
RS/M SER‹LER‹
Oransal Gaz Brülörleri

Teknik Broflür Do¤algaz

RS/M serisi brülörler 70 ile 2650 kw kapasite aral›¤›nda, orta ve düflük s›cakl›ktaki s›cak su, s›cak
hava veya buhar kazanlar› için dizayn edilmifltir.

Brülörler oransal veya alternatif olarak iki kademeli/progressive olarak çal›flmaktat›r. Brülörlerin
oransal çal›flmas› PID kontol cihaz› ve uygun s›cakl›k/bas›nç transmitteri ile sa¤lanmaktad›r.

RS/M brülörler yüksek yanma verimlili¤ine sahiptir, böylece yak›t tüketimi ve çal›flma maliyetlerinin
düflürülmesini sa¤lar.

Hava fan› ve yanma bafll›¤›n›n yükseltilmifl performans› ile RS/M serisi brülörler esnek kullan›m ve tüm
yanma kapasitelerinde mükemmel bir çal›flma performans›na sahiptir.  Brülörün özel tasar›m›,
boyutlar›n küçültülmesini ve basit kullan›m ve bak›m›n› sa¤lar. Genifl aksesuar seçenekleri ile brülörler
esnek çal›flma koflullar›na uygundur.

RS 34/M MZ 45/125 ÷  390 kW
RS 44/M MZ 80/203 ÷ 550 kW
RS 50/M 85/285 ÷ 630 kW
RS 64/M MZ 150/400 ÷ 850 kW
RS 70/M 150/470 ÷ 930 kW
RS 100/M 150/700 ÷ 1340 kW
RS 130/M 240/920 ÷ 1600 kW
RS 150/M 300/900 ÷ 1850 kW
RS 190/M 470/1279 ÷ 2290 kW
RS 250/M MZ 600/1250 ÷ 2650 kW



YAKIT/HAVA VER‹LER‹
Net kalorifik de¤er ( G 20 gaz )
G20 gaz yo¤unlu¤u
G20 gaz debisi-tüketimi
Net kalorifik de¤er ( G25 gaz )
G25 gaz yo¤unlu¤u
G25 gaz debisi-tüketim
Net kalorifik de¤er ( LPG )
LPG gaz yo¤unlu¤u
LPG gaz debisi
Fan                                                 tipi
Hava s›cakl›¤›
ELEKTR‹KSEL VER‹LER
Elektrik beslemesi
Yard›mc› elektrik beslemesi
Kontrol kutusu ( röle )                               tipi
Toplam elektrik gücü
Toplam yard›mc› elektrik gücü
Koruma seviyesi
Motor elektrik gücü
Motor çal›flma ilk hareket ak›m›
Motor ak›m›
Motor koruma seviyesi
Ateflleme trafosu

Çal›flma flekli                                                      her 24 saatte bir duraklama
EM‹SYONLAR
Ses seviyesi
Ses gücü
CO emisyonu
NOx emisyonu
ONAYLAR
Direktifler
Uyumluluk
Sertifikalar
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TEKN‹K VER‹ TABLOSU

Brülör çal›flma flekli                                          Oransal / Modülasyonlu
Maksimum güçte modülasyon oran›
Servomotor            tipi
                           çal›flma zaman›  s

Gücü
Çal›flma s›cakl›¤›

kW 45/125÷390 80/285÷630
Mcal/h 60/107÷335 69/245÷542
°C min./max.

kWh/Nm3

kg/Nm 3

Nm 3/h 7/13÷39 8,5/29÷63
kWh/Nm 3

kg/Nm 3

Nm 3/h 8/15÷4 5 10/34÷68
kWh/Nm 3

kg/Nm 3

Nm 3 32÷11/451÷5/3h/
)10()20(

Max. °C

Ph/Hz/V (04) (05)
(04))40(

kW 0,6 0,75
kW
IIP

0,3 0,12
4404

kW 0,3 0,65
A 3,2 3 - 1,7
A 15 13,8 -8

V1 - V2 230V-1x15 k V 230V-1x8 kV
I1 - I 2 1A - 25 mA 1A - 20 mA

dBA 2707
W

mg/kWh 031<021<

CE24/29-)59/6002(32/37-)801/4002(633/98-693/09
EN 676

9070QA5800EC8730RB5800EC8730RB5800EC

MODEL

(01) Arkaya k›vr›k kanatl› santrüfij tip,
(02) Öne k›vr›k kanatl› santrüfij tip,
(03) 1/50/230~(±10%)
(04) 1/50-60/220-230~(±10%)
(05) 3/50/230-400~(±10%)
(06) 3/50-60/220-400~(±10%)
(07) 3/50/400~(±10%)
(08) 3/50/230~(±10%)

Referans al›nan koflullar :
S›cakl›k : 20 °C….Bas›nç : 1013,5 mbar…Yükseklik : 100 m a.s.l…..Ses 1 mt uzakl›ktan ölçülmüfltür.

 Ürünlerin teknik özellikleri, boyutlar›, aksesuarlar ve ekipmanlar Riello taraf›ndan de¤ifltirilebilir. Bu bilgiler Riello’dan izin al›nmaks›z›n kopyalanamaz
ve taklit edilemez.

