
Weishaupt Thermo Condens-A (bis 15/25 kW)

produkt

Palniki olejowe Weishaupt WL5 (16,5 - 55 kW)

Tak dzisiaj powstaje płomień

Informacja na temat palników kompaktowych
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Naszą motywację stanowi nasza
przewaga techniczna, która od ponad
50 lat dodaje nam zapału w
wyznaczaniu nowych standardów w
naszej branży.

We własnym Centrum Badawczo-
Rozwojowym firmy Weishaupt trawa
nieustanna praca nad nowymi
rozwiązaniami oraz optymalizacją
wszystkich urządzeń, instalacji i
systemów.

Wspólnym celem jest tworzenie
systemów spalania, które wyprzedzają
wymagania stawiane przez
ustawodawcę i emitują coraz mniej
substancji szkodliwych, są coraz

bardziej energooszczędne oraz łączą w
racjonalny sposób ekologię z ekonomią.

W związku z tym nie tylko inwestujemy w
prace badawcze oraz technikę, ale
stosujemy wyłącznie materiały
najwyższej klasy i najnowocześniejsze
maszyny oraz przeprowadzamy
drobiazgowe kontrole jakości.

Miliony razy udowodnione zostało w
praktyce, że palniki Weishaupt słusznie
oceniane są przez specjalistów i klientów
jako niezawodne, trwałe, przyjazne dla
środowiska oraz nowoczesne.
Potwierdzają to również liczne nagrody
za wzornictwo i innowacyjność.

W naszym, bardzo nowoczesnym
zakładzie produkcyjnym w Schwendi
wytwarzamy codziennie ponad 600
palników. Każdy palnik jest kontrolowany
pod względem funkcjonalności
mechanicznej i elektrycznej.
Współdziałanie najnowocześniejszej
techniki ze skutecznym systemem
kontroli tworzy przysłowiową już jakość
marki Weishaupt.

Ogień i płomień najwyższej jakości
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Nowoczesny ośrodek badawczy i zakład
produkcyjny oraz szczelny systemem kontroli
zapewniają przysłowiową jakość marki
Weishaupt.



Głowica z urządzeniem mieszającym
w wersji standard

Kołnierz palnikaElektroniczne urządzenie zapłonowe
(W-ZG 01)

Trzpień wskazujący

Śruba nastawcza
tarczy spiętrzającej

Przycisk deblokady 
z lampką sygnalizacyjną

Cyfrowy manager
palnikowy (W-FM 05)

Koło dmuchawy

Regulator powietrza z
siłownikiem

Silnik palnika

Pokrywa

Węże olejowe

Pompa olejowa z
zaworem
elektromagne-
tycznym

Obudowa wlotu powietrza
(tłumiąca szumy)

Głowica z urządzeniem
mieszającym w wersji
2LN
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Przemyślana technika - prosty sposób
funkcjonowania palników Weishaupt

Zasada bezpiecznej przyszłości
Niezawodność, oszczędność i korzystna
cena to wyznaczniki sukcesu milionów
palników kompaktowych Weishaupt
oraz efekt bezkompromisowej orientacji
na jakość i zadowolenie klientów.
Technika palnikowa była rozwijana i
doskonalona przez dziesiątki lat .
Najnowocześniejsze metody produkcji i
szczegółowa kontrola końcowa
wszystkich produktów zapewnia
przysłowiową jakość marki Weishaupt.
Zakup palnika Weishaupt to inwestycja
w przyszłość.

Sprawdzona jakość
Wszystkie palniki zostały zbadane przez
niezależną placówkę kontrolną i
spełniają wymogi następujących norm
oraz dyrektyw UE:

•   EN 267
•  Dyrektywy 98/37/EG - budowa

maszyn
•  Dyrektywy 89/336/EWG - poziom

zakłóceń elektromagnetycznych
•  Dyrektywy 73/23/EWG - niskie

napięcie
•   Dyrektywy 92/42/EWG - stopień

sprawności

Ochrona środowiska od zawsze
Wszystkie palniki Weishaupt oszczędnie
zużywają paliwo i emitują minimalne
ilości substancji szkodliwych. Palniki
olejowe dostępne są w wersjach
LowNOX. W specjalny urządzeniu
mieszającym zachodzi intensywna
recyrkulacja spalin. Dzięki niej osiągane
są niskie modelowe wartości emisji.

Cyfrowe zarządzanie pracą palnika
zapewnia bezpieczeństwo i wygodę
Wszystkie palniki Weishaupt tupu W
wyposażone są w układ cyfrowego
zarządzanie pracą palnika. Wszystkie
funkcje palnika są sterowane i
nadzorowane przez wydajne
mikroprocesory. Dlatego też, palniki
Weishaupt tupu W są wygodne w
obsłudze, precyzyjne i bezpieczne.
Przyjemnym "skutkiem ubocznym" jest
bardzo korzystny stosunek ceny do
mocy. Cyfrowe zarządzanie oferuje także
za pomocą wbudowanego interfejsu
eBus możliwość komunikacji z innymi
systemami. Fachowiec może zdalnie
nadzorować przebiegi funkcjonalne i w
przypadku wystąpienia zakłócenia
zdiagnozować błąd.

