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ВНИМАНИЕ!  За намаляване разхода на гориво монтирайте стаен термостат или термо глави на   

радиаторите. Настройте термо главите до степен „4“ за да има ефект. Ако не разполагате с термо глави 

или стаен термостат, настройте температурата на водата на  уреда не повече от 50 градуса. В противен  

случай разхода ще бъде голям. Препоръчително е жилището да е добре изолирано и с хубава дограма.  

МОЛЯ ПРЕДИ ДА СЕ ОБАДИТЕ НА СЕРВИЗ СЕ УВЕРЕТЕ, ЧЕ: 
- УРЕДА Е ДОБРЕ ПОЧИСТЕН, КАКТО Е ОПИСАНО В ТОЧКА 2. 
- ИНСТРУКЦИИТЕ СА ПРОЧЕТЕНИ И СТЕ ДОБРЕ ЗАПОЗНАТИ С МЕТОДА НА РАБОТА НА УРЕДА 
- РЕШЕНИЕТО НА ПРОБЛЕМА НЕ Е ОПИСАНО В ИНСТРУКЦИИТЕ ИЛИ НЕ МОЖЕТЕ ДА СЕ  

СПРАВИТЕ С НЕГО 
 

- Значение на знака: Внимание! Опасно за здравето по непредпазливост! 

   

Внимание! Уреда не може да се третира, като обикновен битов отпадък.  

След жизнения цикъл,  уреда трябва да бъде третиран в съответствие с  

директива 2003/108/ЕС. 

 

ВНИМАНИЕ! Инструктажът след точка 7 има за цел да даде напътствия на потребители 
с технически умения, как да разрешат възникнал проблем  без да е необходимо да чакат 
и заплащат за сервизен техник. Фирмата производител НЕ носи отговорност за 
неадекватни действия, които биха застрашили здравето на потребителя!  
 

 

1. ЧЕРТЕЖ И ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ 

A) Топловъздушна пелетна камина 

B) Пелетен котел/камина с водна ризa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Легенда: 

1 - Готен капак. 2 – Бункер за пелети.  3 – Ревизионни отвори за почистване от сажди. 4 – Отвори за 

топъл въздух. 5 – Отвор за подаване на пелети. 6 – Горивна пота. 7 – Пепелник. 8 – Врата.                          

9 – Ревизионни отвори за почистване от сажди. 10 – Регулируеми крачета. 11 – Странични капаци. 

 

2. ПОЧИСТВАНЕ  

За безпроблемна работа  се уверете, че уреда е добре почистен. Почистването трябва да се извършва, 

когато уреда е изключен и изстинал. РЕДОВНО ПОЧИСТВАЙТЕ КОМИННИТЕ ТЕЛА И КОМИНА! 

ВНИМАНИЕ! За ваша безопасност използвайте топлоизолационни ръкавици! 

  
Стъпка 1 - Горивна пота 

Редовно изваждайте и проверявайте горивната пота. Тя трябва винаги да остава 

автоматично чиста и отворите не трябва да се запушват в следствие на шлак. При 

образуването на шлак в процес на работа е необходимо да се увеличи въздуха 

(вижте точка 7.6 ). Слагайте горивната пота плътно назад, така че големия отвор 

да отговори на тръбичката на запалката. Проверявайте горивната пота ведъж на 1 

– 2 дни. 
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Стъпка 2 - Пепелник  

В пепелника се събира остатъчната пепел. Когато се напълни е необходимо да се 
почисти, като се извади и изхвърли. Може и на място с прахосмукачка за пепел. 
Почистването на пепелника трябва да се извършва редовно - от 1 до 3 дни. 
Остатъчната пепел трябва да е ситна. Ако е на едри гранули трябва да се намали 
силата на вентилатора от менюто (Вижте точка 7.6).  

 

Стъпка 3 - Горни ревизии за почистване от сажди  

Развийте капачетата и почистете обратните ходове  с помощта на четка (шомпул). В 
зависимост от качеството на пелетите, отворите може да се почистват до няколко  
пъти в сезона. Препоръчително е веднъж на 12 дни. 

 

Стъпка 4 - Долни ревизии за почистване от сажди  

Развийте капачетата и почистете през отворите с помощта на прахосмукачка за 
пепел. Бръкнете възможно най – дълбоко В зависимост от качеството на пелетите, 
отворите може да се почистват до няколко пъти в сезона. Препоръчително е 
веднъж на 12 дни. 
 

