Palniki olejowe monoblokowe
C.260 ... C.1100
1300 - 11400 kW

Głowica spalania o niskim NOx - klasa III
- technologia "Flamme libre®"
- dostępne 3 długości

Łatwy dostęp do wnętrza głowicy spalania
Możliwość otwarcia w lewo lub w prawo
System RTC®
Silnik wentylatora

Segmentowa klapa powietrza
- niski poziom hałasu
- linearyzacja przepływu powietrza

Szafa elektryczna IP54
- tablica sterownicza ze wskaźnikami lokalnymi
- elektroniczny starter sinika wentylatora
- przełączniki Start/Stop - Auto/Manuel
- przycisk regulacji mocy
- liczniki czasu pracy
- Opcje:
- regulator mocy PID
- oddzielna szafa elektryczna

Wentylator odśrodkowy

Serwomotor klapy powietrza

Wziernik

Palniki monoblokowe
C.260 do C.1100
1300 do 11400 kW.
Palniki CUENOD C.260 do C.1100,
są palnikami nadmuchowymi średniej
i dużej mocy.
Mogą one współpracować z każdym
kotłem zarówno w instalacji grzewczej
miejskiej jak i przemysłowej.
Palniki te są przystosowane do pracy
na oleju opałowym lekkim.
Są one palnikami dwustopniowymi,
mogącymi jednak pracować jako
modulowane, dzięki zastosowaniu
elektronicznego regulatora (PID).
Stosunek modulacji osiąga 1/4.

Sterowanie składem mieszanki
paliwo - powietrze (System GEM®)
jest realizowane elektronicznie.

Palniki te są oznaczone
, co
potwierdza, że spełniają one
wymagania Dyrektyw Europejskich.

W celu zaprojektowania i realizacji
tej gamy palników, CUENOD
wykorzystało całe swoje wieloletnie
doświadczenie technologiczne
w dziedzinie produkcji i eksploatacji
palników dużej mocy.

-

Projektowanie, wdrożenie i produkcja
sa prowadzone zgodnie z zaleceniami
Norm Europejskich EN 267.

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

dyrektywy Maszynowej 89/392/CEE,
dyrektywy CEM 89/336/CEE,
dyrektywy Niskiego Napięcia 73/23/CEE,
dyrektywy Sprawnościowej 92/42/CEE,
gdy są zainstalowane do kotłów
posiadających znak
.

Zasada technologii "Flamme libre" ("Swobodnego płomienia")

"Flamme libre":
Czyste spalanie
oleju.
Zasada spalania oleju opałowego, tak
aby zachować niską zawartość NOx
w spalinach bazuje na szybkim zgazowaniu
paliwa na skutek wewnętrznego zawrotu
spalin i dużej prędkości przepływu
mieszanki palnej powietrze - paliwo.
Zgazowane paliwo zapala się, a płomień
stabilizuje się w odległości około 30 cm
od głowicy spalania. Płomień wydaje
się "unosić" w komorze spalania, stąd
nazwa "Swobodny płomień".
Na skutek pobrania ciepła potrzebnego
do zgazowania paliwa, następuje
miejscowe, znaczne obniżenie
temperatury płomienia, co w konsekwencji
powoduje ograniczenie ilości powstających
tlenków azotu.
Wszystkie palniki C.260 do C.1100
pracujące na oleju opałowym lekkim
wykorzystują tę technologię.
Wyposażenie tych palników może być
uzupełnione o układ kontroli stosunku
nadmiaru powietrza (regulacja O2).

Systemy, które tworzą
nową jakość.
Najważniejszym czynnikiem mającym
wpływ na jakość spalania w palniku
jest regulacja składu mieszanki
powietrze - paliwo. Utrzymanie
właściwego składu umożliwia uzyskanie
wysokiej sprawności i niewielkiej emisji
czynników szkodliwych dla środowiska.
Mechaniczny układ regulacji :
pierwszy i najstarszy sposób regulacji :
przepływ każdego ze składników
mieszanki jest regulowany za pomocą
klapy, której położenie jest nastawiane
za pośrednictwem krzywki o specjalnie
dobranym profilu. Jest to najprostszy
ze stosowanych systemów regulacji.

