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-

Before using the burner for the first time please carefully read the chapter “WARNINGS NOTES FOR THE USER : HOW TO USE
THE BURNER SAFELY” in this instruction manual, which is an integral and essential part of the product. The works on the burner
and on the esystem have to be carried out only by competent people.

-

Read carefully the instructions before starting the burner and service it.

-

The system electric feeding must be disconnected before starting working on it.

-

If the works are not carried out correctly it is possible to cause dangerous accidents.

-

Brülörü ilk defa kullanmadan önce lütfen ürünün bütünleşik ve lüzumlu bir parçası olarak brülörle beraber verilen bu kullanma kılavuzu
içinde yer alan “BRÜLÖRÜN GÜVENLE KULLANILMASI İÇİN KULLANICIYA UYARI NOTLARI” bölümünü dikkatle okuyunuz. Brülör
ve sistem üzerindeki çalışmalar sadece yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

-

Brülörü çalıştırmadan veya onarımına başlamadan önce kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

-

Brülör üzerinde onarıma başlamadan önce sistemin elektrik beslemesi kesilmelidir.

-

Talimatlara titizlikle uyulmayıp, çalışmalar düzgün yürütülmediği tehlikeli kazaların oluşması mümkündür.
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We declare that our products
BPM...; BGN…; BT…; BTG…; BTL…; TBML...; Comist…;
GI…; GI…Mist; Minicomist…; PYR…; RiNOx…; Spark...;
Sparkgas...; TBG...;TBL...; TBML ...; TS…; IBR...; IB...
(Variant: … LX, for low NOx emissions)
Description:
forced air burners of liquid, gaseous and mixed fuels for residential and
industrial use meet the minimum requirements of the European Directives:
90/396/CEE ...............................................(D.A.G.)
89/336/CEE - 2004/108/CE ........................(C.E.M.)
73/23/CEE – 2006/95/CE ...........................(D.B.T.)
2006/42/CEE .............................................(D.M.)
and conform to European Standards:
UNI EN 676:2008 (gas and combination, gas side)
UNI EN 267:2002 (diesel and combination, diesel side)
These products are therefore marked:

0085

Dr. Riccardo Fava
Managing Director / CEO

04/01/2010
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I WARNING NOTES FOR THE USER HOW TO USE THE BURNER SAFELY
FOREWORD
These warning notes are aimed at ensuring the safe use of the components 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 booklet 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 qualified technicians. By
the term ‘qualified technicians’ is meant persons that are competent in
the field of heating components for civil use and for the production of
hot water and, in particular, assistance centres authorised by the manufacturer. 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, plastic
bags, expanded polystyrene, etc.) must not be left within reach of children as they may be dangerous to them. They should also be collected
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-activate the equipment and do not attempt to repair it or tamper with it
directly. In such case get in touch with only qualified technicians. Any
product repairs must only be carried out by BALTUR authorised assistance centres using only original spare parts. Failure to act as above
may jeopardise the safety of the equipment. To ensure the efficiency
and correct working of the equipment, it is essential to have periodic
maintenance carried out by qualified technicians following the manufacturer’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 original 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 sufficient 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 correspond 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 flame 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 qualified 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 fixed
it securely to the heat generator so that the flame is generated inside
the combustion chamber of the generator itself.
• Before starting up the burner, and at least once a year, have qualified
technicians perform the following operations:
a) Set the burner fuel capacity to the power required by the heat generator.
b) Adjust the combustion air flow 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 noxious 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 efficiency 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 qualified technicians to sort out the problem.
• The running and maintenance of the equipment must only be carried
out by qualified technicians, in compliance with current regulations.
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E I WARNING NOTES FOR THE USER HOW TO USE THE BURNER SAFELY
Special warning notes when using gas
N ELECTRICAL SUPPLY
• Have qualified technicians check the following:
• The equipment is electrically safe only when it is correctly connected to an
G efficient ground connection carried out in accordance with current safety a) that the feed line and the train comply with current law and
regulations. It is necessary to check this essential safety requirement.
regulations.
L If in doubt, call for a careful electrical check by a qualified technicians, b) that all the gas connections are properly sealed.
since the manufacturer will not be liable for any damage caused by a
• Do not use the gas pipes to ground electrical equipment.
I poor ground connection.
• Do not leave the equipment on when it is not in use and always close
qualified technicians check that the wiring is suitable for the
the gas tap.
S • Have
maximum power absorption of the equipment, as indicated in the technical
• If the user of is away for some time, close the main gas feed tap to the
making sure in particular that the diameter of cables is sufficient
H plate,
burner.
for the equipment’s power absorption.
• Adapters, multiple plugs and extension cables may not be used for the
equipment’s power supply.
• 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 qualified 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.).

• 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 qualified 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 efficiency boilers and similar discharge
combustion products (fumes) at relatively low temperatures into the flue.
In the above situation, traditional flues (in terms of their diameter and heat
insulation) may be suitable because the significant cooling of the combustion
products in these permits temperatures to fall even below the condensation
point. In a flue 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 flue itself when gas is being burnt
(methane, LPG, etc.). Flues connected to high efficiency boilers and similar
must therefore be of a size (section and heat insulation) for the specific use
to avoid such problems as those described above.

GAS, LIGHT OIL, OR OTHER FUEL SUPPLIES
General warning notes
• Installation of the burner must be carried out by qualified 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 first start up of the equipment have qualified 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.
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TECHNICAL DATA AND OVERALL DIMENSIONS BURNERS

BURNER OUTPUT
FLOW RATE
PRESSURE In order to obtain the maximum flow rate
FLOW RATE
BURNER OUTPUT
VISCOSITY
VOLTAGE
FAN MOTOR
PUMP MOTOR
IGNITION TRANSFORMER

CE
UNI-CIG

MIN
kW
MAX
kW
MIN
m³/h
MAX
m³/h
MIN
mbar
MIN
mbar
MIN
kg/h
MAX
kg/h
MIN
kW
MAX
kW
Light oil
50Hz
Volt
50Hz
kW
50Hz
kW
50Hz

STANDARD ACCESSORIES
BURNER FIXING FLANGE
INSULATING GASKET
INSULATING CORD
FILTER
FLEXIBLE PIPE
STUD BOLTS
EXAGONAL NUTS
FLAT WASHERS

MOD.
MINICOMIST 7
MINICOMIST 11
38,5
58,4
66,8
103
3,9
5,9
6,7
10,4
20
20
12
20
3,3
4,9
5,7
8,7
38,5
58,4
66,8
103
1,5°E a 20°C
1~ 230V
0,13 - 2800 r.p.m.
0,075 - 2780 r.p.m.
8 kV - 20 mA
N° 1
N° 1
N° 1
N°1 - 3/8”
N°2 - 1/4” x 3/8”
N°4 M8
N°4 M8
N°4 Ø8

WORKING FIELD
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N° 1
N° 1
N°1 - 3/8”
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MOD.

A

A1

A2

B

B1

B2

C

510 300

210

510

205

305

510

40

MINICOMIST 11 510 300

210

510

205

305

510

40

MINICOMIST 7

D
D
min max

E
Ø

G
Ø

156

95

3/4”

130

155 M8

115

156

95

3/4”

130

155 M8

115

COMPONENTS LIST
1
2
3
4
5
6
7
8
9

- Ignition transformer
- Light oil electrovalve
- Pump
- Pump motor
- Air pressure switch
- Air regulation sector
- Fan motor
- Gas/light oil switch
- Terminal board box

10
11
12
13
14
15
16
17

- Electric panel
- Reset button
- Flame detector
- Combustion head
- Insulating gasket
- Sliding flange
- Flame disc regulation screw
- Monoblock gas valve
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L
L
min max

M
Ø

N

FITTING THE BURNER TO THE BOILER AND
CONNECTING THE GAS PIPE
The burner is fitted with a sliding attachment flange on the burner
head. When fitting the burner to the boiler, this flange must be
correctly positioned is that the burner head penetrates the boiler by
the amount specified by the manufacturers of the boiler.
When the burner is fitted correctly to the boiler, proceed whit the
connection of the gas feed pipe (see
BT 8780 and BT 1387).
The size of the gas feed pipe must be proportional to its length and
to the gas delivery rate in accordance with the UNI standard (see
diagram), and it must be perfectly airtight and properly tested before
running the initial tests on the burner.
It is essential to fit a connector to this pipe, near to the burner, for the
easy dismounting of the burner and/or the opening of the boiler door.

