
“Do¤algazda çözüm orta¤›n›z”
BRÜLÖRLER

RS/E MZ SER‹S‹
Elektronik Kontrollü, Oransal Gaz Brülörleri

Teknik Broflür

RS/E MZ elektronik kontrollü oransal çal›flan gaz brülörleri serisi 70 - 2650 kW aras› kapasite aral›¤›na sahiptir.

Brülörler; tüm modülasyon aral›¤›nda mükemmel bir kapasite kontrolü, do¤ru yanma ve emniyetli bir çal›flmay›

sa¤lamak için hava ve yak›t oran›n› ba¤›ms›z servo motorlarla kontrol eden yeni Riello REC27 Dijital Brülör

Yönetim Sistemi ile donat›lm›flt›r.

Çal›flmalar› iki kademeli aflamal› artan kapasite veya alternatif olarak bir PID (oransal) kontrolör ve gerekli

sensörler yard›m›yla modülasyonludur.

RS/E MZ serisi brülörler tüm farkl› uygulamalar için yüksek verim seviyeleri sa¤lar ve bu özellikleriyle yak›t

kullan›m›n› azalt›r, iflletme masraflar›n› düflürür.

Brülörlerin özel tasar›m› boyutlar›n›n azalt›lmas›n›, kullan›m ve bak›m kolayl›¤› sa¤lam›flt›r.

Genifl aksesuar grubu daha esnek bir uygulama alan› sa¤lar.

Do¤algaz

RS 34/E MZ 70/130 ÷ 390 kW
RS 44/E MZ 101/203 ÷ 550 kW
RS 50/E MZ 85/290  ÷ 580 kW
RS 70/E MZ 135/465 ÷ 814 kW
RS 100/E MZ 150/698 ÷ 1163 kW
RS 130/E MZ 160/930 ÷ 1512 kW
RS 190/E 470/1279 ÷ 2290 kW
RS 250/E MZ 600/1250 ÷ 2650 kW
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(01) Geriye e¤imli kanatl› fan
(02) Öne e¤imli kanatl› fan
(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%)

TEKN‹K VER‹LER
MODEL RS 34/E MZ  RS 44/E MZ  RS 50/E MZ

Brülör çal›flma flekli
Modülasyonlu (regülâtör ve sensör ile)

Maksimum güçte modülasyon oran 6÷1

Tipi SQN13.14 (hava ve gaz)
Servomotor

Çal›flma
süresi s 5…120

Gücü kW 70/130÷390 101/203÷550 85/290÷580
Mcal/h 60/112÷335 87/175÷473 73/249÷499

Çal›flma s›cakl›¤› .°Cmin./max 0/40

YAKIT/HAVA VER‹LER‹

G20 gaz yo¤unlu¤u kg/Nm3

Net kalorifik de¤er ( G 20 gaz ) kWh/Nm3

0,71
10

G20 gaz debisi-tüketimi Nm3/h 7/13÷39 10/20÷55 8,5/29÷58

kWh/Nm3

G25 gaz yo¤unlu¤u kg/Nm3

8,6

0,78
G25 gaz debisi-tüketim Nm3/h 8/15÷45 12/24÷64 10/34÷68
Net kalorifik de¤er ( LPG ) kWh/Nm3

LPG gaz yo¤unlu¤u kg/Nm3

25,8

2,02
LPG gaz debisi Nm3/h 3/5÷15 4/8÷21 4/11÷23
Fan tipi (02) (02) (01)
Hava s›cakl›¤› Max. °C 60
ELEKTR‹K B‹LG‹LER‹
Elektrik besleme F/Hz/V (04) (04) (06) (05)
Kontrol sistemleri elektrik
beslemesi F/Hz/V (04) (04) (03)

Kontrol kutusu ( röle ) Tipi REC 27
Toplam elektrik gücü kW 0,6 0,7
Kont. Sis. elektrik gücü kW 0,3 0,28
Koruma derecesi IP 40 40 44
Motor elektrik gücü kW 0,3 0,42 0,45 0,65
Çal›flma ak›m› A 3,2 3,5 2 - 1,4 3 - 1,7
‹lk hareket ak›m› A 15 17 14 - 10 13,8 - 8
Motor koruma derecesi IP 54

V1 - V 2 230V-1x15kV 230V-1x15kV 230V-1x8kVAteflleme trafosu
I1 - I2 1A - 25mA 1A - 25mA 1A - 20mA

Çal›flma flekli her 24 saatte bir duraklama
EM‹SYONLAR
Ses fliddeti dBA 70 72 72 72
Ses seviyesi W --
CO emisyonu mg/kWh < 40
NOx emisyonu mg/kWh < 120
ONAY
Direktif
Uygulanan standart
Belgelendirme

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

Net kalorifik de¤er (G25 gaz)

Referans flartlar: S›cakl›k: 20°C, Bas›nç: 1013,5 mbar, Yükseklik: deniz seviyesinde,  Ses 1 m uzakl›ktan ölçülmüfltür.

0,75
0,3
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(01) Geriye e¤imli kanatl› fan
(02) Öne e¤imli kanatl› fan
(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 flartlar: S›cakl›k: 20°C, Bas›nç: 1013,5 mbar, Yükseklik: deniz seviyesinde,  Ses 1 m uzakl›ktan ölçülmüfltür.

