Palniki gazowe
C.120 - C.160 - C.210
500 - 2100 kW.
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3 długości)

Tablica sterownicza
ze wskaźnikami lokalnymi :
- Przełącznik Start/Stop
miejscowy/zdalny
- Przełącznik Auto/Manuel
- Przycisk
zwiększanie/zmniejszanie
mocy
- Wyświetlacz
Opcja :
- Regulator mocy PID
Silnik
wentylatora

Skrzynka sterownicza

Serwomotor
klapy powietrza
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Miejsce przeznaczone
do montażu Variatronu® (opcja)

Nowoczesna technologia ;
optymalizacja zużycia
energii.
Nowoczesne palniki średniej mocy
powinny spełniać pięć podstawowych
wymagań eksploatacyjnych :
- łatwość montażu i uruchomienia,
- prostota obsługi,
- precyzja i niezmienność nastaw,
- optymalne zużycie energii,
- nieznaczny wpływ na środowisko.

W tym celu palniki C 120 - C160 i C 210
zostały wyposażone w System MDE®,
który umożliwia w każdym momencie
odczytanie danych eksploatacyjnych
i szczegółów dotyczących faz
rozruchu palnika.

Palniki te o rozdzielonych
przedziałach® posiadają zalety
urządzeń codziennego użytku
a w ich konstrukcji wykorzystano
nasze wieloletnie doświadczenie.
Umieszczona czołowo tablica
sterownicza jest przystosowana do
montażu regulatora mocy oraz
wyświetlacza Systemu MDE®.
Do tego typu palników zalecamy
stosowanie Variatronu®.
Palniki te są palnikami nadmuchowymi
modulowanymi, przystosowanymi
do pracy na gazie ziemnym i płynnym.
Mogą one współpracowa z każdym
kotłem zarówno w instalacji grzewczej
domowej jak i przemysłowej.

Projektowanie, wdrożenie i produkcja
csą prowadzone zgodnie z zaleceniami
Norm Europejskich EN 676.
Palniki CUENOD oznaczone
,
spełniają wymagania następujących
Dyrektyw Europejskich :
73 / 23 / CEE = Niskie napięcie
89 / 336 / CEE = Kompatybilność elektromagnetyczna
89 / 392 / CEE = Maszyny
90 / 396 / CEE = Urządzena gazowe
92 / 42 / CEE = Sprawność, gdy
są zainstalowane do kotłów
ze znakiem
.
Palniki CUENOD są produkowane
zgodnie z Systemem Jakości ISO 9001
potwierdzonym przez AFAQ.
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System RTC®.
Funkcjonalny kształt korpusu palnika
połaczonego z głowicą spalania, w której
zastosowano System RTC® (Réglages de
Tête Conservés) umożliwiają :
dostęp do wszystkich elementów,
• Łatwy
wykonanie prac konserwacyjnych,
• Łatwe
demontaż wszystkich
• Całkowity
elementów głowicy spalania (krótkiej,

•

średniej lub długiej) bez konieczności
demontażu lub obrotu korpusu
palnika,
Zachowanie optymalnych nastaw
parametrów spalania, zarówno
podczas prac regulacyjnych
jak i konserwacyjnych.

System AGP®.
Opracowany przez CUENOD
System AGP®, zdobył uznanie
specjalistów z dziedziny spalania
gazu. System ten jest instalowany
w naszych palnikach średniej
i dużej mocy.
Ten system regulacji gwarantuje
utrzymanie :
stałego stosunku składników
mieszaniny powietrze - gaz,
wysokiej zawartości CO2
w spalinach w całym zakresie
pracy palnika,
stałego współczynnika nadmiaru
powietrza, bardzo istotnego dla
zapewnienia optymalnej pracy
kotłów kondensacyjnych.

