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1  Wskazówki ogólne

Zamontowanie palnika gazowego musi być przeprowadzone zgodnie z odpowiednimi przepisami i 
wymogami. Obowiązkiem osoby instalującej jest przestrzeganie obowiązujących norm i przepisów. Montaż,  
rozruch oroz 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. 

Palniki gazowe Giersch serii MG10 nadają się do spalania gazu ziemnego lub gazu płynnego, zgodnie z 
normą DIN EN 437 i są zgodne z europejską normą DIN EN 676.

2  Sprawdzenie zakresu dostawy

Przed montażem palnika serii należy sprawdzić, czy wszystkie elementy zawarte w zakresie dostawy są w 
opakowaniu.

Zakres dostawy:
Palnik, głowica gazowa, uszczelka, 4 śruby mocujące, instrukcja obsługi, jedna wtyczka przyłączeniowa 7-
polową i jedną 4-polowa .
Kompaktowe urządzenie gazowe i uszczelkę, 2 wężyki ciśnienia powietrza i podciśnienia w kotle.

Przy instalacji i uruchomieniu postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami DVGW (DVGW-TRGI).

Drogę gazową należy dobrać według ciśnienia i objętości przypływającego gazu  połączyć ją z palnikiem tak, 
aby była bliżej głowicy palnika. Straty ciśnienia będą wtedy mniejsze. Suma spadku ciśnienia na drodze 
gazowej, oporu w komorze spalania i ciśnienia na dyszy musi być mniejsza do ciśnienia gazu na zasilaniu, 
przy przepływie ilości gazu zapewniającej osiągnięcie zakładanej mocy.

Uwaga!
Należy przestrzegać kolejności montażu i kierunku przepływu gazu w danej kompaktowej 
drodze gazowej.

3  Konserwacja i obsługa klienta
 

Cały system powinien być sprawdzany raz do roku dla prawidłowego funkcjonowania i szczelności przez 
przedstawiciela producenta lub inna odpowiednio wykwalifikowaną osobę.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe szkody w przypadkach nieprawidłowego montażu lub 
naprawy, montażu części nie oryginalnych, lub gdy urządzenie zostało wykorzystane do celów, do których 
nie było przeznaczone.

4  Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi oraz informacje techniczne powinny być wywieszone w kotłowni w widocznym miejscu. Na 
odwrocie instrukcji należy wpisać adres firmy prowadzącej serwis.

5  Instrukcja dla personelu obsługi

Blokada pracy palnika jest często spowodowana niewłaściwą obsługą. Należy dokładnie poinformować 
personel obsługujący o zasadach działania palnika. W przypadku często powtarzających się blokad 
zawiadomić firmą serwisową

                                                                      3                              



6  Klucz objaśnienia oznaczeń 

MG   10  –  Z(M) – L – N(F)
                                                                   
                                                                   
                                                                   Gaz ziemny LL + E, (Gaz płynny  = -F)
                                                                                 Klapa powietrza
                                                                                 2-stopniowy, (modulowany)
                                                                                 Rozmiar
                                                                                 Seria 

7  Dane techniczne 

Typ palnika

Dane techniczne MG10 MG10.2

Moc palnika w kW 110- 420 145-550

Rodzaj gazu Gaz ziemny LL + E , Gaz płynny

Rodzaj pracy 2-stopniowy ślizgowy, modulowany

Napięcie 1/ N / PE ̴ 50Hz 230 V 

Maksymalny pobór prądu podczas - start/praca 4,0 A max./ 2 A 6,5 A max./ 3,5 A

Moc silnika w (2800minˉ¹) w kW 0,370 0,750

Kontrola płomienia Jonizacja

Sterownik palnika DMG 972

Czujnik ciśnienie powietrza LGW 50

Ciężar w kg 45 46

Emisja szumów w dB (A) ≤ 75

8  Wymiary przyłączeniowe do kotła
Wszystkie wymiary podane w mm 
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9  Montaż głowicy gazowej palnika do kotła

          Przyłącze ciśnienia powietrza Użyj pasty sylikonowej do przyklejenia uszczelki 
do głowicy.

Jako szablon można wykorzystać uszczelkę głowicy 
od strony kotła.
  
Głowicę gazową palnika montuje się do palnika za 
pomocą czterech śrub mocujących M 10 kluczem 
imbusowym SW 8.  

Kruciec przyłączeniowy ciśnienia powietrza dla drogi 
gazowej KEV przykręcić od góry głowicy palnika.

10  Montaż korpusu palnika i głowicy gazowej palnika kotła (pozycja serwisowa)

Ustawić we właściwym  położeniu korpus palnika i 
głowicę gazową palnika zabezpieczając zawias 
sworzniem. W tym momencie palnik jest w pozycji 
serwisowej.

Połączyć przewody zapłonowe "A" podłączyć do 
transformatora. Podłączyć przewody jonizacyjne "B". 

Upewnij się czy uszczelka pomiędzy korpusem 
palnika a głowicą jest właściwie ułożona.

Zamknij palnik i wsadź w drugi zawias sworzeń zabezpieczający. Połączenie zabezpieczyć śrubami.

11  Podłączenie elektryczne
                                        Wtyczka X31, X11           Gniazdo X32, X12
                                    do kotła                            na palniku

     

Po wykonaniu przyłącza przeprowadzić kontrolę  
prawidłowości połączeń poprzez porównanie ich 
z załączonym schematem

Okablowanie załączonych do palnika wtyczek należy 
wykonać zgodnie ze schematem i z uwzględnieniem 
obowiązujących norm.  Zalecane jest użycie kabla 
giętkiego.

