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Opdatering af Riello Oliefyr monteret på  

 BAXI BLOCK og  BAXI SOLO KONDENS MK 4 

BRF 5218 Vi 

BRF 5224 Vi 

BRF 5232 Vi 

Ændringen træder i kraft d. 22.6.2012 og er gældende fra flg. oliefyrsserienummer: 

C171SLK 18 serienummer 122 200 726 

C171BLK 24 serienummer 1 222 011 463 

Ændringen fra gammel til ny: 

Ny kontrolkasser kører med 2 minutters efterventilation, denne tid kan ikke ændres. 

Årsagen til denne efterventilation er at beskytte brænderhoved med staucheibe 
(blandeskive) og forvarmer.  

For at opnå en høj nyttevirkning er det nødvendigt med snævre røgveje og hvis der så 
også samtidig er et væsentligt modtryk i skorsten/aftræk, så kan der let komme eftervarme 
i fyrboks når brænder stopper. Dette kan i nogle tilfælde beskadige brænderhovedet, så 
derfor efterventilation. 

På ny model 18 kW oliefyr er blæserhjul og blæserhus de samme dele som på 24 kW. 

I manualen til nyt oliefyr findes en liste med reservedele til både nye og gamle brændere. 

Gammel kontrolkasse er analog, ny kontrolkasse er digital. Der er en ekstra ledning fra 
kontrolkasse og til RVS 13 styreprint i de ny kontrolkasser.  

Det mest enkle er at benytte gamle reservedele til gamle brændere og nye reservedele til 
nye brændere. 

På nye kontrolkasser er der en label med nummer S20043494 

 

Foto viser ny kontrolkasse med label 
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Nye oliefyr leveres med et ledningsnet, så gamle brændere kan erstattes med nye 

brændere. 

S142964 FAB BRF EQ 18 KW + kabelsæt 

S142965 FAB BRF EQ 24 KW + kabelsæt 

Alle nye brændere, 18 og 24 kW, har samme ventilator og forvarmer. 

 

Hvis der monteres en ny kontrolkasse på en gammel brænder, så skal følgende også 

skiftes:  

 Forvarmer 

 6 Polet ledningsnet 

 Ledningsnet til forbindelse med kontrolkasse 

Hvis der monteres ny forvarmer på gamle brændere, så skal følgende også skiftes:  

 Kontrolkasse 

 6 Polet ledningsnet 

 Ledningsnet til forbindelse med kontrolkasse 

 

 BX nr 

 Gammel model Ny model 

Kontrolkasse 092704 092843 

Blæserhjul 18 + 24 kW  092776 

Blæserhjul 18 kW 092695  

Blæserhjul 24 kW 092776  

Forvarmer 092699 092846 

6 Polet ledningsnet  092848 

Ledningsnet til forbindelse med 
kontrolkasse 

 092849 
 

Brænder komplet 18 kW Udgået 092844 *) 

Brænder komplet 24 kW Udgået 092845 *) 
*) Ny brænder leveres med komplet ledningsnet så den kan erstatte gammel brænder 

 

 


