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

Palniki olejowe GIERSCH serii R1 są 
wynikiem wieloletniego doświadczenia i 
i n t e n s yw n e g o r o zw o j u . J e s t e śm y 
przekonani , że dajemy do reki absolutny 
top produkt. Niemniej jednak, te palniki 
olejowe muszą być dostosowane do 
panujących warunków i zweryfikowane 
przez pomiary. Bardzo ostrożna i sumienna 
praca jest wykonywana, tym bardziej 
zadowoleni będą nasi wspólni klienci.Tylko 
przy odpowiednim nastawieniu palnika 
olejowego, można osiągnąć najwyższy 
stopień wydajnośc i . Aby os iągnąć 
niskoemisyjne i energooszczędnych 
spalanie, muszą być przestrzegane 
następujące instrukce !
Przetestowane i zatwierdzone zgodnie z 
normą EN 267 dla oleju opałowego wg DIN 
51603.

Zawór odcinający obsługiwany ręcznie
Ręczny zawór odcinający musi być 
zainstalowany przed paln ik iem lub 
urządzeniem sterującym, aby odłączyć 
palnik. Musi być łatwo dostępny.

Filtr i urządzenie odpowietrzające
Filtr musi być zainstalowany przed 
palnikiem, aby zapobiec wnikaniu ciał 
obcych. Należy zapewnić odpowiednie 
urządzenia do odpowietrzenia przewodu 
doprowadzającego paliwo.

Instrukcje bezpieczeństwa

Przy budowie i działaniu systemu 
należy przestrzegać zasad techniki 
o r a z n a d z o r u b u d o w l a n e g o i 
przepisów prawnych.
Montaż, podłączenie oleju i spalin, 
pierwsze uruchomienie, podłączenie 
zasilania, a także konserwacja i 
naprawy mogą być wykonywane 
wyłącznie przez wyspecjalizowaną 
firmę.
Podczas wykonywania połączeń 
elektrycznych należy wziąć pod uwagę 
przepisy VDE lub ÖVE oraz przepisy 
odpowiedzialnego dostawcy energii.
Prace przy sprzęcie elektrycznym 
m o ż e w y k o n y w a ć w y ł ą c z n i e 
specjalista zgodnie z obowiązującymi 
przepisami VDE i ÖVE.

Ryzyko zranienia się obracającym się 
wentylatorem po ustawieniu w pozycji 
serwisowej.

Konserwacja
 

Zgodnie z §9 rozporządzenia w sprawie 
systemu grzewczego wymagana jest 
regu l a rna ocena sys temu w ce lu 
zapewnienia niezawodnego i bezpiecznego 
dzialania urządzenia.
Konserwacja urządzenia jest wymagana co 
roku.
Zalecamy zawarcie umowy serwisowej z 
zatwierdzoną specjalistyczną firmą.
 
Klucz do symbolu modelu palnika:

-B z licznikiem godzin pracy 

-L z klapą powietrza

-OC z Oil-Control

-V z podgrzewaczem oleju

-WLE do nagrzewnic powietrza
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Montaż
Montaż flanszy i palnika

Montaż flanszy i palnika
• flansze przesuwną i uszcelkę lużno montujemy 

na drzwiach kota.
• Montujemy palnik.
• Należy przestrzegać kolejności dokręcania śrub. 
• Unieść palnik podczas dokręcania śrub

Flansza umożliwia regulację głębokości 
wsunięcia palnika co pozwala na optymalne 
dopasowanie do komory spalania

Pozycja serwisowa

• Poluzować zamknięcia i wyjąć płytę podstawy z 
obudowy

• Zawiesić płytę podstawy na obydwu  bocznych 
uchwytach
             
Ryzyko zranirnie przy wentylatorze podczas pracy 
w pozycji serwisowej.

             
                                                            

Wykonanie podłączenia elektrycznego

• Podłączenie załączonej do palnika wtyczki należy 
wykonać zgodnie ze schematem. 

• Uwzględnienić obowiązujące lokalne przepisy i 
normy!

• Przyłącze z zabezpieczeniem 10 A.
• Zalecane jest użycie przewodu  elastycznego.

