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Πιστοποίηση συµφωνίας µε 
την οδηγία 22 ISO/IEC 
Επιβεβαίωση από : Max Weishaupt GmbH 
  
∆ιεύθυνση : Max Weishaupt Strasse 

D-88475 Schwendi Germany 
  
Προϊόν : Καυστήρας πετρελαίου µε 

ανεµιστήρα 
  
Τύπος : WL30Z-A 

WL40Z-A 
  
Με το κείµενο: ΕΝ 267 

ΕΝ 292 
ΕΝ 50 081-1 
ΕΝ 50 082-1 
ΕΝ 60-335 

  
Τα αναφερόµενα ανωτέρω προϊόντα συµφωνούν µε 
  
89/336/EEC Ηλεκτροµαγνητική ανεκτικότητα 
73/23/EEC Χαµηλής τάσης 
92/42/EEC Απόδοση λεβήτων 
98/37/EEC Μηχανηµάτων 
Τα ανωτέρω προϊόντα φέρουν σήµανση ως κάτωθι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CE-0036 0249/99 (για WL30Z-C) 
CE-0036 0171/99 (για WL40Z-A) 
 

Οι καυστήρες υπεβλήθησαν σε δοκιµή τύπου σε ένα 
ανεξάρτητο κέντρο δοκιµών (TŰV Bau und Betriebstechnik, 
Munich) όπου πιστοποιήθηκε από DIN CERTCO. 
 
Αρ. Πιστοποίησης: WL30Z-C: 5G912/99 
 WL40Z-A: 5G820/97 

 
Το προϊόν είναι πιστοποιηµένο µε το σύστηµα διασφάλισης 
ποιότητας, σύµφωνα µε το πρότυπο DIN ISO 9001 
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1. Γενικές πληροφορίες 
Οι ακόλουθες οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 
• Αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του εξοπλισµού και 

πρέπει να διατηρείται σε ασφαλές µέρος της 
εγκατάστασης. 

 
• Είναι για την χρήση µόνο από εξειδικευµένο προσωπικό. 
 
• Είναι για την ενηµέρωση του προσωπικού που χειρίζεται 

τον εξοπλισµό. 
 
Επεξήγηση των σηµειώσεων και συµβόλων 

Αυτό το σύµβολο χρησιµοποιείται για τον 
τονισµό των οδηγιών, των οποίων εάν δεν 
ακολουθηθούν, µπορούν να δηµιουργήσουν 
σαν αποτέλεσµα τον θάνατο ή σοβαρών 
ζηµιών. 

 
Αυτό το σύµβολο χρησιµοποιείται για τον 
τονισµό των οδηγιών, των οποίων εάν δεν 
ακολουθηθούν, µπορούν να δηµιουργήσουν την 
καταστροφή του εξοπλισµού ή 
περιβαλλοντολογικές ζηµιές. 

 
 

 Αυτό το σύµβολο χρησιµοποιείται για τον 
προσδιορισµό των διαδικασιών που πρέπει να 
ακολουθηθούν. 

 
1. Οι διαδικασίες πλέον της µίας αριθµούνται. 
2. 
3. 
 

 Αυτό το σύµβολο αναφέρεται όταν πρέπει να 
γίνει ένας έλεγχος. 

 
● Αυτό το σύµβολο χρησιµοποιείται σε αναφορά 

σηµείων. 
 
Συντοµεύσεις 
Πιν. Πίνακας. 
Κεφ. Κεφάλαιο. 

Παράδοση και οδηγίες χρήσης 
Ο εργολάβος είναι υπεύθυνος για την µεταβίβαση των 
οδηγιών χρήσης στον χρήστη της εγκατάστασης. Επίσης 
πρέπει να ενηµερώσει τον χρήστη, ότι το φυλλάδιο µε τις 
οδηγίες χρήσης πρέπει να παραµένουν πλησίον της 
θερµαντικής συσκευής. Η διεύθυνση και τηλέφωνο του 
κοντινότερου κέντρου συντήρησης πρέπει να αναφέρεται στο 
πίσω µέρος του φυλλαδίου. Πρέπει να γίνει γνωστό στον 
χρήστη, ότι τουλάχιστον µία φορά τον χρόνο πρέπει να 
ελέγχεται από τον αντιπρόσωπο ή εξουσιοδοτηµένο άτοµο η 
εγκατάσταση. Η weishaupt γι΄ αυτό προτείνει την σύναψη 
ετησίου συµβολαίου µε εξουσιοδοτηµένο τεχνικό. 
 
Ο εργολάβος πρέπει να ενηµερώσει τον χρήστη για τα 
λειτουργικά της εγκατάστασης πριν την παράδοση της 
εγκατάστασης και τυχόν άλλων ελέγχων που πρέπει να 
γίνονται κατά την διάρκεια της χρήσης της. 
 
Εγγύησης και υποχρεώσεις 
Βασικά ισχύουν οι όροι της πώλησης. Η Weishaupt δεν θα 
δεχθεί υποχρεώσεις ή διεκδίκηση λόγω εγγύησης για 
τραυµατισµό ή ζηµίες που προκύπτουν λόγω ενός ή πλέον 
του ενός λόγων που αναφέρονται κατωτέρω : 
 
• Ανεπάρκεια στην χρήση του εξοπλισµού όπως προτείνετε. 
• Σε µη ορθή συναρµολόγηση, πρώτη ρύθµιση, λειτουργία ή 

συντήρηση της συσκευής. 
• Την λειτουργία της συσκευής µε ελαττωµατικές διατάξεις 

ασφαλείας, ή µε µη συνιστώµενες ή µη λειτουργικές 
διατάξεις προστασίας ή ασφαλείας. 

• Μη ανταπόκριση στις οδηγίες εγκατάστασης και 
λειτουργίας. 

• Μετασκευών που έκανε ο χρήστης στα κατασκευαστικά 
στοιχεία της συσκευής. 

• Την τοποθέτηση προσθέτων εξαρτηµάτων το οποία δεν 
δοκιµάσθηκαν ή εγκρίθηκαν από τον κατασκευαστή. 

• Μετασκευών που έκανε ο χρήστης στον εξοπλισµό  (π.χ. 
ελεγκτή στροφών κινητήρα κλπ) 

• Μετασκευών στον θάλαµο καύσης, που κατασκευαστικά 
παρεµποδίζουν την διαµόρφωση της φλόγας. 

• Ανεπαρκή έλεγχο στα εξαρτήµατα τα οποία υπόκεινται σε 
φθορά. 

• Σε µη ορθές επισκευές. 
• Θέληµα θεού. 
• Ζηµίας που επήλθε µετά από συνεχή επαναφορά λόγω 

βλάβης στον καυστήρα. 
• Λόγω χρήσης ακαταλλήλου καυσίµου. 
• Βούλωµα ή φράξιµο στις γραµµές παροχής. 
• Την χρήση µη γνησίων ανταλλακτικών της weishaupt. 
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2. Πληροφορίες ασφαλείας 
Κίνδυνοι από την χρήση του εξοπλισµού 
Τα προϊόντα της weishaupt κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα 
σχετικά υπάρχοντα πρότυπα, κατευθυντήριες οδηγίες και 
ανεγνωρισµένων κανόνων ασφαλείας. Ωστόσο, η µη κανονική 
χρήση του εξοπλισµού µπορεί να θέση σε κίνδυνο τον χρήστη 
ή τρίτους ή να προκαλέσει ζηµίες στην εγκατάσταση. 
 
Για την αποφυγή τέτοιων κινδύνων, η συσκευή πρέπει να 
χρησιµοποιείται µόνο : 
• Για την προτεινόµενη χρήση. 
• Υπό πλήρεις συνθήκες ασφαλείας. 
• Με την αναφορά σε όλες τις οδηγίες των οδηγιών 

εγκατάστασης και λειτουργίας. 
• Σύµφωνα µε τις οδηγίες ελέγχου και συντήρησης. 
 
Βλάβες, οι οποίες επηρεάζουν την ασφαλή λειτουργία του 
καυστήρα, πρέπει να αποκαθίστανται άµεσα. 
 
Εκπαίδευση προσωπικού 
Μόνο αρµόδια άτοµα µπορούν να κάνουν εργασίες επί της 
συσκευής. Αρµόδια άτοµα θεωρούνται σύµφωνα µε το 
εγχειρίδιο λειτουργίας, άτοµα που είναι εξοικειωµένα µε την 
εγκατάσταση, συναρµολόγηση, ρύθµιση και παράδοση των 
προϊόντων και έχουν την εξειδίκευση σε : 
• Εκπαίδευση, οδηγίες ή εξουσιοδότηση για την εκκίνηση 

ηλεκτρικών κυκλωµάτων και συσκευών, την γείωση αυτών 
και την σήµανση σύµφωνα µε τους κανόνες ασφαλείας. 

 
Μέτρα οργάνωσης 
• Πρέπει να φέρουν όλα τα απαραίτητα προστατευτικά µέσα 

τα άτοµα που εργάζονται στην εγκατάσταση. 
• Πρέπει να ελέγχονται συχνά όλες οι ασφαλιστικές 

διατάξεις. 
 
Ενηµερωτικά µέτρα ασφαλείας 
• Επί πρόσθετα στις οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 

πρέπει να ληφθούν υπ΄ όψη και οι τοπικοί κανόνες 
πρακτικής. Πρέπει να δοθεί ειδική προσοχή στις σχετικές 
κατευθυντήριες οδηγίες για την εγκατάσταση και 
ασφάλεια. 

• Όλες οι οδηγίες ασφαλείας και κινδύνου πρέπει να 
διατηρούνται σε καλή κατάσταση. 

 
Μέτρα ασφαλείας σε κανονική λειτουργία 
• Χρησιµοποιείται την συσκευή µόνο µε όλες τις διατάξεις 

ασφαλείας σε πλήρη λειτουργικότητα. 
• Τουλάχιστον ετησίως πρέπει η συσκευή και όλες οι 

ασφαλιστικές διατάξεις να ελέγχονται οπτικά για τυχόν 
βλάβη και να εξασφαλισθεί ότι όλες οι ασφαλιστικές 
διατάξεις λειτουργούν ορθά. 

• Μπορεί να απαιτείται η πιο συχνή επιθεώρηση ασφαλείας 
λόγω των συνθηκών λειτουργίας της εγκατάστασης. 

 
Ηλεκτρολογική ασφάλεια 
• Οι εργασίες ηλεκτρολογικής παροχής πρέπει να γίνουν 

από εξειδικευµένο ηλεκτρολόγο. 
• Τα ηλεκτρολογικά εξαρτήµατα πρέπει να ελέγχονται κατά 

την συντήρηση. Τυχόν λασκαρισµένες συνδέσεις και 
καµένα καλώδια λόγω υπερθέρµανσης πρέπει να 
επισκευάζονται άµεσα. 

• Ο πίνακας ελέγχου πρέπει να είναι πάντα κλειδωµένος. Η 
εργασία στον πίνακα πρέπει να γίνεται µόνο από 
εξουσιοδοτηµένα άτοµα τα οποία θα έχουν το κατάλληλο 
κλειδί ανοίγµατος. 

• Εάν απαιτηθεί εργασία υπό τάση, πρέπει πάντα να 
υπάρχει και δεύτερο άτοµο για ασφάλεια, ώστε εάν 
απαιτηθεί να διακόψει άµεσα την γενική παροχή. 

 
 

Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών 
• Οι εργασίες εγκατάστασης, συντήρησης και επιθεώρησης 

πρέπει να εκτελούνται τον κατάλληλο χρόνο. 
• Ενηµερώστε τον χειριστή πριν την έναρξη των εργασιών 

συντήρησης. 
• Σε όλες τις εργασίες συντήρησης, επιθεώρησης ή 

επισκευής, αποµονώστε ηλεκτρικά τον εξοπλισµό και 
ασφαλίστε τον γενικό διακόπτη ώστε να µην ξανατεθεί 
τυχαία εντός. ∆ιακόψτε την παροχή καυσίµου. 

• Εάν κατά την διάρκεια της συντήρησης ή ελέγχου, 
απαιτηθεί άνοιγµα συνδέσεων, κατά την συναρµολόγηση 
ελέγξτε για την καθαρότητα των επιφανειών και 
παρεµβυσµάτων πριν την επανασυναρµολόγηση. Εάν 
διαπιστωθεί φθορά, τότε πρέπει να αντικατασταθεί το 
παρέµβυσµα. Ελέγξτε την στεγανότητα. 

• Συσκευές ελέγχου φλόγας, συσκευές ορίου, εξαρτήµατα 
διόρθωσης και όλες οι ασφαλιστικές διατάξεις πρέπει να 
παραδίδονται και να αντικαθίστανται µόνο από τον 
κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο. 

• Αποσυνδεδεµένες βιδωτές συνδέσεις πρέπει να 
ξανασφίγγονται αφού αντικατασταθεί το στεγανωτικό 
υλικό. 

• Με την λήξη των εργασιών συντήρησης πρέπει να 
ελεγχθούν όλες οι διατάξεις ασφαλείας, εάν λειτουργούν 
ορθά. 

Μετασκευές στα κατασκευαστικά στοιχεία του 
εξοπλισµού 
• ∆εν πρέπει να γίνονται µετασκευές χωρίς την έγκριση του 

κατασκευαστή. 
Όλες οι µετατροπές πρέπει να έχουν την έγγραφη 
αποδοχή της Max Weishaupt GmbH. 

• Εξαρτήµατα τα οποία δεν είναι σε πλήρη λειτουργική 
κατάσταση πρέπει να αντικαθίστανται άµεσα. 

• ∆εν πρέπει να προστίθενται επιπλέον εξαρτήµατα, τα 
οποία δεν έχουν δοκιµασθεί στην εγκατάσταση. 

• Χρησιµοποιείται µόνο γνήσια ανταλλακτικά και συνδετικά 
µέρη από την Weishaupt. 
Εξαρτήµατα άλλων κατασκευαστών δεν είναι εγγυηµένα 
για την καταλληλότητα τους να προσαρµόζονται µε τις 
λειτουργικές και απαιτήσεις ασφαλείας. 

