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01. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Κατασκευαστής: Bentone 
Διεύθυνση: P.O. Box 309 
  SE-341 26 Ljungby 
  Sweden 
Προϊόν: Πιεστικός καυστήρας πετρελαίου  
Τύπος: B1 FU, B1 FUL, B1 FUV

Η Bentone δηλώνει υπεύθυνα ότι τα αναφερώμενα προϊόντα είναι 
σύμφωνα με τα ακόλουθα ευρωπαϊκά πρότυπα ή άλλων νομοθετικών 
διατάξεων:
Ευρωπαϊκό πρότυπο: ΕΝ 267

και σύμφωνα με τις παρακάτω κοινοτικές οδηγίες:

89/336/ΕΕC Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 
73/23/EEC Οδηγία χαμηλής τάσης 
89/392/EEC Οδηγία μηχανών 
92/42/EEC Οδηγία απόδοσης 

Στον καυστήρα απονέμεται η πιστοποίηση σήμανσης CE σύμφωνα με την
συμμόρφωση των παραπάνω προτύπων.

Η Βentone είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2000.

Ljungby, Σουηδία 
Ιανουάριος 2005

Sven - Olov Lövgren

Δήλωση συμμόρφωσης
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01. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

- Η εγκατάσταση τού καυστήρα πρέπει να γίνεται από ειδικευμένο 
αδειούχο τεχνικό, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και 
υποδείξεις

- Η εγκατάσταση και η ρύθμιση του καυστήρα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη 
επιμέλεια και ασφάλεια σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή

- Η ποιότητα και η καταλληλότητα του πετρελαίου χρήσης πρέπει να 
ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του καυστήρα

- Στο χώρο εγκατάστασης του καυστήρα πρέπει να έχει διασφαλιστεί η 
ελεύθερη προσαγωγή φρέσκου αέρα

- Στην εγκατάσταση πρέπει να χρησιμοποιείται φίλτρο πετρελαίου πριν 
την αντλία του καυστήρα

- Συνιστάται να διακόπτεται η λειτουργία του καυστήρα κατά το 
ενεφοδιασμό της δεξαμενής με πετρέλαιο

- Εξασφαλίστε ότι ο καυστήρας είναι προστατευμένος από βροχή ή άμεσο 
ψεκασμό νερού

-   Το παρόν τεχνικό εγχειρίδιο αποτελεί ένα μέρος του καυστήρα γι’ αυτό 
πρέπει να διαφυλάσσεται σε ασφαλές μέρος του λεβητοστασίου και να 
είναι πάντα διαθέσιμο 

- Το τεχνικό εγχειρίδιο απευθύνεται κυρίως σε αρμόδιους ειδικούς 
τεχνικούς 

- Ο χρήστης έχει υποχρέωση να λάβει βασικές γνώσεις για την λειτουργία 
και την ασφάλεια της εγκατάστασης του

- Ο εγκαταστάτης πρέπει να ενημερώσει και εκπαιδεύσει τον χρήστη

- Η Ηλεκτρική εγκατάσταση του καυστήρα πρέπει να γίνεται σύμφωνα 
με του ισχύοντες κανονισμούς ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

- Η ηλεκτρική παροχή και η παροχή πετρελαίου πρέπει να διακόπτεται 
πρίν από κάθε ενέργεια επέμβασης του καυστήρα

- Ο καυστήρας είναι εργοστασιακά προρυθμισμένος σε μια καθορισμένη 
ρύθμιση 

- Η τελική ρύθμιση γίνεται από τον ειδικό τεχνικό σύμφωνα με τις 
προυποθέσεις τις υφιστάμενης εγκατάστασης και τις οδηγίες του 
παρόντος εντύπου

- Η σωστή και οικονομική ρύθμιση του καυστήρα προϋποθέτει την χρήση 
σύγχρονων οργάνων μέτρησης και ανάλυσης καυσαερίων

 
- Η συντήρηση και η ρύθμιση του καυστήρα πρέπει να γίνεται περιοδικά 

τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο από αδειούχο τεχνικό

Ένας σύγχρονος καυστήρας λειτουργεί με λιγότερη περίσσεια αέρα 
και συνήθως με μικρότερο μέγεθος μπεκ συγκριτικά με τους παλαιούς 
τύπους καυστήρων. Αυτό σημαίνει ότι ο βαθμός απόδοσης του καυστήρα 
είναι υψηλότερος  αλλά η χαμηλή θερμοκρασία των καυσαερίων μπορεί 
να προκαλέσει υγροποίηση στην καπνοδόχο και ειδικά όταν η διατομή 
της είναι πολύ μεγάλη. Η θερμοκρασία των καυσαερίων οφείλει να είναι 
υψηλότερη των 60 οC μετρούμενη σε  απόσταση 0,5 m από την κορυφή 
της καπνοδόχου.