MODEL RS 70/E MZ  RS 100/EMZ RS 130/E MZ  RS 190/E  RS 250/E
Brülör çal›flma flekli Modülasyonlu (regülâtör ve sensör ile)
Maksimum güçte
modülasyon oran 6÷1

tipi SQM33.5 (hava) -SQM33.4 (gaz)
Servomotor

çal›flma
zaman› s 5…120

Gücü kW 135/465÷814 150/698÷1163 160/930÷1512 470/1279÷2290 600/1250÷2650

Mcal/h 116/400÷700 129/600÷1000 138/800÷1300 405/1100÷1970 516/1075÷2279

Çal›flma s›cakl›¤›
°C
min./max. 0/40

YAKIT/HAVA VER‹LER‹
Net kalorifik de¤er ( G 20gaz )kWh/Nm3 10

G20 gaz debisi-tüketimi Nm3/h 13,5/46,5÷81,4 15/70÷116 16/93÷151 47/128÷229 60/125÷265
Net kalorifik de¤er ( G25 gaz ) kWh/Nm3 8,6
G25 gaz yo¤unlu¤u kg/Nm3 0,78
G25 gaz debisi-tüketim Nm3/h 7/81÷135 19/108÷176 55/149÷266 70/145÷308

Net kalorifik de¤er ( LPG ) kWh/Nm3 25,8
16/54÷95

LPG gaz yo¤unlu¤u kg/Nm3 2,02
LPG gaz debisi Nm3/h 6/27÷45 6/36÷59 18/50÷89 23/48÷103

Fan Tipi (01) (01) (01) (02) (02)
5/18÷32

Hava s›cakl›¤› Max. °C 60
ELEKTR‹K B‹LG‹LER‹
Elektrik besleme F/Hz/V (05) (05) (05) (05) (07) (08)
Kontrol sistemleri elektrik
beslemesi F/Hz/V (03) (03) (03) (03) (03)

Kontrol kutusu ( röle ) Tipi REC 27
Toplam elektrik gücü kW 11,6 2,0 2,8 5,3 6,5
Kont. Sis. elektrik gücü kW 0,5 0,5 0,6 0,8 1
Koruma derecesi IP 44 44 44 44
Motor elektrik gücü kW 1,1 1,5 2,2 4,5 5,5
Çal›flma ak›m› A 4,8 -2,8 5,9 -3,4 8,6-5,1 1,8-9,1 12,3 21,3

A 25 -14,6 27,7 -16 57,2-33,2 126-73 83 143
Motor koruma derecesi IP 54

V1 - V 2 230V-1x8kV 230V-1x8kV 230V-1x8kV 230V-1x15kVAteflleme trafosu
I1 - I2 1A - 20mA 1A - 20mA 1A - 20mA 1A - 20mA

Çal›flma flekli her 24 saatte bir duraklama
EM‹SYONLAR
Ses fliddeti dBA 75 77 78,5 81 83
Ses seviyesi W --
CO emisyonu mg/kWh < 40
NOx emisyonu mg/kWh < 120 < 130 < 120
ONAY
Direktif 90/396 - 89/336 (2004/108) - 73/23 (2006/95) - 92/42 EC
Uygulanan standart EN 676
Belgelendirme EN 676

G20 gaz yo¤unlu¤u kg/Nm3 0,171

‹lk hareket ak›m›
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YANMA ve KAPAS‹TE E⁄R‹LER‹

RS 70/E MZ

RS100/E MZ RS130/E MZ

RS 190/E

RS 250/E MZ

RS34/E MZ

RS 44/E MZ RS 50/E MZ
Brülör seçimi için
uygun çal›flma alan›

Modülasyon Oran›

EN 676'ya uygun test
koflullar›
S›cakl›k: 20 °C
Bas›nç:1013.5 mbar
Yükseklik: 0 m (deniz
seviyesi)
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YAKIT BESLEME

GAZ HATLARI

RS 34 ve 44 E MZ brülörler için
ad›m motoru örne¤i

Brülörlerde yak›t ayar› çok hassas pozisyon alan,
birleflme yerlerinde mekanik boflluk olmayan ve geri
kaymas›z ad›m motorlu bir kelebek vana ile kontrol
edilmektedir.
Yak›t brülörün sol veya sa¤ taraf›ndan verilebilir.
Maksimum bas›nç presostat› gaz hatt›nda afl›r› bas›nç
olmas› durumunda brülörü durdurur (RS 34- 44/E MZ için
aksesuard›r).
Gaz hatt›, besleme devresindeki yak›t ç›k›fl ve bas›nc›na
göre sistemin ihtiyaçlar›na en iyi uyacak flekilde
seçilebilir.
Gaz hatlar› “Multiblok "(bütün ana komponentlerin tek bir
ünitede birlefltirilmesiyle oluflan)” ve “Kompozit” (ayr› ayr›
komponentlerin birlefltirilmesiyle oluflan) tiptir.