 
Μετασκευές στον θάλαµο καύσης 
• ∆εν πρέπει να γίνονται µετασκευές στον θάλαµο καύσης, 

που κατασκευαστικά παρεµποδίζουν την διαµόρφωση της 
φλόγας. 

 
Καθαρισµός του εξοπλισµού και διάθεση των αποβλήτων 
• Όλα τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν πρέπει να διατεθούν 

κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να προστατεύεται το 
περιβάλλον. 

 
Επίπεδα θορύβου 
• Λόγω των συνθηκών του λεβητοστασίου µπορεί η στάθµη 

θορύβου να είναι µη ανεκτή, τότε πρέπει να 
χρησιµοποιούνται από το προσωπικό ωτοασπίδες ή άλλα 
προστατευτικά µέσα. 
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3. Τεχνική περιγραφή 
3.1 Επιτρεπόµενες εφαρµογές 

Οι καυστήρες WL30Z-C και WL40Z-A της Weishaupt είναι 
κατάλληλοι για :Την συναρµολόγηση σε εναλλάκτες 
θερµότητας σύµφωνα µε το EN303-3 ή DIN4702-1. 
Κάθε άλλη χρήση µετά από έγγραφη συµφωνία της Max 
Weishaupt GmbH. 
• Ο καυστήρας πρέπει να λειτουργεί µόνο µε το κατάλληλο 

ντίζελ κατά DIN 51603, µέρος 1. 
• Ο καυστήρας πρέπει να λειτουργήσει µόνο στις 

επιτρεπόµενες συνθήκες θερµοκρασίες (δες κεφ. 8.5). 
 

• Ο καυστήρας δεν πρέπει να λειτουργεί σε εξωτερικό 
περιβάλλον. Είναι κατασκευασµένος για λειτουργία σε 
στεγασµένο χώρο. 

• Ο καυστήρας δεν πρέπει να λειτουργεί εκτός του εύρους 
λειτουργίας του (δες κεφ. 8.2). 

• Ο καυστήρας δεν είναι κατασκευασµένος για συνεχή 
24ωρη λειτουργία άνευ µίας τουλάχιστον διακοπής (>24 
ώρες). 

 

3.2 Λειτουργία 

Τύπος καυστήρα 
• Πλήρως αυτοµατοποιηµένος πιεστικός καυστήρας  
• Με διβάθµια δια ολίσθησης λειτουργία. 
 
∆ιαχειριστής καύσης 
Κύρια σηµεία : 
• Έλεγχος και παρακολούθηση όλων των λειτουργιών του 

καυστήρα από µικροϋπολογιστή. 
• Οθόνη LCD (υγρών κρυστάλλων). 
• Χειρισµός µε πλήκτρα. 
• ∆ίαυλος βάσης δεδοµένων (eBUS). 
 
Οθόνη LCD και χειριστήριο εντολών 
Η οθόνη LCD εµφανίζει τα ανεξάρτητα λειτουργικά σηµεία και 
την τρέχουσα λειτουργική κατάσταση. Ο καυστήρας ελέγχεται 
από το χειριστήριο εντολών, το οποίο επιτρέπει επίσης την 
ζήτηση πληροφοριών για τον καυστήρα. 
 
Κεφαλή µπεκ 
Η παροχή του πετρελαίου διανέµεται από τα δύο µπεκ. 
 
Βηµατικός κινητήρας (σερβοκινητήρας) 
Το ντάµπερ αέρα κινείται µέσω του βηµατικού κινητήρα. 
Αυτός επιτρέπει την καταλληλότερη ρύθµιση του µείγµατος 
αέρα πετρελαίου στα δύο φορτία του καυστήρα. 
 
Αισθητήριο φλόγας 
Παρακολουθεί την φλόγα καθ΄ όλες τις φάσεις λειτουργίας. 
Εάν το σήµα φλόγας δεν αντιστοιχεί στην ακολουθία 
λειτουργίας τότε δηµιουργείται ένα µπλοκάρισµα ασφαλείας. 
Ηλεκτροµαγνητικές βαλβίδες πετρελαίου 
Οι βαλβίδες πετρελαίου επιτρέπουν την παροχή ή όχι 
πετρελαίου. Το άνοιγµα της 2ης βαλβίδας του 2ου µπεκ 
επιτρέπει την λειτουργία του δεύτερου σταδίου κατά την 
κίνηση από το 1ο στάδιο στο 2ο. 

Ακολουθία λειτουργιών 
Ζήτηση θέρµανσης από τον ελεγκτή της θερµαντικής 
συσκευής : 
• Έλεγχος των βηµατικών κινητήρων. 
• Εκκίνηση ανεµιστήρα - σάρωση του θαλάµου καύσης. 
• Έναυση εντός - άνοιγµα 1ης βαλβίδας. 
• ∆ηµιουργία φλόγας. 
• Το ντάµπερ αέρα και η 2η βαλβίδα πετρελαίου ανοίγουν 

σε πλήρη συµφωνία σύµφωνα µε την ζήτηση θέρµανσης. 
 
Όταν επιτευχθεί η θέρµανση : 
• Οι βαλβίδες πετρελαίου κλείνουν. 
• Μετασάρωση του θαλάµου καύσης. 
• ∆ιακοπή λειτουργίας καυστήρα - αναµονή εκκίνησης. 
 
∆οκιµές εκκίνησης καυστήρα 
Κατά την διάρκεια της εκκίνησης γίνεται λειτουργικός έλεγχος 
του βηµατικού κινητήρα αέρα. Εάν διαπιστωθεί απόκλιση από 
την λογική του προγράµµατος τότε το πρόγραµµα εκκίνησης 
διακόπτεται και ο καυστήρας επανεκκινεί. Αυτό µπορεί να 
γίνει για πέντε φορές. 
 
Εάν ο καυστήρας µπλοκάρει λόγω βλάβης ή έλλειψης αερίου, 
το πρόγραµµα ελέγχου στεγανότητας θα ενεργοποιηθεί πάλι 
µε όταν θα γίνει νέα εκκίνηση του καυστήρα: 
• Ο καυστήρας πάει στη φάση OFF κατά την εκκίνηση. 
• Έλεγχος στεγανότητας 
• Αυτόµατη εκκίνηση. 
 
∆οκιµές καυστήρα πριν την εκκίνηση 
Πριν από κάθε εκκίνηση ελέγχεται η λειτουργικότητα του 
βηµατικού κινητήρα ντάµπερ αέρα 

 
Σχηµατικό λειτουργίας του WL30Z-C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Αντλία µε ενσωµατωµένη βαλβίδα 
 Η/Μ βαλβίδα 1ου σταδίου σε ηρεµία κλειστή 
 Κεφαλή µπεκ µε δύο µπεκ 
 ∆ιάφραγµα περιορισµού 0,9 χιλ µέσα στο εξάρτηµα 
σύνδεσης 
 Η/Μ βαλβίδα 2ου σταδίου σε ηρεµία κλειστή 

Σχηµατικό λειτουργίας του WL40Z-A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Αντλία µε ενσωµατωµένη βαλβίδα 
 Η/Μ βαλβίδα 1ου σταδίου σε ηρεµία κλειστή 
 Κεφαλή µπεκ µε δύο µπεκ 
 ∆ιάφραγµα περιορισµού 1,2 χιλ µέσα στο εξάρτηµα 
σύνδεσης 
 Η/Μ βαλβίδα 2ου σταδίου σε ηρεµία κλειστή 
 Η/Μ βαλβίδα ασφαλείας σε ηρεµία κλειστή
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Αντλίες πετρελαίου 
• Αντλία για πετρέλαιο ντίζελ. 
• Ρυθµιστική βαλβίδα πίεσης. 
• Ενσωµατωµένη Η/Μ βαλβίδα (κανονικά κλειστή). 
• Βίδα by-pass πίσω από τη σύνδεση της επιστροφής για 

την µετατροπή από δισωλήνιο σε µονοσωλήνιο σύστηµα. 
 
Τεχνικά στοιχεία αντλίας AL65C 
Εύρος ρύθµισης πίεσης ____________________ 8 µε 15 bar 
Ικανότητα παροχής __________________________ 100 lt./h 
Εργοστασιακή προρρύθµιση ____________________ 12 bar 
 
Ρύθµιση πίεσης 
Βίδα ρύθµισης πίεσης  
∆εξιόστροφη στρέψη __________________ = αύξηση πίεσης 
Αριστερόστροφη στρέψη _______________ = µείωση πίεσης 
 
Εξαερισµός 
Στις εγκαταστάσεις µε δισωλήνιο σύστηµα αυτόµατα. 
Στις εγκαταστάσεις µε ένα σωλήνα, είναι δυνατόν η αντλία να 
γεµίσει όταν η Η/Μ βαλβίδα  είναι ανοικτή .δια µέσου της 
γραµµής τροφοδοσίας των µπεκ ή της σύνδεσης δοκιµής της 
πίεσης . 
 
Εύκαµπτοι σωλήνες (φλεξίµπλ) 
Για πετρέλαιο ντίζελ, παραδίδονται φλεξίµπλ κατά DIN 4798, 
µέρος 1, κλάσης πίεσης Α. Τεχνικά στοιχεία: 
DN ____________________________________________ 8 
Μήκος _______________________________________ 1200 
Σύνδεση πλευρά* αντλίας _______________________ R 3/8 
Σύνδεση πλευρά σωλήνων ______________________ R 3/8 
Ονοµαστική πίεση ________________________ PN= 10 bar 
Πίεση δοκιµής ___________________________ PP = 15 bar 
Θερµοκρασία λειτουργίας ___________________ TB= 70°C 
 
*Σύνδεση σωλήνας 8X1 µε παξιµάδι ρακόρ Μ12Χ1. 
 

Αντλία Suntec τύπος AL65C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Σύνδεση αναρρόφησης 
 Σύνδεση επιστροφών 
 Γραµµή παροχής προς 

µπεκ 
 Σύνδεση µανοµέτρου 
παροχής G1/8” 

 Σύνδεση µανοµέτρου 
αναρρόφησης (υποπίεσης) 
G1/8” 
 Βίδα ρύθµισης πίεσης 
 Η/Μ βαλβίδα σε ηρεµία 
κλειστή 

 
Μετατροπή στην αντλία 
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3.3 Ελεγκτές λειτουργίας 

Χειριστήριο εντολών και οθόνη LCD 
 
Χειριστήριο εντολών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πλήκτρο 

  
Λειτουργία 
 

 

Πλήκτρο 
επαναφοράς  
Πλήκτρο 
πληροφόρησης 

Επαναφορά µπλόκου 
καυστήρα, χρησιµοποιείται 
για να λάβουµε 
πληροφόρηση στην οθόνη 
πληροφόρησης και οθόνη 
συντήρησης 
 

 

Ντάµπερ αέρα Αλλάζει τις ρυθµίσεις του 
ντάµπερ αέρα πιέζοντας 
το  ή  
 

 

 Χρησιµοποιείται µόνο σε 

συνεργασία µε  για 
την αλλαγή από την οθόνη 
ρυθµίσεων στην οθόνη 
λειτουργίας 
 

 
 

 

Αλλαγή παραµέτρων Αλλάζει τις ρυθµίσεις του 
ντάµπερ αέρα και σηµείο 
εµπλοκής της βαλβίδας 2ης
βαθµίδας, πιέζοντας το 

 µειώνει ή  αυξάνει, 
αλλάζει τα διαφορετικά 
σηµεία ρύθµισης 
 

Σηµείωση Στο κεφάλαιο "Ρύθµιση και παράδοσης" κεφ. 5.3, 
δίδονται αναλυτικές πληροφορίες για την 
ρύθµιση  

 

Οθόνη LCD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σύµβολο 

 
Περιγραφή 
 

p Οθόνη ρυθµίσεων εντός 
  
s Εκκίνηση καυστήρα 
  
 Οθόνη πληροφόρησης εντός 

  
 Οθόνη service εντός 

  
 Κίνηση βηµατικού κινητήρα 

  
 Λειτουργία καυστήρα (ύπαρξη σήµατος φλόγας) 

  
 µανδάλωσης (µπλοκάρισµα) 
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4.1 Σηµειώσεις ασφαλείας κατά την εγκατάσταση 

Αποµονώστε ηλεκτρικά την εγκατάσταση 
Πριν την εγκατάσταση αποµονώστε από τον 
γενικό διακόπτη και τον διακόπτη ασφαλείας. Η 
µη συµµόρφωση µπορεί να δηµιουργήσουν σαν 
αποτέλεσµα τον θάνατο ή σοβαρών ζηµιών από 
ηλεκτροπληξία. 
 
 

 

4.2 Λειτουργία 

Ελέγξτε την παράδοση του καυστήρα 
Ελέγξτε την παράδοση του καυστήρα εάν είναι πλήρης και ότι 
δεν υπάρχουν εµφανείς ζηµίες λόγω των µεταφορών. Εάν η 
παράδοσης είναι ελλιπής ή ζηµιά επικοινωνήστε µε τον 
µεταφορέα. 
 
Μεταφορά 
Για τα βάρη του καυστήρα και συγκροτήµατος ρύθµισης δες 
κεφ. 8.7. 
 
Αποθήκευση 
Προσοχή στις συνθήκες αποθήκευσης δες κεφ. 8.5. 
 
 

 

4.3 Προετοιµασία για την συναρµολόγηση 

Ελέγξτε την πινακίδα του καυστήρα 
 Το εύρος λειτουργίας του καυστήρα πρέπει να είναι εντός 
του εύρους της θερµαντικής συσκευής. Οι τιµές που 
αναφέρονται στην πινακίδα του καυστήρα αφορά την 
ελάχιστη και µέγιστη φόρτιση καύσης του καυστήρα. 
δες κεφ. 8.2. 