Oransal / Modülasyonlu Brülörler
RS 34/M MZ

3

V

4

)

4

5

5

5

0

A

1÷6
09NQS

42
80/203÷550
69/175÷473

0/40

10
0,71

10/20÷5
8,6
0,78

12/24÷6
25,8
2,02

12÷8/4
)20(

60

(04) (05
)40(
M/GMR

0,7 0,7
0,28 0,

04
0,42 0,4
3,5 2 - 1,
17 14 - 1

45
230V-1x15 k

1A - 25 m

27
--
04<

021<

RS 44/M MZ RS 50/M

Ph/Hz/V

IP

mg/kWh

150/400÷850
129/345÷731

17/47÷99

04

230V-1x15 k
1A - 25 m

27

021<

RS 64/M MZ

CE0085BR0558

1,1
2,8
13

(05)
(04)

6/16÷33
(02)

15/10÷85
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Referans al›nan koflullar :
S›cakl›k : 20 °C
Bas›nç : 1013,5 mbar…
Yükseklik :10 0 m a.s.l…..
Ses 1 mt uzakl›ktan
ölçülmüfltür.

Brülör çal›flma flekli                                          Oransal / Modülasyonlu
Maksimum güçte modülasyon oran›
       

Gücü
Çal›flma s›cakl›¤›

1÷6
13NQS

150(470÷930 150/700÷1340 240/920÷1600 470/1279÷2290 600/1250÷2650
kW

kWh/Nm3 10
kg/Nm 3 0,71
Nm 3/h 13,5/46,5÷93 15/70÷134 16/93÷160 47/128÷229 60/125÷265
kWh/Nm 3 8,6
kg/Nm 3 0,78
Nm 3/h 16/54÷95 17/81÷135 19/108÷176 55/149÷266 70/145÷308

kWh/Nm 3 25,8
kg/Nm 3 2,02
Nm 3/h 5/18÷32 6/27÷4 5 6/36÷59 23/48÷103

)20(
18/50÷89

)20()10()10()10(
06C°.xaM

Ph/Hz/V (05) (05) (05) (05) (08)
Ph/Hz/ V (03) (03) (03) (03) (03)

RMG/M
kW 1,4 1,8 2,6 5,5 6,5
kW 0,3 0,3 0,4 1
IP 44 44 44 44
kW 1,1 1,5 2,2 5,5
A 4,8 - 2,8 5,9 - 3,4 8,8 - 5,1 15,8 - 9,1 12,3 21,3
A 25 - 14,6 27,7 - 16 57,2 - 33,2 126 - 73  83 143

45PI
V1 - V2 230V-1x8 kV 230V-1x8 kV 230V-1x8 kV 230V-1x8 kV
I1 - I 2 1A - 20 mA 1A - 20 mA 1A - 20 mA 1A - 20 mA

230V-1x15 kV
1A - 20 mA

dBA 75 77 78,5 81 83
--W
04<mg/kWh

< 130 < 130 < 130 < 130 < 120

90/396 - 89/336 (2004/108) - 73/23 (2006/95) - 92/42 EC
EN 676

04110SB5800EC2400TA5800EC8070QA5800EC8070QA5800EC8070QA5800EC

MODEL

YANMA ve KAPAS‹TE E⁄R‹LER‹

Oransal / Modülasyonlu Brülörler

(01) Arkaya k›vr›k kanatl› santrüfij tip,
(02) Öne k›vr›k kanatl› santrüfij tip,
(03) 1/50/230~(±10%)
(04) 1/50-60/220-230~(±10%)

(05) 3/50/230-400~(±10%)
(06) 3/50-60/220-400~(±10%)
(07) 3/50/400~(±10%)
(08) 3/50/230~(±10%)

RS 70/M RS 100/M RS 130/M RS 190/M RS 250/M

°Cmin./max.

mg/kWh

Servomotor tipi

0 / 50

(07)

1
44

4,5

RS 150/M

300/900÷1850

30 / 90 ÷ 185

35 /105 ÷ 215

11,6 / 35 ÷ 72
(02)

(07)
(03)

RMG/MRMG/M
4
1
44
3

10,2 - 5,9

230V-1x8 kV
1A - 20 mA

83,1

< 130

RMG/MRMG/MRMG/M

YAKIT/HAVA VER‹LER‹
Net kalorifik de¤er ( G 20 gaz )
G20 gaz yo¤unlu¤u
G20 gaz debisi-tüketimi
Net kalorifik de¤er ( G25 gaz )
G25 gaz yo¤unlu¤u
G25 gaz debisi-tüketim
Net kalorifik de¤er ( LPG )
LPG gaz yo¤unlu¤u
LPG gaz debisi
Fan                                                 tipi
Hava s›cakl›¤› yakma havas› s›cakl›¤›
ELEKTR‹KSEL VER‹LER
Elektrik beslemesi
Yard›mc› elektrik beslemesi
Kontrol kutusu ( röle )                               tipi
Toplam elektrik gücü
Toplam yard›mc› elektrik gücü
Koruma seviyesi
Motor elektrik gücü
Motor çal›flma ilk hareket ak›m›
Motor ak›m›
Motor koruma seviyesi
Ateflleme trafosu

Çal›flma flekli                                             duraklama flekli her 24 saatte bir
EM‹SYONLAR
Ses seviyesi
Ses gücü
CO emisyonu
NOx emisyonu
ONAYLAR
Direktifler
Uyumluluk
Sertifikalar
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Brülör seçimi için
uygun çal›flma alan›

Modülasyon oran› ( 1.
kademe )

EN 676’ya uygun
test koflullar›:
S›cakl›k : 20 C
Bas›nç : 1013,5 mbar
Yükseklik : 0 m a.s.l.