Sysem GEM®.
Najnowocześniejszym systemem
regulacji jest regulacja elektroniczna.
Umożliwia ona jednoczesną kontrolę
położenia kilku elementów sterujących.
Serwomotory regulujące przepływ
paliwa i powietrza do spalania
są sterowane mikroprocesorem,
w pamięci którego zapisano dane
dotyczące mocy nominalnej
i parametrów procesu spalania.
Dodatkową korzyścią wynikającą
z zastosowania Systemu GEM®
(Gestion Electronique du Mélange)
jest możliwość bezpośredniego odczytu
wartości wszyskich parametrów procesu
oraz możliwośći przesyłania ich
siecią teleinformatyczną w przypadku
centralnego sterowania procesem spalania.
Programowania dokonuje się za pomocą
specjalnego modułu lub przy użyciu
komputera, stosując proste instrukcje.

System RTC®
Funkcjonalny kształt korpusu palnika
połączonego z głowicą spalania,
w której zatosowano System RTC®
(Réglages de Tête Conservés)
umożliwiają :
- łatwy dostęp do wszystkich elementów
palnika i łatwe wykonanie prac
konserwacyjnych,
- całkowity demontaż wszystkich
elementów głowicy spalania bez
konieczności demontażu lub obrotu
korpusu palnika,
- zachowanie optymalnych nastaw
parametrów spalania, zarówno
podczas prac regulacyjnych
jak i konserwacyjnych,
- możliwość szybkiego oczyszczenia
elementów mechanicznych dzięki
zwartej zabudowie,
- skróceniu do minimum czasu prac
konserwacyjnych dzięki zastosowaniu
standardowych śrub i złączek.

Poziom hałasu
palników monoblokowych
C.260 - C.1100.
Układ nadmuchowy palników CUENOD
C.260 do C.1100 był przedmiotem
szczegółowych badań mających
na celu obniżenie poziomu hałasu
w całym zakresie pracy palnika.

otworów przeznaczonych do
doprowadzenia paliwa, powietrza
do spalania i energii elektrycznej.
Są one montowane na rolkach
w celu ułatwienia dostępu do palnika.

Usytuowanie instalacji grzewczych
w pobliżu miejsc, w których
przebywają ludzie, wymusza obniżenie
hałasu poniżej określonego poziomu.
W każdym z takich przypadków
CUENOD proponuje indywidualne
rozwiązania dostosowane do
posiadanego budżetu.

Innym stosowanym od niedawna
rozwiązaniem jest zastosowanie
Variatronu®. Jest to przetwornica
częstotliwości, która reguluje prędkość
silnika wentylatora w zależności
od zapotrzebowania powietrza.
Zastosowanie przetwornicy częstotli-wości pozwala obniżyć poziom
hałasu nawet o 15 do 20 dB(A).

Najprostszym rozwiązaniem jest
zastosowanie osłony dźwiękochłonnej.
Osłona taka absorbuje dźwięk
wytwarzany przez strumień powietrza
jak również hałas pochodzący
z silnika wentylatora.
Oferujemy dwa rodzaje osłon
dźwiękochłonnych :
- CI.20, która umożliwia obniżenie
hałasu o 15 do 20 dB(A) oraz,
- CI.30, która umożliwia obniżenie
hałasu o 20 do 30 dB(A).
Urządzenia te w formie sześciennej
skrzyni pozwalają na całkowite
schowanie palnika z pozostawieniem

dużą elestycznością.
Montaż dostarczanych opcjonalnie
Variatronów® jest bardzo łatwy i nie
wymaga jakichkolwiek modyfikacji
palników C.260 - C.1100.

