Palniki gazowe
C.285 - 330 - 380 - 430
1800 - 4600 kW
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Nowoczesna technologia ;
optymalizacja zużycia
energii.
Palniki C.285...430, CUENOD są
palnikami nowej generacji
przeznaczonymi do instalacji
grzewczych średniej mocy.
W ich konstrukcji wykorzystano
wieloletnie doświadczenie firmy
CUENOD w dziedzinie produkcji
i eksploatacji palników średniej
i dużej mocy.
Zostały one zaprojektowane
z uwzględnieniem wszystkich
wymagań stawianych palnikom
wysokiej jakości.

Wykresy mocy palników
C.285...430 o niskim NOx
są identyczne jak wykresy mocy
palników standardowych.
Palniki gazowe C.285...430
wyposażone w Systemy AGP® i IME®
(Air Gaz Proportionnel i Injection
Multi Etages), są palnikami
nadmuchowymi o nieznacznym
wpływie na środowisko (niskie NOx),
o działaniu dwustopniowym lub
modulowanym, gdy współpracują

z elektronicznym regulatorem PID
(opcja).
W tej kategorii, CUENOD produkuje
palniki o zakresie mocy od 1800
do 4600 kW.
Palniki CUENOD są produkowane
zgodnie z Systemem Jakości ISO 9001
potwierdzonym przez AFAQ.
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System AGP®.

Zasada działania Systemu AGP®

Opracowany przez CUENOD,
System AGP® zdobył uznanie
specjalistów z dziedziny spalania
gazu. System ten jest instalowany
w naszych palnikach średniej
i dużej mocy.

Powietrze

Gaz

Komora spalania

Regulacja

Ten system regulacji gwarantuje
utrzymanie :
stałego stosunku składników
mieszaniny powietrze - gaz,
wysokiej zawartości CO2 w spalinach
w całym zakresie pracy palnika,
stałego współczynnika nadmiaru
powietrza, bardzo istotnego dla
zapewnienia optymalnej pracy
kotłów kondensacyjnych.

stosunku

Nastawa
otwarcia

•
•
•

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

•
•
•

Charakterystyka techniczna.
Palniki C.285...430 są przystosowane
do współpracy z kotłami różnych typów.
Są one wyposażone w głowicę spalania
o dwóch różnych długościach. Mogą być
zasilane paliwem o różnych wartościach
opałowych pod warunkiem wykonania
odpowiednich regulacji.
C.285 G 1800-2850 kW
min. 1- szy st. :
C.330 G 2100-3800 kW
min. 1 - szy st. :
C.380 G 2400-4100 kW
min. 1- szy st. :
C.430 G 2800-4600 kW.
min. 1- szy st. :

Ciśnienie w daPa






500 kW.
500 kW.



600 kW.



700 kW.


  

 

Wyposażenie :
Klapa powietrza z napędem mechanicznym

Serwomotor : 30 sekund, 90°
Skrzynka sterownicza : LFL 1.333.
Detekcja płomienia : elektroda

jonizacyjna.


N° certyfikatów palników
standardowych i palników o niskim NOx.
C.285

49 AS 2073

C.330

49 AR 1155

C.380

49 AR 1155

C.430

49 AR 1155















Moc w kW

500

Wymiary gabarytowe.

Zakres dostawy.
Palnik jest dostarczany na palecie
w trzech opakowaniach o ciężarze
całkowitym od 120 do 370 kg.
Korpus palnika :
Torebka z dokumentacją
zawiera :
- instrukcję obsługi,
- schemat elektryczny.
Głowica spalania :
Śruby wraz z uszczelką palnika
znajdują się w torebce
przymocowanej do głowicy spalania.
Ścieżka gazowa :
Filtr nie jest zamontowany.

C 285 ... 430
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Podłączenie paliwa.
Gaz
Przekroje przewodów gazowych
powinny być tak dobrane, aby spadek
ciśnienia nie przekraczał 5 - 10 mbar,
na odcinku pomiędzy stacją
redukcyjną i palnikiem.

W tabeli poniżej przedstawiono
zużycie gazu odpowiadające
maksymalnej mocy palników
przy temperaturze gazu 15°C
i ciśnieniu atmosferycznym 1013 mbar.

