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!   WARNINGS / NOTES
i   INFORMATION I   DANGER / CAUTION

•  Before starting to use the burner, read the chapter “WARNING NOTES FOR THE USER: HOW TO USE THE BURNER SAFELY” in 
this instruction manual carefully, which is an integral and essential part of the product.

•  Read the instructions carefully before starting the burner or carrying out maintenance operations.
•  Only skilled personnel is allowed to work on the burner and on the system.
•  Disconnect the system electric power supply before carrying out any operation.
•  If the works are not carried out correctly, it is possible to cause dangerous accidents.

We hereby declare under our own responsibility, that our domestic and industrial 
blown air burners fired by gas, oil and dual fuel series:
BPM...; BGN…; BT…;  BTG…;  BTL…; TBML...; Comist…; GI…; GI…Mist; 
Minicomist…; PYR…; RiNOx…; Spark...; Sparkgas...; TBG...;TBL...;  TS…; 
IBR...; IB...
(Variant: … LX, with low NOx emissions)
respect the minimal regulation of the European Directives:
•  2009/142/EC  (G.A.D)
•  2004/108/EC (E.M.C.)
•  2006/95/EC (L.V.D)
•  2006/42/EC (M.D.)
and have been designed and tested in accordance with the European Standards:
•  EN 676 (gas and dual fuel, gas side)
•  EN 267 (light oil and dual fuel, oil side)

Cento, 23 July 2013

CE0085:  
DVGW CERT GmbH, Josef-Wirmer Strasse 1-3 – 53123 Bonn (D)

Statement of Conformity 

CEO and General Manager
Dr. Riccardo Fava

R&D Manager
    Eng. Paolo Bolognin
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FOREWORD 
These warning notes are aimed at ensuring the safe use of the compo-
nents of heating systems for civil use and the production of hot water. 
They indicate how to act to avoid the essential safety of the components 
being compromised by incorrect or erroneous installation and by improper 
or unreasonable use. The warning notes provided in this guide also seek 
to make the consumer more aware of safety problems in general, using 
necessarily technical but easily understood language. The manufacturer 
is not liable contractually or extra contractually for any damage caused 
by errors in installation and in use, or where there has been any failure to 
follow the manufacturer’s instructions.

GENERAL WARNING NOTES 
• The instruction booklet is an integral and essential part of the product 

and must be given to the user. Carefully read the warnings in the bo-
oklet as they contain important information regarding safe installation, 
use and maintenance. Keep the booklet to hand for consultation when 
needed. 

• Equipment must be installed in accordance with current regulations, 
with the manufacturer’s instructions and by qualifi ed technicians. By 
the term ‘qualifi ed technicians’ is meant persons that are competent in 
the fi eld of heating components for civil use and for the production of 
hot water and, in particular, assistance centres authorised by the manu-
facturer. Incorrect installation may cause damage or injury to persons, 
animals or things. The manufacturer will not in such cases be liable. 

• After removing all the packaging make sure the contents are complete 
and intact. If in doubt do not use the equipment and return it to the 
supplier. The packaging materials (wooden crates, nails, staples, pla-
stic bags, expanded polystyrene, etc.) must not be left within reach of 
children as they may be dangerous to them. They should also be col-
lected and disposed on in suitably prepared places so that they do no 
pollute the environment. 

• Before carrying out any cleaning or maintenance, switch off the 
equipment at the mains supply, using the system’s switch or shut-off 
systems. 

• If there is any fault or if the equipment is not working properly, de-ac-
tivate the equipment and do not attempt to repair it or tamper with it 
directly. In such case get in touch with only qualifi ed technicians. Any 
product repairs must only be carried out by BALTUR authorised assi-
stance centres using only original spare parts. Failure to act as above 
may jeopardise the safety of the equipment. To ensure the effi ciency 
and correct working of the equipment, it is essential to have periodic 
maintenance carried out by qualifi ed technicians following the manufac-
turer’s instructions. 

• If the equipment is sold or transferred to another owner or if the owner 
moves and leaves the equipment, make sure that the booklet always 
goes with the equipment so it can be consulted by the new owner and/
or installer.

• For all equipment with optionals or kits (including electrical), only origi-
nal accessories must be used. 

BURNERS 
• This equipment must be used only for its expressly stated use: applied 

to boilers, hot air boilers, ovens or other similar equipment and not 
exposed to atmospheric agents. Any other use must be regarded as 
improper use and hence dangerous. 

• The burner must be installed in a suitable room that has ventilation in 
accordance with current regulations and in any case suffi cient to ensure 
correct combustion 

• Do not obstruct or reduce the size of the burner’ air intake grills or the 
ventilation openings for the room where a burner or a boiler is installed 
or dangerous mixtures of toxic and explosive gases may form. 

• Before connecting the burner check that the details on the plate corre-
spond to those of the utility supplies (electricity, gas, light oil or other 
fuel). 

• Do not touch hot parts of the burner. These, normally in the areas near 
to the fl ame and any fuel pre-heating system, become hot when the 
equipment is working and stay hot for some time after the burner has 
stopped. 

• If it is decided not to use the burner any more, the following actions must 
be performed by qualifi ed technicians:

 a) Switch off the electrical supply by disconnecting the power cable from 
the master switch. 

 b) Cut off the fuel supply using the shut-off valve and remove the control 
wheels from their position.

 c) Render harmless any potentially dangerous parts.
Special warning notes 
• Check that the person who carried out the installation of the burner fi xed 

it securely to the heat generator so that the fl ame is generated inside 
the combustion chamber of the generator itself. 

• Before starting up the burner, and at least once a year, have qualifi ed 
technicians perform the following operations: 
a) Set the burner fuel capacity to the power required by the heat ge-

nerator.
b) Adjust the combustion air fl ow to obtain combustion yield of at least 

the minimum set by current regulations.
c) Carry out a check on combustion to ensure the production of no-

xious or polluting unburnt gases does not exceed limits permitted 
by current regulations. 

d) Check the adjustment and safety devices are working properly. 
e) Check the effi ciency of the combustion products exhaust duct. 
f) Check at the end of the adjustments that all the adjustment devices 

mechanical securing systems are properly tightened. 
g) Make sure that the use and maintenance manual for the burner is 

in the boiler room.
• If the burner repeatedly stops in lock-out, do not keep trying to manually 

reset but call a qualifi ed technicians to sort out the problem.
• The running and maintenance of the equipment must only be carried 

out by qualifi ed technicians, in compliance with current regulations.

WARNINGS FOR USE IN SAFETY CONDITIONS
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ELECTRICAL SUPPLY
• The equipment is electrically safe only when it is correctly connected to an 

effi cient ground connection carried out in accordance with current safety 
regulations. It is necessary to check this essential safety requirement. 
If in doubt, call for a careful electrical check by a qualifi ed technicians, 
since the manufacturer will not be liable for any damage caused by a 
poor ground connection. 

• Have qualifi ed technicians check that the wiring is suitable for the 
maximum power absorption of the equipment, as indicated in the technical 
plate, making sure in particular that the diameter of cables is suffi cient 
for the equipment’s power absorption. 

• Adapters, multiple plugs and extension cables may not be used for the 
equipment’s power supply. 

• According to current safety regulations, an omnipolar switch with a contact 
opening gap of at least 3 mm is required for the mains supply connection.

• Extract the power cable external insulation as strictly necessary for the 
connection, in order to avoid that the cable comes into contact with metal 
parts.

• An ominpolar switch in accordance with current safety regulations is 
required for the mains supply connection. 

• The electrical supply to the burner must have neutral to ground 
connection. If the ionisation current has control with neutral not to ground 
it is essential to make a connection between terminal 2 (neutral) and the 
ground for the RC circuit. 

• The use of any components that use electricity means that certain 
fundamental rules have to followed, including the following: 

 - do not touch the equipment with parts of the body that are wet or damp 
or with damp feet 

 - do not pull on electrical cables 
 - do not leave the equipment exposed to atmospheric agents (such as 

rain or sun etc.) unless there is express provision for this. 
 - do not allow the equipment to be used by children or inexpert persons. 
• The power supply cable for the equipment not must be replaced by the 

user. If the cable gets damaged, switch off the equipment, and call only 
on qualifi ed technicians for its replacement. 

• If you decide not to use the equipment for a while it is advisable to switch 
off the electrical power supply to all components in the system that use 
electricity (pumps, burner, etc.).

GAS, LIGHT OIL, OR OTHER FUEL SUPPLIES 
General warning notes 
• Installation of the burner must be carried out by qualifi ed technicians 

and in compliance with current law and regulations, since incorrect 
installation may cause damage to person, animals or things, for which 
damage the manufacturer shall not can be held responsible. 

• Before installation it is advisable to carry out careful internal cleaning 
of all tubing for the fuel feed system to remove any residues that could 
jeopardise the  proper working of the burner. 

• For fi rst start up of the equipment have qualifi ed technicians carry out 
the following checks:

• If you decide not to use the burner for a while, close the tap or taps that 
supply the fuel. 

Special warning notes when using gas 

• Have qualifi ed technicians check the following:
 a) that the feed line and the train comply with current law and regulations.
 b) that all the gas connections are properly sealed.
• Do not use the gas pipes to ground electrical equipment. 
• Do not leave the equipment on when it is not in use and always close 

the gas tap.
• If the user of is away for some time, close the main gas feed tap to the 

burner.
• If you smell gas:
 a) do not use any electrical switches, the telephone or any other object 

that could produce a spark;
 b) immediately open doors and windows to create a current of air that 

will purify the room;
 c) close the gas taps;
 d) ask for the help of qualifi ed technicians. 

• Do not block ventilation openings in the room where there is gas 
equipment or dangerous situations may arise with the build up of toxic 
and explosive mixtures.

FLUES FOR HIGH EFFICIENCY BOILERS AND SIMILAR 
It should be pointed out that high effi ciency boilers and similar discharge  
combustion products (fumes) at relatively low temperatures into the fl ue. 
In the above situation, traditional fl ues (in terms of their diameter and heat 
insulation) may be suitable because the signifi cant cooling of the combustion 
products in these permits temperatures to fall even below the condensation 
point. In a fl ue that works with condensation there is soot at the point the 
exhaust reaches the atmosphere when burning light oil or heavy oil or the 
presence of condensate water along the fl ue itself when gas is being burnt 
(methane, LPG, etc.). Flues connected to high effi ciency boilers and similar 
must therefore be of a size (section and heat insulation) for the specifi c use 
to avoid such problems as those described above.
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MOD.
MINICOMIST 7 MINICOMIST 11

 THERMAL POWER MIN kW 38.5 58.4
MAX kW 66.8 103

 FLOW RATE MIN m³/h 3.9 5.9
MAX m³/h 6.7 10.4

PRESSURE to obtain the max. flow rate EC MIN mbar 20 20
UNI-CIG MIN mbar 12 20

 FLOW RATE MIN kg/h 3.3 4.9
MAX kg/h 5.7 8.7

 THERMAL POWER MIN kW 38.5 58.4
MAX kW 66.8 103

 VISCOSITY Light oil 1.5°E at 20°C
 VOLTAGE 50Hz Volts  1~ 230V
 FAN MOTOR 50Hz kW 0,14 - 2800 r.p.m.
 PUMP MOTOR 50Hz kW 0,10 - 2780 r.p.m.
 IGNITION TRANSFORMER 50Hz 8 kV - 20 mA
SUPPLIED MATERIAL
BURNER CONNECTION FLANGE No. 1 No. 1
INSULATING SEAL No. 1 No. 1
INSULATING ROPE No. 1 No. 1
FILTER No. 1 - 3/8” No. 1 - 3/8”
HOSES No. 2 - 1/4” x 3/8” No. 2 - 1/4” x 3/8”
STUD BOLTS No. 4  M8 No. 4  M8
NUTS No. 4  M8 No. 4  M8
FLAT WASHERS No. 4  Ø8 No. 4  Ø8

OPERATING RANGE

TECHNICAL SPECIFICATIONS AND BURNER DIMENSIONS 



00
02

57
01

11

MOD. A A1 A2 B B1 B2 C D 
min

D 
max

E 
Ø

L 
min

L 
max

M 
Ø

N

MINICOMIST 7 575 300 275 285 205 80 510 40 156 95 130 155 M8 115
MINICOMIST 11 575 300 275 285 205 80 510 40 156 95 130 155 M8 115
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1 Ignition transformer
2 Diesel fuel solenoid valve 
3 Pump
4 Pump motor 
5 Air pressure switch
6 Air adjustment servomotor
7 Fan motor
8 Gas/diesel oil switch
9 Terminal board support

10 Electrical panel 
11 Reset button 
12 Flame indicator light 
13 Combustion head 
14 Insulating gasket 
15 Sliding flange 
16 Flame disk adjusting screw 
17 Monobloc gas valve  
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BURNER CONNECTION TO THE BOILER 
AND CONNECTION TO THE GAS PIPELINE

The burner is equipped with a sliding connection flange on the 
combustion head.
When connecting the burner to the boiler, it is necessary to correctly 
position the flange so that the combustion head enters the furnace 
to the extent specified by the boiler manufacturer.
When the burner has been correctly connected to the boiler, 
proceed with connecting it to the gas pipeline (see 8780).  
The gas supply pipe must be suitably sized for the pipe length and 
gas supply according to the regulations in force. It must be perfectly 
airtight and should be properly checked before testing the burner. 
It is essential to install on this piping, near the burner, a suitable 
connector to allow an easy disassembly of the burner and/or the 
opening of the boiler door.

FOR BURNER WITH DUNGS GAS VALVE model MB......
The DUNGS valve mod. MB...... valve incorporates a filter and a 
gas pressure stabilizer and, therefore, only a shut-off valve and an 
anti-vibration joint have to be fitted onto the gas supply pipeline 
(see 8871).
Only if the gas pressure is higher than the minimum level permitted 
/400 mm A.C.), a suitable pressure reducer must be installed on the 
gas pipeline outside the heating plant.
We recommend installing an elbow directly on the burner gas train 
before fitting the detachable coupling.
This layout makes it possible to open the boiler door, if there is one, 
after the coupling itself has been opened (see 8871).

HYDRAULIC CONNECTIONS 
(DIESEL FUEL)
The burner tank connection pipe must be perfectly airtight. It is 
recommended to use copper or steel pipes of a suitable diameter 
(see tables and drawing).
At the end of the rigid pipes, fuel shut-off gate valves must be 
installed.   Filter, flexible hoses and connection nipples are supplied 
with the burner.
The pump is provided with specific connections (see figure) to fit 
control instruments (manometer and vacuum gauge). For a safe and 
silent operation, the suction vacuum cannot exceed 4.6 m C.A.,  that 
is to say 35 cm Hg. Max. pressure on suction and return 1.5 bar.