Zasilanie max. 10 A. (zalecane)

Objaśnienie symboli na stronie 15, 16
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12  Serwomotor klapy powietrza
Wykonanie -Z-L, M-L
Urządzenie nastawcze służy do ustawienia kąta 
otwierania przepustnicy, a przez to do odpowiedniej 
ilości powietrza potrzebnego do spalania. Ustawienie 
następuje przez zmianę nastaw krzywek.

Aby dopasować moc palnika do żądanej mocy kotła 
należy ustawić pierścienie nastaw (Tabele nastaw). 
W tym celu należy zdjąć pokrywę z urządzenia 
nastawczego, a następnie za pomocą śrubokręta 
zmienić pozycję krzywek na dźwigniach.

Jeśli to konieczne, ustawienie krzywek można 
zmienić podczas regulacji palnika.

Większa liczba-więcej powietrza
Mniejsza liczba-mniej powietrza

Oznaczenie krzywek kolorami:

Niebieski (II) = ST0 (zamknięta klapa powietrza)
Żółty (III) = ST1 (ustawienie stopień 1)
Czerwony (I) = (ustawienie stopień 2)

Przy regulacji krzywki należy uwzględnić poniższe:

• Nie nastawiać wartości ST1 większej niż ST2
• 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.

Ważne!
Wartości pierścienia ST2 nie nastawiać więcej  niż 88.

13  Czujnik ciśnienia powietrza
Czujnik ciśnienia powietrza, mierzy różnicę ciśnień 
oraz kontroluję ciśnienie nadmuchu do palnika.

Nastawy czujnika są ustawione wstępnie w  fabryce 
(4 mbar).
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14  Czujnik ciśnienia gazu

Czujnik ciśnienia gazu służy do kontroli ciśnienia gazu na zasilaniu. Po obniżeniu ciśnienia poniżej 
nastawionego fabrycznie ciśnienia minimalnego (fabrycznie ustawiony na 12 mbar) palnik wyłącza się. 
Palnik jest uruchamiany automatycznie ponownie po przekroczeniu ciśnienia minimalnego.

15  Ustawienia elektrod zapłonowych

Elektrody zapłonowe ustawione są fabrycznie. Podane wymiary w mm, służą do celów kontrolnych.

16  Jonizacyjna kontrola płomienia

Jeżeli poda się między palnik a elektrodę jonizacyjną napięcie naprzemienne, to przy wykorzystaniu 
jednokierunkowego przewodnictwa płomienia płynie prąd stały. Prąd jonizacyjny wytwarza sygnał o istnieniu 
płomienia i w postaci wzmocnionej podaje go do automatu palnika. Nie ma możliwości, aby sygnał o 
istnieniu płomienia był nieprawdziwy, gdyż przy zetknięciu elektrody z palnikiem nie występuje efekt 
prostownika.

Prąd pomiaru jonizacyjnego

Zarówno po uruchomieniu, jak i przy konserwacji palnika lub też po sygnale awarii podanym przez automat 
palnika należy przeprowadzić pomiar jonizacji prądu. W tym celu należy wyjąć wtyczkę przewodu jonizacji i  
w jej miejsce podłączyć mikroamperomierz prądu stałego. Pomiar należy przeprowadzić bezpośrednio po 
okresie trwania przedłużonego zapłonu, po czasie bezpieczeństwa.
Prąd jonizacyjny mierzony w tym czasie powinien wynosić 1,5 µA. Wartości poniżej 1,5 µA prowadzą do 
blokady palnika. W takim przypadku należy elektrodę jonizacyjną, oraz rurę palnika starannie wyczyścić. W 
przypadku uszkodzonej elektrody jonizacyjnej należy ją wymienić, ewentualnie zamienić bieguny 
transformatora zapłonu. Ponadto należy sprawdzić, czy przewód nie jest zawilgocony i w razie potrzeby 
wysuszyć go lub wymienić

17 Urządzenie sterujące DMG 972
Funkcje kontrolne urządzenia sterującego
 

Niebezpieczeństwo porażenia  prądem!   

Przed pracą odłączyć doprowadzenie napięcia. 
Problemy z uruchomieniem rozwiązywać powinni 
jedynie autoryzowani serwisanci. Odblokowanie 
urządzenia zasadniczo powinno zlecać jedynie 
fachowej obsłudze.
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Przeprowadzić następujące kontrole po uruchomieniu, za każdym razem, gdy palnik był serwisowany:            
Zworka czujnika ciśnienia gazu: do tego, odłączyć złącze szara kostka na KE i zdjąć pokrywę. Zamknij za-
wór kulowy w trakcie pracy ze zworką czujnika ciśnienia gazu: urządzenie musi przejść w tryb awarii natych-
miast po zaniku płomienia. Start z zamkniętym zaworem kulowym i zworką czujnika ciśnienia gazu: urządze-
nie musi przejść w tryb błędu po upływie czasu bezpieczeństwa. Po zakończeniu kontroli, odwrócić połącze-
nie i przywrócić pierwotny stan.Sprawdzić prawidłowość działania czujnika ciśnienia powietrza poprzez zdję-
cie z czujnika silikonowego wężyka podczas pracy palnika co powinno spowodować zablokowanie urządze-
nia. Wężyk podłączyć ponownie w miejscu oznaczonym "+".Sprawdzić układ kontroli płomienia. Podczas 
pracy palnika rozpiąć wtyczkę pomiarową na przewodzie jonizacyjnym. Palnik powinien przejść w stan blo-
kady.