Стъпка 5 – Почистване на коминните тела и водната риза 

Разглобете и почистете коминните тела. КРИВКАТА ЗАД ВЕНТИЛАТОРА БЪРЗО СЕ ПЪЛНИ С ПЕПЕЛ И  
САЖДИ.  
Почистете с шомпул над горивната пота - нагоре по водната риза до където може да достигнете. 
Препоръчително е поне два пъти в сезон.  

ПРОБЛЕМИ В СЛЕДСТВИЕ НА НЕРЕДОВНО ПОЧИСТВАНЕ:  

В процес на работа горивната пота           постепенно се пълни с овъглени пелети. Стъклото бързо  
почернява. Образуване на много шлак и твърде много пушек в горивната камера. Неуспешно или  
трудно запалване. Температурата на димните газове е значително по висока от обичайното.  
Звука от свистенето на огъня не се чува и уреда гори като камина на твърдо гориво. 

 

3.  КАКВО СЕ ИЗОБРАЗЯВА НА НАЧАЛНИЯ ЕКРАН  

„Т:40“   – Показва текущата температура на водата/въздуха. 
„Т:130“ – Показва  температурата на димните газове (комина).   
„50C“ – Показва желаната температура на водата/въздуха. 
„МАХ“  – Показва текущия режим на работа. При доближаване 
до зададената температура, автоматично се сменя с  
режими  „3“„2“ „1“ и „ЕСО“. През определен период се 
сменя за кратко с „CLN“ – Почистващ режим.                                                       

                                                                                „I“   –  Чертичката преди „МАХ“ показва, когато шнека подава  
                                                                                пелети.     
                                                                                                                                              

4.  КАКВИ ФУНКЦИИ ИЗПЪЛНЯВАТ БУТОНИТЕ 

                       Със стрелките ляво и дясно се задава желаната от вас температура на водата/въздуха.  

                       Със стрелките горе и долу се достъпва бързото потребителско меню (вижте точка 11) . 

                       Бутон за включване и изключване на уреда. Изпълнява се със задържане.  

 

 

 

                   НАТИСКАЙТЕ БУТОНИТЕ ЦЕЛЕНАСОЧЕНО! ПАЗЕТЕ ДЕЦАТА ДЕЛЕЧЕ ОТ УРЕДА! 

 

 

 

 

 

5. ВКЛЮЧВАНЕ (ЗАПАЛВАНЕ) НА УРЕДА 

Преди запалване отворете вратата и се уверете, че горивната пота е чиста и сложена  правилно  
плътно назад. Ако в горивната пота има шлак - вижте точка 2.   
Задръжте бутона         докато на екрана се изобрази „START FIRE“. След това ще започне отброяване 

в обратен ред от 9 до 0 и уреда ще премине в режим запалване, което ще отнеме около 5-6 минути.  
Ако уреда е топъл, програмата ще изчака да изстине и автоматично ще го запали. Ако уреда не  
запали и на екрана се появи „Er1“  вижте дали има пелети или точка 8. Ако към уреда има монтиран  
стаен термостат, запалването ще се изпълнява автоматично. 

6. ИЗКЛЮЧВАНЕ (УГАСВАНЕ ) НА УРЕДА 

Когато уреда работи, задръжте бутона         докато на екрана се изобрази „STOP FIRE“. Когато 
процедурата приключи, вентилатора ще продължи да върти докато уреда не изстине. Не  
изключвайте уреда от контактната мрежа докато вентилатора работи.  Ако към уреда има монтиран 
стаен термостат, функцията ще се изпълнява автоматично. След изстиване на уреда се уверете, че  
горивната пота остава чиста. Ако има образуван шлак - Вижте точка 2. 

7. ПОТРЕБИТЕЛСКО МЕНЮ – БЪРЗИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ НАСТРОЙКИ 

С натискане на бутон нагоре или надолу                    достъпвате потребителското меню.  Със същите 

бутони преминавате от една опция на друга. С бутоните                   сменяте стойността на опцията.  

