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1.Увод.
Приветстваме Ви за добрия избор!
Не оставяйте тази инструкция непрочетена. Монтажът и експлоатацията на един пелетен котел са свързани с
различни законови задължения, които са разяснени в тази инструкция. Съгласно законите и наредбите за
безопасност при използване на уреди от този клас, купувачът и ползвателят на пелетния котел се задължават с
помощта на тази инструкция да се информират за монтажа и правилната му експлоатация.
Тази инструкция се предоставя в помощ на Вас, както и на екипа, който ще монтира, пуска в експлоатация и сервизира
пелетния котел. Техниците, които ще извършват горепосочените дейности по пелетния котел, трябва да бъдат обучени и
компетентни.
Пелетният котел се обслужва само от пълнолетни лица, запознати с инструкцията за експлоатация. Пелетният котел не е
предназначен за използване от лица, с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или с недостатъчен
опит и знания, освен ако те не са инструктирани и наблюдавани при използването на уреда от лице, отговорно за тяхната
безопасност.
Вашият пелетен котел е изработен и изпитан в съответствие с изискванията на стандарти EN 303-5:2012, EN 60335-1, EN
60335-2-102, EN 55014-1, EN 61000-6-3 и отговаря на утвърдена техническа документация.
Неспазването на указанията, описани в настоящата инструкция, може да доведе до щети и последици, за които
производителят не носи отговорност.

2.Информация за безопасност.
•
Пелетният котел не трябва да работи без вода в системата, а налягането не трябва да спада под 1 bar. В случай че
котелът бъде запален без системата да бъде запълнена с вода, същият може да бъде повреден.
•
Пелетният котел е предназначен да затопля вода чрез автоматизирано изгаряне в горивната камера на дървесни
пелети с диаметър Ø 6 мм клас А1.
•

Гаранцията на уреда отпада при използване на непозволени горивни материали.

•
Рискът, който може да произлезе от неспазване на инструкцията за експлоатация е пряк контакт с електрически
части (вътрешни), контакт с огън или нагорещени повърхности.
•
Пелетният котел е снабден с елементи за защита, които гарантират неговото автоматично блокиране в случай на
повреда на някой от компонентите му. Eлементите за защита се активират без да се налага външна намеса.
•
Необходимо условие за доброто функциониране на пелетния котел е правилното му инсталиране в съответствие
с изброените по-долу инструкции.
•
Огневата врата не трябва да се отваря по време на работа на пелетния котел. Горивният процес е автоматизиран
и не се изисква външна намеса.
•

Не се допуска запалване на пелетния котел, ако има пукнатини по стъклото.

•
При никакви обстоятелства не трябва да се допуска проникване на външни субстанции в горивната камера или
бункера.
•

Не използвайте горивни материали за почистване на нагара по димоотвода.

•

Изключете пелетния котел от електрическата мрежа преди почистване или сервизна дейност.

•

Използвайте прахосмукачка, за да почистите огнището и бункера само, когато пелетния котел е студен.

•

Не използвайте вода за почистване на вътрешните части на пелетния котел.

•
ВНИМАНИЕ! По време на експлоатация на пелетния котел не трябва да се допуска допир на деца до
повърхността му, тъй като е гореща. Опасност от изгаряне!
•
Дръжката на пелетния котел се затопля толкова, колкото и предната му част, поради което тя трябва да се
обслужва с топлоустойчива ръкавица.


По време на работа на пелетния котел, кюнците и вратата са горещи.

•

Не поставяйте лесно запалими предмети и течности в близост до пелетния котел.

•

НИКОГА не използвайте запалими течности, за да запалите пелетния котел.

•
Не възпрепятствайте навлизането на въздух в помещението, където е инсталиран пелетния котел, както и през
отворите на самия пелетен котел.
•

Не мокрете пелетния котел и не доближавайте електрическите части с мокри ръце.

•

Не монтирайте лири и преходници на димоотвода.

•
За да работи правилно и безопасно, пелетният котел трябва да бъде инсталиран в помещение, което е
пожаробезопасно и оборудвано с всичко необходимо (електричество, въздухообмен, вентилационни отвори,ВиК).
•

Температурата на помещението, където е инсталиран пелетния котел не трябва да бъде по-ниска от 0˚С.

•

Използвайте подходящи добавки,понижаващи температурата на замръзване на водата в системата.
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•

Убедете се, че температурата на връщащата се вода е не по-ниска от 45˚С.

•

Фабричната табелка е поставена на гърба на пелетния котел.

•
Съхранявайте тази инструкцията, гаранционната карта и фактурата за покупка в добро състояние, тъй като ще Ви
бъдат нужни при евентуални запитвания.
При изгасване, НЕ запалвайте пелетния котел отново преди да почистите горивната камера!
Извадените пелети от горивната камера не трябва да бъдат поставяни отново в бункера!

3.Технически характеристики и габаритни размери.

A
B
C
D

J

E
I
F

H

G

Фиг.1.

А – Термоограничител

G – Вход въздух Ø 60 мм(При външен въздух е

В – Ключ с предпазител
C – Изход за външно устройство

препоръчително да се монтира редукция от Ø 60 мм на
Ø 110 мм)

за пълнене на пелети

H – Изход димни газове Ø 100 мм

D – Изход за свързване на стаен термостат

I – Изход дренажна тръба G 1/2“

Е – Изходи за „Буфер горе” и „Буфер долу”

(пълнене и източване на системата)

F – Вход студена вода G 1 1/4“

J – Изход топла вода G 1 1/4“

4

4.Монтаж на външен пепелник
Конструкцията позволява ляв или десен монтаж на външния пепелник.

Фиг.1.1
1.

Пелетен котел

2.

Планка подпорна

3.

Винт М 6 х 12 DIN 912 – 2 бр.

4.

Шайба М6 DIN 125 – 6 бр.

5.

Винт М 6 x 16 DIN 912 – 2 бр.

6.

Гайка М6 – 4 бр.

7.

Винт стопорен М 6 х 40 DIN 913 – 1 бр.

8.

Конзола

9.

Винт стопорен М 6 х 25 DIN 913 – 1 бр.

10. Капак на външен пепелник
11. Тяло на външен пепелник
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Технически и експлоатационни показатели:
Класик 40C
Клас на пелетния котел

5

Входяща мощност

40 kW

Номинална мощност

36 kW

Намалена мощност

10 kW

Работно налягане на водата

1.5 bar

Максимално допустимо работно налягане на водата

2.25 bar

Изпитвателно налягане на водата

4.5 bar
°

Максимална работна температура

85 С

Коефициент на полезно действие
при номинална мощност

89.43 %

при намалена мощност

88.89 %

СО емисии *10% О2]
при номинална мощност

0.0147 %

при намалена мощност

0.0234 %

Температура на димните газове
°

при номинална мощност

95 С

при намалена мощност

58 С

°

Количество на димните газове
при номинална мощност

26.12 гр/с

при намалена мощност

9.74 гр/с

Максимална тяга

12 Ра

Продължителност на горене
при номинална мощност

14 ч

при намалена мощност

47 ч

Консумация на гориво минимално / максимално

2.56 /8.51 кг //ч

Вид и размер на горивния материал

пелети, Ø 6 мм, L= 25 мм, клас А1

Вместимост на водонагревателя

90 л

Вместимост на бункера за пелети

120 кг

Диаметър на димоотвода

Ø 100 мм

Нето тегло

431 кг

Всички дейности по ремонт на електрически компоненти, поддръжка и/или проверки трябва да се извършват
от квалифициран персонал. Изключете уреда от основното захранване преди да започнете тези дейности.
Електрически характеристики:

Експлоатационни показатели:

Електрозахранване

230 Vac (+/-10%), 50 Hz

Ключ вкл. / изкл.

