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ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ  

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
 
Пелетните котли AM 24 LICOTERM и AM 42 LICOTERM са предназначени за отопление 
на обекти с температурна загуба до 24 kW, респ. 42 kW. Котелът е конструиран за 
изгаряне на твърди горива до зърнометричен състав 25 мм. При необходимост е възможно  
и изгарянето на дърво на парчета (повреда на винтовия подавач, спиране на тока…). 
Автоматичната работа, управлявана от външен регулатор (стаен термостат) е възможна 
благодарение на големия резервоар за гориво, електронното регулиране и ретортна 
горелка с винтов (червячен) подавач по технология LING®. При този режим котелът 
изисква само няколко минути внимание на ден. Обемът на резервоара на гориво е 
достатъчен за неколкодневна работа. Котлите се произвеждат в универсална модификация 
за изгаряне на въглища и гранули и в модификация BIO, предназначена само за изгаряне 
на гранули.  
 
 
ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ 
 
Котелът се състои от две основни части – корпус на котела и горелка.  
 
Корпусът на котела е стоманена конструкция с чугунена вратичка; онези негови части, 
които влизат в съприкосновение с продуктите на изгарянето, са изработени от качествени 
ламарини с дебелина 6 мм. Горелката е интегрирана към долната част на корпуса на 
котела. Над него е разположен керамичен катализатор. Формата на катализатора насочва 
продуктите на горенето от една страна обратно над горелката – с това дава възможност за 
пълно изгаряне на горивото и доизгаряне на продуктите от горенето; от друга страна -0 
към задната стена на корпуса. Оттук продуктите от горенето се насочват към тръбния 
топлообменник с турбулатори, а след това през колектора за събиране на продуктите от 
горенето – към димоотвода. В горния панел на котела е разположен регулаторът. 
 
Самата ретортна горелка LING® е конструирана на принципа на долното подаване на 
гориво и изгарянето в нея напомня за горенето в ковашко огнище. От съда за изсипване 
горивото се подава с винтов подавач към коляното-реторта. Тук то се изтласква нагоре 
към кръгла скара. Скарата и ретортата са произведени от висококачествен чугун. 
Ретортата е разположена в смесителя, в който се вдухва въздух с вентилатор. По 
пътечките (жлебовете) между ретортата и скарата въздухът се вдухва върху обгорелия 
пласт гориво. За правилната работа на горелката трябва добре да се уплътни с 
маджун (да се уплътни с маджун/замазка с температура на използването до 1200°С) 
жлебът между скарата и кръглия наустник на смесителя, в който е поставена 
скарата. Маджунът се нанася върху външната повърхност на долния кръгов пръстен на 
чугунената скара. Количеството изгарян въздух (респ. интензитетът на раздухването на 
горивото) се задава от регулируемите обороти на вентилатора и от вентилаторния клапан 
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направо върху вентилатора. Изгорялото гориво – пепелта и сгурията – пада през краищата 
на скарата в контейнера за пепел под смесителя. Горивото се доставя в частта за изгаряне 
на горелката на цикли, които се настройват на регулатора (вж. по-нататък). При 
автоматична работа горелката се включва и изключва според желаната температура на 
водата за отопляване (тя се настройва с термостата на котела) или според нуждата от 
топлина в референтното помещение (с външен регулатор – напр. термостат за 
помещението).  
 
ГАРАНЦИОННО ГОРИВО 
 

• кафяви въглища ОРЕХ 2 със зърнометричен състав 4 – 25 мм и влажност до 
20% 

• дървени гранули ∅ 6 – 10 мм, влажност до 15% 
качество съгласно Приложение А.2 ČSN CEN CEN/TS 14 961 

 
За правилното функциониране на горелката горивото трябва да се складира в сухи 
помещения (в краен случай – под навес). В никакъв случай горивото не бива да се слага 
върху котела, нито евентуално да се складира на по-малко от 1 м от корпуса на котела. 
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ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ 
 
Основни параметри  AM24 AM42 
Маса kg 380 440 
Размери    шир. х вис. х дълб. mm 1250 x 1225 x 810 1250 x 1550 x 960 
Обем на водата в корпуса на котела l 70 85 
Обем на резервоара на горивото dm3 300 300 
Категория на котела  3 3 
Работно свръхналягане на водата Mpa 0,2 0,2 
Изпитателно свръхналягане на водата Mpa 0,4 0,4 
Работна температура на водата максимална °C 90 90 
минимална °C 60 60 
Максимално ниво на шума dB 65 65 
Хидравлична загуба на котела 
при ∆Т=20 К 

mbar 1,7 2,2 

при ∆Т=10 К mbar 4 4,9 
    
Изисквания към свързването    
Диаметър на димоотвода mm 150 150 
Минимална тяга на комина Pa 10 10 
Минимална тяга на комина Pa 10 10 
Максимална тяга на комина Pa 20 20 
Свързващо напрежение V/Hz 230/50 230/50 
Електрическа подавана мощност  
стандарт/био 

W 250/100 250/100 

Електрическо покритие IP 20 20 
    
Топлотехнически параметри  Каф. въгл. О2  гранули Каф. въгл. О2  гранули 
Номинална мощност kW 23        24 23          24 
Минимална мощност kW 7 10 
Ефективност % 86         88 86           88 
Консумация на гориво – номин. мощност 
                                        – мин. мощност 

kg/h 
kg/h 

4,7        6,3 
1,3         1,5 

9,8          9,9 
2,3           2,3 

Време на горене при мин. мощност h 37          28 17            18 
Диапазон на температурата на продуктите на 
горенето 