Boiler

Gate

Door

door opening direction

Burner

Vibration-proof joint Coupling

Monobloc Gas Valve

VIEW FROM ABOVE

Gate FILTER STABILIZER OR 
REDUCER
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SHSIPHON FEED SYSTEM WITH FEED FROM THE TOP OF THE TANK

SUCTION FEED SYSTEM

GRAVITY FEED SYSTEM

H Height difference between minimum tank level and pump axis.

L Total length of pipeline, including vertical length. Subtract 0.25 m for every elbow or gate 
valve.

NOTE: Comply with the regulations in force for any components missing in the pipelines.

Dimension P = 3.5 m. (max.)

1 Tank
2 Feeding pipe
3 Wire-net filter
4 Pump
5 Degasifier

PUMP AXIS

PUMP AXIS

1 Tank
3 Wire-net filter
4 Pump
6 Suction pipe

PUMP AXIS

1 Tank
3 Wire-net filter
4 Pump
6 Suction pipe
7 Return pipe
10 Foot valve

H metres Length total metres
Ø i = 10 mm Øi.= 12 mm

1 20 30
2 25 35
3 30 40
4 35 45

H metres Length total metres

Ø = 10mm Øi. 12 mm
0.5 15 27
1 12 23

1.5 9 19
2 7 15

2.5 4 10
3 - 7

3.5 - -

H metres Length total metres
Ø i = 10 mm Øi.= 12 mm

1 20 30
2 25 35
3 30 40
4 35 45

6 Suction pipe
7 Burner return pipe
8 Automatic shut-off device with burner off
9 One-way valve

7 Return pipe
8 Automatic shut-off device with burner off
9 One-way valve
10 Foot valve
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GENERAL OUTLINE DIAGRAM 
OF HYDRAULIC CIRCUIT 

Diesel fuel solenoid valve Nozzle

Diesel fuel pump 
pressure 12 bar.

Return

Suction

Foot valve

ELECTRICAL CONNECTIONS
Electric lines should be placed at an adequate distance from hot 
parts. We advise you to carry out all connections by using flexible 
electrical wire, with a section suitable for the available voltage and 
absorbed power.
Maximum absorbed power = 600 VA
Supply line minimum section = 1.5 mm2 with 230V

FURTHER INSTRUCTIONS TO 
START A MIXED BURNER

It is advisable to first carry out the start-up with liquid fuel, because 
in this case the delivery is conditioned by the used nozzle, 
whereas methane gas delivery can be varied as you like using the 
corresponding flow rate regulator. In the case of an automatic burner, 
the fuel change switch operates on a cyclic relay which activates the 
components for the use of both fuels (valves, pressure switches, 
pump etc.) thanks to an auxiliary relay. It takes about 10 seconds for 
the cyclic relay to carry out its program. It is therefore necessary to 
leave it in this position to for at least 10 seconds, after moving the fuel 
change switch from gas to diesel fuel or vice versa. This condition is 
necessary to allow the cyclic relay to carry out its program.

!  If the switch is moved from a position to the other before the 
period of 10 seconds, the cyclic relay stops in the middle of 
its program not allowing to use the burner with both gas and 
diesel fuel.

PREPARATION FOR DIESEL 
FUEL IGNITION

Make sure the fitted nozzle, with a spray angle of 60°, is suitable 
for the boiler capacity.
The table shows the delivery values in kg/h of diesel fuel depending 
on nozzle size and pump pressure (generally 12 bar). Note that 
1 kg diesel fuel provides 10,200 kcal. Make sure the combustion 
mouth enters the combustion chamber as required by the boiler 
manufacturer. Make sure that the return pipe to the tank has no 
clogging, e.g. closed gate valves, plugs, etc. Any obstacle would 
break the sealing element placed on the hose or on the pump shaft. 
Open the air venting device installed on the pump, loosening it by 
a few turns.
Disconnect the wire powering the pump motor and connect it, 
temporarily, to the terminal No. X1.56 of the "input terminal board" 
to feed the pump motor.
Close the switch on the burner and the main switch and make sure 
that rotation direction is correct. The pump motor is activated and 
starts the diesel fuel suction pump.
When diesel fuel flows out of the air venting device, open the main 
switch to stop the motor.
Restore the original connections to the corresponding terminals. 
The burner is now ready for diesel fuel operation.

NOZZLE CAPACITY TABLE FOR DIESEL 
FUEL IN KG/H

Nozzle
G.P.H.

Pump pressure in bar
8 9 10 11 12 13 14

0.60 2.04 2.16 2.28 2.39 2.50 2.60 2.70
0.65 2.21 2.34 2.47 2.59 2.71 2.82 2.92
0.75 2.55 2.70 2.85 2.99 3.12 3.25 3.37
0.85 2.89 3.06 3.23 3.39 3.54 3.68 3.82
1.00 3.40 3.61 3.80 3.99 4.16 4.33 4.50
1.10 3.74 3.97 4.18 4.38 4.58 4.77 4.95
1.20 4.08 4.33 4.56 4.78 5.00 5.20 5.40
1.25 4.25 4.50 4.75 5.00 5.20 5.40 5.60
1.35 4.59 4.87 5.13 5.38 5.62 5.85 6.07
1.50 5.10 5.41 5.70 5.90 6.24 6.50 6.75
1.65 5.61 5.95 6.27 6.58 6.87 7.15 7.42
1.75 5.95 6.31 6.65 6.98 7.29 7.58 7.87
2.00 6.80 7.21 7.60 7.97 8.33 8.67 8.99
2.25 7.65 8.15 8.55 8.97 9.37 9.75 10.12
2.50 8.50 9.01 9.50 9.97 10.41 10.83 11.24
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IGNITION AND ADJUSTMENT 
WITH DIESEL FUEL 

• Make sure that motors (fan and pump) turn in the right direction.
• Make sure that the discharge of combustion products can take 

place freely (chimney gates should be open) and that there is 
water in the boiler.

• Open the combustion air regulator as necessary and open the 
air passage between the head and the disk by about a half, 
using the adjusting screw of the flame disk.

• Close the main switch and the burner switch to activate the 
burner and wait for it to start. The burner is therefore activated 
and carries out the preventilation phase. If the air pressure 
exceeds the value at which the air pressure 
switch has been set, the diesel fuel valve will be activated. 
With the burner on, adjust combustion air delivery, if necessary.

• The burner is equipped with a device which optimises 
combustion by decreasing and increasing the air flow between 
disk and head. The maximum smoke rate allowed is No 2 of 
Bacharach scale, with a carbon dioxide value (CO2) ranging 
from 10 to 13%. Usually, you need to decrease the air flow 
between disk and head when the burner works with reduced 
fuel delivery. The air flow must be proportionally larger when the 
burner works with an increased fuel delivery. Use the flame disk 
adjusting screw to adjust air flow. When modifying this position, 
it is necessary to check that ignition occurs correctly.

IGNITION AND ADJUSTMENT 
WITH METHANE GAS

In order to proceed with ignition, it is necessary to vent the air 
contained in the pipeline and to check, in case of a three-phase 
burner, that the motor rotates in the right direction. Then proceed 
as follows:
• Make sure that the discharge of combustion products can take 

place freely (chimney gates should be open) and that there is 
water in the boiler.

• Open the combustion air regulator as necessary and open the 
air flow between head and disk by one third using the adjusting 
screw of the flame disk.

•  Use the regulators incorporated in the gas valves in such a way 
as to obtain the gas delivery presumed necessary.

!  See the specific table for the gas delivery adjustment based 
on the type of valves fitted on the burner page 15.

• Power the burner by turning on the main switch and the 
burner switch. The burner is therefore activated and carries 
out the preventilation phase. If the air pressure 
exceeds the value at which the air pressure 
switch has been set, the ignition transformer activates 
and, subsequently, the gas valves activate as well.  
The safety valve opens completely whereas the main valve that 
incorporates the adjustment elements opens in two stages. The 
first opening stage carries out the trigger flow rate and occurs 
instantaneously. The second opening stage occurs gradually and 
at the end of it, the burner is at the maximum flow rate permitted 

by the position set on the maximum flow rate regulator. On first 
switching on, repeated “lock outs” may occur due to:
 - The gas piping not being vented of the air sufficiently, so that 

the gas flow is insufficient to ensure a stable flame.
 - The “lock out” with flame present may be caused by flame 

instability, due to an incorrect air/gas ratio. This can be solved 
by changing the amount of air and/or gas supplied, so as to 
find the right ratio. This problem may also be caused by a 
wrong air/gas distribution in the combustion head.   This can be 
solved using the combustion head adjusting device by further 
closing (loosening the adjusting screw) or opening (tightening 
the adjusting screw) the air flow between combustion head 
and gas diffuser. To adjust it, use the flame disk adjusting 
screw.

• With the burner running, adjust delivery to the value corresponding 
to the desired capacity (methane = 8550 kcal/m3) by reading 
the meter. This flow rate can be changed using the regulator 
incorporated in the valve, as described above.

• Make sure that combustion is carried out correctly by means of 
the relative instruments. Maximum carbon oxide (CO) allowed = 
0.1 %  with carbon dioxide value (CO2) ranging from 8 to 10%.

• After this adjustment, switch off the burner and start it again for 
a few times to check if ignition is correct.

SAFETY CHECKS
After adjustment, always check that:
• the burner stops "opening" thermostats and air and gas pressure 

switches.
• a "lock out” occurs when obscuring the photocell (UV).
To unlock, push the appropriate button.

MAINTENANCE
At the end of the heating season, it is good practice to clean the 
gas and diesel fuel filters, the combustion head (disk, insulators, 
nozzles), the combustion air passages and the photocell (UV). It is 
advisable to use wooden or plastic tools to clean nozzle passages. 
Nozzles should be replaced after 12 months use.

UV PHOTOCELL
Even the slightest greasiness will compromise the passage of the 
ultraviolet rays through the UV photocell bulb, thus preventing the 
sensitive internal element from receiving the quantity of radiation 
necessary for it to work properly. If the bulb is fouled with diesel fuel, 
fuel oil, etc., it must be properly cleaned. It should be pointed out that 
even by simply touching the bulb with fingers, it is possible to leave 
a slight greasiness which could compromise UV photocell operation. 
The UV photocell does not “see” daylight nor does it perceive the 
light of an ordinary lamp. Sensitivity can be checked with a flame 
(cigarette lighter, candle) or with the electric discharge between the 
electrodes of a common ignition transformer.
To ensure proper operation, the UV cell current value should be 
sufficiently stable and should not drop below the minimum value 
required by the specific equipment; this value is indicated in the 
wiring diagram. It may be necessary to search for the best position 
by sliding (axial or rotational movement) the casing that contains the 
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photocell with respect to the fastening clamp.  This can be checked 
by connecting a micro-ammeter, with a suitable scale, in series to 
one of the two UV photocell connection cables. Obviously the polarity 
(+ and -) must be respected.

SPECIFICATIONS FOR PROPANE USE
We wish to inform you of a number of considerations regarding the 
use of liquid propane gas (L.P.G.).
• Operating costs approximate assessment

 - 1 m3 of liquid gas in gaseous phase has a lower calorific power, 
of about 22,000 kcal.

 - To obtain 1 m3 of gas we need about 2 Kg or about 4 litres 
of liquid gas.

• This reveals that the use of liquid gas (L.P.G.) yields 
approximately the following equivalence: 22,000 kcal = 1 m3 
(in gaseous phase) = 2 kg of L.P.G. (liquid) = 4 l L.P.G. (liquid) 
from which the operating cost can be assessed.

• L.P.G. has a greater calorific value than natural gas, which 
means that to burn completely, L.P.G. requires higher quantities 
of combustion air.

• S a f e t y  p r o v i s i o n s 
Liquefied petroleum gas (L.P.G.) in the gaseous phase has 
a greater specific weight than air (specific weight relative to 
air = 1.56 for propane), which means it does not disperse in 
air like natural gas, which has a lower specific weight than 
air (specific weight of natural gas relative to air = 0.60), but 
precipitates and spreads out at ground level (as if it were a 
liquid). In view of the above principle, the Italian Ministry of the 
Interior has set limitations to the use of liquid gas in a specific 
regulation. The most important concepts are listed below.  
If the burner is installed abroad, comply with the regulations 
currently in force in that country.
 - Liquefied petroleum gas (L.P.G.) burners and/or boilers may 

be used only in premises located above ground level and 
certified toward free spaces. Installations using liquid gas are 
not allowed in underground or semi-underground premises.

 - Premises where liquid gas is used must have ventilation 
openings which cannot be closed on their outside walls with 
a surface area measuring at least 1/15 of the surface area of 
the room, with a minimum of 0.5 m2. 

 - At least one third of the total opening ventilation surface area 
must be in the lower part of the outside wall, flush with the floor.

• Measures to be taken for liquid gas system to 
ensure correct, safe operation. Natural gasification, 
from a cylinder bank or tank, can be used only for systems having 
low power. Gas supply capacity on the basis of tank size and 
minimum outdoor temperature are shown in the table below, as 
an approximate  indication only.

• B u r n e r 
The burner must be ordered specifically for use with liquid 
gas (L.P.G.) so that it is equipped with gas valves of sufficient 
dimensions to ensure correct ignition and gradual adjustment. 
The valve sizing is foreseen for a supply pressure of 
approximately 300 mm W.C. You are recommended to check 

the burner gas pressure using a water column manometer.
• C o n t r o l l i n g  c o m b u s t i o n 

To limit consumption and avoid serious trouble, adjust 
combustion using the appropriate instruments. It is absolutely 
essential to check that the percentage of carbon monoxide (CO) 
does not exceed the maximum permitted value of 0,1 % (use a 
combustion analyser or other similar instrument). The warranty 
does not cover burners burning liquid gas (L.P.G.) in installations 
in which these measures have not been taken.
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GENERAL DIAGRAM FOR REDUCING THE LPG PRESSURE TO TWO STEPS FOR 
BURNER OR BOILER

Minimum tempera-
ture

- 15 °C - 10 °C - 5 °C - 0 °C + 5 °C

990 l tank 1.6 Kg/h 2.5 Kg/h 3.5 Kg/h 8 Kg/h 10 Kg/h
3000 l tank 2.5 Kg/h 4.5 Kg/h 6.5 Kg/h 9 Kg/h 12 Kg/h
5000 l tank 4 Kg/h 6.5 Kg/h 11.5 Kg/h 16 Kg/h 21 Kg/h

Pressure gauge and pressure intake
2nd step reducer
Output ~ 30 mbar
Flow rate ~ double the maximum required by the user

Filter (steam type)

Filter (steam type)

Pressure intake
Ball cock

Filter

Filter

Vibration-proof joint
Burner

Freestanding or wall-mounted boiler

1st step reducer
Output ~30 mbar
Flow rate ~ double 
t h e  m a x i m u m 
required by the 
user

2nd step reducer
Output ~ 30 mbar
Flow rate ~ double the maximum 

required by the user

Tank
L.P.G.
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OPERATION, INDICATIONS, DIAGNOSTICS

The reset button «EK...» is the main element to access all diagnostics functions (activation and 
deactivation) and serves to unlock the command and control device.
The multicoloured «LED» indicates the command and control device status during both opera-
tion and diagnostic function. 

