                    dokonujemy pomiaru (CO2, sadzy i temperatury gazów
                                                                    spalinowych).
                                                                    W razie potrzeby może być korygowana nastawa powietrza przy
                                                                    pomocy śruby regulacyjnej lub nastawy ST2 serwomotoru.

Ważne:
Wymiar "A" ustawiamy tylko w pozycji 2-go stopnia!

Aby sprawdzić spalanie na 1-stopniu, przełącznik na gnieździe palnika ustawić w położeniu 1-stopień.
Ilość powietrza regulować na krzywce ST1 serwomotoru. Po doregulowaniu palnika zamontować ponownie 
pokrywę serwomotoru. Przełącznik na gnieździe palnika przełączamy na pozycję 2-stopień. Po zakończeniu 
prac, ustawienie termostatu 2-stopnia jest niższe niż termostatu 1-stopnia.
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Zespół kocioł-palnik

21. Zespół kocioł-palnik

W celu uzyskania ekonomicznego i niskoemisyjnego spalania konieczne jest dokładne dopasowanie zespołu 
kocioł-palnik. W tym celu do kotła należy dobrać palnik na podstawie wykresu pola pracy z uwzględnieniem 
oporów komory spalania kotła. Poprzez odpowiednie przesuwanie palnika w kołnierzu mocującym, osiągamy 
optymalne położenie rury palnika względem komory spalania. 

22. Przyłącze kominowe

Warunkiem prawidłowego funkcjonowania kotła jest właściwie wymiarowanie wielkości komina.
Wielkość komina zgodna z DIN EN 13384 część 1 uwzględnieniem DIN 18160, biorąc pod uwagę 
przewidywaną wydajności kotła i palnika. 
Dalsze wskazówki i wytyczne i informacje techniczne w instrukcji wytwornicy ciepła.

23. Termometr spalin

System grzewczy powinien być wyposażony w termometr w celu monitorowania temperatury spalin.
 Im wyższa temperatura spalin, tym wyższe straty energii. Im wyższa temperatura spalin, tym większa strata 
spalin. Podniesienie temperatury gazów spalinowych wskazują na zwiększenie złogów sadzy, które 
zmniejszają efektywność spalania. Przy wzroście temperatury spalin należy zlecić serwisowi oczyszczenie 
zepołu grzewczego i jego ponowną regulację.
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Schemat

24. Schemat

                                                                                                       Kocioł

                                                                    Wył. Główny

                                                                                                                                    Zapotrzebowanie
                                                                  Zew. bezpiecznik                                                    na ciepło                                                                                   Kontroler temperatury

                                                                                Ogranicznik temp.                                                                         Komunikat        Kontrolka
                                                                                bezpieczeństwa                                                                             o błędzie         pracy

                                                                                                                                                                                                         1/2 stopień

                               Przekaźnik silnika

    Sterownik

                                                                                                                                                                                                                                  Zew. zawór
                                                                                                                                                                                                                                      Opcja

                                                     Serwomotor                                      Zawór 2-st    Licznik godzin pracy               Silnik                         Zawór 1-st      Licznik oleju  Transformator                                      IRD/KLC
                                                                                                                                          Opcja                                                                                            Opcja

Legenda:
bl – niebieski
br – brązowy
ge – żółty
gr – szary
gru – zielony 
rt – czerwony
sw – czarny
vio – fioletowy
ws – biały
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Możliwe błędy

25.  Możliwości błędu

Objawy Przyczyna Sposób usunięcia

Palnik nie startuje.

Uszkodzony bezpiecznik
Zablokowany termostat bezpieczeństwa
Przekroczona temperatura ustawiona na termostacie 
regulacyjnym
Uszkodzony automat palnika
Uszkodzony silnik palnika
Uszkodzony wstępny podgrzewacz oleju lub jego termostat
Uszkodzone sprzęgło silnik-pompa 

Wymienić
Odblokować
Po obniżeniu się temperatury praca zostanie 
wznowiona
Wymienić
Wymienić.
Wymienić.
Wymienić

Palnik daje się uruchomić, 
lecz po upływie czasu 

bezpieczeństwa lub w trakcie 
pracy przełącza się w stan 

blokady

a) z płomieniem
    fotokomórka brudna bądź nieprawidłowo podłączona.
    Defekt urządzenia sterującegoDefekt urządzenia sterującego
b) bez płomienia
     brak zapłonu.