RS 190 E brülörler için
ad›m motoru örne¤i
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Multiblok gaz valfi tipi MBC 1200
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Kompozit gaz valfi
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1. Gaz da¤›t›m borusu
2. Küresel vana
3. Kompansatör
4. Manometre
5. Filtre
6.Bas›nç regülatörü (dikey)
7. Minimum gaz bas›nç presostat›
8. VS emniyet solenoidi (dikey)
    VR regülasyon selonoidi (dikey)
9. 2 Özellik:  -Yanma kapasitesi (h›zl› açma)

      - Maksimum kapasite (yumuflak aç›lma)
10. Brülörle birlikte verilen flanfl ve conta
11. Kelebek vana
12. Brülör
13. 8-9 no'lu valfler için gaz kaçak kontrol valfi (EN
676'ya göre 1200 kW ve üzeri güçteki brülörler için
s›zd›rmazl›k kontrolü mecburi olmas› gereken
donan›md›r)
14. Gaz valfi brülör adaptörü
15. Maksimum gaz bas›nç presostat› (RS 34-44/E MZ
'de aksesuar)
P1 Yanma bafll›¤› bas›nc›
P2 Tahliye nipeli (regülatörde)
P3 Tahliye nipeli (filtrede)
L  Gaz hatt› ayr› olarak verilir, kodlar› tabloda verilmifltir.
L1 tesisatç› taraf›ndan temin edilecek

Multiblok gaz hatt› tip MBD
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Gaz hatlar› EN 676 standard› gere¤ince brülörle beraber onaylan›r.
Gaz hatt›n›n genel boyutlar› olufltu¤u elemanlara ba¤l›d›r. Afla¤›da RS/E serisi brülörlere tak›labilecek muhtelif gaz
hatt› örnekleri verilmifltir. E¤er kaçak kontrol cihaz› gaz hatt›nda yoksa sonradan aksesuar olarak monte edilebilir.
“MULT‹BLOK” tip gaz valf›n›n maksimum bas›nc› 360 mbar ve “Kompozit” tip gaz valf›n›n ise 500 mbar'd›r.
Flanfll› MULT‹BLOK için bas›nç aral›¤› ayar yay›n›n seçimiyle de¤ifltirilebilir.

Havaland›rma devresi cihaz›n küçük ölçülerine ra¤men bas›nç ve debi olarak yüksek performansta, düflük gürültü
seviyesinde hava sa¤lar. RS 34-44-190-250/E modellerinde özel tasarlanm›fl hava emme devresiyle ses seviyesi
düflürülmüfltür.
RS 50-70-100-130/E modellerinde ise, geriye do¤ru k›vr›k kanatl› fan ve özel ses izolasyonlu kabin kullan›lmas› ses
seviyesini düflük tutmaktad›r.
Hassas pozisyon alan ad›m motoru, difller aras›nda boflluklar›n olmamas› ve geri kayma yapmama özelli¤i ile de¤iflik
kapasitelerde mükemmel yanma için gereken hava ve yak›t ayar›n› sa¤lar. Minimum hava presostat›, yanma
bafll›¤›nda yetersiz hava bas›nc› olmas› durumunda emniyet için brülörü durdurur.

RS 34/E MZ ve RS 44/E MZ tip brülörlerin imalât›nda, geleneksel alüminyum yerine yüksek termal ve mekanik
özellikleri olan polyamid malzeme ile güçlendirilmifl yeni bir fiberglas teknolojisi kullan›lm›flt›r. Bu teknoloji parçalar›n
yerlefltirilmesi, a¤›rl›k ve boyutlar›n düflürülmesinde büyük bir avantaj sa¤lamaktad›r.
Tüm çal›flma koflullar›nda, brülör içerisindeki kompanentlere uygun çal›flma s›cakl›¤›n›n sa¤lanmas› için, patenti
al›nm›fl, geliflmifl so¤utma teknolojisi içeren yeni bir yap› mevcuttur.
Brülörün ön kaidesi ve güçlendirilmifl çelik ön plaka aras›nda kazandan yans›yan ›s›ya karfl› yüksek bir ›s›l direnç
meydana getiren bir hava kanal› oluflturulmufl ve ›s› yal›tkanl›¤›n› daha da iyi hale getirmek için yeni HSC (Housing
Cooling System, Brülör kabini so¤utma sistemi) teknolojisi gelifltirilmifltir. Ön kaide içerisindeki kanallarda sürekli
olarak hava yenileyen bir sistem meydana getirilerek aktif bir so¤utma sistemi sa¤lanm›fl ve elektrikli parçalar›n
bulundu¤u bölmeye ›s› ak›fl› önlenmifltir.

VANT‹LASYON

MBD tipi multiblok gaz hatt› MBC 1200 tipi multiblok gaz hatt›L MBC 1900-3100 tiplerindeki kompozit gaz hatt›

Z
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Y

Z
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Y

RS 250/E MZ brülörlerde hava ak›m›n› ayarlayan ad›m motor Çal›flan bir HCS (Gövde so¤utma sistemi teknolojisi)
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RS/E MZ serisi brülörler için yanma bafll›¤› farkl›
uzunluklarda 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 yard›m›yla belirlenen
maksimum güç için kolayca ayarlanabilir.

RS/E MZ serisi brülör modelleri mükemmel kapasite kontrolü tüm modülasyon aral›¤›nda do¤ru yanma ve emniyetli
çal›flma sa¤lamak için hava ve gaz› ba¤›ms›z iki servo motor ile ayarlayan RIELLO'nun yeni Dijital Brülör Kontrol
sistemi (Riello REC27) üzerine kurulmufltur.
Yeni yanma kontrol sistemi standart alev kontrol paneli ifllevleri ile beraber kolay ve h›zl› devreye alma ve bak›m
ifllerini kolaylaflt›ran brülörün çal›flma durumunu, ar›za tan›lar›n› gösterme ve gaz valflar›n› test etme özellikleri de
içerir.