°C 110 - 250 110 - 250 

Теглови разход на продуктите от горенето 
- номинална мощност 

kg/s 0,012      0,016 0,030       0,026 

- мин. мощност kg/s 0,008       0,005 0,010        0,011 
 
а) В котела да се изгарят само посочените в инструкцията горива. Използването на други 
горива, напр. различни отпадъци, пластмаси и др., намалява съществено ефективността и 
живота на котела (корпусът на котела може да корозира дори само за две години) и 
обременяват околната среда. Ако се установи използване на такива горива, гаранцията на 
котела престава да важи.  
б) Съотношението между примарния и секундарния въздух е настроено за стандартното 
гориво, препоръчано в инструкцията. 
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в) Свързването на котела към димния канал трябва винаги да се извършва със съгласието 
на съответното предприятие за комини. 
 

  
 
 
РАЗМЕРИ И ОПИСАНИЕ НА КОТЕЛ АМ 24 
 
Тръбен 
топлообменник 
с турбулатори 

Регулатор Съд за 
изсипване 

Димоотвод Капак на 
колектора 

Чистене на 
продуктите 
от горенето 

Колектор за 
продуктите 
от горенето 

Горна врата      Датчици на 
термостатите 

Керамичен 
катализатор 

  резервоар 
на 
аварийното 
гасящо 
съоръжение 

   

Горелка LING       
Средна врата       
Врата за съда 
за пепел 

      

Чекмедже за 
пепел 

 Подпора 
на съда за 
изсипване 

Аварийно 
гасящо 
съоръжение 
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РАЗМЕРИ И ОПИСАНИЕ НА КОТЕЛ АМ 42 
 
Тръбен 
топлообменник 
с турбулатори 

Регулатор Капак на 
съда за 
изсипване 

Димоотвод Капак на 
колектора 

Чистене на 
продуктите 
от горенето 

Колектор за 
продуктите 
от горенето 

Горна врата  Съд за 
изсипване 

   Датчици на 
термостатите 

Керамичен 
катализатор 

  резервоар 
на 
аварийното 
гасящо 
съоръжение 

   

Горелка LING       
Средна врата       
Врата за съда 
за пепел 

      

Чекмедже за 
пепел 

 Подпора 
на съда за 
изсипване 

Датчик на 
аварийното 
гасящо 
съоръжение 
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Тук да се нанесе маджунът (замазката) при уплътняването на скарата: 
 

 
 
Горен ред:  вентилатор / дроселиране на вентила / капак на чистенето на съда за 
изсипване / носач на редуктора (предавката?) / съединение / отдолу – лагер  
 
Ляв ред отвесно: скара / реторта / смесител / неръждаема вложка / кутия за шнека 
 
Долен ред: капак на чистенето на смесителя / тяло на горелката / винтове за закрепване на 
подавача / редуктор  
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ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА КОТЕЛА 
 

• уреди. За инсталирането трябва да има изготвен проект съгласно действащите 
разпоредби. 

• Разполагането на котела, свързването му с отоплителната система и комина трябва 
да стане в съответствие с действащите разпоредби, преди всичко следните: 
- котелът не може да се разполага в обитаемо помещение съгласно стандарта ČSN 

33 2001, а в „основна среда” с минимално сечение на отвора за подаване на 
изгарящия въздух 60 cm2 

- котелът може да се свърже само към самостоятелен коминов отдушник и със 
съгласието на съответната фирма за комини (съгласно ČSN 73 4201:02) 

- от гледна точка на противопожарната безопасност при инсталирането на котела 
трябва да бъдат спазени минималните разстояния от запалими материали 
съгласно ČSN 06 1008:97) 

- при пълненето на отоплителната система с вода трябва да бъдат спазени 
изискванията за качество на водите съгласно ČSN 07 7401 

• Минималното разстояние между електромотора на винтовия подавач и страничната 
стена трябва да бъде 500 мм, за да може да се ремонтира подавачът, над капака на 
съда за изсипване трябва да има поне 600 мм свободно пространство за отваряне на 
капака. 

• След инсталирането на котела с горелката съдът за насипване трябва да бъде добре 
подпрян с подпора – аретационният винт на подпората трябва да се дозатегне леко 
с ключ. 

• Котелът се свързва с електрическа мрежа 230V/50Hz с електрически шнур с щепсел 
така, че щепселът винаги да може да се достигне от обслужващия персонал. 
Забранена е каквато и да било намеса в електрическата инсталация на котела. 

• След свързването на захранващите проводници на двигателя на редуктора и 
вентилатора към котела тези проводници не бива да се докосват до тръбата на 
корпуса на горелката (ако се запали горивото в съда за насипване, 
проводниците може да се повредят!!) 

• При по-често отопляване с дърва на парчета котелът трябва да бъде защитен срещу 
пренагряване съгласно ČSN EN 303-5 (чрез доохлаждащ контур или открита 
експанзия) 

• Топлинният пад в котела е максимум 25ºС, затова е необходимо плавно регулиране 
на възвръщаемата вода (мин. 55ºС) – за гарантиране на номиналната мощност 
условие е инсталирането на четириходов вентил, при котлите АМ 42 (където се 
предполага голямо количество вода в отоплителния контур) се препоръчва 
серворегулиране (напр. ADEX Comfort 06). 