Palnik nie dostaje oleju:
- zamknięte zawory instalacji olejowej
- pusty zbiornik oleju
- zanieczyszczony filt oleju
- nieszczelna instalacja olejowa
- nieszczelny zawór stopowy
- uszkodzona pompa
Zanieczyszczona lub uszkodzona dysza
Zawór elektromagnetyczny uszkodzony.
Zanieczyszczony filtr w zaworze elektromagnetycznym
Obce żródło światła
Uszkodzone sprzęgło silnik-pompa 
Uszkodzony wstępny podgrzewacz oleju lub jego termostat

Oczyścić fotokomórką; podłączyć lub wymienić.
Wymienić

Wyregulować lub wymienić elektrodę zapłonową; 
Sprawdzić transformator i podłączenie elektrody 
zapłonowej.

Otworzyć
Uzupełnić olej
Wczyścić
Uszczelnić
Wczyścić
Wymienić
Wymienić
Wymienić.
Oczyścić filtr lub wymienić zawór elektromagnetyczny
Patrz. Funkcje kontrolne automatu palnika
Wymienić
Wymienić.

Płomień przerywa lub 
gaśnie.

Pusty zbiornik oleju
Zanieczyszczony filtr dyszy
Zanieczyszczony filt oleju lub instalacja olejowa
Nieszczelna instalacja olejowa
Zawór elektromagnetyczny uszkodzony.

Napełnić olejem.
Wymienić.
Wyczyści
Uszczelnić
Wymienić.

Dysza i płytka spiętrzająca 
mocno okopcone lub poryte 

warstwą sadzy 

Nieprawidłowe ustawienie płytki spiętrzającej.
Żle dobrany rozmiar dyszy
Nadmierny lub niewystarczający przepływ powietrza do spalania.
Niewłaściwa wentylacja kotłowni.

Skorygować ustawienie płytki spiętrzającej.
Wymienić na włściwą
Skorygować ustawienia powietrza pierwotnego i 
wtórnego. Ustawić klapę powietrza
Zwiększyć powierzchnię kratek wentylacyjnych w 
kotłowni.

Palnik pracuje z przerwami Nadmierny przepływ oleju Instalacja sterowania ze startu lotnego
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Tabele nastaw

26. Tabele nastaw 

Podane w tabeli wartości pozwalają na bezpieczne uruchomienie palnika. 
Mogą być wymagane modyfikacje nastaw w zależności od indywidualnych wymogów 
urządzeń w jakich palnik pracuje oraz warunków otoczenia (np. wysokość nad poziom morza)! 

Podane przepustowości oleju w tabeli są dla lepkości 1,8 cSt w nagrzany oleju opałowym i 4,8 cSt dla oleju 
opałowego w temperaturze 20°C
Wymiar "A" odnosi się do pomiaru dokonanego na wysokości 300 m n.p.m. Oraz temperatury pomieszczenia 
ok. 20°C i zawartości CO2  w gazach spalinowych ok. 12,5%.

Moc 
palnika

Moc kotła
przy

ηk = 93%

Dyszy olejowa
(Danfoss)

Ciśnienie pompy
Przepływ oleju

 Regulacja 
powietrza 

wymiar 
"A"

Siłownik
Ciśnienie powietrza 

przed płytką 
spiętrzjącą

Pozycja 
dyszy 

wlotowej
powietrzaST2 ST1 ST2 ST1 ST2 ST1 ST0 ST2 MV2 ST1 ST2 ST1

[kW] [kW] [gph] [bar] [bar] [kg/h] [kg/h] [mm] [°] [°] [°] [°] [mbar] [mbar] [°]

GL20/1-Z-L-N-LN

60 44 56,0 0,85/60°H 21 11 5,0 3,7 20,5 0 48 15 10 8 5 -40

65 40 60,0 1,00/60°H 20 11 5,5 3,4 21,5 0 50 15 12 8 5 -20

70 50 65,0 1,10/60°H 20 11 5,9 4,2 22,0 0 55 20 15 8,5 5,2 -20

80 55 74,5 1,25/60°H 20 10 6,7 4,6 24,0 0 60 25 20 8,5 5,5 0

85 60 79,0 1,35/60°H 20 10 7,2 5,1 25,0 0 62 25 23 8,8 5,8 0

95 66 88,3 1,50/60°H 20 10 8,0 5,6 25,5 0 65 28 25 8,8 5,8 0

100 72 93,0 1,65/60°H 20 10 8,4 6,1 26,0 0 70 35 30 9,0 5,8 0

110 78 102,0 1,75/60°H 20 10 9,3 6,6 27,0 0 80 36 33 9,0 6,0 0

116 78 108,0 1,75/60°H 21 10 9,8 6,6 27,5 0 85 37 35 9,0 6,0 0

Zalecamy zastosowanie do GL20/1-Z-L-N-LN dysz Danfoss 60°H. 
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Moc 
palnika

Moc kotła
przy

ηk = 93%

Dyszy olejowa
(Danfoss)

Ciśnienie pompy
Przepływ oleju

 Regulacja 
powietrza 

wymiar 
"A"

