
Palniki gazowe
Cuenotherm
NC.4 - NC.6 - NC.9
14,5 - 90 kW.

Niskie NOx

    



Zdobyte doświadczenie
umożliwiło nam opracowanie
nowej generacji palników
łączących optymane parametry
pracy, łatwość i dokładność regulacji
z niezawodnośćią działania.

Projektowanie, wdrożenie i produkcja
są prowadzone zgodnie
z zaleceniami Normy EN 676
dotyczącymi palników.

Palniki CUENOD są produkowane
zgodnie z Systemem Jakości ISO 9001
potwierdzonym przez AFAQ.

Jak wszystkie inne palniki CUENOD 
NC.4 GX - NC.6 GX - NC.9 GX mają 
znak    , co oznacza, że odpowiadają
one wymaganiom odpowiednich
Dyrektyw Europejskich, zwłaszcza
Dyrektywie Sprawnościowej 92/42 CEE 
gdy są zainstalowane do kotłów
ze znakiem     .

Technologia palników 
CUENOD NC.4 GX - NC.6 GX -
NC.9 GX. Odpowiedź na
potrzeby użytkowników.

Ścieżka gazowa

Elektroniczny
transformator zapłonowy

Presostat
ciśnienia powietrza

Skrzynka sterownicza
et de sécurité.
Système MDE®

Głowica spalania o niskim NOxx

Kołnierz
uniwersalny

Mostek pomiarowy
prądu jonizacji

Wtyczka wielobiegunowa
do podłączenia elektrycznego

Carter robuste en 
alliage léger, moulé 
sous pression

Łatwo dostępny
układ hydruliczny.
System RHP®

Tablica sterownicza



Nadmuch palników
NC.4 GX - NC.6 GX - NC.9 GX:
System RHP®.

Rozwiązania konstrukcyjne
nowoczesnych kotłów, jak również
kotłów starszej generacji doprowadziły
nas do opracowania prekursorskiego
rozwiązania układu nadmuchowego
umożliwiającego pracę palnika
w każdych warunkach.

Układ nadmuchowy palnika
z Systemem RHP® (Recyclage 
Hautes Performances) opatentowanym
przez CUENOD powoduje :

• szybszą stabilizację płomienia
podczas rozruchu palnika,

• uobniżenie poziomu hałasu
(izolacja akustyczna układu nadmuchu),

• zwiększenie odporności na wahania
ciągu kominowego.
                     

System RHP®, i odpowiedni profil klapy
regulacyjnej powietrza zapewniają
ciągłe, podwyższone ciśnienie nadmuchu
powietrza.

Gğowica spalania
palnik·w NC.4 GX - NC.6 GX -
NC.9 GX : niskie NOx.

Specjalnie opracowana, z uwzglňdnieniem
ochrony Ŝrodowiska, gğowica spalania
o niskim NOx umoŨliwia :

• zmniejszenie emisji czynnik·w
szkodliwych dla Ŝrodowiska zwğaszcza
NOx do wartoŜci 80 - 100 mg/kWh
w zaleŨnoŜci od typu kotğa,

• osiŃgniňcie sprawności cieplnej 
rzňdu 91 - 94 % w zależności
od rodzaju kotła.

Zachowanie się palnika
podczas rozruchu.

System RHP® znaczną redukcję wahań
ciśnienia podczas rozruchu palnika 
i łagodniejsze osiągnięcie pełnej mocy
niezależnie od typu kotła.

Niskie NOx

Stabilizacja procesu spalania.
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Bez Systemu RHP®



Regulacja palnik·w
NC.4 GX - NC.6 GX - NC.9 GX : 
tablica sterownicza.

Wszystkie pokrňtğa sterownicze
parametr·w spalania zostağy umieszczone
na tablicy sterowniczej ğatwo dostňpnej
po zdemontowaniu osğony palnika.