 
Απαιτήσεις χώρου 
Για τις διαστάσεις του καυστήρα, συγκροτήµατος ρύθµισης και 
βαλβίδων δες κεφ. 8.6. 
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4.4 Παροχή πετρελαίου 

Η λειτουργική ασφάλεια της εγκατάστασης πετρελαίου µπορεί 
να εξασφαλισθεί µόνο εάν η εγκατάσταση έγινε ορθά. Η 
εγκατάσταση και λειτουργία του συστήµατος πετρελαίου 
πρέπει να είναι σύµφωνη µε το DIN 4755 και τους τοπικούς 
κανόνες πρακτικής. 
 
Παρακαλούµε σηµειώστε: 
• Μην χρησιµοποιείται καθοδική προστασία εάν η δεξαµενή 

είναι µεταλλική. 
• Προσδιορίστε σωστά την διάµετρο της σωλήνας. 
• Συνδέστε την σωλήνα µε όσον το δυνατό λιγότερες 

συνδέσεις. 
• Όλες οι συνδέσεις πρέπει να είναι στεγανές. 
• Αποφεύγεται τις γωνίες (µόνο καµπύλες). 
• Προσοχή στην επίδραση του µήκους της σωλήνας. 
• Πτώση πίεσης του φίλτρου (>0,1 bar). 
• Το αρνητικό διαφορικό ύψος µεταξύ κατώτερης στάθµης 

δεξαµενής πετρελαίου και αντλίας να µην είναι µεγαλύτερο 
από 3,5 µέτρα. 

• Αποφεύγετε την τοποθέτηση δεξαµενής και σωλήνων σε 
ανοικτό περιβάλλον. Κίνδυνος παγώµατος. Με 
θερµοκρασίες µικρότερες από 0°C υπάρχει κίνδυνος 
βουλώµατος του φίλτρου και µπεκ µε παραφίνη. 

• Μεγίστη πίεση παροχής στην αντλία :<2,0 bar. 
• Μεγίστη υποπίεση παροχής στην αντλία :<0,4 bar. 
 

Με υποπίεση µεγαλύτερη από > 0,4 bar η 
αντλία µπορεί να πάθει ζηµιά. 
 

 
 
 
• Ο τερµατισµός των σωλήνων παροχής πετρελαίου πρέπει 

να είναι όσο δυνατόν κοντύτερα στον καυστήρα και να 
εξασφαλίζει σύνδεση χωρίς τέντωµα µε τους εύκαµπτους 
σωλήνες σύνδεσης. Ο καυστήρας πρέπει να µπορεί να 
περιστραφεί ελεύθερα χωρίς εµπόδια. 

• Ένα φίλτρο µε σήτα µε µέγιστο µάτι 0,1 χιλιοστά πρέπει 
να εγκατασταθεί στην αναρρόφηση της αντλίας. 

• Οι σωληνώσεις πετρελαίου πρέπει να δοκιµασθούν µε 
πίεση για την στεγανότητα τους χωρίς βέβαια να είναι 
συνδεδεµένος ο καυστήρας. 

 
Για εγκαταστάσεις όπου η δεξαµενή βρίσκεται υψηλότερα 
από τον καυστήρα παρακαλούµε σηµειώστε: 
Οι τοπικοί κανονισµοί µπορεί να απαιτούν πρόσθετη βαλβίδα 
προ του καυστήρα. Εάν χρησιµοποιηθούν αντι-σιφωνικές 
βαλβίδες πρέπει να ελεγχθούν για την πτώση πίεσης που 
δηµιουργούν. 
 
Η Weishaupt συνιστά την χρήση µίας επιπλέον Η/Μ βαλβίδα 

 δίπλα στη δεξαµενή σύµφωνα µε τον κανονισµό. Αυτή η 
βαλβίδα πρέπει να µην είναι στιγµιαίας διακοπής. 
 
Εκκίνηση της βαλβίδας  : 
• Μονοσωλήνιο σύστηµα : 

Η βαλβίδα µπορεί να ενεργοποιείται µε την εκκίνηση του 
κινητήρα καυστήρα ή όταν ανοίγει η βαλβίδα 1ου σταδίου. 

• ∆ισωλήνιο σύστηµα : 
Η βαλβίδα µπορεί να ενεργοποιείται µε την εκκίνηση του 
κινητήρα του καυστήρα. 

Λειτουργία µε βρόγχο 
Όταν υπάρχουν σε λειτουργία πολλοί καυστήρες ή µεγάλες 
αποστάσεις συνιστούµε την εγκατάσταση ενός βρόγχου 
πετρελαίου µε βοηθητική αντλία πετρελαίου.  
∆ες πρόσθετα τεχνικά φυλλάδια για επιλογή. 
 
Βοηθητική αντλία πετρελαίου 
Εάν η επιτρεπτή υποπίεση στην αντλία πετρελαίου του 
καυστήρα είναι µεγαλύτερη τότε πρέπει να χρησιµοποιηθεί 
βοηθητική αντλία πετρελαίου. 
Σηµείωση: 
• Μέγιστη πίεση τροφοδοσίας 2 bar. 
• Ενεργοποίηση της βοηθητικής αντλίας πετρελαίου µε την 

ζήτηση θέρµανσης. 
 
Βασικό διάγραµµα παροχής πετρελαίου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Αντλία καυστήρα. 
 Αντι-σιφωνική Η/Μ βαλβίδα µε καθυστέρηση διακοπής. 
 ∆εξαµενή πετρελαίου 
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Μήκος σωλήνας εξαρτώµενο από:  ∆ιαφορά ύψους µεταξύ αντλίας και δεξαµενής. 
  Παροχή ή αντλία. 

 ∆ιάµετρος σωλήνα. 
 
Μονοσωλήνιο σύστηµα 
Παροχή DN Η µέτρα 
kg/h χιλ 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 -0,5 -1,0 -1,5 -2,0 -2,5 -3,0 -3,5 
Έως 16,8 6 93 87 82 76 71 65 59 54 48 43 37 32 26 20 15 9 
 8 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 118 101 83 66 48 30 
Από 16,8  6 65 61 57 53 49 45 41 37 33 30 26 22 18 14 10 6 
έως 24,2 8 150 150 150 150 150 150 146 133 119 105 91 78 64 50 36 21 
Από 24,2  6 42 40 37 35 32 29 27 24 22 19 16 14 11 8 6 3 
έως 36,1 8 137 128 120 112 104 95 87 79 71 62 54 46 37 29 21 13 
 10 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 134 113 93 73 53 33 
Από 36,1  6 35 33 31 28 26 24 22 20 17 15 13 11 9 7 4 2 
έως 43,3 8 114 107 100 93 86 79 72 65 58 51 45 38 31 24 17 10 
 10 150 150 150 150 150 150 150 150 145 128 111 94 77 60 44 27 
Από 43,3  6 29 28 26 24 20 20 18 16 15 13 11 9 7 5 3 1 
έως 50,5 8 97 91 85 79 67 67 61 55 50 44 38 32 26 20 14 8 
 10 150 150 150 150 150 150 150 138 123 109 95 80 66 51 37 23 
 
∆ισωλήνιο σύστηµα 
Παροχή DN Η µέτρα 
kg/h χιλ 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 -0,5 -1,0 -1,5 -2,0 -2,5 -3,0 -3,5 

8 55 51 48 44 41 37 34 31 27 24 20 16 13 10 6 3 
10 139 130 122 113 105 96 88 79 71 62 54 46 37 29 20 12 

AL65C 

12 150 150 150 150 150 150 150 150 150 132 115 98 80 63 44 27 
 
 
4.5 Εγκατάσταση καυστήρα 

Προετοιµασία της θερµαντικής συσκευής 
Η εικόνα δείχνει µία θερµαντική συσκευή χωρίς ψυχωµένη 
µετώπη. Η πυροδοµή δεν πρέπει να προεξέχει από την 
φλογοκεφαλή (διάσταση I1). Η πυροδοµή µπορεί να λάβει 
κωνική µορφή (≥ 60°). Η πυροδοµή µπορεί να µην απαιτείται 
σε λέβητες µε ψυχωµένη µετώπη εκτός αν δίδονται άλλες 
πληροφορίες από τον κατασκευαστή της θερµαντικής 
συσκευής. 
 
Φλογο- ∆ιαστάσεις σε χιλιοστά 
κεφαλή d1 d2 d3 d4 d5 I1 I1* 
W30/2 127 M8 170... 186 130 140 169 269 
W40/1 151 M10 186... 200 160 170 235 337 

 
*  Για προέκταση κεφαλής κατά 100 χιλιοστά. 
** Εξαρτάται από τον τύπο της θερµαντικής συσκευής 
∆ες οδηγίες του κατασκευαστή! 

Πυροδοµή και διαστάσεις οπών 
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Εγκατάσταση του καυστήρα 
1. Αφαιρέστε τα µπουζόνια στερέωσης . 
2. Αφαιρέστε τον πίρο . 
3. Αφαιρέστε την φλάντζα καυστήρα  µε την φλογοκεφαλή 

από το κέλυφος. 
4. Αφαιρέστε τα καλώδια υψηλής και τον διασκορπιστή  

από το συγκρότηµα µπεκ  αφού αφαιρεθούν τα 
παξιµάδια στερέωσης . 

5. Στερεώστε την φλάντζα καυστήρα  στην θερµαντική 
συσκευή µε τις βίδες στερέωσης . Βάψτε τις βίδες µε 
γραφίτη. 

6. Τοποθετείστε το κέλυφος στα µπουζόνια στερέωσης . 
Προσοχή στα καλώδια υψηλής. 

7. Τοποθετείστε τον πίρο . Ο καυστήρας τώρα µπορεί να 
περιστραφεί. 

8. Επιλέξτε τα κατάλληλα µπεκ και τοποθετείστε τα. (δες κεφ. 
4.7 και 7.4). 

9. Τοποθετείστε τον διασκορπιστή . 
10. Συνδέστε τα καλώδια υψηλής. 
11. Περιστρέψτε τον καυστήρα στην κλειστή θέση και σφίξτε 

µπουζόνια στερέωσης . 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σηµείωση: Εάν υπάρχει προέκταση ο καυστήρας δεν µπορεί 

να βγει µε περιστροφή στον µεντεσέ 

Εγκατάσταση του καυστήρα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίρος  Βίδες στερέωσης 
Φλάντζα καυστήρα  Μπουζόνια στερέωσης 
Βίδες στερέωσης  Παξιµάδια στερέωσης 
∆ιασκορπιστής  Μπουζόνια στερέωσης  

 
Περιστροφή καυστήρα µε τον µεντεσέ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συναρµολόγηση καυστήρα µε περιστροφή 180° 
Όπως τα ως άνω. Αλλά µε επιπλέον : 
 Στερεώστε την φλάντζα καυστήρα  µε περιστροφή 180° 
 Συναρµολογείστε το χειριστήριο εντολών µε την βάση του 
στην αντίθετη πλευρά του κελύφους του καυστήρα 
 Αφαιρέστε τις γωνίες στερέωσης  από το κέλυφος του 
καυστήρα 
 Αφαιρέστε τα φλεξίµπλ πετρελαίου  από την αντλία. 
 Αφαιρέστε την αντλία πετρελαίου (δες κεφ. 7.8) και 
τοποθετείστε την αφού την περιστρέψετε κατά 180°. 
 Αφαιρέστε την κεφαλή µπεκ (δες κεφ. 7.3) και 
τοποθετείστε τα καλώδια υψηλής από το δεύτερο 
ελαστικό. 
 Τοποθετείστε την κεφαλή µπεκ αφού την περιστρέψετε 
κατά 180°(δες κεφ. 7.3). 
 Τοποθετείστε τα φλεξίµπλ πετρελαίου  στην αντλία. 

Συναρµολόγηση καυστήρα µε περιστροφή 180° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γωνίες στερέωσης  Χειριστήριο εντολών 
Φλάντζα καυστήρα  Φλεξίµπλ πετρελαίου 
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Εγκατάσταση φλεξίµπλ πετρελαίου 
Η µη κανονική προσαρµογή των φλεξίµπλ 
πετρελαίου µπορούν να κάνουν την αντλία να 
λειτουργήσει ξερή και να χαλάσει.  
Όταν συνδέεται τα φλεξίµπλ προσέξτε την 
σωστή τοποθέτηση αναρρόφησης και 
επιστρεφοµένων καθώς και του φίλτρου. 
Κατά την τοποθέτηση των φλεξίµπλ προσέξτε 
µην τσακίζουν και µπορεί να περιστραφεί ο 
καυστήρας κατά το άνοιγµα του σε θέση 
συντήρησης. 

Για µονοσωλήνια λειτουργία µετατρέψτε την αντλία (δες κεφ. 
3.2). 
 

Εγκατάσταση φλεξίµπλ πετρελαίου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Φλεξίµπλ πετρελαίου  Λάστιχο 
 Στήριγµα φλεξίµπλ   Φίλτρο πετρελαίου 

 
 

 
4.6 Ηλεκτρικές συνδέσεις 

1. Ελέγξτε την πολικότητα στο βύσµα  και . ∆ες 
ηλεκτρικό διάγραµµα στο κεφ. 5.4. 

2. Τοποθετήστε το τετραπολικό  βύσµα στον διαχειριστή 
καύσης ελέγχου φορτίου. 

3. Τοποθετήστε το επταπολικό βύσµα  στον διαχειριστή 
καύσης από τον λέβητα. 

 
Προσοχή στην τάση του δικτύου να ελεγχθεί µε αυτό του 
καυστήρα. 
 

Ηλεκτρικές συνδέσεις 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Τετραπολικό βύσµα ελέγχου φορτίου. 
 Επταπολικό βύσµα από τον λέβητα  

 
Με τον WG40 προσέξτε τα επόµενα : 
Η επταπολική παροχή πρέπει να ασφαλισθεί µε 
10 Α ασφάλεια. Για όργανα του λέβητα που είναι 
επιτρεπτή η λειτουργία µέχρι 6,3 Α , δίδουµε 
ξεχωριστή παροχή µέσω ασφάλειας 10 Α (το 
ξεχωριστό ρελέ κινητήρα υπάρχει σαν 
αξεσουάρ). 