Podłączenie zasilania olejem

Dane zawarte w tabeachi 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 do instalacji następuje za 
pośrednictwem załączonych metalowych giętkich 
węży. 

• Fabryczne przygotowanie pompy przewiduje 
połączenie pompy dwoma przewodami: ssącym i 
odpływowym (system 2-rurowy).

• Przy zbiornikach umiejscowionych wyżej niż 
palnik przewiduje się połączenie pompy jednym 
przewodem ssącym (system 1-rurowy).  

Założenia: Lepkość kinetyczna 6 mm2/s w 20oC, 
Temperatura oleju = 10oC
Dodatkowy opór: 4 łuki 90°,  1 zawór zwrotny, 
1 zawór odcinający
Z powodu wydzielania się z oleju gazów, wymiar X nie 
powinien przekraczać 4m.

                                                System 2-rurowy

Pompa Ø
[mm]

H [m]

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

Suntec
lub

Danfoss

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 -
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Montaż
Pompa olejowa

                                                           System 2-rurowy:

Zużycie 
oleju
[kg/h]

Ø
[m
m]

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

Przy zastosowaniu systemu 1-rurowego trzeba się 
upewnić czy filtr oleju jest wlaściwie zamontowany i zalany 
olejem oraz odpowietrzony. Przy zastosowaniu systemu 1-
rurowego zaleca się zamontowanie filtra olejowego z 
odpowietrznikiem.Przewody ssące i odpowietrzający 
zamontować w filtrze. Otworzyć kurek. Uruchomić palnik.

Pompa olejowa
Ciśnienie robocze pompy musi być dostosowane do 
odpowiednich osiągów (tabela nastaw str. 14). W tym celu:

• Wykręć korek  
• Wręć manometr i reguluj ciśnienie za pomocą 

śruby regulacyjnej 

Podane w Tabeli nastaw wartości ciśnienia roboczego 
pompy są orientacyjne i mogą ewentualnie się różnić w 
zależności od warunków eksploatacyjnych.
Uwaga: Manometr wskazuje pełne ciśnienie pompy oleju, 
gdy pompa "Suntec AS47"  już po wydaniu oleju!

 = Zasilanie
 = Powrót
 = Wyjście na dyszę
 = Reulacja ciśnienia
 = Przyłącze pomiarowe podciśnienia
 = Regulacja ciśnienia
 = Zawór elektromagnetyczny
Suntec:

Danfoss:

• Przyłącze pomiaru ciśnienia  wykręcić 
• Wręć manometr i reguluj ciśnienie za pomocą 

śruby regulacyjnej  zgodnie z tabelą nastaw.

 = Zasilanie
 = Powrót
 = Wyjście na dyszę
 = Reulacja ciśnienia
 = Przyłącze pomiarowe podciśnienia
 = Regulacja ciśnienia
 = Zawór elektromagnetyczny

R1 (-L) R1-V (-L)

Ustawienie fabryczne: 13 bar 8 bar

Ustawienie zalecane: 10-15 bar 7-10 bar
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Funkcje
Funkcje urządzenia sterującego LMO

Funkcje
Urządzenia sterującego LMO

Funkcje kontrolne urządzenia sterującego

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 najmnie j 3 sekundy. Moment prze łączenia 
sygnalizowany jest żółtym impulsem świetlnym. 
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Uruchomienie
Tabele kodów błędów

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).

Monitorowanie płomienia QRB

Bezproblemowa praca palnika zapewniona jest tylko 
wtedy, gdy natężenie promieniowania UV w miejscu 
wykrywacza jest wystarczająco wysokie, aby ogniwo UV 
wykrywacza mogło zapalić się podczas każdej połowy fali.
Intensywność promieniowania światła na miejscu jest 
sprawdzana przez pomiar prądu detektora.

Sprawdzenie działania:

Kontrola bezpieczeństwa układu przeciwwybuchowego 
musi być przeprowadzona przy pierwszym uruchomieniu 
urządzenia i po każdej inspekcji lub długim okresie 
bezczynności.

Test rozruchowy z detektorem płomienia przykrytym:
Po zakończeniu okresu bezpieczeństwa palnik powinien 
wykonać wyłączenie bezpieczeństwa.