YAKIT TEDAR‹K‹

RS 70-100-130 modelleri için de¤iflken biçimli kam.RS 34-44 MZ modelleri için de¤iflken biçimli kam.

RS Brülörler, gaz girifl hatt›nda 1. ve 2.
kademe gaz ayar›n›n bir servomotor
kumandas›yla de¤iflken bir kam
yard›m› ile yap›labildi¤i bir kelebek
valf ile donat›lm›flt›r. Yak›t brülörün sol
veya sa¤ taraf›ndan verilebilir.
Gaz hatt›, gaz bas›nc› ve debisine
ba¤l› olarak brülöre uygun bir flekilde
seçilebilir. Gaz hatt›, ana
komponentleri içerisinde bulunduran
Multiblok tipi veya ayr› ayr›
elemanlardan oluflan bir grup fleklinde
de olabilir.

GAZ HATTI

RS 150/M
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L L1

12

P1

11

10
15

14 9 8 P2 6 P3

4

3 2 15

7

13

MULT‹BLOK T‹P‹ gaz valfi  MBD

B‹RLEfiT‹R‹LM‹fi  T‹P gaz hatt›

1LL

12

P1

15
11

10

14 9 13 6 8

7

5

4

P3P2 3 2 1

MULT‹BLOK T‹P‹ gaz valfi MBC

12

P1

15 11
10

14 6

1LL

9 13 8

7

5

4

P3P2 3 2 1

1- Gaz girifl borusu
2- Küresel vana
3- Kompansatör
4- Basmal› musluk ile manometre
5- Filtre
6- Regülatör
7- Minimum gaz presostat›
8- Emniyet gaz valfi
9- ‹flletme gaz valfi
     ‹ki ayar : - yanma kapasitesi ( h›zl› açan )
     - maksimum kapasite (yavafl açan)
10- Brülörle birlikte verilen flanfl ve conta
11- Kelebek vana
12- Brülör
13- Gaz kaçak kontrol kiti 8-9. numaralar için
     (1200 kw ve yukar›s› için zorunludur)
14- Gaz valfi-brülör adaptörü
15- Maksimum gaz presostat›
P1- Yanma bafll›¤› bas›nc›
P2- Tahliye nipeli ( regülatörde )
P3- Tahliye nipeli ( filtrede )
L -  Brülörle birlikte verilen gaz hatt›
L1- Brülörden ba¤›ms›z olan gaz hatt›

Z

Øi

Øo

X

Y

Z

Øi

Øo

X

Y

Z

Øi

Øo

X

Y

MBD tip MULT‹BLOK MBC tip MULT‹BLOK B‹RLEfiT‹R‹LM‹fi tip GAZ HATTI

Gaz train ( gaz valfi ) boyutlar› yap›sal özelliklerine ba¤l›d›r. Afla¤›daki tablo Riello RS/M serisi brülörlere monte edilebilecek gaz
valflerinin boyutlar›n› ( girifl çap› ve brülöre ba¤lant› flanfl› ölçüleri ) göstermektedir.

1200 kw ve yukar›s› brülörlerde VPS 504 leak age kontrol kiti mutlaka gaz valfi ile birlikte kullan›lmal›d›r. Multiblok tipi gaz
valflerinin maksimum gaz girifl bas›nc› 360 mbar’d›r.  Di¤er birlefltirilmifl tip olan gaz valflerinin maksimum gaz girifl bas›nc› ise
500 mbar’d›r. Flanfll› olan birlefltirilmifl tip gaz valflerinin gaz bas›nç ayar› uygun yay seçimi ile yap›labilir  tabloda gösterilmifltir)
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(1) Brülöre montaj için 6’l› soketli
(2) Brülöre montaj için 6’l› soketli
(3) Yüksek yanma kafas› bas›nç kayb› uygulamas› için S52 tipi gaz valfi

VANT‹LASYON

Kompakt boyutlar›na ra¤men, brülörün hava üfleme performans› yüksek ve ses seviyesi
düflüktür.

RS/M 34 MZ – 44 MZ – 190 modellerinde özel tasarlanm›fl hava emifl sirkülasyonu ile
ses seviyesi düflürülmüfltür.
RS/M 50-70-100-130 modellerinde ise, geriye do¤ru k›vr›k kanatl› fan ve özel ses
izolasyonlu kabin kullan›lmas› ses seviyesini düflük tutmaktad›r.

De¤iflken flekilli kam, de¤iflik kapasitelerde mükemmel yanma kontrolü sa¤lamak için
hava ve yak›t ayar›n› sa¤lar. Brülör stop etti¤i zaman, kazandan ›s› kayb›n› azaltmak için
servomotor hava klapesini tamamen kapat›r.

Minimum hava presostat›, yanma bafll›¤›nda yetersiz hava bas›nc› olmas› durumunda
emniyet için brülörü durdurur.

RS/M 34 MZ ve RS/M 44 MZ tip brülörlerin imalat›nda, geleneksel alüminyum yerine
yüksek termal ve mekanik özellikli polyamid malzeme ile güçlendirilmifl yenilikçi bir
f iberglas teknoloj is i  kul lan› lm›flt › r .  Bu teknoloj i  yer leflim, a¤›r l ›k ve boyutun
düflürülmesinde büyük bir avantaj sa¤lamaktad›r.

Tüm çal›flma koflullar›nda, brülör içerisindeki kompanentlerin uygun çal›flma s›cakl›¤›n›n
sa¤lanmas› için, patentli yenilikçi so¤utma teknolojisi içeren bir yeni yap› mevcuttur.