ÇALIfiMASI

YANMA BAfiLI⁄I

RS/E MZ serisi brülörlere ait yanma bafll›¤› örne¤i

Örnek:
Brülör ç›k›fl› : 2000kW
 L alev (m) = 2.7 m (ortalama de¤er)
D alev (m) = 0.8 m  (ortalama de¤er)

Lmax

L min

D max

D min

A
le

v 
b
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u 

(m
)

Brülör kapasitesi (MW)

A
le

v 
ça

p
› (

m
)

Digital Burner Management RS 44/E ve RS 190/E brülör modellerindeki Riello REC27,
Dijital Brülör ‹flletim Sistemi örne¤i
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Brülörün tüm çal›flma çevrimini, çal›flma öncesi valflar›n çal›flma testi dâhil  kontrol eden ve tüm yanma aral›¤›nda
do¤ru hava yak›t kar›fl›m›n› sa¤layan mikroifllemci esasl› REC27.100A2 Dijital Brülör Kontrol Sistemi ayn› zamanda
Elektronik Kam olarak da an›l›r.
Hava damperi ve yak›t ayar›n› yapan servolar birleflme noktalar›nda boflluk ve mekanik geri kaçma yapmayan, çok
hassas pozisyon alan ad›m motorlar›d›r.  RDI21 dijital ara yüzü çal›flma s›ras›nda sistemin hassas ayar›n› sa¤lar.
Brülörler standart iki kademeli veya RWF40 elektronik güç kontrol cihaz› ve gerekli bas›nç veya s›cakl›k sensörleriyle
modülasyonlu olarak çal›fl›r.

P2P1

Pa

REC27 elektronik kam RDI21 görüntü ara yüzü RWF40 güç regülatörü

Alev
dedektörü

Hava bas›nc› flalteri

Hava
servomotoru

Yak›t servomotoru

komut girmek için laptop

Gaz hatt› bas›nç presostatlar›

REC27.100A2 dijital Brülör  kontrol sistemi yerleflim plan›
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REC27.100A2 elektronik kam klasik brülör kontrol sistemlerine göre birçok üstünlük sa¤lar.

ENTEGRE KONTROL

REC27.100A2 Dijital Brülör Kontrol Sisteminde kesintili ifllem (24 saatte 1 kez durma) (LFL tipi) ve hava-yak›t oran›

kontrolü için brülör alev kontrol fonksiyonlar› içerir.

ENERJ‹ TASARRUFU

Kapal› hava damperi; brülör bekleme konumundayken yanma odas›n›n so¤umas›n› engelleyen hava damperi

kapamas›. De¤iflken h›zl› fan uygulamalar›nda elektrik sarfiyat›n› ve gürültü seviyesini azaltmak için özel düzenleme.

EMN‹YETL‹ ÇALIfiMA

Çal›flman›n emniyetli olmas› için cihaz içi parametrelere koruyucu bir flifre ile eriflilir.

ÇALIfiMASI

‹ki kademe aflamal› veya bir PID kontrol ile modülasyonlu.

UZAK ‹STASYONA ARIZA S‹NYAL‹ VE RESET

TALEBE GÖRE ÖZEL VERS‹YON

De¤iflken h›zl› fan motoru ve sürekli çal›flma.

MEKAN‹K BOfiLUK VE GER‹ KAYMA OLMAMASI

Hava ve yak›t ayar› mekanik bofllu¤u ve geri kaymas› olmayan ad›m motorlar›yla yap›l›r, böylece yanma

parametrelerinin korunmas›n› sa¤layacak flekilde sabit hava yak›t ayar› yap›labilir.  Sonuç olarak yanma sisteminin

sezonluk verimi yükselir ve emniyetli iflletme sa¤lanm›fl olur.

DEVREYE ALMA VE BRÜLÖR AYARLARININ KOLAYLAfiTIRILMASI

Brülörün devreye al›nmas› ve ayarlar› için bir ara yüz ekran› kullan›l›r. Sistemin kendisini ayarlama fonksiyonu

sayesinde ilk çal›flt›rma çok kolaylaflm›flt›r. Brülörün devreye al›nmas› 9 noktal› ayar e¤risi esas›na göredir ve ayar çok

kolayd›r. H›zl› ayar için sadece üç nokta ayarlanmal›d›r: P0 (ateflleme), P1(düflük yanma) ve P9 (yüksek yanma), daha

sonra REC27 aralardaki noktalar› do¤rusal enterpolasyon ile kendisi hesaplar; e¤er gerekirse tüm noktalar (hava ve

gaz)  daha sonra düzeltilebilir.

BA⁄IMSIZ ATEfiLEME NOKTASI POZ‹SYONU

Brülörün en iyi ilk çal›flma kontrolü için ateflleme noktas›n›n di¤er ayarlardan ba¤›ms›z bir pozisyonu vard›r.

ESNEK AYAR ‹MKÂNI

Hava ve yak›t servo motorlar› ayar e¤risinin her noktas› için ba¤›ms›z bir pozisyonu olan ad›m motorlar›d›r. Bu cihazlar

yanma parametrelerinin son derece esnek bir flekilde ayarlanmalar›na imkân sa¤lar.

STANDART DONANIM OLARAK  VALF TEST S‹STEM‹

Dijital REC27 brülör kontrol sistemi, standart valf kontrol fonksiyonunu da içerir. Bu sayede her brülörün her

atefllemesinde emniyetli olmas›n› sa¤lar, brülörün her atefllemesinden önce s›zd›rmazl›k kontrolü  yapar.