Да

Средна консумация на енергия

98 W

Средна консумация на енергия при запалване

375 W

Защита на основното захранване

предпазител 4А, 250 VAC5 х 20

Контролер

предпазител 4А, 250 VAC5 х 20

Запазваме си правото да извършваме промени по продуктите без предварително предупреждение, с цел
подобряване на експлоатационните им характеристики.
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5.Устройства за безопасност.
Димна термодвойка: Поставена е в горната част на водонагревателя
Термоограничител: За предпазване от прегряване на системата, с ръчно нулиране. Измерва температурата на
водата във водосъдържателя на пелетния котел и при достигане на стойност 100°С, той прекъсва електрическото
захранване на котела.. В случай, че термоограничителя е бил задействан, той трябва да бъде нулиран ръчно чрез
бутона за превключване отзад на пелетния котел (виж фиг.1., поз. А).
Термостат на бункера за горивото: Разположен е върху кожуха на шнека в близост до бункера с пелети. Той
прекъсва подаването на пелети, ако температурата му достигне 85°С. , той прекъсва показанието на сензора за
температура на водата и спира работата на котела с аларма.
Термодатчик: Измерва температурата на водата във водонагревателя на пелетния котел и изпраща информация
към контролерът.
Предпазен хидравличен клапан: При достигане на налягане 3.0 bar, системата се активира да изпуска течност.
След преустановяване на аварийната ситуация, системата трябва да се допълни до необходимото налягане (1.5
bar).
Предпазители: В контактният ключ и на контролера има електрически предпазители.

6.Електрическа схема на свързване.

Transformer

OUT8

Мотор-редуктор скара

OUT7
Сензор стайна температура
Мост(Стаен термостат)

Буфер долу

жълт
кафяв
зелен

Буфер горе
Обороти димен
вентилатор
Термодвойка
0°С-1024°С

Мотор-редуктор пепел

Ain1

OUT5

Прахосмукачка

Ain2

OUT4

Шнек

Ain3

OUT3

Димен вентилатор

Ain4

OUT2

Запалка

Ain5

OUT1

Помпа

Оранжеви - OUT 7

Краен изключвател скара

Сензор Водонагревател Термостат на бункера за гориво-85°

OUT6

HALL
TC
LED

червен
бял
син

PHT

POWER
12V

Захранване
Капацитивен сензор
за Ниво на пелети

Червени - 230V
Термоограничител 100°

РЕЛЕ

Сензор
прахосмукачка/
Сензор-ниво на
пелетите в бункера

230V
Ключ с предпазител
Мотор-редуктор димогарни тръби

Червени с кабелни обувки 6.3mm

Димен вентилатор
Краен изключвател тръби

Сини - краен изключвател тръби

Схема 1
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7.Компоненти.
Запалка:
Осъществява запалване на пелетите.
Димен вентилатор:
Осигурява отвеждане на димните газове от горивната камера към димоотвода и засмукване на въздух за горенето чрез
вакуум.
Мотор-редуктори:
Задвижват: винтов шнек, посредством който пелетите се отвеждат от бункера към горивната камера, автоматично
почистване на димогарните тръби и горивната камера и шнекове – 2 бр. за автоматично пепелоотвеждане във външен
пепелник.
Циркулационна помпа:
Осигурява принудителна циркулация на течността в отоплителната система.
Обезвъздушител (автоматичен):
Разположен e в горната част на тялото на пелетния котел и позволява отвеждане на въздуха, навлязъл при пълненето на
отоплителната система с течност.
Не забравяйте да свържете отоплителната система към канализацията.

8.Принцип на работа.
Пелетният котел работи с дървесни пелети. Това са гранули с цилиндрична форма, изработени от пресована дървесина, чието
изгаряне се контролира чрез електронна система за управление. Топлината от горивният процес се отдава на течността в
отоплителната система.
Бункерът за гориво, позиция A се намира в задната част на пелетния котел. Пълненето на бункера става през отвор, разположен
в задната част на на пелетния котел. Пелетите се транспортират от бункера до горивната камера посредством винтов шнек ,
задвижван от мотор-редуктор.
Първоначалното запалване на пелетите се извършва от горещ въздух, който се засмуква около запалката в горивната камера
посредством димен вентилатор . Димният вентилатор осигурява и необходимия за горенето въздух, чрез засмукване през
тръба Ø 60 мм (поз. Е на фиг.1) от помещението или външната атмосфера. При подаване на въздух от помещението трябва да
има осигурен приток на външен въздух.
Димните газове се засмукват от горивната камера посредством димен вентилатор и се отвеждат към димоотвод Ø 100 мм (поз.
G на фиг.2.1).

F
A

H

G

B
C
D
E
Фиг.2

Фиг.2.1.
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Пепелта от горивния процес се отвежда във външен пепелник. Посредством вградена в пелетния котел циркулационна
помпа (поз. H на фиг.2.1) горещата вода преминава от водонагревателя към отоплителната система. Пълненето и
изпразването на отоплителната система се извършва посредством кран за пълнене и източване.
Високата ефективност и ниското ниво на емисии на пелетния котел се гарантират от електронна система за управление,
която контролира количеството на горивото, отвеждане на димните газове, доставяне на въздуха за горене , работата на
циркулационната помпа, автоматичното почистване на димогарните тръби и горивната камера, както и отвеждането на
пепелта във външен пепелник. Контролният дисплей на системата за управление е разположен в предната част на Капак
преден горен (поз.F) от фиг.2. Посредством контролния дисплей могат да се визуализират и управляват всички етапи от
работата на пелетния котел.

9.Използвано гориво.
Пелетният котел e проектиран и програмиран да изгаря дървесни пелети. Те имат цилиндрична форма и са изработени
от пресована под високо налягане дървесина, без слепващи и допълващи материали. Пелетите се продават в пакети с
тегло от 15 кг., което улеснява тяхното складиране. За по-добро изгаряне, пелетите трябва да се съхраняват в сухи и
проветриви помещения. Пелетният котел е конструиран, изработен, програмиран и изпитан за работа с пелети клас А1
съгласно ЕN plus и БДС EN ISO 17225-2:2014 със следните характеристики:
Максимален диаметър:

Ø 6 мм

Максимална дължина:

25 мм

Максимално съдържание на влага:
Максимално пепелно съдържание:
Минимална калорична стойност:

8%
0.5%
4300 ccal/kg

Доброкачествените пелети гарантират добро изгаряне и понижаване на вредните емисии в атмосферата.
Употребата на пелети с по-ниско качество води до необходимост от по-често почистване на горивната камера,
намаляване на мощността и коефициента на полезно действие, като се увеличава и разходът на гориво. Неподходящите
пелети могат да предизвикат блокиране на шнека за подаване на гориво и до спиране работата на пелетния котел.
АКО ПЕЛЕТНИЯТ КОТЕЛ БЛОКИРА, ПРИЧИНАТА ЗА ТОВА ЩЕ СЕ ПОЯВИ НА ДИСПЛЕЯ И ЩЕ БЪДЕ ЗАПАМЕТЕНА.
Използването на пелети с ниско качество или неотговарящи на препоръчаното от производителя по-горе,
може да компрометира работата на пелетния котел и да доведе до прекратяване на гаранцията.
Пелетният котел не трябва да се използва за изгаряне на други видове горива или материали. Невалидна гаранция!