• препоръчваме примарният контур да се снабди с циркулационна помпа, чийто ход 
се ръководи от регулатора на котела (мин. работна температура 60ºС, а ако 
примарният контур ралботи на самотек (гравитационно), той да се изпълни в 
измерение 1 1/2”. 

• при тяга на комина над 25 Ра при номинална мощност има опасност от прегряване 
на котела при икономични режими, а в краен случай – и от прогаряне на горивото в 
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съда за сипване, затова максималната тяга трябва да се регулира с ограничител на 
тягата. 

• при изгаряне на растителна биомаса се препоръчва да се допълни системата най-
малкото с изравнитлен резервоар (мин. 500 л) с цел ограничаване на 
нискотемпературната корозия и увелчаване на срока на годност на котела. 

 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕТО НА КОТЕЛА 
Схема на стр. 5: 

 
 
В ляво: РЕГУЛАТОР COMFORT 06 
В средата: Топла вода за отоплителната инсталация 
В дясно: ОТОПЛИТЕЛЕН КОНТУР / ЧЕТИРИХОДОВ ВЕНТИЛ СЪС 
СЕРВОЗАДВИЖВАНЕ / ЕКСП. 
 
Котелът може да бъде инсталиран само от сервизна служба с валидно разрешително да 
извършва инсталиране и поддръжка на дадените уреди.
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УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА 
 
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Котелът може да се пусне само от договорна сервизна фирма. Преди самото пускане 
трябва да се убедите дали системата е пълна с вода и надлежно обезвъздушена. Котелът 
може да се обслужва само в съответствие с указанията в настоящата инструкция. Всякакви 
намеси в котела, които могат да застрашат здравето на обслужващия персонал, евентуално 
на хората, живеещ в сградата, са недопустими. Котелът може да се обслужва само от лица 
над 18 години, запознати с инструкцията и с работата на уреда, отговарящо на 
изискванията на § 14 от Наредба № 24/1984. Не се допуска деца да се оставят без надзор в 
близост до работещ котел. Забранено е по какъвто и да било начин да се увеличава по 
време на работа номиналната мощност (пренагряване). Върху котела и в близост до 
отворите за добавяне на гориво и за отпадъците от горенето не бива да се хвърлят 
запалими предмети, а пепелта трябва да се събра в негорими съдове с капак. Работещият 
котел трябва да се контролира от време на време от обслужващия персонал. Ползвателят 
може да извършва само поправки, състоящи се от проста подмяна на доставена резервна 
част (напр. шамотна фасонна тухла, уплътнителни шнурове и т. н.). По време на работа 
следете херметичността на вратите и отворите за чистене, като винаги добре ги 
дозатягайте. Ползвателят не бива да се намесва в конструкцията и електроинсталациите на 
котлите. Котелът трябва да е винаги надлежно и своевременно почистен, за да се осигури 
проходимост на всички тяги. Вратата на котела трябва да бъде винаги надлежно затворена 
по време на работа. 
 

ОБСЛУЖВАНЕ НА РЕГУЛАТОРА – ОТДЕЛНИ РАБОТНИ 
СЪСТОЯНИЯ 
 
РЕГУЛАТОР НА КОТЕЛА 

 
Крайна дясна колонка: 
Pt котелна температура 
On продължителност на хода на шнека 
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Of удължаване на хода на шнека 
Ut продължителност на икономичния режим 
UE ход по инерция на вентилатора 
rH обороти на вентилатора 
HY хистерезис на температурата 
dt модулационна температура 
dF модулационен фактор 
 

Регулаторът е конструиран като процесорен с аналогов датчик на температурата. Към него 
може да се свърже външно регулиране (термостат за помещението, …) и циркулационна 
помпа. Пултът съдържа трицифрен LED дисплей, три бутона за управление ▲ (10) за 
увеличаване на стойността на искания параметър, ▼ (8) за намаляване на стойността на 
искания параметър и бутон ■ (11) за избор на отделните параметри и за потвърждаване на 
промяната.  На дисплея (9) може да се отчитат температурата на котела и настроените 
параметри. Седем (7) на LED дисплея ни дава основната информация за състоянията – (1) 
сигнализира надхвърлянето на аварийната температура, (2) свети, ако котелът е в режим 
„работа”, тоест отоплява до желаната температура, (3) сигнализира хода на вентилатора, 
(4) информира за хода на циркулационната помпа (ако тя е свързана с регулацията на 
котела), (5) понастоящем не се използва, (6) свети в момента на хода на шнековия 
подавач, (7) свети, когато при външна регулация (термостат за помещението, …), изисква 
котелът да работи. Върху главния панел на котела освен това са поставени главен 
изключвател (12), изключвател на подавача на гориво (13), изключвател на вентилатора 
(14) и бушон на електроподаването към котела. 