Ασφάλεια ξεχωριστής παροχής:  ελάχιστη 10 Α Τ 
µέγιστη 16 Α Τ 

 

Ξεχωριστή παροχή κινητήρα καυστήρα WL40 
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4.7 Επιλογή µπεκ 

Ο καταµερισµός του φορτίου πρέπει να κατανεµηθεί στα δύο 
µπεκ. Συνήθως το πρώτο µπεκ παραλαµβάνει το 55% του 
συνολικού φορτίου. Σε ζήτηση του πλήρους φορτίου, το 
δεύτερο µπεκ αυξάνει το φορτίο καύσης στο συνολικό φορτίο 
καύσης. Η επιλογή των µπεκ µπορεί να είναι διαφορετική και 
γίνεται από το ζητούµενο φορτίο, και την κατασκευή του 
εναλλάκτη. 
 
Συνιστούµε την χρήση µπεκ πλήρους κώνου και γωνίας 
ξεκασµού 60°. Σηµειώστε ότι αυτά τα χαρακτηριστικά 
αλλάζουν µε την µεταβολή της πίεσης. Τα χαρακτηριστικά 
εφαρµόζονται σε πίεση 10 bar. Πολλές δοκιµές σε 
διαφορετικούς λέβητες έδειξαν ότι ο κατωτέρω πίνακας δίδει 
τα καλύτερα αποτελέσµατα καύσης και απόδοσης χαµηλών 
εκποµπών. 
 
Πίνακας επιλογής µπεκ  
 
Τύπος 
καυστήρα 

Φλογοκεφαλή Κατασκευαστή
ς 

Χαρακτηριστικά 
µπεκ 

WL3Ο Ζ-C W30/2 Fluidics 60° S 
  Steinen 60° S, SS 
WL4Ο Ζ-Α W40/1 Fluidics 60° S 
  Steinen 60° S, SS 
 
Πίνακας επιλογής µπεκ και πίεσης για τον καθορισµό της 
παροχής καυσίµου. 
 
Με τον αυτόν πίνακα µπορούµε να καθορίσουµε την παροχή 
κάθε µπεκ στην ανάλογη πίεση. Και πρέπει πάντα κατά την 
παράδοση να ελέγχονται αυτές οι τιµές ώστε να είναι 
αντίστοιχες µε τις ζητούµενες καταναλώσεις. 
 
Η µετατροπή της ζητούµενης κατανάλωσης βρίσκεται: 
Παροχή πετρελαίου (kW/h) = Ζητούµενη ισχύς (kW)/ 11,9 
 
Παροχή µπεκ (κg/h) µε πίεση αντλίας 10 έως 14 bar. 
Μέγεθος µπεκ 
(US gph)** 

P = 10 bar 12 bar 14 bar 
 

0,75 2,8 3,1 3,4 
0,85 3,2 3,5 3,8 
1,00 3,8 4,2 4,5 
    
1,10 4,2 4,6 5,0 
1,25 4,7 5,2 5,6 
1,35 5,1 5,6 6,1 
    
1,50 5,7 6,2 6,7 
1,65 6,3 6,9 7,4 
1,75 6,6 7,3 7,9 
    
2,00 7,6 8,3 9,0 
2,50 9,5 10,4 11,2 
2,75 10,4 11,4 12,3 
    
3,00 11,4 12,5 13,5 
3,50 13,3 14,6 15,7 
4,00 15,2 16,6 18,0 
    
4,50 17,1 18,7 20,2 
5,00 19,0 20,8 22,5 
5,50 20,9 22,8 24,8 
6,00 22,8 25,0 27,0 
 
Τα στοιχεία του πίνακα ελήφθησαν από τον κατασκευαστή 
του µπεκ. 
** Σε πίεση ψεκασµού 7 bar 

Παράδειγµα επιλογής µπεκ 
 
Τύπος καυστήρα WL40Z-A 
Απαιτούµενη ισχύς QF= 450 kW 
 
Πλήρες φορτίο (2o στάδιο): 
450 kW    450/11,9=37,8 kg/h 
 
Μερικό φορτίο (1o στάδιο): 
450 kW/0,55=248 kW  248/11,9=20,8 kg/h 
 
Κατανοµή φορτίου: 
1o στάδιο:    20,8 kg/h 
2o στάδιο: 37,8 kg/h-20,8 kg/h= 17,0 kg/h 
 
Συνιστώµενη πίεση αντλίας:  12 bar 
 
Από τον πίνακα συνάγουµε  
1o στάδιο: 
20,8 kg/h, 12 bar, µέγεθος µπεκ 5,0 gph 20,8 kg/h * 
 
2o στάδιο: 
17,0 kg/h, 12 bar, µέγεθος µπεκ 4,0 gph 16,6 kg/h 
     37,4 kg/h 
 
* Με αυτές τις τιµές θα κάνουµε επίσης επιλογή της θέσης 
διασκορπιστή και ντάµπερ αέρα από το διάγραµµα 
ρύθµισης κεφ. 5.3. 
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5. Ρύθµιση και παράδοσης 
5.1 Σηµειώσεις ασφαλείας κατά την πρώτη εκκίνηση 

Η πρώτη εκκίνηση πρέπει να γίνει µόνο από τον προµηθευτή, 
κατασκευαστή ή εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο. Πρέπει να 
γίνει έλεγχος όλων των ασφαλιστικών και ελεγκτικών 
διατάξεων. Να γίνει δοκιµή ρύθµισης των και έλεγχος εάν είναι 
σωστά ρυθµισµένα. 

Επίσης πρέπει να γίνει έλεγχος εάν έχουν ασφαλισθεί µε τις 
κατάλληλες ηλεκτρικές ασφάλειες και υπάρχουν όλες οι 
ασφάλειες έναντι τυχαίας επαφής µε γυµνά µέρη καθώς και 
όλη η συνδεσµολογία. 
 
 

5.2 Προετοιµασία πρώτης εκκίνησης 

Εξαέρωση της παροχής καυσίµου 
Η παροχή πετρελαίου να εξαερωθεί τόσο ώστε 
να αφαιρεθεί όλος ο αέρας και να συµπληρωθεί 
µε πετρέλαιο. Αλλιώς η αντλία µπορεί να 
λειτουργήσει ξερή και να κολλήσει. 
 

 
Τοποθετείστε ένα µανόµετρο 
Για τον έλεγχο της πίεσης του ανεµιστήρα κατά την πρώτη 
παράδοση. 

Μανόµετρο (πίεση ανεµιστήρα στην κεφαλή µείξης) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συνδέστε µανόµετρο στην αντλία πετρελαίου 
(∆ες κεφ. 3.2) 
1. Συνδέστε µανόµετρο πίεσης. 
2. Συνδέστε µανόµετρο υποπίεσης. 
 
 

Μανόµετρο ελέγχου πίεσης στη αντλία πετρελαίου 
 

Μανόµετρο πίεσης 
κατάθλιψης. 
 
Κλείστε τον 
σφαιροκρουνό 
µετά την µέτρηση. 

 
 
 
 
 
 

 Μανόµετρο πίεσης ή υποπίεσης µε µαστό. 
 Σύνδεση µανοµέτρου. 

 
Λίστα ελέγχων πριν την πρώτη εκκίνηση 
 Η θερµαντική συσκευή είναι συναρµολογηµένη έτοιµη για 
εκκίνηση. 
 Ότι ακολουθήθηκαν οι οδηγίες του κατασκευαστή της 
θερµαντικής συσκευής. 
 Ότι έγιναν σωστά όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις. 
 Η θερµαντική συσκευή και το κύκλωµα θέρµανσης είναι 
πλήρης θερµαντικού µέσου. 
 Οι δίοδος των καυσαερίων είναι ελεύθερη. 
 Τυχόν κλαπέ ασφαλείας είναι έτοιµα για λειτουργία. 
 Τα ντάµπερ καυσαερίων είναι ανοικτά. 
 Οι ανεµιστήρες σε αερολέβητες λειτουργούν ορθά. 
 Υπάρχει επάρκεια νωπού αέρα καύσης. 
 Ότι είναι έτοιµα τα σηµεία λήψης δείγµατος καυσαερίων. 
 Η στάθµη του νερού είναι ελεγµένη. 

 Οι θερµοστάτες, πιεσοστάτες και άλλες διατάξεις 
ασφαλείας είναι σε λειτουργική κατάσταση. 
 Υπάρχει ζήτηση θέρµανσης. 
 Έγινε εξαέρωση των αγωγών καυσίµου. 
 Τοποθετήθηκαν τα κατάλληλα µπεκ (δες κεφ. 4.7). 
 Η απόσταση µεταξύ διασκορπιστή και µπεκ είναι 
σωστή(δες κεφ. 7.6). 
 Η ρυθµίσεις των ηλεκτροδίων έναυσης είναι σωστές (δες 
κεφ. 7.5). 
 Ο καυστήρας είναι στην θέση του κλειστός και 
ασφαλισµένος. 

 
Σηµείωση Εξαρτάται από τις συνθήκες της εγκατάστασης 

εάν απαιτούνται και τυχόν άλλοι έλεγχοι. 
Ελέγξτε τα φυλλάδια οδηγιών των άλλων 
εξαρτηµάτων της εγκατάστασης. 
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5.3 Πρώτη εκκίνηση και ρυθµίσεις 

Προσδιορισµός βασικών τιµών για την προρρύθµιση 
1. Υπολογίστε την παροχή πετρελαίου (ισχύ λειτουργίας) για 

το µερικό και πλήρες φορτίο.  
2. Επιλέξτε τα µπεκ (δες κεφ. 4.7). 
3. Επιλέξτε και σηµειώστε την θέση διασκορπιστού για το 

πλήρες φορτίο. 
4. Επιλέξτε και σηµειώστε την θέση του ντάµπερ για το 

πλήρες και µερικό φορτίο. 
5. Επιλέξτε και σηµειώστε την θέση του ντάµπερ για την 

εµπλοκή της βαλβίδας 2ου σταδίου. Το σηµείο εµπλοκής 
πρέπει να είναι στο 1/3 της διαδροµής από το µερικό 
φορτίο στο ολικό φορτίο. 
Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστού της 
θερµαντικής συσκευής. 

 

Βασικές τιµές προρρύθµισης 
Ο καυστήρας µπορεί να προρρυθµισθεί κατά την πρώτη 
εκκίνηση βάσει των διαγραµµάτων ρύθµισης διασκορπιστή 
και ντάµπερ αέρα. Οι τιµές ρύθµισης είναι αντίστοιχες µε τις 
µέγιστες τιµές αντίθλιψης DIN EN 303 και πρέπει να 
προσαρµοστούν κατά την ρύθµιση του καυστήρα ώστε να 
έχουµε τις βέλτιστες τιµές καυσαερίων. Συνήθως οι τιµές του 
CO2 που επιτυγχάνουµε µε τις προρρυθµίσεις είναι 12,5% µε 
13,5%. Οι προρρύθµιση δεν µπορεί µε κανένα τρόπο να 
αγνοήσει την ανάγκη για µετρήσεις καυσαερίων. 
 
Σηµείωση Η ρύθµιση του διασκορπιστή αφορά το πλήρες 

φορτίο. 
Οι ρυθµίσεις του ντάµπερ αέρα αφορούν το 
µερικό και πλήρες φορτίο. 

 
 
Βασικές τιµές προρρύθµισης διασκορπιστή WL30Z-C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Βασικές τιµές προρρύθµισης ντάµπερ αέρα WL30Z-C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Βασικές τιµές προρρύθµισης διασκορπιστή WL40Z-A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Βασικές τιµές προρρύθµισης ντάµπερ αέρα WL40Z-A 
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Πιέσεις οδηγός πριν την κεφαλή µείξης 
Εάν ο καυστήρας προρρυθµισθεί κατά την πρώτη εκκίνηση 
επιτυγχάνουµε τις παράπλευρες τιµές του διαγράµµατος 
εξαρτώµενο βέβαια από τις αντίστοιχες αντιθλίψεις του 
εναλλάκτη. 
 
 

Πιέσεις οδηγός πριν την κεφαλή µείξης WL30Z-C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πιέσεις οδηγός πριν την κεφαλή µείξης WL40Z-A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ρυθµίστε τον διασκορπιστή 
 Στρέψτε την βίδα ρύθµισης µέχρι να φανεί η τιµή 
ρύθµισης του διασκορπιστή 

 
Σηµείωση Στην θέση ρύθµισης 0 η ένδειξη έρχεται στο 

επίπεδο της κεφαλής µείξης (η κλίµακα δεν 
φαίνεται). 

∆είκτης θέσης ρύθµισης θέσης διασκορπιστή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Σηµείωση Το εύρος λειτουργίας περιγράφεται πάντα από 

τα 4 λειτουργικά σηµεία (P0, P1, P2, P9). Κάθε 
σηµείο προσδιορίζεται από την θέση ρύθµισης 
του ντάµπερ αέρα. 

 
Μερικό φορτίο 
Το χαµηλότερο σηµείο λειτουργίας του εναλλάκτη, ποτέ όµως 
από το χαµηλότερο δυνατό φορτίο του καυστήρα. 
 

 
Περιγραφή λειτουργικών  

σηµείων 
Εργοστασιακές 

προρρυθµίσεις ντάµπερ 
αέρα 

P0 Φορτίο έναυσης 40,0° 
P1 Μερικό φορτίο 40,0° 

P2 Σηµείο εµπλοκής  
2ης Η/Μ βαλβίδας 45,0° 

P9 Πλήρες φορτίο 65,0° 
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Ενέργεια Ανταπόκριση συσκευής Προβολή 
   
Προρρυθµίσεις στον διαχειριστή καύσης 
 

  

1. Αφαιρέστε το βύσµα 7 στον διαχειριστή καύσης 
 

  

2. Συνδέστε την παροχή ρεύµατος προ του καυστήρα
∆ιακόπτης εντός 

Ο διαχειριστής καύσης πάει στην θέση 
αναµονής "Stand-by" 
 
 

 

3. Πιέστε το  και   συγχρόνως. 
 