Zabezpieczenie i funkcje wyłączeniowe

W każdym przypadku po zatrzymaniu się palnika urządzenie znajduje się w pozycji ponownego startu. Przy 
zaniku płomienia podczas pracy palnika natychmiast odcięty zostaje dopływ gazu i po upływie czasu do 
jednej sekundy palnik przechodzi w stan blokady. Przy ukazaniu się płomienia podczas przedmuchu 
wstępnego natychmiast następuje odblokowanie urządzenia. Przy zaniku napięcia urządzenie zatrzymuje 
się, zaś po powrocie podejmuje pracę.

Analiza przyczyn błędów

W przypadku powstania błędów wskaźnik LED świeci nieustannie. Ciągłe światło trwa nieprzerwanie 10 
sekund, a kod błyskowy informuje o zakłóceniu. Program powtarza następującą sekwencję tak długo, aż 
przyczyna blokady zostanie zlikwidowana, a urządzenie odblokowane.

W następującej kolejności:

           Faza świecenia                                Faza ciemna                            Kod błyskowy                     Faza ciemna

           czas 10 sek.                                     czas 0,6 sek.                                                                         czas 1,2 sek.

Urządzenie zliczające na wyświetlaczu kod błędu:                                                                                
SatroPen     Nr. Artykułu 47-10-22542                                                                                                     
SatroCom    Nr. Artykułu 47-10-22563

Komunikat o błędzie Kod błyskowy Przyczyna błędu

Wyłączenie. Okres bezpieczeństwa. ▌  █   █   █   █ Brak płomienia po okresie bezpieczeństwa

Obce źródło światła. ▌  ▌   █   █   █ Podczas fazy nadzoru automat rozpoznał obce źródło 
światła.

Czujnik powietrza poz. prac. █  █   ▌   ▌   ▌ Zwarty styk czujnika powietrza.

Czujnik powietrza Time-out. ▌  ▌   ▌  █    █ Czujniki powietrza zamknięty poza wyznaczonym czasem.

Czujnik powietrza otwarty. ▌  ▌   ▌  ▌    █ Podczas rozruchu rozwarty styk czujnika rozruchu.

Brak płomienia. █  █   █  █    ▌ Brak potwierdzenia płomienia w trybie pracy.
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18  Podstawy obliczania zużycia gazu i mocy palnika.

Wartości podane w tabelach są wartościami nastawczymi przy rozruchu.
Wymagana moc kotłowni musi być za każdorazowo określana na nowo.

Ogólne:
Wartość opałowa gazu jest określana zwykle przy standardowych warunkach (0oC, 1013 mbar).

Gaz ziemny E       Hi,n = 10,4 kWh/m3

Gaz ziemny LL      Hi,n = 9,3 kWh/m3

Liczniki pomiaru przepływu gazu w stanie roboczym.

Określania przepustowości:
Aby umożliwić prawidłowe ustawienie obciążenia generatora ciepła, przepływ gazu musi być ustalony z góry.
  

Przykład:

Wysokość m.n.p.m. 230 m

Ciśnienie barometryczne B (tab.) 989 mbar

Ciśnienie gazu PG na zasilaniu 20 mbar

Temperatura gazu JG 16oC

Moc kotła Qn 220 kW

Sprawność hk  (przyjęta) 92,00%

Wartość opałowa gazu Hi,n 10,4 kWh/m3

Przepływ gazu w warunkach normalnych (Vn)

Przepływ gazu w warunkach eksploatacyjnych (VB)

Współczynnik konwersji (f)

Średnie roczne ciśnienia powietrza
Wysokość m.n.p.m. od

do
0 1

50
51
100

101
150

151
200

201
250

251
300

301
350

351
400

401
450

451
500

501
550

551
600

601
650

651
700

701
750

Średnia roczna 
ciśnienia powietrza

(mbar) 1016 1013 1007 1001 995 989 983 977 971 965 959 953 947 942 936 930

Legenda:

Qn   = Moc kotła [kW]

ɳk    = Sprawność [%]

Hi,n  = Wartość opałowa gazu [kWh/m3]]  

f     = Współczynnik konwersji

B   = Ciśnienie barometryczne [mbar]

pG   = Ciśnienie gazu na liczniku gazu [mbar]

ϑG  = Temperatura gazu na liczniku gazu [oC]
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19  Palnik gazowy z drogą gazową KEV II 1½"

Podłączenie drogi gazowej

Położenie Tylko instalacja pozioma

Odległość minimalna od ściany 20 mm

Króciec pomiarowy ciśnienia powietrza wkręcić u góry głowicy (zob. Montaż palnika do kotła). Przewód łączący króciec 
pomiaru ciśnienia powietrza z drogą gazową przeprowadzić łagodnym łukiem.

          Pokrywa osłonowa
          śrub regulacji V i N                                                                                                                     SKP75
                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                           Przyłącze AIR                                                                      Detale
                              SKP15

                                                                                                                                                           Rurka impulsowa PG
                                                                                                                                                       

                               VGD                                                                                                                    Palnik

        Podłączenie gazu                                                                                                                                            Pomiar ciśnienia gazu PG  

                                                                                                                                                           Czujnik ciśnienia gazu
      Czujnik ciśnienia gazu                                                                                                                  (kontrola szczelności)

Podłączyć niebieski wężyk do króćca "AIR" na drodze gazowej z króćcem pomiarowym ciśnienia nadmuchu 
na głowicy gazowej palnika. Niebieski wężyk służy jako linia pomiarowa dla drogi gazowej i musi być 
poprowadzony łagodnymi łukami bez zagięć i załamań.