Valf kontrolü aktif veya aktif olmayacak flekilde seçilebilir. Maksimum kapasiteleri 1200kW '›n alt›ndaki brülörlerde

basit bir bas›nç flalteri aksesuar olarak istenebilir.



BRÜLÖRLER

“Do¤algazda çözüm orta¤›n›z” 10

BÜTÜN MODELLER ‹Ç‹N AYNI ELEKTRON‹K KONTROL S‹STEM‹
Dijital Brülör Kontrol Sistemi (REC27) bütün RS/E modellerinde ayn›d›r. Böylece her modelde kurulum çok kolayd›r.

EK B‹LG‹LER
Dijital kontrol sistemi ve görüntü ara yüzü yard›m›yla brülör durumu, çal›flmas› veya ar›za geçmifli hakk›nda bilgi
almak mümkündür.

EK PARAMETRELER‹N GÖSTER‹LMES‹
Dijital Brülör Kontrol sistemi REC27 çal›flma süresi, yük seviyesi veya alev sinyalinin yo¤unlu¤u gibi ek
parametrelerde verebilir.

S‹STEM BA⁄LANTILARI
Brülör ayarlar› ve ifllemin görüntülenmesi için bilgisayar ba¤lant›s› yapmak mümkündür. BUS iletiflim protokolü ile
brülörün çal›flmas›na uzaktan ba¤lan›labilir. Bina yönetim sistemine veya di¤er OEM donan›mlara Modbus ba¤lant›s›
yapan ara yüz cihaz› vard›r.

DEVAMLI VANT‹LASYON
Is›dan zarar görebilecek brülörler için sürekli havaland›rma gerekli olabilir. Bu durumda fan sürekli olarak devrededir.
Sürekli çal›flma için fan kontaktörü 3 nolu ba¤lant› blo¤unda X3-O5 uçlar›na sigorta ve emniyet lupundan sonraya
ba¤lanmal›d›r.  Hava presostat›n› kontrol etmek için 1 nolu ba¤lant› blo¤unda X3-O5 uçlar›na bir presostat boflaltma
valf› ba¤lanmal›d›r. 1 nolu ba¤lant› blo¤unda X3-O5 ucu enerjilendi¤inde boflaltma valf› fan bas›nc›n› hava
presostat›na yöneltir ve enerjisi kesildi¤inde presostata herhangi bir bas›nç gönderilmemesini sa¤lar.

ÖN SÜPÜRMES‹Z BAfiLAMA
Ön süpürme fonksiyonu devre d›fl› b›rak›labilir; e¤er aktif hale getirilirse ön süpürme ifllemi ayarlanan zamana göre
yap›l›r. Ön süpürme devre d›fl› b›rak›lsa dahi afla¤›daki koflullar›n bir veya birkaç›n›n olmas› halinde aktif hale gelir:
• Brülörün resetlenebilen bir ar›zaya girmesi
• 24 saatten fazla bir süre kapal› kald›ktan sonra
• Elektrik kesilmesi olmuflsa (cihaz devredeyken)
• Gaz beslemesinin kesilmesine ba¤l› olarak çal›flman›n durmas› (emniyet kapatmas›)

ZORUNLU OLARAK KES‹NT‹L‹ ÇALIfiMA (<24 saat)
Zorunlu olarak kesintili çal›flmada cihaz, 23 saat ve 45 dakikal›k kesintisiz ifllemden sonra bir süreli¤ine kapan›r.
Zorunlu olarak kesintili çal›flma standart bir özelliktir.

AYARLANAB‹LEN PARAMETRELER
Servis operatörü, do¤ru bir girifl flifresi kullanarak, brülörün kurulumu ve bak›m› s›ras›nda brülörün çal›flmas›n›
tesisat›n ihtiyaçlar›na göre optimize etmek için Dijital Brülör Kontrol Sisteminin baz› karakteristik parametrelerini
ayarlayabilir.
Afla¤›da ayarlanabilen parametrelerden birkaç örnek verilmifltir:

• Elektrik besleme frekans› (50 Hz-60 Hz)
• Yak›t sayac›n›n ayarlanmas› (impuls / ak›fl›n hacimsel debisi)
• Ar›za geçmiflinin s›f›rlanmas›
• Uzaktan kontrol yönetmesi (kapal›, Modbus, reserve edilmifl)
• Minimum ve maksimum modülasyon s›n›r› (%20-%100)
• Toplam çal›flma saatinin s›f›rlanmas›
• Toplam ateflleme say›s›n›n s›f›rlanmas›
•  Ön süpürme süresi (20s - 60 dk)
• Ateflleme öncesi süre (0,2s - 60dk)
• Yanma sonras› süre (0,2s - 60dk
• Son süpürme süresi (0,2s - 108dk)
• Ekran ayd›nlatmas› yo¤unlu¤u
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RDI21 kullan›c› ekran› ve semboller