Brülörün ön kaidesi ile güçlü çelik ön flanfl aras›nda kazandan yans›yan yüksek ›s›ya
karfl› yüksek termal izolasyon sa¤layan hava bofllu¤u yarat›lm›fl ve daha ileri bir
izolasyon verimlili¤i  için yenilikçi gövde so¤utma sistemi teknolojisi gelifltirilmifltir. Etkin
bir so¤utma ve elektriksel kompanentlere ›s› transferini engellemek için brülör ön kaidesi
bofllu¤unda sürekli hava yenilenmesi sa¤lanm›flt›r.

Gövde so¤utma sistemi çal›flmas›

Gaz ayar› için servomotor

ÜRÜN KODU ØI ØO X mm Y mm Z mm ÇIKIfi
BASINCI
(mbar)

GAZ KAÇAK
KONTROL
K‹T‹

M
U

LT
‹B

LO
K

 T
‹P

 G
A

Z
 V

A
LF

‹

MBD 410
3970230 (2)

3970600 (1)(3)
3970144 (1)

1” 3/4” 405 217 145 4 - 20

MBD 412
3970231 (2)

ifllem (1)(3)
1”1/4 1”1/4 433 217 145 4 - 20

MBD 415
3970232 (2)

3970250 (1)(3)
1”1/2 1”1/2 523 250 100 4 - 33

MBD 415 CT
3970198 (1)

3970253 (1)(3)
0523252/1”12/1”1

MBD 420
3970181 (1)
3970233 (2)
3970182 (1)

003325”2”2

MBD 420 CT
3970234 (2)

3970252 (1)(3)
2” 2” 523 300 227 4 - 33

MBC 1200 SE 50 3970221 (2) 2” 2” 573 425 161 4 - 60

MBC 1200 SE 50TC 3970225 (2) 2” 2” 573 425 288 4 - 60

B
‹R

LE
fi

T‹
R

‹L
M

‹fi
 T

‹P
 G

A
Z

 H
A

TT
I

MBC 1900 SE 65FC 3970222 (2) DN 6 5 DN 6 5 583 430 237 20 - 40

MBC 1900 SE 65 FCTC 3970226 (2) DN 6 5 DN 6 5 583 430 364 20 - 40

MBC 3100 SE 80 FC 3970223 (2) DN 8 0 DN 8 0 633 500 240

367

20 - 40

MBC 3100 SE 80 FCTC 3970227 (2) DN 8 0 DN 8 0 633 500 20 - 40

opsiyonel aksesuar

opsiyonel aksesuar

Gaz hatt› içinde

opsiyonel aksesuar

Gaz hatt› içinde

opsiyonel aksesuar

Gaz hatt› içinde

opsiyonel aksesuar

Gaz hatt› içinde

Gaz hatt› içinde

opsiyonel aksesuar

opsiyonel aksesuar

4 - 33

4 - 33
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YAKIT HATTI SEÇ‹M‹

26.0
 = 9.51  =  15.34mc/h

Afla¤›daki diyagram,  do¤ru gaz valfinin seçimine ve önceden
var olan gaz hatt›ndaki bas›nç düflümünün hesaplanmas›na
imkan sa¤lar.

Diyagram ayn› zamanda yak›t tüketimi ve boru uzunlu¤unun
bilindi¤i durumlarda yeni bir gaz hatt› seçiminde kullan›labilir.
Boru çap› istenen bas›nç düflümüne göre seçilir. Diyagram
referans olarak metan gaz›n› al›r, e¤er baflka bir gaz
kullan›l›yor ise dönüflüm faktörü ve basit bir formül (
diyagramda mevcut ) gaz debisini metan eflde¤erine
dönüfltürür. ( flekil A ). Gaz valfi boyutlar›, çal›flma esnas›ndaki
yanma odas› karfl› bas›nc› dikkate al›narak seçilmelidir.

Mevcut gaz hatt›nda bas›nç düflüm kontrolü veya yeni bir
gaz hatt› seçimi.
Metan gaz› tüketim eflde¤eri diyagram üzerindeki flekil A’da
formülle ve dönüflüm faktörüyle belirlenir.

Önceden belirlenmifl olan eflde¤er tüketim ( grafi¤in en
üstünde gösterilmifltir ) de¤erinden dikey olarak afla¤› do¤ru
boru çap›n› gösteren e¤riye kadar gidiniz, bu noktadan yatay
olarak sola do¤ru boru boyunu gösteren e¤riyi kesene kadar
devam ediniz. Belirlenen bu noktadan afla¤›ya yatay skalaya
ulaflt›¤›n›zdaki de¤er borudaki bas›nç kayb›n› (mbar ) gösterir.

Bulunan bu de¤eri, gaz hatt›nda manometrede ölçtü¤ünüz
de¤erden düfltü¤ünüzde, gaz valfi için gerçek girifl bas›nc›
de¤erini bulunmufl olur.