 RED

 YELLOW

 GREEN

Both «LED» and «EK...» are positioned under the transparent button. Pressing this button you reset the command and control device.
Possibility of two diagnostic functions:
1. Visual indication directly on the reset button: operation and diagnostic of device status.
2. Diagnostics with interface: in this case the OCI400 connecting cable is necessary and it can be connected to a PC with ACS400 

software, or to gas analysers of different manufacturers (see technical sheet 7614).
Visual indication:
During operation, the command and control device phase is indicated on the reset button. The following table lists all colour sequences 
and their meaning. To activate the diagnostic function, hold the reset button down for at least 3 seconds. A quick red flashing indicates 
that the function is active (see data sheet 7614). Likewise, hold the reset button down for at least 3 seconds to deactivate the function (the 
switching will be indicated with a flashing yellow light).

Command and control device status indication

Condition Colour sequence Colours
Waiting conditions TW, other intermediate statuses . . . . . . . . . . . . . . . . No light
Ignition phase             Intermittent yellow
Correct operation, current strength of flame detector above the 
minimum allowed                Green

Incorrect operation, current strength of flame detector below the 
minimum allowed             Intermittent green

Decrease in power supply voltage        Alternating Yellow and Red
Burner in lock condition                Red
Fault indication (see colour legend) Intermittent red
Extraneous light upon burner start-up Alternating Green and Red
Quick flashing for diagnostics Quick flashing red

 No light   Red   Yellow   Green

Operating 
position

Operating 
position

Diagnostic PC interface/diagnostic 
analyser

Colour code table

COMMAND AND CONTROL EQUIPMENT FOR GAS BURNERS LME ...
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Malfunction and lock cause diagnostics

In the event of a burner lock-out, the red light on the reset button will be fixed.
Holding the reset button down for more than 3 seconds, the diagnostic phase will be activated (quick flashing red light). The table below 
lists the meaning of the malfunction and lock-out cause depending on the number of blinks (always red-coloured).
Holding the reset button down for at least 3 seconds, the diagnostic function will be interrupted (for further details see the technical sheet 
7614).
The diagram below indicates the operations that are necessary to activate diagnostic functions.

- Under fault diagnosis conditions the device remains deactivated. The burner is off.
- The «AL» alarm signal is on terminal 10 that is under voltage. To reactivate the device and start a new cycle, press the reset button for 

1 sec. (< 3 sec).

Visual indication “ AL” to terminal 10 Possible causes

2 blinks
ll

On

Absence of flame signal at the end of the safety time «TSA» 
- Fuel valve malfunction 
- Flame detection photocell malfunction 
- Defective burner calibration, lack of fuel 
- Lack of ignition, faulty ignition transformer

3 blinks
lll

On
- LP air pressure switch malfunction 
- Lack of pressure switch signal after T10 
- LP pressure switch contact welded in standby position

4 blinks
llll

On Extraneous light during the ignition phase

5 blinks
lllll

On - Lack of LP air pressure switch signal 
- LP pressure switch contact welded in work position

6 blinks
llllll

On Unused

7 blinks
lllllll

On

Lack of flame signal during normal operation, ignition repeated (limitation to 
the number of ignition repetitions) 
- Fuel valves fault 
- Flame detector fault 
- Defective burner calibration

8 blinks
llllllll

On Unused

9 blinks
lllllllll

On Unused

10 blinks
llllllllll

OFF Wiring problems or damage inside the device

14 blinks
llllllllllllll

OFF CPI contact not closed
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Equipment or 
programmer

TSA t1 t3 t3n t4 t11 t12
s s s s s s s

LME 21.350 C2 5 30 2 4.5 10 - -
LME 21.430 C2 3 40 2 2.5 8 - -

Wiring diagram and operation control sequence of the device 
LME 21 (when used in connection with actuators, it is necessary to observe the 
EN 676 requirements)

AGK25...  PTC resistance 
AL Error message (alarm) 
BCI  Burner Communication Interface
BV... Fuel valve 
CPI  Closed Position Indicator 
Dbr.. Wiring jumper 
EK.. Remote lockout reset button (internal)
EK2 Remote lockout reset button 
ION  Ionisation Probe 
FS Flame Signal 
FSV  Flame signal amplifier 
GP Gas pressure switch 
H  Main switch 
HS  Auxiliary contact, relays 
ION Ionisation Probe 
K1...4 Internal Relays 
KL Low flame 
LK  Air Gate 
LKP Air gate position 
LP Air pressure switch 
LR Modulation 
M Fan motor 
MS Synchronous motor 
NL Nominal load
NT Electric supplier 
QRA... Flame detector  
QRC… Flame detector blue bl br brown sw black 
R Thermostat  / control pressure switch 
RV Gas adjustment device
SA Actuator SQN...
SB Safety limit thermostat 
STB Safety limit thermostat 
Si External fuse 
t Time 
W Limit thermostat / Pressure switch 
Z  Ignition transformer 
ZV Pilot gas valve
A Start-up command (ignition from «R») 
B-B´ Interval for flame ignition 
C Burner in operation position 
C-D Operating burner  (heat generation) 
D Shut-down controlled by «R»  

 - Burner will be immediately shut down  
 - Burner control will be immediately ready for new 

start-up
I 1° Actuator cam

t1 Pre-ventilation time 
t1´ Ventilation time 
t3 Pre-ignition time
t3n Post-ignition time
t4 Interval between ignition «Off» and release of «BV2»
t10 Available time for detecting the air pressure of the pressure switch
t11 Programmed opening time for actuator «SA» 
t12 Programmed closing time for actuator «SA»
t22 2° safety time 
TSA Ignition safety time 
tw Wait time
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GAS VALVE

1 Access to stabiliser adjusting screw 
2 Access knob for manoeuvring ignition rate regulator
3 Adjusting knob for maximum delivery
4 Locking screw for adjusting knob
5 Main valve (2-stage opening)
6 Safety valve (rapid)
7 Pressure fitting (to control valve output pressure)
8 Pressure fitting on stabiliser outlet (Pa)

9 Valve inlet pressure plug (Pe)
10 Pressure stabiliser
11 Pressure stabiliser vent 
12 Inlet filter
13 Valve inlet pressure plug
14 Minimum gas pressure switch

flow direction

electrical con-
nections

input flange

output flange

plug

COMBINED DUNGS VALVE (MONOBLOC) MOD.MB-DLE...B01
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The DUNGS MB-DLE... gas valve unit  is made up of:
• A safety valve which closes and opens rapidly (6).
• A main valve which opens in two stages (5). The first opening 

stage occurs rapidly (release) and can be adjusted unscrewing 
the knob (2) and inserting it overturned on the underlying 
adjusting pin. The + and - symbols on the valve head indicate 
the direction in which the knob should be turned to increase or 
decrease ignition output (first valve opening stage). Rotating 
in a clockwise direction, the initial delivery (ignition flame) can 
be reduced; rotating in an anti-clockwise direction, the initial 
delivery is increased. The complete stroke from zero to the 
maximum is slightly more than three turns (40% of the total 
opening), and viceversa. When the first opening stage has 
taken place, the valve continues to open slowly and takes 15 
seconds to reach the maximum open position. To adjust the 
desired maximum delivery, loosen the locking screw (4) (the one 
with protruding head and not locked with paint seal) and turn 
knob (3). Turn in a clockwise direction to reduce delivery and in 
anti-clockwise direction to increase it. It should be pointed out 
that when the adjusting knob is turned, the end of stroke which 
limits valve opening moves; therefore, when the adjusting knob 
is completely turned to the - sign, the valve does not open and 
the burner does not ignite. To get ignition, it is necessary to turn 
the knob in an anti-clockwise direction towards the + sign. The 
complete stroke from zero to the maximum and vice versa is 
nearly six complete turns of the knob. This adjusting operation 
(for maximum and ignition output) must be carried out without 
forcing the corresponding end of stroke.

• The pressure stabiliser (10) can be adjusted (see table) using 
the screw which can be accessed sliding the cover (1) to one 
side. The complete stroke from the minimum to the maximum 
to the position and vice versa is about 80 turns. Do not force the 
end of stroke. Around the access opening there are arrows with 
symbols indicating the sense of rotation for pressure pressure 
(clockwise) or decrease (anti-clockwise). This stabiliser 
hermetically closes “upstream” and “downstream” when there 
is no flow. Different springs to obtain different pressure value 
from those described above are not foreseen. To adjust the 
pressure stabiliser, connect a water manometer 
to the rubber tube holder installed on the fitting 
(8) corresponding with stabiliser outlet. 

• The inlet filter (12) can be accessed for cleaning removing one 
of the two side closing plates.

• Minimum pressure switch (14). To adjust, it remove the 
transparent cover and operate the black knob. The reference 
mark is a small rectangle on the yellow disk around which the 
adjusting knob rotates.

• At the inlet, a fitting (13) has been installed on the connection 
flange to measure the inlet pressure. At the connection flange 
outlet, there is also a fitting (7) to measure the outlet pressure.

• The side pressure fittings (9), indicated as Pe, are in 

 VALVE MAX PRESSURE ADJUSTABLE OUTLET PRESSURE GAS TYPE  
 MODEL INLET (PE) mbar FROM THE STABILISER (PA) mbar USED
 MB ...403 B01 S 20 200 from 4 to 20 Natural gas / L.P.G.
 MB ...  ... B01 S 20 360 from 4 to 20 Natural gas / L.P.G.

communication with the inlet pressure.
• The side pressure fittings (8) indicated as Pa, are used to  

measure the pressure coming out of the stabiliser. It might be 
useful to know that the pressure coming out of the valve unit (to 
be measured at fitting 7), corresponds to the pressure regulated 
by the stabiliser and is reduced by the necessary pressure in 
order to overcome the crossing resistance of the main valve (5). 
It should be pointed out that the valve crossing resistances vary 
based on valve opening regulated by knob 3 with which the end 
of stroke moves. To adjust the pressure stabiliser, 
connect a water manometer to the rubber tube 
holder installed on fitting (8) corresponding to 
the stabiliser outlet (Pa).

• The holes of the pressure stabilizer bleed (11) should be free 
and to ensure a proper operation.

• SUGGESTIONS FOR ADJUSTING THE GAS VALVE
• Connect the water manometer to the pressure fitting Pa 

(indicated as n° 8) to measure the pressure coming out of the 
stabiliser.

• Put the gas delivery regulators for ignition (2) and for maximum 
delivery (3) in the position presumed necessary for the desired 
delivery. Also open the combustion air regulator.

• Switch on the burner.
• With the burner on, operate under the cover (1) on the the 

adjusting screw of the gas and pressure stabiliser regulator and 
adjust pressure to the value considered necessary to obtain 
the desired output, when the maximum output regulator (3) is 
in the maximum opening position. It should be pointed out that, 
normally, the above conditions require about 40 ÷ 70 mm.W.C.

• Put the ignition flow regulator (2) in the position considered 
necessary to obtain ignition with the minimum possible delivery.
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WIRING DIAGRAM
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IT
A1 EQUIPMENT
A4 ACCESSORY FOR UV
B1 UV PHOTOCELL
H1 OPERATION WARNING LIGHT  
H10 OIL WARNING LIGHT  
H11 GAS WARNING LIGHT  
H2 LOCK-OUT WARNING LIGHT 
K3 CYCLIC MOTOR AUXILIARY RELAY  
K4 FUEL CHANGE-OVER CONTACTOR 
M CYCLIC MOTOR WITH M1-M2-M3 CONTACTS
MP PUMP MOTOR
MV MOTOR
PA AIR PRESSURE SWITCH  
PG GAS PRESSURE SWITCH  
S1 START/STOP SWITCH
S2 RELEASE BUTTON
S6 GAS-OIL SELECTOR
SO REMOTE FUEL CHANGE-OVER CONTROL (OPEN=GAS, 

CLOSED=OIL)
TA IGNITION TRANSFORMER
TC BOILER THERMOSTAT 
TS SAFETY THERMOSTAT
X1 BURNER TERMINAL BOARD
Y1.1 DIESEL FUEL SOLENOID VALVE
Y1.2 GAS SOLENOID VALVE
Z1 FILTER

DIN / IEC IT
GNYE GREEN / YELLOW
BU BLUE
BN BROWN
BK BLACK
BK* BLACK CONNECTOR WITH OVERPRINT

MINIMUM IONISATION CURRENT 200 μA
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i   BILGILER I   TEHLIKE / DIKKAT

• 	Brülörü	kullanmaya	başlamadan	önce,	ürünün	bütünleyici	ve	gerekli	parçasını	oluşturan	brülör	ile	birlikte	verilen	bu	talimatlar	kılavuzu	
içinde	yer	alan	“BRÜLÖRÜN	GÜVENLE	KULLANILMASI	İÇİN	KULLANICI	İÇİN	UYARILAR”	bölümünü	dikkatle	okuyunuz.

• 	Brülörü	çalıştırmadan	veya	bakım	işlemini	gerçekleştirmeden	önce,	talimatları	dikkatlice	okuyunuz.
• 	Brülör	ve	tesisat	üzerindeki	çalışmalar,	sadece	nitelikli	personel	tarafından	gerçekleştirilmelidir.
• 	Çalışmalara	başlamadan	önce	tesisatın	elektrik	beslemesi	kesilmelidir.
• 	Eğer	çalışmalar	doğru	şekilde	gerçekleştirilmez	ise,	tehlikeli	kazalar	riski	oluşur.