 

Μέτρα για τη αύξηση της θερμοκρασίας των καυσαερίων: 
•	Μονώστε την καπνοδόχο
•	Αυξήστε τη παροχή πετρελαίου εάν η ισχύς του  
    λέβητα το επιτρέπει 
•	Αφαιρέστε ένα η περισσότερoυς στροβιλιστές 
   από το λέβητα

Υγροποίηση στην 
καπνοδόχο 

Γενικοί κανόνες

Οδηγίες χρήσης

Οδηγίες ασφαλείας

Ρύθμιση καυστήρα 

Συντήρηση καυστήρα
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Διαστάσεις (mm)

Διάγραμμα λειτουργίας 
καυστήρα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βασικά εξαρτήματα

Φλάντζα καυστήρα

Παροχή πετρελαίου, kg/h

Αντίθλιψη, mm Υ.Σ.

Πλαϊνή πλευρά Εμπρόσθια πλευρά

1. Πάνω κέλυφος ανεμιστήρα 
2. Ενδιάμεσο κέλυφος αμενιστήρα 
3. Σωληνάκι παροχής πετρέλαιου 
4. Πλαίσιο 
5. Αυτόματος καύσης 
6. Ηλεκτρική σύνδεση 
7. Μετασχηματιστής ανάφλεξης 
8. Σιγαστήρας 
9. Αυτόματο διάφραγμα αέρα 
10. Αντλία πετρελαίου 
11. Κινητήρας 
12. Ρυθμιστής αέρα 
13. Φτερωτή ανεμιστήρα 
14. Προσαγωγέας αέρα 
15. Διασκορπιστήρας 
16. Ηλεκτρόδια ανάφλεξης 
17. Προθερμαντήρας 
18. Μπούκα 

02. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

103/73

ø8
9 83

293
147

15
6

230

10
,5

ø89,5

130-

21
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02. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προτεινόμενo μπεκ Μπεκ Danfoss τύπου 80o H και 80ο S. Για ορισμένους λέβητες με 
μεγαλύτερη ισχύ μπορεί εναλλακτικά να χρησιμοποιηθεί ο τύπος 60ο S.

Πίνακας παροχής μπεκ

Τεχνικές συμβουλές 1) Η επιλογή του καυστήρα πρέπει πάντα να γίνεται βάσει της  ισχύος 
και της αντίθλιψης του λέβητα

2) Στην εγκατάσταση παροχής πετρελαίου πρέπει πάντα να 
τοποθετείται πριν την αντλία ένα φίλτρο πετρελαίου κατά 
προτίμηση μαζί με ένα αυτόματο εξαεριστή.

3) Η αντικατάσταση του μπεκ πετρελαίου με καινούργιο μπεκ 
συνιστάται να γίνεται κάθε χρόνο για την καλύτερη και 
οικονομικότερη λειτουργία του καυστήρα.  

Διαδικασία ρύθμισης 
καυστήρα

Γενικά η σωστή διαδικασία ρύθμισης του καυστήρα στην εγκατάσταση του 
λέβητα περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες:
1. Επιλογή μπεκ   
2. Ρύθμιση παροχής καυστήρα 
3. Ρύθμιση αέρα και ράβδου μπεκ
4. Έλεγχος ποιότητας καύσης 

Υπολογισμός παροχής 
πετρελαίου

Για την επιλογή μεγέθους μπεκ και για τον υπολογισμό της απαιτούμενης 
παροχής πετρελαίου πρέπει να λάβουμε υπόψη τον βαθμό απόδοσης του 
λέβητα. Ο βαθμός απόδοσης του λέβητα της τάξεως του 90% θεωρείται 
μια καλή πρώτη προσέγγιση.

Απαιτούμενη παροχή πετρελαίου (kg/h)  = 
Ισχύς λέβητα (kcal/h)

9180
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03. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ελέγξτε την παράδοση του καυστήρα. Η επιθεώρηση αποδοχής 
διασφαλίζει ότι όλα παραδίδονται σύμφωνα με τη παραγγελία και ότι δεν 
υπάρχει καμία ζημιά μεταφοράς. Επικοινωνείστε με το προμηθευτή σας 
σε περίπτωση κάποιου λάθους ή ζημιάς. Η οποιαδήποτε ζημιά μεταφοράς 
πρέπει να αναφερθεί στη μεταφορική εταιρεία.