Test rozruchowy z oświetlonym detektorem płomienia:
Po ok. 20 s wstępnego przemuchu  palnik musi przejść w 
stan awarii.

Standard. Uruchomienie;  podczas pracy palnika 
przyciemnić detektor płomienia:
Spróbuj ponownie uruchomić, po zakończeniu czasu 
bezpieczeństwa palnik musi przejść do błędu.
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Warianty
Wariant -V (z podgrzewaczem oleju) 

Wariant -V (z podgrzewaczem oleju)

Podgrzewacz oleju jest włączony jako pierwszy w 
programie pracy palnika i pozostaje włączony do momentu 
wyłączenia palnika przez termostat regulacyjny. 
Zablokowanie zimnego startu następuje poprzez 
wbudowany w podgrzewaczu termostat, który po 
nagrzaniu podaje prąd na automat strujący. Podgrzewacz 
elektryczny jest zintegrowany z uchwytem dyszy oraz 
posiada regulowaną moc grzewczą. Jest ona każdorazowo 
dopasowywana do zapotrzebowania na ciepło. 

Wariant -B  (z licznikim czasu pracy)

Licznik wykorzystany jest do dokładnego rejestrowania 
czasu pracy palnika i może z powodzeniem być 
podłączony równolegle do zaworu elektromagnetycznego 
Y6. Licznik godzin jest jako wyposażenie zarówno 
bezpośrednio z palnikiem również jako zestaw 
modernizacyjny. 
Z wiedzy o stawkę godzinową przepływu oleju, być 
obliczona w przybliżeniu. W celu dokładnego określenia 
ilości paliwa zaleca się stosowanie GlERSCH Oil-Control. 
Obliczone wartości są wykorzystywane w szczególności 
do określenia sezonowego czynnika efektywności. Długie 
cykle pracy palnika prowadzą do zwiększenia rocznej 
wydajności.
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Uruchomienie
Dobór dyszy

Dobór dyszy
Podane w tabeli ustawień (str. 14) wartości zużycia oleju 
odnoszą się do lepkości 1,8 cSt w oleju podgrzanym i 
około 4,8 cSt dla oleju opałowego  w temperaturze 20 ° C. 
Wymiar "A" odnosi się do wysokości 200 m nad poziomem 
morza i temperatury około 20° C, oraz konwencjonalnym 
ciśnieniu kotła. Należy konieczne przestrzegać zaleceń co 
do dysz zawartych w tabeli ustawień, gdyż tylko w takich 
warunkach zostaną osiągnięte optymalne wartości 
spalania. Zalecamy  dysze Danfoss typ S.

Montaż dyszy

• Odlączyć kabele zapłonowe
• Poluzować śrubę na uchwycie płytki spiętrzającej i ją 

zdemontować
• wyjąć plastikową zaślepkę z uchwytu dyszy
• NIE USZKODZIĆ POWIERZCHNI USZCZELNIAJĄCEJ 

!   
• Wybrać odpowiednią dyszę z tabeli ustawień (str.14)
• Ustawić w odpowiednich pozycjach pierścienie 

ustalających (rysunek poniżej) zamontować ponownie 
płytkę spiętrzającą i dokręcić śrubę na uchwycie płytki 
spiętrzające

• Ppodłączyć kable zapłonowe, płytę palnika wsadziś do 
k o r p u s u p a l n i k a i z a b e z p i e c z y ć ś r u b a m i 
szybkozamykającymi. 

Instalacja elektrod zapłonowych

Elektrody zapłonowe są ustawione fabrycznie.  Podane 
wymiary (w mm) służą do kontroli.

Ustawienie przepływu powietrza (wymiar "A")

Wymiar "A" podany w tabeli na ustawień (str. 14) służy do 
wstępnej regulacji palnika. Wymiar "A" opisuje pozycję 
uchwytu dyszy wraz z płytką spiętrzającą w stożkowej 
końcówce rury palnika. Prawoskrętny obrót nakrętki 
blokującej: ilość powietrza wzrasta, CO2  zawarte w 
spalinach maleje i spada zarazem ciśnienie powietrza 
przed płytką spiętrzającą. Po każdej zmianie ustawień 
konieczny jest  pomiar CO2 .    