Zdjąć płytkę osłaniającą śruby regulacyjne na regulatorze ciśnienia gazu.

Uruchomienie palnika

      1.Ustawianie nadwyżki powietrza dla wysokich i niskich obciążeń pracy
• Ustaw pozycję klapy powietrza do pracy pod dużym obciążeniem i dla pracy przy niskim obciążeniu,  

jak określono w tabelach nastaw.
• W pracy pod dużym obciążeniem, ustawić nadmiar powietrza "duży płomień" przy pomocy śruby 

regulacyjnej na regulatorze ciśnienia gazu. Poziom CO2 w gazach spalinowych powinna wynosić 9-
10% dla gazu ziemnego.

• W pracy pod małym obciążeniem, ustawić nadmiar powietrza "mały płomień" przy pomocy śruby 
regulacyjnej na regulatorze ciśnienia gazu. Poziom CO2 w gazach spalinowych powinna wynosić 9-
10% dla gazu ziemnego. Ustawienie małego obciążenia wpływa na ustawienie wysokiego 
obciążenia.

• W pracy pod dużym obciążeniem, sprawdź nadwyżki powietrza iw razie potrzeby należy 
skorygować ustawienie "duży płomień" za pomocą śruby regulacyjnej na regulatorze ciśnienia gazu.

      2.Ustawianie mocy dla wysokiego i niskiego obciążenia pracy
• Sprawdź ustawienie wysokiego obciążenia przez przepływ gazu na liczniku lub porównać ciśnienie 

dyszy z wartościami podanymi w tabelach regulacji. Moc może być zwiększona poprzez otwarcie 
klapy powietrza i zredukować poprzez zamknięcie klapy powietrza. Nadwyżka powietrza nie ma 
wpływu dla tej regulacji.

Sprawdź ustawienie niskiego obciążenia przez przepływ gazu na liczniku lub porównać ciśnienie dyszy z 
wartościami podanymi w tabelach regulacji. Moc może być zwiększona poprzez otwarcie klapy powietrza i  
zredukować poprzez zamknięcie klapy powietrza. Nadwyżka powietrza nie ma wpływu dla tej regulacji.
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20   Palnik gazowy z drogami gazowymi KEV 407 ¾", KEV 300 1", KEV 412 1½"

Instalacja kompaktowej drogi gazowej

Pozycja montażowa pionowa linia: Jak powrotu 

Pozycja montażowa, linia pozioma: nachylona do max. 90° w lewo lub w prawo, nie w pozycji odwróconej

Odległość minimalna od ściany 20 mm

Ciśnienie na przyłączu gazu - Punkt pomiarowy A (pE)

Ciśnienie gazu na dyszy - Punkt pomiarowy B (pG)

N = punkt neutralny (dysza ustawienie ciśnienia gazu
min. Wydajność)

V = ciśnienie w dyszy stosunek do ciśnienia powietrza w
rurze palnika (dysza ustawienie ciśnienia gazu max. 
wydajność)

pW = Presostat ciśnienia gazu
pF = Ciśnienie komory spalania
pL = Ciśnienie na płytce spiętrzającej

Prezentacja:

Nastawy dla zadanej mocy i typu gazu ustawić wg. tabeli nastaw.

• Nastawy klapy powietrza ustawić dla zadanej mocy wg. Tabeli nastaw.

Ustawienie "V" i "N" są pokazane na skali na obudowie urządzenia i może być ustawione z obu stron. W 
zakresie niskich obciążeń palnika, mieszanka gazu i powietrza jest ustawiana przy pomocy równoległego 
przesunięcia krzywej (śruba regulacyjna "N"). Przy pełnym obciążeniu śruba regulacyjna "V" jest używana do 
zmiany stosunku, do osiągnięcia pożądanego ciśnienia pG na dyszy gazowej (patrz tabela regulacji) i do 
analizy spalin, wartości (CO2, CO).

Star palnika:
• Uruchom palnik gazowy na minimalnej mocy – jeśli palnik nie pracuje, N nieco zwiększyć w kierunku 

"+" wartość N i ponowić procedurę startową.

Regulacja precyzyjna:

Maksymalna moc:
– Podłączyć U-rurkę lub manometr do króćca pomiarowego B
– Przejść na pełną moc 2 stopień śrubą regulacyjną V ustalić optymalny skład mieszanki obserwyjąc 

analizę spalin. Aby to zrobić, należy ustawić regulator wyjściowy do max. wyjścia (kontakt z "T6" do 
"T8" w listwie X32).

– Ustawić klapę powietrza w pozycji maksymalnej  (patrz. tabela nastaw).
– Dla MG10-LN przełącznik trybu pracy 1./2. Stopień ustawić na 2. stopień. 

                                                                                                                                                   

Ustawienie "V"
KEV

Skład spalin - Do "V" korekta wartości emisji spalin (patrz. Tabela 
nastaw)

Zmienić nastawy
w kierunku "+"

CO2

za niskie
O2

za wysokie 

Zmienić nastawy
w kierunku "-"

CO2

za wysokie
O2

za niskie 
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Ciśnienie w dyszy
maks. moc

zdolność adaptacji 

maks. moc - Ciśnienie w dyszy poprzez zmianę ustawienia klapy
  powietrza.