BOILER

GATE

DOOR

FOR BURNERS WITH DUNGS GAS VALVE mod. MB.....
The DUNGS mod. MB.... valve has a filter and gas pressure stabiliser, which means that only the cut-off cock and the vibration
damper joint should be fitted to the gas feed pipe. A pressure
reduction unit should be installed outside the heating system only
in cases where the gas pressure exceeds the level permitted by
the standard (400 mm.C.A.).
It is recommended to put a bend directly on the burner gas train
before fitting the detachable connector. This is to allow the opening
of the boiler door, when the connector itself has been opened.
These details are clearly illustrated in the following diagram.
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UPPER VIEW

DOOR OPENING
A DIRECTION
BURNER
MULTIBLOC VALVE
ANTI-VIBRATION
JOINT

HYDRAULIC CONNECTIONS (LIGHT OIL)
The connection pipes between tank and burner must be completely tight. We suggest to use copper or steel pipes of an adequate
diameter (see list and drawing).
At the rigid pipes ands it must be fitted the fuel’s detection gates.
Filters, flexible pipes and relative connection couplings are supplied
along with burner. Pump is equipped with suitable connecting points
(see drawing) for detection instruments (pressure gauge and vacuummeter). Pressure drop in suction must not exceed 4,6 mm.W.G.
= to 35 cm.Hg. for a proper and silent operation. Probable max.
pressure on suction and on the return 1,5 bar.
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PIPE FITTING
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GRAVITY FEED SYSTEM
1 Tank
2 Feeding pipe
3 Wire-net filter
4 Pump
5 Degasifier

6 Suction pipe
7 Return pipe
8 Automatic fuel interception
device at burner shut off
9 Non-return valve

H
Total lenght meters
meters Ø i = 10 mm Øi.= 12 mm
1
20		
30
2
25		
35
3
30		
40
4
35		
45

Pump axis

SIPHON FEED SYSTEM WITH FEED FROM THE TOP OF THE TANK
1 Tank
3 Wire-net filter

8 Automatic fuel interception
device at burner shut off

4 Pump

9 One-way valve

6 Suction pipe

10 Bottom valve

7 Return pipe
H
Total lenght meters
meters Ø i = 10 mm Øi.= 12 mm
1
20		
30
2
25		
35
3
30		
40
4
35		
45

Pump axis

Dimension P = 3,5 m. (max.)

SUCTION FEED SYSTEM
1 Tank
Pump axis

3 Wire-net filter
4 Pump
6 Suction pipe
7 Return pipe
10 Bottom valve

H
meters
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5

Total lenght meters
Ø = 10mm		 Øi. 12 mm
15		
27
12		
23
9		
19
7		
15
4		
10
-		
7
-		
-

N.B. Comply with existing regulations regarding apparatus
required in the pipeline system
H - Height difference between minimum fuel tank level and pump axis.
L - Total length of pipeline, including vertical lenght. Subtract 0,25 mt.
		 for every elbow or gate valve.
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HYDRAULIC DIAGRAM FOR

Return
Suction

Nozzle

Light oil pump
(12 bar pressure)

Foot valve

8502cmt18.tif

Light oil electrovalve

CHECKS PRIOR LIGHT OIL FIRING

ELECTRICAL CONNECTIONS
Electric lines should be at an adequate distance from
hot parts. Make sure that all electrical connections are
made with flex electric wire, with suitable size for the
voltage and absorbed power.
Maximum current absorbed = 600 VA
Minimum section of the feed line = 1mm2 with 230V.
For the LGB 22 control box, the intensity of the cell
current should be between 200 microamperes and 500
microamperes.

Make sure that the nozzle with sprouting angle at 60° is suitable to
the boiler’s capacity.
In the list hereunder you find the delivery values in kg/h of light oil
related to the nozzle’s size and to the pump’s pressure (normally
12 bar). (Please note that 1 light oil kg corresponds to 10.200
kcal about).
Make sure that the protrusion of the combustion head inside
the combustion chamber is according to boiler manufacturer’s
instructions.
Make sure that the return pipe in tank has no obstructions, such as
gates closed caps etc.
Probable obstructions could cause faults on the pump’s shaft or
flex pipe.
Open slightly the air purge device of the pump.
Disconnect the wire number 39 which feeds the pump motor from
the terminal on the contactor “K1” and connect it from moment the
terminal “K1.56” of the “input junction box” so as to feed directly
the pump motor.
Now close the reverser-switch on the burner and the general one
and make sure that the rotation sense is correct. Thus the pump
motor is connected and starts the pump witch sucks the light oil.
When the light oil flow the air purge device open the main switch
so as to stop the motor.
Be set original connections to the corresponding terminals.
The burner is thus ready to operate at light oil.
TABLE OF NOZZLE DELIVERY RATES IN Kg/h OF LIGHT
OIL

DUAL FUEL BURNER’S FIRING INDICATION
We suggest to start the burner with the liquid fuel, as in this case
the delivery is bound to the nozzle size whilst the gas delivery can
be easily changed by acting on the relative capacity adjuster.
If the burner is in the automatic version, the selector for the fuel
change connects a cyclic relay which inserts, tanks to an auxiliary
relay, components for the use of both fuels (valves, pressure
switches, pump etc.).
After having changed the position of the selector from gas to light oil
and voiceovers, it occurs to leave it stopped for at least 10 seconds
which is the time the cyclic relay needs to carry out its program.
ATTENTION
If the selector is moved from a position to another before the period
of 10 seconds, the cyclic relay stops in the middle of its program not
allowing to use the burner both with gas and with light oil.

Nozzle
G.P.H.

Pump pressure 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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STARTING UP AND REGULATION WITH LIGHT
OIL
1) Check that the pump and fan motors rotate in the right direction.
2) Make sure that the discharge of combustion products can take
place freely (chimney lock-gates should be open) and that there
is water in the boiler.
3) Open as much as considered necessary, the combustion air
regulator, and open by about half the air passage between
the disk and the head by operating the regulating screw of the
flame disk.
4) Close the main switch and the burner switch in order to connect
the burner and wait for it to start up. The burner is turned on in
this way, and will carry out the pre-ventilation phase. If the air
pressure exceeds the value at which the air pressure switch
has been set, the ignition transformer will be connected and
subsequently the light oil valve will be inserted. With the burner
operating, correct if necessary, the combustion air delivery.
5) The burner is fitted with a device which optimises the combustion
by reducing or increasing the air passage between the disk and
the head. Maximum smoke intensity permissible is N° 2 of the
Bacharach scale with a Carbon Dioxide (CO2) value between
10 and 13 %. It is normally necessary to reduce the air passage
between the disk and the head when operating with a reduced
fuel delivery. This passage must be proportionately opened
more when the burner is working with a higher fuel delivery.
This manoeuvre can be carried out by operating the regulating
screw of the flame disk. After having modified the flame disk
position, it is then necessary to verify that ignition occurs
correctly.

STARTING UP AND REGULATION WITHMETHANE
GAS
N.B.

Please refer to the last pages where specific instructions are
given with regard to regulating the gas delivery in function
with the type of valve fitted on the burner.
In order to proceed with ignition, it is indispensable to carry out a
purge of the air contained in the pipeline and check, if the burner is
three-phase, that the sense of rotation of the motor is correct.
Then proceed as follows:
1) Make sure that the discharge of combustion products can take
place freely (chimney lock-gates should be open) and that there
is water in the boiler.
2) Open, as much as considered necessary, the combustion air
regulator, and open by about one third the air passage between
the head and the disk by operating the regulating screw of the
flame disk.
3) Operate the regulators incorporated in the gas valves in such
a way as to obtain the gas delivery presumed necessary.
N.B. Please refer to the last pages where specific instructions
are given with regard to regulating the gas delivery in
function with the type of valve fitted on the burner.

4) Give current to the burner by connecting the main switch and
the burner switch. The burner is turned on in this way and will
then carry out the pre-ventilation phase. If the air pressure
exceeds the value at which the air pressure switch has
been set, the ignition transformer will be connected and,
subsequently, the gas valves will be inserted. The safety valve
opens completely while the principle valve, which incorporates
the regulation devices, opens twice. When it opens the first time,
it realises the starting output immediately. The second time, it
opens gradually and when it is completely open the burner is
operating at the maximum value at which the maximum output
regulator has been set. At first ignition, successive “shutdowns”
can occur, due to the following reasons:
a) The gas pipeline has not been adequately purged of air
and therefore the quantity of gas is not sufficient to allow
a stable flame.
b) A “shutdown” with flame presence can be caused by
flame instability, due to an incorrect air/gas ratio. This
can be remedied by varying the quantity of air and/or gas
delivered, in order to find the correct ratio. It could also
be caused by an incorrect distribution of air/gas in the
combustion head. This can be corrected by operating the
regulation device of the combustion head – close more
(by loosening the regulating screw) or open more (by
tightening the regulating screw) the air passage between the
head and the gas diffuser. This can be done by operating
the regulating screw of the flame disk.
5) With the burner on, adapt delivery to the value which
corresponds with the potentiality desired (Methane gas = 8550
kcal/m3), by reading the meter. This output can be modified by
operating the special regulator incorporated in the valve, as
explained above.
6) Control that combustion occurs correctly by using the
appropriate instruments. The maximum permissible for Carbon
Monoxide (CO) is 0,1%; with a Carbon Dioxide (CO2) value of
between 8 and 10%.
7) After regulation, turn the burner off and on again several times
to check that ignition occurs correctly.

SAFETY CHECKS
After regulation, always check:
1) That the burner stops by “opening” the thermostat and the air
and gas pressure switches;
2) The “shut down” by darkening the photoelectric cell (UV).
To unblock the burner, press the appropriate pushbutton.