  W R1 (-L); położenie pierścieni blokujących  płytkę spiętrzającą i przepustnicę powietrza. Pierwszy rowek dla dyszy 
  o kącie rozpylenia 45 °, drugi, dla kąta 60 °

                                                                                                                          dla dyszy 60° 

                                                           R1(-L)

                                                                                                       dla dyszy 45°
                                                                                             ( ustawienie fabryczne)

                                                                                                                                                                                     do kwartału I 1989

                                                            R1-V(-L)    

                    

                                                                                                  
                                                                                                 od kwartału II 1989
                                                                                                     

Uruchomienie (R1-L/R1-V-L)

Uruchomienie palnika: Podczas postoju, klapa powietrza 
jest zamknięta. Po włączeniu otwiera się klapa powietrza 
włącza się zapłon i przedmuch (ok.15 sek.). Następnie 
elektrozawór otwiera się i zostaje podany olej. Następnie 
ustawiamy wymagane ciśnienie pompy według tabeli 
ustawień (strona 14). Po krótkim okresie działania, mogą 
być  wykonane pomiary (temperatura spali, CO2, sadza). 
W razie potrzeby, zkorygować przepływ powietrza za 
pomocą nakrętki regulacyjnej.
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Warianty
Wariant – L (z siłownikiem SA2-F) 

Wariant -L 
(z siłownikiem SA2-F)

W wariancie palników -L klapa powietrza zapobiega 
wychłodzeniu komory spalania kotła po wyłączeniu 
palnika. Sterownie klapą powietrza odbywa się przy 
pomocy siłownika SA2-F. Siłownik otwiera klapę powietrza 
elektrycznie za pomocą dźwigni. Zamknięcie klapy odbywa 
się siłą sprężyny na siłowniku. Na podstawie czerwonego 
wskaźnika można odczytać pozycję klapy powietrza 
("zamknięta" lub "otwarta"). Czerwoną dźwignię nie wolno 
obracać ręcznie ponieważ można zniszczyć mechanikę 
urządzena!

W instalacji z energooszczędną automaty-      W instalacji bez energooszczędnej  
ką Gierch wnętrze kotła pozostaje ciepłe         automatyki zimne powietrze chłodzi wnę-
pomiędzy cyklami pracy palnika.                      trze kotła.
Oszczędność energii !

Wariant -V (z podgrzewaczem)

Podgrzewacz oleju jest włączony jako pierwszy w 
programie pracy palnika i pozostaje włączony do momentu 
wyłączenia palnika przez termostat regulacyjny. 
Zablokowanie zimnego startu następuje poprzez 
wbudowany w podgrzewaczu termostat, który po 
nagrzaniu podaje prąd na sterownik. Podgrzewacz 
elektryczny jest zintegrowany z lancą dyszy oraz posiada 
regulowaną moc grzewczą. Jest ona każdorazowo 
dopasowywana do zapotrzebowania na ciepło. 
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Instrukcja serwisowa
Rysunek poglądowy i i lista części R1(-V)(-L)  

Rysunek poglądowy i lista części R1(-V)(-L)

 