Πριν την τοποθέτηση του καυστήρα πρέπει να ελέγξτε τα εξής:
1. Ο καυστήρας να ανταποκρίνεται στην ισχύ και αντίθλιψη του 

λέβητα
2. Η διατομή και το ύψος της καπνοδόχου να ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις της εγκατάστασης του λέβητα
3. Η καπνοδόχος να είναι στεγανή, οι θυρίδες καθαρισμού να είναι 

κλειστές και το διάφραγμα της καπνοδόχου,  εάν υπάρχει, να είναι 
ανοιχτό

4. Να υπάρχει νερό στο λέβητα και στο δίκτυο και οι βάνες του 
συστήματος να είναι ανοιχτές

5. Το σύστημα παροχής πετρελαίου πρέπει να είναι σωστά 
διαστασιολογημένο έχοντας την κατάλληλη διάταξη σωληνώσεων 
και τα απαιτούμενα εξαρτήματα ασφαλείας

6. Οι βάνες πετρελαίου να είναι ανοιχτές και να υπάρχει πετρέλαιο στη 
δεξαμενή

7. Για την ομαλή λειτουργία του καυστήρα, πρέπει να εισέρχεται 
ελεύθερα αέρας στο λεβητοστάσιο για την απαιτούμενη καύση 

Κατά την ηλεκτρική συνδεσμολογία ο γενικός διακόπτης παροχής πρέπει 
να είναι κλειστός.Εάν ο λέβητας είναι προκαλωδιωμένος με 7-πολική 
φίσα  τότε  συνδέεται άμεσα με την αντίστοιχη 7-φισα του καυστήρα. 
Διαφορετικά  χρησιμοποιείστε τη 7-φίσα λέβητα που συνοδεύεται μαζί 
με τον καυστήρα. Ο θερμοστάτης λειτουργίας και ο θερμοστάτης χώρου 
πρέπει να συνδεθούν εν σειρά στη εισερχόμενη φάση ή μεταξύ των 
κλεμμών Τ1 και Τ2. Στη πρώτη περίπτωση γεφυρώνεται Τ1 και Τ2.

Η επιλογή του μπεκ γίνεται σύμφωνα με το πίνακα παροχής λαμβάνοντας 
υπόψη και την απόδοση του λέβητα.  Δες προτεινόμενο μπεκ 

Ο καυστήρας παραδίδεται με εργοστασιακή βασική προρύθμιση σύμφωνα 
με το μπεκ παράδοσης του καυστήρα.
Εάν αλλάξουμε το μέγεθος του  μπεκ τότε πρέπει να ρυθμίσουμε ξανά τον 
καυστήρα σύμφωνα με τις υποδείξεις των βασικών ρυθμίσεων, ράβδου 
μπεκ  και αέρα, δες βασικές ρυθμίσεις.
Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι οι ρυθμίσεις αυτές είναι ενδεικτικές και 
όχι τελικές. Η τελική ρύθμιση του καυστήρα πρέπει να γίνει σε κανονικές 
συνθήκες λειτουργίας του καυστήρα κατόπιν ανάλυσης των καυσαερίων 
και μέτρησης της αιθάλης.

Έλεγχος παραλαβής 

Προετοιμασία εγκατάστασης

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Επιλογή μπεκ

Ρύθμιση ράβδου μπεκ 
και αέρα
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04. ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Ρύθμιση αέρα

Ρύθμιση ράβδου μπεκ

Πίεση αέρα στον 
διασκορπιστήρα
Πίεση ανεμιστήρα

Παροχή μπεκ -
πίεση αντλίας, bar

Το διάγραμμα ισχύει για καυστήρα 
χωρίς προθέρμανση (Β1FU, 
B1FUL).
Για καυστήρα με προθέρμανση 
(Β1FUV) η αντίστοιχη παροχή 
πετρελαίου μειώνεται περίπου
κατά 2-7%, δες σχετικό πίνακα 
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Προσοχή:  Πρίν την συντήρηση κλείστε το γενικό διακόπτη 
ρεύματος και τη βάνα πετρελαίουΑνάρτηση καυστήρα

Φλογοκεφαλή

Καλωδιώσεις

Αφαίρεση μπούκας

Για την συντήρηση του καυστήρα μπορούμε να αναρτήσουμε το καυστήρα 
στο πυράκι ανάρτησης της φλάντζας. Η μπούκα, ο διασκορπιστήρας, 
το μπεκ, ο προθερμαντήρας και τα ηλεκτρόδια ανάφλεξης είναι 
επισκέψιμα.