Kilitlenme uyar›s›
Hata mesaj›

Alev
Valf kontrolü

Ateflleme kontolü
Fan motorunun kontrolü

Yak›t ön ›s›t›c›s› aç›k
kontrolörden ›s› talebi
parametre ayar modu

Bilgi modu
Servis modu

Aktüatör kapan›yor
Aktüatör aç›l›yor

O anki üniteyi gösteren ara yüzü

RDI21 ekran›, REC27 elektronik kamla birlikte kolay bir
kullan›c› arayüzü sa¤lar.
Bu kullan›c› ekran›nda dil bilmeye gerek yoktur; sadece
belirli de¤erlerin gösterildi¤i sembol ve parametreler
vard›r.
Sadece numaralar›n yerine ‹ngilizce standart k›saltmalar
kullan›lm›flt›r: Böylece bilgileri anlamak çok
kolaylaflm›flt›r; burada da birkaç örnek verilmifltir:
• OFF
• RUN
• OP (Operasyon, ifllem)
• SER (Servis)
• INF (Iformasyon, bilgi)
• ERR (Hata)
• LOC (Kilitlenme)
• CODE (fiifre girifli)

KULLANICI EKRANI

Koduyla birlikte kilitlenme (cihaz kilitlenmifl halde) Koduyla beraber bilgi ekran› (cihaz kilitlenmemifl halde)

Koduyla beraber hata (cihaz kilitlenmifl durumda) Brülör kontrolünü resetlemek için enter tufluna bas›n›z

Durum ve Hata bilgilerinin RDI21 ekran›ndaki örnekleri

Modbus fonksiyonunu kullanarak Modbus sistemindeki
bir data a¤›na REC27 elektronik kam› ba¤lamak
mümkündür.
Böylelikle afla¤›daki uygulamalar kolaylaflt›r›labilir:
• ‹flletme durumunu görebilme
• ‹flletme kontrolü
• Raporlama

UZAKTAN BA⁄LANTILAR

subdoM

BCI

RDI 21 Ekran

OC1412.10

REC27

Bus arayüzü

Kurulum Yönetme Sistemi
Görüntü, Kay›t, Harici iletiflim

Son test ara yüzü

REC27 uzaktan ba¤lant› ara yüzü

OC1410

Kullan›lan sinyal yollama flekli RTU (Remote Terminal
Unit-Uzak ba¤lant› birimi) dir.
Veriler binary formatta (heksadesimal) 8 bit olarak
aktar›l›r.
LSB (Least significant-düflük önemli- bit) ilk olarak
aktar›l›r.
ASCII modu desteklenmez.



KABLOLAMA

EM‹SYON DE⁄ERLER‹

BRÜLÖRLER

“Do¤algazda çözüm orta¤›n›z” 12

RS 70-100-130-190-250/E MZ modelleri ba¤lant›lar› RS 34-44/E MZ modellerinin elektriksel ba¤lant›lar›ndaki Fifl-Soket sistemi

Tüm RS serisi brülörler, elektrikli parçalar›n muhafazas› ve ba¤lanmas› 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 soket
ba¤lant›l›, aç›k bir elektrik düzene sahiptir.
Bu modellerde elektrik ba¤lant›lar› kapak d›fl›ndan ulafl›labilir bir fifl-soket sistemi ile yap›lm›flt›r ve servomotor, hava
ve maksimum gaz presostat› gibi baz› ana elemanlar bak›m›n kolaylaflt›r›lmas› için brülöre fifl-soket sistemi ile
ba¤lan›rlar.
RS brülörlerin elektrik ba¤lant›lar› kullan›m kitab› içerisindeki flemalar takip edilerek kolayca yap›labilir. Elektrik
ba¤lant›lar› ehil ve kalifiye elemanlar taraf›ndan ve yürürlükteki kurallara uygun olarak yap›lmal›d›r.
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BRÜLÖRLER
ZME/05SRZME/44-43SR

A

D

O

G
G (1)

E

H

I

N

L
M

F

P

O
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D
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G (1)

E
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F

E/091SR-ZME/052-031-001-07SR

A

D

B C

L

O - O (1)

E

I

G - G (1)F

N

M

H

MODEL A B C D E F G - G(1) H I L M N O - O(1)

RS 70/E MZ 527 312 215 555 840 214 179 430 221 2” 134 1161- 1296

RS 100/E MZ 527 312 215 555 840 214 179 430 221 2” 134 1161- 1296

RS 130/E MZ 553 338 215 555 840 214 189 430 221 2” 134 1161- 1296

RS 190/E 675 370 305 555 856 230 222 436 223 2” 150 1328- -

RS 250/E MZ 732 427 305 555 872 230

250 - 385

250 - 385

280 - 415

372 - 530

370 - 520 222 436 264 2” 150 1322- 1467

MODEL A D E F G - G(1) H I L M N O P
RS 34/E MZ 442 422 508 138 216 - 351 140 305 177 1”1/2 84 780 -

RS 44/E MZ 442 422 508 138 216 - 351 152 305 177 1”1/2 84 780 -

RS 50/E MZ 476 474 580 164 216 - 351 152 352 168 1”1/2 108 810 719
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KAZAN MONTAJ FLANfiI AMBALAJ