Örnek : Kullan›lan Gaz ……G25
              Gaz tüketimi ……
              Manometredeki gaz bas›nc›
              Gaz borusu uzunlu¤u
              Dönüflüm faktörü        0,62 ( flekil A’ya bak›n›z )

- Eflde¤er metan tüketimi V =
- kapasite skalas›ndan bulunan 15,34 de¤erinden afla¤› do¤ru
hareketle 1 _” e¤risi              ( seçilen boru çap› ) kesilecek,

- Bulunan kesiflim noktas›ndan sola do¤ru yatay olarak boru
uzunlu¤unu gösteren e¤riye ( 15 mt ) gidilecek,
- Boru boyu e¤risindeki kesiflim noktas›ndan dikey olarak
gidilerek bas›nç düflüm skalas›nda 1,4 mbar de¤erine ulafl›l›r,
- Manometrede ölçülen de¤erden 1,4 mbar düflülerek gaz gaz
valfi seçimi için do¤ru bas›nç de¤eri bulunur,
- Do¤ru bas›nç = 20 – 1,4 = 18,6 mbar

Boru çap›
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BRÜLÖR ÇALIfiMA ÇEVR‹M‹

BRÜLÖR KAZANA MONTAJ fiEKL‹
• Brülör 1,2,3 ve 4 pozisyonlar›na göre tasarlanm›flt›r

• 1 nolu pozisyon bak›m ve kontrol bak›m›ndan en uygun pozisyondur

• 2,3 ve 4 nolu pozisyonlar kullan›labilir ancak bak›m ve kontrol daha zordur

• Baflka herhangi bir brülörün normal çal›flmas›na engel oluflturur

• 5 nolu pozisyon emniyet bak›m›ndan sak›ncal›d›r

RS/M 34 MZ-44 MZ- 64 MZ

M

TL

TR

M

VS
VR

max

min

0

max

min

0

zaman (s)

0

26

26

9592

92
57 118
77 10

2

92 118

0 s…Termostat devreyi bafllat›r
2-26s…Servomotor hava damperini açar
26-57s…Maksimum havada ön süpürme
57-77s…Hava ve gaz klapeleri minimum
                kapasiteye iner
92s….Ateflleme elektrodu ateflleme yapar
          Emniyet ve iflletme gaz valfleri açar
118s…Çal›flma devresi tamamlan›r

M

TL

TR

M

VS
VR

max

min

0

2°

1°

0

B
A

114
90

48 80
112

6

119

113 122

0

zaman (s)

0 s…Termostat devreyi bafllat›r ve fan motoru
           dönmeye bafllar
6-48s…Servomotor hava damperini açar
48-80s…Maksimum havada ön süpürme
80-112s…Hava ve gaz klapeleri minimum
                kapasiteye iner
113s….Ateflleme elektrodu ateflleme yapar
119 s…Emniyet ve iflletme gaz valfleri açar
135s…Çal›flma devresi tamamlan›r

RS/M 70-100-130-150-190-250
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YANMA BAfiLI⁄I

RS brülör yanma bafll›¤› örne¤i.

RS serisi brülörler için yanma bafll›¤›n›n farkl› uzunluklar› seçilebilir. Yanma
bafll›¤›n›n boyu kazan kapa¤› kal›nl›¤›na ve kazan tipine ba¤l›d›r.

Kazan›n tipine ba¤l› olarak, yanma bafll›¤›n›n kazan yanma odas› içerisine
do¤ru miktarda girdi¤inden emin olunuz.

Yanma bafll›¤›n›n iç pozisyonlamas›, flanfl üzerinde bulunan bir ayarlanabilir
vida ile belirlenen maksimum güç için kolayca ayarlanabilir

KABLOLAMA

RS 50 için fifl-soketli elektrik ba¤lant› örne¤i RS 34-44 modellerinin elektrik ba¤lant›lar› için muhafaza ve fifl-soket sistemi örne¤i

Tüm RS serisi brülörler, elektrik kompanentleri muhafaza ve kablolamas› için kolay eriflilebilir bir kontrol paneline sahiptir.
Özellikle RS 34 ve 44 modelleri, yeni konsepti sayesinde, ilk devreye alma ve bak›m h›z›n› optimize etmek için aç›k bir elektriksel
düzene sahiptir.
Bu modellerde elektriksel ba¤lant›lar kapak d›fl›ndan ulafl›labilir bir fifl-soket sistemi ile yap›lm›flt›r, ve servomotor, hava
presostat› ve maksimum gaz presostat› gibi baz› ana kompanentler de bak›m›n kolaylaflt›r›lmas› için brülöre fifl-soket sistemi ile
ba¤lan›rlar.
RS brülörlerin elektrik kablolamas› kullan›m kitab› içerisindeki kablolama diyagramlar› takip edilerek kolayca yap›labilir. Elektrik
ba¤lant›lar› ehil ve kalifiye elemanlar taraf›ndan yap›lmal›d›r.

Alev Boyutu

Brülör kapasitesi (MW)

A
le

v 
b

oy
u 

(m
)

A
le

v 
ça

p
› (

m
)

Lmax

L min

D max

D min

Örnek:
Brülör kapisetis: 2000 kW
L alev(m) = 2.7 m (orta de¤er)
D alev (m) = 0,8 m (orta de¤er)



“Do¤algazda çözüm orta¤›n›z” 10

Afla¤›daki tablo kablo kesitleri ve kullan›lacak sigorta tiplerini göstermektedir.

