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Palniki gazowe
NC.12 - NC.16 - NC.21
80 - 210 kW

Łatwy dostęp do wnętrza głowicy spalania :
- bagnetowy system montażu / demontażu,
- System RTC®.

Kołnierz uniwersany :
- szybki montaż / demontaż,
- zabezpieczenie przed odkręceniem

Regulacja głowicy spalania :
- najwyższa dokładność zapewniająca
optymalną sprawność.

Udoskonalona głowica
spalania :
- podwyższona
sprawność,
- dwie długości w celu
dostosowania do
każdego typu kotła.

Korpus ze stopu
aluminium :
- precyzyjne
wymiary
- niewielki ciężar
Zintegrowany układ elektryczny :
- skrzynka sterownicza
i bezpieczeństwa,
- kaseta podłączeniowa
z wtyczkami wielobiegunowymi,
- System MDE®.

Całkowity dostęp do
układu powietrznego :
- łatwa konserwacja,
- szybki demontaż /
montaż.

Presostat ciśnienia powietrza.
- bezpieczna praca.
Zespół klapa powietrza / serwomotor
- szybki demontaż,
- przerwanie nadmuchu przy zatrzymaniu palnika.

Nowoczesny system
"komunikacji"
z palnikiem.
Nowoczesne palniki średniej
mocy powinny spełniać pięć
podstawowych wymagań
eksploatacyjnych :
-

łatwość montażu i uruchomienia,
precyzja i niezmienność nastaw,
optymalne zużycie energii,
nieznaczny wpływ na środowisko,
prostota obsługi.

W tym celu palniki NC.12 - NC.16
i NC.21 zostały wyposażone w :
System RTC®, System MDE®,
System IME® i System AGP®.
Projektowanie, wdrożenie i produkcja
są prowadzone zgodnie z zaleceniami
Normy EN 676.

Palniki CUENOD są produkowane
zgodnie z Systemem Jakości ISO 9001
potwierdzonym przez AFAQ.
Jak wszystkie inne palniki CUENOD,
również NC.12,NC.16 i NC.21
mają znak
, co oznacza, że spełniają
one wymagania odpowiednich dyrektyw
europejskich :
- dyrektywy Urządzeń Gazowych
90/396/CEE
- dyrektywy Maszynowej 89/392/CEE
- dyrektywy CEM 89/336/CEE
- dyrektywy Niskiego Napięcia 73/23/CEE
- dyrektywy Sprawnościowej gdy są
zainstalowane do kotłów posiadających
znak
.

Udoskonalony układ
nadmuchu :
- zoptymalizowany system
zawrotu powietrza,
- brak drgań i pulsacji,
- cicha i stabilna praca.

System AGP®.
Powietrze

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

Zasada działania Systemu AGP®
Gaz

Komora spalania

Regulacja stosunku

Nastawa
otwarcia

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

•
•
•

Ponadto, System AGP® automatycznie
koryguje :
wahania ciśnienia gazu w sieci
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.

•
•
•

Układ nadmuchowy palników
Rozwiązania konstrukcyjne nowoczesnych
kotłów, jak również kotłów starszej
generacji doprowadziły nas do
opracowania prekursorskiego rozwiązania
układu nadmuchowego umożliwiającego
pracę palnika zapewniającą :
szybszą stabilizację płomienia
podczas rozruchu palnika,
zwiększenie odporności na wahania
ciągu kominowego,
obniżenie poziomu hałasu
(izolacja akustyczna układu nadmuchu).
Dzięki zastosowaniu skutecznej
izolacji akustycznej i osłony silnika
wentylatora, hałas wytwarzany przez
palnik pozostaje na bardzo niskim
poziomie, nie spotykanym dla
palników o zbliżonej mocy.