MAINTENANCE
At the end of the heating season, it is good practice
to clean the gas and light oil filters, the combustion head
(disk, insulators, and nozzles), the combustion air passages and
the photoelectric cell (UV). It is advisable to use wooden or plastic
instruments to clean the nozzle passages. Nozzles should be replaced after 12 months’ use.
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UV CELL
Even the slightest greasiness will compromise the passage of the ultraviolet rays through the UV photoelectric cell bulb, thus preventing
the sensitive internal element from receiving the quantity of radiation
necessary for it to function properly. Should the bulb be fouled by
light oil, fuel oil, etc., it is indispensable to clean it thoroughly.
It should be pointed out that even by simply touching the bulb with
the fingers, it is possible to leave a slight greasiness, which could
compromise the working of the UV photoelectric cell.
The UV cell does not “see” daylight or light from an ordinary lamp. It
is possible to verify its sensibility with a flame (or cigarette lighter or
a candle) or with the electric spark that occurs between electrodes
in an ordinary ignition transformer. To ensure that the UV cell works
properly, its current value should be sufficiently stable so as not to
fall below the minimum value required for the specific control box.
It may be necessary to search experimentally for the best position
by sliding (axial or rotation movement) the body that contains the
photoelectric cell in respect to the fastening clamp. An inspection
can be carried out by inserting a microammeter, with an adequate
scale, in series to one of the two UV photoelectric cell connection
wires. It is obviously necessary to respect the polarity (+ e -). For
the LGB 22 control box, the cell current should be between 200
microA. and 500 microA.

gas in relation to air = 0,60), but precipitates and spreads at
ground level as if it were a liquid. In view of the above principle,
the Ministero dell’Interno ( Home Office) has set limitations for
use of Liquid Gas in circular n° 412/4183 of 6 February 1975.
We will look into the points we think most important:
a) Liquid Gas (L.P.G.) for burners and/or boilers can only be
used in rooms above ground and overlooking open spaces.
Installations using liquid gas in basements or cellars are not
permitted.
b) Rooms where liquid gas is used must have ventilation inlets
without closing devices, located on external
walls with a surface of at least 1/15 of the room’s area and a
minimum of 0,5 m2. At least one third of the entire surface of
these inlets must be located in the lower part of the external
wall, flush with the floor.
3) Requirements for liquid gas plant to ensure correct operation and safety
Natural gasification, from cylinder unit or tank, can only be used
for low power plant. Supply capacity at gaseous stage, depending on tank dimensions and minimum external temperature,
is shown in the following table but only as a rough guide.
4) Burner

NOTES ON USE OF PROPANE (L.P.G.)
We think it would be useful to inform you on a few points regarding
use of liquid propane gas (L.P.G.).
1) Approximate evaluation of running costs
a) 1 m3 of liquid gas in gaseous state has heating power
inferior by about 22.000 Kcal.
b) to obtain 1 m3 of gas about 2 Kg of liquid gas are required.
This is equal to about 4 litres of liquid gas.
According to the above, it can be deduced that by using liquid gas
(L.P.G.) the following approximate equivalence is obtained:
22.000 kcal = 1 m3 (in gaseous state) = 2 Kg of L.P.G. (liquid)
= 4 litres L.P.G. (liquid). From this, running costs can be calculated.
2) Safety measures
Liquid gas (L.P.G.) has, in it gaseous state, a specific gravity
superior to that of air (specific gravity of propane gas in relation
to air = 1,56) and therefore does not disperse in air like natural
gas, which has a lower specific gravity (specific gravity of natural

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 regulation.
Our valves have dimension is planned for use at a supply
pressure of about
300 mm.W.C. We suggest gas pressure be checked at the
burner by using a water column pressure gauge.
N.B. Maximum and minimum burner pressure (kcal/h) obviously
remains that of the original natural gas burner (L.P.G. has heating power superior to that of natural gas. Therefore, in order
to burn fully, it requires air quantity in proportion to the thermal
power created).
5) Combustion control
To limit consumption and avoid serious trouble, adjust combustion by using the appropriate instruments.
It is absolutely essential to check that the percentage of carbon
monoxide (CO) does not exceed maximum permitted value of
0,1 % (use a phial analyser or other similar instrument). Please
note that our guarantee does not cover burners operating on
liquid gas (L.P.G.) in plant for which the above measures have
not been taken.

Minimum
temperature

- 15 °C

- 10 °C

- 5 °C

- 0 °C

+ 5 °C

Tank 990 l.

1,6 Kg/h

2,5 Kg/h

3,5 Kg/h

8 Kg/h

10 Kg/h

Tank 3000 l.

2,5 Kg/h

4,5 Kg/h

6,5 Kg/h

9 Kg/h

12 Kg/h

Tank 5000 l.

4 Kg/h

6,5 Kg/h

11,5 Kg/h

16 Kg/h

21 Kg/h
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GENERAL DIAGRAM FOR TWO-STAGE L.P.G. PRESSURE REDUCTION FOR BURNER OR BOILER

14 / 18
0006081159_201102

GAS BURNER CONTROL DEVICE GAS LME 22..
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GAS BURNER CONTROL DEVICE GAS LME 22...
Operational status 		
indication

During startup, status indication takes place according to the following table:
Color code table for multicolor signal lamp (LED)

Status

Color code

Waiting time «tw», other waiting states

¡.......................................

Ignition phase, ignition controlled

l ¡

Operation, flame o.k.

¡....................................................

Green

Operation, flame not o.k.

n

¡ n

Flashing green

Extraneous light on burner startup

n

pn

pn

Green-red

Undervoltage

l pl pl pl pl

Yellow-red

Fault, alarm

p.....................................................

Red

Error code output (refer to «Error code table»)

p¡

Flashing red

Interface diagnostics

pppppppp

p

Legend
…. Steady on
¡ 		 Off
			

l
n

Color

l ¡

¡ n

pn

p¡

l ¡

pn

p¡

l ¡

¡ n

Off
l

¡ n

p¡

Flashing yellow

Red flicker light

Red
Yellow
Green

After lockout. the red fault signa llamp will remaln steady
on. In thal conditio visual diagnostics of the cause of fault
acccording to the error code table can be activated by
presslng the lockout reset button for more than 3 seconds. Pressing the reset button again for at least 3 seconds,
interface diagnostics will be activated
The followlng sequence activates the diagnostics of Ihe
cause of fault:
Error code table
Red blink code of signal lamp (LED)

«AL» at term. 10

2 blinks
l l

On

3 x blinks
l l l
4 blinks
l l l l

On
On

5 blinks
l l l l

l

6 blinks
l l l l

l

l

7 blinks
l l l l

l

l

l

8 x blinks
l l l l

l

l

l l

9 blinks
l l l l

l

l

l l

l

10 blinks
l l l l

l

l

l l

l

l

Possible cause
No establishment of flame at the end of «TSA» -Faulty or soiled fuel valves
-Faulty or soiled flame detector -Poor adjustment of burner, no fuel -Faulty
ignition equipment
«LP» faulty -No or faulty air pressure signal after completion «t10» - «LP» is
welded in normal position
Extraneous light when burner startup

On

Time out «LP» - «LP» is welded in working position

On

Free

On

Too many losses of flame during operation (limitation of repetitions) -Faulty or
soiled fuel valves -Faulty or soiled flame detector -Poor adjustment of burner

On

Free

On

Free

Off

Wiring error or internal error, output contacts, other faults

During the time the cause of fault is diagnosed, the control outputs are deactivated
- Burner remains shut down
- External fault indication remains deactivated
- Fault status signal «AL» at terminal 10, according to the error code table
The diagnostics of the cause of fault is quit and the burner switched on again by resetting the burner
control. Press thelockout reset button for about 1 second (< 3 seconds).
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N° 0002910301

COMBINED DUNGS GAS VALVE (monobloc) MOD. MB-DLE ... B01

electrical
connections

exit flange

flow direction

entry flange

plug

1-

Acces to stabilizer regulating screw

2-

Acces knob for manoeuvring ignition output regulator

3-

Regulating knob for maximum delivery

4-

Locking screw for regulating knob

5-

Principle valve (2-stage opening)

6-

Safety valve (rapid)

7-

Pressure tap (to control pressure in exit from valve)

8-

Pressure tap (to control pressure in exit from stabilizer (Pa)

9-

Pressure tap (to control pressure at valve entry (Pe)