•
•
•

Ponadto System AGP® automatycznie
koryguje :
wahania ciśnienia gazu w sieci
dzasilającej,
wahania przepływu powietrza
spowodowane zmianami napięcia
w sieci elektrycznej lub zmianami
ciśnienia atmosferycznego,
moc palnika w zależności od wahań
ciśnienia w komorze spalania, głównie
podczas rozruchu palnika.

•
•
•

Głowica spalania o niskim NOx®.
spalania jest wyposażona
• Głowica
w urządzenie do wstępnego zawirowania

•

strumienia powietrza, co ma na celu
zwiększenie prędkości powietrza
a w konsekwencji ujednorodnienie
mieszanki palnej, skrócenie czasu
obecności produktów spalania
w płomieniu oraz zredukowanie ilości
powstających tlenków azotu.
Podczas pracy palnika na gazie
ziemnym ilość powstających tlenków
azotu spada poniżej wartości
80 mg/kWh, odpowiada więc klasie 3
normy EN 676, dla większości kotłów
z poprawnie dobranym palnikiem.
(Tablice doboru palników do kotłów
dostępne na życzenie klienta).

Zasada działania Systemu AGP®
Powietrze

Gaz

Komora spalania

Regulacja stosunku

Nastawa
otwarcia

Przedział hydrauliczny®.

Wlot powietrza.

Nowoczesny układ nadmuchowy
z wewnętrznym zawrotem powietrza
umożliwia łatwą adaptację palników
do wszystkich typów kotłów (zarówno
nowej jak i starszej generacji)
oraz zapewnia :
stabilizację płomienia
• Szybką
podczas rozruchu palnika.
emisji czynników
• Zmniejszenie
szkodliwych dla środowiska zgodnie

•
•

Główny wlot
powietrza.

Wlot powietrza.

z normami europejskimi.
Niski poziom hałasu (izolacja
akustyczna układu nadmuchu),
który można jeszcze obniżyć przez
założenie dodatkowej osłony (opcja).
Sprawność od 90 do 94 %
w zależnosci od typu kotła.

Ponadto "linearyzacja klapy
powietrza®" upraszcza czynności
regulacyjne.
Kilka miejsc wlotu powietrza
do palnika zapewnia chłodzenie
silnika wentylatora i gwarantuje
ciągłość przepływu strumienia
powietrza do spalania.

Przedział elektryczny®
Wszystkie elementy elektryczne palników
są umieszczone w części odizolowanej
od strumienia powietrza i chronione
przed pyłami, co zapewnia tym palnikom
stopień ochrony IP 54. Przezroczysta
pokrywa w osłonie palnika zapewnia łatwy
dostęp do przedziału elektrycznego
zawierającego następujące elementy :

• skrzynkę sterowniczą,
pomiarowe prądu
• styki
jonizacji,
• złącze RS232,
silnika
• stycznik
wentylatora,
• serwomotor klapy powietrza,
• transformator zapłonowy,
podłączeniowe i przekaźniki
• styki
układów automatyki,
wejścia kabli
• dodatkowe
wraz z dławikami,
przeznaczone do montażu
• miejsce
przetwornicy częstotliwości : Variatron
sterowniczą znajdująca się
• tablicę
pod zdejmowaną osłoną i zawierającą :

®

•
•

przełącznik Start/Stop, przełącznik
Auto-Stop-Manuel wraz ze wskaźnikiem
świetlnym, przycisk do ręcznej regulacji
mocy, bezpiecznik obwodu
sterowania,
miejsce przeznaczone do montażu
regulatora mocy,
ekran przeznaczony do wyświetlania
danych eksploatacyjnych pochodzących
z Systemu MDE®, stanowiącego
wyposażenie tego typu palników.
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Łatwość montażu
i uruchomienia.
Rozwiązania zastosowane w nowej
generacji palników, jak również
staranność ich wykonania umożliwiają :
dostosowanie palnika
• Łatwe
do każdego typu kotła.
do minimum czasu
• Skrócenie
potrzebnego do montażu palnika.
podłączeń bez
• Wykonanie
popełnienia błędu.
ścieżki gazowej
• Zamontowanie
bez konieczności dokonywania

•

kontroli; szczelność ścieżki
jest fabrycznie sprawdzona.
Precyzyjną regulację dzięki
wyraźnym oznaczeniom jednostek
na serwomotorze i głowicy
spalania.