С еднократно натискане на бутона           излизате от потребителското меню и се връщате на  

началния екран – (точка 3). Значение на опциите: 

7.1 1. Load – Проверка за подаване на пелети. Когато уреда и изключен с бутона           
принудително се завърта шнека за няколко секунди. През това време трябва да падат пелети в  
горивната пота. Ако шнека не подава пелети вижте Точка 3.  
7.2 2. Off – Отложено изключване. Задавате след колко часа от момента уреда да се самоизключи.  
7.3 3. On – Отложено включване.  Задавате след колко часа от момента уреда да се включи. 
7.4 4. Fan – Намаляване или увеличаване силата на вентилатора. Ако пелетите образуват шлак и  

горивната пота се препълва с неизгорели пелети, вдигнете стойността с 2-3 единици.  
Ако въздуха е прекалено силен и пелетите изхвърчат почти цели от горивната пота, намалете  
с 2-3 единици. Балансирайте спрямо качеството на пелетите. От потребителското меню  
тази опция е с ограничени стойности. Препоръчителна стойност при качествени пелети – 1.  
Ако се наложи да намалите още въздуха, имате възможност да го направите през сервизното  
меню (Вижте точка 21 B ). 

7.5 5. Power – Намаляване или увеличаване подаването на пелети. Ако уреда в процес на работа  
за около час не достига зададената температура и не достига до режим „1“ и „ECO“ (Точка 3),  
а стои само в режими „3“ и „2“ вдигнете стойността с 1-2 единици. Балансирайте така, че до 
час уреда да достигне до режими  „1“ и „ЕСО“. Препоръчителна стойност – 1. 

7.6 6. Auto – Автоматично включване и изключване по температура на вода. При топловъздушна  
камина – по температура на въздух.  Задавате температурната разлика на включване и  
изключване (през колко градуса да включва и изключва). При наличие на стаен термостат 
тази опция трябва да е 0. 

7.7 6. Thermostat – Когато към уреда има монтиран стаен термостат, тази функция трябва да  
бъде „YES“. В противен случай – „NO“.  За монтиране на такъв (вижте точка 16.5). 

7.8 7. Fan Turbo – При камини с водна риза и котли, с тази опция се намаля или увеличава  
допълнителния вентилатор за оптимизиране на горивния процес (ако е наличен). 

7.9 8. Fan Air – При топловъздушни камини, с тази опция се намаля или увеличава  
вентилатора за топъл въздух в помещението. 

7.10 9. SERVICE –         Достъп до сервизното меню.          
 
 
 
  НАТИСКАЙТЕ БУТОНИТЕ ЦЕЛЕНАСОЧЕНО! ПАЗЕТЕ ДЕЦАТА ДЕЛЕЧЕ ОТ УРЕДА! 
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8. УРЕДА НА ЗАПАЛВА  ---- СЕРВИЗ ----- 
8.1 Горивната пота се пълни с пелети, но не се възпламеняват. Горивната пота е сложена неправилно.  

Сложете горивната пота правилно, плътно назад така,че отвора на запалката да влезне в тръбичката. 
8.2 Запушен комин или непочистен уред (вижте точка 2). 
8.3 В Горивната пота не постъпват пелети. Пелетите са свършили. Проверете дали в бункера има пелети. 
8.4 Пелетите са заседнали над шнека (устройство за подаване на пелети, което се намира на  дъното на  

бункера). Разбъркайте пелетите в бункера с помощта на прът и опитайте отново. 
8.5 Запушен, блокирал или повреден шнек. Извадете пелетите от бункера и почистете видимата част на  

шнека. ако няма резултат демонтирайте шнека, почистете и монтирайте обратно (вижте точка 15 .1). 
Не оставяйте пелети в бункера за повече от месец. Възможно да се овлажнят и да предизвикат  
запушване. След приключване на отоплителния сезон оставете уреда да изгори всички пелети!   

8.6 Първоначалната доза пелети е твърде малка (Вижте точка 21, C - 13). 
8.7 Изгоряла запалка. Горивната пота се пълни с пелети, но не се възпламеняват (вижте точка 16.2). 
8.8 Блокирал вентилатор. Запалката нагрява, горивната пота се пълни с пелети, но не се  

възпламеняват. Попаднали са пелети върху охлаждащата перка на вентилатора за димни  
газове (вижте охлаждаща перка на вентилатор в сервизната схема 15.3). Отстранете пелетите. 
 
9. УРЕДА ГАСНЕ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА  

9.1 Твърде много пепел в пелетите. Извадете пелетите и почистете бункера до дъно.  
9.2 Полу запушен шнек. Демонтирайте и почистете шнека (вижте точка 16.1). 
9.3 Прекъснат датчик  за обратен огън (вижте точка 16.6). 