10 - Pressure stabilizer
11 - Pressure stabilizer bleed
12 - Small entry filter
13 - Pressure tap (to control pressure at valve entry)
14 - Minimum pressure switch
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The gas valve unit DUNGS MB - DLE... is made up of:
1) A safety valve which closes opens rapidly.
2) A principle valve which opens in two stage (5). The first opening
stage occurs rapidly (release) and is adjustable by unscrewing
the knob (2) and inserting the back part of the regulating pin
underneath. The + and symbol can be seen on the head of the
valve and these indicate the direction in which the pin should be
turned in order to increase or the ignition output (the first stage of
the valve opening). By rotating in a clockwise direction, the initial
delivery (ignition flame) can be reduced; in an anti-clockwise
direction, the initial delivery is increased. The complete run from
zero to maximum, and viceversa, is slightly more than three
turns (40% of the total opening). When the first opening stage
has taken place, the valve comtinues to open slowly and takes
15 seconds to reach the maximumopen position. To regulate
maximum delivery desired, loosen the locking screw (4) (the one
with the protruding head and not the one locked and sealed with
paint) and turn knob (3). Rotate in a clockwise direction to reduce
delivery and in anti-clockwise direction to increase it.
It should be pointed out that when the regulating knob is turned, the
end - of - the - run which limits the operating of the valve moves;
therefore, when the knob has been turned untilit reaches the - sign,
the valve will not open and the burner will not ignite. To get ignition,
it’s necessary to turn the knob in an anti-clockwise direction towards
the + sign. The complete run from zero to maximum and viceversa is
neary six turns of the knob. This regulating operation (for maximum
and ignition output) must be carried out without forcing against the
end - of - the - run - positions.
3) The pressure stabilizer (10) can be regulated (see table) by
manoeuvring the screw which can be reached by sliding the
cover (1) to one side. The complete run from the maximum to
the position and viceversais about 80 turns. Do not force against
the end - of - the - run positions. Around the screw are arrows
with symbols which indicate the sense of rotation: to increase
pressure, rotate in a clockwise direction, to reduce it, rotate in
an anti-clockwise direction. This stabilizer hermetically closes
“upstream” and “downstream” when there is no flow of gas.
Dfferent springs to obtain different pressure value from those
described above are not foreseen.
To regulate the pressure stabilizer, connect a water manometer to the rubber tube holder installed on the tap (8) in
correspondence with the exit of the stabilizer.
4) The small entry filter (12) can be reached for cleaning by removing
one of the two side closing plates.
5) The minimum pressure switch (14) and the maximum pressure
switch (15). To regulate it remove the transparent cover and
operate the black knob. The reference mark is the small rectangle to be found on the yellow disk which the regulating knob
rotates around.
6) At entry, a tap (13) has been fitted to the connction flange to
measure the entry pressure. At the exit of the connection flange,
there is also a tap (7) to measure the pressure in exit.

VALVE
MODEL
MB ...B01 S 20

7) The side pressure taps (9), indicated as Pe, are in communication
with the entry pressure.
8) The side pressure taps (8) indicated as Pa, are used to measure
the pressure coming out of the stabilizer. It might be useful to
know, that the pressure coming out of the valve unit (to be
measured at tap 7), corrisponds to the pressure regulated by
the stabilizer and is reduced in order to overcome the crossing
resistance of the principle valve (5). It should be pointed out,
that the valve crossing resistances depend on the opening of the
valve regulated by knob 3 through wjich the end - of - the - run
position is adjusted. To regulate the pressure stabilizer, connct a water manometer to the rubben tube holder installed on
tap (8) in correspondence to the stabilizer exit (Pa).
9) The holes of the pressure stabilizer bleed (11) should be free and
unblocked if it’s to function properly.
SUGGESTIONS FOR REGULATING THE GAS VALVE
1) Connect a water manometer to the pressure tap Pa (indicated
as n° 8) to measure the pressure coming out of he stabilizer.
2) Put the gas delivery regulators for ignition (2) and for maximum
delivery (3) in the positions presumed necessary for the delivery
desired. Also open adequately the combustion air regulator.
3) Turn on the burner.
4) With the burner on, manoeuvre the regulating screw (1) of the
stabilizer regulator of the gas pressure and regulator of the gas
pressure and regulate the pressure at the value considered necessary to obtain the output desired, 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.
5) Put the ignition output regulator (2) in the position considered
necessary to obtain ignition with the minimum delivery possible.

INLET MAX PRESSURE
(PE) mbar

ADJUSTTABLE OUTLET PRESSURE
FROM THE STABILIZER (PA) mbar

TYPE OF GAS

200

from 4 to 20

Natural Gas / L.P.G.
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BALTUR S.p.A.
Via Ferrarese 10 - 44042 CENTO (Ferrara) ITALIA
Tel. 051.684.37.11 Fax 051.685.75.27/28
(International Tel. ++39.051.684.37.11 - Fax ++39.051.683.06.86)
http://www.baltur.it - http://www.baltur.com - E-MAIL info@baltur.it

Uygunluk Beyanı
Aşağıdaki ürünlerimizin
BPM...; BGN…; BT…; BTG…; BTL…; TBML...; Comist…;
GI…; GI…Mist; Minicomist…; PYR…; RiNOx…; Spark...;
Sparkgas...; TBG...;TBL...; TBML ...; TS…; IBR...; IB...;
(Varyant: … LX, düşük NOx emisyonları için)
Konut ve sanayi kullanımı için hava üflemeli sıvı, gaz ve karma yakıtlı brülörler
aşağıdaki Avrupa Direktiflerinin minimum şartlarını karşılamaktadır:
90/396/CEE ...............................................(D.A.G.)
89/336/CEE - 2004/108/CE ........................(C.E.M.)
73/23/CEE – 2006/95/CE ...........................(D.B.T.)
2006/42/CEE .............................................(D.M.)
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ve aşağıdaki Avrupa Standartlarına uygundur:
UNI EN 676:2008 (gaz ve kombinasyonu, gaz tarafı)
UNI EN 267:2002 (dizel ve kombinasyonu, dizel tarafı)
Bu ürünler bu nedenle aşağıdaki işaretle işaretlenmiştir:

0085

Dr. Riccardo Fava
Genel Müdür / CEO

04/01/2010
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BRÜLÖRÜN GÜVENLE KULLANILMASI İÇİN KULLANICIYA UYARI NOTLARI

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
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• 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 kalifiye
teknisyenler tarafından kurulmalıdır. “Kalifiye 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.

• 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.

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.
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BRÜLÖRÜN GÜVENLE KULLANILMASI İÇİN KULLANICIYA UYARI NOTLARI

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, kalifiye 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 kalifiye elektrik
teknisyenine yaptırtın.
• Brülörün güç kaynağı üzerinde adaptör, çoklu soket ve uzatma kablosu
kullanmayın.
• Yürürlükteki emniyet mevzuatına göre ana güç kaynağının bağlantısında
kutuplu şalter kullanılması gerekmektedir.

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.

• 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.

• Gaz yakıtlı cihazlarının bulunduğu mahallerin havalandırma açıklıklarını
kapatmayınız, aksi takdirde zehirli ve patlayıcı karışımın teşekkül etmesi
ile tehlikeli durumlar meydana gelebilir.

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

YÜKSEK VERİMLİ KAZANLAR VE BENZERLERİ İÇİN BACALAR

- 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.

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.

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 valfları kapatın.
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BRÜLÖRLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE TAM BOYUTLARI
MODEL
GAZ İLE ÇALIŞIRKEN BRÜLÖR KAPASİTESİ
GAZ DEBİSİ
Maksimum kapasitede çalışması için gerekli gaz basıncı
MOTORİN DEBİSİ
MOTORİN İLE ÇALIŞIRKEN BRÜLÖR KAPASİTESİ

T
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SIVI YAKIT VİSKOZİTESİ
VOLTAJ
FAN MOTORU DEVRİ
POMPA MOTORU DEVRİ
ATEŞLEME TRANSFORMATÖRÜ

CE
UNI-CIG

MIN
kW
MAKS
kW
MIN
m³/h
MAX
m³/h
MIN
mbar
MIN
mbar
MIN
kg/h
MAX
kg/h
MIN
kW
MAX
kW
MOTORİN
50Hz
Volt
50Hz
kW
50Hz
kW
50Hz

MINICOMIST 7
MINICOMIST 11
38,5
58,4
66,8
103
3,9
5,9
6,7
10,4
20
20
12
20
3,3
4,9
5,7
8,7
38,5
58,4
66,8
103
20°C’de 1.5 Engler
1~ 230V
0,13 kW - 2800 devir/dakika.
0,075 kW - 2780 devir/dakika
8 kV - 20 mA

STANDART AKSESUARLARI

1 Ad.
1 Ad.
1 Ad.
1 Ad. - 3/8”
2 Ad. - 1/4” x 3/8”
4 Ad. M8
4 Ad. M8
4 Ad. Ø8

BRÜLÖR BAĞLANTI FLANŞI
İZOLASYON CONTASI
İZOLASYON FİTİLİ
FİLTRE
YAKIT HORTUMU
SAPLAMA CİVATALAR
6 KÖŞELİ SOMUNLAR
DÜZ RONDELALAR

ÇALIŞMA ALANI
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1 Ad.
1 Ad.
1 Ad.
1 Ad. - 3/8”
2 Ad.- 1/4” x 3/8”
4 Ad. M8
4 Ad. M8
4 Ad. Ø8

0002570110

MOD.