ST2/maks. moc
powiększyć kiedy

Moc/Ciśnienie dyszy 
za niskie

ST2/maks. moc
zredukować kiedy

Moc/Ciśnienie dyszy
za wysokie 

                                                                                  Min. Wydajność 1. stopień ustawienie
Ciśnienie w dyszy

min. moc
zdolność adaptacji 

min. moc - Przejść na minimalną moc (1 stopień) śrubą
  regulacyjną "N"
  ustalić
  optymalny skład mieszanki obserwyjąc analizę spalin.
  Dla MG10-M-L-LN:
  (kontakt "T6" na "T7" w gnieżdzie X32)
  Dla MG10-Z-L-LN:
- Przełącznik 1./2. Stopnia przełącz na 1 Stopień 
  Ciśnienie dyszy ustawienie krzywki ST1/min. ( patrz 
  tabela nastaw)

ST1/min. moc
powiększyć kiedy

Moc/Ciśnienie dyszy 
za niskie

ST1/min. moc
zredukować kiedy

Moc/Ciśnienie dyszy
za wysokie 

                                                                                                                                                   

Ustawienie "N"
KEV

Skład spalin - Korekta wartości emisji spalin "N" (patrz tabela)

Zmienić nastawy
w kierunku "+"

CO2

za niskie
O2

za wysokie 

Zmienić nastawy
w kierunku "-"

CO2

za wysokie
O2

za niskie 

• Podłączyć analizator spalin.
• Uruchomić palnik an minimalnej mocy, jeżeli palnik nie uruchamia się zwiększyć wartość ST1 lub 

nieco zwiększyć "+" wartość N.
• Przejść na pełną moc pokrętłem V ustalić optymalny skład mieszanki gaz-powietrze, krzywką ST2 

ustalić żądaną moc max. palnika (większa wartość ST2, większe ciśnienie gazu na dyszy, mniejsza 
moc).

• Przejść z pomocą przełącznika na podstawie automatu palnika na żądaną moc min. 1-stopień, 
pokrętłem N ustalić optymalny skład mieszanki gaz-powietrze, krzywką ST1 ustalić żądaną moc min. 
Palnika (większa wartość ST1, większe ciśnienie gazu na dyszy, większa moc. Mniejsza wartość 
ST1, mniejsze ciśnienie gazu w dyszy, mniejsza moc).

• Przejść na 2-stopień dokonać ewentualnej korekty składu mieszanki pokrętłem V.
• Zatrzymać palnik, odłączyć analizator spalin, odłączyć U-rurkę lub manometr, zamknąć króćce 

pomiarowe. Przełącznik trybu pracy na podstawie automatu palnika ustawić na 2-stopień    

  Uwaga!
  Różnica ciśnień pomiędzy pL - komora spalania pF wynosić co najmniej 0,3 mbar.
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21   Kontrola szczelności

Kontrola szczelności jest to urządzenie które stwierdza szczelność połączeń między zaworami oraz 
zamknięcie drogi gazowej. Sprawdzana jest szczelność obydwu wbudowanych w drogę gazową zaworów. 
Po rozruchu palnika lub przed rozpoczęciem przedmuchu pompka podwyższa ciśnienie gazu pomiędzy 
zaworami drogi gazowej. Czujnik ciśnienia kontroli szczelności sprawdza czy nie następuje zbyt duży 
spadek ciśnienia pomiędzy zaworami drogi gazowej, a następnie podaje sygnał do automatu palnikowego.
Jeśli zawory są nie szczelne lub gdy w ciągu 24-26 sekund nie zostanie osiągnięte żądane ciśnienie między 
zaworami gazowymi, to urządzenie przechodzi w stan blokady. 

22   Uruchomienie

Palnik może być oddany do eksploatacji po zakończeniu pracy montażowych gazu i instalacji elektrycznych. 
Po wykonaniu instalacji gazowej i elektrycznej można uruchomić palnik.

• Przygotować analizator spalin.

• Przeprowadzić regulację urządzenia serwomotoru klapy powietrza opisany w pkt.12.

• Przygotować drogę gazową według opisu w pkt. 19/20

• Włączyć palnik.

• Po udanym starcie przełącznik na pokrywie palnika przestawić na 2 stopień.

• Ustawić ciśnienie gazu odpowiednio do żądanej mocy.

• Skontrolować zawartość spalin (CO2, CO, O2 ) i wyregulować ilość powietrza do spalania. Zawartość 
CO2 w spalinach powinna wynosić 9-10% dla gazu ziemnego , lub 11-125 dla gazu płynnego.

• Po wykonaniu regulacji przełącznik na pokrywie palnika przełączyć na 1 stopień. Przeprowadzić 
regulację przepływu i ciśnienia gazu zgodnie z danymi zamieszczonymi w tabelach nastaw. Sprawdź 
wartości emisji gazów spalinowych i odpowiednie dostosowanie powietrza do spalania.

• Po zakończeniu przełącznik przestawić na 2 stopień.

• Zanotować wartości nastaw.

• Po uruchomieniu należy sprawdzić czujnik ciśnienia gazu. 
W tym celu zamknąć powoli zawór kulowy, palnik musi się wyłączyć, ale nie powinien przejść w stan 
blokady.

• Ponownie sprawdzić wartości przy niskim obciążeniu i pełnym obciążeniu i poprawić ustawienia.