MODEL V F (A) L (mm 2)

� RS 100
230 T16 1,5

400 T10 1,5

� RS 130
230 T16 1,5

400 T10 1,5

� RS 150
230 T25 2,5

400 T20 2,5

MODEL V F (A) L (mm2 )
� RS 34 MZ 230 T6 1,5
� RS 44 MZ 230 T6 1,5

� RS 44 MZ
230 T6 1,5

400 T6 1,5

� RS 50
230 T6 1,5

400 T6 1,5

V=Elektrik beslemesi,  F=Sigorta,  L=Kablo kesiti

EM‹SYONLAR
Emisyon de¤erleri EN 676 normlar›na göre farkl› modeller için maksimum kapasitelerde ölçülmüfltür.
RS/M 34-44-64 MZ modellerinin NOx emisyon de¤erleri EN 676 / 2. s›n›f’›na uygundur.
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25

0
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40

30

20

10

0

m
g/

kW
h

 CO EM‹SYONU
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d
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SES EM‹SYONU

RS150/M

RS150/M

RS150/MRS 70/M

� RS 250
230 T25 6

400 T20 4

� RS 64
230 1,5

400 1,5
� RS 190

230 T25 2,5

400 T20 2,5

RS 64/M

RS 64/M

RS 64/M

� RS 70
230 T10 1,5

400 T6 1,5

T6
T8
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RS/M serisi brülörler iki kademeli (yavafl kademe geçiflli) veya oransal olarak çal›flabilir.

‹ki kademeli çal›flmada brülör istenilen güç seviyesine gaz ve hava klapeleri yard›m›yla yumuflak geçifl yapar. Bu çal›flmada brülör
ayarlanan iki de¤er aras›nda çal›fl›r. (fiekil A)

Oransal çal›flmada, özellikle f›r›n, buhar jeneratörleri, k›zg›n ya¤ kazanlar› uygulamas›nda özel güç regülatörü veya herhangi bir
analog kontrol sinyali dönüfltürücü ve bas›nç veya s›cakl›k sensörleri kullan›l›r. Aksesuar olan bu donan›m ayr› olarak istenmelidir.
‹stenilirse brülörle paket halde de verilebilir. Bu çal›flmada brülör orta güç kademelerinde uzun süre durmadan çal›flarak sistemde
kararl› bir proses sa¤lar. (fiekil B)

‹ki kademeli yumuflak geçiflli çal›flma Oransal çal›flma

    fiekil A                                                                                    fiekil B

RS/M (34-250M MZ) serisi brülörlerde yeni RMG/M tip özel mikroifllemcili kontrol kutusu bulunur. Kontrol kutusu brülörü çal›flmas›
s›ras›nda sürekli olarak denetler. Brülörün devreye al›nmas› ve bak›m› için iki ana eleman› mevcuttur.

BRÜLÖR ÇALIfiMA fiEKL‹

Güç regülatörü RWF 55-50
Analog sinyal dönüfltürücü Regülatörün tak›lmas›

Ar›za reset dü¤mesi brülör kontrolünü
resetleme ve ar›za teflhis fonksiyonunu
devreye alma ç›kartma dü¤mesidir.

Çok renkli LED ar›za teflhis ve brülör
çal›flma s›ras› için mekezi gösterme
eleman›d›r.
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GENEL ÖLÇÜLER

BRÜLÖRLER

BRÜLÖR-KAZAN BA⁄LANTI FLANfiI

(1) Uzun namlu

(1) Uzun namlu
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Daha kolay montaj ve bak›m için tüm RS/M serisi brülörler kayar çubuklara sahiptir.

Verilen conta flablonunu kullanarak kazan flanfl›n› deldikten sonra, yanma borusunu (alev
bafll›¤› ) brülörden sökünüz ve kazana monte ediniz.

Yanma bafll›¤›n› ayarlay›n›z.

Kazan kapasitesine göre gaz valfini diyagramlardan seçiniz ve brülöre tak›n›z.

Brülör gövdesini tekrar kayar çubuklar üzerine tak›n›z.

Brülörü flanfl üstünde kayd›rarak kapat›n›z.

Z

X (1)
Y

MONTAJ-TES‹SAT TANIMLAMALARI

AMBALAJ - KOL‹

Montaj, ilk çal›flt›rma ve bak›mlar ehil ve kalifiye kifliler taraf›ndan yap›lmal›d›r. Tüm
çal›flt›rmalar, brülörle birlikte verilen kullan›m kitapç›¤›na uygun olarak hayata geçirilmelidir.

BRÜLÖR AYARLARI

ELEKTR‹KSEL BA⁄LANTI VE ‹LK ÇALIfiTIRMA

BRÜLÖR BAKIMI

Brülör kazan elektrik ba¤lant›s›n› kullan›m kitapç›¤›nda gösterilen kablolama diyagram›na
göre yap›n›z.

Motor dönme yönünü kontrol için motoru döndürünüz. ( 3 fazl› motor )

Gaz valfinde ilk ateflleme ayar›n› yap›n›z.

‹lk çal›flt›rmada kontrol ediniz;
- Yanma bafll›¤›ndaki gaz bas›nc› ( maximum-minimum kapasite )
- Yanma kalitesi ( yanmam›fl maddeler ve hava fazlal›¤› )

RS/M serisi brülörlerin bak›m› kayar çubuklar sayesinde çok kolayd›r ve brülör içerisindeki
kompanentlere kolay ulafl›labilir.

Özellikle RS/M 34 ve 44 modellerinde, yanma kafas›na ulafl›m› daha da kolaylaflt›ran yeni bir
kayar çubuk sistemi vard›r.

RS/M 190 ve 250 serisi brülörlerde, bak›m esnas›nda brülörü daha güçlü yapan
güçlendirilmifl kayar çubuklar vard›r.