A1

A2

B

B1

B2

C

510 300

210

510

205

305

510

40

MINICOMIST 11 510 300

210

510

205

305

510

40

MINICOMIST 7

A

D
D
min max

E
Ø

G
Ø

L
L
min max

156

95

3/4”

130

155 M8

115

156

95

3/4”

130

155 M8

115

BİLEŞENLERİN LİSTESİ
1
2
3
4
5
6
7
8

- Ateşleme transformeri
- Motorin selenoid valfı
- Pompa
- Pompa motoru
- Hava presostatı
- Hava girişi ayar mekanizması
- Fan motoru
- Gaz/Motorin seçici anahtarı

9
10
11
12
13
14
15
16
17

- Elektrik bağlantı terminali kutusu
- Elektrik panosu
- Resetleme butonu
- Alev algılayıcı
- Yanma başlığı
- İzolasyon contası
- Kayar flanş
- Türbülatör ayar vidası
- Monoblok gaz valfı
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UPPER VIEW

BRÜLÖRÜN KAZANA BAĞLANMASI VE GAZ
HATTININ BAĞLANMASI
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Brülör namlusu üzerinde flanşı kaydırarak flanş pozisyonunu
ayarlama imkanı veren mekanizmaya sahiptir. Brülörü kazana
yerleştirirken, kazan imalatçısının belirlediği miktarda yanma
başlığının kazana girmesi için bu flanşın pozisyonu doğru olmalıdır.
Brülör kazana gerektiği gibi bağlandıktan sonra, gaz yolunu
yerleştirin (BT 8780 ve BT 1387’ye bakın)
Gaz besleme hattı, çapına, uzunluğuna ve standartlara göre geçecek gaz debisine bağlıdır. İlace olarak gaz hattı üzerindeki elemanlar
mükemmel olarak sızdırmaz ve brülörün gaz ile ilk ateşleme testlerine başlamadan önce gaz hattı ve gaz yolu üzerindeki elemanların
mükemmel olarak sızdırmaz olduğu test edilmelidir.
Bu gaz hattı borusunun brülöre yakın yerine kazan kapağının
kolaylıkla açılması ve brülörün kolaylıkla sökülebilmesi için bağlantı
rekoru konulması gereklidir.

KAZAN

GAZ KESME VANASI

KAZAN KAPAĞI

“DUNGS MB .....” model MULTİBLOK GAZ VALFI BULUNAN
BRÜLÖRLER İÇİN

KAZAN KAPAĞININ
AÇILMA YÖNÜ

“DUNGS mod. MB.... “ valfı, bir filtreye va gaz basıncı stabilizerine sahiptir, bu sayede sadece gaz kesme valfı ve titreşim alıcı
bağlantının gaz borusuna bağlanması yeterlidir. Standartlarla
müsaade edilen 400 mmSS.’nu aşan gaz basınçlarında çalışılacağı
takdirde ısıtma sisteminin bulunduğu mahalden dışarıya bir basınç
düşürücü ünite yerleştirilmelidir.
Sökülebilir rekorlu bağlantıyı yerleştirmeden öncebrülör gaz yolu
öncesine bir dirsek konulması tavsiye edilir. Bu sayede, sadece
rekorlu bağlantı sökülerek kazan kapağı açılabilir.
Yukarıda anlatılmış olan hususlar, yandaki çizimde açıklayıcı şekilde
gösterilmiştir.

BRÜLÖR
MULTIBLOK VALFI
TİTREŞİM ALICI
BAĞLANTI

MOTORİN YAKIT HATTI BAĞLANTISI
Tank ile brülör arasındaki yakıt hattı boruları tamamen sızdırmaz
olmalıdır. Yakıt hattında uygun çaplı (tablo ve çizimlere bakın) çelik
veya bakır boruların kullanılmasını tavsiye ederiz.
Sabit (bükülmez) boruların çıkış tarafına yakıt kapama valfları
yerleştirilmelidir. Brülör filtre, hortumlar ve bağlantı nipelleri ile
beraber verilir. Pompa üzerinde kontrol elemanlarının (basınç ve
vakum geyçlerinin) bağlantısı için uygun çaplı bağlantı noktaları ile
donatılmıştır (şekle bakın).
Sessiz, güvenli çalışma için, emme basıncı, 4.6 mm manometre
basıncını (35 cm’lik civa basıncını) geçmemelidir. Eğer gerekli ise,
emiş ve dönüşün maksimum basıncı 1,5 bar’ı aşmamalıdır.
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SÖKÜLEBİLİR BAĞLANTI
( FLANŞLI VEYA REKORLU )

SEVİYE FARKI İLE YAKIT BESLEME SİSTEMİ
1 Tank
2 Besleme borusu
3 Tel kafesli filtre
4 Pompa
5 Degazör (Gaz alma
tankı

6 Yakıt emme borusu
7 Yakıt dönüş borusu
8 Brülör durduğunda yakıt kesici
otomatik cihaz
9 Geri döndürmez valf

H
Toplam uzunluk (metre)
metre Ø i = 10 mm Øi.= 12 mm
1
20		
30
2
25		
35
3
30		
40
4
35		
45

Pump axis

SİFON TİP SİSTEMİ İLE TANKIN ÜZERİNDEN YAKIT BESLEMESİ
1 Tank
3 Tel kafesli filtre
4 Pompa
6 Emme borusu
7 Dönüş borusu

8 Brülör durduğunda yakıt kesici
otomatik cihaz.
9 Geri döndürmez valf (Tek
yönlü vana)
10 Dip valf
H
Toplam uzunluk (metre)
metre Ø i = 10 mm Øi.= 12 mm
1
20		
30
2
25		
35
3
30		
40
4
35		
45

Pump axis

P yüksekliği = 3,5 m. (maks.)

EMME BESLEME SİSTEMİ İLE YAKIT BESLEMESİ
1 Tank
Pump axis

3 Tel kafesli filtre
4 Pompa
6 Emme borusu
7 Dönüş borusu
10 Dip valf

H
Toplam uzunluk(L metre)
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
-		
-

Not: Yakıt hattı sisteminde bulunması istenen aparatlar
mevcut düzenlemelere uyumlu olmalıdır.
H - Tanktaki yakıtın öngörülen minimum seviyesi ile pompa ekseni arasındaki yükseklik farkı.
L - Dikey boruların uzunluğu dahil olmak üzere toplam boru uzunluğu . Her bir dirsek veya yakıt kesme vanası için tabloda gösterilen değerden 0,25 metre çıkarın..
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’E AİT HİDROLİK ŞEMASI

Dönüş
Emme

Motorin pompası
(12 bar basınç)

Dip Valfı

T
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Meme

8502cmt18.tif

Motorin selenoid valfı

MOTORİN İLE ATEŞLEMEYE HAZIRLIK KONTROLLARI

ELEKTRİK BAĞLANTILARI
Elektrik bağlantıları sıcak parçalardan yeterince uzak
olmalıdır. Bütün elektrik bağlantıları bükülebilir (fleksibl)
elektrik kabloları ile yapılmalı ve çekilen güce ve voltaja
uygun olmalıdır.
Çekilen maksimum güç = 600VA
Besleme hattının minimum kesiti = 1mm2 (230V için)
LGB 22 kontrol kutusu için;
Alev dedektör hücresinin akım şiddeti 200 mikroamper
ile 500 mikroamper arasında olmalıdır.

ÇİFT YAKITLI BRÜLÖRÜ DEVREYE ALMAK İÇİN
TALİMAT
İlk çalıştırma işlemine ilk önce sıvı yakıtla başlanılması tavsiye edilir.
Çünkü bu durumda besleme mevcut meme kapasitesine bağlıdır.
Doğalgazda ise ilgili gaz debisi ayar cihazlarını kullanarak istenen
kapasite değeri kolaylıkla değiştirilebilir.
Eğer brülör otomatik tip ise, yakıt tipi seçisi, bir yardımcı role
vasıtasıyla basınç süviçleri, valflar, pompa gibi ilgili yakıta ait
bileşenleri enerjileyen roleye bağlanır. Gazdan motorine geçildiğinde
veya tersi olduğunda, en az 10 sn.lik (yakıt değiştirme role
motorunun konum değiştirdiği ve ateşleme programının bu konuma
göre yapıldığı süre) durma oluşur.
UYARI
Eğer seçicinin pozisyonu yukarıda bahsedilen 10 saniyelik süre
tamamlanmadan değiştirilirse, röle motoru orta pozisyonda durur
ve brülörün çalışmasına izin vermez..

*Üzerindeki memelerin (60° açılı) kazan çıkışına uygun olmalıdır.
*Meme kapasitesi ve pompa basıncına (genellikle 12 bar) göre kg/h
olarak memeden çıkacak motorin miktarı aşağıda gösterilmiştir.
(Lütfen 1 kg/h’lik motorinin yanması ile yaklaşık 10200 kcal enerjinin
kazana verileceğini unutmayın.)
*Yanma başlığının kazan imalatçısının direktiflerine göre yanma
odasına girdiğinden emin olun.
*Tank dönüş borularının tıkalı olmadığını ve valfların kapalı
olmadığını kontrol edin.
* Her hangi tıkayan parça, pompanın şaft keçesine veya yakıt
hortumuna zarar verebilir.
*Pompa üzerindeki hava alma tapasını biraz açın.
*K1 kontaktöründen gelen 39 nolu kabloyu sökerek anlık olarak
K1.56 nolu klamense değdirin.Böylece pompa motoru doğrudan
enerjilenebilir.
*Ana anahtarı devreye alın (brülör anahtarı “0” “off’ da olmalı) ve
pompa motorunun dönüş yönünü kontrol edin. Pompa devreye
girer ve motorini emmeye başlar.
*Pompa üzerindeki hava alma yerinden yakıtın geldiği görüldüğünde
ana şalteri kapatarak motoru durdurun ve hava almayı kapatın.
*Kabloyu tekrar orijinal yerlerine bağlayın.
Brülör şu anda motorin ile ateşlemeye uygundur.

Kg/h CİNSİNDEN MEMEDEN ÇIKAN SAATTEKİ MOTORİN
MİKTARI TABLOSU
Meme
G.P.H.