10.Инсталиране.
Инсталирането на пелетния котел и на отоплителната инсталация трябва да се извършва от обучени и
компетентни лица или организации! Производителят не поема гаранция за работата на отоплителната
инсталация, а само за пелетния котел. Всички дейности по проверките и ремонта на електрическите
компоненти трябва да се извършват от квалифициран персонал. Изключете пелетния котел от основното захранване
преди всяка една проверка или ремонт!
Отнесете се към нормативните документи валидни за страната, в която ще бъде използван пелетния котел, ако не
откриете интересуващата Ви информация в тази инструкция за експлоатация.
Не се препоръчва инсталиране на пелетния котел в помещения, където има монтиран друг отоплителен уред, който
използва въздух за горене. Ако има такъв, същият трябва да бъде снабден с отделен въздухопровод.
Съвместимост с други уреди:
Пелетният котел не трябва да се инсталира в едно и също помещение, в което има абсорбатори и/или устройства, които
намаляват вентилацията в помещението, освен в случай, че се подава външен въздух за горене.
Проверка на електрическите връзки:
Пелетният котел е оборудван със захранващ кабел, който трябва да бъде свързан към напрежение 230V / 50Hz. Промени,
надвишаващи с 10% стойностите на напрежението могат да повредят уреда.При наличие на аномалии в електрическото
напрежение надвишаващи 10% или чести прекъсвания на захранването е задължително да бъде използван стабилизатор
на напрежение или UPS, чиито параметри отговарят за захранване на пелетния котел. Електрическата мрежа трябва да
отговаря на разпоредбите, законите и на изискванията за заземяване. Съгласно изискванията за присъединяване към
електрическата мрежа, пелетния котел трябва да се монтира така, че да се гарантира свободен достъп до щепсела и
контакта (230V / 50Hz). Съгласно изискванията за безопасност е забранено помещението, в което се монтира пелетния
котел да има електрическа инсталация, която е разположена по пода. Липсата на зануляване/заземяване може да
причини повреди, за които производителят не носи отговорност.
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Позициониране:
За да функционира добре, пелетният котел трябва да бъде нивелиран. Подът, върху който се поставя пелетния котел
трябва да е от негорими материали (бетон, мозайка, мрамор, теракота и др.)
Минималното пространство за манипулация пред котела трябва да бъде 1000 mm; Минималното допустимото
разстояние между задната част на котела и стена не трябва да бъде по-малко от 400 mm; Минималното разстояние от
страната на външния пепелник до стена трябва бъде 1000 mm, за да се осигури свободен достъп. Минималното
разстояние от другата страна на котела трябва да бъде 500 mm за да се осигури страничен достъп до котела
Минималното разстояние на свободното пространство над котела трябва да бъде поне 1000 mm, за да се осигури лесен
достъп до бункера при зареждане с гориво, също така и почистване на топлообменника от натрупаната пепел.
Безопасни отстояния за пожаробезопасност:
При инсталиране на пелетния котел, както и при съхранение на пелетите трябва да се спазват
противопожарните изисквания!
Препоръчително е на подходящо място да се монтира пожарогасител.
Забранява се складирането на пелети непосредствено до пелетния котел или на разстояние по-малко от 400 мм.
Оптималното разстояние между пелетния котел и лесно запалими материали е 1000 мм.
Лесно запалими предмети не трябва да се поставят и върху горния плот на пелетния котел .
Ако димоотвода е свързан към дървена стена или други лесно запалими материали, той трябва да се изолира с
подходящи материали като керамична вата или други подобни.
Отвор за въздух:
Задължително да се осигури подаване на свеж въздух!
Помещението, в което се монтира пелетния котел трябва да има отвор за свеж въздух с напречно сечение не по-малко от
95÷100 сm², за да се гарантира достатъчен приток на кислород, необходим за горенето. Допълнително, може да се
доставя външен въздух, чрез тръба с препоръчителен диаметър Ø 110 мм. В този случай е възможна появата на
кондензат. При необходимост, отворът за външен въздух може да се предпази с решетка. Тръбата за външен въздух се
монтира на най-близката външна стена до пелетния котел. Дължината к не трябва да превишава 1 м, не трябва да има
кривини и разположението и да не позволява запушване. Външният край на тръбата трябва да завършва с коляно 90˚,
насочено надолу или да бъде снабдена със защита срещу вятър.
Димоотводи:
Пелетният котел работи постоянно с вентилатор и налягане в димоотвода.
Забранено е димните газове да се отвеждат директно от пелетния котел през стената в атмосферата. Задължително се
монтира димоотвод, който да отвежда димните газове на безопасна за здравето на хората височина, над зоната на
обитаване.
Препоръчително е пелетния котел да се монтира възможно най-близко до димоотвода, с цел намаляване на броя на
свързващите елементи. Пелетният котел работи в нискотемпературен режим и по тази причина е възможна поява на
кондензат в димоотвода, което налага и по-честата му проверка и почистване.
Димоотводът трябва да се използва единствено от пелетния котел и към него не трябва да се свързват други уреди.
Димните газове се изпускат от горивната камера на пелетния котел към атмосферата през отвор с диаметър Ø 100 мм,
разположен в задната му част. Препоръчва се, в началото на вертикалната секция на димоотвода да се монтира Тобразно съединение с отделение за събиране на кондензат. Пелетният котел трябва да бъде свързан към димоотвода
посредством стоманени тръби, сертифицирани по ЕN 1856. Тръбната система трябва да бъде херметически изолирана с
материали, устойчиви на високи температури (термоустойчив силикон или смазка). Допуска се да има една хоризонтална
секция с дължина до 2 м. Хоризонталната секция трябва да бъде с минимален наклон от 3% и не повече от две криви по
о
90 .
Ако изпускателния отвор на пелетния котел е свързан към метален димоотвод, той трябва да има вертикална част с
дължина не по-малка от 1.5 м, снабдена със защита от вятър. Вертикалната тръба може да бъде разположена вътрешно
или външно. Тя трябва да бъде добре изолирана.
Ако пелетния котел се свързва към зидан димоотвод, то той трябва да бъде предназначен за уреди за твърдо гориво. Ако
димоотвода е с размер по-голям от Ø 150 мм в диаметър, вътрешно по цялата му дължина трябва да се монтира тръба от
неръждаема стоманена с диаметър Ø 150 мм като свободното пространство до зидарията се изолира. Всички части на
димоотвода трябва да имат свободен достъп за проверка. В долната част на димоотвода трябва да има изграден
ревизионен отвор, позволяващ отваряне и почистване най-малко един път в годината. На върха на димоотвода трябва да
бъде монтира противовятърна шапка, съгласно действащите нормативи.
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Фиг.4

Фиг.5

А -изолиран метален димоотвод.
В -минимална височина 1.5 м
2

С -входящ външен въздух през секция с минимално сечение 80 сm .
2

Е -входящ външен въздух през секция с минимално сечение 80 сm .
D –метална тръба в зидан димоотвод.
Хидравлични съединения:
Водонагревателят на пелетния котел е с обем от 90 литра. Този обем гарантира добра и плавна работа на уреда и
достигане на максимална ефективност при отопление.
Пелетният котел НИКОГА НЕ ТРЯБВА ДА РАБОТИ без течност в системата и налягане под 1 bar. Неспазването на
тези условия води до повреда!
Пелетният котел ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ МОНТИРА С 3 ПЪТЕН ВЕНТИЛ.Това го предпазва от появата на конденз
и увеличава неговия живот!

A. Изход топла вода
B.

Вход студена вода

1. Пелетен котел

9. Консуматор на топлина

2. Водонагревател

10. Датчик „Буфер долу”

3. Електронен управляващ модул

11. Трипътен смесителен термостатичен вентил

4. Автоматичен обезвъздушител

12. Спирателен кран

5. Предпазен хидравличен клапан 3 bar

13. Филтър

6. Кран за пълнене и източване

14. Затворен разширителен съд 1.5 bar

7. Акумулиращ съд

15. Канал

8. Датчик „Буфер горе”

16. Вградена циркулационна помпа
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Хидравличната схема е примерна и не заменя документацията по изграждане на отоплителната инсталация,
направена от оторизирано лице или фирма!
Хидравличните връзки трябва да бъдат направени от обучени и компетентни лица.
Допуска се да бъдат направени и други проверки, в съответствие с действащите в дадената страна национални закони,
където пелетния котел ще бъде монтиран и използван.
Практически съвети:
Вземете подходящи решения при направата на връзките за доставянето,
връщането и източването на течността в отоплителната система, с което ще улесните преместването на пелетния котел
при необходимост в бъдеще;
Обработка на водата:
Предвидете добавяне на течности против замръзване и корозия. Използвайте омекотител, ако водата в системата има
стойности на твърдост по-високи от 19 dH.
Техническото лице, което монтира пелетния котел, трябва да предвиди подходящ разширителен съд, в
зависимост от типа на системата, която уредът ще обслужва.
Задължително е вграждането на филтър на входящата вода. Неспазване на това условие води до ОTПАДАНЕ
НА ГАРАНЦИЯТА НА ЦИРКУЛАЦИОННАТА ПОМПА!
Хидравлична циркулационна помпа
Delta Midi помпите са конструирани с коефициент на енергийна ефективност ≤ 0.20. Те могат
да намалят консумацията на енергия с до 80% в сравнение със стандартната циркулационна
помпа, като същевременно поддържат същото ниво на хидравлична мощност. Помпата
работи на принципа на пропорционалното налягане.
Технически данни
Max. изпомпване
Max. дебит
Ел. консумация P1(W)
Захр. напрежение
Ниво на шума
EEI
Ниво на защита
Топл. клас
Темп. на ок. среда
Темп. на флуида
Max. налягяне
Разрешени раб. течности
Смес вода и гликол