Aşağıdaki serilerdeki sıvı, gaz ve karışık, evsel ve endüstriyel yakıtlarla hava 
üflemeli brülörlerimizin:
BPM...; BGN…; BT…;  BTG…;  BTL…; TBML...; Comist…; GI…; GI…Mist; 
Minicomist…; PYR…; RiNOx…; Spark...; Sparkgas...; TBG...;TBL...;  TS…; 
IBR...; IB...
(Varyasyon: … LX, düşük NOx emisyonları için)
aşağıdaki Avrupa Yönetmelikleri tarafından belirlenen minimum gerekliliklere 
riayet ettiğini:
•  2009/142/CE (D.A.G.-Gaz yakan cihazlara dair yönetmelik)
•  2004/108/CE (C.E.M.-Elektromanyetik uyumluluk)
•  2006/95/CE (D.B.T.-Alçak gerilim yönetmeliği)
•  2006/42/CE (D.M.-Makine emniyeti yönetmeliği)
ve aşağıdaki Avrupa Standartlarına uygun olduğunu beyan ederiz:
•  EN 676:2003+A2:2008 (gaz ve karışık yakıtlar, gaz tarafı)
•  EN 267:2009 (gaz yağı ve karışık yakıtlar, gaz yağı tarafı)

Cento, 23 Temmuz 2013

CE0085:  
DVGW CERT GmbH, Josef-Wirmer Strasse 1-3 – 53123 Bonn (D)

Uygunluk Beyanı 

İdari Müdür ve Genel Müdür
Dr. Riccardo Fava

Araştırma & Geliştirme Müdürü
    Müh. Paolo Bolognin
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ÖNSÖZ
Bu	uyarı	 notları	 sivil	 kullanım	 ve	 sıcak	 su	 üretimi	 için	 ısıtma	 sistemleri	
bileşenlerinin	 sağlıklı	 kullanımını	 sağlamak	amacı	 ile	 hazırlanmıştır.	Bu	
notlar,	 yeterli	 güvenirliliğe	 sahip	 donanımların,	 doğru	olmayan	 ve	hatalı	
kurulumlar	veya	uygunsuz	ve	mantıksız	kullanımlar	sebebi	ile	zarara	yol	
açmasının	önlenmesi	amacı	 ile	nasıl	hareket	edileceğini	göstermektedir.	
İlave	olarak	bu	kılavuzdaki	uyarı	notları	son	kullanıcıların	anlayabileceği	
bir	 dilde	 teknik	 olarak	 hazırlanmış	 olup,	 emniyetle	 ilgili	 hususlardan	
kullanıcıların	 bilgi	 sahibi	 olmasını	 hedefler.	 Üretici,	 kurulum	 veya	
kullanım	sırasında	üretici	talimatlarına	uyma	konusundaki	aksaklıklardan	
kaynaklanan	hataların	sebep	olduğu	hasarlardan	kontratlı	olsun	veya	ekstra	
kontratlı	olsun	sorumlu	değildir.

GENEL	UYARI	NOTLARI
•	 Kullanım	kılavuzu	ürünün	özel	ve	gereki	parçasıdır	ve	mutlaka	kullanıcıya	

verilmesi	gerekmektedir.	Emniyetli	kullanım,	bakım	ve	kurulumla	ilgili	
önemli	 bilgiler	 içerdiğinden	kılavuzdaki	uyarıları	 dikkatlice	okuyunuz.	
Kılavuzu	ihtiyacınız	olduğunda	bulabileceğiniz	yerde	muhafaza	ediniz.	

•	 Malzemeler,	 geçerli	 standartlara	 ve	 üretici	 talimatına	 göre	 kalifi	ye	
teknisyenler	 tarafından	 kurulmalıdır.	 “Kalifi	ye	Teknikerler”	 demekle,	
domestik	ısıtma	ve	sıcak	su	üretimi	sistem	parçaları	hakkında	uzman	
ve		özellikle	üretici	tarafından	yetkilendirilmiş	kişiler	kastedismektedir.
Hatalı	kurulum	insanlara,	hayvanlara	ve	eşyalara	zarar	verebilir.	Bu	tür	
zararlardan	üretici	sorumlu	değildir.	

•	 Ambalaj	 açıldığında	 bütün	 parçaların	mevcut	 olduğunu	 ve	 hasarsız	
olduğunu	kontrol	ediniz.	Şüphede	iseniz,	malzemeler	kullanmayın	ve	
satıcınıza	geri	gönderiniz.	Ambalajlama	malzemelerini	 (	 tahta	kafesli	
sandık,	 plastik	 poşetler,	 köpükler,	 vb...	 )	 çocukların	 ulaşabilecekleri	
yerden	 uzak	 tutunuz.	 Bu	malzemeler	 toplanarak,	 çevre	 kirliliği	
oluşturmamaları	için	uygun	bir		yere	atılmaları	gerekir.	

•	 Her	 hangi	 bir	 bakım	 veya	 temizleme	 işleminden	 önce	 ana	 elektrik	
beslemesindeki	sistem	şalterini	kullanarak	cihazınızın	elektriğini	kesin	
veya	ilgili	bütün	cihazların	elektriğini	keserek	kapatın.	

•	 Eğer	sistemde	hata	varsa	veya	cihazınız	düzgün	çalışmıyorsa,	cihazınızı	
kapatın,	tamir	etmeye	çalışmayın	veya	malzemeye	müdahale	etmeyin.		
Böyle	durumlarda	sadece	yetkili	servis	ile	irtibata	geçiniz.		Her	hangi	
bir	malzeme	tamiri	orijinal	yedek	malzemeler	kullanılarak	Baltur	yetkili	
servisleri	 tarafından	 yapılmalıdır.	 Yukarıdaki	 durumlardaki	 hatalı	
eylemler	malzemenin	 güvenirliliğini	 tehlikeye	 atacaktır.	 Donanımın	
doğru	ve	verimli	çalışmasını	sağlamak	için	yetkili	servisler	tarafından	
kullanma	talimatlarına	uygun	şekilde	periyodik	bakımlarının	yapılması	
gerekmektedir.	

•	 Donanımlar	başka	bir	kullanıcıya	satılır	veya	gönderilirse	veya	sahibi	
cihazı	bırakır	veya	taşır	ise;	kullanma	kılavuzlarının	da	daima	cihazın		
yanında	olmasını	sağlayınız.	Böylece	yeni	sahibi	ve/veya	monte	eden	
kişi	kılavuzdan	yararlanabilir.

•	 Opsiyonel	malzemeler	veya	 (elektrik	malzemesi	dahil)	kitler	de	dahil	
olmak	üzere	cihazın	bütün	donanımı	 için	sadece	orijinal	malzemeler	
kullanılmalıdır.

BRÜLÖRLER
•	 Bu	 cihaz,	 sadece	 kazanlarda,	 sıcak	 su	 kazanları,	 fırınlar	 veya	diğer	

benzeri	donanımlara	bağlanarak	ve	atmosferik	ajanlara	(yağmur,	toz	gibi)	
maruz	kalmayan	uygulamalar	için	kullanılmalıdır.Başka	diğer	kullanım	
şekilleri	uygun	olmayan	kullanımdır	ve	dolayısıyla	tehlikelidir.	

•	 Brülör,	 yürürlülükteki	 düzenlemelere	 göre	 ve	 her	 durumda	 düzgün	

yanmanın	sağlanabileceği	 yeterlilikte	havalandırmanın	olduğu	uygun	
mahallere	kurulmalıdır.	

•	 	Tehlikeli	toksit	karışımlar	ve	patlayıcı	gaz	formları	oluşabileceğinden,	
brülörün	 veya	 kazanın	 kurulduğu	 kazan	 dairesinin	 havalandırma	
açıklığının	ve	brülör	hava	emiş	ızgarası	açıklığının	ebadını	azaltmayın	
ve	kapatmayın.	

•	 Brülörü	bağlamadan	önce,	sistem	beslemesi	(elektrik,	gaz,	motorin,	veya	
başka	yakıt)	ile	alakalı	bilgileri	üzerindeki	etiketinden	kontrol	ediniz.		

•	 Brülörün	 sıcak	 parçalarına	 dokunmayınız.	 Genelde	 aleve	 yakın	
alanlardaki	ve	yakıt	ön	ısıtma	sistemindeki	bu	parçalar,	cihazın	çalışması	
esnasında	ısınırlar	ve	brülör	durduğunda	da	bir	süre	sıcak	kalırlar.	

•	 Brülör	artık	kullanılmayacak	ise	yetkili	teknikerler	tarafından	aşağıdaki	
işlemler	kesinlikle	yapılmalıdır;	

	 a)	Ana	şalterden	elektrik	besleme	kablosu	sökülerek,	elektrik	beslemesinin	
kesilmesi,
	 b)	Yakıt	 beslemesini,	 kapama	valfını	 kullanarak	 kapatılması	 ve	 valfın	
açma	kolunun	sökülmesi,	
	 c)	Potansiyel	tehlike	oluşturabilecek	parçaların	emniyete	alınması,

Özel	uyarı	notları
•	 Alev	yanma	odasında	oluşacak	şekilde	brülörün	ısı	üretecine	bağlantısının	
emniyetle	yapıldığını	kontrol	edin.	
•	 Brülörü	 devreye	 almadan	 önce	 ve	 en	 az	 yılda	 bir	 yetkili	 teknikerler	
tarafından	test	edilmesi	gereken	işlemler	aşağıda	bildirilmiştir;	
	 	 	a)	Brülörün	yakıt	debisi	ayarını,	 ısı	 jeneratörünün	kapasitesine	göre	
ayarlanması.
b)	En	azından	yürürlükteki	düzenlemeler	ile	bildirilen	minimum	hava	ayarı	

değerinde	brülörün	yanma	verimliliğini	sağlamak	amacıyla	yanma	havası	
debisinin	ayarlanması.

c)	Hava	kirliliğine	yol	açan	NOx	ve	yanmamış	gazların	yürürlükteki	mevzuata	
göre	müsaade	edilen	sınır	değerlerini	aşmadığının	kontrolunun	yapılması.	

d)	Emniyet	cihazlarının	ve	ayar	cihazlarının	düzgün	çalıştığının	kontrolünün	
yapılması.	

e)	Yanma	ürünleri	tahliye	edildiği		kanalın	durumunun	kontrol	edilmesi.	
f)	Ayar	 işlemleri	 yapıldıktan	 sonra	 ayar	 cihazlarının	mekanik	 emniyet	

kilitlemelerinin	yapılması,
g)	Brülör	 kullanma	 ve	 bakım	 kılavuzunun	 kazan	 dairesinde	 olduğunun	

kontrolünün	yapılması.	
•	 	 	 Eğer	 brülör	 devamlı	 olarak	 arızaya	 geçip	 duruyorsa,	 her	 defasında	
resetleme	yapmayı	denemeyiniz.En	yakın	yetkili	servisi	problemi	çözmesiiçin
	 	çağırınız.	
•			Yürürlükteki	düzenlemelere	göre	ekipmanların	çalıştırılması	ve	bakımının	
sadece	yetkili	servisler	tarafından	yapılmalıdır.

GÜVENLİK KOŞULLARINDAKİ KULLANMA UYARILARI
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ELEKTRİK	BAĞLANTISI
•	 Ekipmanlar	 sadece	 yürürlükteki	 elektrik	 emniyet	mevzuatına	 göre	

uygun	topraklama	hattına	düzgün	olarak	bağlandığı	takdirde	elektriksel	
olarak	güvenlidir.	Bu	lüzumlu	emniyet	gereklerinin	yerine	getirildiğinin	
kontrol	 edilmesi	 gereklidir.	Yapıldığından	 şüphede	 iseniz,	 kalifi	ye	bir	
elektrik	teknisyenini	arayarak	sistemin	denetimini	yaptırın.	Çünkü,	zayıf	
topraklama	bağlantısından	kaynaklanacak	hasarlardan	üretici	sorumlu	
değildir.

•	 Elektrik	 devrelerinin	 ekipmanların	maksimum	 yüklenmelerine	 göre	
uygunluğu	 yetkili	 servisler	 tarafından	 kontrol	 edilmelidir.	 Teknik	
etiketlerinde	de	gösterildiği	şekilde	brülörün	elektriksel	olarak	maksimum	
çektiği	gücüne	göre	uygun	kablolamanın	yapıldığının,	özellikle	kablo	
çaplarının	çekilen	güç	için	yeterli	olduğunun	kontrolunu	kalifi	ye	elektrik	
teknisyenine	yaptırtın.

•	 Brülörün	güç	kaynağı	üzerinde	adaptör,	çoklu	soket	ve	uzatma	kablosu	
kullanmayın.

•	 Şebekeye	bağlamak	için,	yürürlükteki	güvenlik	yönetmelikleri	tarafından	
öngörüldüğü	gibi,	çok	kutuplu	bir	anahtarı	3	mm’ye	eşit	veya	bundan	
fazla	kontakların	açılma	mesafesi	ile	hazırlayınız.	

•	 Telin	metal	parçalar	ile	temas	etmesini	önleyerek,	bağlantı	için	gereken	
ölçüde	elektrik	kablosunun	dış	yalıtkanını	kılıfından	çıkartınız.

•	 Yürürlükteki	emniyet	mevzuatına	göre	ana	güç	kaynağının	bağlantısında	
kutuplu	şalter	kullanılması	gerekmektedir.	

•	 Brülör	 elektrik	 beslemesinin	 nötr	 topraklaması	 olmalıdır.	 Eğer	
iyonizasyon	akımı	topraklanmamış	nötrden	kontrol	ediliyorsa,	terminal	
2(nötr)	ve	 topraklama	arasına	RC	devresi	 için	bir	bağlantı	yapılması	
gereklidir.	

•	 Elektrikli	herhangi	bir	parçanın	kullanımı;	aşağıda	temel	esasları	bildirilen	
elektrik	emniyet	kurallarına	uyulması	ile	söz	konusudur;	

	 -	 Vücudunuzun	 bir	 kısmı	 ıslak	 veya	 nemli	 olarak	 ekipmanlara	
dokunmayınız.	

	 -	Elektrik	kablolarını	çekmeyiniz.
	 -	Cihazınızı	 atmosferik	 (yağmur,	 güneş	 vb.)	 ortamlarda,	 bu	 duruma	

uygun	depolama	özelliği	belirtilmediği	müddetçe	bırakmayınız.
	 -	Yetkisiz	kişiler	ve	çocukların	kullanımına	izin	vermeyiniz.	
•	 Ekipman	 elektrik	 kabloları	 kullanıcı	 tarafından	 değiştirilemez.	 Eğer	

kablolar	 zarar	 gördüyse,	 donanımın	 elektriğini	 kesiniz	 ve	 kabloların	
değiştirilmesi	için	sadece	yetkili	servisi	arayınız.	

•	 Cihazınızı	bir	süre	için	kullanmamaya	karar	verdiyseniz,	elektrikle	çalışan	
tüm	donanımların	 (pompa,	 brülör	 vb.)	 elektrik	 bağlantısını	 kesmeniz	
tavsiye	edilir.	