Pompa basıncı 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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MOTORİN İLE İLK ÇALIŞTIRMA VE YANMA AYARI
1) Fan ve pompa motorlarının dönüş yönünün doğru olduğunu
kontrol edin.
2-) Kazanda su olduğunu ve sistemin geçiş vanalarının açık
olduğunu kontrol edin ve yanma sonu ürünlerinin (dumanın)
rahatça çıkabileceğinden (kazan ve baca damperleri açık
olmalı)emin olun.
3-) Hava klapesini gerektiği kadar açın ve türbülatör ayar vidasını
kullanarak türbülatör ile başlık arasındaki geçişi yaklaşık 1/3
kadar açın.
4-) Ana şalteri ve brülör anahtarını kapatarak brülörü devreye
alın ve ateşlemesini bekleyin. Brülör fanı devreye girer ve
ön süpürme safhasını yürütür. Hava pressostatı ayarlanan
değere ulaştığında önce ateşleme trafosu ve ardından
motorin valfı devreye girer. Brülör çalışırken, yanma için gerekli
hava miktarını gerekiyorsa düzeltin.
5-) Brülör üzerinde türbülatör diski ile yanma başlığı arasındaki
geçişi kısarak veya açarak daha iyi yanma imkanı sunan
mekanizma mevcuttur. Yanma kontrolları baca gazı ölçüm
cihazları ile yapılmalıdır. Uygun cihazlar mevcut değil ise alev
rengini inceleyin. Biz açık turuncu alevi tavsiye ediyoruz. Duman
oluşturacak kızıl alev ve aşırı havalı beyaz alev’den kaçının.
Baca gazındaki CO2 yüzdesi minimum %10 maksimum %13
değer aralığında ve çıkan dumanın Bacharach skalasının
standart sınırı olan (2) değeri aşmadığı pozisyonda olacak
şekilde hava ayarlanmalıdır. (yanma başlığındaki hava ayarı)
Brülör düşük kapasitede çalışacak ise, yanma başlığı ile disk
arasındaki hava pasajı azaltılmalıdır. Brülör yüksek kapasitede
çalışacak ise bu geçiş nispi olarak arttırılmalıdır. Alev diski
pozisyonu değiştirilerek bu işlem yapılır.
Ateşlemenin düzgün olarak yapıldığını tekrar kontrol edin.

DOĞAL GAZ İLE İLK ÇALIŞTIRMA VE YANMA
AYARI
Not.

Brülör üzerindeki gaz valfı tipine göre gaz debisinin ayarına
ait açıklamaların verildiği talimatlar için son sayfalara
bakınız. Ateşlemenin düzgün olması için öncelikle gaz
borularındaki havanın tahliye edilmesi kaçınılmazdır. İlave
olarak brülör üç fazlı ise, fan motorunun dönüş yönünün
doğru olduğunu kontrol edin. Bu işlemler tamamlandıktan
sonra aşağıdaki işlemleri takip edin ;
1-) Kazanda su olduğunu ve sistemin geçiş vanalarının açık
olduğunu kontrol edin ve yanma sonu ürünlerinin (dumanın)
rahatça çıkabileceğinden (kazan ve baca damperleri açık
olmalı) emin olun.
2-) Yanma havası klapesini ihtiyacı karşılayacağınızı düşündüğünüz
miktarda açın ve yanma başlığındaki hava geçişini 1/3 açın.
3) İstenen miktarda gaz çekilecek şekilde gaz valfı üzerindeki
regülatörleri ayarlayın.
Not : Brülöre monte edilen gaz valflarının ayarı ile ilgili arka
sayfalardaki detaylı açıklamayı okuyun.

4) Ana şalter ve brülör anahtarına basarak brülöre enerji verin.
Bu durumda brülör fanı devreye girer ve ön süpürme fazı
başlar. Eğer hava basıncı ayarlanmış olan basınç değerini
aşarsa, öncelikle ateşleme trafosu ve ardından gaz valfları
devreye girer. Gaz debisi regülatörlerinin bulunduğu ana valf
iki safhalı olarak açılırken emniyet valfı tamamen açılır. Ana
gaz valfının ilk safha açılmasında ani olarak ilk ateşleme için
gerekli gaz miktarını bırakır, ikinci safhada ise yavaş yavaş
açılarak regülatörün ayarlanmış olduğu miktarda açılmasını
tamamlar. Debi regülatörünün ayarlanmış olduğu değerdeki
kapasitesinde brülör çalışır. İlk ateşlemede, aşağıdaki sebepler
nedeniyle ateşleme sorunları oluşabilir;
a)Gaz borularındaki havanın yeterince atılamaması ve
dolayısıyla kararlı alev oluşturması için gereken gaz miktarının
olmaması
b)Alevin varlığı ile birlikte oluşan bloke hatalı hava/gaz oranı
sonucu alev kararsızlığı nedeniyle olabilir. Bu hata, hava/
gaz oranını değiştirip doğru hava/gaz oranını sağlayarak
giderilebilir. Bu, yanma başlığındaki hava/gaz oranının kararsız
dağılımı sebebiyle de olabilir. Bu sorun, yanma başlığı ayar
cihazı ile giderilebilir. Başlık ile gaz difüzörü arasındaki hava
geçişini kısarak (ayar vidasını gevşeterek) veya açarak (
(ayar vidasını sıkarak) türbülatör diski ayar vidası ile bu işlem
yapılır.
5) Brülör devrede iken, gaz sayacından okuyarak kazan
kapasitesine uygun miktarda gaz geçişinin olduğunu kontrol
edin (Doğalgaz için= 8250 kcal/m3). Gereken gaz miktarı, gaz
valfı üzerindeki regülatörü ayarlayarak yukarıda açıklandığı
şekilde sağlanabilir.
6) Baca gazı ölçüm cihazları ile yanmanın düzgün olduğunu
kontrol edin. Karbondioksit %8 ile %10 arasında iken izin verilen
maksimum karbonmonoksit yüzdesi %0,1’dir.
7) Ayarlamayı yaptıktan sonra, Ateşlemenin düzgün olduğunu
kontrol etmek için birkaç defa durdurup çalıştırın.

EMNİYET KONTROLLARI
Ayar yaptıktan sonra, daima aşağıdaki hususları kontrol edin;
1) Kazan termostatlarının, hava presostatının, gaz presostatlarının
açılması ile brülör durmalıdır.
2) Alev algılayıcı fotoseli (UV) karanlıkta tutarak brülörün arızaya
geçtiğini (bloke olduğunu), kontrol edin. Blokeden çıkarmak için,
ilgili reset düğmesine basın.

BAKIM
Isınma mevsimi sonunda, aşağıdaki işlemleri yaptırmanız iyi bir
uygulamasır;
1) Motorin ve gaz filtrelerinin temizlenmesi,
2) Yanma başlığının, memenin, türbülatörün ve ateşleme elektrodu
porselenlerinin temizlenmesi
3) Yanma havası emiş pasajının temizlenmesi
4) Fotosel (UV)’in temizlenmesi
Not: Motorin memesi her 12 aylık kullanım sonunda değiştirilmelidir.
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UV FOTOSEL (ALEV ALGILAYICI)
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Hafif bir yağlanma fotosel ampulü içinden ultraviyole ışınlarının
geçişini güçlü biçimde etkiler; bu da hassas elemanın yeteri miktarda
ışınımı alamamasından dolayı düzgün olarak çalışmasını önler. Eğer
ampul mazot, fuel oil vs. ile kirlenmişse dikkatli bir şekilde temizleyin.
Basit bir parmak temasının bile fotoselin çalışmasını etkileyecek
şekilde hafif bir yağlanmaya neden olacağını unutmayın. Fotosel
sıradan bir aydınlatma ışığını veya gün ışığını görmez. Hassasiyet
kontrolü bir alev (çakmak, mum) veya bir ateşleme trafosunun
elektrotları arasında oluşan elektriksel kıvılcım ile yapılabilir.
UV fotosel’in düzgün çalışması için UV fotosel akım değeri yeterli
kararlılıkta olmalıdır, böylece kontrol kutusu için gereken minimum
değerin altına düşmeyecektir. Sözü edilen değer elektrik devre
şemasında görülmektedir. Sabitleme klapesi yardımıyla, fotoselin
içinde bulunduğu gövdeyi kaydırarak (eksenel yönde veya döndürerek) en iyi pozisyonunu deneyerek bulmak gerekebilir. UV fotoselin
bağlı olduğu kabloların bir veya birden fazlasının uygun ölçekli mikro
ampermetre bağlayarak kutuplanma (+ ve -) kontrol edilmelidir. LGB
22 kontrol kutusu için, hücre akımı 200 mikro apmer ile 500 mikro
amper arasında olmalıdır.