6.0 m
3,600 l/h
3 - 42
1 x 230V 50Hz
< 40 dB(A)
≤ 0.20
IP 42
TF 110
0 °C до 40 °C
+5 до 110 °C
10 bar (1 MPa)
Вода за отопление VDI 2035
1:1

H
(m)
6
5
4
3
2
1
0
0

1

2

3

4

3

Q m /h

Настройки и изход на помпата
Управлението на помпата се осъществява със бутона

Всички функции на помпата могат да се управляват само с един бутон. Натискането на бутона активира различни
функции в зависимост от продължителността му.
• Кратко (< 3 sec.):
Избор характериситка,
Режим на работа,
Вкл. ШИМ режим
• Продължително (3 - 8 sec.):
Избор характеристика на работа
(константна характеристика,
пропорционална или минимална работа)
• Продължително (8 - 13 sec.):
Програми вентилиране
• Продължително (13 - 20 sec.): ШИМ Функция
• Продължително (> 20 sec.):
Заключване и отключване на бутона

Обезвъздушаваща програма
Натискането и задържането на бутона (8 - 13 sec.) стартира обезвъздушаване, което продължава около четири и
половина минути. Четирите светодиода светят нагоре и надолу последователно, а програмата преминава през нива с
различни скорости и продължителност. Можете да прекратите процеса преждевременно, като натиснете отново и
задържите бутона. След това помпата ще се върне към предварително избрания режим на работа .
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11.Начин на работа.
11.1.Първоначално запалване.
Първоначалното пускане трябва да се извърши от инсталатора на пелетния котел!
Инсталаторът е длъжен:
- да провери дали инсталацията е изпълнена правилно и дали разширителния съд отговаря по размер,
гарантиращ безопасна работа.
- да провери размерите на свързващите димоотводни тръби и димоотвода;
- да включи електрозахранването на пелетния котел и да направи тест на изходите;
- да напълни отоплителната система с течност през входящия отвор при налягане до 1.5 bar и да се убеди, че
няма течове;
- да се убеди, че всички спирателни кранове между пелетния котел и отоплителната система са отворени;
- да настрои пелетния котел според типа на използваните пелети;
- да извърши контрол на емисиите от изгорели газове след инсталацията;
- да направи подробен инструктаж на ползвателя;
Пелетният котел е с покритие устойчиво на високи температури, но не и на корозия. При евентуално натрупване на
прах, повърхностите да се почистват с мека четка или суха кърпа, но в никакъв случай с влажна кърпа или вода.
При първоначално запалване не поставяйте никакви предмети върху пелетния котел и не пипайте външната
повърхност, за да не повредите покритието. Мирисът, който се получава вследствие на изпичането на боята, изчезва
след няколко часа. Проветрете добре помещението, където е разположен пелетния котел.
Ако в резултат на прегряване или поради неправилно обслужване цветът се промени в сиво-бял, появи се петно ръжда
или е повредено част от покритието, то това не е проблем. Вие можете да поръчате спрей в съответния цвят при Вашия
търговец.

Преди запалване проверете: електрозахранването, уплътнението на вратата, дали горивната камера е
почистена и дали дисплеят е включен в режим на изчакване.

11.2. Описание на контролния дисплей.
При стартиране на контролера се появява логото на „Виктория-05“ ООД, задържа
се 3 секунди и се преминава към главният потребителски панел. Подреждането
на елементите и функциите в него са както следва:

11.2.1.Главен потребителски панел за управление.
Символ
00/00/00
Визуализиране на датата
00 : 00
Визуализиране на часа

Температура
водонагревател

Описание
Ден / Месец / Година
Час : Минути
Числото в правоъгълника показва зададената температура на водата във
водонагревателя. Числото в големия квадрат показва температурата, измерена от
сензора.
За да променим желаната температура е необходимо да докоснем иконката с цифрата
за температурата на водата във водонагревателя.
Отваря се допълнителна страница, където може да зададем желаната от нас
температура, която се визуализира в правоъгълника.
13
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Тук можем да избираме между два параметъра.
Първият е "Температура". С него задаваме желаната
температура на водата.
Вторият е "Хистерезис".С него задаваме с колко градуса да
падне температурата под зададената, за да се включи повторно
котела.
Важни особености:
- минималната възможна температура, която може да зададем е 55°С;
- максималната възможна температура, която може да зададем е 80°С.
Промяната на температурата става чрез стрелките, които са разположени в ляво и
дясно от числовата стойност. Запаметяването на промяната се извършва чрез бутона
Save. При докосване на бутона Save се появява зелена лента ниско долу, която трябва
да бъде изчакана да се изпълни, след което изчезва, а вие може да сте сигурни, че
стойността е запаметена е коректно. За всеки случай, при процеса на запомняне се
премахва иконата за връщане, за да се предотврати нежелано прекъсване на процеса
по запомняне. Тя се появява след приключване на процеса.
Ръчно
пълнене
Главно меню
и сервизни
настройки

Докосването на иконата активира шнека за 10 секунди. След изтичане на времето шнекът
спира и чака ново докосване на иконката.
Тя е видима само при режим на ГОТОВНОСТ. При стартиране на котела, иконата изчезва!
При докосване на иконата, се преминава в главното меню за настройки.

11.2.2. Видове режими в контролера.
ГОТОВНОСТ

МОДУЛАЦИЯ 4

СТАРТ

МОДУЛАЦИЯ 3

ПЪЛНЕНЕ

МОДУЛАЦИЯ 2

ЗАПАЛВАНЕ

МОДУЛАЦИЯ 1

РАЗГАРЯНЕ

ПОЧИСТВАНЕ

МОДУЛАЦИЯ 5

Режим ЕКО

11.2.3. Главно меню.
При „Корекция Пелети” и „Корекция
Въздух”се задава %-тно изместване на мощността
на димния вентилатор при режимите на работа и
паузата (почивката) при работата на шнека!
Задаването става в границите от - 15% до +15% и за
двата параметъра!
При „Лимит на мощност” се за задава
максималната степен на работа на системата Модулации 5,4..... до 1.
„Обороти/Дебит” При този параметър може да
се промени начинът на работа на Димния
вентилатор. Ако се избере „Обороти” ,то
вентилатора преминава в режим „Задаване на
мощност”. Ако се избере „Дебит”,то вентилаторът
преминава в режим „Следене на дебита”.

14
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„Режим на работа” – С този параметър можем
да променим режима на работа на контролера.
Може да се избира между два режима:
 Отопление
 Работа с буфер – САМО ПРИ
НАЛИЧИЕ НА БУФЕРЕН СЪД:
При този режим се появява допълнителна
настройка, където може да се зададе
температурата на работа на "Сензор буфер
горе" и температура на “Сензор буфер
долу” (Хистерезис).

„Термостат” – Възможност за включване или
изключване на стаен термостат за управление на
котела.
Забележка:
Възможно е тази настройка да е предвартително
активирана и да не може да се променя от
дисплея.

„Интернет”

Показва свързан ли е WIFI модул към системата.
IP адреса към който трябва да се свържем за да
направим нужните настройки,
ID номер на устройството.
„Status” показва свързан ли е WIFI модул.

0 - липсва модул
 1 - има модул ,но не е свързан
 2 - модулът е свързан към рутер.

