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BRUCIATORI DI GAS BISTADIO PROGRESSIVI O MODULANTI

GAS XP60/M EVO
Δ

Οι καυστήρες αποτελούνται από:  ανεμιστήρα υψηλού μανομετρικού με ανάποδα πτερύγια και ρυθμιζόμενη κεφαλή
εξοπλισμένοι με επιπρόσθετο kit αναλογικής λειτουργίας και αισθητήριο.

καύσης για υψηλές αποδόσεις και σταθερότητα φλόγας.
Οι συμπαγείς διαστάσεις του καυστήρα και η διάταξη των διαφόρων εξαρτημάτων του εξασφαλίζουν εύκολη πρόσβαση
για εργασίες ρύθμισης & συντήρησης.
Διαθέσιμοι για καύσιμο Φ.ΑΕΡΙΟ ή ΥΓΡΑΕΡΙΟ (ειδικές κατασκευές για αέριο πόλης & βιοάεριο κατόπιν συνεννόησης)
Πλήρης ράμπα αερίου αποτελούμενη από ρυθμιζόμενη βαλβίδα λειτουργίας, βαλβίδα ασφαλείας, πιεσοστάτη ελάχιστης 
πίεσης αερίου και φίλτρο, συναρμολογημένη, καλωδιωμένη και δοκιμασμένη.
Εξοπλισμένοι με μονωτική φλάντζα & φλάντζα προσαρμογής για τη στερέωση σε λέβητα. 

   Εικ. 1   GA S XP60/MC E EVO
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΕΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ GAS XP60/MCE EVO

*
**
***

Μέθοδος ελέγχου Κατηγορία 3 - Η υπολογίσιμη ανοχή της ηχητικής πίεσης θεωρείται ίση με ± 1[dB(A)]). 
****

Τα πεδία λειτουργίας προκύπτουν από λέβητες δοκιμών συμβατούς με το πρότυπο EN267 και είναι ενδεικτικά για τη σύζευξη καυστήρα - λέβητα
Για τη σωστή λειτουργία του καυστήρα οι διαστάσεις του θαλάμου καύσης θα πρέπει να είναι συμβατές με την ισχύουσα νομοθεσία, σε αντίθετη
περίπτωση συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές.

ΜΟΝΤΕΛΟ GAS XP60/MCE EVO

Θερμική ισχύς min.1°st./min 2° st.-max 2° st. * [Mcal/h]

Θερμική ισχύς min.1°st./min 2° st.-max 2° st. * [kW]

Παροχή G20 (Φ.ΑΕΡΙΟ) min.1°st./min 2° st.-max 2° st. * [Nm³/h]

Παροχή G31 (ΥΓΡΑΕΡΙΟ) min. 1°st. / min. 2°st. - max. 2°st. * [Nm³/h]

Καύσιμο: Φ.ΑΕΡΙΟ (δεύτερη ομάδα) - ΥΓΡΑΕΡΙΟ (τρίτη ομάδα)

Κατηγορία καυσίμου: I2R,I2H,I2L,I2E,I2E+,I2Er,I2ELL,I2E(R)
I3B/P,I3+,I3P,I3B,I3R

Διβάθμια διακοπτόμενη λειτουργία (τουλάχιστον μία διακοπή κάθε 24 ώρες)

Επιτρεπόμενες κλιματικές συνθήκες λειτουργίας/αποθήκευσης: -15...+40°C / -20...+70°C, σχετική υγρασία max. 80%

Μέγιστη θερμοκρασία αέρα καύσης [°C]

Ελάχιστη πίεση ράμπας αερίου D1”-S Φ.ΑΕΡΙΟ/LPG ** [mbar]

Ελάχιστη πίεση ράμπας αερίου D1"1/4-S Φ.ΑΕΡΙΟ/G.P.L. ** [mbar]

Ελάχιστη πίεση ράμπας αερίου D1"1/2-S Φ.ΑΕΡΙΟ/G.P.L. ** [mbar]

Μέγιστη πίεση εισόδου βαλβίδων (Pe. max) [mbar]

Ονομαστική ηλεκτρική ισχύς [W]

Κινητήρας ανεμιστήρα [W]

Απορροφούμενη ισχύς [A]

Βοηθητική απορροφούμενη ισχύς [A]

Ηλεκτρική τροφοδοσία:

Βαθμός ηλεκτρικής προστασίας:

Θόρυβος *** min-max [dB(A)]