(1) K›sa ve uzun namlu ölçüleri
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BRÜLÖR AKSESUARLARI ( OPS‹YONEL )

BRÜLÖR STANDART BAfiLIK
(mm)

UZATMA BAfiLI⁄I K‹T‹
(mm)

RS 34/M MZ 216 351 3010428

RS 44/M MZ 216 351 3010429

RS 50/M 216 351 3010078

Standart yanma bafll›¤›, özel bir kit kullan›larak “uzun yanma bafll›¤› “ haline
dönüfltürülebilir.
Afla¤›da brülör tiplerine göre orjinal ve uzun yanma bafll›klar›n› ölçüleri verilmifltir.

K‹T KODU

Uzatma Namlu kiti

RS 70/M 250 385 3010117

RS 100/M 250 385 3010118

RS 130/M 280 415 3010119

RS 190/M 372 530 3010443

RS 250/M MZ 370 520 3010412

RS 150/M 280 415 20052186

Bu kit seri numaralar› 02426xxxxxx eflit veya büyük olan brülörer için seri numaralar›
02416xxxxxx eflit ve daha küçük olanlar 3010116 nolu kit kullan›lacakt›r.

RS 64/M MZ 250 385 3010427

S›z›rmazl›k Kontrol Kiti
Gaz valfı (multiblok) içindeki valflerin sızmazlı¤ını test etmek için özel bir “sızmazlık kontrol
kiti” kullanılır. Bu kit >350 kW kapasiteler için tavsiye edilir, >1200kW için zorunludur (TS EN
676). Kit VPS 504 modeldir.

K‹T KODUGAZ MULT‹BLOK

MB/1 tipi

MBC/1 tipi

CB/1 tipi

Analog Sinyal Dönüfltürücü Brülörün oransal çalıflması aynı zamanda bir analog sinyal dönüfltürücü ve 3 kutuplu
potansiyometre geri besleme ile de sa¤lanabilir.
Potansiyometre alternatif olarak servo motorun pozisyonunu kontrol etmek için de
kullanılabilir

BRÜLÖR G‹R‹fi S‹NYAL‹ KODU

talep üzerine

0/2 - 10 V (empedans 200 KΩ)

0/4 - 20 mA (empedans 250KΩ)

0/2 - 10 V (empedans 200 KΩ)

0/4 - 20 mA (empedans 250KΩ)

0/2 - 10 V (empedans 200 KΩ)

0/4 - 20 mA (empedans 250KΩ)
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LPG kiti

RS 34/M MZ 3010423 3010423

RS 44/M MZ 3010424 3010424

RS 50/M MZ 20008173 20008173

RS 70/M 20008175 20008176

RS 100/M 20008177 20008178

RS 130/M 20008179 20008180

RS 190/M 3010166 3010166

RS 250/M MZ 3010411 3010411

LPG yakmak için, afla¤›da gösterilmifl olan yanma bafll›¤›na monte edilen özel bir kit
kullan›l›r.

BRÜLÖR
STANDART BAfiLIK

‹Ç‹N K‹T KODU
UZUN BAfiLIK ‹Ç‹N

K‹T KODU

Sürekli havaland›rma
kiti

E¤er brülörün yanma olmad›¤› durumlarda da sürekli fan çal›fl›p havaland›rma yapmas›
isteniyorsa tabloda belirtilen kitler kullan›lmal›d›r.

� RS M/34 M MZ - 44/M- MZ 3010449

� RS 50/M MZ - 64/M MZ - 70/M - 100/M - 130/M 150/M 190/M - 250/M 3010094

BRÜLÖR K‹T KODU

Ses yal›t›m kabini E¤er brülörün daha sessiz olmas› isteniyorsa, ses yal›t›m kabinleri mevcuttur. “B”  mesafesi
daha düflük kabin gerekiyorsa20065135 kod numaral› kabin deste¤i kullan›labilir

BURNER

RS 34 MZ - 44 MZ -RS 50 - RS 64 MZ C1/3 650 372-980 110 10 3010403

RS 70/M - 100/M - 130/M - 150/M - 190M- RS250/ MZ C4/5 850 160-980 110 10 3010404

KAB‹N
T‹P‹

A
(mm)

B (mm)
min-max

C
(mm)

[dB(A)]
(*) K‹T KODU

* Ortalama görültü azalmas› ts 15036-1 standartlar›na göredir.

Elektromanyetik parazitlerden koruma kiti
E¤er brülör elektomanyetik parazitlerin oldu¤u bir bölgedeyse (sinyal fliddeti>10mV) örne¤in
INVERTER varsa veya termostatlar›n ba¤lant›s› 20 m den fazla uzaksa termostat kontrolleri
ile brülör aras›na bu kit koyulmal›d›r.

Karfl› bas›nçl› kazanlar” için Yanma bafll›¤› kiti
Brülörün alevin yanma odas›nda geri döndürüldü¤ü karfl› bas›nçl› kazanlarda kullan›ld›¤›
baz› durumlarda yanman›n daha iyi hale getirilmesi için ilave bir yanma bafll›¤› gerekebilir.