• Jeżeli ciśnienie wlotowe jest wyższe niż 20 mbar, ustaw czujnik ciśnienia gazu do ok.. 70-80% 
ciśnienia wlotowego.
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23   Rozwiązywanie problemów

Objawy
Kod błyskowy 

DMG 972
Przyczyna Naprawa

Silnik palnika nie startuje - Brak napięcia Podłączyć zasilanie

- Uszkodzony bezpiecznik Wymienić

- Zablokowany termostat 
bezpieczeństwa

Odblokować

- Przekroczona temperatura STB 
kotła

Po spadku temperatury ponowny rozruch

- Uszkodzenie automatu palnika Wymienić

- Blokada kontroli szczelności Usunąć nieszczelność

- Brak gazu Zapewnić dopływ gazu

- Uszkodzony czujnik ciśnienia gazu Wymienić zespół kompaktowy

- Zatkany filtr drogi gazowej Wyczyścić lub wymienić

- Czujnik ciśnienia powietrza nie jest 
w pozycji neutralnej 

Sprawdzić

▌ ▌  ▌   █   █ Uszkodzony silnik Wymienić

- Brak zasilania na zacisku nr 5 Sprawdzić wtyczkę i doprowadzenie prądu do 
zaworu magnetycznego

▌  █   █ Napięcie  niższe niż 187 V Podnieść napięcie w instalacji elektrycznej

Palnik dale się uruchomić lecz 
po upływie czasu 
bezpieczeństwa lub w trakcie 
pracy przełącza się w stan 
blokady

▌ ▌  █   █   █ Prąd jonizacji zbyt wcześnie Nieszczelność zaworu elektromagnetycznego, 
KE wymienić

▌ ▌  ▌   █   █ Czujnik ciśnienia powietrza 
wyłącza się przed przedmuchem 
wstępnym 

Patrz strona 26

▌ █  █   █   █ Oddziaływanie zapłonu na 
elektrodę jonizacyjną

Patrz strona 26

▌ █  █   █   █ Nie otwiera się zawór 
elektromagnetyczny gazu

Wymienić drogę gazową

▌ █  █   █   █ Zbyt nisko nastawione ciśnienie 
gazu startowego

Podnieść ciśnienie gazu startowe

▌ █  █   █   █ Brak zapłonu Skontrolować elektrodę zapłonową, 
transformator, przewody (patrz strona 25)

▌ █  █   █   █ Zamieniona faza i zero Podłącz złącza urządzenia w odpowiedniej 
kolejności faz

▌ █  █   █   █ Brak jonizacji Sprawdzić podłączenie na stronie 25/26

▌  ▌  ▌   ▌   █ Czujnik ciśnienia powietrza otwiera 
się podczas pracy

Patrz strona 26

▌ █  █   █   █ Dysza gazowa zabrudzona lub 
wadliwa

Wymienić dyszę gazową

Podczas pracy wygasa płomień - Brak gazu Zapewnić dopływ gazu

- Zatkany filtr drogi gazowej Wyczyścić lub wymienić

█  █   █   █   ▌ Urywany płomień Niewłaściwe ustawienie palnika (patrz strona 
17)

▌  ▌  ▌   ▌   █ Otwarte styki czujnika ciśnienia Sprawdzić/wymienić czujnik ciśnienia powietrza 
(patrz strona 26)

█  █   █   █   ▌ Zbyt słaby sygnał płomienia Zmierzyć sygnał płomienia, sprawdzić elektrodę 
jonizacyjną (patrz strona 25/26)

Silnik palnika pracuje, lecz po 
krótkim czasie automat 
przechodzi w stan blokady

losowy kod błyskowy Automat pozostaje w blokadzie Usunąć blokadę automatu

█  █   ▌  ▌   ▌ Czujnik ciśnienia powietrza  nie 
znajduje się w fazie spoczynku

Sprawdzić czujnik ciśnienia powietrza

Kontroler resetuje się 
automatyczne

Cykl błąd (10 sec) Cykl (1-5 sek.) 
Wahania ciśnienia gazu 
wyzwalać może czujnik ciśnienia 
gazu. 

Zapewnić właściwy dopływ gazu. 
Zabezpieczenia dostaw gazu. Jeśli to 
konieczne, niższy punkt wyjścia czujnika 
ciśnienia gazu
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24   Tabele nastaw
 

  Wartości podane w tabelach są jedynie wartościami startowymi/początkowymi. W przypadku 
zmiany danych takich jak moc kotła, wartość kaloryczna paliwa i wysokości geograficznej 
ustawienie palnika musi być przeprowadzone na nowo. Korekta jest wymagana w każdym z tych 
przypadków.Maksymalna moc palnika może być uzyskana jedynie jeśli głowica ustawiona jest w 

              pozycji 0. Zmieniając pozycję głowicy mieszającej możemy optymalizować pracę palnika w
              zależności od rodzaju urządzenia grzewczego.

Tabela nastaw MG10

MG10
Moc Palnika

[kW]

Moc kotła
η = 92% [kW]

Pozycja klapy powietrza
[ °]

Gaz ziemny (LL) Hi,n= 9,3 [kWh/m³]

Ciśnienie gazu 
[mbar]

Przepływ gazu 
[m³/h]

2 stopień 1 stopień 2 stopień 1 stopień 2 stopień 1 stopień 2 stopień 1 stopień 2 stopień 1 stopień

220 110 202 101 14 5 3,5 1,4 25,4 12,7

282 141 259 130 20 7 6,7 2,4 32,6 16,2

356 178 326 164 30 10 9,9 3,8 41,0 20,5

390 195 359 179 40 12 12,0 4,3 45,4 22,5

420 210 386 193 50 13 12,8 4,7 48,0 24,2

MG10
Moc Palnika

[kW]

