
Õlipõleti
B30A



1. 16. Õhuklapp
2. Düüs 17. Magnetklapp
3. Süüte elektroodid 18. Õhuvõtuava
4. Düüside kogum 19. Pump
5. Süüte kaablid
6. Süüte trafo
7. Juhtplokk
8. Algseadistus nupp
9. Kaas, vaate klaas

10. Ventilaatori tööratas
11. Mootor
12. Fotorakk
13. Düüside kogu seadistus
14. Tuletoru
15. Õhu seadistus

Turbulaator



TEHNILISED ANDMED

MÕÕDUD B30A

Tuletoru Tuletoru pikkus Mõõt B
L 150 115
L Standart 222 187
L 350 315



Soovitav väljundvõimsus ja düüsid

Õli hulk Soovitatavad düüsid Soovitav pumba rõhk
kg/h kW Nurk Monarch

Leegi toru 6,0-17,0 71-202 61-173 45-60 S,B 10-15

Põleti elektroodid

Leegi 
toru

Mcal/h Danfoss bar
R,PLP



ÜLDJUHISED

Üldreeglid
Põleti paigaldus tuleks teha vastavuses kohalikele seadustele. Paigaldaja peab olema pädev.

personalil.
Põleti paigaldus 
Põleti tehasepoolne seadistus on mõeldud keskmisele katlale ja see tuleks kohendada 
konkreetsele katlale. Kõik põleti seadistused tuleb sooritada vastavalt tootja juhistele. See 
hõlmab suitsugaasi temperatuuri, CO2 ja O2 kontsentratsiooni mõõtmist ja seadistamist.
Seadmaks kütuse põlemistingimusi, tuleks alustada õhuhulga reguleerimisest. Kui põleti 
käivitumisel on õhuhulk liialt tuleks seda maha keerata kuni tekib tahmav suits ja siis uuesti 
suurendada kuni tahma enam pole. Sellise protseduuri teel saavutatakse optimaalne õhuhulk.

Tänapäevane põleti töötab vähema õhuhulga ja väiksemate düüsidega kui vanemad põletid.
See suurendab küll kasutegurit kuid põhjustab kondensaadi tekkimise ohu korstnas. Risk 
suureneb, kui korstna läbimõõt on liialt suur. Suitsugaaside temperatuur peaks olema 
suurem 60 C, mõõdetult 0,5 meetri kauguselt korstna tipust.
Suitsugaaside temperatuuri saab tõsta: 

Paigaldada metall toru korstnasse
Suurendada õlihulka

Õli varustus

filtri et osakesed ei pääseks põletit kahjustama. Kui kasutatakse mitut põletit, siis igal põletil 
peaks olema torustik või varustamine toimuks õli tsirkulatsiooni süteemist. Õlitorustiku temp.
tuleks hoida võimalikult stabiilne. Liiga madal temperatuur võib põhjustada ummistust 
parafiinide poolt.
Õlitorustik ja elektri juhe peaks olema pikemad, et põletit saaks asetada katlast põrandale 
hoolduseks.

Põletis kasutada ainult kergkütteõli, mis enne põletisse sisenemist läbiks filtrit Bentone TYP 2000
või TOC 80. Põleti vahetamisel tuleks vahetada ka filter. Hooldust teostada ainult väljaõppinud

Suuremate düüside paigalduse korral on vajalik suurendada õhuhulka.

Kondensaadi tekkimine korstnas

soojustades korstnat

Õliga varustus süsteem peab olema kooskõlas pumba valmistaja nõudmistega. Õli peab läbima



ÜLDJUHISED

Düüside kogumi seadistamine
Lõdvenda kruvi G ja sea düüside kogumit keerates kruvi F.
Maksimum võimsus – Ees olev positsioon
Keskmine võimsus – Keskmine positsioon
Minimaalne võimsus – tagumine positsioon

ÕHUSEADISTUS
Lõdvenda kruvi B ja keera hooba piki skaalat soovitud kohta ja kinnita uuesti kruvi B.



PÕLETI HOOLDUS

Põletipea hooldus

Ava kaas ja eemalda õlitorud lõdvendades kruvisid A ja B-d.

1. Lõdvenda ja tõmba põleti katlast välja
2. Keera leektoru vasakule ja tõmba see välja



ELEKTRIVARUSTUS

Funktsioon:
1

Põleti mootor käivitub, toimub süütamine, läbi puhumine kuni magnetklapi avamiseni
2 Gaasimagnetklapp avaneb

Õli/õhu segu tekib ja toimub süütamine Fotodiood tunneb ära leegi
(1) Süütamise säde kustub 15 s pärast kui on leek (LOA24.171...)
(2)

(LOA24.173...)
3 Ohutusaeg saab läbi

a
b Kui leek kustub ära selleajajooksul, proovib põleti teha uut käivitustsüklit
3-4 Töö periood

Kui põleti töö on peatatud pealüliti või termostaadi poolt, uus käivitus toimub kui on 
täidetud tingimused punktis 1
Põleti juhtimine peatub

(2) Järel süütamine

Töölüliti ja kaksiktermostaadi lüliti

Süütamisel säde kustub 2 s pärast leeki, kui trafo on ühendatud 7 terminaalile 

Kui leek on selle ajajooksul fikseeritud, kontroll blokk lülitub välja

Punane tuli läheb põlema. Vajuta algseadistus nuppu ja põleti algseadistub

Kui järelsüütamine on vajalik, tuleb süüte trafo ühendada 6 terminalile (LOA24.173...)