1.  Λασκάρετε τις δύο βίδες στήριξης μπούκας μια στροφή
2.  Στρέψτε προς τα δεξία την μπούκα και απομακρύνετε την

Τα βύσματα του προθερμαντήρα και των ηλεκτροδίων ανάφλεξης 
ευρίσκονται δεξία και αριστερά στη ράβδο μπεκ. Η οπή του διασκορπιστήρα 
πρέπει να είναι προς τα πάνω για καλύτερη φωτεινότητα της 

Για την αξιόπιστη λειτουργία του καυστήρα η ρύθμιση των ακίδων 
(ηλεκτροδίων) παίζει σημαντικό ρόλο. Εάν ο σπινθηρισμός κτυπάει στο 
μέταλλο εξασθενίζει και προκαλεί επίσης ραδιοπαράσιτα. Υπάρχει επίσης 
κίνδυνος δημιουργίας ανθράκωσης. Επειδή το ζεύγος ηλεκτροδίων είναι 
εργοστασιακά προρυθμισμένο το μόνο που μπορεί να χρειαστεί να γίνει 
είναι η κάμψη των ακίδων.

Ελέγξτε τα λάστιχα διέλευσης των καλωδίων να είναι στεγανά στη θέση 
του έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία διαρροή αέρα 

Ρύθμιση ηλεκτροδίων 
ανάφλεξης

05. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1,8 ± 0,2

7,5±0,5

0,2 ± 0,3
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05. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Δίσκος προσαγωγής αέρα
 

Καθαρισμός φτερωτής

Ρύθμιση καυστήρα

Για  λέβητες με μεγαλύτερη ισχύ καθώς επίσης και για πιεστικούς λέβητες 
που χαρακτηρίζονται με υπερπίεση στον θάλαμο καύσης, υπάρχει 
δυνατότητα επίτευξης μεγαλύτερης πίεσης του ανεμιστήρα με την 
αλλαγή της θέσης του δίσκου προσαγωγής αέρα, δες εικόνα. Ο δίσκος 
προσαγωγής βρίσκεται κάτω από το εξωτερικό κέλυφος του ανεμιστήρα, 
δες εικόνα καθαρισμού πτερωτής. Η θέση 1 χρησιμοποιείται κανονικά για 
τα μπεκ μέχρι 0,60 gph και η θέση 4 για μεγαλύτερα μπεκ. Η θέση 2 και 
3 είναι ενδιάμεσες θέσεις. Η θέση 5 και πάνω δεν παρέχει περισσότερη 
πίεση και δεν χρησιμοποιούνται. Ελέγξτε ότι το δίσκος τοποθετείται στη 
σωστή θέση. Διαφορετικά δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε τον αέρα στη 

Ξεβιδώστε τις τέσσερις βίδες στήριξης. Αφαιρέστε το κέλυφος του 
ανεμιστήρα. Ελέγξτε τη θέση του δίσκου προσαγωγής (θέση 1 μέχρι και 
για  μπεκ  0,60 gph).  Αφαιρέστε το δίσκο προσαγωγής. Επιθεωρήστε 
και καθαρίστε τη φτερωτή. Η επανατοποθέτηση του δίσκου προσαγωγής 
γίνεται ευκολότερα με κλίση του καυστήρα προς τα πάνω.  

Εάν αλλάξουμε μπεκ, τότε χρειάζεται να γίνουν οι κατάλληλες αρχικές 
ρυθμίσεις στη ράβδο μπεκ και του  αέρα σύμφωνα με τις υποδείξεις των 
βασικών ρυθμίσεων. Για κάθε συγκεκριμένη εγκατάσταση γίνεται μετά 
η τελική ρύθμιση λειτουργίας για  την βέλτιστη ποιοτικά και οικονομικά 
καύση. Τα βασικά όργανα που χρειάζονται για τη στοιχειώδη εργασία 
ρύθμισης είναι ένας αναλυτής διοξειδίου του άνθρακα και ένας μετρητής 
αιθάλης. 
Η διαδικασία ρύθμισης γίνεται έως εξής: 

- Μειώστε τον αέρα, με το ρυθμιστή αέρα είτε με το ρυθμιστή ράβδου 
μπεκ, έως ότου επιτευχθεί αιθάλη 0,5 -1 

- Αυξήστε τον αέρα για να δώσετε ένα περιθώριο ασφάλειας 0,5-1% του 
διοξειδίου του ανθρακα,CO2, προτού να δημιουργηθεί η αιθάλη. 