Nr Nazwa VE1) Numer katalogowy

1 Płytka spiętrzająca kpl. elektrodami zapłonowymi 31-90-20869

2 Elektrody zapłonowe 5 31-90-11411

3 Dysza Na zamówienie

4 Kabel zapłonowy 440 mm 2 47-90-26739

5a Lanca dyszy z podgrzewaczem 51-90-20450

5b Lanca dyszy do R1 51-90-20972

6 Wtyczka 7-pin czarno-brązowa 5 37-50-11015

7 Gniazdo 7-pin czarno-brązowe 37-90-20731

8 Podstawka automatu palnikowego 9-pin 37-90-11310

9 Sterownik LMO14 47-10-26320

9 Sterownik LMO24 47-90-28928

10 Fotokomórka QRB 47-90-29981

11 Sprzęgło do silnika 10 37-50-11586

12 Cewka elektrozaworu do pompy Suntec AS, AT i ALE 47-90-12582

12 Cewka elektrozaworu do pompy Danfoss BFP 57-90-10919

13 Pompa olejowa Suntec AS 47D z przyłączeniem kpl.  47-90-12644

13 Pompa olejowa Danfoss BFP 21LG z przyłączeniem kpl.  47-90-10834

14 Uszczelka 13x18x2 50 37-50-11293

15 Nypel redukcyjny węża NW4 R ¼ 6LL 10 47-50-20862

16 Wąż olejowy NW4 1200 mm kpl. 2 47-90-10802

17 Uszczelka 10x14x2 50 37-50-10788

18 Nypel  R⅛ 5 37-50-20200

19 Rurka ciśnieniowa (pompa-lanca dyszy) R1 pompa Danfoss/Suntec 31-90-10929

20 Silnik 230 V/50Hz 90W z kablem 31-90-11582

21 Elektroniczny transformator zapłonowy Mod. 26/35 47-90-24469

22 Hauba 31-90-10102

23 Siłownik SA2-F 57-90-11592

24 Wentylator 120x42 mm 31-90-10106

25 Klapa powietrza 5 37-50-20971

26 Korpus z rurą palnika do R1 31-90-11604

27 Tłumik szumów z kierownicą powietrza 31-90-21660

28 Zestaw montażowy kpl. Części nr. 28, 29, 30 31-90-11421

30 Uszczelka flanszy do R1 5 31-50-10104

VE = Ilość w opakowaniu
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Instrukcja serwisowa
Zespół kocioł-palnik 

Zespół kocioł-palnik 

W celu uzyskania ekonomicznego i czystego spalania 
potrzebne jest dokładne dopasowanie zespołu palnik-
kocioł. Do kotła na podstawie wykresu "pola pracy" dobiera 
się palnik, należy uwzględnić opory komory wentylacji. 
Poprzez odpowiednie przesuwanie palnika w flanszy 
mocującej, osiągamy optymalne położenie rury palnika 
względem komory spalania.

Przyłącze kominowe

Warunkiem prawidłowego funkcjonowania kotła jest 
właściwie zwymiarowanie wielkości komina. Wielkość 
komina zgodna z DIN 4705 z uwzględnieniem DIN 18160, 
biorąc pod uwagę przewidywaną wydajności kotła i 
palnika. 
Komin należy budwać według wskazówek DIN 18160 T1, 
Grupa I. W obliczeniach musi być uwzględniona objętość i 
szybkość przepływu spalin przez zespół grzewczy. 
Skuteczna wysokość komina liczona jest od poziomu 
palnika. Nalży uzględnić przepisy lokalnego prawa 
budowlanego. 
Konstrukcja komina ma być wybrana tak, żeby ryzyko 
kondensacji na zimnnej wewnętrznej ścianie komina 
zmniejszyć do minimum. W celu wyregulowania i 
uzyskania stabilnego ciągu polecamy zamontowanie 
regulatora ciągu.

              W celu wyregulowania i uzyskania stabilnego
              ciągu polecamy zamontowanie regulatora ciągu.
 
       Zalety:

– Stała siła ciągu
– Wyeliminowanie wilgoci w kominie
– Zmniejszenie strat cieplnych

Elementy łączące kocioł z kominem nie powinny 
przekraczać kąta 30° lub 45°. Zalecane jest wykonanie 
izolacji cieplnej rury odprowadzającej spaliny.  

Ważne !

Przy modernizacji istniejących systemów grzewczych 
często pozostaje do dyspozycji komin o ponadnormatyw-
nym przekroju lub komin niedostosowany do pracy ze
spalinami o niskiej temperaturze. Zalecamy wykonanie
ekspertyzy komina przed zabudowaniem systemu
grzewczego. Pozwala to na podjęcie kroków w celu
modernizacji i dopasowania komina. (np.: wprowadzenie 
do komina rury ze stali nierdzewnej o odpowiednim 
przekroju, montaż wyciągu kominowego, itp.)

Termometr spalin

Zalecamy, aby zespół grzewczy posiadał termometr 
kontrolny temperatury spalin. Im wyższa temperatura 
spalin, tym wyższe straty energii. Wzrastająca temperatura 
spalin oznacza zanieczyszczenia kotła i jego mniejszą 
sprawność. Przy wzroście temperatury spalin należy zlecić 
serwisowi oczyszczenie zepołu grzewczego i jego 
ponowną regulację.