При автоматичен режим регулаторът поддържа температурата на котела с помощта на 
включване на вентилатора и циклизиране на подавача на гориво. При надхвърляне на 
настроената температура на котела или при разединяване на управляващия вход на РТ 
(външната регулация)  регулаторът изключва подавача на гориво и след изтичане на 
настроеното време за свободен ход – и вентилатора. След надхвърляне на настроеното 
време на спиране на подаването на гориво (т. нар. период на икономичен режим) 
регулаторът принудително включва двуминутна работа на котела за предотвратяване на 
разгаряне на горивото в подавача. Ако котелът угасне, регулаторът изключва всички 
изходи и сигнализира за спирането на котела.  

С помощта на бутоните (▲,■,▼) може ръчно да се управлява включването на вентилатора 
и на подавача на гориво. Включването на подавача в този режим е ограничено до 10 
минути. С изключвателите 13 и 14 се избира режим за изгаряне на друго гориво освен това 
от подавача с поддръжката на вентилатора (допълнително изгаряне на дърва). При 
изключване на двата изключвателя панелът продължава да работи като термометър на 
котела и регулаторът управлява само помпата на котела. 

Към входа за дистанционното управление не може да се свърже устройство, което би 
подало на входа чуждо напрежение. Може да се използват само такива, които имат на 
изхода безпотенциален контакт. Препоръчан привеждащ проводник за дистанционно 
управление: двойна линия 2 х 0,5 mm2. 
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Всички настроени стойности се съхраняват в памет, в която остават и след изключване на 
регулатора от мрежата. В тази памет е вписано разединяването на аварийния термостат.  

Автоматичен режим 

В автоматичен режим се намира регулаторът след включването на мрежовия 
включвател, ако при предишното изключване не се е преминало на авариен режим. На 
дисплея се изобразява котелната температура. Ако е включен термостат на помещението, 
се включва вентилаторът и според предварително нагласените стойности в паметта на 
регулатора се циклизира подаването на горивото. Ако котелната температура надхвърли 
стойността, зададена в паметта, вентилаторът и циклизирането на шнека се изключват и 
котелът минава в т. нар. икономичен режим. При спадане с настроения хистерезис 
(предварително задаване 2ºС) ходът на вентилатора и на подавача на гориво се 
възобновява. Ако подаването на гориво е изключено за по-дълго от зададеното време на 
икономичен режим, регулаторът включва за 2 минути котела. С разединяването на 
управляващия вход РТ се въвежда икономичен режим като при надхвърляне на 
температурата и ако температурата на котела е по-ниска от 90ºС, след изтичане на 4 
минути затихващ ход по инерция се изключва и помпат на котела. Честото преминаване 
на котела в икономичен режим не е оптимално състояние, защото котелът може повече да 
се замърсява и при задвижването му до оптимална работа за няколко минути спада 
ефективността му. Затова към основните функции на котела е добавена и т. нар. функция 
„модулиране на мощността”. Ако температурата на водата в котела се доближава до 
желаната температура, с регулируеми модулаторни параметри се намалява доставката на 
гориво, а оттам – и мощността. Тази функция изпъква особено при отоплителни системи, 
където има много вода. За начално бързо стартиране може да се настрои по-голяма 
мощност на котела веднага щом температурата на водата в котела се увеличи достатъчно, 
чрез модулациите мощността на котела спада и така котелът може да работи дълго време в 
оптимален работен режим. 

Авариен режим 

Разединяването на аварийния термостат – т. е. с достигане на температура на котела 95ºС 
– се сигнализира със светване на контролната лампичка (1) и на дисплея мига с 
температурата на котела символът „НТ”. Регулаторът преминава в състояние „авария”, 
при което изключва вентилатора и шнека (винтовия конвейер). Помпата е включена. При 
спадане на температурата на котела под температурата за включване на аварийния 
термостат и последващо включване на аварийния термостат угасва контролната лампичка 
(1). При включен авариен термостат авариен режим може да се въведе с натискане на 
бутона ■. Иначе състоянието на авария се въвежда в паметта и не се изтрива дори при 
изключване на регулатора. 

Режим”СТОП” 

Режимът СТОП служи за спиране на котела при изгасване или неуспешно отопляване.  
При отопляването регулаторът следи температурата на излизащата вода. Ако котелната 
температура не достигне до 60 минути стойността 50ºС, регулаторът преминава в 
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състояние СТОП. Ако при автоматичен режим температурата на котела спадне под 50ºС 
за 60 минути, регулаторът също преминава в състояние СТОП. В състоянието СТОП 
регулаторът изключва подавача на гориво, вентилатора и помпата и на дисплея се 
изобразява St с мигаща актуална температура на котела. Това състояние се отменя с 
натискане на бутона ■, ново включване на регулатора, евентуално със затопляне на котела 
до 60ºС. 
При повреда в датчика, евентуално ако измерената температура е извън обхвата на 
датчика (5 ÷ 110ºС) котелът е спрян и на дисплея свети Er. След отстраняването на 
повредата регулаторът автоматично обновява всички функции.  
 
НАСТРОЙВАНЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА РЕГУЛАТОРА 
 
След включването на мрежовия включвател регулаторът се поставя в автоматичен режим 
със стойности, предварително настроени в производството или от ползвателя при 
предходната работа. На дисплея се изобразява актуалната котелна температура. С 
натискането на бутона ■ регулаторът преминава в режим на настройка. Първо на дисплея 
се изобразява символът Pt. При натискане на бутона ■ на дисплея циклично се сменят 
символите РТ, on, oF, Ut, UE, rH, HY, dt, sF. При освобождаване на бутона в момента на 
изобразяване на избрания параметър на дисплея се изобразява настроената стойност за 
избрания параметър. Стойността мига 4 секунди. С бутоните ▲,▼ настроената стойност 
може да се промени в обхвата, определен със следната таблица. Съответният бутон се 
държи натиснат, докато дисплеят не изобрази исканата стойност. С натискането на бутона 
■ можете да се върнете към избор на друг параметър. Ако в разстояние на 5 минути не се 
натисне нито един бутон, зададените стойности се запазват в паметта и регулаторът 
преминава на автоматичен режим.  
 
Параметър Название Диапазон на 

задаване 
Единица Фабрична 

настройка 
Котелна температура Pt 60÷90 ºС 80 
Продължителност на хода на шнека 
(винтовия контейнер) 

оn  
 

5÷70 sec. 15 

Удължаване на хода на шнека оF 5÷70 sec. 35 
Продължителност на икономичния 
режим 

Ut 5÷70 min. 30 

Ход по инерция на вентилатора UE 5÷90 sec. 40 
Обороти на вентилатора rH 1÷10 - 7 
Хистерезис на температурата HY 1÷15 ºС 2 
Модулационна температура dt 1÷15 ºС 5 
Модулационен фактор dF 1÷15 sec. 5 
 
- котелна температура UE  
  
След достигане на оптимална работа на котела се препоръчва да се поддържа изходяща 
температура на котела над 70ºС. Затова трябва да се ограничи претоварването на котела 
преди всичко при затоплянето към изстинала система. За тази цел трябва да се инсталира 
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към котела смесителен вентил и той да се регулира с регулатор, който следи и 
температурата на водата, която се връща в котела.  
 
- продължителност на хода и удължавания на подавача на гориво (винтовия 

контейнер) оn, оF  

В приложената таблица са дадени ориентировъчните времена на хода и удължаванията на 
подавача на гориво за различни видове гориво и достижимата мощност на котела. 
Подчертаваме, че посочените стойности са само ориентировъчни! Реалните стойности 
могат да се различават според качеството на горивото и трябва да се изпробват:  
 
 5 kW 15 kW 5 kW 5 kW 
Кафяви 
въглища 

*7/70/3 15/45/5 20/35/6 20/20/8 

Гранули 7/70/3 15/50/5 20/40/6 20/20/8 
*време на хода на подавача / време на удължаването / гранични обороти на вентилатора 
 
- дължина на икономичния режим Ut 

Ако се стигне до изключване на вентилатора и подавача на горивото заради надхвърляне 
на зададената котелна температура или разединяване на дистанционното управление на 
входа на РТ, регулаторът започва да отмерва времето на икономичния режим, зададено в 
параметъра Ut. След изтичането на определеното време регулаторът принудителрно 
включва подавача на горивото и вентилатора и циркулационната помпа- След две минути 
изключва подавача на горивото. Вентилаторът и помпата остават да работят през времето 
на зададените времена на ход по инерция след изключване. С тази мярка се предотвратява 
угасването на котела или прогарянето на горивото в резервоара. При изгаряне на 
гранули не се препоръчва задаване на времена на икономичен режим по-големи от 
25 минути заради възможно нагаряне на гориво дълбоко във винтовия подавач 
(конвейер).  
 
- ход по инерция на вентилатора UЕ 

Ходът по инерция на вентилатора осигурява правилното нагаряне на подаваното гориво и 
в момента на преход към икономичен режим. Предварително настроената му 
продължителност 40 секунди може да се коригира със смяна на параметъра UE, но нза 
обичайната работа не се налага този параметър да се коригира. 
Ходът по инерция на помпата след изключването на дистационното управление е твърдо 
зададен на 4 минути. При спазване на котелната температура циркулационната помпа 
работи непрекъснато. Ако котелната температура надхвърли 90ºС, помпата се включва без 
оглед на това, какъв режим върви, и то винаги най-малко за 4 минути. 
 
- гранични обороти на вентилатора rH 

С този параметър могат да се ограничат оборотите на вентилатора в автоматичен режим, а 
с това – и ефективността на котела. При стартирането и набирането на скорост 
вентилаторът първите 5 секунди винаги се включва на пълна мощност. 
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- хистерезис на температурата HY 

Хистерезис на температурата е параметър, който ни показва с колко трябва да спадне 
температурата на водата в котела, за да премине той отново от икономичен на работен 
режим. За обичайна работа препоръчваме да се остави предварително настроената 
стойност на хистерезис 2 секунди. По-големи стойности се препоръчват например при 
акумулираща работа. 
 
- модулация на мощността dt, dF 

Модулацията на мощността се настройва с помощта на параметъра dt – модулационнна 
температура, и dF – модулационен фактор. Тяхното значение може да си обясним със 
следния пример. Например имаме настроена на регулатора желана котелна температура Pt 
70ºС време на ход на шнека on 15s и време на удължаване of 40s, което приблизително 
отговаря на мощност при гранулите 15 kW. Ако така зададената мощност е по-висока от 
изискването за отопление, котелът често ще преминава в икономичен режим, което от 
гледна точка на работата му не е оптимално състояние. Това трябва да ограничи 
модулацията на мощността. Фабрично са зададени параметри dt 5s и dF 5s. В нашя 
конкретен случай това означава, че ако котелната температура стигне границата 
 
   Pt – dt, следователно 70 ºС – 5 ºС = 65 ºС, 
 
котелът ще намали количеството на доставяното гориво чрез винтовия конвейер с 
увеличаване на времето на удължаването с 
 
   oF – dF, следователно 40s – 5s = 45s 
Обратното, ако температурата на котела падне под границата Pt – dt, котелът отново 
настройва първоначалното дозиране. Параметрите dt и dFмогат да се менят в диапазона 1-
15, с настройване на стойност 1 практически се отменя функцията модулиране. 
 