•
•
•

Głowica spalania
o niskim NOx.
głowicy oparta jest
• Koncepcja
na Systemie IME , (Injection
®

•

Multi-Etages), który we współpracy
z silnym wentylatorem powoduje :
zwiększenie prędkości strumienia
powietrza do spalania, ujednorodnienie
mieszanki palnej, skrócenie czasu
obecności produktów spalania
w płomieniu oraz zredukowanie
ilości powstajacych tlenków
azotu.
Podczas pracy palnika na gazie
ziemnym, ilość powstających
tlenków azotu spada poniżej wartości
80 mg/kWh, dla większości kotłów
z poprawnie dobranym palnikiem.
(Tablice doboru palników do kotłów
dostępne na życzenie klienta).

Ułatwienie montażu
palników.
palników do ściany czołowej
• Montażu
kotła dokonuje się za pośrednictwem

•

•

aluminiowego kołnierza o uniwersalnym
owierceniu umożliwiającym instalowanie
palników NC.12 - NC.16 i NC.21 do
wszystkich kotłów nowych lub
już użytkowanych.
Możliwość regulacji w sposób ciągły
zagłębienia głowicy (krótkiej lub
długiej) w komorze spalania w zakresie
od 30 do 270 mm umożliwia montaż
palników do każdego typu komory
spalania.
Podłączenie elektryczne palnika
za pomocą wtyczki wielobiegunowej
redukuje do minimum ryzyko
popełnienia błędu.

Czas prac konserwacyjnych
skrócony do minimum.
dobrany kształt korpusu
• Odpowiednio
zapewnia łatwy dostęp do wszystkich

•
•
•

miejsc układu powietrznego, głowicy
spalania, a także do wszystkich
elementów elektrycznych
i mechanicznych.
Wszystkie elementy elektryczne
są podłączone za pomocą
wtyczek.
Nastawy fabryczne palnika umożliwiają
natychmiastowe podłączenie
i uruchomienie palnika z mocą
zbliżoną do wymaganej.
Precyzyjna regulacja klapy
powietrza i głowicy spalania
jest jednakże konieczna w celu
uzyskania wymaganej mocy
roboczej.

System MDE®:
Zapamiętywanie danych
eksploatacyjnych.
Palniki wyposażone są w nowatorski
system umożliwiający odczytanie
w każdym momencie danych
eksploatacyjnych. Można odczytać
dwa rodzaje danych.
1 - Informacje "chwilowe"
- Ilość startów palnika.
- Pomiar wartości napięcia
zasilania.
- Pomiar wartości prądu
jonizacji.
2 - Informacje "zmagazynowane"
- Dane statystyczne dotyczące
pracy palnika.
- Dane dotyczące warunków
użytkowania palnika.
Powyższe informacje można odczytać
za pomocą przyrządu CUENOSCOPE®.

Mogą one również być
odczytane za pomocą laptopa
z oprogramowaniem CUENOCOM®.
Dane te ułatwiają okresową
kontrolę i konserwację palnika.
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Wyposażenie opcjonalne
palników.
Palniki NC.12 - NC.16 i NC.21 mogą
posiadać wyposażenie opcjonalne
zainstalowane na tablicy sterowniczej :
- jeden lub dwa liczniki czasu pracy,
- elektroniczny regulator mocy
(48 x 48 mm) ;
szczególnie zalecany do palników
z Systemem AGP®.
Odczytu liczników dokonuje się
po zdjęciu osłony palnika ;
odczytu nastaw regulatora mocy dokonuje
się poprzez wziernik bez konieczności
zdejmowania osłony.
Podłączenie elektryczne wymienionego
wyposażenia opcjonalnego oraz innych
opcji ; zdalnego odblokowywania,
wentylacji ciągłej, realizowane jest
za pomocą złączy zainstalowanych
w kasecie podłączeniowej.

Podłączenie powietrza
zewnętrznego.
W celu wyeliminowania lub ograniczenia :
- zanieczyszczenia układu powietrznego
palnika w przypadku pracy
w zapylonym pomieszczeniu,
- niepotrzebnego przechłodzenia
pomieszczenia kotłowni,
- hałasu wytwarzanego przez
strumień powietrza zasysanego
do wentylatora,
wlot powietrza do palnika może
zostać opcjonalnie wyposażony
w odpowiednio ukształtowany przewód
o średnicy 100 milimetrów,
doprowadzający powietrze z zewnątrz
bezpośrednio do palnika.