�

BRÜLÖR K‹T KODU

RS 190 M 493 - 3010241

‹lave bafll›k dahil
standart namlu (mm)

‹lave bafll›k dahil
uzun namlu (mm)

A

B

C

RS 64/M MZ 3010434 3010435

RS 150/M 20050064 20050065

� Tüm modeller 3010386 300286

BRÜLÖR K‹T KODU



Gaz valfi:
Multiblok gaz valfi içeri¤i:
- Filtre,
- Bas›nç düzenleyici,
- Minimum gaz presostat›,
- Emniyet valfi,
- ‹flletme valfi,
- Leak age kontrol cihaz› ( 1200 kw ve yukar›s› )

Sertifikalar:
- TSE EN 676

Direktiflerine Uygunluk:
- 89/336 (2004/108) ( gaz )
- 73/23 (2006/95) EC ( düflük voltaj )
- 92/42/EC( elektromanyetik uyumluluk )
- 90/396/EC( verimlilik )
- EN 676( makine )

Standart donan›mlar:
- Gaz valfi contas›,
- Flanfl izolasyon contas›,
- Flanfl montaj› için 4 c›vata,
- Termal pencere ekran,
- Kazan ba¤lant›s› için 4 c›vata,
- Kablo muhafaza k›l›f› ( RS/M 50 )
- 2 kayar çubuk uzatmas› ( uzun alev borulu ve
RS/M 190 modeller için )
- Kullan›m ve bak›m kitab›,
- Yedek parça katalo¤u.

Ayr›ca siparifl edilebilecek aksesuarlar,
- Uzatma bafll›¤›,
- Ara boflluk kiti,
- Sürekli süpürme kiti,
- Son süpürme kiti,
- Ses yal›t›m kabini,
- RWF 40 oransal kontrol kiti,
- S›cakl›k / bas›nç probu
- LPG kit,
- Kaçak ak›m rölesi kiti,
- Ba¤lant› flanfl› kiti,
- Maksimum gaz presostat›,
- Voltajs›z ba¤lant› kiti,
- PC arayüz kiti,
- Çal›flma saati sayac›,
- Gaz valfi adaptörü,
- Gaz kaçak kontrol cihaz› ( leak age kontrol kiti ),
- Gaz valfi bas›nç ayar yay›,

“Do¤algazda çözüm orta¤›n›z”

Türkiye Distr ibütörü

RS/M 34 MZ – 44 MZ
Oransal - ‹ki kademeli, cebri çekiflli gaz brülörü:
- Hava emifl sirkülasyonu,
- Düz kanatl› yüksek performansl› fan,
- Bir servomotor taraf›ndan kumanda edilen hava klapesi ve kam
ile 1. ve 2. kademe kapasite ayar› yap›labilmekte,
- 2800 d/d motor ve mono faze 220-230 V 50-60 hz veya tri faze
380-400 V 50-60 hz,
- ‹stene kapasiteye göre ayarlanabilen yanma bafll›¤› donan›mlar›,

Yüksek s›cakl›¤a dayan›kl› paslanmaz çelik alev borusu
 Ateflleme elektrodu
‹yonizasyon elektrodu
Gaz da¤›t›m kafas›
Alev düzenleme diski ( Türbülatör)

- Özel patentli gövde so¤utma sistemi ile elektriksel ekipmanlara
ekstra koruma,
- Minimum gaz presostat› ile yeterli gaz tedari¤i kontrolü,
- Teflhis sistemli, Mikroifllemcili kontrol kutusu,
- D›flardan ulafl›m› kolaylaflt›ran elektriksel fifl-soket ba¤lant›
sistemi,
- Brülör açma-kapama anahtar›,
- 1. ve 2. kademe manuel seçme anahtar›,
- Alev gözetleme penceresi,
- Kolay montaj ve bak›m için kayar çubuk sistemi,
- Radyofrekans filtrasyon sistemi,
- IP X0D ( IP 40 )  elektriksel koruma,

Gaz valfi:
Multiblok veya Kompakt tip gaz valfi içeri¤i:
- Filtre,
- Bas›nç düzenleyici,
- Minimum gaz presostad›,
- Emniyet valfi,
- ‹flletme valfi,
- Leak age kontrol cihaz› ( 1200 kw ve yukar›s› )

RS/M 50-64-70 - 100-130-150-190 -250/M MODELLER‹
Oransal - ‹ki kademeli, cebri çekiflli gaz brülörü:
- Hava emifl sirkülasyonu,
- Geri do¤ru k›vr›k kanatl› yüksek performansl› fan ( RS/M 50-70-
100-130) veya düz kanatl› (RS/M 64-190) ,
- Bir servomotor taraf›ndan kumanda edilen hava klapesi ve kam
ile 1. ve 2. kademe kapasite ayar› yap›labilmekte,
- 2800 d/d motor ve tri faze 380-400 V 50-60 hz,
- ‹stene kapasiteye göre ayarlanabilen yanma bafll›¤› donan›mlar›,

Yüksek s›cakl›¤a dayan›kl› paslanmaz çelik alev borusu
Ateflleme elektrodu
‹yonizasyon elektrodu
Gaz da¤›t›m kafas›
Alev düzenleme diski ( Türbülatör )

- Minimum gaz presostad› ile yeterli gaz tedari¤i kontrolü,
- Teflhis sistemli, Mikroifllemcili kontrol kutusu,
- D›flardan ulafl›m› kolaylaflt›ran elektriksel fifl-soket ba¤lant›
sistemi,
- Brülör açma-kapama anahtar›,
- 1. ve 2. kademe manuel seçme anahtar›,
- Alev gözetleme penceresi,
- Kolay montaj ve bak›m için kayar çubuk sistemi,
- Radyofrekans filtrasyon sistemi,
- IP X0D ( IP 40 )  elektriksel koruma,

ÜRÜN ÖZELL‹KLER‹
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