Znakomity serwis
Firma Weishaupt utrzymuje na całym
świecie gęstą sieć sprzedaży i serwisu.
Optymalne warunki szkolenia w
Centrum Szkoleniowym gwarantują
wysoki poziom wiedzy technicznej
serwisantów firmy Weishaupt.

Bezpieczne połączenia elektryczne dzięki
kodowanym wtyczkom

Paliki Weishaupt są kompletnie wyposażone

Stany pracy i zakłóceń pokazywane są pomocą
kolorowych diod

Dzięki przejrzystej budowie czynności serwisowe
i konserwacyjne nie stanowią problemu



Technika, której można zaufać
Przekonywujące jest już samo wrażenie
optyczne po zdjęciu pokrywy palnika.
Wszystkie podzespoły są przejrzyście
rozmieszczone, a elektryczne
połączenia wtykowe są domyślne i
wykluczają pomyłki. Bardzo łatwo
można dostać się do komponentów
wymagających konserwacji. Technika
sprawia wrażenie dobrze znanej,
ponieważ jest typowa dla firmy
Weishaupt.

Palniki olejowe z podgrzewaniem
oleju
Paniki olejowe w wersji H wyposażone
są w podgrzewacze oleju. Dzięki temu
także na małej mocy zapewniona jest
optymalna stabilność płomienia.

System zamykania dyszy firmy
Weishaupt
Wszystkie palniki WL5 z
podgrzewaczem oleju wyposażone są w
system zamykania dyszy firmy
Weishaupt. Zapewnia on szczelne
zamknięcie wylotu oleju, co
niezawodnie zapobiega wyciekom oleju
opałowego podczas fazy podgrzewania
i po wyłączeniu palnika.

Tłumiąca szumy obudowa wlotu
powietrza
Poprzecznie ustawiona dmuchawa jest
po stronie wlotu powietrza specjalnie
wytłumiona. Praca palnika jest dzięki
temu szczególnie cicha.

Elektronicznie sterowana klapą
powietrza
Elektronicznie sterowana klapa
powietrza zamyka się gdy palnik jest w
stanie spoczynku i  w ten sposób
przeciwdziała wychłodzeniu komory
spalania.

Pozycja serwisowa palnika
Wykorzystując specjalny uchwyt można
odchylić palnik do pozycji serwisowej.
W tej pozycji prace związane z
konserwacją urządzenia mieszającego i
palnika można wykonać łatwo i
wygodnie.
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Odchylenie palnika do pozycji serwisowej
umożliwia łatwy dostęp do urządzenia
mieszającego
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Korpus dyszy z podgrzewaczem oleju Tłok zaworu Filtr

Kanał oleju przeciekowego Zawór szybkozamykający

Obudowa wlotu powietrza tłumiąca szumy

System zamykania dyszy firmy Weishaupt

Sterowana elektronicznie klapa powietrza Pokrywa z zabudowanymi elementami w pozycji serwisowej: łatwy dostęp do koła dmuchawy

Dysza
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Druk nr 83205248, styczeń 2011 
Wszelkie zmiany zastrzeżone.
Przedruk zabroniony.Dane techniczne

Pola pracy WL5
Typ palnika
                                   WL5/1-B                WL5/2-B
                                       WL5/1-B-H            WL5/1-B-H 2LN

¿ przy dopuszczeniu LRV: moc 19 kW
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Typ palnika          Wersja            Rodzaj regulacji                                                    Ciężar                  Moc                      Zużycie oleju       Nr zamówien.

Palniki na olej lekki EL

WL5/1-B                                          jednostopniowy bez siłownika                                       11,0 kg                     21,5 – 40 kW         1,8 – 3,4 kg/h        241 051 21

                                                  jednostopniowy z siłownikiem                                       11,0 kg                     21,5 – 40 kW         1,8 – 3,4 kg/h        241 051 20

WL5/1-B                H                       jednostopniowy z podgrzewaniem, bez siłownika         11,0 kg                     16,5 – 40 kW         1,4 – 3,4 kg/h        242 051 21

                            H                       jednostopniowy z podgrzewaniem i siłownikiem           11,0 kg                     16,5 – 40 kW         1,4 – 3,4 kg/h        242 051 20

WL5/2-B                                         jednostopniowy bez siłownika                                       11,0 kg                     25,0 – 55 kW         2,1 – 4,6 kg/h        241 051 31

                                                        jednostopniowy z siłownikiem                                       11,0 kg                     25,0 – 55 kW         2,1 – 4,6 kg/h        241 051 30

WL5/1-B                H-2LN              jednostopniowy z podgrzewaniem i siłownikiem           11,5 kg                     16,5 – 37 kW         1,4 – 3,1 kg/h        242 051 25
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Nasadka na głowicę LN

(Wyposażenie specjalne - patrz cennik)

Weishaupt to coś więcej
Firma Weishaupt jest nie tylko jednym z
liderów w produkcji  palników na
świecie, jest to także dobry adres pod
którym można kupić wysokiej klasy
systemy grzewcze. Palniki i systemy
grzewcze można kupić w dobrych

firmach instalacyjnych. Znają one
bardzo dobrze produkty Weishaupt ,
pomogą w dobrze urządzenia,
zamontują je i zapewnią perfekcyjny
serwis.

Kotły kondensacyjne Kolektory solarne Pompy ciepłaSystemy grzewcze