Ø2D1DLEDOM
RS 34/E MZ 160 224 M8

RS 44/E MZ 160 224 M8

RS 50/E MZ 160 224 M8

RS 70/E MZ 185 275-325 M12

RS 100/E MZ 185 275-325 M12

RS 130/E MZ 195 275-325 M12

RS 190/E 230 325-368 M16

RS 250/E MZ 230 325-368 M16

Z

X
Y

MODEL X Y Z kg
RS 34/E MZ 1000 485 500 39

RS 44/E MZ 1000 485 500 40

RS 50/E MZ 1200 502 630 48

RS 70/E MZ 1405 700 660 78

RS 100/E MZ 1405 700 660 81

RS 130/E MZ 1405 700 660 84

RS 190/E 1405 1000 660 89

RS 250/E MZ 1405-1420 1000 66 125

BRÜLÖR AYARLARI
Montaj, ilk çal›flt›rma ve bak›m mutlaka kalifiye personel ve yetkili servis
taraf›ndan yap›lmal›d›r. Tüm ayarlar ve operasyonlar, brülörle birlikte verilen
teknik kullan›m kitapç›¤›ndaki tan›mlamalara göre yap›lmal›d›r.
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.
Gaz valf›n› brülöre tak›n›z.
Brülör gövdesini tekrar kayar çubuklar üzerine tak›n›z.
Brülörü flanfl üstünde kayd›rarak kapat›n›z.

ELEKTR‹K BA⁄LANTILARI VE KURULUM
Kullan›m kitapç›¤›ndaki ba¤lant› flemalar›na bakarak kazan brülör
ba¤lant›lar›n› yap›n›z.
Devir yönünü kontrol etmek için motoru çeviriniz (e¤er 3 fazl› motor ise)
Gaz valf›n›n ilk ateflleme ayar›n› deneyiniz.
Devreye almada flunlar› kontrol ediniz:
• Yanma bafll›¤›ndaki gaz bas›nc› (min. ve max. ç›k›fl için)
• Fazla hava ve yanmam›fl partikül ihtimaline karfl› yanma kalitesi

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

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

RS 190/E ve RS 250/E MZ serisi brülörlerde, bak›m esnas›nda brülörü daha
güçlü yapan güçlendirilmifl kayar çubuklar vard›r.
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KASA
T‹P‹

ORTALAMA GÖRÜLTÜ
SEV‹YES‹NDE AZALMA

(dB(AA)*
KUTU KODU

RS 34-44-50/E MZ C1/3 10 3010403

RS 70-100-130-250/E MZ - RS 190/E
(*) En 15036-1 standard›na göre

C4/5 10 3010404

BRÜLÖR

RS 34/E MZ - 44/E MZ 3010449

RS 50/E MZ - 70/E MZ - 100/E MZ - 130/E MZ - 190/E - 250/E MZ 3010094

BRÜLÖR K‹T KODU

RS 34/E MZ - 44/E MZ RWF 40 3010417

RS 50-70-100-130-250/E MZ - RS 190/E RWF 40 3010414

BRÜLÖR T‹P‹ KODU

RS 34-44-70-100-130-250/E MZ - RS 190/E 3010436

K‹T KODUBRÜLÖR

NAMLU UZATMA K‹T‹ BRÜLÖR
STANDART NAMLU
UZUNLU⁄U (mm)

UZATILMIfi NAMLU
UZUNLU⁄U (mm) K‹T KODU

RS 34/E MZ 216 351 --

RS 44/E MZ 216 351 --

RS 50/E MZ 216 351 --

RS 70/E MZ 250 385 --

RS 100/E MZ 250 385 --

RS 130/E MZ 280 415 --

RS 190/E 372 530 ---

RS 250/E MZ 370 520 --

SÜREKL‹ HAVALANDIRMA
K‹T‹

E¤er brülörün yanmad›¤› zaman da havaland›rma ihtiyac› varsa kullan›l›r

SES GEÇ‹RMEZ KASA

Modülasyonlu çal›flma için RS/E serisi brülörlerde 3 noktadan ç›k›fll› kontrollü
regülâtöre ihtiyaç vard›r. RS 34/E MZ - 44/E MZ - 250/E MZ serili modellerde
regülâtör, ba¤lant›y› kolay ve h›zl› yapabilmek için soketle brülöre ba¤lan›r.
S›cakl›k ve bas›nç problar›, uygulaman›n özelli¤ine göre regülâtöre monte
edilmelidir.

ORANSAL KONTROL
C‹HAZI

Brülör kontrol sistemi ve PC aras› kullan›c› ara yüzüdür. Brülörün yan›nda
parametreleri görmek, kullanmak, kaydetmek ve ayarlamak için kullan›l›r.

T‹P‹ ARALIK (°C) (bar) KODU

S›cakl›k PT 100 -100 ÷ 500°C 3010110

Bas›nç 4-20 mA 0 ÷ 2,5 bar 3010213

Bas›nç 4-20 mA 0 ÷ 16 bar 3010214

PROB

OCI410 Ara yüz kiti
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Ürün özellikleri

RS 34/E MZ- 44/E MZ
Brülör
Monoblok cebri çekiflli, düflük NOx emisyonlu gaz

brülörü, 2 kademeli veya oransal, özel kitiyle beraber,
tam otomatik, flunlardan oluflmufltur:

• Mikro ifllemci esasl› Dijital Brülör Kontrol Sistemi
(Elektronik Kam)

• Sistem ayar› için kullan›c› ekran›
• Hava emifl devresi
• Düz kanatl› yüksek performansl› fan
• Ad›m motorlu servomotorlar ile kontrol edilen hava

damperi ve yak›t ayar kelebek valf›
• 2800rpm'de çal›flmaya bafllayan motor, tek faz / 220

230V/50-60Hz veya 3 faz / 380-400V/ 50-60Hz
• ‹stenen ç›k›fl verilerinde düflük emisyonlu yanma

bafll›¤›, flunlardan oluflmufltur:
Uç k›s›mda paslanmaz çelik koni, korozyona ve yüksek
s›cakl›klara karfl› dayan›kl›l›k
Ateflleme elektrotlar›
‹yonizasyon elektrodu
Gaz bafll›¤›
Alev düzenleme diski (türbülatör)

• Özel patentli gövde so¤utma sistemi ile elektriksel
ekipmanlara ekstra koruma

• Minimum hava presostat› yetersiz hava beslendi¤i
durumda brülörü durdurur.