PROPAN (L.P.G.) KULLANIMINA AİT NOTLAR
Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) kullanımı ile ilgili birkaç nokta
hakkında bilgilendirmenin faydalı olacağını düşünüyoruz.
1- Yaklaşık işletme maliyetlerinin hesaplanması için;
a) 1 m3 sıvı gazın gaz fazındaki ısıtma gücü olarak alt
ısıl değeri 22000 kcal’dir.
b) 1 m3 gaz elde etmek için yaklaşık 2 kg. sıvı gaza ihtiyaç
vardır. Bu da 4 litre sıvı gaz demektir.
Yukarıdaki verilerden hareket ederek LPG kullanılırken yaklaşık
olarak aşağıdaki eşitlikleri çıkarabiliriz:
22.000 kcal = 1 m3 (gaz fazı) = 2 kg LPG (sıvı) = 4 lt LPG (sıvı)
Bu eşitliklerden çalışma maliyetleri kolayca saptanır.
2) Emniyet tedbirleri
LPG, gaz fazında iken özgül ağırlığı 1.56 olduğundan havadan
ağırdır. (Havanın özgül ağırlığı 1.00’dır.) Dolayısıyla özgül
ağırlığı 0.60 olan doğalgaz gibi havada dağılmaz ve sanki sıvı
imiş gibi yere çöker. Bu nedenle İtalya’daki mevzuata göre LPG
kullanımına sınırlamalar getirilmiştir.

a) LPG yakan brülörler ve/veya kazanlar topraktan yukarıda
bulunan ve dışarıya açılan kazan dairelerinde kullanılabilirler.
LPG’nin kullanıldığı yapıların toprak altındaki kazan dairelerinde
ve bodrumda olmasına müsaade edilmez.
b) LPG’nin kullanıldığı odalarda dış duvarda ve her hangi bir
nesne ile kapatılmayan dışarıdan hava girişi sağlayan açıklık
olmalıdır. Bu açıklıklar mutlaka oda alanının en az 1/15’ine
eşit olmalıdır ve minimum 0.5 m2 olmalıdır.Bu havalandırma
açıklıklarının toplam alanının en az 1/3’ü dışduvarın alt
kısmında zemin seviyesinde yer almalıdır.
3) Sorunsuz ve emniyetli çalışma için LPG gaz sisteminin
gereksinimleri
Silindir tüpden veya tankdan sıvı halden gaz fazına doğal yolla
geçiş ancak küçük güçlerde mümkündür. Buharlaştırıcı tesisat
olmaksızın doğal yol ile LPG gazının elde edilmesi tankın
boyutlarına ve minimum dış hava sıcaklığına bağlıdır. Kabaca
bir gösterim olarak, gazlaşacak LPG miktarı aşağıdaki tabloda
verilmiştir.
4) Brülör
Brülör, LPG ile kullanım için özel olarak sipariş edilmelidir. Böylece, düzgün ateşlemeyi ve kademeli ayarı sağlayacak yeterli
boyuttaki gaz valfları ile donatılır.
Vanalarımızın boyutları, yaklaşık 300 mm SS basınçta
kullanılacağı düşünülerek tasarlanır. Brülör girişindeki gaz
basıncının değerini su manometresi kullanarak ölçülmesini
tavsiye ediyoruz.
NOT : Brülörün maksimum ve minimum kapasitesi (kcal/h)
orjinal doğal gaz brülöründeki gibi kalır. LPG’ nin kalorifik
değeri ise doğalgazdan daha yüksektir ve brülör istenen
ısıl kapasiteyi sağlayabilmek için daha fazla havaya ihtiyaç
duyar.
5) Yanöanın kontrolü
Yakıt tüketimini azaltmak ve ciddi hatalardan kaçınabilmek baca
gazı analiz cihazları ile yanma ayarı yapılmalıdır.
CO oranının %0.1’den daha yüksek olmadığından emin
olunmalıdır.

Yukarıdaki hususların gerçekleştirilmediği sistemlerdeki
LPG ile çalışan brülörlerin bizim garantimiz kapsamında
olmadığını lütfen not edin.

Minimum
sıcaklık

- 15 °C

- 10 °C

- 5 °C

- 0 °C

+ 5 °C

Tank 990 l.

1,6 Kg/h

2,5 Kg/h

3,5 Kg/h

8 Kg/h

10 Kg/h

Tank 3000 l.

2,5 Kg/h

4,5 Kg/h

6,5 Kg/h

9 Kg/h

12 Kg/h

Tank 5000 l.

4 Kg/h

6,5 Kg/h

11,5 Kg/h

16 Kg/h

21 Kg/h
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BRÜLÖR VE/VEYA KAZAN İÇİN İKİ KADEMELİ LPG BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ SİSTEMİNE AİT GENEL
DİYAGRAM
Manometre ve basınç
ölçüm noktası

Filtre

Filtre (Buhar tip)

1. kademe basınç
düşürücü
Çıkışı = 1 bar
Yeterli kapasitede

Titreşim alıcı

Brülör

Boru bağlantı elemanı
Basınç ölçüm noktaları
Filtre
(Buhar tip)

LPG tankı

BT 8721-2

2. kademe basınç düşürücü
Çıkışı = 30 mbar
Kapasite= kullanıcı ihtiyacının yaklaşık iki katı

2. kademe basınç düşürücü
Çıkışı = 30 mbar
Kapasite= kullanıcı ihtiyacının yaklaşık iki katı

Not : Boruları ve basınç düşürücülerini izolasyon malzemesi ile
örtmeyin.
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Gaz kesme valfı

Filtre

Duvar tipi veya yer tipi kazan
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GAZ BRÜLÖRÜ KONTROL KUTULARI
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Küçük kapasiteden orta kapasiteye kadar tek kademeli veya iki kademeli gaz brülörlerinin fasılalı çalışmalarındaki denetimini
sağlayan gaz brülör kontrol cihazlarıdır.
LME... ve bu döküman, kendi ürünlerine brülör kontrolunu entegre edecek brülör imalatçıları için hazırlanmıştır.
İyonizasyon probu ile alev denetimi
Şebeke Voltajı UN = 230 V AC

(1)

İyonizasyon probu ile toprak arasındaki algılayıcı voltajı (AC voltmetre Ri >= 10 MegaOhm)

115-240 V AC

Anahtarlama eşikleri (limit değerleri):
Devreye girme (alev var) (DC ampermetre Ri ≤ = 5 kiloohm)
Devreden çıkma (alev yok) (DC ampermetre Ri ≤ = 5 kiloohm)

≥ = 1.5 DC mikroamper
≤ = 0.5 DC mikroamper

Güvenilir çalışma için gerekli algılayıcı akımı

≥ = 3 DC mikroamper

Çalışma esnasında zayıf alev oluştuğunda devreden girme/devreden çıkma eşiği (LED yeşil yanıp söner)

Yaklaşık 5 DC mikroamper

İyonizasyon probu ile toprak arasında kısa devre akımı ( AC ampermetre Ri ≤ = 5 kiloohm)

Maks. 100...300 AC mikroamper

(1) Avrupa Topluluğu dışındaki uygulamalarda, 230 V AC +/- %10’’luk şebeke voltajında çalışma garanti edilir.

Not

Aynı alev kalitesi ile, LME....’li algılayıcı akımı LMG.../LGB...’li ile olandan farklı olabilir.
İyonizasyon akımı ile alev denetimi, bir iletkenin kullanımı ve alevin etkisinin doğrultulması ile gerçekleştirilir. Alev sinyali yükselteci sadece alev sinyalinin DC bileşenine cevap verir. İyonizasyon probu ile toprak arasında bir kısa devre oluştuğunda brülörü
blokeye (arıza konumuna) geçirir.

Ölçüm devresi

Semboller
C .......Elektrolitik kapasitör 100...470 mikrofarad; DC 10...25 V
ION ....İyonizasyon probu
M ......Mikroampermetre, Ri maks. 5000 ohm.

Algılayıcı akımları için teknik data’ya bakın.
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N° 0002910301

DUNGS MB-DLE-B01 model BİLEŞİK (monoblok) GAZ VALFI

Elektriksel
bağlantılar
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Gaz çıkış flanşı