Παρατήρηση: 
Μεγαλύτερος στραγγαλισμός του διασκορπιστήρα =  μικρότερη τιμή 
στη κλίμακα του ρυθμιστή ράβδου μπεκ, παρέχει μια κοντότερη και 
γαλαζωπή φλόγα και συνήθως καλύτερη καύση, πρέπει να προσέξουμε 
για τον περαιτέρω στραγγαλισμό διότι θα δημιουργήσει προβλήματα 
κατά την εκκίνηση του καυστήρα. Ο μικρότερος στραγγαλισμός του 
διασκορπιστήρα παρέχει μια μακρύτερη  και κιτρινωπή φλόγα και συνήθως 
έχουμε ομαλότερες εκκινήσεις του καυστήρα. 
Η πίεση αέρα πριν τον διασκορπιστήρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σαν βοήθημα στη διαδικασία ρύθμισης. Δες βασικές ρυθμίσεις για την 
προτεινόμενη πίεση. Μη ξεχάσετε να τοποθετείστε στο μαστό μέτρησης 

Αυτόματο διάφραγμα αέρα

Το διάφραγμα αέρα κλείνει αυτόματα με την επαναφορά ενός μικρού 
ελατηρίου. Ελέγξτε ότι το διάφραγμα αέρα κινείται ελεύθερα 
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05. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Ηλεκτρολογικός  
εξοπλισμός 

Ο  αυτόματος καύσης και ο μετασχηματιστής στηρίζονται σε μια ενιαία 
βάση. Το ενιαίο αυτό πακέτο τίθεται σε θέση συντήρησης με την αφαίρεση 
της βίδα στήριξης με ένα κλειδί άλλεν και συνεχεία απελευθερώνεται προς 
τα έξω στρέφοντας το προς δεξιά περίπου 90ο .

Απελευθέρωση 
αυτόματου καύσης και 
μετασχηματιστή

Μετά την αφαίρεση της βάσης στήριξης, το πακέτο αυτόματος καύσης και 
μετασχηματιστής είναι ελεύθερο και προσβάσιμο για συντήρηση ή  για επί 
μέρους αντικατάσταση.  Αφήνοντας το ενιαίο πακέτο ελεύθερο στηρίζεται 
στα καλώδια του δημιουργώντας εύκολη επισκεψιμότητα  και πρόσβαση 
στα παράπλευρα εσωτερικά μέρη του καυστήρα.

Αντικατάσταση φίλτρου 
πετρελαίου 

Η θέση του φίλτρου πετρελαίου της αντλίας ευρίσκεται στο πάνω μέρος 
της αντλίας. Η αφαίρεση και αντικατάσταση του φίλτρου πετρελαίου γίνεται 
εύκολα με ένα κλειδί άλλεν, δες κεφ.  6.
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06. ΟΔΗΓΙΕΣ  ΑΝΤΛΙΑΣ ΤΥΠΟΥ BFP 41L3

Τεχνικά χαρακτηριστικά
 

Περιοχή Ιξώδες πετρελαίου: 1,3-12,0 mm2/s
Περιοχή πίεσης πετρελαίου:  7-15 bar
Θερμοκρασία πετρελαίου:- 10 to+70°C

Η εξαέρωση αντλίας ειναι αναγκαία μόνο στο μονοσωλήνιο σύστημα. Στο 
δισωλήνιο σύστημα η εξαέρωσης γίνεται αυτόματα δια μέσου του σωλήνα 
επιστροφής.

Ξεβιδώστε το φίλτρο μ’ ένα κλειδί άλλεν 4 mm, και τραβήξτε πρός τα έξω 
ολόκληρη τη βίδα μαζί με το φίλτρο. Εάν είναι αναγκαίο τοποθετήστε 
ένα κατσαβίδι μεταξύ φίλτρου και βίδας και στρίψτε προσεκτικά το 
φυσιγγοειδές φίλτρο έως ότου αφαιρεθεί απο τη βίδα. Aλλάξτε το φίλτρο 
με το καινούργιο
Αλλάξτε επίσης και το δακτύλιο στεγανοποίησης

Αντικατάσταση 
φυσιγγοειδούς φίλτρου 

Εξαέρωση αντλίας

Περιγραφή Εξαρτήματα και ρύθμιση αντλίας
 1. Σύνδεση εξόδου προς μπεκ G 1/8”
 2. Σύνδεση μανόμετρου G 1/8”
 3. Ρύθμιση αντλίας με κλειδί άλλεν  
  4 mm
 4. Φυσιγγοειδές φίλτρο
 5. Σύνδεση υποπιεσομέτρου G 1/8”
 6. Σύνδεση επιστροφής G 1/4”
 7. Σύνδεση αναρρόφησης G 1/4”
 8. Τάπα επιστροφής
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06. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΤΥΠΟΥ BFP 41L3

Αρχή λειτουργίας

BFP 41L3

Οταν η  αντλία εκκινεί αναρροφάται πετρέλαιο δια μέσου της εισόδου (S) και 
του φίλτρου (Η) στο αναρροφητικό μέρος της συστοιχίας γραναζιών(C).

