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    Τη τελευταία αυτή λύση του διαφορικού πρεσοστάτη υιοθετούν οι περισσότεροι 

σύγχρονοι καυστήρες. 

 

 
Διαφορικός πρεσοστάτης αέρα. 

1. Πρεσοστάτης 

2. Σύνδεση στην κατάθλιψη 

3. Σύνδεση στην αναρόφηση 

 
 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΛΟΓΑΣ 
   Όπως και στους καυστήρες πετρελαίου, έτσι και στους καυστήρες αερίου, υπάρχει 

ανάγκη ελέγχου της καύσης. Επειδή όμως το αέριο κατά την καύση του δε παράγει 

λαμπρή (φωτεινή)  φλόγα δεν είναι δυνατό ο έλεγχος αυτός να γίνει με φωτοκύτταρο. 

   Τα συστήματα που χρησιμοποιούνται είναι: 

 Λυχνία υπεριώδους ακτινοβολίας. 
   Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο « Ατμοσφαιρικοί καυστήρες αερίου», κατά τη 

καύση παράγεται υπεριώδης –UV–, ακτινοβολία. Μια δίοδος ανιχνεύει την υπεριώδη 

ακτινοβολία της καύσης και ενημερώνει το ηλεκτρονικό του καυστήρα ότι όλα βαίνουν 

καλώς.  

Αν σταματήσει η εκπομπή της UV ακτινοβολίας το ηλεκτρονικό μπλοκάρει το 

καυστήρα. 

   Ο έλεγχος της καύσης με UV λυχνία εφαρμόζεται κυρίως σε καυστήρες δύο 

καυσίμων – πετρελαίου, αερίου -. 

   Το μειονέκτημα των λυχνιών UV είναι ότι έχουν σχετικά μικρή διάρκεια ζωής. 

 Ηλεκτρόδιο ιονισμού. 
   Το σύστημα ιονισμού, βασίζεται στο φαινόμενο της διέλευσης ηλεκτρικού ρεύματος 

μεταξύ ενός ηλεκτροδίου και της γείωσης, με τη παρεμβολή φλόγας. 

   Ένα ηλεκτρόδιο μπαίνει μέσα στη φλόγα και λόγω του ιονισμού που προκαλείται 

από τη καύση, διαρρέετε από ρεύμα. Το ρεύμα αυτό οδηγείται με καλώδιο, στο 

ηλεκτρονικό ενημερώνοντας το για την ύπαρξη φλόγας. Αν η φλόγα διακοπεί το 

ρεύμα μηδενίζεται, ο καυστήρας μπλοκάρει και θα πρέπει να πατήσουμε το κόκκινο 

κουμπί του ηλεκτρονικού για να επανεκκινήσει, εκτελώντας από την αρχή το 

πρόγραμμα προαερισμού. 

     Υπό κανονικές συνθήκες καύσης, το ρεύμα ιονισμού είναι της τάξεως των 15 – 20 

μΑ και μπορεί να ελεγχθεί  με αμπερόμετρο. 
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1. Ηλεκτρόδιο ιονισμού. 
2. Ηλεκτρόδιο έναυσης. 

 

 

1. Παροχή αερίου. 

2. Πρεσοστάτης αερίου. 

3. Σημεία μέτρησης 

πίεσης αερίου. 

4. Ηλεκτρομαγνητική 

βαλβίδα αερίου. 

5. Ρυθμίσεις βαλβίδας 

αερίου. 

6. Πρεσοστάτης αέρα. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

    Δεν πρέπει να μας ξενίζει ο μεγάλος χρόνος προαερισμού των καυστήρων 

αερίου. Αυτό είναι απαραίτητο για να μη δημιουργηθεί εκρηκτικό μίγμα CO – αέρα. 

    Κατά την αγορά ενός καυστήρα αερίου πρέπει να διευκρινίζεται αν θα δουλέψει 

με φυσικό αέριο ή υγραέριο, γιατί αλλάζει το ακροφύσιο αερίου. 

   Όταν γίνεται αντικατάσταση καυστήρα πετρελαίου, με καυστήρα αερίου, θα πρέπει 

να επιλέγεται καυστήρας με μερική προανάμιξη αέρα – αερίου, ώστε η 

 
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 

  
 

1. Ηλεκτρονικό καύσης.   2. Ηλεκτρόδιο ιονισμού.  
2.   3. Πορσελάνη ηλεκτροδίου.    4. Βαλβίδα αερίου. 