Ο διαχειριστής καύσης πάει στην θέση 
ρυθµίσεων 
 

 

4. Πιέστε το  Η οθόνη δείχνει την εργοστασιακή 
προρρύθµιση στο πλήρες φορτίο P9 
 
 

 

5. Κρατήστε πατηµένο το  και πατώντας το  ή 
 ρυθµίστε την τιµή του ντάµπερ αέρα για το 

πλήρες φορτίο (προσηµειωµένη τιµή από το 
διάγραµµα) 

  

6. Πιέστε το   Η οθόνη δείχνει την εργοστασιακή 
προρρύθµιση στο µερικό φορτίο P1 
 

 

7. Κρατήστε πατηµένο το  και πατώντας το  ή 
 ρυθµίστε την τιµή του ντάµπερ αέρα για το 

µερικό φορτίο  

 
 
 

 

8. Πιέστε το   Η οθόνη δείχνει την εργοστασιακή 
προρρύθµιση στο φορτίο έναυσης P0 
 

 

9. Κρατήστε πατηµένο το  και πατώντας το  ή 
 ρυθµίστε την τιµή του ντάµπερ αέρα για το 

φορτίο έναυσης P0 όσο το P1 

  

10. Πιέστε το  
 
 

  

11. Κρατήστε πατηµένο το  και πατώντας το  ή 
 ρυθµίστε την τιµή µεταγωγής για την 2η 

βαλβίδα P2 

  

12. Πιέστε το  για την επιβεβαίωση της τιµής της 
προρρύθµισης 

Ο καυστήρας τώρα είναι έτοιµος για 
λειτουργία 
 

 

 
 
Σηµείωση Εάν γίνει διακοπή τάσης προς τον καυστήρα 

κατά την διάρκεια των εργασιών ρύθµισης 
συνεχίστε ως εξής: 

1. Πιέστε το  και  συγχρόνως. 
2. Πηγαίνετε στο τελευταίο σηµείο ρύθµισης 

πιέζοντας το . 
 
∆ιαχειριστής καύσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κίνδυνος έκρηξης ! 
Η δηµιουργία CO, λόγω µη ορθής ρύθµισης του 
καυστήρα. Ελέγξτε το CO σε όλα τα σηµεία 
ρύθµισης. Εάν διαπιστωθεί CO ρυθµίστε τον 
καυστήρα ώστε τα CO να είναι χαµηλότερα από 
50 ppm. 
Βαθµός αιθάλης <1. 
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Ενέργεια Ανταπόκριση συσκευής Προβολή 
   
Παράδοση   
1. Τοποθετείστε το βύσµα γεφύρωσης 7 

 
Ο καυστήρας εκκινεί βάσει της ακολουθίας 
λειτουργιών και πάει στην θέση έναυσης 
P0 
 

 

2. Ρυθµίστε την πίεση της αντλίας 
 

  

Ρύθµιση λειτουργικών σηµείων   
1. Πιέστε το  για 1 δευτερόλεπτο.  Ο καυστήρας πάει στην θέση P1 µερικό 

φορτίο 
 
 

 

2. Πιέστε το   Ο καυστήρας πάει στην θέση P9 πλήρες 
φορτίο 
 

 

3. Κρατήστε πατηµένο το  και πατώντας το  ή 
 ρυθµίστε την τιµή του ντάµπερ για την 

βελτιστοποίηση της καύσης στο P9 

  

4. Πιέστε το  Ο καυστήρας πάει στην θέση P1 µερικό 
φορτίο 
 

 

5. Κρατήστε πατηµένο το  και πατώντας το  ή 
 ρυθµίστε την τιµή του ντάµπερ για την 

βελτιστοποίηση της καύσης στο P1 

  

6. Πιέστε το  Ο καυστήρας πάει στην θέση P0 φορτίο 
έναυσης 

 

7. Κρατήστε πατηµένο το  και πατώντας το  ή 
 ρυθµίστε την τιµή του ντάµπερ όσο στο P1 

  

8. Πιέστε το  για 1 δευτερόλεπτο.  Ο καυστήρας πάει στην θέση P1 µερικό 
φορτίο 
 
 

 

9. Πιέστε το   Ο καυστήρας πάει στην θέση P9 πλήρες 
φορτίο 
 

 

10. Πιέστε το   Ο καυστήρας δείχνει την τιµή για την 
µεταγωγή της 2ης βαλβίδας 
 

 

Λειτουργία   

 Πιέστε το  και  συγχρόνως. Ο διαχειριστής καύσης αλλάζει από 
µορφή ρυθµίσεων σε µορφή λειτουργίας. 
Και βάσει των απαιτήσεων φορτίου ο  
καυστήρας πάει στο µερικό (1η βαθµίδα) 

 

 Ή  
 Στο πλήρες φορτίο (2η βαθµίδα) 

 
 

 

 
 
Έλεγχος εκκίνησης 
1. Αφαιρέστε το 7-πολικό βύσµα , περίµενε 2 µε 3 

δευτερόλεπτα και ξανατοποθετείστε το. 
 
2. Παρακολουθείστε την συµπεριφορά στο φορτίο έναυσης 

και την εµπλοκή της βαλβίδας 2ου σταδίου: 
• Η περίσσια αέρα πριν την εµπλοκή της βαλβίδας δεν 
πρέπει να είναι αυξηµένο. 

• Η φλόγα δεν πρέπει να σβήνει. 
Εάν απαιτείται επαναρυθµίστε. 
 

3. Μετρήστε την πίεση αέρα πριν την κεφαλή µείξης. 
 
4. Μετρήστε και καταγράψτε τα αποτελέσµατα µετρήσεων 

καυσαερίων. 
 
5. Καταγράψτε τις ρυθµίσεις στο αυτοκόλλητα πινακιδάκι και 

κολλήστε το στο κέλυφος του ανεµιστήρα. 

Ο καυστήρας εκκινεί στον τρόπο λειτουργίας σύµφωνα µε την 
λειτουργική ακολουθία. 
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Ενέργεια Ανταπόκριση συσκευής Προβολή 
   
Πρόσθετες διορθώσεις (εάν απαιτείται)   
1. Ο καυστήρας λειτουργεί στον τρόπο λειτουργίας 

Αφαιρέστε το βύσµα γεφύρωσης 7 στον διαχειριστή 
καύσης 
 

Ο καυστήρας διακόπτη την λειτουργία του. 
Ο διαχειριστής καύσης πάει στην θέση 
αναµονής "Stand-by" 
 

 

2. Πιέστε το  και  συγχρόνως. Ο διαχειριστής καύσης πάει στην οθόνη 
ρυθµίσεων 
 
 

 

3. Τοποθετείστε το βύσµα 7 στον διαχειριστή καύσης
 

Ο καυστήρας εκκινεί και παραµένει στο 
σηµείο έναυσης P0 
 
 

 

4. Πιέστε το  ή  τα διάφορα λειτουργικά σηµεία 
P0, P1, P9 και P2 µπορούν να ελεγχθούν 

  

Επιστροφή στον τρόπο λειτουργίας   
1. Γυρίστε στο P2   

2. Πιέστε το  και   συγχρόνως. 
 

  

3. Σηµειώστε όλες τις ρυθµίσεις στο αυτοκόλλητο 
καρτελάκι α και κολλήστε το στο κέλυφος της 
κεφαλής µείξης πάνω από το παλιό. 

  

 
Βελτιστοποίηση της καύσης 
• Αυξήστε την πίεση και ταχύτητα ανάµειξης: 

 Στρέψτε την βίδα ρύθµισης του διασκορπιστή προς τα 
αριστερά. 
Η απόσταση του διασκορπιστή από την φλογοκεφαλή 
µίκρυνε. 
 Για την διόρθωση της περίσσειας αέρα που µειώθηκε, 
αυξήστε τις µοίρες ανοίγµατος του ντάµπερ αέρα στο 
πλήρες φορτίο P9. 

 
Βελτιστοποίηση της έναυσης 
• Ανάψτε µε µειωµένο αέρα: 

 Ρυθµίστε την έναυση P0 µε µειωµένο αέρα, περίπου 
3° µε 5° λιγότερο από το P1. 

 
Βελτιστοποίηση της σταθερότητας φλόγας καύσης στο 
πλήρες φορτίο 
• Μειώστε την πίεση και ταχύτητα ανάµειξης: 

 Στρέψτε την βίδα ρύθµισης του διασκορπιστή προς τα 
δεξιά. 
Η απόσταση του διασκορπιστή από την φλογοκεφαλή 
µεγάλωσε. 
 Για την διόρθωση της περίσσειας αέρα που αυξήθηκε, 

µειώστε τις µοίρες ανοίγµατος του ντάµπερ αέρα στο 
πλήρες φορτίο P9. 

 
• Χρησιµοποιείστε το επόµενο µικρότερο µπεκ αυξάνοντας 

την πίεση της αντλίας. 
 
• Χρησιµοποιείστε µπεκ άλλου κατασκευαστή. 
 
Σηµείωση Ελέγξτε και εάν απαιτείται ρυθµίστε ξανά µετά 

από κάθε αλλαγή. 
Τελικές εργασίες 
1. Μετά την ρύθµιση του καυστήρα αφαιρέστε όργανα όπως 

πιεσόµετρα και µανόµετρα 
 ή  
κλείστε τον σφαιροκρουνό. 

2. Κλείστε στεγανά τα ανοίγµατα µέτρησης. 
3. Ελέγξτε το σήµα φλόγας και καταγράψτε. 
4. Καταγράψτε τις µετρήσεις στο φύλλο ελέγχου. 
5. Συµβουλέψτε τον χρήστη για την χρήση του εξοπλισµού. 
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5.4 Ακολουθία λειτουργίας και ηλεκτρικό διάγραµµα 

Ακολουθία λειτουργίας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χρόνοι µεταγωγής 
 
Χρόνος αναµονής εκκίνησης (Έλεγχος) ___________ 3 δευτ. 
Χρόνος σάρωσης ___________________________ 20 δευτ.  
Χρόνος ασφαλείας ____________________________ 3 δευτ. 
Χρόνος προέναυσης _________________ κατά την σάρωση. 
Χρόνος σταθεροποίησης _______________________ 2 δευτ. 
Χρόνος µετασάρωσης _________________________ 2 δευτ. 
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Ηλεκτρικό διάγραµµα 
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5.5 Οθόνη και τρόπος λειτουργίας 

Πρόσθετα από την οθόνη ρυθµίσεων, ο διαχειριστής καύσης 
έχει επίσης: 
• Οθόνη λειτουργίας. (δες κεφ. 5.4) 
• Οθόνη πληροφοριών. 
• Οθόνη παραµέτρων. 
• Μηνύµατα σφαλµάτων. 
 

Οθόνη και πίνακας ελέγχου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Οθόνη πληροφοριών 
Η οθόνη πληροφοριών µπορεί να εµφανισθεί σε κάθε στάδιο 
της ακολουθίας µόνο όσο βρίσκεται στην οθόνη λειτουργίας. 
 Πιέστε το  για περίπου 0,5 δευτ. 

Στην οθόνη εµφανίζεται µία πληροφορία δίπλα σε έναν 
αριθµό πληροφορίας (INFO NO). 
 
Για να καλέσουµε την επόµενη πληροφορία: 
 Πιέστε το  για περίπου 0,2 δευτ. 

 
Παράδειγµα: 
Χρησιµοποιηθέν καύσιµο:1772 l 

 
 

No. Εµφανιζόµενη τιµή 
0 Καταναλωθέν καύσιµο 

(µετρούµενο στην είσοδο του µετρητή παλµών) 
1 Ώρες λειτουργίας 1ου σταδίου 
2 Ώρες λειτουργίας 2ου σταδίου 
3 Αριθµός εκκινήσεων καυστήρα 
4 Αριθµός software καυστήρα 
5 Ηµεροµηνία software 
6 Αύξων αριθµός µονάδας 
7 Ηµεροµηνία δοκιµής µονάδας 
8 Τρέχουσα διεύθυνση eBus 
9 Λειτουργία παρακολούθησης λειτουργίας µε 

πετρέλαιο 
10 Τρέχουσα διεύθυνση eBus ελεγκτή 

 
Μετά την πληροφορία 10 ή παρέλευση 20 δευτερολέπτων η 
µονάδα επιστρέφει στην οθόνη λειτουργίας. 

Οθόνη συντήρησης 
Η οθόνη πληροφοριών µπορεί να εµφανισθεί σε κάθε στάδιο 
της ακολουθίας µόνο όσο βρίσκεται στην οθόνη λειτουργίας. 
 Πιέστε το  για περίπου 2,0 δευτ. 

Στην οθόνη εµφανίζεται το i για περίπου 1,5 δευτ. και µετά το 
σύµβολο . 
 
Για να καλέσουµε την επόµενη πληροφορία: 
 Πιέστε το  για περίπου 0,2 δευτ. 

 
Παράδειγµα: 
Θέση ντάµπερ αέρα στο σηµείο 
έναυσης P0 42,1°. 
 