GAZ,	MOTORİN	VEYA	DİĞER	YAKIT	KULLANIMINDA
Genel	uyarı	notları
•	 Mevcut	yasa	ve	kanunlara	uygun	olarak	ve	yetkili	teknisyenler	tarafından	

brülörün	kurulumu	gerçekleştirilmelidir,		Yanlış	kurulum	insana,	hayvana	
ve	eşyaya	zarar	verebilir	ki	bu	aşamada	üretici	bu	zarardan	sorumlu	
değildir.

•	 Brülör	kurulumundan	önce	sistemin	düzgün	çalışmasını	aksatacabilecek	
yakıt	besleme	hattı	borulamasının	içerisindeki	pisliklerin	temizlenmesi	
tavsiye	edilmektedir.		

•	 Brülörün	ilk	devreye	alınması	için	yetkili	servisler	tarafından	aşağıdaki	
kontrolları	yaptırın:

•	 Brülörün	bir	süreliğine	kullanılmamasına	karar	verdiyseniz,	yakıt	hattı	
üzerindeki	valf	veya	valfl	arı	kapatın.

Gaz	kullanıldığında	özel	uyarı	notları	
•	 Yetkili	teknik	servise	aşağıdaki	kontrolleri	yaptırtın:
	 a)	 besleme	 hattının	 ve	 gaz	 yollarının	 yürürlükteki	 kanunlara	 ve	

düzenlemelere	uygunluğunun	kontrol	edilmesi,
	 b)	bütün	gaz	bağlantılarının	sızdırmaz	olduğunun	kontrolu.
•	 Gaz	borularını	elektrikli	cihazların	topraklaması	için	kullanmayın.
•	 Kullanmadığınızda	cihazınızı	çalışır	durumda	bırakmayınız	ve	daima	

gaz	valfını	kapalı	tutun.	
•	 Kullanıcı	bir	süreliğine	uzaklara	gittiğinde	brülöre	gaz	getiren	ana	vanayı	

kapatın.
•	 Eğer	gaz	kokusu	duyarsanız:
	 a)	Asla	elektrik	anahtarı,	telefon	veya	kıvılcım	çıkartabilecek	başka	bir	

cihaz	açmayın	veya	kapatmayın.
	 b)	hemen	kapı	ve	pencereleri	açarak	odanın	havasını	temizlemek	için	

hava	akımı	sağlayın;
	 c)	gaz	vanalarını	kapatın;
	 d)	teknik	servisten	yardım	isteyin.	
•	 Gaz	yakıtlı	cihazlarının	bulunduğu	mahallerin	havalandırma	açıklıklarını	

kapatmayınız,	aksi	takdirde	zehirli	ve	patlayıcı	karışımın	teşekkül	etmesi	
ile	tehlikeli	durumlar	meydana	gelebilir.

YÜKSEK	VERİMLİ	KAZANLAR	VE	BENZERLERİ	İÇİN	BACALAR		
	 Şu	vurgulanmalıdır	ki,	yüksek	verimlilikteki	kazanlarda	veya	benzerleri	
uygulamalarda	yanma	ürünleri	 (duman)	göreceli	olarak	düşük	sıcaklıkta	
bacaya	tahliye	edilir.	Bahsedilen	durum	için,	geleneksel	bacalarda	yanma	
ürünlerinin		kayda	değer	şekilde	soğumasına,	(hatta	sıcaklığının		yoğuşma	
noktasının	altına	kadar	düşmesine)	müsaade	ettiğinden		bu	bacalar	(çap	ve	
ısı	yalıtımı	yönünden)	uygun	olmayabilir.	Yoğuşma	yapan	bacada;	motorin	
veya	fuel	oil	yakılıyorsa	bacanın	duman	gazının	atmosfere	atıldığı	kısmında	
kurum	oluşur	 veya	gaz	 (doğal	 gaz,	 LPG,	 ...)	 yakılıyorsa	 baca	boyunca	
yoğuşma	suyu	oluşur.	Bu	nedenle,	yukarıda	bahsedilenler	gibi	problemlerle	
karşılaşılmaması	için	yüksek	verimliliğe	sahip	kazan	ve	benzeri	sistemlere	
bağlı	bacalar	özellikli	uygulamasına	göre	(en	kesit	ve	ısı	yalıtımı	yönünden)	
boyutlandırılmalıdır.
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MOD.
MINICOMIST	7 MINICOMIST	11

	TERMİK	GÜÇ MİN kW 38,5 58,4
MAKS kW 66,8 103

	KAPASİTE MİN m³/h 3,9 5,9
MAKS m³/h 6,7 10,4

Maksimum	kapasiteyi	elde	etmek	için	BASINÇ	 CE MİN mbar 20 20
UNI-CIG MİN mbar 12 20

	KAPASİTE	 MİN kg/s 3,3 4,9
MAKS kg/s 5,7 8,7

	TERMİK	GÜÇ	 MİN kW 38,5 58,4
MAKS kW 66,8 103

	VİSKOZİTE	 Light	oil 20°C'de	1,5°E
	GERİLİM	 50Hz Volt 	1~	230V
	FAN	MOTORU 50Hz kW 0,14	-	2800	r.p.m.
	POMPA	MOTORU	 50Hz kW 0,10	-	2780	r.p.m.
	ATEŞLEME	TRANSFORMATÖRÜ	 50Hz 8	kV	-	20	mA
MAKİNE İLE BİRLİKTE VERİLEN MALZEMELER
BRÜLÖR	BAĞLANTI	FLANŞI 1	ADET 1	ADET
İZOLASYON	CONTASI	 1	ADET 1	ADET
İZOLASYON	FİTİLİ 1	ADET 1	ADET
FİLTRE 1	ADET	-	3/8” 1	ADET	-	3/8”
ESNEK	BORULAR 2	ADET	-	1/4”	x	

3/8”
2	ADET	-	1/4”	x	

3/8”
KELEPÇELER 4	ADET		M8 4	ADET		M8
SOMUNLAR	 4	ADET		M8 4	ADET		M8
DÜZ	RONDELALAR	 4	ADET		Ø8 4	ADET		Ø8

ÇALIŞMA ALANI

TEKNİK ÖZELLİKLER VE BRÜLÖRLERİN BOYUTLARI 
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MOD. A A1 A2 B B1 B2 C D 
min
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E 
Ø
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min

L 
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Ø

N

MINICOMIST 7 575 300 275 285 205 80 510 40 156 95 130 155 M8 115
MINICOMIST 11 575 300 275 285 205 80 510 40 156 95 130 155 M8 115
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1	 Ateşleme	transformatörü
2	 Gaz	yağı	elektrovalfi	
3	 Pompa
4	 Pompa	motoru	
5	 Hava	manostatı
6	 Hava	regülasyon	sektörü
7	 Fan	motoru
8	 Gaz/gaz	yağı	düğmesi
9	 Bağlantı	terminali	desteği

10	 Elektrik	paneli	
11	 Deblokaj	butonu	
12	 Alev	uyarı	lambası	
13	 Yanma	başlığı	
14	 İzolasyon	contası	
15	 Sürgülü	flanş	
16	 Alev	diski	regülasyon	vidası	
17	 Monoblok	gaz	valfi	
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KAZANA BRÜLÖRÜN TATBİK EDİLMESİ 
VE GAZIN BORULARA BAĞLANTISI

Brülör,	yanma	başlığı	üzerinde	sürgülü	bağlantı	flanşı	ile	donatılmıştır.
Brülör	kazana	tatbik	edildiği	zaman,	yanma	başlığının	kazan	üreticisi	
tarafından	talep	edilen	miktarda	kazan	ocağına	sızması	için	sözü	
edilen	flanşı	doğru	şekilde	yerleştirmek	gerekir.
Brülör	 kazana	 doğru	 şekilde	 tatbik	 edildiği	 zaman,	 gazın	
bo ru 	 ha t t ı na 	 bağ lanmas ı 	 sağ lan ı r 	 ( bak ın ı z 	 8780 ) .	 
Gaz	 indirme	 boruları,	 yürürlükteki	 yönetmeliklere	 göre	 gaz	
uzunluğuna	ve	miktarına	bağlı	olarak	boyutlandırılmalıdır,	tamamen	
sızdırmaz	 olmalı	 ve	 brülörün	 kontrolünden	 önce	 gerektiği	 gibi	
denenmelidir.	 Bu	 borular	 üzerine,	 brülörün	 kolaylıkla	 demonte	
edilmesini	ve/veya	kazan	kapağının	açılmasını	sağlamak	için	uygun	
bir	rakoru	brülörün	yanına	monte	etmek	gerekir.

DUNGS	MB......	model	GAZ	VALFLİ	BRÜLÖR	İÇİN
DUNGS	mod.	MB.......	valfi,	gaz	basıncının	filtresini	ve	stabilizatörünü	
kapsar,	bu	nedenle	gazı	 indirme	boruları	üzerine,	sadece	kesme	
vanası	ve	titreşim	önleyici	conta	monte	edilmelidir	(bakınız	8871).
Sadece	gaz	basıncının	standartlar	tarafından	kabul	edilen	minimum	
değerden	 yüksek	 olması	 halinde	 (400	mm.C.A.),	 gaz	 boruları	
üzerine,	termik	santralin	dışına	uygun	bir	basınç	redüktörü	monte	
etmek	gerekir.
Demonte	edilebilir	rakoru	tatbik	etmeden	önce,	brülörün	gaz	rampası	
üzerine	doğrudan	bir	dirsek	monte	etmeniz	tavsiye	edilir.
Bu	yerleşim,	bu	rakoru	açtıktan	sonra,	kazan	kapağının	açılmasını	
sağlar	(bakınız	8871).

HİDROLİK BAĞLANTILAR (GAZ YAĞI)
Brülör	tankı	bağlantı	boruları,	tamamen	sızdırmaz	olmalıdır,	uygun	
çaptaki	bakır	ya	da	çelik	boruların	kullanılması	tavsiye	edilir	(tablolara	
ve	çizime	bakınız).
Sert	 boruların	 ucuna,	 yakıtı	 kesme	 kepenkleri	monte	 edilmelidir.			
Filtre,	 esnek	 ve	 ilişkin	 bağlantı	 rakorları,	 brülör	 ile	 birlikte	
verilmektedir.
Pompa,	kontrol	araçlarının	(manometre	ve	vakum	ölçer)	takılması	
için	 özel	 bağlantılara	 sahiptir	 (şekle	 bakınız).	Güvenli	 ve	 sessiz	
bir	 işleyiş	 için,	 aspirasyondaki	 basınç	 azalması	 4,6	m.C.A.'yı	
aşmamalıdır,		35	cm.Hg'ye	eşit.	Aspirasyon	ve	geri	dönüş	üzerindeki	
muhtemel	maks.	basınç	1,5	bar.

Kazan

Kepenk

Kapak

kapağı	açma	yönü

Brülör

Titreşim	önleyici	conta Rakor
Monoblok	Gaz	Valfi

ÜSTTEN GÖRÜNÜM

Kepenk FİLTRE STABİLİZATÖR	VEYA	
REDÜKTÖR
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DEPONUN TEPESİNDEN BESLEMELİ İNİŞ TESİSATI

ASPİRASYONDAKİ BESLEME TESİSATI

YERÇEKİMİ İÇİN BESLEME TESİSATI

H	 -	Depodaki	min.	seviye	ve	pompa	ekseni	arasındaki	seviye	farkı.
L - Dikey hat dahil her borunun toplam
	 	 uzunluğu.	Her	dirsek	veya	kepenk	için		0,25	m.	eksiltiniz.

NOT.	Borulardaki	muhtemel	eksik	parçalar	için,	yürürlükteki	standartlara	riayet	ediniz.

P	ölçüsü	=	3,5	m.	(maks.)

1	Depo
2	Besleme	boruları
3	Ağlı	filtre
4	Pompa
5	Gaz	giderici

POMPA	EKSENİ

POMPA	EKSENİ

1	Depo
3	Ağlı	filtre
4	Pompa
6	Aspirasyon	borusu

POMPA	EKSENİ

1	Depo
3	Ağlı	filtre
4	Pompa
6	Aspirasyon	borusu
7	Geri	dönüş	borusu
10	Taban	valfi

H metre Tam uzunluk metre
Ø	i	=	10	mm Øi.=	12	mm

1 20 30
2 25 35
3 30 40
4 35 45

H	metre Tam uzunluk metre

Ø	=	10mm Øi.	12	mm
0,5 15 27
1 12 23
1,5 9 19
2 7 15
2,5 4 10
3 - 7
3,5 - -

H metre Tam uzunluk metre
Ø	i	=	10	mm Øi.=	12	mm

1 20 30
2 25 35
3 30 40
4 35 45

6	Aspirasyon	borusu
7	Brülör	dönüş	borusu
8	Brülör	sabitken	otomatik	kesme	donanımı
9	Tek	yönlü	valf

7	Geri	dönüş	borusu
8	Brülör	sabitken	otomatik	kesme	donanımı
9	Tek	yönlü	valf
10	Taban	valfi
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HİDROLİK DEVRENİN ANA ŞEMASI 

Gaz	yağı	elektrovalfi
Püskürtme	
memesi

Gaz	yağı	pompası	
basıncı	12	bar

Dönüş

Aspirasyon

Taban	valfi

ELEKTRİK BAĞLANTILARI
Elektrik	hatları,	sıcak	kısımlardan	uygun	uzaklıkta	bulunmalıdır.	Tüm	
bağlantıların,	mevcut	gerilime	ve	emilen	güce	uygun	kesite	sahip,	
esnek	elektrik	kablosu	ile	gerçekleştirilmesi	tavsiye	edilir.
Emilen	maksimum	güç	=	600	VA
Minimum	besleme	hattı	kesiti	=	230V'lu	1,5	mm2.

KARIŞIMLI BRÜLÖRÜN YANMASI 
İÇİN ŞARTNAMELER

Öncelikle	sıvı	yakıt	ile	yakma	işlemini	gerçekleştirmeniz	tavsiye	edilir	
çünkü,	bu	durumda,	miktar	kullanılan	püskürtme	memesi	tarafından	
koşullandırılır,	metan	 gazı	miktarı	 ise	 ilişkin	 kapasite	 regülatörü	
üzerinde	işlem	yaparak	isteğe	göre	değişiklik	gösterebilir.	Eğer	brülör	
otomatik	modelde	 ise,	yakıt	değiştirme	deviatörü	bir	devre	 rölesi	
üzerinde	işlem	yapar	ve	bu,	yardımcı	bir	röle	aracılığıyla,	birine	ya	
da	diğer	yakıta	ilişkin	bileşenlere	(valfler,	manostatlar,	pompa,	vb.)	ait	
olmasını	sağlar.	Yukarıda	belirtilen	devre	rölesi,	yaklaşık	10	saniyelik	
süre	içinde	programını	gerçekleştirir.	Yukarıda	sözü	edilenler	için	
bu	nedenle,	gazdan	gaz	yağına	ya	da	tam	tersine	yakıt	değiştirme	
deviatörünü	hareket	ettirdikten	sonra,	en	az	10	saniye	boyunca	bu	
pozisyonda	bırakmak	gerekir.	Bu	durum,	devre	rölesinin	programını	
tamamlaması	için	süre	vermek	amacıyla	gereklidir.

