ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αυτόματο
κλείσιμο του
τάμπερ αέρα.
Το χαρακτηριστικό αυτό του
καυστήρα επιβραδύνει τη
ψύξη του λέβητα όταν παύει
να λειτουργεί ο καυστήρας,
περιορίζοντας έτσι την
εμφάνιση θερμικού σοκ σαν
αποτέλεσμα και έτσι έχουμε
αποθήκευση ποσών ωφέλιμης
ενέργειας.

Προθερμαντήρας
για καλύτερη
καύση.
Οι καυστήρες ECO-R έχουν
προθερμαντήρα, ο οποίος
είναι τοποθετημένος στο μπεκ
του καυστήρα και είναι σε
θερμοκρασία αυτορυθμιζόμενη.
• Εξασφαλίζει καλή εκκίνηση,
ακόμα και σε κρύες συνθήκες
ή μετά από μακροχρόνια \
παρατεταμένη διακοπή.
• Βελτιώνει την καύση, χάρη στη
διάσπαση του πετρελαίου.
• Επιτρέπει τη χρήση ενός λίγο
μεγαλύτερου μπεκ, μειώνοντας
έτσι τον κίνδυνο του ʻπνιξίματοςʼ (μπουκώματος) σε χαμηλές
ροές.

Ρύθμιση του
αέρα
Στα μοντέλα της σειράς ΕCO
είναι δυνατό να ρυθμίσουμε το
ποσό του αέρα: η ρύθμιση για
το άνοιγμα του τάμπερ αέρα
μπορεί να γίνει εξωτερικά,
χωρίς να αφαιρεθεί το
περίβλημα του καυστήρα.

Ρύθμιση της
κεφαλής
καύσης

Ρύθμιση αέρα
στα μοντέλα
ECO 3 - ECO 5

Πραγματοποιείται με τον
καυστήρα πάνω στον
λέβητα. Για καλύτερη καύση,
ποικίλει η θέση της κεφαλής
καύσης σε σχέση με τη θέση
του διασκορπιστήρα που
ορίζει την αναλογία του
πρωτεύοντος - δευτερεύοντος
αέρα καύσης στη μπούκα του
καυστήρα.

Ρύθμιση της κεφαλής καύσης

Ρύθμιση της κεφαλής καύσης με
Προθερμαντήρα στα μοντέλα
ECO R

ECO 3-5-8

ΜΟΝΤΕΛΑ

ECO: ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

• Σταθερή παροχή
αερισμού μέσω
ανεμιστήρα, καμπύλη
πίεσης η οποία
εγγυάται μια ομαλή και
σταθερή έναυση.
• Ομοιόμορφη διανομή
αέρα η οποία
εξασφαλίζει μείωση
της περίσσειας αυτού
για καύση υψηλής
απόδοσης.
• Ο τύπος και η ακρίβεια
λειτουργίας της
κεφαλής του καυστήρα
εξασφαλίζουν
χαμηλές εκπομπές
ρύπων NOx και CO,
προστατεύοντας έτσι
το περιβάλλον.
• Η ρύθμιση της
κεφαλής του καυστήρα
μπορεί να γίνει απλά,
ρυθμίζοντας μια βίδα,
χωρίς να ʻκατέβειʼ ο
καυστήρας.
• Υψηλής ισχύος
ανεμιστήρας ο οποίος
εξασφαλίζει τέλεια
λειτουργία του
καυστήρα ακόμα και
όταν η αντίθλιψη στο
θάλαμο καύσης είναι
υψηλή.

• Χρησιμοποιούνται
εξαρτήματα υψηλής
ποιότητας.
• Η κατασκευή των
εξαρτημάτων
γίνεται με τους
αυστηρότερους
ελέγχους ποιότητας.
• Όλοι οι καυστήρες ECO
είναι πιστοποιημένοι
κατά CE.

Σχεδιασμός
Έχει δοθεί ιδιαίτερη
προσοχή στο σχήμα και
στις διαστάσεις αυτών
των καυστήρων.

•

ECO
ΠΑΡΟΧΗ

ΕCO 3

ΑΠΟΔΟΣΗ

μέγιστη θερμική ισχύς: 35,6 kW
•

ΕCO 5

μέγιστη θερμική ισχύς: 59,3 kW
•

ΕCO 8

μέγιστη θερμική ισχύς: 100,8 kW
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ΑΠΟΡΡΟΦ. ΙΣΧΥΣ
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

mm.

450x340x310

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

Μονοβάθμιοι
καυστήρες με
προθερμαντήρα:
•

8

550x280x370

230V - 50 Hz
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ - ΙΞΩΔΕΣ max 20oC, 1,5oE = 6 cSt = 41 sec. RI

ΚΑΥΣΙΜΟ

ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΕCO 3 R

μέγιστη θερμική ισχύς: 35,6 kW
•

ΕCO 5 R

μέγιστη θερμική ισχύς: 59,3 kW

ECO 8

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Γρήγορη
και εύκολη
εγκατάσταση
Οι καυστήρες ΕCO είναι
εφοδιασμένοι με μια φλάντζα
η οποία διευκολύνει την
εγκατάσταση του καυστήρα σε
λέβητα κάθε τύπου. Οι φλάντζες
αυτές είναι ανεξάρτητες του
σώματος του καυστήρα και έτσι
διευκολύνεται η συντήρησή του.
Η ηλεκτρική σύνδεση γίνεται
εύκολα, καθώς ο καυστήρας είναι
εφοδιασμένος με μια 7-πολική
φίσα, η οποία τοποθετείται
και αφαιρείται πολύ εύκολα.
Για ευκολότερη συντήρηση
των καυστήρων ECO, τα κύρια
ηλεκτρολογικά εξαρτήματα του
καυστήρα είναι συνδεδεμένα με φις
τα οποία προσαρμόζονται εύκολα
και επίσης το καθένα είναι
διαφορετικού τύπου έτσι ώστε
να αποφεύγονται λάθη κατά τη
συνδεσμολογία.

ΠΙΕΣΗ ΑΝΤΙΘΛΙΨΗΣ

Χάρη στη συνεχή έρευνα
των εργαστηρίων
της Lamborghini,
σχεδιάστηκε ένας
καυστήρας πετρελαίου
ο οποίος συνδυάζει τις
τελαυταίες αρχές της
αεροδυναμικής.
Η έρευνα αυτή, οδήγησε
τη Lamborghini στο
να κατασκευάσει
τον καυστήρα ECO
με τα παρακάτω
χαρακτηριστικά:

Ασφάλεια και
αξιοπιστία

Μονοβάθμιοι
καυστήρες:

ΠΙΕΣΗ ΑΝΤΙΘΛΙΨΗΣ

ΕCO:
Αεροδυναμικός
σχεδιασμός

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εύκολη
συντήρηση

ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ mm.

Αφαιρώντας το καπάκι του
καυστήρα μπορούμε να έχουμε
πρόσβαση στα εσωτερικά
του μέρη. Η πλάκα πάνω στην
οποία στηρίζονται όλα τα
εξαρτήματα του καυστήρα
μπορεί να διαχωριστεί
από το σώμα αυτού και να
τοποθετηθεί σε θέση service.
Ωστόσο μπορούν να
γίνουν όλες οι διαδικασίες
συντήρησης του καυστήρα
χωρίς να ʻκατέβειʼ αυτός από
το λέβητα.
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