                                                                                                                                                                                                                                        
10. УРЕДА ГОРИ, НО ГОРИВНАТА ПОТА СЕ ПРЕПЪЛВА С ОВЪГЛЕНИ ПЕЛЕТИ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА  

10.1 Запушен комин или уреда не е почистен и липсва циркулация на въздух (Вижте точка 2) 
10.2 Недостиг на кислород в помещението. Помещението не трябва да е херметизирано за дълго време.  

проветрявайте по често или осигурете отвор за свеж въздух. 
10.3 Некачествени пелети. Трябва да се увеличи въздуха от менюто (Вижте точка 7.4). 
10.4 Некачествени пелети. Трябва да се намали подаването на пелети от менюто. (Вижте точка 7.5). 

 
11. ОСТАТЪЧНАТА ПЕПЕЛ В ПЕПЕЛНИКА Е НА ЕДРИ ГРАНУЛИ  

11.1 Твърде силен въздух. Трябва да се намали въздуха от менюто (Вижте точка 7.4). 
Внимание! Прекалено намален въздух може да доведе до задръстване на горивната пота.  
ВЪЗДУХА ТРЯБВА ДА Е БАЛАНСИРАН В ЗАВИСИМОСТ ОТ КАЧЕСТВОТО НА ПЕЛЕТИТЕ. НЕ ТРЯБВА  
ДА ОСТАВАТ ЕДРИ ГРАНУЛИ В ПЕПЕЛНИКА, СЪЩЕВРЕМЕННО ГОРИВНАТА ПОТА НЕ ТРЯБВА ДА 
СЕ ЗАДРЪСТВА!!! 

12. УРЕДА НЕ ДОСТИГА ЖЕЛАНАТА ТЕМПЕРАТУРА 
12.1 Уреда не подава достатъчно пелети. Увеличете подаването на пелети (вижте точка 7.5). 
12.2 По водната риза има натрупани сажди. Уреда трябва да се почисти (вижте точка 2). 

 
13. ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА СЕ УСЕЩАТ СИЛНИ ВИБРАЦИИ И НЕПРИЯТЕН ШУМ 

13.1 Коминната тяга е твърде силна. Удължете тръбата за свежия въздух с гофрирана тръба гофрирана 
 тръба ф50 с дължина около 60 – 100 см, както е илюстрирано на              . 
12–Дисплей, 13–Гръб, 14–Извод комин Ф80, 15-Удължение на тръба за 
Свеж въздух.  
 
14. ДИСПЛЕЯ НА УРЕДА УГАСВА 

14.1 Защита от висока температура на водата за камини с водна риза и  
котли. Обезвъздушете системата. Отворете термоглавите на  
радиаторите. Циркулационната помпа не сработва – чукнете  по  
холендрите с чукче, ако е заяла перката. Проверете захранването на  
циркулационната помпа. Проверете за запушване на системата. 

14.2 Защита от висока температура на въздуха за топловъздушни 
          камини.  Увеличете топловъздушния вентилатор (Вижте точка 7.9).  
14.3 Намалете подаването на пелети  (Вижте точка 7.5). 
14.4 Изгорял предпазител. Вижте 15.4. Проверете елементите за късо съединение. 

Неизправност в контактната мрежа. Проверете кабелите и щепсела.  
 

 ---- СЕРВИЗ ----- 
Внимание! Сервизът да се извършва само от оторизирани лица или специалисти с много добри  
технически познания. Неправилни действия могат бъдат изключително  опасни!  
 

15. ГРЕШКИ 

15.1 Грешките се чистят, след като уреда се изключи и включи от щепсела. 
15.2 Er1 - Ниска температура на димните газове. Пелетите са свършили – заредете пелети. Неуспешно  

запалване (вижте точка 8).  Прекъснат датчик за обратен огън (вижте точка 16.6). Разцентровани  
сервизни настройки (вижте точка 22). 

15.3 Er2 - Висока температура на димните газове. Уреда трябва да се обслужи (вижте точка 2). Уреда  
подава твърде много пелети (вижте точка 7.5 ). Разцентровани сервизни настройки (вижте точка 22). 

15.4 Er3 - Висока температура на водата (Вижте точка 13.1).  
15.5 Er3 - Висока температура на въздуха при топловъздушна камина (Вижте точка 13.2). 