Βάρος καυστήρα **** [kg]

Εικ. 2 X = Θερμικής ισχύς Y = Πίεση θαλάμου καύσης

Συνθήκες αναφοράς:θερμοκρασία περιβάλλοντος 20°C - Βαρομετρική πίεση1013 mbar - Υψόμετρο: επιφάνεια θαλάσσης
Ελάχιστη πίεση τροφοδοσίας αερίου στη ράμπα ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη ισχύς του καυστήρα έχοντας μηδενική αντίθλιψη στο θάλαμο καύσης
Ηχητική πίεση διαπιστωμένη σε εργαστήριο δοκιμών με το καυστήρα σε λειτουργία με λέβητα και σε απόσταση ενός μέτρου (UNI EN ISO 3746)

Για μοντέλα με μακριά μπούκα προστίθεται 1Kg

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ Ή ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
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ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ [MM]

ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ

ΜΗΚΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ

Η επιλογή του μήκους της μπούκας πρέπει  να γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή  του λέβητα, μεγαλύτερο
σε κάθε περίπτωση από το πάχος της πόρτας του λέβητα συμπεριλαμβανομένου ενδεχομένως του μονωτικού υλικού.
Στους λέβητες με θαλάμους καύσης αντίστροφης φλόγας ή με εμπρόσθια περάσματα θα πρέπει να μονωθεί με πυρίμαχο υλικό
ο χώρος μεταξύ μπούκας και επιστηθίου. Αυτή η προστασία δεν πρέπει να εμποδίζει την εξαγωγή της μπούκας.

** Για διαφορετικά μήκη μπούκας θα πρέπι να επικοινωνήσετε με τα γραφεία μας

ΜΟΝΤΕΛΟ A B C D E G H M N S R1 R2 R3 R4 RD

200 330 275 150 99 417 100 298 558 20 240 414 472 444 Rp 1

200 330 275 150 99 417 100 298 558 20 240 414 472 444 Rp 1 1/4

200 330 275 150 99 417 100 298 558 20 240 414 480 460 Rp 1 1/2

* Προτεινόμενες διαστάσεις  σύνδεσης καυστήρα - λέβητα

Εικ. 4 Φλάντζα στερέωσης καυστήρα

ΜΟΝΤΕΛΟ L min L * L max M N min N * N max

GAS XP60/MCE EVO mm 160 160 180 M10 205 205 226

ΜΟΝΤΕΛΟ TC TL **

GAS XP60/MCE EVO mm 250 335
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Εικ. 3 Ολικές διαστάσεις GAS XP60/MCE EVO

GAS XP60/MCE EVO - D1"-S

GAS XP60/MCE EVO - D1"1/4-S

GAS XP60/MCE EVO - D1"1/2-S
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΑ

Στην ακόλουθη εικόνα επισημαίνονται οι προβλεπόμενες ενδείξεις του καυστήρα:

Εικ. 5 Ενδείξεις καυστήρα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1) Μπουτόν ON/OFF

2) Μπουτόν απεμπλοκής με ενδεικτική λυχνία κατάστασης λειτουργίας

Η ενδεικτική λυχνία κατάστασης λειτουργίας του μπουτόν απεμπλοκής (σημείο 2) είναι το στοιχείο οπτικής διάγνωσης
και διάδρασης με τον καυστήρα.
Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του καυστήρα επισημαίνονται οι διάφορες καταστάσεις λειτουργίας μέσω κώδικα χρωματικών
ενδείξεων: συμβουλευτείτε το φυλλάδιο που συνοδεύει την συσκευή.

Μετά από κάθε μπλόκο φωτίζεται η κόκκινη λυχνία του μπουτόν απεμπλοκής (σημείο 2).
Πιέζοντας το μπουτόν απεμπλοκής (σημείο 2) για 3 δευτερόλεπτα ενεργοποιείται η οπτική διάγνωση βλαβών όπως
περιγράφεται στο φυλλάδιο της συσκευής.

Για την διακοπή της διάγνωσης βλαβών και την επανεκκίνηση του καυστήρα πρέπει να ξεμπλοκάρετε πιέζοντας για
περίπου 1 δευτ/το. (<3 δευτ/τα) το μπουτόν απεμπλοκής (σημείο 2).