- ръчен режим ru 

С натискане на един от бутоните ▲,▼ регулаторът преминава на ръчен режим.На дисплея 
се изобразява ru като сигнализиране на ръчен режим. С бутона ▲ се включва и изключва 
ходът на вентилатора, с бутона ▼ – ходът на мотора на винтовия конвейер. Вентилаторът 
и винтовият конвейер се пускат с натискане на съответния бутон за време прибл. една 
секунда. Дисплеят и контролните лампички на скарата и вентилатора сигнализират ръчен 
режим и ход на съответния мотор. Ръчният режим приключва с натискане на бутона ■ или 
с разединяване на аварийния термостат. Времето на ръчния ход на винтовия конвейер е 
ограничено на 10 минути. След изтичането на този интервал регулаторът остава на ръчен 
режим, но спират винтовият конвейер и вентилаторът. 
 
Начин на действие при отопление 
 

• След напълването на резервоара с препоръчаното гориво (най-много 10 см под 
горния край на съда за насипване) го затваряме грижливо и включваме регулатора 
на котела с главния превключвател от дясната му страна. Проверяваме дали на 
главния панел са включени и изключвателите на вентилатора и подавача на гориво. 
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• С натискане на бутона ▼ за 2 сек. подавачът на гориво се включва на ръчен режим, 
при което подава непрекъснато гориво от съда за насипване в горелката. 

• Щом горивото достигне ръба на ретортата и скарата, изключваме подавача с 
натискане на бутона ▼. 

• Слагаме върху горивото хартия и тресчици или твърда подпалка и след запалването 
оставяме добре да се разгори. Никога не запалваме горелката със запалими 
течности! 

• Поставяме с лопатка върху разгорялата се подпалка малко количество гориво и 
като задържаме бутона ▲ включваме вентилатора. Дроселният клапан на 
вентилатора е само минимално поотворен.  

• Затваряме вратичката и оставяме огъня добре да се разгори (около 3-5 мин.) 
• Със задържане на бутона ■ включваме горелката на автоматичен режим, според 

нуждите отваряме дроселния клапан, в повечето случаи е достатъчно полуотваряне 
на около 50%. 

• При първото затопляне в котела се създава кондензат, който се стича по 
стените му. Това оросяване се получава толкова дълго, докато по стените не се 
създаде тънък защитен катранен слой (при чистене на котела никога не 
изстъргвайте този слой до желязото!) 

 
Работа 
 
 Горелката работи автоматично, докато котелът не достигне настроената котелна 
температура (стойност Pt) или не я достигне дистанционното управление. След това 
преминава на т. нар. икономичен режим, в който остава толкова дълго, докато 
температурата на водата в котела не спадне със зададения хистерезис или не я включи 
дистанционното управление. Количеството изгарящ въздух, което се настройва с 
регулатора и дроселния клапан, зависи от мощността на котела и от качеството на 
използваното гориво. Че въздухът е малко, сигнализира тъмният дим, излизащ от комина, 
а че е много – „събарянето” на недоизгоряло гориво от скарата в съда за пепел. Не се 
препоръчва по време на работа да се отваря средната врата и да се наблюдава 
пламъкът, защото той може да блъвне навън. Можем да предотвратим това, като първо 
само поотворим вратичката за няколко секунди и едва тогава я отворим изцяло. Но трябва 
винаги да имаме предвид, че особено при големи мощности пламъкът може да блъвне от 
вратичката! Вратичката отваряме само с ръкавици. Ако в резервоара е останало малко 
количество гориво (горивото е на нивото на скосяването на резервоара), трябва да го 
допълним и отново да затворим добре капака. Докато се вади чекмеджето с пепелта – 
винаги с ръкавици – горелката трябва да е изключена, пепелта се събира в  негорим съд, 
който се затваря с капак. Докато регулаторът е включен, се забранява по какъвто и да 
било начин да се пъха ръка в пространството на отоплителната камера (над 
кръговата чугунена скара) или на винтовия конвейер. 
Ако ползваме котела с намалена мощност (от горелката излиза къс пламък), се препоръчва 
между отделните тухли на катализатора да се оставят пролуки от по 2 – 3 см. Така ще се 
попречи на по-честото затлачване на тръбите на „охладения под нужното ниво” обменник. 
При такъв тип работа на котела препоръчваме да се извадят от тръбите на топлообменника 
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турбулаторите. Ако котелът работи на по-голяма мощност (дълъг пламък), тухлите отново 
се доближват една към друга. 
При аварийно състояние може горящо гориво да попадне в съда за насипване. Затова по 
време на работа капакът на този съд трябва да бъде старателно затворен и да имате годно 
аварийно противопожарно съоръжение (резервоар, пълен с вода, на датчика на 
съоръжението да е завинтена тапа със стопяващ се предпазител). При прогаряне на 
горивото този предпазител се стопява и водата от резервоара угася горивото. Преди 
следващото пускане на котела трябва на ръчен режим влажното гориво да се избута в 
чекмеджето на пепелта. Ако вода залее гранулите, те набъбват така, че след известно 
време за почистване на горелката трябва да се извади подаващият механизъм и да се 
почисти цялата неръждаема вложка (вж. нататък – „Повреди”). След това е необходимо 
през капака за чистене на съда за насипване да се отвинти стопяемият предпазител и да се 
замени с нов (към съществуващия се добавя нова стопяема материя, която е стопяем 
лепило, поставящо се с обикновен пистолет) и да се допълни вода в резервоара на 
аварийното противопожарно съоръжение. 
 