„Езици”
Тук е разположен бутон за бърз достъп до
езиците на контролера.
Системата разполага с четири
езика:Английски,Български,Холандски и
Немски.

15
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В „Информация” може да се наблюдава
работата на датчиците, да се визуализира
режима на работа и т.н.










Димни газове - отбелязва се температурата в
камерата.
Буфер горе
Буфер долу
Водонагревател - показва температурата на
водата във водонагревателя.
Дебит - отбелязва налягането, измерено на
постъпващия към вентилатора въздух.
Обороти - отбелязва оборотите на Димния
Вентилатор.Измерва се в обороти/мин.
Мощност - отбелязва зададената мощност на
вентилатора за съответния режим. Измерва се
в %.
Модулация

Часовник

Време и дата



Отложен старт и/или стоп
на системата.
При докосване на иконата
на
таймера
има
възможност да се избира
между три вида опции.
 "Включи Таймер".При
активиране на тази
опция, котелът
автоматично минава в
режим "Таймер".
 "Отложен Старт".
За да се активира,
важно е да се знае ,че
"Включи Таймер" не
трябва да е
активиран.Отложения
старт е независим
еднократен таймер, на
който се задава точна
дата и час за стартиране
на котела.Действието
му е еднократно!

 " Час/Дата ".
Със стрелките се сменя денят от седмицата и се задават нови времена за работа на котела.
На дисплея се появяват 24 кутийки за часовете от 0 до 23.

Пример:Ако желаем Котелът да се пусне в понеделник в 10 часа и да спре в 12 часа.После пак да се пусне в 17 часа
и да спре в 21 часа.
Какво трябва да направим?
Избираме ден от седмицата „Понеделник”
Кутийките от 0 до 9 трябва да са празни(неотбелязани).
Това означава,че Котелът няма да работи от 00:00 часа до 09:00 часа .
Кутийките 10 и 11 трябва да са отбелязани.
Това означава,че Котелът ще работи от 10:00 часа до 12:00 часа.
16
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Кутийките от 12 до 16 трябва да са празни(неотбелязани).
Това означава,че от 12:00 часа до 16:00 часа Котелът няма да работи.
Кутийките от 17 до 21 трябва да са отбелязани.
Това означава,че от 17:00 часа до 21:00 часа Котелът ще работи.
Часовете от 22 до 23 трябва да са празни(неотбелязани).
Това означава,че от 22:00 часа до 23:00 часа Котелът няма да работи.
Четири нива на достъп до вътрешните
настройки на контролера:
 Инсталатор
 Сервизен техник
 Изтриване на
грешките
(парола 7777)
 За отключване на
дисплея (парола
2468)
Дисплеят може да се заключи по 2 начина
чрез задържане за повече от 3 секунди на иконката за настройки
в Главната страница
преминаване в режим стендбай на дисплея, след 10 мин.
Ако се въведе грешна парола, се изписва „Грешна парола” и се позволява нов опит.

11.2.4. Настройки Инсталатор.
Видове настройки Инсталатор (вход с парола)

Заводски настройки

Продължителност
Първоначално пълнене
Дебит
Шнек подаване
Шнек цикъл
Температура/ON
Температура/OFF
Повторения
Второ зареждане
Продължителност
Дебит
Шнек подаване
Шнек цикъл

Температурна разлика
Дебит/литри
Шнек подаване/сек.
Шнек цикъл/сек.
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900 сек.
70 сек.
250 l
2 сек.
20 сек.
0
60 C
0
120 C
2
20 сек.
300 сек.
250 l
3 сек.
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0
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2
8

2
4
6
8
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4
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8
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6
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1.Тип.
 „Без захранване”.Това
означава,че няма
включено външно
подаване на пелети.
 „Вакуум”.Подаване на
пелети от външен
бункер, чрез
прахосмукачка.
 „Шнек”.Пълнене на
пелети от външен
източник,чрез външен
шнек.
2.Време.
С този параметър се задава
колко време да продължи
пълненето. При неуспешно
пълнене се активира
аларма „Липсват пелети”.

Опция

0пция
 Сек. (Подаване на
пелети чрез
прахосмукачка)
 Мин. (Подаване на
пелети чрез външен
шнек

3.Дневен таймер.
С този параметър се задава
кога през денонощието да
работи системата за
външно подаване на
пелети.

11.2.5. Настройки Сервизен техник.
Видове настройки Сервизен техник (вход с парола)

Параметър

Температура Вкл
Температура на водата, при която се
включва помпата
°
Хистерезис (2°C ÷ 10 C)
Температурното отместване при което
помпата ще спре.
Начално продухване – продължителност на
работа на димния вентилатор
В режим СТАРТ
Почистване пепел
Тук задаваме колко време да чисти
системата за изхвърляне на пепелта към
външния бункер за пепел.Задаването е в
секунди от 10 до 300 секунди.
Автоматичното загасяне е съпроводено с
изгасване на котела, независимо от всички
други условия.
При автоматичното почистване имаме два
параметъра.
 Брой повторения.Колко пъти да се
активира системата за почистване на
скарата и димогарните тръби.Задаването е
от 1 до 4 броя.
 Цикъл.На какво изминало време работа на
шнека за гориво, да се извършва това
почистване.Времето е в
минути.Задаването е от 10 до 1440 минути.
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45 C

0

5 C

60 сек.
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3

360 мин.

05.2020

ИНСТРУКЦИЯ за монтаж и експлоатация на пелетен котел КЛАСИК 40C

Пример:
Задаваме на цикъл 360 минути, брой
повторения - 3 броя.
След изтичането на това време от 360
минути работа на шнека за гориво, се
активира режим за спиране на котела. След
като температурата на димните газове
спадне под стойността на температура
OFF/зададена в режим запалване/,се
активира почистването на скарата и
димогарните тръби, като се извършват 3
ротации.
Междинно продухване
Период
Тук се задава време от 100 до 4000
секунди,през 10 секунди. Тази настройка
определя на колко време да се активира
почистване на котела от натрупаните утайки.
Зададеното време е сумираното време на
работа на шнека. По този начин се пресмята
на какво количество пуснати пелети да се
направи почистване!
Вентилатор 100%
Колко да продължи междинното
продухване.
Времето се задава в границите от 2 до 100
секунди,през 1 секунда.

1800 сек.

12 сек.

Възстановяват се всички заводски настройки!
След възстановяване на фабрични настройки
е необходимо отново да бъде избран
български език от менюто за езици !

Тест на
Изходите

Активира всички изходи едновременно
 Помпа
 Нагревател
 Димен вентилатор
 Шнек
 Почиств.( Пепел)




Външно зареждане
Почистване тръби
Почистване скара

12.Инструкция за експлоатация.
12.1.Зареждане с пелети.
Вместимостта на бункера за пелети е 120 кг. Отворът за зареждане на бункера е с размери 350 х 620 мм.
19
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За правилната работа на системата, е важно лицето, което инсталира уреда да спази следната процедура при
първоначалното запалване. Да се заредят и изразходят 15 кг пелети. Това ще позволи зареждане на захранващата
система. Заредете ново количество от 15 кг пелети.

12.2.Презареждане с пелети.
Когато бункерът е напълно празен, това означава, че и винтовият шнек за подаване на гориво също е празен. Преди
отново да запалите пелетния котел е необходимо да го заредите с пелети и да извършите ръчно пълнене от иконата за
шнека в основния екран.
При първоначалното запалване на пелетния котел или при запалване след изчерпване на пелетите в бункера е
възможно процедурата по запалване да бъде повторена.
Всеки месец, по време на експлоатация на пелетния котел, почиствайте с прахосмукачка бункера, за да избегнете
натрупването на отпадъци и пепел.

12.3.Стартиране на системата.
За да бъде стартиран контролерът, е нужно в продължение на минимум 3 секунди да се задържи иконата,
изобразяваща процесите, при което се активира звуков сигнал, известяващ старта на системата.
За да бъде спрян контролерът, е нужно отново в продължение на 3 секунди да се задържи върху иконата, която
изобразява процесите, при което се преминава в режим ПОЧИСТВАНЕ
и ГОТОВНОСТ
.
При стартиране на контролера, първата му работа е да се провери при предишното спиране къде се е намирал
котелът.Ако е бил в различен режим от ГОТОВНОСТ контролерът ще извърши или ПОЧИСТВАНЕ и преминаване в
режим ГОТОВНОСТ или ще премине в СПИРАНЕ и режим ЕКО

. Първият режим след ГОТОВНОСТ е СТАРТ

.