Moc kotła
η = 92% [kW]

Pozycja klapy powietrza
[ °]

Gaz ziemny (E) Hi,n= 10,4 [kWh/m³]

Ciśnienie gazu 
[mbar]

Przepływ gazu 
[m³/h]

2 stopień 1 stopień 2 stopień 1 stopień 2 stopień 1 stopień 2 stopień 1 stopień 2 stopień 1 stopień

220 110 202 101 14 5 2,7 1,1 23,6 11,8

282 141 259 130 20 7 5,1 2,0 30,0 15,0

356 178 326 164 30 10 7,5 3,0 38,0 19,0

390 195 359 179 40 12 9,1 3,3 41,6 20,8

420 210 386 193 50 13 9,7 3,6 44,8 22,4

MG10
Moc Palnika

[kW]

Moc kotła
η = 92% [kW]

Pozycja klapy powietrza
[ °]

Gaz płynny  Hi,n= 25,89 [kWh/m³]

Ciśnienie gazu 
[mbar]

Przepływ gazu 
[m³/h]

2 stopień 1 stopień 2 stopień 1 stopień 2 stopień 1 stopień 2 stopień 1 stopień 2 stopień 1 stopień

220 110 202 101 14 5 3,3 1,0 9,0 4,5

282 141 259 130 20 7 5,5 1,4 11,5 5,7

356 178 326 164 30 10 8,8 2,2 14,5 7,3

390 195 359 179 40 12 10,5 2,6 15,9 8,0

420 210 386 193 50 13 12,2 3,1 17,1 8,6
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Tabela nastaw MG10.2

MG10.2
Moc Palnika

[kW]

Moc kotła
η = 92% [kW]

Pozycja klapy powietrza
[ °]

Gaz ziemny (LL) Hi,n= 9,3 [kWh/m³]

Ciśnienie gazu 
[mbar]

Przepływ gazu 
[m³/h]

2 stopień 1 stopień 2 stopień 1 stopień 2 stopień 1 stopień 2 stopień 1 stopień 2 stopień 1 stopień

214 145 197 133 10 4 1,7 1 23,8 15,7

332 214 305 197 20 10 4,1 1,7 36,9 23,8

370 214 340 197 30 10 5,3 1,7 41,1 23,8

418 332 385 305 40 20 6,8 4,1 46,5 36,9

478 332 440 305 60 20 9,0 4,1 53,2 36,9

500 332 460 305 85 20 9,6 4,1 56,2 36,9

MG10.2
Moc Palnika

[kW]

Moc kotła
η = 92% [kW]

Pozycja klapy powietrza
[ °]

Gaz ziemny (E) Hi,n= 10,4 [kWh/m³]

Ciśnienie gazu 
[mbar]

Przepływ gazu 
[m³/h]

2 stopień 1 stopień 2 stopień 1 stopień 2 stopień 1 stopień 2 stopień 1 stopień 2 stopień 1 stopień

214 145 197 133 10 4 1,3 0,8 22,3 15,1

332 214 305 197 20 10 3,1 1,3 34,7 22,3

370 214 340 197 30 10 4,0 1,3 38,6 22,3

418 332 385 305 40 20 5,1 3,1 43,6 34,7

478 332 440 305 60 20 6,8 3,1 50,0 34,7

500 332 460 305 85 20 7,3 3,1 52,2 34,7

MG10.2
Moc Palnika

[kW]

Moc kotła
η = 92% [kW]

Pozycja klapy powietrza
[ °]

Gaz płynny  Hi,n= 25,89 [kWh/m³]

Ciśnienie gazu 
[mbar]

Przepływ gazu 
[m³/h]

2 stopień 1 stopień 2 stopień 1 stopień 2 stopień 1 stopień 2 stopień 1 stopień 2 stopień 1 stopień

214 145 197 133 10 4 3,7 1,7 8,6 5,8

332 214 305 197 20 10 8,8 3,7 13,4 8,6

370 214 340 197 30 10 11,0 3,7 14,9 8,6

418 332 385 305 40 20 14,0 8,8 16,8 13,4

478 332 440 305 60 20 18,3 8,8 19,2 13,4

500 332 460 305 85 20 20,0 8,8 20,1 13,4
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25   Schemat MG10-Z-L-N(F)

                                                                                                                                                                                   Kocioł

                                                                                                                                                                                          Palnik

vio – fiolet
ws – biały
rs – różowy
or – pomarańczowy
gr – szary
bl – niebieski
br – brązowy
sw – czarny
rt - czerwony

                                                                                                                                                                     Droga gazowa

Schemat MG10-M-L-N(F)

                                                                                                                                                                                   Kocioł

                                                                                                                                                                                          Palnik

vio – fiolet
ws – biały
rs – różowy
or – pomarańczowy
gr – szary
bl – niebieski
br – brązowy
sw – czarny
rt - czerwony

                                                                                                                                                                     Droga gazowa

AH-zacisk A H13-zew lampka blokady X12,X32-gniazdo palnika 4-pol. czarno/brązowe 

BH-zacisk B M1-silnik elektryczny X41-wtyczka drogi gazowej 7-pol. czarno/zielona

B2-elektroda jonizacyjna P11,P12-zew. licznik czasu pracy  1-stopień/2 stopień X42-gniazdo palnika 7-pol. czarno/zielone

CH-zacisk C Q1-zew. główny wyłącznik X81,X82,X83-zacisk jednopolowy

F11-zew. zab. kotła  S1-automat palnika Y1-zawór elektromagnetyczny

F21,F22-zew. reg. 1 stopień/2 stopień S4-przycisk wew. Resetowanie blokady Y3-zawór bezpieczeństwa