Gaz akış yönü

Gaz giriş flanşı

Tapa

1-Stabilizör ayar vidasına erişim
2-Ateşleme debi ayarı kafası
3-Maksimum debi için ayar kafası
4-Ayar başlığını sabitleme vidası
5-Çalışma valfı (İki safhada açar)
6-Emniyet valfı (hızlı açar)
7-Basınç tapası (valf çıkışındaki basınç kontrolu için)
8-Basınç tapası (stabilizör çıkışındaki basınç kontrolu için)(Pa)
9-Basınç tapası (valf girişindeki basınç kontrolu için)(Pe)
10-Basınç stabilizörü
11-Basınç stabilizörü deliği
12-Ufak giriş filtresi
13-Basınç tapası (valf girişinde basınç kontrolu için)
14-Minimum gaz basıncı presostatı
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Gaz valfı ünitesi DUNGS MB-DLE şunlardan oluşmaktadır.
1- Çabuk kapanan açılan emniyet valfı
2- İki kademede açan ana valf (5) ilk kademe açma çabuk olur.
Başlığı (2) gevşetip çıkararak altındaki ayar vidasına arka tarafını
sokarak ayarlanır. Valfi üst kısmında + sembolü görülebilir,
ve bu gösterim ateşleme debisini arttırmak veya azaltmak
için pimin döndürme yönünü işaret eder.Saat yönünde döndürerek ilk debi (ateşleme alevi) azaltılabilir.Saat yönünün
tersine ise ilk debi arttırılır.O da maksimuma tamamen açma veya
tam tersi kapama 3 turdan biraz fazladır.(ki buda tam açmanın
%40 kadarıdır) İlk açma kademesinde (ateşleme fazı )iken valf
yavaş açmaya başlar ve maksimum pozisyona ulaşması 15
saniye sürer istenen maksimum debiye ayarlamak için kilitleme
vidasını(4)gevşetin(çıkıntılı vida başını gevşetin, kilitli ve boya
ile mühürlü olanı değil)ve 3 nolu başlığı döndürün saat
ibresinin aksi yönünde döndürürseniz debiyi azaltırsınız,saat
ibresinin aksi yönünde döndürürseniz debi arttırırsınız.Burada
dikkat edilmelidir ki eğer ayar başlığı (-) yönünde sonuna
kadar döndürüldüğünde vana hareket edemez ve açılmaz bu
durumda brülör ateşleme yapmaz.Ateşleme için başlığı saat
yönünün tersine (+) işaretine doğru döndürmek gerekir .0
dan maksimuma ulaşma veya tam tersi için başlık yaklaşık
6 tur döner. Bu ayar işlemleri (maksimum ayar ve ateşleme
debisi ayarı) yapılırken döndürmelerin sonuna gelindiğinde
asla kuvvet uygulanmamalıdır.
3- Basınç stabilizatörü(10), (1) kaplamasını bir tarafa kaydırarak
erişilen ayar vidası döndürülerek ayarlanabilir. Maksimum
pozisyona ulaşmak veya tam tersi için yaklaşık 80 tur döner.
Son pozisyonlarda kuvvet uygulamayın. Vidanın etrafındaki
sembollü oklar dönme hassasiyetini gösterir.Basınç arttırmak için
saat ibresi yönünde azaltmak için saat ibresinin aksi yönünde
döndürünüz. Gaz akışı olmadığında bu stabilizatör ‘’akış önü’’
ve ‘’akış arkası’’ arasında sızdırmaz şekilde kapalıdır. Yukarıda
belirtilen farklı yayların farklı basınç değeri içerdiği gözden
kaçmamalıdır. Basınç stabilizatörünün ayarı için (8) tapasına
bağlanan kauçuk boru tutucusuna bir su manometresi
bağlayın. Manometre stibilizatör çıkışı ile uyumlu olmalıdır.
4- Küçük giriş filtresinin (12) temizlenebilmesi için iki taraftaki
kapama plakalarından birinin kaldırılması yeterlidir.
5- Minimum basınç anahtarı (14) ve maksimum basınç anahtarı
(15) ayarlamak için şeffaf kaplamayı kaldırın ve siyah düğmeyi
çevirin. Referans işaret sarı diskin üzerinde bulunan küçük
üçgendir ve ayar düğmesi bu diskin etrafında döner.
6- Girişte giriş basıncını ölçmek için bağlantı flanşına tapa (13)
yerleştirilmiştir. Çıkış bağlantı flanşında da çıkış
basıncını ölçmek için tapa (7) vardır.
7- Giriş basıncı ile bağlantılı yandaki basınç tapaları (9) pe basıncını
gösterir.
VALF
MODELİ
MB ...B01 S 20

8- Stabilizatörden çıkış basıncını yandaki basınç tapaları (8)
yardımıyla Pa olarak ölçeriz. Vana ünitesinden çıkış basıncını
(7 tapasından ölçülen )bilmek faydalıdır,çünkü stabilizatör
tarafından ayarlanıp azaltılan basınç ana vana (5) geçiş direncini
yenmelidir.Basınç stabilizatörünü ayarlamak için stabilizatör
çıkışına uygun (Pa) bir su manometresini tapadaki (8) kauçuk
hortum tutucusuna takmak gerekir.
9- Fonksiyonunu tam yapabilmesi için, basınç stabilizatörü tahliyesinin (11) delikleri açık olmalı ve kapanmamalıdır.

GAZ VANASININ AYARI İÇİN TAVSİYELER
1. Stabilizörden geliş basıncını ölçmek için basınç tapasına (Pa)
(no 8 ile gösterilmiştir) Su manometresi bağlayınız.
2. Gaz debi ayar valflarını ateşleme için (2) ve maksimum debi (3)
için istenen debileri sağlayacak pozisyonuna ayarlayınız. Aynı
zamanda yanma hava regülatörlerini uygun açıklığa getiriniz.
3. Brülörü çalıştırınız.
4. Brülör çalışırken, gaz basınç regülatörünün ayar vidasından
(1), gereken debiyi verecek şekilde gaz basıncını
ayarlayınız.Bu işlem yapılırken maksimum debi regülatörü
(3) maksimum açık konumdadır. Normalde gerekli koşullar,
yaklaşık 40-70 mmSS. ile sağlanır.
5. Ateşleme debi regülatörünü (2) ateşlemeyi sağlayacak minimum
debi pozisyonunda ayarlayınız.

MAKSİMUM GAZ GİRİŞ BASINCI
(PE) mbar

STABİLİZATÖRDEN AYARLANABİLİR
ÇIKIŞ BASINCI (PA) mbar

GAZ TİPİ

200

4’den 20 mbar’a

Natural Gas / L.P.G.
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A1

APPARECCHIATURA

CONTROL BOX

KONTROL KUTUSU

A4

ACCESSORIO PER UV

ACCESSORY FOR UV

B1

FOTOCELLULA UV

UV PHOTOCELL

UV FOTOSEL

H1

SPIA DI FUNZIONAMENTO

OPERATION LIGHT

İŞLETME LANBASI

H10

SPIA FUNZIONAMENTO OLIO

OIL SIGNAL LAMP

YAĞ İŞLETME LAMBASI

H11

SPIA FUNZIONAMENTO GAS

NATURAL GAS SIGNAL LAMP

GAZ İŞLETME LAMBASI

H2

SPIA DI BLOCCO

LOCK-OUT SIGNAL LAMP

ARIZA LAMBASI

K3

RELE’ AUSILIARIO MOTORINO CI- AUXILIARY RELAY CICLIC MOTOR
CLICO

YEDEK KÜÇÜK MOTOR DÖNGÜ RÖLESİ

K4

CONTATTORE CAMBIO COMBUSTI- CONTACTOR OIL CHANGING
BILE

YAKIR DEĞİŞTİRME KONTAKTÖRÜ

M

MOTORINO CICLICO CON CONTATTI CYCLIC MOTOR WITH M1-M2-M3 M1-M2-M3 KONTAKTLI DÖNGÜ MOTORU
M1-M2-M3
CONTACTS

MP

MOTORE POMPA

PUMP MOTOR

POMPA MOTORU

MV

MOTORE

MOTOR

MOTOR

PA

PRESSOSTATO ARIA

AIR PRESSURE SWITCH

HAVA PRESOSTATI

PG

PRESSOSTATO GAS

GAS PRESSURE SWITCH

GAZ PRESOSTATI

S1

INTERRUTTORE MARCIA ARRESTO

ON-OFF SWITCH

AÇMA KAPAMA ANAHTARI

S2

PULSANTE SBLOCCO

RE-SET PUSH BUTTON

RESET BUTONU

S6

SELETTORE GAS-OLIO

GAS-OIL SELECTOR

GAZ-YAĞ SEÇİCİSİ

SO

C O M A N D O C A M B I O C O M - R E M O T E F U E L C H A N - UZAKTAK YAKIT DEĞİŞTİRME DÜĞMESİ
BUSTIBILE
A D I S T A N Z A G E A U T O M AT I C C O N T R O L (AÇIK= GAZ, KAPALI= YAĞ)
(APERTO=GAS,CHIUSO=OLIO)
(OPEN=GAS,CLOSE=HEAVYOIL)

TA

TRASFORMATORE D'ACCENSIONE

TC
TS
X1
Y1.1

IGNITION TRANSFORMER

ATEŞLEME TRAFOSU

TERMOSTATO CALDAIA

BOILER THERMOSTAT

KAZAN TERMOSTATI

TERMOSTATO DI SICUREZZA

SAFETY THERMOSTAT

EMNİYET TERMOSTATI

MORSETTIERA BRUCIATORE

BURNER TERMINAL

BRÜLÖR TERMİNAL KLAMENSİ

ELETTROVALVOLA GASOLIO

LIGHT OIL ELECTROVALVE

GAZ-YAĞ ELEKTRO-VALF

Y1.2

ELETROVALVOLA GAS

NATURAL GAS ELECTROVALVE

GAZ ELEKTRO-VALF

Z1

FILTRO

FILTER

FİLTRE

DIN / IEC

IT

GB

TR

GNYE

VERDE / GIALLO

GREEN / YELLOW

SARI/YEŞİL

BU

BLU

BLUE

MAVİ

BN

BRUNO

BROWN

KAHVERENGİ

BK

NERO

BLACK

SİYAH

BK*

CONNETTORE NERO CON SOVRA- BLACK WIRE WITH INPRINT
STAMPA
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NUMARA KODLU SİYAH KABLO

Baltur S.p.A.
Via Ferrarese, 10
44042 Cento (Fe) - Italy
Tel. +39 051-6843711
Fax: +39 051-6857527/28
www.baltur.it
info@baltur.it

- Technical data in this brochure are given as information only. Baltur reserves the right to change specification, without notice.
- Bu broşürde bildirilen teknik veriler sadece bilgi amaçlıdır. Baltur, önceden uyarı yapmaksızın ürünün teknik özelliklerinde #değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