À Regulacja przepğywu powietrza.
Odpowiednio uksztağtowana klapa
umoŨliwia linearnŃ regulacjň : przepğyw
powietrza jest proporcjonalny do kąata
otwarcia, a zakres regulacji do 180Á
zapewnia najwiňkszŃ dokğadnoŜĺ.
Á Regulacja gğowicy spalania.
Pozycja deflektora wzglňdem koŒc·wki
gğowicy spalania jest odczytywana
bezpoŜrednio na podziağce umieszczonej
na tablicy sterowniczej.
RozwiŃzanie to zostağo opatentowane
przez CUENOD.
WartoŜci nastaw sŃ ğatwe do odczytania
i ponownego ustawienia podczas
operacji konserwacji palnika.
Â Wziernik pğomienia,
Ã kr·ciec pomiaru ciŜnienia 
powietrza do spalania oraz

Ä mostek pomiarowy prŃdu
jonizacjid ionisation 

uzupeğniajŃ informacje dotyczŃce
nastaw palnika i upraszczajŃ 
r·Ũnorodne operacje regulacji. 

Uğatwienia montaŨu
palnik·w NC.4 GX - NC.6 GX -
NC.9 GX.

• MontaŨu palnik·w do Ŝciany czoğowej
kotğa dokonuje siň za poŜrednictwem
aluminiowego koğnierza o uniwersalnym
owierceniu umoŨliwiajŃcym instalowanie
palnik·w do wszystkich kotğ·w nowych
lub juŨ uŨytkowanych.

• DğugoŜĺ gğowicy spalania umoŨliwia
montaŨ palnik·w do kaŨdego
typu komory spalania.

• PodğŃczenie elektryczne za pomocŃ
wtyczki wielobiegunowej redukuje do
minimum moŨliwoŜĺ popeğnienia bğňdu.o i  p  moŨliwoŜĺout risque d erreur.

• Palniki sŃ przystosowane do pracy
na gazie GZ-50; GZ-41,5 o ciŜnieniu
20 mbar, GZ-35 o ciŜnieniu 13 mbar,
lub gazie pğynnym o ciŜnieniu 36 mbar.

• ścieŨka gazowa moŨe byĺ instalowana
zar·wno z lewej i prawej strony palnika,
nad palnikiem (gğowica spalania óy�r)īy�g� �u� īu� �s� spalania montage volute en bas)

u góry) lub pod palnikiem (głowica
spalania na dole).
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System MDE®:

Zapamiętywanie danych
eksploatacyjnych.

Palniki wyposażone są w nowatorski
system umożliwiający odczytanie
w każdym momencie danych
eksploatacyjnych. Można odczytać
dwa rodzaje danych.

1   - Informacje "chwilowe"
- Ilość startów palnika,
- Pomiar wartości napięcia

zasilania,
- Pomiar wartości prądu

jonizacji.

2   - Informacje "zmagazynowane"
-  Dane statystyczne dotyczące

pracy palnika, zwłaszcza
całkowitego czasu działania
palnika.

-  Dane dotycące warunków
użytkowania palnika.

Powyższe informacje można
odczytać za pomocą laptopa
z oprogramowaniem CUENOCOM.
Dane te ułatwiają okresową
kontrolę i konserwację palnika.
                                     
                            

Konserwacja palników
NC.4 GX - NC.6 GX - NC.9 GX : 
czas prac konserwacyjnych
skrócony do minimum.

• Odpowiednio dobrany kształt
korpusu zapewnia łatwy 
dostęp do wszystkich miejsc
układu powietrznego, głowicy
spalania, a także do wszystkich
elementów elektrycznych
i mechanicznych.

• Wszystkie elementy elektryczne
są podłączone za pomocą wtyczek.

• Nastawy fabryczne umożliwiają
natychmiastowy rozruch palnika,
jednakże precyzyjna regulacja
jest konieczna w celu uzyskania
wymaganej mocy roboczej
palnika.

• Nie ma możliwości zmiany nastaw
bez demontażu osłony palnika.
Jej obecność chroni także przed
odłączeniem zasilania elektrycznego.