• Teflhis sistemli, Mikroifllemcili kontrol kutusu
• D›flardan ulafl›m› kolaylaflt›ran elektriksel fifl-soket

ba¤lant› sistemi
• Brülör açma-kapama anahtar›
• Alev gözetleme penceresi
• Kolay montaj ve bak›m için kayar çubuk sistemi
• Radyo-frekans filtrasyon sistemi
• IP X0D ( IP 40 ) elektriksel koruma

Gaz hatt›
MULT‹BLOK olarak düzenlenmifl gaz hatt› (3/4”-2” aras›
mevcuttur), üzerinde entegre filtre ve min. gaz presostat›
vard›r.

Standart Donan›mlar
• 1 Gaz valf› flanfl› ve contas›
• Flanfl montaj› için 4 civata
• 1 Flanfl contas›
• Brülör flanfl›n›n kazana montaj› için 4 c›vata
• Elektrik ba¤lant›s› için 3 soket (RS 34-44/E MZ, tek faz)
• Elektrik ba¤lant›s› için 4 soket (RS 44/E MZ, 3 faz)
• Kullan›m ve bak›m kitab›- yedek parça k›lavuzu.
• Yedek parça katalo¤u

RS 50/E MZ - 70/E MZ - 100/E MZ - 130/E MZ - 190/E
- 250/E MZ
Brülör
Monoblok cebri çekiflli, düflük NOx emisyonlu gaz
brülörü, 2 kademeli veya oransal, özel kitiyle beraber,
tam otomatik, flunlardan oluflmufltur:
• Mikro ifllemci esasl› Dijital Brülör Kontrol Sistemi

(Elektronik Kam)
• Sistem ayar› için kullan›c› ekran›

• Ses emici malzeme ile kapl› hava emifl devresi
• Ters e¤imli kanatl› yüksek performansl› fan ( RS 190/E -

250/E MZ modellerde düz kanatl›), düflük ses
emisyonu

• Ad›m motorlu servomotorlar ile kontrol edilen hava
damperi ve yak›t ayar kelebek valfi

• 2800rpm'de çal›flmaya bafllayan motor, 3 faz / 380-
400V/ 50Hz

• ‹stenen ç›k›fl verilerinde düflük emisyonlu yanma
bafll›¤›, flunlardan oluflmufltur:

Uç k›s›mda paslanmaz çelik koni, korozyona ve
yüksek s›cakl›klara karfl› dayan›kl›l›k
Ateflleme elektrotlar›
‹yonizasyon elektrodu
Gaz bafll›¤› ve Alev düzenleme diski (türbülatör)

• Afl›r› gaz bas›nc›n halinde brülörü durduran max. gaz
presostat›

• Minimum hava presostat› yetersiz hava beslendi¤i
durumda brülörü durdurur.

• Brülör açma kapatma anahtar›
• Alev gözetleme penceresi
• Özel patentli gövde so¤utma sistemi ile elektriksel

ekipmanlara ekstra koruma
• Kolay montaj ve bak›m için kayar çubuk sistemi
• Radyo-frekans filtrasyon sistemi
• IP 44 elektriksel koruma
 Gaz hatt›
• MULT‹BLOK olarak düzenlenmifl gaz hatt› (3/4”-2”

aras› mevcuttur), üzerinde entegre filtre ve minimum
gaz presostat› vard›r.

• Gaz blo¤u KOMPOZ‹T olarak da (DN 65-80 aras›)
düzenlenebilir, üzerinde filtre, multiblok ve minimum
gaz presostat› vard›r.

Standart Donan›mlar
• 1 Gaz valf› flanfl› ve contas›
• Flanfl montaj› için 4 c›vata
• 1 Flanfl contas›
• Brülör flanfl›n›n kazana montaj› için 4 c›vata
• Elektrik ba¤lant›lar› için kablo k›lavuzlar›
• 2 adet kayar çubuk uzatmas› (RS 190/E - 250/E MZ

modelleri için)
• Valf kontrol sistemi için presostat (RS 130/E MZ, 190/E

- 250/E MZ modelleri için)
• Kullan›m ve bak›m kitab›- yedek parça k›lavuzu.
• Yedek parça katalo¤u

Ayr›ca siparifl edilebilecek aksesuarlar,
• Namlu uzatma kiti
• Sürekli süpürme kiti
• Ses geçirmez kasa
• RWF 40 ç›k›fl regülâtörü, s›cakl›k ve bas›nç problar›
• ACS410 yaz›l›m kiti için OCI410 ara yüzü
• Valf kontrol kiti PVP

Avrupa Direktiflerine uygunluk(Tüm modeller için):
• 89/336/EC (2004/108) EC direktifi (elektromanyetik

uyumluluk)
• 73/23 (2006/95) EC direktifi (düflük voltaj)
• 92/42/EC direktifi (performans)
• 90/396/EC direktifi (gaz)
• EN 676 (Gaz brülörle