Μετά από κάθε μπλόκο φωτίζεται η κόκκινη λυχνία του μπουτόν απεμπλοκής (σημείο 2).
Για να ξεμπλοκάρετε τη συσκευή πιέζετε για περίπου  1 δευτ/το. (<3 δευτ/τα) το μπουτόν απεμπλοκής (σημείο 2).

2 1
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 (PID fully modulating) λειτουργίας εφόσον

διαθέτουν kit αναλογικής λειτουργίας και αισθητήρα.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
 (PID fully modulating) λειτουργίας εφόσον

διαθέτει kit αναλογικής λειτουργίας και αισθητήρα,  αποτελούμενος από:

• Ανεμιστήρα υψηλού μανομετρικού με ανάποδα πτερύγια
• Ρυθμιζόμενη κεφαλή καύσης για υψηλές αποδόσεις και σταθερότητα φλόγας, μπούκα από inox και ατσάλινο διασκορπιστή φλόγας
• Φλάντζα και μονωτική τσιμούχα για τη στερέωση σε λέβητα
• Τριφασική τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος
• Πιεσοστάτη ασφαλείας κυκλώματος αέρα που μπλοκάρει τον καυστήρα σε περίπτωση βλάβης ή κακής λειτουργίας του ανεμιστήρα
• Πλήρη ράμπα αερίου με βαλβίδα ασφαλείας A τάξεως και  βαλβίδα ρύθμισης A τάξεως
• Αισθητήριο ιονισμού για τον έλεγχο της φλόγας
• Βαθμό ηλεκτρικής προστασίας IP40
• Σφαιροειδή βαλβίδα αερίου ελεγχόμενη απο σερβοκινητήρα: προοδευτικού ανοίγματος και πλήρους ροής με ολικό άνοιγμα
• Σερβοκινητήρα για την ενεργοποίηση του τάμπερ αέρος και της σφαιροειδούς βαλβίδας αερίου
• Κινούμενο τάμπερ με ολική φραγή κατά την κατάσταση αναμονής για μείωση στο ελάχιστο των ενεργειακών απωλειών που συνδέονται

με την ψύξη του λέβητα
• Εύκολη εξαγωγή της κεφαλής καύσης χωρίς την αφαίρεση του καυστήρα από τον λέβητα
• Έτοιμος για εγκατάσταση του κατάλληλου kit αναλογικής λειτουργίας που παρέχει την δυνατότητα να έχουμε οποιαδήποτε τιμή ισχύος

μεταξύ ελάχιστου και μέγιστου ανάλογα με την στιγμιαία ζήτηση φορτίου

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ::
• Πρότυπο CE
• Οδηγία E.M.C. 2014/30/UE
• Οδηγία L.V. 2014/35/UE
• Οδηγία MAC 2006/42/CE - 2006/42/EG - 2006/42/EC
• Κανονισμός GAS 2016/426/UE
• Οδηγίες αναφοράς: EN676 (gas) – EN 746-2 (συσκευή θερμικής-βιομηχανικής διαδικασίας)

ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
• Φλάντζα Isomart
• Φλάντζα με προστατευτικό
• Ετικέτα τεχνικών στοιχείων στο σώμα του καυστήρα
• Εγγύηση
• Εγχειρίδιο εγκατάστασης, χρήσης & συντήρησης

ΑΞΕΣΟΥΑΡ
• Kit αναλογικής ρύθμισης της ισχύος βάσει θερμοκρασίας
• Kit αναλογικής ρύθμισης της ισχύος βάσει πίεσης
• Aισθητήρας για θερμοκρασίες από 0  C ως 400  C (PT100 στους 0  C)
• Aισθητήρας για θερμοκρασίες από 0  C ως 1200  C (Aισθητήρας K)
• Aισθητήρας για πιέσεις 0-3 bar, 0-6 bar, 0-16 bar, 0-20 bar, 0-30 bar
• Ηχομονωτικά ακουστικά
• Αντικραδασμικοί σύνδεσμοι
• Χειροκίνητοι διακόπτες αερίου

Τα στοιχεία και οι εικόνες είναι ενδεικτικά. Η F.B.R. BRUCIATORI S.R.L διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει χωρίς προειδοποίηση όλες τις αναγκαίες τροποποιήσεις για την εξέλιξη των προιόντων της
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ΘΕΡMΟΛΑ Α.Ε. 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΗΣ

AΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΨΑΡΩΝ 51 - 104 39 ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ.: 210 8840853 - FAX: 210 8829962

info@thermola.gr - www.thermola.gr