Wykresy mocy.
NC 12 GX107/8
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NC 21 GX107/8

NC 16 GX107/8
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NC 21 GX207/8 et GX507/8

NC 16 GX207/8 et GX507/8

NC 12 GX207/8 et GX507/8

150

30

daPa

daPa

daPa

20

20

20

10

10

10

0
40

60

80

100

140
kW

120

60

80

100

120

140

160
kW

90

110

130

150

170

190

210
kW

Wymiary gabarytowe.

Opakowanie

F

Instalacja standardowa : głowica u góry
365

min.

T1:150
T2:270

Rp

150min.

254

185

A

133

ø 115

G

C

D

Owiercenie ściany czołowej kotła

185

15 min.

327

Rp
3/4"

1"1/4

A

C

D

E

F

G

1 all.

46

140

92

179

330

330

2 all.

46

214

92

179

330

400

1 all.

55

160

116

188

360

350

2 all.

55

254

114

188

360

440

E

113 min.

Uwaga : palnik może być także zainstalowany głowicą do dołu.
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Zakres dostawy.
Palnik wraz z osłoną dostarczany jest
w opakowaniu o wadze ok. 19 kg
zawierającym :
- Ściezkę gazową wraz ze śrubami
do montażu i filtrem,
- Torebke z akcesoriami do montażu,
- Torebkę z dokumentacją zawierającą :
- instrukcję obsługi,
- wykaz danych technicznych, schemat
elektryczny i hydrauliczny, listę
części zamiennych oraz rysunki z
widokami przestrzennymi palnika,
- plakietkę samoprzylepną
stosowaną w przypadku montażu
palnika głowicą w pozycji dolnej.

Instalacja.
W zależności od wymiarów kotła
i lokalnych warunków montażu
palnik może być instalowany :

Moc i zużycie gazu.
NC.12
kW

mini
80

1ère allure

kW

40

Générateur*

kW

74

110

100

145

130

190

m3/h

8,5

12,7

11,6

16,9

14,8

22,2

m3/h

9,8

14,8

13,5

19,7

17,2

25,8

m3/h

3,3

4,9

4,5

6,5

5,7

8,6

Débit de gaz naturel groupe H
Hi 9,45 kWh/m3

Débit de gaz naturel groupe L
Hi 8,13 kWh/m3

Débit de gaz propane

Ze względów bezpieczeństwa należy
zainstalować transformator izolacyjny
i wyłącznik różnicowy 30 mA gdy
zasilanie nie posiada przewodu zerowego.
W obwodzie tym należy zainstalować
bezpiecznik 6,3 A o opóźnionym działaniu.
Minimalny przekrój przewodów
powinien wynosić 1,5 mm2.

mini
110

maxi
160

mini
140

60

Hi 24,44 kWh/m3
* Puissance calculée kkà titre indicatif avec un rendement de 92%.

Palnik 1-stopniowy
F6

M

M1

119
PSA

103
Powietrze

101

113

T2

119

119

PSA

Gaz

110
108

106

Y15

F4

104

Y13

Palnik 2-stopniowy
Y10

M1

M
113

F6

M

119
PSA

103

T1
PSA

101
Y13
110

106

108

119

F4

Y15

104

119

AGP®
Y10

M1

M
113

F6

M

119
PSA

103

T1
PSA

101
110

108

119
106

106

F4

119

Y15

Y13

119

Legenda :
F4
F6
M1
T1
Y10
Y13
Y15
101
103

Presostat gazu
Presostat powietrza
Silnik palnika
Transformator
Serwomotor
Zawór gazowy główny
Zawór gazowy zabezpieczający
Wentylator
Klapa powietrza

maxi
210

80

Schematy hydrauliczne.