Czas prac konserwacyjnych
skrócony do minimum.
dobrany kształt
• Odpowiednio
korpusu palnika oraz rozdzielenie

układów hydraulicznego i elektrycznego
zapewniają łatwy dostęp do
wszystkich elementów elektrycznych
i mechanicznych palnika.

elementy elektryczne
• Wszystkie
są podłączone za pomocą
wtyczek.

System MDE®:
Zapamiętywanie danych
ekploatacyjnych.
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 (całkowity czas
pracy, czas pracy z mocą
nominalną,
- dane dotyczące warunków
użytkowania palnika.
Powyższe informacje można
odczytać za pomocą laptopa
z oprogramowaniem CUENOCOM.
Dane te ułatwiają okresową
kontrolę i konserwację palnika.
Można je również odczytać
na wyświetlaczu znajdującym się
na tablicy sterowniczej palnika,
a także przesyłać za pomocą
modemu.

Zakres dostawy.

Wykresy mocy.
Palnik ≥ C.120 - C.160 - C.210
GX507/8 P300/150

Palnik C.120 GX507/8 P20/37
daPa

daPa

690

120

120

100

100

80

80
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830/65
60

60

40

40

20

20

C.210

0

200
230

400

600

800

500

•

0

1000
950 kW

400
230

800

1200

1600

2000
2100 kW

1100

Moc palników.
C.120
CE 49 BM 3426
20 mbar
300 mbar

Moc

Palnik jest dostarczany na palecie
w trzech opakowaniach o wadze
od 92 do 94 kg.
Korpus palnika :
- Wbudowana płyta elektryczna,
Torebka z dokumentacją
zawierająca :
- instrukcję obsługi,
- schemat elektryczny
i hydrauliczny.
Głowica spalania o niskim NOx :
- uszczelka palnika, torebka
ze śrubami, dwie osie
zawiasów.
Ścieżka gazowa wstępnie okablowana
i sprawdzona fabrycznie z następującymi
elementami : filtr, presostat,
zawory zabezpieczający i główny,
regulator proporcjonalny.

C.160
CE 49 BM 3427
300 mbar

C.210
CE 49 BM 3428
300 mbar

Palnik

(kW)

230 - 950

230 - 1200

230 - 1600

260 - 2100

Kocioł*

(kW)

210 - 875

210 - 1105

210 - 1475

240 - 1935

•

Owiercenie ściany czołowej
kotła.

* Przy założeniu sprawności kotła równej 92 %.

Moc silników i zabezpieczenie obwodu głównego.
Palnik
Moc silnika
Bezpiecznik

C.120

C.160

C.210

(kW)

2,2

2,2

2,7

230 V

16

16

16

400 V

8

8

10

(A)
Øa

Øb

c

250

300 - 400

M12

Wytłuszczono Ø zalecane

Wymiary gabarytowe.
Zawór 420 = 690
Zawór 412 = 590

335

150
min

T3:370
T2:470
T1:270

450

170

RP2

237

Ø 227

160

423

326
1057
592

393

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

237

Należy zachować wolną przestrzeń minimum 0,80 m
wokół palnika w celu umożliwienia przeprowadzenia
prac konserwacyjnych.
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Ścieżka gazowa.
Należy ja zamontować poziomo
z lewej lub prawej strony palnika.
Uwaga : Palnik może być instalowany
głowicą u góry lub na dole.