Siłownik
Ciśnienie powietrza 

przed płytką 
spiętrzjącą

Pozycja 
dyszy 

wlotowej
powietrzaST2 ST1 ST2 ST1 ST2 ST1 ST0 ST2 MV2 ST1 ST2 ST1

[kW] [kW] [gph] [bar] [bar] [kg/h] [kg/h] [mm] [°] [°] [°] [°] [mbar] [mbar] [°]

GL20/2-Z-L-N-LN

111 85 103 1,75/60°H 20 12,0 9,4 7,1 31,7 0 33 25 18 6,6 4,2 -5

125 88 116 2,00/60°H 20 10,5 10,5 7,4 32,4 0 36 20 15 7,0 3,9 0

140 98 130 2,25/60°H 20 10,0 11,8 8,2 34,2 0 40 20 15 8,3 4,3 16

156 108 145 2,50/60°H 20 10,0 13,1 9,1 39,6 0 45 25 20 8,8 4,5 16

185 127 172 2,75/60°H 22 10,5 15,6 10,7 41,1 0 60 35 30 11,6 5,4 16

204 141 190 3,00/60°H 22 10,5 17,2 11,9 43,5 0 80 40 33 12,2 5,6 16

Zalecamy zastosowanie do GL20/2-Z-L-N-LN dysz Danfoss 60°H. 
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Rysunek poglądowy / Wykaz części zamiennych

27. Rysunek poglądowy / Wykaz części zamiennych

GL20/1-LN
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Rysunek poglądowy / Wykaz części zamiennych

GL20/1-LN

Nr Oznaczenie VE Numer katalogowy

1 Płytka spiętrzająca GL20 kpl. spawane 1 47-90-27051

2 Podwójna elektroda zapłonowa GL20 podgieta 1 47-90-27694

3 Wężyk sylikonowy 10 x 1 x 80 mm dł. 2 47-50-22466

4 Lanca dyszy GL 20 kpl. 1 47-90-27055

5 Kabel zapłonowy 540 mm 2 47-50-26740

6 Płytka montażowa urządzenia mieszającego z rurką pomiarową i śrubą regulacyjną 1 47-90-25526

7 Przelotka kabla 2 x Ø4,5 1 47-90-25129

8 Uchwyt M93 do IRD 1020 1 47-90-22241

9 Detektor płomienia IRD 1010-V530 biały axial 1 47-90-22650

9 Detektor płomienia KLC 2002 z aperturą 1 47-90-28177

10 Silnik 250 W z kołnierzem 162 mm 1 47-90-26065

11 Cewka zaworu elektromagnetycznego do pompy Suntec 1 47-90-12582

11a Rdzeń zaworu elektromagnetycznego AT 1 47-90-22048

12 Pompa AT2 45D 95844P0540 1 47-90-12586

13 Nypel wąża olejowego NW6R z uszczelką 10 37-50-11348

14 Metalowy wąż olejowy NW6-A-1200 mm dł. 2 47-50-11347

15 Nypel rurki ciśnieniowej K-GEV 4LL R⅛ z uszczelką 5 37-50-20200

16 Rurka ciśnieniowa R20 kpl. 1 31-90-23246

17 Sprzęgło AEG z dwoma spłaszczeniami 1 37-90-11586

18 Sterownik LMO24.255C2E 1 47-90-28928

19 Gniazdo 11-pin kpl. do GL20 1 47-90-27045

20 Podstawa sterownika 1 37-90-11310-01

21 Transformator zapłonowy Fida Mod. 25/30 wersja izolowana 1 47-90-24922

22 Siłownik STA 3.5 B037/6 4N25R 1 47-90-24393

23 Przekaźnik silnika z uchwytem 1 47-90-27745

24 Wentylator TLR 160x62 L-E 12,7H8 1 47-90-23333

25 Przepustnica powietrza GL20 z tworzywa 1 47-90-25436

27 Dławik dyszy wlotowej powietrza GL20-2 D 180 1 47-90-26088

28 Dysza wlotowa powietrza GL20 tworzywo 1 47-90-26299

29 Skrzynka ssawna GL20/1 z wytłumieniem 1 47-90-26858

30 Rura palnika GL20/1 kpl. 1 47-90-28180

31 Zestaw montażowy kpl. 1 34-90-10586

31a Uszczelka flanszy R2/R20 5 32-50-10261

32 Hauba GL20 1 47-90-26856

33 Sprężyna przycisku reset 1 47-90-26966

34 Przycisk resetowania GB/GG V1 5 47-50-21766

- Nasadka recyrkulacujna 1 47-90-24331

- Kabel przyłączeniowy silnika 1 47-90-11804

VE = ilość w opakowaniu 1, 5, 10, 20, 50 szt.
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Rysunek poglądowy / Wykaz części zamiennych