При този режим се осъществява така нареченото първоначално почистване, което по подразбиране е 60 секунди.
Димният вентилатор се дава на максимална мощност, за да се прочисти горивната камера. Ако желаем, може да
променим времето и мощността на вентилатора за първоначално почистване от меню ПОЧИСТВАНЕ.

След изтичане на времето се преминава в режим ПЪЛНЕНЕ
. При този режим отново се отчита време.
Активира се шнекът, който започва да пълни съгласно определеното време в меню ЗАПАЛВАНЕ/ПЪРВОНАЧАЛНО
ПЪЛНЕНЕ.
Активира се и запалката.
При този режим може да се регулира времето за работа на шнека. Чрез него
се определя първоначалната доза пелети. Промяната му е възможна от меню
ЗАПАЛВАНЕ / Първоначално пълнене.След изтичане на времето се
преминава в режим ЗАПАЛВАНЕ
. При този режим запалката
продължава да е активирана, на шнека вече може да се задава времето за
пълнене и за почивка, той също продължава своята работа.
Задаването на тези параметри става в меню ЗАПАЛВАНЕ / Шнек подаване /
Шнек цикъл.Този режим е преходен режим, за да се премине в следващия
режим е необходимо сензорът за димни газове да отчете повишаване на температурата над зададената в меню
ЗАПАЛВАНЕ/Температура ON!
Повишението трябва да се задържи минимум 10 секунди и да бъде повишение с поне 6 градуса от температурата с
която е влязъл контролерът в ЗАПАЛВАНЕТО! При неизпълнение на условието и изтичане на зададеното време се
пробва второ пълнене със зададено време от меню ЗАПАЛВАНЕ/Второ зареждане.
Ако условието е изпълнено, се преминава в режим РАЗГАРЯНЕ

20
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При този режим се цели разгаряне на пелетите и стабилизиране на пламъка
подготовка за режим модулация.
Настройките за този режим се намират в меню РАЗГАРЯНЕ.
След изтичане на времето на режим разгаряне се преминава в режим Модулация
след като се премине Температура OFF.

Първа стартира P5, следва P4, P3, P2 и
накрая е P1.

Преминаването между тях се обуславя от температурата, зададена като температура на водонагревателя.
 ако се зададе температура на водонагревателя 50°С.
 в меню Модулация 5/Температурна разлика се задава 4°С
 в меню Модулация 4/Температурна разлика се задава 3°С
 в меню Модулация 3/Температурна разлика се задава 2°С
 в меню Модулация 2/Температурна разлика се задава 1°С
 в меню Модулация 1/Температурна разлика се задава 0°С
При така зададените параметри процесът на работа ще е следният:
При достигане на 46°С, което е 4°С под зададената, ще се активира Модулация 4.
При достигане на 47°С, което е 3°С под зададената ще се активира Модулация 3.
При достигане на 48°С, което е 2°С под зададената ще се активира Модулация 2.
При достигане на 49°С, което е 1°С под зададената ще се активира Модулация 1.
При изравняване със зададената температура ще се премине в режим СПИРАНЕ.
Когато температурата достигне зададената температура на водата, която е
визуализирана на” Главния потребителски панел за управление”, котелът преминава
към режим СПИРАНЕ/ЕКО. В режим ЕКО се изчакват да се случат две важни събития.
Първото е да изтече таймера който е зададен на 600 секунди и след това се проверява
дали температурата на водонагревателя е паднала под зададената температура минус
хистерезис.Изпълнят ли се тези две условия се преминава отново в режим СТАРТ,
ПЪЛНЕНЕ, ЗАПАЛВАНЕ и т.н.
Модулациите може да се променят - чрез докосване на полето за изобразяване на режимите - на коя модулация да
работи!
Тоест, ако сме на Модулация 5 и натиснем полето за избор, ще ни пренасочи към менюто за смяна на
Модулациите.
Важно е да се знае, че тази промяна е постоянна. Тя се запомня и при ново стартиране на контролера и достигане на
модулациите, ако е зададена Модулация 2, то директно ще се отиде на нея!

13.Поддръжка.
Изключете електрическото захранване на пелетния котел преди да извършвате някаква дейност!
Пелетите, които са извадени от горивната камера не трябва да се връщат обратно в бункера!
За да работи коректно, пелетният котел трябва да бъде редовно обслужван.

13.1. Ежедневно почистване.
За по-добър топлообмен и намаляване разхода на гориво, е необходимо периодично почистване на нагара по димните
канали. Това почистване се осъществява автоматично посредством система за автоматично почистване(фиг.6), която се
управлява от контролния дисплей.

Фиг.6

Фиг.7
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Дейности, които трябва да се извършат при почистване, когато пелетния котел е студен:
Почиствайте пелетния котел с прахосмукачка, само когато е напълно студен. Процедурата отнема няколко минути.
-

Почистете с прахосмукачка горивната камера и всички контактни ръбове(фиг.7);

-

Почистете стъклото, когато е студено. При необходимост използвайте подходящ препарат.

Никога не всмуквайте с прахосмукачката горещи въглени, защото това може да я повреди!

13.2. Седмично почистване.
-

Изпразнете бункера и почистете с прахосмукачка, ако пелетния котел не е бил използван за продължителен
период.

-

Почистете запалването (фиг.7).

13.3. Почистване на пепелта от димните канали.
Почистването се осъществява автоматично.
Количеството на нагара зависи от качеството на използваното гориво.
Развийте 2-те ръкохватки на капачето на кутията на димния колектор (отляво или
отдясно на пелетния котел) ,извадете вътрешния пепелник и го почистете.

Фиг.8

13.4. Сезонна поддръжка.
Сезоннтата поддръжка се изпълнява се от инсталатора.

Изключете електрическото захранване на пелетния котел преди да извършвате някаква дейност!
-

Почистете пелетният котел вътрешно и външно;

-

Внимателно почистете и премахнете пепелта и мръсотията от горивната камера и свързаните с нея
отделения;

-

Почистете задвижващите части и двигателя. Уверете се че няма хлабини;

-

Почистете димните канали и камерата на димния вентилатор;

-

Почистете и проверете помпата;

-

Проверете датчиците;

-

Почистете, проверете и премахнете всички наслоявания от запалителната уредба;

-

Почистете и проверете електронния управляващ модул;

-

Прегледайте всички електрически кабели;

-

Почистете бункера и проверете шнека за разхлабване на винта и двигателя и двата шнека за
пепелоотвеждането;

-

Проверете и при необходимост подменете уплътнението на вратата;

-

Направете функционален тест: заредете малко количество пелети в бункера, достатъчно за да запълни
шнека. Запалете пелетния котел за 10 минути и загасете.

-

Препоръчително е димоотвода да се почиства на всеки 3 месеца при интензивно използване на пелетния
котел.

Ако процедурите по поддръжка не се извършват редовно, гаранцията се счита за невалидна!

13.5. Поддръжка и контрол.
Димоотвода, към който е свързан пелетния котел, трябва да се почиства веднъж годишно. Проверете дали има
регулаторна норма за това във Вашата държава. Ако не се правят периодични проверки и почистване на димоотвода,
вероятността от пожар се увеличава многократно. При такъв инцидент направете следното:
-

Не гасете с вода;

-

Изпразнете бункера от пелети;

-

Свържете се с лицето, инсталирало пелетния котел, преди да запалите отново.
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14.Възможни проблеми и решения.
При възникване на проблем пелетният котел спира автоматично работа и се задейства процедура по изключване. На
дисплея се показва причината, поради която пелетния котел е спрял работа. Съобщенията за грешки са описани подолу.

Никога не изключвайте пелетния котел от електрическата мрежа по време на процес на
изключване!