Спиране от експлоатация 
 
Преди спирането на котела от експлоатация трябва на ръчен режим на регулатора да се 
изтика загорялото гориво в съда за пепел и да се остави полуотворена долната врата, за да 
не всмуква тягата на комина въздух през съда за насипване и подавача, при което може 
горящо гориво да попадне в съда за насипване. Ако котелът ще се спира за по-дълго 
време, трябва да се изпразни и съдът за насипване и да се избута горивото от целия винотв 
подавач (конвейер).  
 
Горене на дърво на парчета 
 
При повреда на горелката може принудително в котела да се изгарят и цепеници дърво. В 
този случай трябва да се извадят тухлите на керамичния катализатор и върху дръжките им 
да се постави чугунената скара (може да се достави като допълнителен аксесоар). След 
това върху скарата могат да се горят парчета дърво по обичайния загряващ начин 
(пространството над горелката може да се напълни най-много до ½). На панела 
изключваме ключа на подавача на горивото и оставяме включен само главния 
изключвател и изключвателя на вентилатора. Така регулаторът управлява изгарянето 
както при автоматична работа, с тази разлика, че не работи подавачът на горивото. 
Вентилаторът доставя въздух за горенето според зададените гранични обороти 
(препоръчва се степен 3 – 5) и според зададената температура на водата за отопление. Ако 
спре токът, котелът може да работи с полуотворена средна врата, но тогава трябва да 
контролираме котела, за да не се прегрее (да се добавя само ограничено количество 
гориво). 
 
Повреди – блокиране на винтовия подавач (контейнер) 
 
 Освен вече споменатото прегряване на котела (вж. „Авариен режим”) може да се 
вклини камък или метален предмет във винтовия конвейер в съда за насипване (ако такъв 
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предмет попадне заедно с горивото в съда за насипване). Тогава двигателят на подавача 
може да спре. Моторът е предпазен от изгаряне с топлинен предпазител (обичайната 
работна температура е до 90%), но за да може горелката пак да работи, „чуждият” предмет 
трябва да се отстрани. Първо изваждаме регулатора, а след това трябва да изпразним 
съда за насипване поставяме под капака за чистене на съда подходящ съд, развиваме 
винтовете на капака, 3 винта развиваме изцяло, а на последния завъртаме капака така, че 
горивото полека да се изсипе в поставения съд. След напълването му затваряме капака, 
изсипваме подложения съд и повтаряме целия процес до пълното изпразване на съда за 
насипване. После развиваме гайките на винтовете, придържащи подавача, и се опитваме 
леко да изтеглим целия подавач (кутията му с редуктора). Това можем да постигнем и 
като пуснем в ход подавача за 2-3 секунди. Щом вклиненият чужд предмет се освободи, 
отстраняваме го през капака за почистване на съда за насипване. След това отново 
завинтваме подаващия механизъм към корпуса на горелката, завинтваме капака за чистене 
и можем отново да пуснем горелката. Но най-добре е такива случаи да се предотвратяват 
чрез контрол на допълваното гориво.  
Блокиране на винтовия конвейер може да се получи и при изгаряне на спичащи се гранули 
(гранули с примесване на дървесна кора, растителни гранули). След време може да се 
получат спечени кори в горната част на ретортата, които постепенно започват да пречат на 
преминаването на ново гориво и ако не се отстранят, накрая могат и да блокират подавача. 
Ако котелът дълго време не работи и винтовият конвейер не е изпразнен, гранулите могат 
да обгорят дълбоко в ретортата, където после се образува много устойчива сгурия, която 
също може да попречи на хода на подавача. Затова при изгаряне на тези гранули трябва 
текущо да се чисти ретортата от спечени стопилки (един-два пъти за отоплителен сезон) , 
подавачът да се изпразва при по-продължително спиране. Ако той блокира заради 
образуване на сгурия – познава се по това, че подавачът е блокирал, а същевременно в 
съда за насипване не се вижда чужд предмет, - трябва да се извади целият подаващ 
механизъм. Първо откачаме конектора на свързването на мотора на подавача към котела, 
после развиваме гайките на захващането на подавача и изваждаме целия подаващ 
механизъм от тялото на горелката. После почистваме ретортата и неръждаемата вложка от 
сгурията. Проверяваме дали не се е повредила кутията на шнека и после отново 
завинтваме подаващия механизъм към тялото на горелката. 
След по-дълъг период на работа на горелката (минимум веднъж за отоплителен сезон) 
трябва да се почисти смесителят, в който от улеите между ретортата и скарата могат да 
изпадат парчета гориво и пепел. Прекомерното замърсяване на смесителя се проявява с 
това, че вентилаторът дори при максимално отворен дроселен клапан не е способен да 
доставя достатъчно количество въздух. След изключването на горелката развинтваме 
капака за чистене на смесителя и изгребваме нечистотиите. При чистенето на котела след 
по-дълъг период на работа може да се разхлаби и освободи и кръговата скара – заради 
изронване на уплътняващия маджун, - което се проявява както и при затлачения смесител, 
защото въздухът „изтича” между скарата и кръговия накрайник на смесителя. Затова 
трябва площта на допир между скарата и накрайника да се маджунира наново. 
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Илюстрация: ОБРАЗУВАНЕ НА СГУРИЯ И СПЕЧЕНИ КОРИ ПРИ ГОРЕНЕ НА 
СПИЧАЩИ СЕ ГРАНУЛИ  
 