Εν συνεχεία το  πετρέλαιο μεταφέρεται στο πιεστικό μέρος των γραναζιών  
και τίθεται υπο πίεση. Η πίεση ελέγχεται και διατηρείται σταθερή στη 
τιμή ρύθμισης απο τη βαλβίδα ρύθμισης (Ρ1) με τη μεμβράνη (D). Η 
βαλβίδα ρύθμισης (Ρ1) διανέμει την, απο την συστοιχεία γραναζιών (C), 
μεταφερόμενη ποσότητα πετρελαίου  μεταξύ της εξόδου προς μπέκ (Ε) και 
της επιστροφής της αντλίας. Η ποσότητα πετρελαίου που καταναλώνεται 
ορίζεται απο τη πίεση που τίθεται στη βαλβίδα ρύμθισης (Ρ1) και απο το 
μέγεθος του μπέκ.

Η βαλβίδα ρύθμισης (Ρ1) λειτουργεί με τον ακόλουθο τρόπο:
- Όταν η πίεση πετρελαίου φθάσει στη πίεση    ανοίγματος τότε ανοίγει 

η διαδρομή προς το μέρος της επιστροφής
- Η μεμβράνη και το ελατήριο διατηρούν την πίεση σταθερή στη τιμή 

ρύθμισης
- Σε υπερφόρτωση της αντλίας, δηλαδή όταν προσπαθεί κανείς να πάρει 

περισσότερη παροχή πετρελαίου από ότι έχει δυνατότητα να μεταφέρει 
η συστοιχία γραναζιών, η πίεση πετρελαίου πέφτει κάτω από την 
τιμή ρύθμισης, η βαλβίδα  κλείνει με τη μεμβράνη (D) προς το μέρος 
επιστροφής (R).

 
Αυτό αποφεύγεται: 
- Μείωση πίεσης αντλίας
- Μείωση παροχής πετρελαίου, δηλαδή αλλαγή σε μικρότερο μπέκ
- Αλλαγή αντλίας με μεγαλύτερη παροχή

H

A

G

R

S

PV

C

NC

P1

E

D
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06. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΤΥΠΟΥ BFP 41L3

Μονοσωλήνιο σύστημα 
Ύψος  Διατομή σωλήνας
H  ø4 mm ø5 mm ø6 
mm
m m m m

Όταν δεξαμενή πετρελαίου ειναι 
χαμηλότερα απο τον καυστήρα δεν 
συνιστάται ή χρήση μονοσωλήιου 

Δισωλήνιο σύστημα
Ύψος  Διατομή σωλήνας
 H ø6 mm ø8 mm ø10 mm
 m m m m
 0 17 53 100
 -0,5 15 47 100
 -1,0 13 41 99
 -1,5 11 34 84
 -2,0 9 28 68
 -2,5 7 22 53
 -3,0 5 15 37
 -3,5 3 9 22
 4,0 1 3 6

Μονοσωλήνιο σύστημα 
Ύψος  Διατομή σωλήνας
 H ø4 mm ø5 mm ø6 mm
 m m m m
 4,0 51 100 100
 3,5 45 100 100
 3,0 38 94 100
 2,5 32 78 100
 2,0 26 62 100
 1,5 19 47 97
 1,0 13 31 65
 0,5 6 16 32

Δισωλήνιο σύστημα
Ύψος  Διατομή σωλήνας
H  ø6 mm ø8 mm 
ø10 mm
m m m m
4,0 33 100 100
3,5 31 98 100
3,0 29 91 100
2,5 27 85 100
2,0 25 79 100
1,5 23 72 100
1,0 21 66 100