При появата на алармена ситуация се появява иконата за аларма
на Главния екран.
При докосване на иконката следва пренасочване към меню „Аларми” , където се отбелязва в низходящ ред часа и
вида на алармата.
В меню Аларми може да се показват до 6 аларми по време на работата на системата.

Звуковият сигнал спира при влизане в меню Аларми!
В дясно се показва часът и датата на възникване на
алармата.При докосване на дадената аларма в ляво се
визуализират алармите, възникнали на тази дата и час.
Паролата за изтриване на алармите е 7777.
Първото въвеждане на паролата изтрива алармите
отдясно ,при втория опит се изтриват алармите и от
ляво.
Наименование
Аларма

Пресостат

Димни газове

Повреда в дебитомера

Висока температура на горивната
камера (600°С)

Пояснения

Тя се активира, ако в продължение на 60 секунди
дебитомера отчита прекалено ниско или прекалено
високо ниво! При стартиране на алармата се преминава
в режим блокиран и се чака човешка намеса за
отстраняване на проблема.
В режим готовност тази аларма не може да бъде
активирана!
За да се изчисти, температурата трябва да спадне под
тази граница.
Тя се появява, ако по време на работа се установи от
сензора за димни газове, че температурата е спаднала
под зададената или времето за запалване е изтекло.
При това положение се преминава в ПОЧИСТВАНЕ и
ГОТОВНОСТ

Неуспешно
запалване

Неуспешно запалване

Сензор водна
риза

Висока температура на
водонагревателя

Тя се появява при
водонагревателя 90°

Сензор Водна
риза

Повреден сензор , измерващ водата
във водонагревателя

Тя се появява при наличие на повреда в сензор
„Водонагревател” или при достигане на температура 85°
на корпуса на шнека.

Прекъснало
захранване
Липсва огън
Повреден
вентилатор
Липсват пелети

достигане

температура

на

Рестартиран контролер

Изгаснал огън
Повреден вентилатор
Липса на пелети

Тя се появява, ако Котелът загасне при втори опит за
запалване и липса на пелети в бункера. При това
положение се преминава в режим на ПОЧИСТВАНЕ и
ГОТОВНОСТ.
Тя се появява, ако датчикът за оборотите в продължение
на 20 секунди установи липса на сигнал от вентилатора.
Липса на пелети в бункера
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Активиран таймер

Червен цвят: показва, че таймерът е активиран и се чака
изключване по час.

Активиран таймер

Зелен цвят: показва, че таймерът е активиран и се чака
активиране на котела.

Сензор Стайна
температура

Само при наличие на Стаен термостат

Запушен комин

Алармата се активира при отворена врата или запушен
комин или отворен пепелник.

Проблем с T2

Проблем с термодвойката за димни газове

Сензор IRS

Повреда на „вход Ain 2”
Проблем с датчици за T° на „Буфер горе” и „Буфер
долу”
Батерията на управлението е изтощена

Сензор бойлер
Изтощена батерия
Обратно горене

15.Лист за проверка.
Разположение и инсталиране:
-

Вентилация на помещението;

-

Единствено изхода на вентилатора на пелетния котел е свързан към димоотвода;

-

Димоотводните тръби имат хоризонтална секция с дължина до 2 м, минимален наклон от 3%, не повече от
о
две криви по 90 и вертикална част с дължина не по-малка от 1.5 м;

-

Димоотводните тръби са направени от подходящ материал. Препоръчва се неръждаема стомана;

-

Отопляемият капацитет е правилно изчислен, предвид ефективността на радиаторите и необходимата
мощност в kW;

-

Отоплителна система да бъде изпълнена в съответствие с действащите нормативни и законови
разпоредби.

Използване:
-

Добре изсушени и с добро качество дървесни пелети. Диаметър Ø 6 мм и максимална влажност 8%;

-

Димоотводът и горивната камера са добре почистени;

-

Тръбите на водонагревателя и всички части на горивната камера са чисти;

-

Изходните тръби за димните газовете са добре почистени;

-

Системата е обезвъздушена;

-

Налягането е от 1 bar до 1.5 bar

16.Често задавани въпроси.
Следващите отговори са ориентировъчни. За повече подробности използвайте инструкцията за експлоатация.
-

Какво е необходимо да се подготви и направи преди инсталирането на пелетния котел?

Димоотвод с диаметър минимум 100 мм.
2

Отвор за свеж въздух с напречно сечение не по-малко от 80 см .
1 1/4“ връзки за вход и изход към отоплителната система.
1/2“ дренажни връзки за предпазния хидравличен клапан.
1/2“ връзка за пълнене и източване на системата със спирателен кран.
Електрическа мрежа 230V (+/- 10%), 50Hz.
-

Може ли пелетният котел да работи без течност?
НЕ. Използването на пелетния котел без течност води до повреди.

-

Произвежда ли пелетния котел топъл въздух?
НЕ. Топлината от горивната камера се отдава на водонагревателя. Много малка част се отдава в
помещението, където е инсталиран пелетният котел, под формата на радиално лъчение от стъклото.
Препоръчва се да има радиатор в същото помещение.

-

Може ли входа и изхода на водонагревателя да се свържат директно към радиаторите?
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НЕ. Както при всички видове котли, трябва да се свърже към колектор, от който водата се разпределя към
радиаторите.
-

Доставя ли пелетния котел топла вода за санитарни нужди?

Предоставя се възможност чрез монтиране на серпентина в бойлер за топла санитарна вода.
-

Могат ли димните газове да бъдат директно изведени през стената?

НЕ. Извеждането трябва да става в съответствие със съществуващите стандарти. За правилна работа на
пелетния котел димоотвода, метален или зидан, трябва да бъде изпълнен в съответствие със схемите показани
на фиг.4 и фиг.5. Трябва да се предвиди защита от вятър.
Нужно ли е да се направи отвор за входящ въздух в стаята?
Да, за да се обновява въздухът, използван за горенето. Димният вентилатор изтегля въздух от помещението
към горивната камера.
-

Какви настройки са нужни чрез дисплея на пелетния котел?

Задаване на желаната температура на течността в отоплителната система. Пелетния котел ще регулира
мощността си спрямо тази температура. За малки системи, може да се използва ECO режим, в който пелетния
котел се запалва и изгасва, след като температурата на течността в отоплителната система е достигната.
Инсталаторът трябва да направи съответната настройката.
-

Колко често трябва да се почиства горивната камера?

Преди всяко запалване на пелетния котел, но само когато е изключен и студен.
-

Трябва ли бункерът за пелети да се почиства с прахосмукачка?

Да, поне веднъж месечно или ако пелетния котел не е работил продължително време.
-

Може ли да се използва друг вид гориво, освен пелети?

НЕ. Пелетният котел е проектиран да работи с дървесни пелети с диаметър Ø 6 мм. Използването на друг вид
гориво води до повреди.
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ПРОДУКТОВ ФИШ
1.Наименованието или търговската марка на доставчика.

Виктория-05 ООД
ул. Иван Момчилов № 1Б
5100 Горна Оряховица
телефон: +359 618 60200
e-mail: info@v05.bg
http://www.v05.bg

2.Идентификатор за модела.

пелетен котел КЛАСИК 40C

3.Клас на енергийна ефективност.

А+

4.Номиналната топлинна мощност.

36 kW

5.Индекс на енергийна ефективност.

122

6.Индекс на сезонна енергийна ефективност.

