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 DESCRIEREA FUNCTIONARII  

  Combustibilul este pompat din tancul de depozitare printr-o pompa 

independenta in vasul de preincalzire al arzatorului. 

 Un comutator dublu regleaza prin intermediul unui plutitor nivelul de 

combustibil in vasul de preincalzire si opreste arzatorul in caz de supraumplere iar in cazul unui 

nivel scazut trimite comanda pompei de alimentare. 

 Senzorul de supraumplere situat sub vasul de preincalzire opreste arzatorul in 

cazul in care uleiul formeaza spuma (este amestecat cu apa in proportie mai mare de 1/10) iar 

aceasta spuma se scuge prin orificiile sperioare si ajunge in locasul senzorului.  

  Un termostat regleaza temperatura uleiului in vasul de preincalzire  si comuta 

pornirea arzatorului atunci cand se atinge temperatura prestabilita.  

 Un termostat aditional previne supraincalzirea uleiului oprind arzatorul la 

depasirea temperaturii maxime a uleiului. 

 O diuza speciala (Delavan USA) pulverizeaza uleiul utilizand portanta aerului 

comprimat (NU PRIN PRESIUNEA DATA DE O POMPA DE COMBUSTIBIL – CA LA ARZATOARELE 

DIN VECHEA GENERATIE)  care serveste drept aer primar pentru combustie  si are functie de 

atomizare. 

 Ventilatorul arzatorului furnizeaza aerul secundar care este mixat cu aerul primar 

si  este apoi impins in deflectorul arzatorului. 

 Astfel este asigurata o combustie perfecta si o functionare sigura. 

 Automatul SIEMENS LOA 24 controleaza toate etapele de functionare si 

monitorzeaza flacara prin intermediul unei fotocelule.  

COMBUSTIBILI UTILIZATI 

Arzatorul automatizat de ulei este destinat arderii numeroaselor tipuri de uleiuri 

naturale sau uzate, atat vegetale cat si minerale sau sintetice. Tinand cont de 

vascozitatea necesara aceste uleiuri sunt conforme cu reglementarile EN 267 pentru 

uleiuri pentru arzatoare. Astfel aceste arzatoare su sunt supuse autorizarii.  

Aerul secundar este usor de reglat.  

Pentru alimentare se foloseste un  

conector standard de 7 pini 



     Arzatorul CITERM Junior este usor, compact 

si poate fi instalat pe aproape orice tip de 

cazan. 

 - Tubul de flacara este de 89mm in diametru 

 si  110mm lung. 

- Arzatorul Junior poate  lucra cu 3 tipuri de 

diuze: 

   -  30609-11 (25kw - 35kw) aceeasi ca la  GP  

   -  DA-2         (35kw -65kw ) aceeasi ca la  G1p 

   -  30609-49 ( 50kw – 85kw )   NOU! 

- JUNIOR dispune de o pompa externa 

instalata pe tancul de ulei.  

- Pentru functionare este necesara o sursa de 

aer comprimat. 

- Alimentarea este la 230V 50Hz  

- Consumul de curent pentru incalzirea 

uleiului este 800W iar  al ventilatorului este 

de 66W   



1. Flotor 

2. Sorb cu sita de  filtrare 

3. Furtun ulei 

4. Pompa ulei 

5. Tanc de ulei 

6. Arzator 

7. Camera de combustie 

8. Cazan      

Pompa de ulei   130W 

Flotorul cu sorb 



Pompa de ulei are un filtru sita din otel care poate fi spalat . 

Pompa impinge uleiul indiferent cat de departe este arzatorul. 

    

   

Arzatorul Junior poate fi montat in cateva 

minute!  



 

Thermostat 

Ajustare temperatura  

ulei 

Robinet golire 

 

Thermostat 

de siguranta 

Vas de preaplin cu senzor  

de siguranta 

Un singur surub 

permite accesul 

la deflector , 

diuza si electroxii 

de aprindere. 

 

 

   



Arzatorul JUNIOR poate fi deschis pe orice parte si inspectat in mai putin de 10 

minute! 

Utilizam cele mai bune 

componente fabricate in 

lume!!! 

SIEMENS automatul de 

ardere 

SIEMENS fotocelula 

WIKA manometrul 

FIDA bobina inductie 

AACO motorul 

CEME valvele solenoid 

CAMOZZI regulatorul de 

aer  

DELAVAN diuzele 

SCHRACK releee 

CAEM thermostate 

ELOBAU comutatoare 