A1 Õlipõleti juhtplokk
A2 Kaksiktermostaat
F1 Kaitse, maks 10 A
H1 Alarm tuli
H2 Signaallamp
M1 Põleti mootor
P1 Ajamõõtur
R1
S3 pealüliti
T1 Süütetrafo
Y1 Magnetklapp
X1
X2 Plugin boiler

Tehnilised andmed:
Eelsüüte aeg 13 s
Läbipuhke aeg 13 s
(1)Järelsüütamine 15 s
(2)Järelsüütamine 2 s
Ohutuslukk 10 s
Alglaadimisaeg 50 s
Leegikustumise reaktsiooni aeg 1 s
Töötemperatuur -20-60 C
Min vool leegi korral 65
Max. vool stardil 5 
Kaitseklass IP 40

Väliselektriühendus

Fotoresistor

Plugin , põleti

µA
µA



PUMBA JUHIS:

Tehnilised andmed:
Viskoossus piirkond 1-12,0 mm2/s
Rõhu piirkond 7.12.06
Õli temperatuur: maks 60 C

Komponendid:

1 Rõhu seadistus
2 Rõhu näidiku pesa 1/8“
3 Düüsi pesa R 1/8“ aste 1
4 Rõhu näidiku pesa 1/8“
5 Vaakumi näidiku pesa R 1/8“
6 Tagasi vool R 1/4“
7 Imemistoru R 1/4“
8 Rõhu näidiku pesa 1/8“

Imemisvõimsuste tabel
Imemisvõimsuste tabel on koostatud teoreetiliselt arvutatud andmetest, kus on 
arvestatud õli voolamiskiirust ja toru läbimõõtu, et ei tekiks turbulentset voolamist.
Turbulentne voolamine põhjustaks rõhu kadu ja müra torude poolt. Tabel ei hõlma
pikkusi üle 100 m, praktika näitab et puudub vajadus selle järgi.
Tabel kehtib kommertskvaliteediga kergkütteõlile. Pump ei tohi tühjalt töötada üle 

Torustiku pikkus on meetrites ja õli kuluks arvestatud düüs 2,1 kg/h. Maksimaalne töörõhk 

1 toru süsteem
Toru läbimõõt

Kõrgus H 4 mm - -
m m - -
4 100 - -
3 100 - -
2 100 - -
1 91 - -

5 minuti, sest see võib teda kahjustada. 

2,0 bar



0,5 82 - -
0 74 - -

2 toru süsteem
Toru läbimõõt

Kõrgus H 6 mm - - -
m m - - -
4 29 - - -
3 25 - - -
2 22 - - -
1 18 - - -

0,5 16 - - -
0 14 - - -

1 toru süsteem

EI OLE SOOVITATAV!

2 toru süsteem
Toru läbimõõt

Kõrgus H 6 mm - - -
m m - - -
0 14 - - -

-0,5 12 - - -
-1 10 - - -
-2 7 - - -
-3 3 - - -
-4 0 - - -



-Kütteõli
-Düüsi läbilaskevõime 46l/h
-Ühe või kahe toru süsteem

Pumba tööpõhimõte

sõltumata pumba tööratta pöörlemiskiirusest.

juurde.
Kahe toru süsteem
Kui magnetklapp pole aktiveeritud, siis mööda laske kanal rõhu poole ja tagasi jooksu poole vahel
on avatud.
Rõhku ei genereerita ning see ei sõltu pumba mootori pöörlemiskiirusest.
Kui magnetklapp aktiveeritakse, suletakse möödalaske kanal ja rõhk hakkab kasvama.
Kuna mootor töötab täisvõimsusel, siis rõhk kasvab kiirest, mis võimaldab anda kiiresti ja õige 
kogus õli düüsidele, kui magnetklapp avatakse.

AS47C:
C vastupäeva pöörlemine, vasaku käeline düüs

„number“ mootori jõudlus (vaata kõveraid mootori graafikult)
AS

Filtri vahetus

Tagasi laske ühenduse monteerimine

Ühe toru süsteem

Kahe toru süsteem

SUNTEC AS47C

Suntec AS47C pumpadel on sisseehitatud klapp, mis reguleerib õli pealevoolu ja survet, 

Ülekande mehanism imeb õli paagist läbi filtri ja juhatab selle pealevoolu ja surve reguleerimisklapi
juurde. Õli, mis ei läbi klappi, tagastatakse olenevalt süsteemsit, tagasi paaki või imemisava 

Magnetklapp, kohese sulgemsiega



DÜÜSID
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