GL20/2-LN
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Rysunek poglądowy / Wykaz części zamiennych

GL20/2-LN

Nr Oznaczenie VE Numer katalogowy

1 Płytka spiętrzająca GL20/2 kpl. spawane 1 47-90-22593

2 Podwójna elektroda zapłonowa GL20 podgieta 1 47-90-22615

3 Wężyk sylikonowy 10 x 1 x 80 mm dł. 2 47-50-22466

4 Lanca dyszy GL20/2 kpl. 1 47-90-27055-02

5 Kabel zapłonowy 540 mm 2 47-50-26740

6 Płytka montażowa urządzenia mieszającego z rurką pomiarową i śrubą regulacyjną 1 47-90-25526

7 Przelotka kabla 2 x Ø4,5 1 47-90-25129

8 Uchwyt M93 do IRD 1020 1 47-90-22241

9 Detektor płomienia IRD 1010-V530 biały axial 1 47-90-22650

9 Detektor płomienia KLC 2002 z aperturą 1 47-90-28177

10 Silnik 370 W z kołnierzem 162 mm 1 47-90-26066

11 Cewka zaworu elektromagnetycznego do pompy Suntec 1 47-90-12582

11a Rdzeń zaworu elektromagnetycznego AT 1 47-90-22048

12 Pompa AT2 45D 95844P0540 1 47-90-12586

13 Nypel wąża olejowego NW6R z uszczelką 10 37-50-11348

14 Metalowy wąż olejowy NW6-A-1200 mm dł. 2 47-50-11347

15 Nypel rurki ciśnieniowej K-GEV 4LL R⅛ z uszczelką 5 37-50-20200

16 Rurka ciśnieniowa R20 kpl. 1 31-90-23246

17 Sprzęgło AEG z dwoma spłaszczeniami 1 37-90-11586

18 Sterownik LMO24.255C2E 1 47-90-28928

19 Gniazdo 11-pin kpl. do GL20 1 47-90-27045

20 Podstawa sterownika 1 47-90-11310-01

21 Transformator zapłonowy Fida Mod. 25/30 wersja izolowana 1 47-90-24922

22 Siłownik STA 3.5 B037/6 4N25R 1 47-90-24393

23 Przekaźnik silnika z uchwytem 1 47-90-27745

24 Wentylator TLR 180 x 74 L 1 33-90-10590

25 Przepustnica powietrza GL20 z tworzywa 1 47-90-25436

27 Dławik dyszy wlotowej powietrza GL20-2 D 180 1 47-90-26088

28 Dysza wlotowa powietrza GL20 tworzywo 1 47-90-26299

29 Skrzynka ssawna GL20/1 z wytłumieniem 1 47-90-26858

30 Zestaw montażowy kpl. 1 33-90-11010

30a Uszczelka flanszy R3/R30 5 33-50-10191

31 Rura palnika GL20/2 kpl. 1 47-90-27131

32 Hauba GL20 1 47-90-26856

33 Sprężyna przycisku reset 1 47-90-26966

34 Przycisk resetowania GB/GG V1 5 47-50-21766

- Nasadka recyrkulacujna 1 47-90-24331

- Kabel przyłączeniowy silnika 1 47-90-11804

VE = ilość w opakowaniu 1, 5, 10, 20, 50 szt.
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Certyfikat zgodności

28.  Certyfikat zgodności

                                     Deklaracja zgodności dla palników olejowych

                                     My, Enertech GmbH, Adjutantekamp 18 w D-58675 Hemer, z pełną odpowiedzialnością oświadczamy, że

                                     Typ palnika olejowego                            GL20/1..

                                     jest zgodny z postanowieniami wytycznych

                                     i jest oznaczony w następujący sposób:

                                      Zarząd                                                                          Zarząd Techniczny
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Certyfikat zgodności

                                          Deklaracja zgodności dla palników olejowych

                                           My, Enertech GmbH, Adjutantekamp 18 w D-58675 Hemer, z pełną odpowiedzialnością oświadczamy, że

                                          Typ palnika olejowego                               GL20/2..

                                          jest zgodny z postanowieniami wytycznych

                                          i jest oznaczony w następujący sposób:

                                          Zarząd                                                                               Zarząd Techniczny
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29. Wymiary
Wszystkie wymiary w mm, wymiary w ( ) GL20/2-LN

30. Pola pracy

                                                                                               Wszystkie określone w niniejszej informacji technicznej jak     
                                                                                               również pytania naszych dostępnych rysunków, zdjęć i opisy 
                                                                                               techniczne pozostają naszą własnością i nie mogą  być
                                                                                               kopiowane bez pisemnej zgody. 
                                                                                               Zastrzega się możliwość zmian.
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