82%

7.Специфични предпазни мерки при сглобяване, монтаж и поддръжка:
• Пелетният котел не трябва да работи без вода в системата, а налягането не трябва да спада под 1 bar. В случай
че системата бъде запалена без вода, пелетния котел може да бъде повреден.
• Пелетният котел е предназначен да затопля вода чрез автоматизирано изгаряне в горивната камера на
дървесни пелети с диаметър Ø 6 мм.
• Гаранцията на уреда отпада при използване на непозволени горивни материали.
• Рискът, който може да произлезе от неспазване на инструкцията за експлоатация е пряк контакт с електрически
части (вътрешни), контакт с огън или нагорещени повърхности.
• Пелетният котел е снабден с елементи за защита, които гарантират неговото автоматично блокиране в случай
на повреда на някой от компонентите му. Eлементите за защита се активират без да се налага външна намеса.
• Необходимо условие за доброто функциониране на пелетния котел е правилното му инсталиране в
съответствие с изброените по-долу инструкции.
• Огневата врата не трябва да се отваря по време на работа на пелетния котел. Горивният процес е
автоматизиран и не се изисква външна намеса.
• Не се допуска запалване на пелетния котел, ако има пукнатини по стъклото.
• При никакви обстоятелства не трябва да се допуска проникване на външни субстанции в горивната камера или
бункера.
• Не използвайте горивни материали за почистване на нагара по димоотвода.
• Изключете пелетния котел от електрическата мрежа преди почистване или сервизна дейност.
• Използвайте прахосмукачка, за да почистите огнището и бункера само, когато пелетния котел е студен.
• Не използвайте вода за почистване на вътрешните части на пелетния котел.
• По време на експлоатация на пелетния котел не трябва да се допуска допир на деца до повърхността му, тъй
като е гореща. Опасност от изгаряне!
• Дръжката на пелетния котел се затопля толкова, колкото и предната му част, поради което тя трябва да се
обслужва с топлоустойчива ръкавица.
 По време на работа на пелетния котел, кюнците и вратата са горещи.
• Не поставяйте лесно запалими предмети и течности в близост до пелетния котел.
• Никога не използвайте запалими течности, за да запалите пелетния котел.
• Не възпрепятствайте навлизането на въздух в помещението, където е инсталиран пелетния котел, както и през
отворите на самия пелетен котел.
• Не мокрете пелетния котел и не доближавайте електрическите части с мокри ръце.
• Не монтирайте лири и преходници на димоотвода.
• За да работи правилно и безопасно, пелетният котел трябва да бъде инсталиран в помещение, което е
пожаробезопасно и оборудвано с всичко необходимо (електричество, въздухообмен, вентилационни отвори).
• Температурата на помещението, където е инсталиран пелетния котел не трябва да бъде по-ниска от 0˚С.
• Използвайте подходящи незамръзващи добавки за водата в системата.
• Убедете се, че температурата на връщащата се вода е не по-ниска от 45˚С.
• Фабричната табелка е поставена на гърба на пелетния котел.
• Съхранявайте тази инструкцията, гаранционната карта и фактурата за покупка в добро състояние, тъй като ще
Ви бъдат нужни при евентуални запитвания.
 При изгасване, не запалвайте пелетния котел отново преди да почистите горивната камера!
 Извадените пелети от горивната камера не трябва да бъдат поставяни отново в бункера!
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КАТАЛОГ НА РЕЗЕРВНИТЕ ЧАСТИ
№

Наименование

1

Мотор-редуктор FB 1304 8rpm,52W - шнек

2

Мотор-редуктор FB 1218 3rpm,26W – почистване скара на горивната камера и димогарни тръби

3

Мотор-редуктор FB 1146 5,3rpm,52W – шнекове външен пепелник

4

Вентилатор за димни газове SIT - PL30CE0010 (комплект)

5

Шнек (комплект) за бункер - 192.00.10.00 ЧС

6

Шнек (комплект) за външен пепелник - 151MA.00.03.00ЧС

7

Керамичен нагревател FKK-PSx-1-240-B

8

Термоограничител температура изходяща вода

9

Контролер (комплект)

10

Контролен дисплей

11

Циркулационна помпа WITA DELTA MIDI 60-32 180

12

Стъкло керамично - 4 x 100 x 100 mm

13

Горивна камера (комплект) - 192.00.14.00 ЧС

14

Дръжка

15

Врата огнева (комплект)

16

Пепелник външен (комплект)

17

Страница лява комплект

18

Страница дясна комплект

19

Димна термодвойка

20

Термостат на бункер за гориво (85°C)

21

Датчик за температура на изходяща вода

22

Захранващ ключ с предпазител

23

Захранващ кабел

24

Кабел за контролен дисплей

25

Кабел за вентилатор за димни газове

26

Захранващи кабели за циркулационна помпа, мотор-редуктори за почистване на скара на горивната
камера и димогарни тръбии, за задвижване на шнековете и термозащити (комплект)
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ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
Инсталирането на пелетния котел и на отоплителната инсталация трябва да се извършва от обучени и
компетентни лица или организации, в съответствие с настоящата инструкция за монтаж и експлоатация.
Производителят гарантира правилната и безопасна работа на пелетния котел само при спазване на тези изисквания!
Гаранционният срок на пелетния котел е 24 (двадесет и четири) месеца от датата на пускане в експлоатация, но не
повече от 30 (тридесет) месеца от датата на продажбата при условие, че са спазени всички изисквания за правилно
транспортиране, монтаж, пускане в експлоатация и периодично обслужване. Гаранционният срок на запалката е 6
(шест) месеца от деня на пускане в експлоатация. Гаранционният срок се прекъсва за времето от предявяване на
рекламацията до отстраняването на повредата. При предявяване на рекламация задължително трябва да бъдат
представени търговска фактура и гаранционна карта в оригинали. При неспазване на това условие, рекламацията не се
приема за валидна и ремонта се заплаща от купувача.
Срокът на отстраняване на рекламацията е до 3 (три) дни за населени места, в които Виктория-05 ООД има договор с
дистрибутор (списъкът е посочена на адрес http://v05.bg) и до 10 (десет) дни за останалите населени места на
територията на Република България. Всеки гаранционен ремонт на уреда се записва в дневника на гаранционната
карта.
Гаранцията на пелетния котел НЕ ВАЖИ в следните случаи:
-

за компонентите, които са консумативи: стъкло, уплътнители, скара, боя, изолационни материали;

-

повреди, причинени от неправилен транспорт, товаро-разтоварни дейности и съхранение, които не са
организирани от Виктория-05 ООД;

-

не са спазени изискванията за монтаж, пускане в експлоатация и периодично обслужване, посочени в
настоящата инструкция;

-

използване на неподходящо гориво като размери, състав, влажност и калоричност;

-

неправилно извършени топлотехнически изчисления и изготвен проект за монтаж на пелетния котел;

-

правен е опит за отстраняване на повредата от купувача или от други некомпетентни лица;

-

правени са промени в конструкцията на пелетния котел;

-

при повреди, предизвикани от външни смущения и намеси, атмосферни условия, токов удар, природни
бедствия, пожар, неизправности в електрическата система и други, за които Виктория-05 ООД не носи вина
и няма контрол над тях;

ГАРАНЦИОННА КАРТА
Условие за валидност на гаранцията на пелетния котел е тази гаранционна карта да бъде попълнена четливо,
подписана и подпечатана!
Дата на производство ……………….... 202…….. год.

Фабричен № …………………………..………………….

Проверил ОТКК ……………...…………………
(печат)

Пелетният котел е предаден в изправност на купувача
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....………………………………

(име, презиме и фамилия)

живущ в гр.(с) …………………………………………………….……………………..., област ………………………………………….………………….. , ул. …………………..…………………………………………………….……………, №……………….
от ……………………………………………...........................................................................................………………………….……….. представител на ………………………………………………………………………………..……….……………
(име, презиме и фамилия)

(фирма)

гр. ………………………………………………………………………………….……………………..., област ………………………………...…………………………….. , ул. ………………………………………….………..………………………….……………, №…………
с фактура № ………………………………..……….. дата ……………………………….

КУПУВАЧ: ……………………………………..……………….

ИНСТАЛАТОР: ……………………………………..……………….

(подпис)

(подпис и печат)
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ДНЕВНИК
за извършените ремонти в гаранционен срок
№

Фирма

Дата на постъпване

Вид на ремонта

30

Дата на предаване

Извършил проверката
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ВИКТОРИЯ-05 ООД
ул. „Иван Момчилов” №1Б
5100 Горна Оряховица
Република България
телефон: 0618 60282
факс: 0618 60200
Email: info@v05.bg
http://www.v05.bg
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