 
16. СЕРВИЗНА СХЕМА И КОМПОНЕНТИ 
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Топловъздушна пелетна камина 

Пелетна камина/котел  с водна риза 

19 - ШНЕК 

191 

194 

193 

16.1  - ПОЧИСТВАНЕ/СМЯНА НА ШНЕК: 

Изключете уреда от щепсела. Извадете пелетите от бункера. Откачете 

кабелите от буксата -           . Отвийте четирите монтажни болта –          .        

Извадете шнека внимателно назад, като имате предвид, че всички 

пелети и пепел останали вътре ще изпаднат. Монтирайте в обратен 

ред, като свържете кабелите на C и CW -           .  

Възможени проблеми: Развита спирала -         - Затегнете болта –        . 

Блокирал шнек - Извадете шнека, почистете, монтирайте отново. 

Повреден шнек – Сменете шнека. 

194 192 
192 

16-Управление 17–Даъчик за обратен огън 18–Циркулационна помпа 19-Шнек 20-Запалка 

21-Вентилатор за димни газове  – ф80мм 22-Вентилатор за топъл въздух при топловъздушна  камина 

194 

191 193 
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17. МОНТАЖ  

17.1 При монтажа и експлоатацията трябва да се спазват всички национални, регионални и   
европейски изисквания за безопасна работа на уреда. 

17.2 Преди монтажа трябва да се осигури товароносимостта на мястото, за което е предназначен уреда. 
17.3 Монтирането на уреда и съоръженията към него трябва да се извърши от оторизирани лица. 
17.4 Подът, където се поставя уреда, трябва да бъде равен и хоризонтален, изработен от негорими  

материали с размер най-малко 300мм пред уреда и не по-малко от 200 мм от двете страни и  
отзад до стената. Минималното пространство пред котела трябва да бъде 800 мм. При наличие на  
горими материали и конструкции уреда трябва да отстои от тях не по-малко от 800мм. 

17.5 При монтиране на уреда, съединенията между отделните кюнци и розетката на комина  
трябва да бъдат плътни. 

17.6 При първоначалното запалване на уреда, се получава миризма в следствие нa обгаряне на боята.  
Уреда е боядисан с топлоустойчива боя, която постига  своята окончателна устойчивост след  
неколкократно палене и загряване. ЕТО ЗАЩО НЕ ПИПАЙТЕ ВЪНШНИТЕ ПОВЪРХНИНИ, за да не се  
повреди покритието. 

17.7 Правилното сглобяване и свързване на системата за изгорели газове е от изключителна  
важност за безаварийната експлоатация на котела. Грешки, допуснати по време на монтажа и  
инсталацията не се покриват от гаранцията на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.  

17.8 Илюстрация на свързване към комин: 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.9 За монтажа на коминните тела е задължително употребата на незапалими материали, които са  
  устойчиви на продуктите на горене и възможния конденз. Монтажът трябва да се осъществи  
  по-такъв начин, че да гарантира херметичността  им и да предотвратява образуването на конденз. 

17.10 Минималният наклон, който трябва да бъде осигурен е 5 градуса нагоре. 
17.11 Смяна на посоките се осъществява посредством колена с ъгъл не по голям от 45˚.  
17.12 Препоръчителната тяга при работа на комина от 12 - 20 Ра. 
17.13 Коминните тела трябва да са херметични и да се изолират ако излизат извън  помещението, в  

което е инсталиран котела. 
17.14 Коминните тела трябва да позволяват почистване от сажди.  
17.15 Да се осигури обезвъздушаване на всеки клон и елемент от инсталацията, във всеки момент от  

експлоатацията й. 
17.16 Всички елементи на инсталацията трябва да бъдат осигурени против замръзване, особено ако  

разширителният съд или други части от нея са разположени в неотопляеми помещения.  
17.17 Циркулационната помпа трябва да бъде подбрана с необходимия дебит. 
17.18 Ако се използва стара инсталация, то тя трябва многократно да бъде промита от натрупалите  

се замърсявания, които биха се отложили по повърхнините на водната риза.  
17.19 Да не се източва оборотната вода от инсталацията през неотоплителния сезон.  
17.20 По време на запалване е възможно образуването на конденз по повърхнините на водната риза.  