F3-zew. STB kotła S5-przełącznik 1-2 stopień Y4-nastawnik klapy powietrza

F4-czujnik ciśnienia powietrza SK1,SK2-zacisk S1/S2 Y11-wew. Regulator mocy

F51-czujnik ciśnienia gazu T3-transformator

H11,H12-zew. Lampki sygnalizacyjne X11,X31-wtyczka kotła 7-pol. czarno/brązowa
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26   Schemat MG10.2-Z-L-N(F)

                                                                                                                                                                                      Kocioł

                                                                                                                                                                                              Palnik

vio – fiolet
ws – biały
rs – różowy
or – pomarańczowy
gr – szary
bl – niebieski
br – brązowy
sw – czarny
rt - czerwony

                                                                                                                                                                               Droga gazowa

Schemat MG10.2-M-L-N(F)

                                                                                                                                                                                   Kocioł

                                                                                                                                                                                          Palnik

vio – fiolet
ws – biały
rs – różowy
or – pomarańczowy
gr – szary
bl – niebieski
br – brązowy
sw – czarny
rt - czerwony

                                                                                                                                                                     Droga gazowa

AH-zacisk A H13-zew lampka blokady X11,X31-wtyczka kotła 7-pol. czarno/brązowa

BH-zacisk B K3-przekaźnik ocięcia X12,X32-gniazdo palnika 4-pol. czarno/brązowe 

B2-elektroda jonizacyjna M1-silnik elektryczny X41-wtyczka drogi gazowej 7-pol. czarno/zielona

CH-zacisk C P11,P12-zew. licznik czasu pracy  1-stopień/2 stopień X42-gniazdo palnika 7-pol. czarno/zielone

F11-zew. zab. kotła  Q1-zew. główny wyłącznik X81,X82,X83-zacisk jednopolowy

F21,F22-zew. reg. 1 stopień/2 stopień S1-automat palnika Y1-zawór elektromagnetyczny

F3-zew. STB kotła S4-przycisk wew. Resetowanie blokady Y3-zawór bezpieczeństwa

F4-czujnik ciśnienia powietrza S5-przełącznik 1-2 stopień Y4-nastawnik klapy powietrza

F51-czujnik ciśnienia gazu SK1,SK2-zacisk S1/S2 Y11-wew. Regulator mocy

H11,H12-zew. Lampki sygnalizacyjne T3-transformator
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27   Rysunek / lista części zamiennych

Pozycja Nazwa VE* Numer katalogowy

1 Rura palnika 1 46-90-11906

2 Elektrody zapłonowe i jonizacyjna-zestaw MG10 1 47-90-27361

3 Zestaw części zamiennych kabel zapłonowy i jonizacyjny MG10 1 47-90-27361

4 Dysza gazowa kpl. 1 47-90-27353

7 Uszczelka dyszy gazowej 10 46-50-11465

8 Różnicowy czujnik ciśnienia powietrza 1 44-90-20793

10 Serwomotor 1 47-90-22471

11 Uszczelka do szybki wziernika 20 46-50-10330

12 Szybka wziernika 5 36-50-11544

13 Gniazdo 7-polowe kpl. 1 37-90-20731

14 Gniazdo 4-polowe kpl. 1 37-90-20774

15 Wtyczka 7-polowa 5 37-50-11015

16 Wtyczka 4-polowa 1 37-90-11143

20 Sterownik palnikowy DMG 972 1 47-90-22232

21 Podstawka S98 12-polowe kpl. 1 31-90-22393

22 Dysza powietrza 1 46-90-13005

23 Wentylator 1 46-90-12997

23 Wentylator (MG10.2) 1 47-90-24190

24 Silnik  1 47-90-12998

24 Silnik (MG10.2)  1 47-90-24976

25 Transformator zapłonowy Fida Mod. 26/35 1 47-90-24469

26 Zestaw uszczelek MG10/1 poz. 23, 25, 28 1 47-90-27536

* - VE = ilość sztuk w opakowaniu 1, 5, 10, 20 szt. 
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28   Pola pracy

Pola pracy zgodnie z DIN EN 676 

29   Wymiary

Wszystkie wymiary podane w mm (w nawiasach wymiary MG10.2)

30   Deklaracja zgodności

Oświadczamy, że palniki gazowe Giersch MG10 z przypisanym numerem ID produktu: 
MG10     CE 0085 BL0132 
spełniają zasadnicze wymagania następujących dyrektyw:

• "Wytyczna niskonapięciowa" zgodnie z 73/23/EWG w powiązaniu z DIN VDE 0700 Cz. 1 /Ed. 04.88 
oraz DIN VDE 0722 / Ed. 04.83

• "Tolerancja elektromagnetyczna" zgodnie z dyrektywą 89/336/EWG razem z EN 55014 / Ed. 04.93 
oraz EN 50082-1 / Ed. 01.92

• "Wytyczne urządzeń gazowych" zgodnie z dyrektywą 90/396/EWG w powiązaniu z DIN EN 676 / Ed. 
12.96  oraz DIN EN 437 / Ed. 03.94

• "Wytyczna sprawnościowa" zgodnie z dyrektywą 92/42/EWG w powiązaniu DIN EN 676 / Ed. 12.96
• "Wytyczna maszynowa" zgodnie z dyrektywą 98/37/EWG

                                                                                              

                                                                                               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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