Μονοσωλήνιο σύστημα Δισωλήνιο σύστημα

Oι πίνακες γραμμών παροχής πετρελαίου αποτελούνται από τις θεωρητικά 
υπολογισμένες τιμές όπου οι διαστάσεις των σωληνώσεων και η ταχύτητα 
του πετρελαίου έχουν προσαρμοστεί  έτσι ώστε να έχουμε μια ομαλή ροή 
πετρελαίου. Η μη ομαλή ροή πετρελαίου θα οδηγούσε σε αύξηση των 
απωλειών πίεσης και τη δημιουργία θορύβου. Ένα σύστημα παροχής 
πετρελαίου αποτελείται συνήθως από σωληνώσεις χαλκού, εξαρτήματα 
συνδέσεων, βάνες (διακοπής, βαλβίδα ΟΝ/ΟFF, αντεπιστροφής 
κ.α.) και ένα φίλτρο  πετρελαίου. Η αντίσταση - πτώση πίεσης - των 
μεμονωμένων εξαρτημάτων θεωρείται σχεδόν αμελητέα. Οι πίνακες 
δεν περιλαμβάνουν μήκη που υπερβαίνουν τα 100 μέτρα επειδή στην 
πράξη δεν χρησιμοποιούνται. Οι πίνακες ισχύουν  για κανονικό πετρέλαιο 
θέρμανσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές.  Η αντλία πετρελαίου δεν 
πρέπει να λειτουργήσει  για περισσότερο από 5 λεπτά χωρίς πετρέλαιο 
στο σύστημα τροφοδότησης.Οι πίνακες δίνουν το μέγιστο συνολικό μήκος 
της γραμμής αναρρόφησης σε ένα δυναμικό παροχής 2,5 kg/h. Η μέγιστη 
επιτρεπτή πίεση στην αναρρόφηση και στην επιστροφή είναι 2,0 bar.

Πίνακες γραμμών 
παροχής πετρελαίου

Τοποθέτηση τάπας 
επιστροφής

H

H



17

07. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 

Αυτόματος καύσης LOA24..., BHO 64

Για καυστήρα χωρίς προθέρμανση Για καυστήρα με προθέρμανση

*

(1)(2)

*

(1)(2)
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Λειτουργία αυτόματου 
καύσης

Ηλεκτρική σύνδεση 
επταπολικής φίσας 

Α. Λέβητας χωρίς πίνακα οργάνων
Στην επταπολική φίσα συνδέεται 
απαραίτητα η φάση του ρεύματος 
στην κλέμμα L1 της φίσας και 
παρεμβάλοντα ι  εν  σε ιρά ο ι 
θερμοστάτες, λέβητα και χώρου, 
στις κλέμμες Τ1 και Τ2.

Β. Λέβητας με πίνακα οργάνων
Η φάση του ρεύματος συνδέεται 
στον πίνακα οργάνων  του λέβητα, 
η εντολή του καυστήρα απο 
τον πίνακα οργάνων συνδέεται 
στην κλέμμα L1 της φίσας και 
γεφυρώνεται στις κλέμμες Τ1 και 

1. Προθέρμανση
Ο προθερμαντήρας τίθεται υπό τάση και η περίοδος προθέρμανσης αρχίζει. 
Αυτό γίνεται μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία πετρελαίου και ο 
θερμοστάτης του προθερμαντήρα κλείνει (2). Αυτό ισχύει μόνο για καυστήρες με 
προθέρμανση.

2. Προαερισμός
Ο κινητήρας τίθεται σε λειτουργία,δημιουργείται σπινθηρισμός και ο αεροαερισμός 
διαρκεί μέχρι να τελειώσει η περίοδος προαερισμού.

3. Μαγνητική βαλβίδα
Η μαγνητική βαλβίδα ανoίγει (3). Το εκνεφούμενο πετρέλαιο αναφλέγεται. Η 
φωτοαντίσταση ανιχνεύει τη φλόγα. 
(1) Ο σπινθηρισμός σταματάει 15 s μετά τη δημιουργία της φλόγας 
     (LOA24.171..., BHO64) 
(2) Ο σπινθηρισμός σταματάει 2 s μετά τη δημιουργία της φλόγας όταν ο  
      μετασχηματιστής είναι συνδεδεμένος στην κλέμμα 7 (LOA 24.173..)

4. Εκπνοή χρόνου ασφαλείας
α)  Εάν δεν σχηματιστεί φλόγα μέχρι την εκπνοή του χρόνου ασφαλείας ο 
αυτόματος καύσης μπλοκάρει. 
β) Εάν για οποιοδήποτε λόγο η φλόγα σβήσει μετά το τέλος του χρόνου ασφαλείας 
τότε θα γίνει νέα προσπάθεια εκκίνησης του καυστήρα.

4-5. Θέση λειτουργίας
Εάν η λειτουργία του καυστήρα διακοπεί απο τον γενικό διακόπτη ή τον θερμοστάτη 
τότε γίνεται μια καινούργια προσπάθεια εκκίνησης.

Μπλοκάρισμα αυτόματου καύσης
Το κόκκινο λαμπάκι του αυτόματου καύσης ανάβει. Πιέζοντας το κουμπί 
επαναφοράς ο καυστήρας επιχειρεί νέα προσπάθεια εκκίνησης

Μετασπινθηρισμός
(2) Εάν θέλουμε μετασπινθηρισμό 15 s τότε ο η σύνδεση του 
μετασχηματιστή πρέπει αλλάξει θέση από την 7 στην  6.

