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Keep instructions for later use!

    

    

Combustion regulator

Regulator de aprindere

 

Instructiuni de montaj
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1. Indicaţii privind siguranţa
1. Respectaţi instrucţiunile de montaj.
2. Utilizaţi aparatul
• în conformitate cu destinaţia acestuia
• în stare ireproşabilă
• conştient/ă de siguranţă şi pericole
3. Acordaţi atenţie faptului că aparatul este destinat 

exclusiv scopului numit în aceste instrucţiuni de 
montaj. O altă utilizare sau o utilizare pentru alt scop 
nu este considerată a fi conformă cu destinaţia.

4. Acordaţi atenţie faptului că toate lucrările de montaj, 
punere în funcţiune, întreţinere şi ajustare au voie 
să fie executate numai de către specialişti autorizaţi.

5. Remediaţi imediat perturbaţiile care pot pune în 
pericol siguranţa.

2. Funcţie
Regulatorul de aprindere serveşte la reglarea 
alimentării cu aer pentru ardere. Termostatul integrat 
măsoară temperatura în generatorul de căldură şi 
reglează în funcţie de aceasta prin intermediul manetei 
cu lanţ alimentare cu aer a cazanului termic cu 
combustibil solid prin deschiderea resp. închiderea 
clapetei de aerisire.

3. Folosire
Pentru instalaţii termice conform DIN EN12828 cu 
cazane pe combustibil solid şi ardere alternantă
Regulatorul de aprindere FR124 nu are voie să fie 
utilizat în special în următoarele cazuri:
• În apropierea zonelor cu pericol de explozie La 

exploatarea în zone cu pericol de explozie produ
cerea scânteilor poate cauza deflagraţii, incendii 
sau explozii.

4. Date tehnice

5. Conţinut pachet livrat
Regulatorul de aprindere este compus din:
• Carcasă
• Buton de reglare
• Teacă submersibilă
• Bară manetă
• Lanţ
• Termostat cu solu ţie expandabilă
• Resort de revenire

6. Variante

7. Montaj

7.1 Indicaţii de montaj

• Poziţia de montaj orizontală sau verticală
• Montarea regulatorului de aprindere în circuitul de 

apă al cazanului
• Se montează numai în mufa cu filet prevăzută 

special pentru aceasta

7.2 Instrucţiuni de montaj

1. Filetul se etanşează cu câlţi sau cu bandă de teflon.
2. Se înşurubează ţeava submersibilă (filet G3/4) în 

mufa cu filet a cazanului
3. Fixarea barei cu manetă
4. Lanţul se fixează de bara cu manetă şi clapeta de 

aerisire
o Lanţul atârnă liber şi bara cu manetă se depla

sează liber la rotirea butonului de reglare

8. Punerea în funcţiune

8.1 Calibrarea regulatorului de aprindere

1. Cazanul se trage cu clapeta de aerisire deschisă 
manual

2. Butonul de reglare al regulatorului de aprindere se 
reglează la ă60Ň

3. Când temperatura apei a atins 60 űC şi rămâne 
stabilă lungimea lanţului se adaptează astfel încât 
uşa să rămână 2 mm deschisă.

În capacul cu arc se află un arc de presiune.  
Dacă arcul de presiune sare în afară, sunt posi
bile vătămări.

Domeniu valorii nominale 30...90 °C

Temperatură permisă senzor max. 115 °C

Temperatură mediu 
înconjurător

max. 70 °C la butonul 
de pornire

Dimensiuni racord G 3/4"

Lungime lanţ 1,2 m

Solicitare lanţ 100...600 g

Lungime ţeavă submersibilă 53 mm

FR124-3/4A = Model normal
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9. Perturbaţii / căutarea erorilor

10. Debarasarea
• Carcasa şi butonul de reglare din plastic superior
• Teaca submersibilă din alamă
• Bara cu mâner din oţel, zincat
• Lanţul din oţel, zincat

Perturbaţie Cauză Remediere

Temperatura se află la starea de 
exploatare stabilizatăsub valoarea 
reglată.

Prea puţin debit de aer de alimentare se scurtează lanţul

Alte influenţe, de ex. prea multă 
cenuşă în cazan.

Indiferent de FR124 se verifică toate 
influenţele suplimentare, de ex. 
cantitatea de carburant şi cenuşă, 
poziţia clapetei de aer auxiliar, 
portanţa cazanului şi a întregului 
sistem termic

Temperatura se află la starea de 
exploatare stabilizatăpeste valoarea 
reglată.

Prea mult aer de alimentare Se lungeşte lanţul

Clapeta de aer de alimentare se 
agaţă şi nu se închide

Se unge clapeta la aerul de alimen
tare

Alte influenţe, de ex. prea multă 
cenuşă în cazan.

Indiferent de FR124 se verifică toate 
influenţele suplimentare, de ex. 
cantitatea de carburant şi cenuşă, 
poziţia clapetei de aer auxiliar, 
portanţa cazanului şi a întregului 
sistem termic

Alte perturbaţii Se apelează departamentul de 
consultanţă tehnică pentru clienţi

7.1



7.2

1.
2.

3.

4.

8.

1.

2.

3.

2 mm

liviu.bomboe
Text Box
Distribuitor: CALOR SRL Str. Progresului nr. 30-40, sector 5, Bucuresti tel: 021.411.44.44, fax: 021.411.36.14 www.calorserv.ro   -  www.calor.ro

www.calorserv.ro
www.calor.ro

	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4