Średnica przewodów powinna być
większa od średnicy filtra.

Ścieżka gazowa wraz z filtrem
i presostatami jest zmontowana,
okablowana i sprawdzona fabrycznie.

Rodzaj gazu

C.285
DN 30

C.330
DN 50

C.380
DN 50

C.430
DN 50

Gaz ziemny GZ-50

m3/h

250

335

360

410

Gaz ziemny
GZ-41,5

m3/h

295

390

420

475

Gaz płynny

kg/h

220

290

315

355

Schemat wyposażenia hydraulicznego

Y18

M1

M

M

F6
PSA

Powietrze
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Y15

Y13

Presostat powietrza

M1

Silnik palnika

T2

Transformator

Y10

Serwomotor

Y15

Zawór gazowy zabezp.

Y13

Zawór gazowy główny

101

Wentylator

103

Klapa powietrza
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Filtr
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Zawór odcinający ręczny

110

Inżektor gazu

Opcja
A

Gaz

110
108
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F4
A3
PdSA

Presostat gazu

F6

Układ kontroli szczelności

Podłączenie elektryczne.

Zasilanie

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

N

Uwaga : na zasilaniu palnika należy
zainstalować wyłącznik główny o mocy
dobranej do mocy zainstalowanej,
w celu odcięcia obwodów zasilania
głównego i sterowania podczas
prac konserwacyjnych.

L1

1 3

2 4

Sterowanie
230 V + N
50 Hz

patrz schemat «Sterowanie».
Ten schemat jest identyczny dla
wszystkich palników i wszystkich
typów regulacji (patrz strona 7).
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Zasilanie główne
3 x 400 V lub 230 V*
50 Hz
Silnik wentylatora
* Opcja na życzenie

Sterowanie
174

74

115

73

- obwodu głównego :
do styków L1, L2 i L3 ;
w obwodzie tym należy zainstalować
bezpieczniki typu AM zgodnie
z zamieszczoną niżej tablicą.
obwodu sterowania
• Podłączenie
(nie dotyczy regulacji) :

L3

L2

Q3
10A

zasilania :
• Podłączenia
patrz schemat «Zasilanie».
- obwodu sterowania :
do styków N (zero) i L1 (faza).
Ze względów bezpieczeństwa należy
zainstalować transformator izolacyjny
i wyłącznik różnicowy 30 mA, gdy
palnik zasilany jest napięciem
trzyfazowym 230 V, lub gdy zasilanie
posiada zero impedancyjne.
W obwodzie tym należy zainstalować
bezpiecznik 10 A.
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Zazbrajanie

Alarm

Brak
gazu

Termostat
zabezpieczający

Sterowanie
zdalne

Moc silników i zabezpieczenie obwodu zasilania głównego.
Palnik

C.285

C.330

C.380

C.430

4

4

5,5

11

400 V

16

16

16

25

230 V

20

20

25

40

Silnik

Moc

kW

Bezpieczniki
A

Tablica sterownicza palnika.
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4
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1
2
3
4
5
6

Transformator zapłonowy pod napięciem
Zawór zabezpieczający pod napięciem
Zawór główny pod napięciem
Moc zapłonu
Moc pośrednia
Moc maksymalna

Liczniki czasu pracy
góra : licznik całkowitego czasu pracy
dół : licznik czasu pracy z mocą
maksymalną
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Regulacja mocy.
Palnik gazowy AGP®.
Podnoszenie mocy odbywa się w
w sposób płynny od chwili zapłonu
aż do osiągnięcia mocy wymaganej (moc
startowa równa ok. 15% mocy nominalnej).
Palnik może pracować następująco :
moc lub 100%» : w tym
• «Mała
przypadku zużycie energii jest

optymalizowane przez System AGP®,
który kontroluje również parametry
procesu spalania.

Podłączenie regulacji.

zmiennej temperatury wymaganej.
- równoległa regulacja kilku
kotłów w zależności od stałej
lub zmiennej temperatury
wymaganej,
- regulacja kaskadowa palników,
kotłów lub pomp w zależności
od stałej lub zmiennej temperatury
wymaganej, itp...