20  

16.2  - СМЯНА НА ЗАПАЛКА 
Изключете уреда от щепсела. Свалете левия или десния страничен 
капак на уреда. Откачете бързите клеми          . Развийте болтчето и 
извадетезапалката        . Монтирайте в обратен ред. Възможни 
проблеми: Уреда не се запалва или запалва много бавно. 
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16.3  - СМЯНА НА ВЕНТИЛАТОР НА ДИМНИ ГАЗОВЕ 
Изключете уреда от щепсела. Свалете коминните тела          . 
Свалете левия страничен капак на уреда. Откачете кабелите        .  
Откачете датчика за димни газове          . Развийте монтажните 
витнове            и извадете вентилатора. Монтирайте в обратен 
ред. Възможни проблеми: Охлаждаща перка         - възможно е 
да блокира от попаднали върху нея пелети. Почистете 
пелетите. Възможно е кабела на датчика за димни газове -            
да е се скъса. 
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16.4  - СМЯНА НА ПРЕДПАЗИТЕЛ 
Изключете уреда от щепсела. Свалете левия капак. Предпазителите се намират на  
управлението, което може да видите на сервизната схема  -        . Проверете причината за  
изгорелия предпазител. Възможни причини: Късо съединение при изгоряла запалка,  
късо съединение от циркулационна помпа, шнек, вентилатор или нагорял кабел. Вижте  
щепсела. Вижте контакта. Възможна неизправност в контактната мрежа.  
Сложете новия предпазител – 2,5А или 3А. 

 

 

16 

16.5  - МОНТАЖ НА СТАЕН ТЕРМОСТАТ 

Изключете уреда от щепсела. Свалете левия капак. В снопа от кабели  ще видите свободен кабел, на който 
има лепенка с надпис „Стаен термостат - NO и COM“. Свържете кабелната двойка в термостата на „NO“  и  
 „COM“, като няма значение кой кабел е „NO“  и  „COM“. Изведете отделно захранване на термостата на  
L и N от контактната мрежа. Активирайте термостата от потребителското меню (вижте точка 7.7). Особено  
важно е при използването на термостат паленето на уреда да е безупречно и да не се образува шлак.  
При наличие на шлак вижте точка 2- Почистване. 

 

16.6  - ДАТЧИК ЗА ОБРАТЕН ОГЪН – вижте точка 16 на сервизната схема  
При завишена температура при шнека датчика прекъсва подаването на пелети. Възможни причини:  

- Запушен комин или уред. Почистете комина, коминните тела и уреда. Вижте точка 2.  
- Уреда подава твърде много пелети. Намалете подаването на пелети от менюто - „Power“. Вижте точка 7.5. 
- Твърде слаб вентилатор. Увеличете вентилатора – „Fan“ от потребителското меню. Вижте точка 7.4. 
- Повреден датчик. Сменете датчика. ВНИМАНИЕ! Временно може да шунтирате датчика за да работи  

уреда       . 
 

16.7  - ВРЪЩАНЕ НА ФАБРИЧНИ НАСТРОЙКИ 

От потребителското меню отидете на 9. SERVICE (вижте точка 7.10). Задръжте бутона          докато изпише 

“SERVICE. С бутоните                   отидете на отидете на позиция 46 до 57 – “Default X”, където Х е модела  

на уреда. След като изберете вашия модел натиснете бутона         . На екрана ще се изобрази “ОК“.  

Вече уреда е върнал фабричните настройки за съответния модел. Излезте от сервизното меню с бутон        . 

Вижте също препоръчителни сервизни настройки – точка 21. 

17 

16.8  - СМЯНА НА ПОВРЕДЕНО УПРАВЛЕНИЕ 

Извадете буксите на управлението, развийте винтчетата и монтирайте в обратен ред. Вижте схема 16,  

Симптоми за повреда в управлението: Някой или няколко компоненти работят непрекъснато при 

включване на захранването. Дисплея няма индикация. Причини: Късо съединение при някой компонент, 

неизправност в контактната мрежа. 
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01. Таван – Мин. отстояние от 
хоризонтални коминни тела 200мм 

02. Стена – Мин. отстояние от 
вертикални коминните тела – 200мм 

03. Коминни тела 

04. Комин 

05. Незапалима подложка 

06. Ревизии за почистване  

Вариант 1 Вариант 2 

        Ако не са уплътнени добре 
съединенията на коминните тела е 
възможно при запалване или в 
работен процес да се появи дим или 
миризма. Уплътнете добре 
коминните тела. Може да 
използвате алуминиева лепенка. 
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18. НЕПРЕДВИДЕНИ РИСКОВЕ 

18.1 Риск от разпространение на горивен процес извън котела – при отваряне на вратата на камерата на  
уреда е възможно да изпаднат горещи/горящи частици (както нагорещена пепел, така и дребни  
частици горящи въглени), което би могло да доведе до възникване на пожар в отопляваното  
помещение. Ето защо е необходимо котела винаги да работи при плътно затворена врата. Тя може  
да се отваря само когато съоръжението е охладено до температурата на околната среда.  