! 	 Eğer	 bu	 deviatör	 10	 saniyelik	 sürenin	 geçmesine	 izin	
vermeden	bir	pozisyondan	diğerine	hareket	ettirilir	ise,	devre	
rölesi	ara	pozisyonda	durur	ve	brülör	ne	gazlı	ne	de	gaz	yağlı	
olarak	çalışmaz.

GAZ YAĞLI ATEŞLEME HAZIRLIĞI
60°'lik	püskürtme	açısına	sahip,	tatbik	edilen	püskürtme	memesinin	
kazanın	kapasitesine	uygun	olduğunu	kontrol	ediniz.
Özel	 tabloda,	 püskürtme	memesinin	 büyüklüğüne	 ve	 pompanın	
basıncına	(normalde	12	bar)	göre	kg/s	cinsinden	gaz	yağı	miktarı	
değerlerini	aktarıyoruz.	1	kg	gaz	yağının	yaklaşık	10.200	kcal'ye	
eşit	 olduğunu	 göz	 önünde	 bulundurunuz.	Yanma	ağzının	 kazan	
üreticisinin	 düzenlemelerinde	 olduğu	 gibi	 yanma	 odacığına	
sızdığından	emin	olunuz.	Tanktaki	 geri	 dönüş	borusunun,	 kapalı	
kepenkler,	kapaklar	vb.,	tıkalı	olmadığından	emin	olunuz.	Muhtemel	
bir	engel,	pompanın	veya	esnek	borunun	mili	üzerine	yerleştirilen	
sızdırmazlık	 organının	 kırılmasına	 neden	 olabilir.	 Birkaç	 dönüş	
gevşeterek,	pompanın	sahip	olduğu	hava	çıkış	donanımını	açınız.
Pompa	motoruna	 akım	 götüren	 kabloyu	 çıkartınız	 ve	 pompa	
motorunu	beslemek	için	geçici	olarak	"giriş	bağlantı	terminali"'nin	
X1.56	no'lu	bağlantı	ucuna	bağlayınız.
Şimdi	 brülör	 üzerindeki	 düğmeyi	 /	 komütatörü	 ve	 genel	 şalteri	
kapatınız	ve	dönüş	yönünün	doğru	olduğunu	kontrol	ediniz.	Pompa	
motoru,	böylece	devreye	girer	ve	gaz	yağını	aspire	eden	pompayı	
çalıştırır.
Gaz	 yağı	 hava	çıkış	donanımından	dışarı	 çıktığı	 zaman,	motoru	
durdurmak	için	genel	şalteri	açınız.
İlişkin	 bağlantı	 uçlarındaki	 orijinal	 bağlantıları	 sıfırlayınız.	Brülör,	
böylece	gaz	yağı	ile	yanmak	için	hazırdır.

KG/H CİNSİNDEN GAZ YAĞI  İÇİN 
PÜSKÜRTME MEMELERİNİN KAPASİTE 
TABLOSU

Püskürtme 
memesi

G.P.H.

Bar cinsinden pompa basıncı

8 9 10 11 12 13 14

0,60 2,04 2,16 2,28 2,39 2,50 2,60 2,70
0,65 2,21 2,34 2,47 2,59 2,71 2,82 2,92
0,75 2,55 2,70 2,85 2,99 3,12 3,25 3,37
0,85 2,89 3,06 3,23 3,39 3,54 3,68 3,82
1,00 3,40 3,61 3,80 3,99 4,16 4,33 4,50
1,10 3,74 3,97 4,18 4,38 4,58 4,77 4,95
1,20 4,08 4,33 4,56 4,78 5,00 5,20 5,40
1,25 4,25 4,50 4,75 5,00 5,20 5,40 5,60
1,35 4,59 4,87 5,13 5,38 5,62 5,85 6,07
1,50 5,10 5,41 5,70 5,90 6,24 6,50 6,75
1,65 5,61 5,95 6,27 6,58 6,87 7,15 7,42
1,75 5,95 6,31 6,65 6,98 7,29 7,58 7,87
2,00 6,80 7,21 7,60 7,97 8,33 8,67 8,99
2,25 7,65 8,15 8,55 8,97 9,37 9,75 10,12
2,50 8,50 9,01 9,50 9,97 10,41 10,83 11,24
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GAZ YAĞI İLE YAKMA VE REGÜLASYON
• Motorların	 (fan	 ve	 pompa)	 doğru	 yönde	 döndüğünü	 kontrol	

ediniz.
• Yakıt	 ürünlerinin	 tahliyesinin	 engelsiz	 (baca	 kapağı	 açık)	

gerçekleşebildiğini	ve	kazanda	su	olduğunu	kontrol	ediniz.
• Gerekli	 olduğu	 düşünülen	 miktarda,	 yanma	 havasının	

regülatörünü	açınız	ve	alev	diskinin	regülasyon	vidası	üzerinde	
gerektiği	 gibi	 işlem	 yaparak	 yaklaşık	 olarak	 disk	 ve	 başlık	
arasında	hava	geçişinin	yarısı	kadarını	açınız.

• Genel	şalteri	ve	brülörün	genel	şalterini,	brülörün	ateşlenmesini	
sağlamak	ve	beklemek	için	kapatınız.	Brülör,	böylece	devreye	
girer	 ve	 ön	 havalandırma	 fazını	 gerçekleştirir.	Eğer hava 
basıncının kontrol manostatı ayarlanan değerden 
yüksek bir basınç algılar ise,	gaz	yağı	valfi	devreye	
girer.	Brülör	yanıkken,	eğer	gerekirse,	yanma	havasının	miktarını	
düzeltiniz.

• Brülör,	disk	ve	başlık	arasından	geçen	hava	miktarının	azaltılıp	
artırılmasına	 izin	 vererek	 yanmayı	 düzenlemeyi	 sağlayan	
donanıma	sahiptir.	Kabul	edilen	maksimum	duman	yoğunluğu,	
%10	÷	13	arasındaki	bir	karbondioksit	(CO2)	değeri	ile	Bacharach	
skalasının	2.'sidir.	Azalmış	bir	yakıt	miktarı	ile	çalıştığı	zaman	disk	
ve	başlık	arasındaki	hava	geçişini	normalde	azaltmak	gerekir,	
sözü	edilen	geçiş	brülör	daha	yüksek	bir	yakıt	miktarı	ile	çalıştığı	
zaman	orantılı	olarak	daha	açık	olmalıdır.	Bu	regülasyon,	alev	
diskinin	regülasyon	vidası	üzerinde	işlem	yaparak	gerçekleştirilir.	
Bu	pozisyonu	değiştirerek,	 daha	 sonra,	 ateşlemenin	 düzgün	
şekilde	gerçekleştiğini	kontrol	etmek	gerekir.

GAZ (METAN) İLE ATEŞLEME 
VE REGÜLASYON

Ateşleme	 işlemine	devam	etmek	 için,	 boruların	 içindeki	 havanın	
temizlenmesi	ve	brülör	üç	fazlı	ise,	motorun	dönüş	yönünün	doğru	
olduğunu	 kontrol	 etmek	 gerekir.	Daha	 sonra,	 aşağıdaki	 şekilde	
işleme	devam	ediniz:
• Yakıt	 ürünlerinin	 tahliyesinin	 engelsiz	 (baca	 kapağı	 açık)	

gerçekleşebildiğini	ve	kazanda	su	olduğunu	kontrol	ediniz.
• Gerekli	 olduğu	 düşünülen	 miktarda,	 yanma	 havasının	

regülatörünü	açınız	ve	alev	diskinin	regülasyon	vidası	üzerinde	
gerektiği	 gibi	 işlem	 yaparak	 yaklaşık	 olarak	 başlık	 ve	 disk	
arasında	hava	geçişinin	üç	misli	kadarını	açınız.

• 	Gerekli	olduğu	düşünülen	gaz	miktarını	sağlayacak	şekilde,	gaz	
valflerinde	birleştirilen	regülatörler	üzerinde	işlem	yapınız.

! 	Brülör	üzerine	 tatbik	edilen	valf	 tipine	göre	gaz	miktarının	
regülasyonu	için	özel	tabloya	bakınız	page	15.

• Genel	 şalteri	 ve	 brülörün	 genel	 şalterini	 devreye	 sokarak,	
brülöre	 akım	 veriniz.	 Brülör,	 böylece	 devreye	 girer	 ve	 ön	
havalandırma	fazını	gerçekleştirir.	Eğer hava basıncının 
kontrol manostatı ayarlanan değerden yüksek 
bir basınç algılar ise,	 ateşleme	 transformatörü	
devreye	 girer	 ve	 daha	 sonra	 gaz	 valfleri	 de	 devreye	 girer.	 
Regülasyon	 organlarını	 birleştiren	 ana	 valf	 iki	 zamanda	
açılırken,	güvenlik	valfi	tamamen	açılır.	Birinci	açılma	zamanı,	
başlatma	kapasitesini	gerçekleştirir	ve	aniden	meydana	gelir.	

İkinci	açılma	zamanı	ise,	kademeli	olarak	gerçekleşir	ve	bunun	
sonunda,	brülör	maksimum	kapasite	regülatörünün	ayarlanmış	
olduğu	pozisyon	tarafından	sağlanan	maksimum	kapasitededir.	
İlk	 ateşlemede,	 aşağıda	belirtilen	nedenlere	bağlı	 "blokajlar"	
meydana	gelebilir:
 - Gaz	borularındaki	hava	yeterli	miktarda	tahliye	edilmemiştir	
ve	 dolayısıyla,	 gaz	miktarı	 dengeli	 bir	 alev	 sağlamak	 için	
yeterli	değildir.

 - Alev	mevcudiyeti	 ile	 "blokaj",	hatalı	hava/gaz	oranı	nedeni	
ile	bunun	 istikrarsızlığından	kaynaklanabilir.	Çözüm:	doğru	
oranı	 bulacak	 şekilde	 verilen	hava	 ve/veya	gaz	miktarının	
değiştirilmesi.	Aynı	arıza,	yanma	başlığında	doğru	olmayan	
bir	hava/gaz	dağılımından	kaynaklanabilir.	 	 	Çözüm:	başlık	
ve	 gaz	 yayıcısı	 arasındaki	 hava	 geçişini	 büyük	 ölçüde	
kapatarak	 (regülasyon	 vidasını	 sökünüz)	 veya	 açarak	
(regülasyon	vidasını	vidalayınız)	yanma	başlığının	regülasyon	
donanımı	üzerinde	işlem	yapılması.	Sözü	edilen	regülasyonu	
gerçekleştirmek	için,	alev	diski	regülasyon	vidasından	çalışılır.

• Brülör	yanıkken,	sayaçta	okuma	gerçekleştirerek	arzu	edilen	
kapasiteye	 uygun	 değerde	miktarı	 (metan	 =	 8550	 kcal/m3)	
ayarlayınız.	Sözü	edilen	kapasite,	yukarıda	gösterildiği	gibi,	valfe	
birleştirilmiş	özel	regülatör	üzerinde	işlem	yaparak	değiştirilebilir.

• Yanmanın	özel	araçlar	aracılığıyla	doğru	şekilde	gerçekleştiğini	
kontrol	ediniz.	Kabul	edilen	maksimum	karbon	oksit	(CO)	=	%0,1,	
%8	÷	10	arasındaki	bir	karbondioksit	(CO2)	değeri	ile.

• Regülasyon	işlemini	gerçekleştirdikten	sonra,	ateşlemenin	doğru	
şekilde	 gerçekleştiğini	 kontrol	 etmek	 için	 brülörü	 birkaç	 defa	
kapatıp	yeniden	açmak	gerekir.

GÜVENLİK KONTROLLERİ
Regülasyon	işlemi	gerçekleştiği	zaman,	aşağıdakileri	daima	kontrol	

ediniz:
• Termostatları,	 hava	 ve	 gaz	manostatlarını	 "açarak"	 brülörün	

durdurulması.
• Fotoseli	(UV)	karartarak	"blokaj".
Blokajı	kaldırmak	için,	özel	butona	basınız.

BAKIM
Isıtma	mevsimi	bitiminde,	gaz	ve	gaz	yağı	filtrelerini,	yanma	başlığını	
(disk,	izolatörler,	püskürtme	memeleri),	yanma	havasının	geçişlerini,	
fotoseli	(UV)	temizlemek	gerekir.	Püskürtme	memesinin	geçişlerinin	
temizliği	 için,	 yumuşak	malzeme	 (tahta	 -	 plastik)	 kullanınız.	
Püskürtme	memelerini	çalıştığı	sürece	her	12	ayda	bir	yenileri	ile	
değiştirilmesi	tavsiye	edilir.

UV FOTOSELİ
Hafif	bir	yağlanma,	içerideki	algılayıcı	elemanın	doğu	çalışma	için	
gerekli	miktarda	 radyasyonu	 almasını	 engelleyerek,	 ultraviyole	
ışınlarının	UV	 fotoselinin	 ampulünden	 geçmesine	 neden	 olur.	
Ampulün	gaz	yağı,	yanıcı	yağ	v.b.	ile	kirlenmesi	halinde,	uygun	bir	
şekilde	 temizleyiniz.	Parmak	 ile	basit	bir	 temas	 ta	UV	 fotoselinin	
çalışmasını	 olumsuz	 yönde	 etkilemeye	 yetecek	 kadar	 hafif	 bir	
kayganlık	bırakabilir.	UV	fotoseli,	gün	ışığını	veya	bir	lamba	ışığını	
"gör"mez.	Muhtemel	hassasiyet	kontrolü,	alevle	(çakmak,	mum)	veya	
ortak	bir	ateşleme	transformatörünün	elektrotları	arasında	oluşan	
elektrik	deşarjıyla	yapılabilir.
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Doğru	 çalıştığından	emin	olmak	 için,	UV	hücresinin	akım	değeri	
yeterince	sabit	olmalıdır	ve	özel	cihaz	tarafından	gereken	minimum	
değerin	 altına	 inmeyiniz,	 sözü	 edilen	 değer	 elektrik	 şemasında	
aktarılmaktadır.	Fotoselin	bulunduğu	gövdeyi	montaj	yüzeyine	göre	
kaydırarak	en	 iyi	konumu	aramak	gerekebilir.	 	Kontrol	 işlemi,	UV	
fotoselinin	bağlantı	 kablolarından	birine,	 kutup	yönlerine	 (+	 ve	 -)	
dikkat	ederek	uygun	ölçekli	bir	mikro-ampermetre	takılarak	yapılır.