 
No. Εµφανιζόµενη τιµή  
0 Ρύθµιση ντάµπερ αέρα στο σηµείο έναυσης  P0 
1 Ρύθµιση ντάµπερ αέρα στο µερικό φορτίο  P1 
2 Ρύθµιση µεταγωγής βαλβίδας 2ου σταδίου  P2 
9 Ρύθµιση ντάµπερ αέρα στο πλήρες φορτίο P9 
10 Τελευταίο σφάλµα (δες κεφ. 6.5.)  
11 Προηγούµενο σφάλµα  
12 Προπροηγούµενο σφάλµα  
13 Τέταρτο σφάλµα  
14 Πέµπτο σφάλµα  
15 Έκτο σφάλµα  
16 Ένταση φλόγας : 00 µη ύπαρξη φλόγας 

                            01 ασθενές σήµα φλόγας 
                                                   → ελέγξτε ! 
                            02 ασθενές σήµα φλόγας 
                                                   → ελέγξτε ! 
                            03 βέλτιστο σήµα φλόγας 
 

 

 
Μετά την πληροφορία 16 ή παρέλευση 20 δευτερολέπτων η 
µονάδα επιστρέφει στην οθόνη λειτουργίας. 
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Οθόνη παραµέτρων 
(µόνο για ειδικευµένο προσωπικό) 
Αυτός ο τρόπος µπορεί να εµφανισθεί όταν η οθόνη δείχνει 
OFF. 
1. Αφαιρέστε το καπάκι του καυστήρα. 
2. Αφαιρέστε το βύσµα γεφύρωσης 7. 

Ο καυστήρας πάει στην θέση αναµονής (Stand-by), η 
οθόνη δείχνει OFFS. 

3. Πιέστε το  και  συγχρόνως για περίπου 2 δευτ. η 
οθόνη δείχνει Pnr.0 3 

Για την αλλαγή των τιµών: 
 Πατήστε το  ή . 

 
Για την µετάβαση στην επόµενη παράµετρο: 
 Πατήστε το . 

 
Παράδειγµα: 
Μετασάρωση 28 δευτ. 

 
 
 

No. Τιµή  
0 3 Σηµείωση επί του επιπέδου 

παραµέτρων (δεν µπορεί να αλλάξει). 
1 03h, 13h, 33h,  

73h, F3H 
Λεπτοµέρειες επί της διεύθυνσης 
eBus 

2 0 ;έως 25,5 Ρύθµιση της θέσης ντάµπερ αέρα σε 
µοίρες κατά την αναµονή 

4 0 ;έως 240 Μετασάρωση σε δευτ. 
5 0 ;ή 1 0 = µη αποθήκευση σφαλµάτων 

1 = αποθήκευση σφαλµάτων. Για το 
καθάρισµα της µνήµης : 
 Πατήστε και κρατήστε το  και 

 για 2 δευτ. 
6 1 ;έως 255 Συντελεστής για τον προσδιορισµό της 

κατανάλωσης καυσίµου. 
Ρύθµιση βάσει του αριθµού παλµών 
του µετρητή. 
Τιµή παλµών:  
Παλµοί µετρητού ανά 1 lt (ή έξοδος 
χαµηλών παλµών NF) 

7 On ή off Εάν χρησιµοποιείτε πιεσοστάτη 
πετρελαίου βάλτε 1 ή ON 

8 10h, 17h, 30h, 
37h, 70h, 77h, 
foh, f7h 

∆ιεύθυνση ρυθµιστού eBus 

 
Μετά την πληροφορία 8 ή παρέλευση 20 δευτερολέπτων η 
µονάδα επιστρέφει στην οθόνη λειτουργίας. 
 
 

Μηνύµατα σφάλµατος 
Ο διαχειριστής καύσης περιλαµβάνει ένα σύστηµα µηνυµάτων 
σφάλµατος. ∆είχνει στην οθόνη µέσω κωδικού την αιτία 
σφάλµατος που δηµιούργησε την λειτουργική ανωµαλία. 
 
Για την επανάταξη του καυστήρα: 
 Πατήστε το . 

 
Παράδειγµα: Μη ύπαρξη σήµατος 
φλόγας µετά τον χρόνο 
ασφαλείας. 
(Η οθόνη αναβοσβήνει) 

 
No. Μήνυµα σφάλµατος 
01 . . 15 Εσωτερική βλάβη (RAM/ ROM έλεγχος, 

παρακολουθητικός χρόνος προγράµµατος) 
29 . .32, 
35 

Εσωτερική βλάβη (στην µονάδα 
προγραµµατισµού) 

70 . . 79 Εσωτερική βλάβη (χαµηλή τάσης ή κακής επαφής 
βύσµατος, βραχυκύκλωµα κλπ.) 

45 . . 5e Εσωτερική βλάβη (µονάδας µε τον υπολογισµό 
χαρακτηριστικών τιµών) 

22 Η επαφή πιεσοστάτη πετρελαίου δεν ;έκανε 
µεταγωγή (Μόνο µε επιλογή ON για πιεσοστάτη 
πετρελαίου). 

25 Μη ύπαρξη σήµατος φλόγας µετά τον χρόνο 
ασφαλείας 

26 Κλείδωµα λόγω εξωτερικού φωτός 
27 Απώλεια φλόγας κατά την διάρκεια της 

λειτουργίας 
28 Βραχυκύκλωµα αισθητηρίου φλόγας 
63 Υπέρβαση χρόνου κίνησης κινητήρα αέρα 
65 ∆εν αναγνωρίζεται ο τύπος του καυστήρα κατά 

την εκκίνηση 
67 Γενική βλάβη ελέγχου βηµατικού κινητήρα 
68 Λανθασµένο σήµα επιστροφής βηµατικού 

κινητήρα 
6A Βλάβη ανοχών βηµατικού κινητήρα αέρα 
6C Βλάβη στον έλεγχο βήµατος βηµατικού κινητήρα 
6E Ανακάτεµα βηµατικών κινητήρων 
6F Σφάλµα κατά την αναγνώριση του καυστήρα 

Φις βηµατικού κινητήρα δεν είναι σωστά 
συνδεδεµένο 
Βλάβη στον έλεγχο σηµείου αναφοράς εκκίνησης 
0 βηµατικού κινητήρα 

 

5.6 Περίοδοι διακοπής λειτουργίας 

Για µικρές διακοπές σε λειτουργία 
(π.χ. καθαρισµός καπναγωγών): 
 ∆ιακόψτε την ηλεκτρική παροχή. 

 
Για µεγάλες διακοπές σε λειτουργία 
1. ∆ιακόψτε την ηλεκτρική παροχή. 
2. ∆ιακόψτε όλες τις διατάξεις παροχής πετρελαίου. 
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6. Αιτίες και αποκατάσταση βλαβών 
Ο καυστήρας βρέθηκε εκτός λειτουργίας, σε εµπλοκή. Στην 
οθόνη που αναβοσβήνει φαίνεται ένας κωδικός βλάβης. 
Εάν δηµιουργούνται βλάβες πρώτα ελέγξτε ότι υπάρχουν οι 
βασικές προϋποθέσεις λειτουργίας. 
 
 Υπάρχει παροχή ρεύµατος ; 
 Είναι η δεξαµενή πετρελαίου και ο σφαιροκρουνός 
ανοικτός ; 
 Όλα τα όργανα ελέγχου και ασφαλείας σωστά ρυθµισµένα 

(θερµοστάτες, υδροστάτες, πιεσοστάτες, επιτηρητές 
στάθµης, χρονοδιακόπτες, διακόπτες ορίων κλπ) ; 

 
Εάν διαπιστωθεί ότι η βλάβη δεν προέρχεται από εξωτερική 
αιτία, πρέπει να ελεγχθούν οι λειτουργίες του καυστήρα. 
 

Επαναφορά: Πιέστε το . 
 

∆ια την αποφυγή ζηµίας στην εγκατάσταση , 
µην πατάτε πλέον των δύο φορών την 
απεµπλοκή σε σειρά. Εάν ο καυστήρας 
εµπλακεί (βλάβη) για τρίτη φορά καλέστε τον 
συντηρητή για έλεγχο. 

 
Οι βλάβες πρέπει να ελέγχονται και να 
αποκαθίστανται µόνο από εξειδικευµένο 
προσωπικό. 

 
 
 
Σηµείωση: Ο πίνακας που ακολουθεί είναι απλώς µία 

περίληψη πιθανών βλαβών. Για επιπλέον 
κωδικούς βλαβών δες κεφ. 5.5. 

 
 
Κατάσταση Αιτία Θεραπεία 
   
Καµιά ένδειξη στην οθόνη   
Ο καυστήρας δεν λειτουργεί Έλλειψη ηλεκτρικής παροχής Ελέγξτε την παροχή και ασφάλειες 
   
 Καµένη ασφάλεια Αντικαταστήστε µε 10A 
   
 ∆ιακοπή στο L1 προς το 7-πολικό φις Ελέγξτε διακόπτη ορίου ασφαλείας 
   
Υπάρχει τάση στο L1 του 7-πολικού 
φις αλλά η οθόνη δεν έχει καµία 
ένδειξη 

Βραχυκύκλωµα στην οθόνη  
 
Τοποθέτηση 7-πολικού φις λανθασµένη 

Επισκευάστε βραχυκύκλωµα  
 
Αποκαταστήστε 

   
 Ελαττωµατικός διαχειριστής καύσης Αντικαταστήστε (δες κεφ. 7.12) 
   
Ο καυστήρας λειτουργεί αλλά η οθόνη 
δεν έχει καµία ένδειξη 

Τοποθέτηση φις λανθασµένη Αποκαταστήστε 

   
 Ελαττωµατική οθόνη Αντικαταστήστε 
   
Ένδειξη στην οθόνη συνεχώς OFF Ανοικτό κύκλωµα ελέγχου Ελέγξτε γιατί το κύκλωµα 7-πολικού φις 

µεταξύ T1/T2 είναι ανοικτό  
   
 Τοποθέτηση 7-πολικού φις λανθασµένη Αποκαταστήστε 
   
Κινητήρας καυστήρα   
Ο κινητήρας δεν ξεκινάει  
Μήνυµα σφάλµατος: F25H 

Χαλασµένος πυκνωτής Ελέγξτε και αντικαταστήστε εάν 
απαιτείται 

   
 Χαλασµένος κινητήρας Αντικαταστήστε (δες κεφ. 7.8) 
   
Ο κινητήρας λειτουργεί συνεχώς.  Ρελέ κινητήρα ελαττωµατικά  

 
Ελαττωµατικός διαχειριστής καύσης 

Αντικαταστήστε ρελέ κινητήρα  
 
Αντικαταστήστε (δες κεφ. 7.12) 

   
Βηµατικοί κινητήρες   
Οι βηµατικοί κινητήρες έχουν ρυθµισθεί 
πολλές φορές στο 0, αυτό έχει σαν 
αποτέλεσµα την εµπλοκή και µήνυµα 
σφάλµατος:  
F 68H, F 6FH 
 
F 66H… 

Οι βίδες του βηµατικού κινητήρα πολύ 
σφικτές 
 
Ο βηµατικός κινητήρας του ντάµπερ 
αέρα χαλασµένος  

 
Ο γωνιακός µειωτήρας νωθρός 

Λασκάρατε λίγο τις βίδες 
 
 
Αντικαταστήστε τον βηµατικό κινητήρα 
 
 
Αντικαταστήστε τον γωνιακό µειωτήρα 
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Κατάσταση Αιτία Θεραπεία 
   
Αντλία   
∆εν αντλεί πετρέλαιο Κλειστός σφαιροκρουνός Ανοίξτε τον σφαιροκρουνό 
   
 Χαλασµένα γρανάζια Αντικαταστήστε την αντλία 
   
 Μη στεγανή βαλβίδα αναρρόφησης Καθαρίστε ή αντικαταστήστε 
   
 Μη στεγανή σωλήνα παροχής Επισκευάστε 
   
 Βουλωµένο φίλτρο Καθαρίστε το φίλτρο 
   
 Μη στεγανό φίλτρο Επισκευάστε 
   
 Μη στεγανή Η/Μ βαλβίδα Αντικαταστήστε την αντλία 
   
 Πτώση παροχής αντλίας Αντικαταστήστε την αντλία 
   
 Μπλοκαρισµένη αντλία Αντικαταστήστε την αντλία 
   
Έντονος θόρυβος στην αντλία Η αντλία αναρροφά αέρα Επιδιορθώστε τις σωληνώσεις 
   
 Μεγάλο κενό στην αντλία Βουλωµένο φίλτρο, κλειστός 

σφαιροκρουνός φίλτρου 
   
Ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα   
Ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα δεν ανοίγει Ελαττωµατικό πηνίο 

 
Αντικαταστήστε το πηνίο 

 Σκουπίδι στην έδρα της βαλβίδας ή 
φίλτρο βαλβίδας 

Αντικαταστήστε την βαλβίδα 

   
Έναυση   
∆εν ακούγεται σπινθήρας µε την 
µανδάλωση και µήνυµα βλάβης : F25H 

∆ιάκενο ηλεκτροδίου έναυσης πολύ 
µεγάλο 

Ρυθµίστε ηλεκτρόδιο έναυσης(δες κεφ. 
7.5). 

   
 Γείωση του ηλεκτροδίου ή της γραµµής 

υψηλής τάσης 
∆ιόρθωση σφάλµατος µε την 
αντικατάσταση καταλλήλου 
εξαρτήµατος 

   
 Ο µετασχηµατιστής υψηλής τάσης 

χαλασµένος 
Αντικαταστήστε τον µετασχηµατιστή 
υψηλής τάσης 

   
Έλλειψης τάσης στην έξοδο του 
διαχειριστή καύσης 

Ελαττωµατικός ο διαχειριστής καύσης Αντικαταστήστε τον διαχειριστή καύσης 
(δες κεφ. 7.12) 

   
Παρακολούθηση φλόγας WL30   
Το φωτοκύτταρο ή διαχειριστής καύσης 
δεν ανταποκρίνονται 

Το φωτοκύτταρο λερωµένο Καθαρίστε το 

 Θερµικά φορτισµένο φωτοκύτταρο Αντικαταστήστε το φωτοκύτταρο 
   
 Ένταση φωτισµού φλόγας πολύ 

χαµηλός  
(ρεύµα φωτοκυττάρου <4 µΑ) 

Ελέγξτε τις ρυθµίσεις του καυστήρα 

Μήνυµα βλάβης : F25H, F27H Βλάβη φλόγας Ελέγξτε σύστηµα παρακολούθησης 
φλόγας 

Παρακολούθηση φλόγας WL40   
Το LED στο φωτοκύτταρο δεν ανάβη 
Μήνυµα βλάβης : F25H 

Το φωτοκύτταρο χαλασµένο Αντικαταστήστε το φωτοκύτταρο 
 

 Το σύστηµα ελέγχου φλόγας στον 
διαχειριστή καύσης χαλασµένο 

Αντικαταστήστε τον διαχειριστή καύσης 

   
Μήνυµα βλάβης : F26H, F27H Εξωτερικός φωτισµός κατά την σάρωση 

 
Αποκαταστήστε 

 Θερµικά φορτισµένο φωτοκύτταρο 
 

Αντικαταστήστε το φωτοκύτταρο 
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Κατάσταση Αιτία Θεραπεία 
   
Γενικά λειτουργικά προβλήµατα   
Πρόβληµα έναυσης, µη δηµιουργία 
φλόγας έστω και αν υπάρχει 
σπινθήρας και παροχή πετρελαίου. 