115
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Instalacja.
Przekroje przewodów gazowych
powinny być tak dobrane, aby spadek
ciśnienia nie przekraczał 0,5 do 1 mbar
przy ciśnieiu zasilania 20 i 36 mbar i
5 do 10 mbar przy ciśnieniu 150 i 300 mbar,
oraz tak aby nie zakłócić działania
stacji redukcyjnej.

Zużycie gazu.
C.120
Rodzaj gazu

20 mbar

C.160
300 mbar

300 mbar

C.210
300mbar

Gaz ziemny
(9,45 kWh/m3)

(m3/h)

100

127

169

222

Gaz płynny
(24,44 kWh/m3)

(m3/h)

35,8

49

65,5

86

Średnica przewodów powinna być
większa od średnicy filtra.
W tabeli obok przedstawiono
zużycie gazu odpowiadające
maksymalnej mocy palników przy
temperaturze gazu 15°C i 1013 mbar.

Schemat hydrauliczny.

Legenda :
A3*
F4
F6
M1
T1
Y10
Y13
Y15
101
103
106
110
113
119.1
119.2
119.3

Układ kontroli szczelności
Presostat gazu
Presostat powietrza
Silnik palnika
Transformator
Serwomotor
Zawór gazowy główny
Zawór gazowy zabezp.
Wentylator
Klapa powietrza
Filtr
Inżektor gazowy
Filtr powietrza
Króciec ciśnienia gazu
Króciec ciśn. w kom. spal.
Króciec ciśnienia powietrza

* C.160 - C.210
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L10

L1

L2

L3

PE

296

297

73

P
Termostat
zabezpie-czający

Sterowanie
230 V+N
50Hz

116

74

0 1

6A
T

Podłączenie zasilania :
- obwód sterowania :
do styków N (zero) i L1 (faza).
Ze względów bezpieczeństwa należy
zainstalować transformator izolacyjny
i wyłącznik różnicowy 30 mA, gdy
palnik zasilany jest napięciem
3 x 230 V.
W obwodzie tym należy zainstalować
bezpiecznik 10 A.
- obwód główny :
do styków L1, L2 i L3.
W obwodzie tym należy zainstalować
bezpieczniki typu AM.
(patrz strona 6).
- opcjonalnie można zainstalować
układ zdalnego sterowania i sygnalizacji.

115

Zasilanie główne
3 x 400 V lub 230 V*
50Hz

* Na życzenie

Brak szczelności

Uwaga : Na zasilaniu palnika należy
zainstalować wyłącznik główny o mocy
dobranej do mocy zainstalowanej
w celu odcięcia instalacji podczas
prac konserwacyjnych.

N

Brak ciśnienia gazu

Instalacja elektryczna powinna być
wykonana zgodnie z obowiązującymi
przepisami i normami.

Zasilanie obwodu głównego i obwodu sterowania

Alarm

Podłączenie elektryczne.

Start/Stop

L10
230 V
N

Zazbrajanie

Zdalna sygnalizacja i sterowanie

Regulacja mocy.
Palnik gazowy AGP®.
Regulacja termostatem

82

Podłączenie regulacji.
termostatem lub presostatem :
• Regulacja
należy podłączyć przełącznik trójpołoże-niowy (3 przewody). Schemat obok.

Regulacja regulatorem RWF 40 :
• Dostępny
jest wstępnie okablowany

zestaw "RWF 40" z oznaczonymi
przewodami. Regulator należy
zamontować na tablicy sterowniczej
w przeznaczonym do tego celu
miejscu. Podłączenia należy dokonać
według schematu dostarczonego
wraz z regulatorem.

6A
S6 T

P

83

1

85

6A
S7 T

2

Termostat
zabezpieczający

P

1

86

84

3
2

Termostat
regulacyjny

Imprimé par Musumeci S.p.A.

Podnoszenie mocy odbywa się
dwuetapowo od chwili zapłonu
do mocy nominalnej (moc startowa
równa ok. 15% mocy nominalnej).

Zastrzegamy sobie prawo modyfikacji naszych wyrobów.
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