Niskie NOx



Zużycie gazu / Moc
CE 49 AS 2386 49 BN 3690

NC.4 GX NC.6 GX NC.9 GX
min max min max min max

Palnik      kW 14,5 40 40 55 45 90

Kocioł  *         kW 13,3 36,8 36,8 50,6 41,4 83

Nominalne zużycie gazu
w 15°C i dla 1013 mbar

- Gaz ziemny GZ-50  m3/h 1,53 4,23 4,23 5,82 4,76 9,52
Wo   = 9,45 kWh/m3

- Gaz ziemny GZ-41,5                m3/h       1,78       4,92      4,92     6,77      5,53       11
Wo   = 8,13 kWh/m3

- Gaz pğynny                                m3/h        0,59      1,64       1,64     2,25      1,84      3,70
Wo   = 24,44 kWh/m3o gňstoŜci

kg/m3= 1,98

* Przy założeniu sprawności kotła równej 92%

Głowica u góry

Glowica na dole

Wykresy mocy.
NC.4 GX 107 / 8

Zakres dostawy.

      Palnik jest dostarczany w opakowaniu
      o wadze ok 12 kg zawierającym :

• Torebkę z akcesoriami do montażu.

• Torebkę z dokumentacją zawierającą :
- instrukcję obsługi,
- schemat elektryczny,
- ścieżkę gazową.

Wymiary gabarytowe.

Należy zachować wolną przestrzeń
minimum 0,60 m wokół palnika
w celu umożliwienia przeprowadzenia
prac konserwacyjnych.

Wentylacja kotłowni.
Wymagana ilość powietrza wynosi
1,2 m3/kWh mocy palnika.

Owiercenie ściany
czołowej kotła.

A B C D E F G H J K L M

NC4/6 GX107/8 (CG10) 254 204 137 32 428 355
297 min 70 min

Rp1/2 Ø 80
21 min

48337 max 110 max 61 max

NC9 GX107/8 (CG15) 266 240 179 38 465 404
300 min 70 min

Rp3/4 Ø 90
15 min

52355 max 138 max 75 max

a (mm) b (mm) c d
NC.4/6 85-104 150-170 M8 45°
NC.9 95-104 150-170 M8 45°

mbar
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Instalacja.

Podczas montażu palnika należy przestrzegać
obowiązujących przepisów i norm.

                          

Podłączenie gazu.

Połączenie sieci gazowej ze ścieżką
gazową palnika musi być wykonane
przez uprawnionego pracownika.
Przekroje przewodów gazowych
powinny być tak dobrane, aby
spadek ciśnienia nie przekraczał
wartości 5% ciśnienia zasilania.

W tabeli powyżej przedstawiono
zużycie gazu odpowiadające minimalnej
i maksymalnej mocy palnikówdla 15 °C  
i ciśnienia atmosferycznego 1013 mbar.

Należy zainstalować zawór odcinający
przed ścieżką gazową (nie ujęty
w dostawie). Złączki powinny
posiadać gwint zgodny z obowiązującymi
normami.

Należy zachować wolną przetrzeń wokół
palnika w celu wykonania regulacji.

Podłączenie elektryczne.
Instalacja elektryczna i podłączenie
palnika powinno być wykonane
zgodnie z obowiązującymi normami.
Zasilanie : faza + zero + uziemienie
Pobierana moc elektryczna :

- 125 VA ; (1 A)

-  przekrój przewodów min. : 1,5 mm2

Bezpiecznik : 
min. 6,3 A o działaniu opóźnionym.
Uziemienie powinno być podłączone        
i sprawdzone. Palnik i regulację należy
podłączyć zgodnie ze schematem
elektrycznym. Podłączenia palnika
dokonuje się wtyczką 7-biegunową.

Niskie NOx
   zgodnie z normŃ EN 55014. 

Podłączenia ścieżki gazowej dokonuje się
za pomocą okablowanych wtyczek.
Opcja : podłączenia zewnętrzne :

-  alarm do styków S3 i N,

-  licznik cağkowitego czasu pracy
do styków B4 i N. pomiedzy styki B4 i N.

                               

Palnik jest wykonany w klasie IP40,
w wersji przeciwzakğ·ceniowej EN 55014 

Schemat hydrauliczny.

Legenda :

F4    Presostat gazu

F6    Presostat powietrza

M1    Silnik palnika

T1    Transformator

Y13    Zawór gazowy główny

Y15    Zawór gazowy zabezp.

101    Wentylator

103    Klapa powietrza

103.1  Klapa gazu

104    Regulator ciśnienia

106    Filtr

110    Inżektory gazu

113    Filtr powietrza

119    Króciec ciśnienia pow.
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