: moc palnika
• «Modulowany»
jest w każdej chwili równa mocy

wymaganej ; w tym przypadku
można zastosować bardziej
rozbudowane układy regulacji :
- regulacja temperatury kotła
w zależności od temperatury
zewnętrznej,
- regulacja temperatury kotła
w zależności od nastaw innego
regulatora,
- równoległa regulacja palników
wyposażonych w System AGP®
w zależności od stałej lub

Regulacja termostatem

«Mała moc lub 100%» sterowana
• Praca
termostatem lub presostatem ; należy

zastosować przełącznik trójpołożeniowy.
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Termostat
zabezpieczający

«modulowana» sterowana
• Praca
regulatorem elektronicznym.

86

84

3
2

Termostat
regulacyjny

Regulacja regulatorem elektronicznym

Dostępne są dwa, wstępnie
okablowane zestawy o oznaczonych
przewodach.
Regulator należy zamontować
w szafie palnika po prawej stronie
tablicy sterowniczej. Bardziej
szczegółowe wskazówki znajdują się
w instrukcji obsługi regulatora.
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230V

Zasilanie
regulatora

Zabezpieczenie

Regulacja

Opis szafy
elektrycznej.
Szafy elektryczne palników
CUENOD zostały przystosowane
do zdalnego sterowania i zdalnej
sygnalizacji. Niezbędne wyposażenie
elektroniczne jest zamontowane
w szafie, w sposób umożliwiający
łatwy dostęp i zapewniający
pełną widoczność.

Bezpiecznik obwodu
sterowania.
Wskaźnik
napięcia.
Tablica sterownicza
ze wskaźnikami lokalnymi.

Styki pomiarowe
prądu jonizacji.

Liczniki
czasu pracy.

Przełącznik
Praca
Auto/Manu.

Miejsce przeznaczone
na elektroniczny
regulator mocy (opcja).

Wskaźniki
rodzaju pracy.

Przycisk
Zmniejszanie/Zwiększanie
mocy.

Wyposażenie do zdalnego sterowania
jest instalowane we wszystkich palnikach,
a wyposażenie do zdalnej sygnalizacji
jest instalowane opcjonalnie.
Styki podłączeń elektrycznych.
- strona lewa :
podłączenia wewnętrzne.
- część środkowa :
(styki czerwone)
podłączenie niskiego napięcia,
regulacji, itp...
- strona prawa :
podłączenia zewnętrzne.
Zasilanie trzyfazowe 3 x 400 V
lub 3 x 240 V.
Przekaźnik termiczny
silnika wentylatora.

elektryczna IP44 o wymiarach :
• Szafa
– 500 x 500 x 250.
• Skrzynka sterownicza.
• Stycznik silnika.
• Przekaźnik układów sterowania.
sterownicza z zestawem
• Tablica
wskaźników lokalnych.
do zestawu
• Okablowanie
zdalnej sygnalizacji.

• Okablowanie do zdalnego sterowania.
do zestawu
• Okablowanie
elektronicznej regulacji mocy.
czasu pracy (opis funkcji
• Liczniki
patrz poprzednia strona).
okablowany
• Całkowicie
we wszystkich palnikach zestaw

Przekaźnik
układów sterowania.

Drzwi z wziernikiem
zamykane
na klucz.

Opcje.

Wyposażenie specjalne.

do elektronicznej regulacji
• Zestaw
mocy zawierający : regulator,

Na zapytanie.

czujnik(i), kable i śruby konieczne
do zainstalowania w wyznaczonym
miejscu w szafie elektrycznej.

pod tablicą sterowniczą
• Umieszczony
- Zestaw 4 przekaźników
do zdalnej sygnalizacji.

Imprimé en Italie par Musumeci S.p.A.

Wyposażenie standardowe.

Przełącznik
Załączenie napięcia - lokalne
Wyłączenie napięcia
Załączenie napięcia - zdalne.

Szafa elektryczna
500 x 500 x 250
zamontowana
na palniku (IP 44).

do zdalnego sterowania umożliwia :
- Podanie napięcia oraz
zatrzymanie palnika.

Dokument informacyjny.
Zastrzegamy sobie prawo modyfikacji naszych wyrobów.
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