Η ρύθµιση των ακίδων έναυσης δεν είναι 
σωστή. 

Ελέγξτε τις ρυθµίσεις των ακίδων. (δες 
κεφ. 7.5) 
 

 Η απόσταση διασκορπιστή και ακµής 
φλογοκεφαλής πολύ µικρή. 

Ελέγξτε τις ρυθµίσεις, αυξήστε την 
απόσταση S1 εάν απαιτείται (δες κεφ. 
7.6) 

   
 Σήµα αισθητήριου φλόγας χαµηλό Ελέγξτε τις ρυθµίσεις σύµφωνα µε 

παράγραφο για µη σταθερότητα 
φλόγας. 

   
Ο καυστήρας ή καύση µε παλµούς ή 
θορυβώδης. 

Λάθος ρύθµιση διασκορπιστή, η 
απόσταση διασκορπιστή και ακµής 
φλογοκεφαλής πολύ µικρή. 

Ελέγξτε τις ρυθµίσεις της κεφαλής 
µείξης, αυξήστε την απόσταση S1 εάν 
απαιτείται (δες κεφ. 7) 

   
 Λάθος επιλογή µπεκ Εάν είναι δυνατό αντικαταστήστε το 

µπεκ µε το επόµενο µικρότερο και 
µειώστε την πίεση της αντλίας. 

  Εάν απαιτείται αντικαταστήστε το µπεκ 
µε άλλο άλλου τύπου ή 
κατασκευαστού. 

 
Σηµείωση Μετά από κάθε αλλαγή στις ρυθµίσεις πρέπει να 

γίνονται µετρήσεις καυσαερίων. 
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7. Συντήρηση 
7.1 Σηµειώσεις ασφαλείας για την συντήρηση 

Η µη κανονική συντήρηση και προβλεπόµενες 
εργασίες συντήρησης εάν δεν γίνονται σωστή 
ενέχουν ανεπιθύµητες συνέπειες ακόµα και την 
απώλεια ζωής. Λάβετε σοβαρά υπ΄ όψιν τα 
ακόλουθα. 

 
Εξειδικευµένο προσωπικό 
Οι επισκευές και συντηρήσεις πρέπει να γίνονται µόνο από 
εξειδικευµένο και έµπειρο προσωπικό. 
 
Πριν από συντήρηση ή επισκευή: 
1. ∆ιακόψτε ηλεκτρικά τον εξοπλισµό. 
2. Κλείστε τον σφαιροκρουνό. 
3. Αφαιρέστε από τον διαχειριστή καύσης το 7-πολικό φις. 
 

Μετά την συντήρηση ή επισκευή: 
1. ∆οκιµή λειτουργικότητας. 
2. Ελέγξτε τις απώλειες καυσαερίων καθώς και τις τιµές 

CO2, O2 και CO. 
3. Συµπληρώστε ένα φύλο ελέγχου. 
 
∆ιακινδύνευσης της λειτουργικής ασφάλειας 
Η συντήρηση των ακολούθων εξαρτηµάτων πρέπει να γίνει 
µόνο από τον κατασκευαστή ή των αντιπροσώπων του στα 
ειδικά εξαρτήµατα. 
• Βηµατικό κινητήρα ντάµπερ αέρα. 
• Αισθητήριο φλόγας. 
• ∆ιαχειριστή καύσης µε το χειριστήριο και οθόνη. 
• Ηλεκτροµαγνητικές βαλβίδες. 
• Πιεσοστάτη πετρελαίου. 
• Αντλία πετρελαίου. 
 

 
7.2 Πρόγραµµα συντήρησης 

Συχνότητα συντήρησης 
Ο χρήστης πρέπει να έχει υπ΄ όψιν ότι πρέπει να γίνεται 
συντήρηση τουλάχιστον όλης της εγκατάστασης θέρµανσης 
-µία φορά τον χρόνο- 
από τον αντιπρόσωπο του εξοπλισµού ή άλλον εξειδικευµένο 
τεχνικό. 
 
Ελέγξτε και καθαρίστε 
• Πτερωτή και στόµιο αναρρόφησης (δες κεφ. 7.7) 
• Εξοπλισµό έναυσης (δες κεφ. 7.5 και 7.6) 
• Φλογοκεφαλή και διασκορπιστή (δες κεφ. 7.6) 
• Στοιχείο φίλτρου 
• Ντάµπερ αέρα (δες κεφ. 7.7) 
• Βηµατικό κινητήρα (δες κεφ. 7.10) 
• Αισθητήριο φλόγας. 
• Φίλτρο µπεκ και µπεκ (δες κεφ. 7.4) 
• Φλεξίµπλ πετρελαίου 
 
Έλεγχο λειτουργικότητας 
• Λειτουργία του καυστήρα µε την διαδοχή λειτουργιών (δες 

κεφ. 5.4). 
• Εξοπλισµό έναυσης. 
• Πιεσοστάτη πετρελαίου (εάν υπάρχει). 
• Παρακολούθηση φλόγας. 
• Πίεση κατάθλιψης και υποπίεσης αναρρόφησης αντλίας 

πετρελαίου. 
• Έλεγχο για τυχόν διαρροή πετρελαίου σε κάποιο 

εξάρτηµα. 
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7.3 Κεφαλή µπεκ- αφαίρεση και επανατοποθέτηση- 

Αφαίρεση 
1. Αφαιρέστε το αισθητήριο φλόγας . 
2. Αφαιρέστε το καλώδιο έναυσης  από τον 

µετασχηµατιστή έναυσης. 
3. Αφαιρέστε το φλεξίµπλ από την αντλία πετρελαίου . 
4. Λασκάρατε τις βίδες . 
5. Με µικρή περιστροφή, τραβήξτε την κεφαλή µπεκ  έξω 

από το κέλυφος. 
 
 
Για την επανατοποθέτηση, ακολουθείστε την αντίστροφη 
σειρά. 
 
 
 

Αφαίρεση και επανατοποθέτηση της κεφαλής µπεκ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Αισθητήριο φλόγας   Καλώδιο έναυσης 
 Βίδες Combi-Torx M4  Φλεξίµπλ πετρελαίου 
 Κεφαλή µπεκ   

 
7.4 Μπεκ - αφαίρεση και επανατοποθέτηση- 

Αφαίρεση 
1. Περιστρέψτε τον καυστήρα στην ανοικτή θέση. 
2. Αφαιρέστε τα καλώδια έναυσης . 
3. Λασκάρατε την βίδα . 
4. Τραβήξτε τον διασκορπιστή  από την κεφαλή µπεκ . 
5. Αφαιρέστε τα µπεκ  και . Κρατείστε κόντρα την κεφαλή 

µπεκ όταν ξεβιδώνετε τα µπεκ. 
 
Τοποθέτηση 
Για την επανατοποθέτηση, ακολουθείστε την αντίστροφη 
σειρά. Προσέξτε: 
• Την θέση των µπεκ για την 1η και 2η βαθµίδα. 
• Την απόσταση µεταξύ µπεκ και διασκορπιστή (δες κεφ. 

7.6). 
• Την ρύθµιση των ακίδων έναυσης (δες κεφ. 7.5). 
 
Σηµείωση Εάν τα µπεκ είναι λερωµένα 

• Μην τα καθαρίζεται. 
• Αντικαταστήστε µε καινούργια. 

Αφαίρεση και επανατοποθέτηση µπεκ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Καλώδια έναυσης  Μπεκ 1ου σταδίου 
 Βίδα  Μπεκ 2ου σταδίου 
 ∆ιασκορπιστής  Κεφαλή µπεκ 

 
 
7.5 Ηλεκτρόδιο έναυσης - ρυθµίσεις- 

 Αφαιρέστε την κεφαλή µπεκ (δες κεφ. 7.3). 
 
Σηµείωση Τα ηλεκτρόδια δεν πρέπει να βρέχονται από την 

δέσµη του πετρελαίου. 
 
Τύπος  ∆ιάσταση σε χιλιοστά 
καυστήρα a b c 
WL30Z-C 2,0…3,0 2,0 2,0 
WL40Z-A 2,5…3,0 2,0…2,5 3,0 
 

∆ιαστάσεις ρυθµίσεις ηλεκτροδίων έναυσης 
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7.6 Κεφαλή µείξης - ρυθµίσεις - 

Εάν διαπιστωθεί εναπόθεση εξανθρακωµάτων ή πετρελαίου 
στον διασκορπιστή ή φλογοκεφαλή, πρέπει να ελεγχθούν οι 
ρυθµίσεις. 
Η απόσταση µεταξύ του διασκορπιστή και της ακµής 
(διάσταση S1) του κελύφους της φλογοκεφαλής δεν µπορεί να 
µετρηθεί µονταρισµένος παρά µόνο σε λέβητες µε 
περιστρεφόµενη πόρτα. Εάν δεν υπάρχει τέτοια πόρτα για τον 
έλεγχο αφαιρέστε την κεφαλή µπεκ (δες κεφ. 7.3)και µετρείστε 
την διάσταση L. 
 
 Λάθος ρυθµίσεις της κεφαλής µείξης µπορούν 

να προκαλέσουν την δηµιουργία αιθάλης ή CO. 
 
 
 
 
Βασικές ρυθµίσεις 
1. Ρυθµίστε την βίδα ένδειξης θέσης διασκορπιστή  

στρέφοντας την βίδα ρύθµισης  µέχρι ο δείκτης 0 να 
έρθει πρόσωπο µε την πλάκα (διάσταση X=0). 

2. Ελέγξτε την απόσταση S1 ή L 
 
Σε περίπτωση απόκλισης: 
1. Ρυθµίστε την απόσταση S1 ή L στρέφοντας την βίδα 

ρύθµισης  
2. Αφαιρέστε το πλαστικό καπάκι από τον δείκτη θέσης 

διασκορπιστή . 
3. Στρέψτε την βίδα ρύθµισης µε ένα κλειδί Άλλεν µέχρι ο 

δείκτης θέσης να έρθει έτσι ώστε η ένδειξη θέσης 
διασκορπιστή 0 να είναι πρόσωπο µε την πλάκα . 

4. Τοποθετείστε το πλαστικό καπάκι. 
 
Προσοχή! Πάντα οι ρυθµίσεις για την θέση του 

διασκορπιστή σε σχέση µε την φόρτιση, να 
γίνονται από την βίδα ρύθµισης διασκορπιστή 
και ποτέ από την βίδα ένδειξης θέσης 
διασκορπιστή. 

 
Βασικές ρυθµίσεις 
  L X S1 a 
  χιλ. χιλ. χιλ. χιλ. 
WL30Z-C 413±1 0 9 5...6 
     
 L X S1 a 
 χιλ. χιλ. χιλ. χιλ. 
WL40Z-A 524±1 0 13,5 5...6 
 

Ρυθµίσεις κεφαλής µείξης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Φλάντζα καυστήρα  Φλογοκεφαλή 
 Κεφαλή µπεκ  Βίδα ρύθµισης 
 Μπεκ  ∆είκτης ρύθµισης 
 ∆ιασκορπιστής  Πλάκα κεφαλής 
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7.7 Θέση συντήρησης κελύφους πτερωτής 

Η θέση συντήρησης κελύφους πτερωτής επιτρέπει: 
• Καθαρισµό των αγωγών αέρα και πτερωτής. 
• Πρόσβαση στο ντάµπερ αέρα. 
• Την τοποθέτηση ή αφαίρεση του κινητήρα. 
 
Σηµείωση Εάν ο καυστήρας έχει συναρµολογηθεί 

αντεστραµµένος κατά 180° δεν είναι δυνατή η 
τοποθέτηση του κελύφους στην θέση 
συντήρησης. 

 
1. Αφαιρέστε την κεφαλή µπεκ (δες κεφ. 7.3). 
2. Αποσυνδέστε το φις ΑΡ. 4 (µετασχηµατιστής υψηλής). 
3. Αφαιρέστε το καπάκι  και αποσυνδέστε τα φις. 
4. Αφαιρέστε τους φλεξίµπλ πετρελαίου . 
5. Κρατήστε το καπάκι του κελύφους του ανεµιστήρα και 

αφαιρέστε τις βίδες . 
6. Κρεµάστε το καπάκι του κελύφους του ανεµιστήρα στο 

στήριγµα . 
 
 
Για την επανατοποθέτηση του κελύφους του ανεµιστήρα, 
ακολουθείστε την αντίστροφη σειρά. 

Θέση συντήρησης κελύφους πτερωτής 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Καπάκι  Φλεξίµπλ πετρελαίου 
 Βίδες Combi-Torx   Στήριγµα 
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7.8 Αντλία πετρελαίου - αφαίρεση και επανατοποθέτηση - 

1. Αφαιρέστε το φις ΑΡ. 1. 
2. Αφαιρέστε τα φλεξίµπλ  και το φλεξιµπλ πίεσης  από 

την αντλία πετρελαίου . 
3. Λασκάρετε τις βίδες . 
4. Αφαιρέστε την αντλία πετρελαίου  από τον κινητήρα. 
 