18.2 Риск от изгаряне, причинено от високата температура на нагрятата врата, предната част или горния  
капак. Избягвайте допира до нагорещените части на котела. 

18.3 Риск от изгаряне в процес на почистване. Възможно е да има недоизгорели въгленчета в отделението  
за пепел и/или около горивната пота, както и вътре в нея. При почистване ползвайте предпазни  
ръкавици и инструменти. 

18.4 При запушен котел пелетите не изгарят добре и затлачват горивната пота, което може да бъде  
причина за пушек или огън в бункера! 
 

19. СЕРВИЗНО МЕНЮ 

19.1 Вход в сервизно меню: От потребителското меню отидете на 9. SERVICE (вижте точка 7.10).  Задръжте 
бутона          докато на екрана се изобрази “SERVICE“. С бутоните                  сменяте опциите.  
С бутоните                   сменяте стойността на опциите. С еднократно натискане на бутона         излизате 
От сервизното меню и се връщате на началния екран.  
 

19.2 Сервизни настройки – значение на опциите: 
А) Настройка подаване на пелети в работен режим 
1.   ScrMax =  Настройка на подаването на пелети за режим MAX (Време за почивка на шнека в секунди). 
2.   Scr3 =  Настройка на подаването на пелети за режим 3 (Време за почивка на шнека в секунди). 
3.   Scr2 =  Настройка на подаването на пелети за режим 2 (Време за почивка на шнека в секунди). 
4.   Scr1 =  Настройка на подаването на пелети за режим 1 (Време за почивка на шнека в секунди). 
5.   ScrECO  =  Настройка на подаването на пелети за режим ECO (Време за почивка на шнека в секунди). 
6.   ScrOn  =  Време за работа на шнека е секунди. (Отнася се за всички режими) . 
31. ScrStb = Настройка на подаването на пелети за режим стабилизиране (Време за почивка на шнека в секунди). 
 
 B) Настройка на вентилатора в работен режим 
7.   FanMax  =  Регулиране оборотите на вентилатора за режим MAX. (0 – най-силно, 100 - изключен). 
8.   Fan3  =  Регулиране оборотите на вентилатора за режим 3. (Опцията е в обратен ред 0 – най-силно, 100 - изключен). 
9.   Fan2  =  Регулиране оборотите на вентилатора за режим 2. (Опцията е в обратен ред 0 – най-силно, 100 - изключен). 
10. Fan1  =  Регулиране оборотите на вентилатора за режим 1. (Опцията е в обратен ред 0 – най-силно, 100 - изключен). 
11. FanEco  =  Регулиране оборотите на вентилатора за режим ECO. (0– най-силно, 100 - изключен). 
37. FanStab = Регулиране оборотите на вентилатора за режим стабилизиране. (0– най-силно, 100 - изключен). 
40. Fan2-Max= Регулиране оборотите на допълнителния вентилатора за режим MAX. (0 – най-силно, 100 – изключен). 
41. Fan2-3= Регулиране оборотите на допълнителния вентилатора за режим 3. (0 – най-силно, 100 – изключен). 
42. Fan2-2= Регулиране оборотите на допълнителния вентилатора за режим 2. (0 – най-силно, 100 – изключен). 
43. Fan2-1= Регулиране оборотите на допълнителния вентилатора за режим 1. (0 – най-силно, 100 – изключен). 
44. Fan2-ECO= Регулиране оборотите на допълнителния вентилатора за режим ECO. (0 – най-силно, 100 – изключен). 