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.
Podłączenie elektryczne :
(patrz schemat).
Podłączenia dokonuje się do styków
N (zero) i L1 (faza) wtyczki 7-biegunowej.
Termostat (lub presostat) bezpieczeństwa,
(zazbrajany ręcznie) należy podłączyć
szeregowo z fazą.

maxi
120

NC.21

Nominale

• głowicą na dole
• głowicą na górze
Należy zachować wolną przestrzeń
wokół palnika w celu umożliwienia
przeprowadzenia prac konserwacyjnych.
Ścieżka gazowa może być instalowana
zarówno z lewej jak i prawej strony palnika,
niezależnie od usytuowania głowicy
spalania (na górze lub na dole).
Przekroje przewodów gazowych
powinny być tak dobrane, aby spadek
ciśnienia nie przekraczał 0,5 do 1 mbar
przy ciśnieniu zasilania 20 i 36 mbar oraz
5 - 10 mbar przy ciśnieniu 150 i 300 mbar.
Średnica przewodów powinna być
większa od średnicy filtra.
W tabeli powyżej przedstawiono zużycie
gazu odpowiadającej minimalnej
i maksymalnej mocy palników.

NC.16

104
106
108
110
113

Regulator ciśnienia
Filtr
Zawór odcinający ręczny (opcja)
Inżektor gazu
Filtr powietrza

119

Króciec pomiaru ciśnienia
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Regulacja mocy.
Zasada działania.
Palnik 1-stopniowy.
Palnik pracuje zawsze z pełną mocą.
Palnik po uruchomieniu rozpoczyna
pracę z wymaganą mocą w układzie
regulacji «0 lub 100%».

•

2-stopniowy.
• Palnik
Regulacja mocy tego typu palnika

odbywa się w dwóch etapach.
Palnik może pracować następująco :
- «0 lub 100%» : zwiększanie mocy
odbywa się w dwóch kolejnych
etapach w celu wyeliminowania
szoku przy rozruchu palnika
i łagodnego wzrostu mocy.
- «Mała moc lub 100%» : palnik
pracuje z niską mocą gdy
zapotrzebowanie ciepła jest
niewielkie np. do ogrzewania wody
sanitarnej ; w tym przypadku
temperatura spalin jest niższa
niż przy pracy z pełną wymaganą
mocą.

®

AGP .
• Palnik
Podnoszenie mocy odbywa się

w sposób płynny od chwili zapłonu
do osiągnięcia mocy wymaganej (moc
startowa równa ok. 15% mocy nominalnej).
Palnik może pracować następująco :
- «0 lub 100%» : podnoszenie
mocy odbywa się w sposób płynny
(20 do 30 sekund).
Poprawność procesu spalania
jest kontrolowana przez
System AGP®.
- «Mała moc lub 100% » : w tym
przypadku zużycie energii jest
optymalizowane przez System AGP®,
który kontroluje również parametry
procesu spalania.
- «Modulowany» : moc palnika
jest w każdej chwili równa mocy
wymaganej.

Podłączenie regulacji.
Palniki 1-stopniowe, 2-stopniowe i AGP®:
wtyczka siedmiobiegunowa.
Podłączyć termostat lub presostat
do styków T1 i T2.

Palniki AGP®: wtyczka 4-biegunowa.
- Praca «0 lub 100%» należy
założyć mostek pomiędzy
stykami T6 i T8.
- Praca «Mała moc lub 100%»
sterowana termostatem lub
presostatem ; należy podłączyć
przełącznik trójpołożeniowy
do styków T6, T7 i T8.
- Praca «Modulowana» sterowana
regulatorem PID ; 3 punkty wyjścia
regulatora należy podłączyć
do styków T6, T7 i T8.
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Palniki 2-stopniowe : wtyczka 4-biegunowa.
- Praca «0 lub 100%» należy
założyć mostek pomiędzy
stykami T6 i T8.
- Praca «Mała moc lub 100%»
sterowana termostatem lub
presostatem ; należy podłączyć
przełącznik trójpołożeniowy
do styków T6, T7 i T8.