Έλεγχος φωτοαντίστασης Το ρεύμα φωτοαντίστασης μετριέται με ένα αμπερόμετρο συνεχούς 
ρεύματος το οποίο συνδέεται εν σειρά με την φωτοαντίσταση.

07. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ 
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Έλεγχος των καλωδίων υψηλής τάσης
και του μετασχηματιστή

Ο καυστήρας ξεκινάει 
με παλμούς

Ο καυστήρας παρουσιάζει
παλμούς στην εκκίνηση

Ο καυστήρας ξεκινάει 
με παλμούς με υψηλή 

θερμοκρασία καυσαερίων

Έλεγχος μετασχηματιστή και ακίδων,
ρύθμιση ακίδων

Έλεγχος δεξαμενής, δίκτυο παροχής, 
βάνες, μαγνητική βαλβίδα, αντλία και 

μπεκ πετρελαίου

Έλεγχος ηλεκτρικής παροχής, ασφάλεια,
διακόπτες παροχής κ.λ

Υψηλός ελκυσμός παρεμποδίζει 
τηνδημιουργία φλόγας

Βλάβη αυτόματου καύσης
ή φωτοαντίστασης

Λάθος ρύθμιση θερμοστάτη
λειτουργίας λέβητα

Η λυχνία βλάβης δεν 
ανάβει

Έλεγχος μετασχηματιστή, καλωδίων 
υψηλής τάσης και ακίδων

Η φωτοαντίσταση δεν ¨βλέπει¨ 
φλόγα

Έλεγχος παροχής πετρελαίου, δεξαμενή 
κ.λ. και έλεγχος εξαερισμού αντλίας

Έλεγχος/αλλαγή με καινούργιο αυτόματο 
καύσης Συνιστάται παράλληλα και η 

αλλαγή φωτοαντίστασης

Έλεγχος φωτοαντίστασης, θέση και
καθαρότητα

10. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

Συμπτώματα Αίτια Μέτρα αντιμετώπισης

Ο καυστήρας δεν ξεκινάει
Ο κινητήρας ξεκινάει

Ο προαερισμός 

Δημιουργείται φλόγα

Ο καυστήρας μπλοκάρει

Ο κινητήρας ξεκινάει

Ο προαερισμός εκτελείται

Δεν δημιουργείται φλόγα

Ο καυστήρας μπλοκάρει

Αστάθεια φλόγας

Περίσσεια αέρα Ρύθμιση αέρα

Χαμηλή πίεση πετρελαίου Έλεγχος πίεσης πετρελαίου

Λάθος ρύθμιση φλογοκεφαλής Ρύθμιση αέρα

Η φωτοαντίσταση δεν ̈ βλέπεϊ  φλόγα

Βλάβη φωτοαντίστασης Αντικατάσταση φωτοαντίστασης

Βλάβη αυτόματου καύσης

Έλλειψη παροχής πετρελαίου

Δεν δημιουργείται σπινθηρισμός
Έλεγχος λειτουργίας μαγνητικής βαλβίδας

Έλεγχος φωτοαντίστασης, διόρθωση θέσης

Ο καυστήρας δεν ξεκινάει μετά από κανονική λειτουργία λειτουργία
Ο καυστήρας δεν εκκινεί

Ο κινητήρας λειτουργεί

Ο καυστήρας μπλοκάρει

Ηλεκτρική παροχή, ασφάλεια

Εμπλοκή θερμοστάτη ασφαλείας

Έλλειψη παροχής πετρελαίου

Δεν δημιουργείται σπινθηρισμός

Επαναφορά θερμοστάτη

Ρύθμιση θερμοστάτη

Έλεγχος και πιθανόν αντικατάσταση

Έλεγχος ελκυσμού/αντίθλιψης διόρθωση

Εκκίνηση καυστήρα με παλμική αστάθεια, καθυστερημένη 
Ισχυρός ελκυσμός

Ακαθαρσίες στο μπεκ

Πολύ χαμηλή πίεση πετρελαίου

Πρόβλημα απαγωγής καυσαερίω

Ολίσθηση πτερωτής στο άξονα

Πρόβλημα με κόμπλερ αντλίας

Καθυστέρηση ανάφλεξης

Ρύθμιση καυστήρα

Αντικατάσταση μπεκ

Έλεγχος και ρύθμιση πίεσης αντλίας

Έλεγχος εστίας καύσης και καπναγωγού

Έλεγχος και σφίξιμο άξονα/πτερωτή

Αντικατάσταση κόμπλερ

Ρύθμιση ακίδων, δες σχετικές οδηγίες

Έλεγχος κατάστασης ακίδων

jannis
Σημειώσεις
Ta bort det