 
C) Настройка за режим запалване 
12. LowFire = Температура на комина при която уреда преминава от режим запалване в работен режим. 
       Също в работен режим, ако температурата на газовете падне под посочената , уреда изключва с грешка Er1. 
13. Load = Зареждане на първоначална доза пелети преди запалване (време в секунди). 
14. Ignition = Почивка между малките допълващи дози пелети по време на запалване (време в милисекунди). 
15. Kindling = Време за разгаряне – стабилизиране след запалване (време в секунди). 
16. Stab = Време за допълнително стабилизиране на огъня в работен режим (време в минути). 
17. FanOffT = При изключен уред вентилатора ще спре да върти след, като комина изстине под посочената темература.  
18. KindFan = Скорост на вентилатора в режим стабилизиране. 
24. KindFan2= Скорост на допълнителния вентилатора в режим стабилизиране. 
29. IgnFan2= Регулиране оборотите на допълнителния  вентилатор за режим запалване. (0 – най-силно, 100-изключен). 
30. IgnFan = Регулиране оборотите на вентилатора за режим запалване. (0 – най-силно, 100 - изключен). 
32. IgnWait = Време в секунди за загряване на запалката. При метална запалка е необходимо да се завиши – 100. 
38. Ign2ScrT = Време в милисекунди на малките допълващи дози пелети. 
39. IgnFanT = Скорост на кратко засилване на вентилатора за по добро запалване (0 – най-силно, 100 - изключен). 
 
D) Връщане на фабрични настройки 
46. Default WD6/WD8 – С бутон надясно се връщат фабрични настройки за модела. Изобразява се „ОК“ 
47. Default WD10/WD12 – С бутон надясно се връщат фабрични настройки за модела. Изобразява се „ОК“ 
48. Default W12/WК12/W15 – С бутон надясно се връщат фабрични настройки за модела. Изобразява се „ОК“ 

 
49. Default W18/WК18 – С бутон надясно се връщат фабрични настройки за модела. Изобразява се „ОК“. 
50. Default W24 – С бутон надясно се връщат фабрични настройки за модела. Изобразява се „ОК“. 
51. Default WK25 – С бутон надясно се връщат фабрични настройки за модела. Изобразява се „ОК“. 
52. Default W28/WK28 – С бутон надясно се връщат фабрични настройки за модела. Изобразява се „ОК“. 
53. Default WK33 – С бутон надясно се връщат фабрични настройки за модела. Изобразява се „ОК“. 
54. Default WK39 – С бутон надясно се връщат фабрични настройки за модела. Изобразява се „ОК“. 
55. Default WK45 – С бутон надясно се връщат фабрични настройки за модела. Изобразява се „ОК“. 
56. Default WK50 – С бутон надясно се връщат фабрични настройки за модела. Изобразява се „ОК“. 
 
E) Други 
22. Start - С бутон надясно преминавате в работен режим, без да се изпълнява запалване(ако има огън). 
23. ErrorOff  = Изключване на защитите. 0 – включени, 1 – изключени. 
26. PumpHist = Температурна разлика за включване и изключване на циркулационната помпа спрямо зададената  
       температура на водата. 
45. 220VOut=При стойност „1“ Изхода на допълнителния вентилатор подава непрекъснато напрежение  
       220V за захранване на стаен термостат. Ако има наличен допълнителен вентилатор, опцията задължително  
       трябва да е „0“. 
57. Test – Изпробване на компонентите 

 
F) Почистване (Обдухване) 
25. Fan2Clean = Регулиране оборотите на допълнителния вентилатор в режим почистване. (Опцията е в обратен  
       ред 0 – най-силно, 100 - изключен). 
27. CleanTime =  Времетраене на почистващ - обдухващ режим по време на работа (време в секунди). 
33. CleanWait =  Интервал между почистването (време в минути). 
 
G) Почистване (Механично) 
34. MechTime= Продължителност на хода на рейката в секунди. 0 – изключено механично почистване. 
35. MechManual<> - Ръчно задвижване на рейката. 
36. MechWait= Времетрене между процедурите за механично почистване. Време в минути. 
 

20. СХЕМА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЧАСТ - УПРАВЛЕНИЕТО 
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2. Пресостат 

3. Шнек 

4. Запалка 

5. Помпа 

6. Вентилатор за димни газове 

7. Допълнителен вентилатор или 
извод 220V за термостат 

8. Захранване 220V - N 

9. Захранване 220V - L 

10. Заземяване 

11. Монтажни винтчета 

12. Предпазители 

13. Стаен термостат – NO, COM 

14. Температурен датчик вода/въздух 

15. Температурен датчик за димни газове 

16. Букса за дисплей 

17. Трансформатор – 6V 

Стр. 6 