PROPANIN KULLANIMI 
HAKKINDAKİ ŞARTNAME

Sıvı	propan	gazının	(L.P.G.)	kullanımı	hakkındaki	bazı	fikirleri	Sizlerin	
bilgisine	sunmanın	faydalı	olduğunu	düşünüyoruz.
• Uygulama	maliyetinin	değerlendirilmesi

 - 1 m3'lük	sıvı	gaz,	gaz	fazında,	yaklaşık	22.000	kcal'lik	düşük	
bir	ısıl	değere	sahiptir.

 - 1	m3	gaz	elde	etmek	için,	yaklaşık	4	litrelik	sıvı	gaza	denk	
düşen	yaklaşık	2	kg.’lık	sıvı	gaz	gerekir.

• Yukarıda	açıklandığı	gibi,	sıvı	gaz	(L.P.G.)	kullanarak,	gösterge	
olarak	aşağıdaki	eşdeğerliğe	sahip	olunması	sonucu	çıkarılabilir:	
22.000	kcal	=	1	m3	(gaz	fazında)	=	2	kg	L.P.G.	(sıvı)	=	4	litre	
L.P.G.	 (sıvı)	 buradan	 uygulama	maliyetini	 değerlendirmek	
mümkündür.

• L.P.G.	metandan	daha	fazla	bir	ısıl	değere	sahiptir,	bu	nedenle	
sıvı	gazın	(L.P.G.)	bir	yanmasına	sahip	olmak	için	yanma	havası	
miktarını	arttırmak	gerekir.

• G ü v e n l i k 	 d ü z e n l e m e s i 
Sıvı	gaz	(L.P.G.),	gaz	fazında,	havanın	ağırlığından	fazla	özgül	
bir	ağırlığa	sahiptir	 (havaya	 ilişkin	özgül	ağırlık	=	propan	 için	
1,56)	ve	düşük	bir	özgül	ağırlığa	sahip	olan	metan	gibi	havada	
dağılmaz	(havaya	ilişkin	özgül	ağırlık	=	metan	için	0,60),	ancak	
çöker	ve	zemine	yayılır	(bir	sıvıymış	gibi).	Yukarıda	gösterilen	
prensip	göz	önünde	 tutularak,	 İç	 İşleri	Bakanlığı,	 çok	önemli	
olduğunu	düşündüğümüz	kavramlarını	taahhüt	ettiğimiz	özel	bir	
yönetmelik	ile	sıvı	gazın	kullanılmasına	sınırlamalar	getirmiştir.	 
Eğer	brülörün	kurulumu	yurt	dışında	yapılmış	ise,	orada	güncel	
olarak	yürürlükte	olan	yönetmeliklere	riayet	ediniz.
 - Sıvı	 gazlı	 (LPG)	 brülör	 ve/veya	 kazanlar,	 sadece	 zemin	
seviyesinden	yukarıdaki	ve	açık	boşluklara	bakan	odalarda	
kullanılabilir.	Bodrum	katlarda	veya	kilerde	sıvı	gaz	kullanan	
kurulumlara	izin	verilmemiştir.

 - Sıvı	 gazın	 kullanıldığı	 yerlerde,	 dış	 duvarlar	 üzerinde	elde	
edilen	kapatma	sisteminden	yoksun,	mekanın	en	az	1/15’lik	
yüzeyine	eşit,	minimum		0,5	m2	ile,	yüzeye	sahip	havalandırma	
girişleri	olmalıdır.	

 - Havalandırma	girişlerinin	tüm	yüzeyinin	en	az	üçte	biri,	zemin	
kenarının	dışındaki	duvarın	alt	kısmında	yer	almalıdır.

• Düzgün çalışmasını ve güvenliği sağlamak için 
sıvı gaz tesisatının uygulamaları. Silindir	 tüplerden	
veya	depodan	yapılan	doğal	yolla	gazlaştırma	metodu,	sadece	
küçük	 güçlü	 tesisatlar	 için	 kullanılabilir.	Gaz	 fazındaki	 ikmal	
kapasitesi,	 deponun	 boyutlarına	 ve	minimum	 dış	 sıcaklığa	
bağlıdır,	 bu	 değerler	 sadece	 bilgilendirme amaçlı	 olarak 
aşağıdaki	tabloda	gösterilmektedir.

• B r ü l ö r 

Brülör,	doğru	ateşleme	ve	dereceli	regülasyon	elde	etmek	için	
uygun	 ölçülere	 sahip	 gaz	 valfleri	 ile	 donatılması	 amacıyla,	
sıvı	gaz	(L.P.G.)	kullanımı	için	spesifik	olarak	talep	edilmelidir.	
Valflerin	boyutlandırılması,	yaklaşık	300	mm	C.A.'lik	besleme	
basıncı	için	tarafımızdan	öngörülür.	Brülördeki	gaz	basıncının	
su	sütunlu	bir	manometre	aracılığıyla	kontrol	edilmesini	tavsiye	
ederiz.

• Y a n m a  k o n t r o l ü 
Tüketimleri	 sınırlandırmak	 için	 ve	 esas	 olarak	 ciddi	 arızaları	
önlemek	 için,	 özel	 araçları	 kullanarak	 yanmayı	 ayarlayınız.	
Karbondioksidin	 (CO)	 yüzdesinin	 %0,1'lik	 kabul	 edilen	
maksimum	değerini	aşmadığından	kesinlikle	emin	olmak	gerekir	
(yanma	analizörü	kullanınız).	Yukarıda	açıklanan	düzenlemelerin	
uygulanmadığı	tesisatlarda	sıvı	gazla	(L.P.G.)	çalışan	brülörleri	
garanti	kapsamı	dışında	tuttuğumuzu	belirtiriz.
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BRÜLÖR VEYA KAZAN İÇİN İKİ KADEMELİ L.P.G. BASINÇ AZALTIMI ANA ŞEMASI

Minimum	sıcaklık	
derecesi

-	15	°C -	10	°C -	5	°C -	0	°C +	5	°C

Depo 990 l. 1,6	Kg/h 2,5	Kg/h 3,5	Kg/h 8	Kg/h 10	Kg/h
Depo	3000	l.	 2,5	Kg/h 4,5	Kg/h 6,5	Kg/h 9	Kg/h 12	Kg/h
Depo	5000	l. 4	Kg/h 6,5	Kg/h 11,5	Kg/h 16	Kg/h 21	Kg/h

Manometre	ve	basınç	alımı
2.	kademeli	redüktör
Çıkış	~	30	mbar
Kapasite	 ~	 kullanıcı	 tarafından	 talep	 edilen	maksimum	
değerin	iki	katı

Filtre	(buhar	tipi)

Filtre	(buhar	tipi)

Basınç	alımı
Küreli	musluk

Filtre

Filtre

Titreşim	önleyici	conta
Brülör

Zemin	veya	duvar	kazanı

1 . 	 k a d e m e l i	
redüktör
Çıkış	~30	mbar
Kapasite	~	kullanıcı	
tarafından	 talep	
edilen	maksimum	
değerin	iki	katı

2.	kademeli	redüktör
Çıkış	~	30	mbar
Kapasite	~	kullanıcı	tarafından	talep	edilen	

maksimum	değerin	iki	katı

Depo
L.P.G.
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ÇALIŞMA, BILGILER, TANI

«EK...»	deblokaj	butonu,	kumanda	ve	kontrol	sisteminin	blokajını	kaldırmanın	dışında,	tüm	tanı	
fonksiyonlarına	(aktivasyon	ve	deaktivasyon)	erişebilmek	için	temel	unsurdur.
Çok	renkli	«LED»,	hem	çalışırken	hem	de	tanı	fonksiyonu	sırasında	kumanda	ve	kontrol	siste-
minin	durumunun	bilgisini	verir	

	 KIRMIZI

	 SARI

	 YEŞİL

Hem	«LED»	hem	de	«EK...»	şeffaf	butonun	altına	yerleştirilir,	bu	butona	basınca	kumanda	ve	kontrol	sisteminin	deblokaj	işlemi	yapılır.
İki	tanı	fonksiyonlu	olanak:
1.	 Deblokaj	butonu	üzerinde	doğrudan	görsel	işaret:	sistemin	durumunun	işleyişi	ve	tanısı.
2.	 Arayüzlü	tanı:	bu	durumda,	ACS400	yazılımlı	bir	PC'ye	veya	farklı	üreticilerin	gaz	analizörlerine	bağlanabilen	OCI400	bağlantı	

kablosu	gerekir	(7614	no'lu	teknik	sayfaya	bakınız).
Görsel	işaret:
Çalışırken	deblokaj	butonu	üzerinde	kumanda	ve	kontrol	sisteminin	içinde	bulunduğu	faz	bildirilir,	aşağıda	yer	alan	tabloda	renklerin	sırası	
ve	anlamları	özetlenir.	Tanı	fonksiyonunu	etkinleştirmek	için	deblokaj	butonuna	en	az	3	saniye	boyunca	basınız,	kırmızı	renkteki	hızlı	yanıp	
sönen	lamba	fonksiyonun	aktif	olduğunu	bildirecektir	(7614	no'lu	veri	sayfasına	bakınız);	aynı	şekilde	fonksiyonu	devre	dışı	bırakmak	için	
ise,	deblokaj	butonuna	en	az	3	saniye	boyunca	basmak	yeterli	olacaktır,	(anahtarlama,	yanıp	sönen	sarı	ışık	ile	bildirilecektir).

Kumanda	ve	kontrol	sisteminin	durumunun	bilgileri

Durum Renklerin	sırası Renkler
Bekleme	süresi	TW,	diğer	ara	durumlar	 . . . . . . . . . . . . . . . . Işık	yok
Ateşleme	fazı             Aralıklı	sarı
Düzgün	çalışma,	kabul	edilen	minimum	değerden	yüksek	olan	alev	
algılayıcı	akım	yoğunluğu                Yeşil

Düzgün	olmayan	çalışma,	kabul	edilen	minimum	değerden	düşük	
olan	alev	algılayıcı	akım	yoğunluğu             Aralıklı	yeşil

Besleme	geriliminin	azalması        Değişken	Sarı	ve	Kırmızı
Brülörün	blokaj	durumu                Kırmızı
Arıza	sinyalizasyonu	(renk	açıklamalarına	bakınız) Aralıklı	kırmızı
Brülörün	yanması	sırasındaki	parazit	ışığı Değişken	Yeşil	Kırmızı
Tanı	için	hızlı	yanıp	sönen	ışık Hızlı	yanıp	sönen	kırmızı

		Işık	yok	 		Kırmızı	 		Sarı	 		Yeşil

İşleyiş 
pozisyonu

İşleyiş 
pozisyonu

Tanı PC	arayüzü	/	tanı	
analizörü

Renk	kodu	tablosu

LME ... GAZLI BRÜLÖRLERİN KUMANDA VE KONTROL DONANIMI
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Arızalı işleyiş ve blokaj nedeninin tanısı

Brülörün	blokajı	halinde,	deblokaj	butonunda	kırmızı	ışık	sabit	olacaktır.
3	saniyeden	fazla	basınca	tanı	fazı	etkinleşecektir	(hızlı	yanıp	sönen	kırmızı	ışık),	aşağıda	yer	alan	tabloda	yanıp	sönme	sayısına	göre	
(daima	kırmızı	renkte)	blokaj	veya	arızalı	işleyiş	nedeninin	anlamı	aktarılmaktadır.
Deblokaj	butonuna	en	az	3	san.	basınca,	tanı	fonksiyonu	yarıda	kesilecektir	(ayrıntılı	bilgi	için,	7614	no'lu	teknik	sayfaya	bakınız).
Aşağıda	aktarılan	şema,	tanı	fonksiyonlarını	etkinleştirmek	için	gerçekleştirilecek	işlemleri	gösterir.

-	Arıza	tanısı	koşullarında,	sistem	devre	dışı	kalır.	Brülör	sönüktür.
-	«AL»	alarm	sinyalizasyonu,	sistemi	yeniden	etkinleştirmek	ve	yeni	bir	devre	başlatmak	için	gerilim	altındaki	10	no'lu	bağlantı	ucudur,	
deblokaj	butonuna	1	saniye	boyunca	(<	3	san.)	basarak	işleme	devam	ediniz.

Optik	işaret “	AL”	10.	bağlantı	
ucunda Olası	nedenleri

2	yanıp	sönme
ll

On

«TSA»	güvenlik	süresinin	sonunda	alev	sinyalinin	olmaması 
-	Yakıt	vanalarının	arızalı	işleyişi 
-	Alev	algılayıcısının	arızalı	işleyişi 
-	Brülörün	kalibrasyonundaki	bozukluk,	yakıtın	olmaması 
-	Ateşleme	olmaması,	ateşleme	transformatörünün	bozukluğu

3	yanıp	sönme
lll

On
-	LP	hava	manostatının	arızalı	işleyişi 
-	T10'dan	sonra	manostat	sinyalinin	eksikliği	 
-	Bekleme	pozisyonunda	yapıştırılan	LP	manostatının	kontağı

4	yanıp	sönme
llll

On Ateşleme	fazı	sırasındaki	tuhaf	ışık

5	yanıp	sönme
lllll

On -	LP	hava	manostatı	sinyalinin	olmaması 
-	Çalışma	pozisyonunda	yapıştırılan	LP	manostatının	kontağı

6	yanıp	sönme
llllll

On Kullanılmıyor

7	yanıp	sönme
lllllll

On

Normal	işleyiş	sırasında	alev	sinyalinin	olmaması,	ateşlemenin	tekrarlan-
ması	(ateşlemenin	tekrarlama	sayısında	sınırlandırma) 
-	Yakıt	vanalarının	arızası 
-	Alev	algılayıcısının	arızaları 
-	Brülörün	kalibrasyonunda	bozukluk

8	yanıp	sönme
llllllll

On Kullanılmıyor

9	yanıp	sönme
lllllllll

On Kullanılmıyor

10	yanıp	sönme
llllllllll

Off Elektrik	kablolarında	sorunlar	ya	da	sistemin	içindeki	hasarlar

14	yanıp	sönme
llllllllllllll

Off CPI	kontağı	kapalı	değil



14 / 18
0006081159_201209

TÜ
R

K
Ç

E

Donanım ya da 
programlayıcı

TSA t1 t3 t3n t4 t11 t12
s s s s s s s

LME 21.350 C2 5 30 2 4,5 10 - -
LME 21.430 C2 3 40 2 2,5 8 - -

Bağlantı şeması ve LME 21 donanımının çalışma kontrolü 
sırası (aktüatörler	ile	bağlantı	halinde	kullanıldığı	zaman,	EN	676	gerekliliklerine	
riayet	etmek	gerekir)