Nominalna moc 
cieplna w kW 

Wartości dopuszczalne dla strat spalin w %

Do
31.12.1982

Od
1.1.1983

Od
1.10.1988

o której mowa 
w artykule 3 

Traktatu 
Zjednoczenia z 

3.10.1990, 
skonstruowane 
lub zasadniczo 
zmodyfikowane 
do 31.12.1997.

Od
1.1.1998

Ponad 4 do 25 15 14 12 11

Ponad 25 do 50 14 13 11 10

Ponad 50 13 12 10 9
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Instrukcja serwisowa
Możliwości błędu

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.
Wyczyścić.
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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Instrukcja serwisowa
Tabela nastaw

Tabela nastaw
              

             Podane w tabeli warości 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).    

Typ/ Moc palnika
[kW]

Moc kotła przy η = 
92%
[kW]

Kąt rozpylenia dyszy 
olejowej

[°-S]

Wielkość dyszy
[USgal/h]

Ciśnienie pompy
[bar]

Zużycie oleju
[kg/h]

Nastawa 
wymiaru "A"

[mm]

R1-L z tłumikiem szumów

17,5 16,0 60° 0,40 10,0 1,5 5,5

20,5 19,0 60° 0,40 14,0 1,7 6,5

24,0 22,0 60° 0,50 12,0 2,0 8,5

28,0 26,0 60° 0,55 12,0 2,4 9,5

32,5 30,0 60° 0,60 13,0 2,7 11,5

36,0 33,0 45° 0,65 11,0 3,0 12,5

41,0 37,5 45° 0,75 13,0 3,5 14,5

47,5 43,5 45° 0,85 14,0 4,0 17,5

53,0 48,0 45° 1,00 12,0 4,4 18,5

R1-V-L z tłumikiem szumów

13,0 12,0 60° 0,40 8 1,1 4,0

15,0 14,0 60° 0,40 10 1,3 4,5

18,0 16,5 60° 0,50 8 1,5 5,5

20,0 18,5 60° 0,50 10 1,7 6,5

21,5 20,0 60° 0,55 8 1,8 7,0

23,0 21,0 60° 0,55 9 1,9 7,5

25,0 23,0 60° 0,60 8 2,1 8,0

26,5 24,5 60° 0,60 10 2,2 9,5

29,5 27,0 45° 0,65 10 2,5 10,5

32,5 30,0 45° 0,75 10 2,7 11,5

35,5 32,5 45° 0,85 9 3,0 13,0

38,5 35,5 45° 0,85 10 3,2 13,5

41,0 37,5 45° 1,00 9 3,5 15,0

45,0 41,5 45° 1,10 8 3,8 16,0

48,5 44,5 45° 1,10 9 4,1 16,5

51,5 47,5 45° 1,10 10 4,3 18,5

53,0 49,5 45° 1,25 10 4,6 20,5
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Certyfikat zgodności
Certyfikat zgodności

Certyfikat zgodności

                                   Deklaracja zgodności dla palników olejowych

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

                                   Typ palnika olejowego                         R1 i R1-V

                                   jest zgodny z postanowieniami wytycznych

                                   i jest oznaczony w następujący sposób:

                                   Zarząd                                                                        Zarząd Techniczny
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Dane techniczne
R1 (-L) R1-V (-L)

Moc Palnika  1,2 – 4,5 kg/h
= 14 – 53 kW

1,0 – 4,5 kg/h
= 12 – 53 kW

Moc kotła  12,5 – 48 kW
11 – 41 Mcal/h

11 -48 kW
9,5 – 41 Mcal/h

Zasilanie elektryczne 1 / N / PE ~50 Hz 230 V 

Pobór mocy (max) 1.9 A 2.7 A

Silnik 90 W 90 W

Waga w kg 12 12

Natężenie hałasu w 
dB(A)

62 62

Wymiary palnika / 
Mocowanie do kotła 

Wszystkie wymiary w mm
R1(-V) (-L)

Pola pracy
Pole pracy zgodnie z DIN EN 676, wartości dla ciśnienia 
atmosferycznego na wysokości 200 m n.p.m. 
i temperatury w pomieszczeniu 20ºC

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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