Επανατοποθέτηση 
Για την επανατοποθέτηση ακολουθείστε την αντίστροφη 
σειρά, αφού ελέγξετε το κόµπλερ  και εάν χρειασθεί 
αντικαταστήστε. 
 
 
 

∆ιαστάσεις ρύθµισης ακίδας έναυσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.9 Πτερωτή και κινητήρας- αφαίρεση και επανατοποθέτηση 

Αφαίρεση 
1. Αφαιρέστε τα φλεξίµπλ και το φλεξιµπλ πίεσης από την 

αντλία πετρελαίου (δες κεφ. 7.8). 
2. Κρεµάστε το καπάκι του κελύφους του ανεµιστήρα στο 

στήριγµα (δες κεφ. 7.7). 
3. Αφαιρέστε την σκουλικόβιδα . 
4. Αφαιρέστε την πτερωτή. 
5. Αφαιρέστε το φις ΑΡ. 3. 
6. Αφαιρέστε το φις ΑΡ. 1. 
7. Κρατήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε τις βίδες . 
8. Αφαιρέστε τον κινητήρα από το κέλυφος. 
 
Επανατοποθέτηση 
Για την επανατοποθέτηση ακολουθείστε την αντίστροφη 
σειρά. 
 Προσοχή στην σφήνα . 
 Περιστρέψτε την πτερωτή για τον έλεγχο ελευθερίας 
περιστροφής. 

 
 

Αφαίρεση και επανατοποθέτηση της πτερωτής και κινητήρα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Βίδες Άλεν   
 Σφήνα   
 Σκουλικόβιδα   
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7.10 Βηµατικός κινητήρας ντάµπερ αέρα- αφαίρεση και επανατοποθέτηση  

Αφαίρεση 
1. Αφαιρέστε το φις ΑΡ  του βηµατικού κινητήρα. 
2. Αφαιρέστε τις βίδες . 
3. Αφαιρέστε τον βηµατικό κινητήρα µε την βάση  και τον 

άξονα . Το ντάµπερ θα ανοίξει λόγω ανακούφισης του 
ελατηρίου. 

 
Επανατοποθέτηση 
 Ζηµιά στον βηµατικό κινητήρα! 

Μην περιστρέψτε τον άξονα του βηµατικού 
κινητήρα, µε το χέρι ή µε εργαλείο. 
 
 

 
1. Αφαιρέστε το φις γεφύρωσης 7. 
2. Συνδέστε το φις  στον διαχειριστή καύσης. 
3. Θέστε σε λειτουργία τον καυστήρα. 

Ο διαχειριστής καύσης ελέγχει τον βηµατικό κινητήρα και 
τον οδηγεί στο σηµείο αναφοράς. 

4. Θέστε εκτός τον καυστήρα και αποµονώστε. 
5. Τοποθετείστε τον άξονα  στον βηµατικό κινητήρα. 
6. Χρησιµοποιώντας ένα κατσαβίδι στην εγκοπή  του 

δείκτη, τοποθετείστε τον δείκτη στην θέση 0 και κρατήστε 
το σταθερά. 

7. Τοποθετείστε τον άξονα στην εγκοπή σχήµατος αστέρα 
στον δείκτη. 

8. Στερεώστε τον βηµατικό κινητήρα. 
9. Τοποθετείστε το φις γεφύρωσης 7. 
 
 
 

Αφαίρεση και επανατοποθέτηση βηµατικού κινητήρα ντάµπερ 
αέρα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Βίδες Combi -Torx   ∆είκτης 
 Πλάκα στερέωσης  Φις 
 Άξονας    
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7.11 Γωνιακός µειωτήρας ντάµπερ αέρα - αφαίρεση και επανατοποθέτηση - 

Αφαίρεση 
1. Αφαιρέστε τον βηµατικό κινητήρα (δες κεφ. 7.10) 
2. Αφαιρέστε τις βίδες . 
3. Αφαιρέστε τον γωνιακό µειωτήρα . 
 
Επανατοποθέτηση 
1. Στρέψτε τον άξονα του ντάµπερ αέρα δεξιόστροφα όσο 

πάει και κρατείστε τον σταθερά. 
2. Τοποθετείστε τον γωνιακό µειωτήρα  τον άξονα στην 

εγκοπή σχήµατος αστέρα. 
3. Τοποθετείστε τις βίδες . 
 

Αφαίρεση και επανατοποθέτηση γωνιακού µειωτήρα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Βίδες Combi -Torx    
 Άξονας   
 Γωνιακός µειωτήρας   

 
 

 

7.12 ∆ιαχειριστής καύσης - αφαίρεση και επανατοποθέτηση - 

Αφαίρεση 
1. Αφαιρέστε όλα τα φις 
2. Αφαιρέστε τις βίδες . 
3. Αφαιρέστε τον διαχειριστή καύσης κινώντας τον προς τα 

πάνω και τραβώντας τον έξω από το κέλυφος. 
 
Επανατοποθέτηση 
Για την επανατοποθέτηση ακολουθείστε την αντίστροφη σειρά  
 
Σηµείωση Εάν αντικατασταθεί ο διαχειριστής καύσης, ο 

καυστήρας πρέπει να επαναρυθµισθεί. Όταν τον 
ρυθµίζεται πάρτε τις τιµές που αναφέρονται στο 
αυτοκόλλητο και επανατοποθετείστε τις ξανά 
στον καινούργιο διαχειριστή καύσης. 

 
 
 

Αφαίρεση και επανατοποθέτηση διαχειριστή καύσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Βίδες Combi -Torx   
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8. Τεχνικά στοιχεία 
8.1 Εξοπλισµός καυστήρα 
Τύπος 
καυστήρα 

∆ιαχειριστής 
καύσης 

Κινητήρας Βηµατικός 
κινητήρας 
αέρα 

Μετασχηµατι
στής υψηλής 
τάσης 

Ανεµιστήρας Οθόνη Αισθητήριο 
φλόγας 

Αντλία 
πετρελαίου 

WG30Z-C 
 

W-FM20 
(MPA20.02) 

ECK05/F-2 
230V, 50Hz 
28801/λεπτό 
0,42 kW, 2,6A 
Πυκν. 12µF 

STE 4,5 
BO.36/6-01L 

ZA20 180X70 W-ZGO1 AM20.02 QRB1 AL 65 C 

WL40Z-A 
εκδ. ZM-LN 

W-FM20 
(MPA20.02) 

ECK06/F-2 
230V, 50Hz 
29001/λεπτό 
0,62 kW, 4,0A 
Πυκν. 16µF 

STE 4,5 
BO.36/6-01L 

ZA20 190X80 W-ZGO1 AM20.02 FW03 AL 65 C 

 
 
8.2 ∆ιάγραµµα ισχύος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω πινάκων είναι σύµφωνα µε το 
EN676. Υπάρχει µείωση ισχύος µε την µεταβολή του 
υψοµέτρου της εγκατάστασης: 1% ανά 100 µέτρα άνω του 
επιπέδου της θαλάσσης. 
 

 

 
 
8.3 Επιτρεπόµενα καύσιµα 

 
Πετρέλαιο ντίζελ κατά DIN 51603-EL-1 
 
8.4 Ηλεκτρικά στοιχεία 

WL30Z-C 
Τάσης ______________________________________ 230V 
Συχνότητα ________________________________ 50/60Hz 
Κατανάλωση κατά την εκκίνηση _________________ 630VA 

Λειτουργία ___________________ 500VA 
Ένταση ______________________________________ 2,8A 
Εξωτερική ασφάλεια _________________ 6,3 µέγ. αργή 10A 
 
 

WL40Z-A 
Τάσης ______________________________________ 230V 
Συχνότητα _________________________________ 50/60Hz 
Κατανάλωση κατά την εκκίνηση _________________ 950VA 

Λειτουργία ___________________ 830VA 
Ένταση ______________________________________ 4,2A 
Εξωτερική ασφάλεια _______________________ αργή 10A 
Μεγίστη µε ρελέ κινητήρα ____________________αργή 16A 
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8.5 Επιτρεπόµενες συνθήκες περιβάλλοντος 

Θερµοκρασία Υγρασία Απαιτήσεις EMC Οδηγία χαµηλής τάσης 
Σε λειτουργία: 
-15°C*…+40°C 
Μεταφορά/ αποθηκεύσει: 
-20°C…+70°C 

Μεγίστη σχετική υγρασία 80% Οδηγία 89/336/EEC 
EN 50081-1 
EN 50082-1 

Οδηγία 73/23/EEC 
EN 60335 
 

* Με το αντίστοιχο κατάλληλο πετρέλαιο και/ ή αντίστοιχο πρόσθετο. 
 
8.6 ∆ιαστάσεις καυστήρα 

 ∆ιαστάσεις σε χιλιοστά 
Τύπος I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 b1 b2 b3 h1 h2 d1 d2 d3 d4 R1 R2 α° 
WL30 169 480 40 30 62 620 460 420 226 100 460 342 127 M8 170-186 130 158 510 45 
WL40 235 577 40 30 72 615 480 450 245 108 480 360 151 M10 186-200 160 185 570 45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.7 Βάρη 

Καυστήρας WL30Z-C 
Καυστήρας __________________________ Περίπου 28 kg/h 
Κέλυφος πτερωτής µε κινητήρα ________ Περίπου 11,5  kg/h 
(θέση συντήρησης) 

Καυστήρας WL40Z-A 
Καυστήρας __________________________ Περίπου 37 kg/h 
Κέλυφος πτερωτής µε κινητήρα ________ Περίπου 14,0 kg/h 
(θέση συντήρησης) 
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Παράρτηµα 

Ανάλυση καυσαερίων 

Οι µετρήσεις καυσαερίων είναι βασικές για την ασφαλή και 
οικονοµική λειτουργία της εγκατάστασης. 
 
 
Παράδειγµα  
Ρύθµιση CO2: 
 
∆εδοµένο CO2 µέγιστο = 15,4 % 
Μετρούµενο µε αριθµό αιθάλης =1: 
 
CO2 µέγιστο = 14,9 % 
 

∆ίδει την περίσσεια αέρα λ 1,03
CO
CO

2

2 ===
9,14
4,15.

µετρ

µεγ
 

Για την εξασφάλιση επάρκειας περίσσειας αέρα πρέπει να 
αυξηθεί ο αέρας µε 15%¨1,03+0,15=1,18 
 
Η τιµή του CO2 για περίσσεια αέρα λ= 1,18 και CO2=15,4%: 
 
(η = 1.15) και 12% CO2 µέγιστο προκύπτει : 
 

13,0%
λ

CO
CO 2

2 ≈==
18,1

4,15µεγ
  

 
Η περιεκτικότητα σε CO δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 
0.005% κατ΄ όγκο (50 ppm). 
 
Η θερµοκρασία των καυσαερίων στο πλήρες φορτίο 
(ονοµαστικό φορτίο) είναι αποτέλεσµα των ρυθµίσεων στο 
ονοµαστικό φορτίο. 
 
Η θερµοκρασία των καυσαερίων στο µερικό φορτίο είναι 
αποτέλεσµα των ρυθµίσεων στον έλεγχο εύρους. 
 
Πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή του 
λέβητα. Συνήθως το µικρό φορτίο είναι το 5Ο -65% του 
ονοµαστικού (αναγράφεται στο πίνακα στοιχείων του λέβητα). 
 
Στους αερολέβητες το µικρό φορτίο είναι συνήθως υψηλότερο. 
 
Η καπνοδόχος και οι καπναγωγοί πρέπει να έχουν προστασία 
έναντι των συµπυκνωµάτων (εξαιρούνται οι καπνοδόχοι που 
είναι αδιαπέραστοι στα οξέα). 
 

Ορισµός των απωλειών καυσαερίων 
Η περιεκτικότητα του οξυγόνου στα καυσαέρια και η διαφορά 
θερµοκρασίας µεταξύ καυσαερίων και αέρα καύσης πρέπει να 
έχουν καθοριστεί. Η περιεκτικότητα σε οξυγόνο και η 
θερµοκρασία των καυσαερίων πρέπει να µετρηθούν την ίδια 
χρονική στιγµή σ΄ ένα σηµείο. 
 
Αντί της περιεκτικότητας του οξυγόνου µπορεί να µετρηθεί η 
περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακα.  
 
Η θερµοκρασία του αέρα καύσης µετριέται πολύ κοντά στο 
άνοιγµα της εισόδου του αέρα καύσης. 
 
Αν µετρηθεί η περιεκτικότητα του οξυγόνου (02), τότε οι 
απώλειες των καυσαερίων υπολογίζονται από την εξίσωση: 
 

( ) 







+

−
×−= B

O21
A

ttq
2

2
LAa  

 
Αν µετρηθεί η περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακα (CO2) 
τότε οι απώλειες των καυσαερίων υπολογίζονται από την 
εξίσωση: 
 

( ) 







+×−= B

CO
A

ttq
2

2
LAa  

Όπου : 
qA = Απώλειες καυσαερίων σε % 
tA = Θερµοκρασία καυσαερίων σε °C  
tL = Θερµοκρασία αέρα καύσης σε °C  
CO2 =  Περιεκτικότητα κατ' όγκο CO2 των ξηρών 

καυσαερίων σε % 
O2 = Περιεκτικότητα κατ' όγκο O2 των ξηρών καυσαερίων 

σε % 
 
 

  Πετρέλαιο    
Α1 = 0,50    
Α2 = 0,68    
Β = 0,007    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Max Weishaupt GmbH 
D 88475 Schwendi 
Tel. 0049 (07353)830 
Fax 0049 (07353)83358 
 
Η ανατύπωση όλου ή µέρους απαγορεύεται άνευ εγγράφου 
αδείας 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε.Β.T.Ε. 
Α.Φ.Μ.: 094361874 - ∆.Ο.Υ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ 
Ναρκίσσου 3 & ∆εκέλειας 205, Αχαρναί 13771 
Τηλ. 2102406903-6 
Φαξ  2102403973                                                
www.energiasa.gr 
 
 
 
 

 
 