AGK25...		PTC	rezistansı	
AL		 Hata	mesajı	(alarm)	
BCI		Brülörün	İletişim	Arayüzü
BV...	Yakıt	Vanası	
CPI		Kapalı	Pozisyon	Göstergesi	
Dbr..	Kablo	bağlantı	köprüsü	
EK..	Uzaktan	blokajın	reset	butonu	(dahili)
EK2	Uzaktan	blokajın	reset	butonu	
ION	 İyonizasyon	algılayıcısı	
FS	 Alev	Sinyali	
FSV	Alev	sinyalinin	amplifikatörü	
GP	 Gaz	manostatı	
H	 Ana	şalter	
HS	 Yardımcı	kontak,	röle	
ION	 İyonizasyon	algılayıcısı	
K1...4	 Dahili	Röleler	
KL	 Düşük	alev	
LK		 Hava	Kapağı	
LKP	Hava	kapağının	pozisyonu	
LP	 Hava	manostatı	
LR	 Modülasyon	
M	 Fan	motoru	
MS	 Senkron	motor	
NL	 Nominal	yük
NT	 Elektrik	besleme	ünitesi	
QRA...	 Alev	Algılayıcısı	
QRC…	 Alev	algılayıcısı	mavi	bl	br	kahverengi	sw	siyah	
R	 Termostat	/	kontrol	manostatı	
RV	 Gaz	regülasyon	sistemi
SA	 SQN...	Aktüatörü
SB	 Güvenlik	sınırlama	termostatı	
STB	Güvenlik	sınırlama	termostatı	
Si	 Harici	sigorta	
t	 Süre	
W	 Sınırlama	Termostatı	/	Manostat	
Z	 Ateşleme	transformatörü	
ZV	 Pilot	gazlı	valf
A	 Başlatma	Kumandası	(«R»	tarafından	ateşleme)	
B-B´	Alev	oluşma	aralığı	
C	 Çalışma	pozisyonuna	gelen	brülör	
C-D	 Brülörün	işleyişi	(ısı	üretimi)	
D	 «R»	tarafından	kontrol	edilen	kapanma		

 - Brülör,	derhal	söner		
 - Brülörün	kontrolü,	yeni	bir	başlatma	için	derhal	hazır	
olacaktır

I	 1.	Aktüatör	kamı

t1	 Ön	havalandırma	süresi	
t1´	 Havalandırma	süresi	
t3	 Ön	ateşleme	süresi
t3n	 Ateşleme	sonrası	süresi
t4		 «Off»	ateşlemesi	ve	«BV2»'nin	açılması	arasındaki	aralık
t10	 Manostatın	hava	basıncının	algılanması	için	mevcut	süre
t11	 «SA»	aktüatörü	için	programlanmış	açılma	süresi	
t12	 «SA»	aktüatörü	için	programlanmış	kapanma	süresi
t22	 2.	güvenlik	süresi	
TSA	Ateşleme	için	güvenlik	süresi	
tw		 Bekleme	süresi
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GAZ VALFİ

1	 Stabilizatör	regülasyon	vidasına	erişim	
2	 Ateşleme	miktarının	 regülatör	 manevrası	 için	 erişim	

düğmesi
3	 Maksimum	ikmal	regülasyon	düğmesi
4	 Regülasyon	düğmesinin	blokaj	vidası
5	 Ana	valf	(iki	zamanda	açılma)
6	 Güvenlik	valfi	(hızlı)
7	 Basınç	alımı	(valf	çıkışı	basınç	kontrolü)

8	 Stabilizatörün	çıkışındaki	basınç	alımı	(Pa)
9	 Valf	girişi	basınç	alımı	(Pe)
1	 Basınç	stabilizatörü
11	 Basınç	stabilizatörünün	hava	deliği	
12	 Küçük	giriş	filtresi
13	 Valf	girişi	basınç	alımı
14	 Minimum	basınç	manostatı

akış	yönü

elektrik	bağ-
lantıları

giriş	flanşı

çıkış	flanşı

tapa

KOMBİNE GAZ VALFİ (MONOBLOK) DUNGS MOD.MB-DLE...B01
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DUNGS MB-DLE...	gaz	valfleri	grubu		aşağıdakilerden	oluşur:
• Hızlı	açılımlı	ve	hızlı	kapanmalı	güvenlik	valfi	(6).
• İki	zamanda	açılımlı	ana	valf	(5)	Birinci	açılma	süresi,	hızlı	bir	

şekilde	(tık	sesli)	gerçekleşir	ve	düğmeyi	(2)	sökerek	ve	aşağıda	
yer	 alan	 regülasyon	 pimi	 üzerine	 ters	 takarak	 ayarlanabilir.	
Valfin	başlığı	üzerinde	ateşleme	miktarının	bir	artışını	ya	da	bir	
azalmasını	elde	etmek	için	topuzu	hangi	yönde	döndürmenin	
gerektiğini	 bildiren	 +	 ve	 -	 sembolleri	 aktarılmaktadır	 (valfin	
birinci	açılma	süresi).	Başlangıçtaki	miktarı	(ateşleme	alevi)	saat	
yönünde	döndürünce	azalır,	saat	yönünün	tersine	döndürünce	
is	başlangıçtaki	miktar	artar.	Sıfırdan	maksimuma	kadar	ve	tam	
tersine	tam	hareket	aralığı,	üç	tam	dönüşten	biraz	daha	fazla	
bir	dönüş	ile	gerçekleşir	(toplam	açılmanın	%40'ı).	Birinci	 tık	
sesi	sonunda,	valfin	açılması	yavaş	bir	şekilde	devam	eder	ve	
15	saniyede	gerçekleştirilebilir	maksimum	açılmaya	ulaşır.	Arzu	
edilen	maksimum	miktarın	 regülasyonu,	blokaj	durumundaki	
vidayı	 (4)	gevşeterek,	 (çıkıntı	yapan	başlıklı	ve	boyalı	conta	
ile	bloke	edilmeyen),	ve	düğmeyi	(3)	döndürerek	gerçekleşir.	
Saat	yönünde	döndürünce	miktar	azalır,	saat	yönünün	tersine	
döndürünce	 ise	miktar	 artar.	 Düğmeyi	 döndürünce	 valfin	
açılmasını	sınırlandıran	mekanik	hareket	sonu	yer	değiştirir,	
bu	 nedenle	 regülasyon	 düğmesi	 işarete	 doğru	 tamamen	
döndüğü	 zaman	 -	 valf	 açılmaz,	 dolayısıyla	 brülör	 yanmaz.	
Ateşlemeyi	elde	etmek	 için,	düğmeyi	+	 işaretine	doğru,	saat	
yönünün	tersinde	uygun	şekilde	döndürmek	gerekir.	Sıfırdan	
maksimuma	kadar	ve	tam	tersine	tam	hareket	aralığı,	düğmeyi	
yaklaşık	olarak	altı	tam	dönüş	döndürerek	elde	edilir.	Miktarın	
regülasyon	 işlemi	 (maksimum	 ve	 başlatma),	 ilgili	 "mekanik	
hareket	sonları"'na	karşı	zorlamadan	gerçekleştirilmelidir.

• Küçük	 kapağı	 (1)	 yana	 doğru	 kaydırarak	 erişilebilen	 vida	
vasıtasıyla	 ayarlanabilen	 basınç	 stabilizatörü	 (10)	 (tabloya	
bakınız).	Minimumdan	maksimuma	ve	tam	tersine	tam	hareket	
aralığı,	 yaklaşık	 80	 tam	 dönüş	 gerektirir,	mekanik	 hareket	
sonlarına	 karşı	 zorlamayınız.	 Erişim	 açıklığının	 etrafında,	
basıncın	artması	(saat	yönünde	dönüş)	ve	basıncın	azalması	
(saat	 yönünün	 tersinde	 dönüş)	 için	 dönüş	 yönünü	gösteren	
sembollere	sahip	oklar	aktarılmaktadır.	Sözü	edilen	stabilizatör,	
akış	olmadığı	zaman	"yukarı"	ve	"aşağı"	arasındaki	sızdırmaz	
kapanmayı	gerçekleştirir.	Yukarıda	belirtilenlerden	farklı	basınç	
değerleri	elde	etmek	 için	 farklı	 yaylar	öngörülmez.	Basınç 
stabilizatörünün regülasyonu için, stabilizatörün 
(Pa) çıkışının karşısındaki alıma (8) monte 
edilmiş hortum tutucuya sulu manometreyi 
bağlayınız. 

• Yandaki	 iki	kapatma	plakasından	birini	çekerek,	 temizlik	 için	
erişilebilir	küçük	giriş	filtresi	(12).

• Minimum	gaz	basıncı	manostatı	 (14).	Yukarıda	 sözü	 edilen	
parçanın	 regülasyonu	 için,	 şeffaf	 kapağı	 çekmek	 ve	 siyah	
düğme	üzerinde	 işlem	 yapmak	 gerekir.	Referans	 gösterge,	
etrafında	regülasyon	düğmesinin	döndüğü	sarı	disk	üzerinde	
aktarılan	küçük	bir	dikdörtgendir.

	 VALF	MAKS	BASINÇ	ÇIKIŞTA	AYARLANABİLEN	BASINÇ	 KULLANILAN 
	 MODEL	 GİRİŞ	(PE)	mbar	 STABİLİZATÖR	(PA)	mbar	 GAZ	TİPİ
	 MB	...403	B01	S	20	 200	 4'den	20'ye	kadar	 Doğal	gaz	/	L.P.G.
	 MB	...		...	B01	S	20	 360	 4'den	20'ye	kadar	 Doğal	gaz	/	L.P.G.

• Girişte,	bağlantı	flanşının	üzerinde,	giriş	basıncının	algılanması	
için	bir	alım	(13)	öngörülür.	Bağlantı	flanşının	üzerindeki	çıkışta,	
çıkış	basıncının	algılanması	için	bir	alım	(7)	öngörülür.

• Pe	ile	belirtilen	yan	basınç	alımları	(9),	giriş	basıncı	ile	iletişim	
haldedir.

• Pa	ile	belirtilen	yan	basınç	alımları	(8),	stabilizatörden	çıkıştaki	
basıncı	 algılamaya	 yarar.	Valf	 grubunun	 çıkışındaki	 basıncın	
(7	no'lu	alımda	algılanabilen)	ana	valfin	 (5)	kesişme	direncini	
kazanmak	 için	 gereken	 basıncın	 azaltılmış	 stabilizatörü	
tarafından	 ayarlanan	 basınca	 uygun	 olduğunu	 göz	 önünde	
bulundurmak	 gerekebilir.	 Valfin	 kesişme	 dirençleri,	mekanik	
hareket	 sonunun	 yer	 değiştirdiği	 düğme	 (3)	 tarafından	
ayarlanan,	 valfin	 açılma	miktarına	 göre	 değişebilir.	Basınç 
stabilizatörünün regülasyonu için, stabilizatörün 
(Pa) çıkışının karşısındaki alıma (8) monte edilmiş 
hortum tutucuya sulu manometreyi bağlayınız.

• Basınç	stabilizatörünün	hava	deliği	(11),	düzgün	işleyiş	için	hava	
delikleri	serbest	olmalıdır.

• GAZ	VALFİNİN	REGÜLASYON	TAVSİYELERİ
• Stabilizatörün	 çıkışındaki	 basıncı	 algılamak	 için	 Pa	 basınç	

alımına	(no	8	ile	belirtilen)	sulu	manometreyi	bağlayınız.
• Ateşleme	 (2)	 ve	maksimum	miktar	 (3)	 için	 gaz	 ikmalinin	

regülatörlerini,	arzu	edilen	ikmal	için	gerekli	olduğu	düşünülen	
pozisyona	getiriniz.	Yanma	havasının	 regülatörünü	gerektiği	
gibi	de	açınız.

• Brülörü	yakınız
• Brülör	 yanıkken,	 gaz	 basıncının	 regülatör	 stabilizatörünün	

regülasyon	vidası	üzerindeki	küçük	kapağın	 (1)	altında	 işlem	
yapınız	ve	maksimum	miktar	regülatörü	(3)	maksimum	açılma	
pozisyonunda	olduğu	 zaman,	 arzu	edilen	miktarı	 elde	etmek	
için	gereken	değerde	basıncı	ayarlayınız.	Normalde,	yukarıda	
belirtilen	şart	için,	yaklaşık	40	÷	70	mm.C.A.	gerekir.

• Ateşleme	miktarının	regülatörünü	(2),	mümkün	olan	minimum	
ikmal	ile	ateşlemeyi	elde	etmek	için	gereken	pozisyona	getiriniz.
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ELEKTRIK ŞEMASI
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TUR
A1 CİHAZ
A4 UV	İÇİN	AKSESUAR
B1 UV	FOTOSELİ
H1 İŞLEYİŞ	UYARI	LAMBASI		
H10 YAĞ	ÇALIŞMA	GÖSTERGESİ		
H11 GAZ	ÇALIŞMA	GÖSTERGESİ		
H2 BLOKAJ	İKAZ	IŞIĞI	
K3 DÖNGÜSEL	YARDIMCI	MOTOR	RÖLESİ		
K4 YAKIT	DEĞİŞTİRME	YÜKLENİCİSİ	
M TEMASLI	DÖNGÜSEL	MOTOR	M1-M2-M3
MP POMPA	MOTORU
MV MOTOR
PA HAVA	MANOSTATI		
PG GAZ	MANOSTATI		
S1 MARŞ	DURDURMA	ANAHTARI
S2 SERBEST	BIRAKMA	BUTONU
S6 GAZ-YAĞ	SELEKTÖRÜ
SO	 UZAKTAN	YAKIT	DEĞİŞTİRME	KUMANDASI	(AÇIK=GAZ,	

KAPALI=YAĞ)
TA ATEŞLEME	TRANSFORMATÖRÜ
TC KAZAN	TERMOSTATI	
TS GÜVENLİK	TERMOSTATI
X1 BRÜLÖRÜN	TERMİNALİ
Y1.1 GAZ	YAĞI	ELEKTROVALFİ
Y1.2 GAZ	ELEKTROVALFİ
Z1 FİLTRE

DIN	/	IEC TUR
GNYE YEŞİL	/	SARI
BU MAVİ
BN KAHVERENGİ
BK SİYAH
BK* ÜST	BASKILI	SİYAH	KONEKTÖR

MİNİMUM	İYONİZASYON	AKIMI	200	μA
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