Pobór mocy elektrycznej w %
(1) bez, (2) z Variatronem®.
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Regulacja prędkości silnika umożliwia
również dostosowanie przepływu
i ciśnienia powietrza do wymaganej
mocy palnika. Variatron® optymalizuje
50
także zużycie energii elektrycznej
przez palnik, co podnosi sprawność
ogólną instalacji grzewczej.
Ze względu na swe możliwości
dostosowania mocy silnika wentylatora
do potrzeb zespołu palnik/kocioł
Variatron® powoduje też obniżenie emisji 0
czynników szkodliwych dla środowiska.
Zapłon palnika staje się łagodny
i niesłyszalny a jego praca oznacza się
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Wykresy mocy - Palniki standardowe.

Zakres dostawy.
Palnik jest dostarczany na palecie.
Jest on w całości zabezpieczony
folią termokurczliwą.
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Głowica spalania jest zamontowana
do korpusu palnika ; w torebce
znajdują się śruby przeznaczone
do montażu palnika do kotła.
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Torebka z dokumentacją zawiera
instrukcję obsługi i schemat elektryczny.
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Wykresy mocy - Palniki o niskim NOx.

Palnik

Ciężar w kg

C.260

180

C.300

180

C.400

250
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320
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Podłączenie oleju.
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Palnik wymaga instalacji dwuprzewodowej.
Jest on zasilany bezpośrednio ze zbiornika
lub za pośrednictwem dodatkowej pompy
zasilającej. W tym przypadku jej
ciśnienie tłoczenia nie powinno
przekraczać 2 bar.
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Palnik jest zasilany poprzez dwa,
przewody giętkie, które należy
zamontować w taki sposób, aby
zapewnić swobodny przepływ paliwa.
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Należy zainstalować :
- ręczny zawór odcinający,
- filtr 100 µm.
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Poniższy wykres umożliwia określenie
średnicy przewodów zasilających.
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Podłączenie elektryczne.
Instalacja elektryczna powinna być
wykonana zgodnie z obowiązującymi
przepisami i normami.
Uwaga : na zasilaniu palnika należy
zainstalować wyłącznik główny o mocy
dobranej do mocy zainstalowanej,
w celu odcięcia instalacji podczas
prac konserwacyjnych.
W tablicy obok przedstawiono moce
silników i wielkości bezpieczników.
Należy stosować bezpieczniki typu AM.
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Dane techniczne.
Typ

Moc palnika
kW

Moc kotła
kW

Moc
silnika
kW

Bezpiecznik
A

C.260
C.300
C.400
C.500
C.620
C.750
C.900
C.1100

1270 - 2620
1700 - 3250
2150 - 4500
2880 - 5300
3140 - 6440
3800 - 7800
4800 - 9590
6450 - 11410

1170 - 2410
1560 - 2990
1980 - 4140
2650 - 4870
2890 - 5920
3500 - 7180
4420 - 8820
5930 - 10500

4,0
4,0
5,5
7,5
11,0
15,0
18,5
22,0

16
16
16
20
25
40
40
50

Schemat hydrauliczny.
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Detektor płomienia
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Presostat ciśnienia oleju (powrót)
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Zawór zabezpieczający zasilanie oleju
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Zawór zabezpieczający (powrót oleju)

Y5.1 Zawór na powrocie oleju
Y10 Serwomotor klapy powietrza
Y10.1 Serwomotor regulatora przepływu oleju

Wymiary gabarytowe.
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Palnik

A

B

C

D

E

F

C.260, 300

1045

720

435

523

531

C.400, 500

1173

894

482

696

C.620

1191

945

492

C.750

1191

945

C.900, 1100

1267

1142

G

H

R
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450

280

290

240

M20

282

500

350

350

320

M20

1226

362

540

389

400

360

M20

680

1309

362

540

389

400

360

M20

842

1402

395

580

540

475

410

M20

H9

HF9

1080

250

654

1190

805

680

508

805

610

820

Palniki o mocach większych
niż palniki standardowe.
W przypadku konieczności zastosowania
palników większej mocy, palników dwublokowych
lub palników zasilanych innym rodzajem
paliwa, prosimy o kontakt z dystrybutorem.
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Owiercenie ściany czołowej kotła.