спечени кори 

 
сгурия 
 
За правилна и безаварийна работа на горелката е подходящо поне веднъж годишно 
тя да се инспектира и да се почисти от подходящо обучен сервизен техник – така ще 
си спестите гореописаните трудности. 
 
Евентуална повреда на кутията на шнека заради горепосочените причини не може да 
бъде приемана за повреда, спадаща към гаранционните ремонти. 
 
Почистване на котела 
 

Освен гореописаната поддръжка на горелката трябва поне веднъж месечно да се 
почиства тръбният обменник на корпуса на котела. От тръбите на котела изваждаме 
турбулаторите и почистваме тръбите с четка. Независимо от това текущо проверяваме 
колко са затлачени пред горната врата и понякога можем да почистим тръбите на 
обменника с просто обръщане и леко измъкване на турбулаторите в тръбите на 
обменника. 

Приблизително 2-3 пъти за един отоплителен сезон трябва със шпакла да се 
почисти колектора за продуктите от горенето в задната част на котела. Четката и шпаклата 
са част от оборудването на котела. На същия интервал е подходящо да се чистят и стените 
на корпуса на котела. При това не отстраняваме защитния катранен слой чак до метала, а 
оставяме 2-3 мм дебел защитен слой. Почистването на тръбите и стените на котела става 
най-добре при температура на котела над 70ºС. 

След по-дълъг период на работа на горелката (мин. 1 път за отоплителен сезон) 
трябва да се почисти смесителят, в който от улеите между ретортата и скарата може да са 
нападали парчета гориво и пепел. Прекомерното замърсяване на смесителя се проявява с 
това, че вентилаторът дори при максимално отворен дроселен клапан не е способен да 
доставя достатъчно количество въздух. След изключването на горелката развинтваме 
капака за чистене на смесителя и изгребваме нечистотиите. При чистенето на котела след 
по-дълъг период на работа може да се разхлаби и освободи и кръговата скара – заради 
изронване на уплътняващия маджун, - което се проявява както и при затлачения смесител, 
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защото въздухът „изтича” между скарата и кръговия накрайник на смесителя. Затова 
трябва площта на допир между скарата и накрайника да се маджунира наново.  

При каквото и да било почистване на котела трябва най-напред котелът да се 
спре от експлоатация и да се използват съответните защитни приспособления 
(ръкавици).  
 
 
Изгаряне на зърнени култури и растителни гранули 
 
 Автоматичните топлопроводими котли AM LICOTHERM са сертифицирани за 
изгаряне на кафяви въглища О2 и дървени гранули (пелети). Допълнително в тях може да 
се изгарят и т. нар. алтернативни биогорива – растителни гранули и житни култури (по 
заявка котелът може да се снабди с адаптер за изгаряне на житни култури – приложението 
на адаптера се състои в проста замяна на съществуващата чугунена скара с подобрена 
скара със стоманена надставка, около 5 минути работа) с влажност до 15%.Трябва обаче 
да имате предвид, че самият процес на изгаряне е в значителна степен повлиян от 
качеството на горивото, което може да бъде много разнородно  и трябва да се консултира 
предварително с производителя. При алтернативните горива като цяло може да се 
достигне обща мощност на котела на ниво 80% от номиналната му мощност при обичайно 
сертифицирано гориво и с ефективност на границата на 85%. При житните култури 
дълготрайно се постигат най-добри резултати при изгарянето на овес и ечемик, докато при 
изгаряне на пшеница общата ефективност и мощност на котела намаляват още малко. При 
изгаряне на такива горива трябва по принцип да се очаква по-голям обем продукти от 
изгарянето  и да се има предвид необходимостта от редовно почистване на горелката от 
„спечени кори”, образуващи се от минералите, съдържащи се в горивото. Почистването се 
състои в обикновено „разриване” на горелката с гребло, което се прави редовно след 
изгарянето на около 100 кг гориво. Пак на толкова време трябва да се изнася съдът за 
пепелта. Също така е нужно по-често почистване на обменника и стените на корпуса на 
котела. Заради по-голямото съдържание на хлор в горивото трябва да се очаква и 
евентуална „хлорна” корозия, която в краен случай може да намали срока на годност на 
корпуса на котела дори та 5 години. Разбира се, ако котелът се експлоатира дългосрочно с 
повишен капацитет (минимализиране на „икономичните” състояния), или с акумулатор,  
влиянието на този вид корозия значително се елиминира. 
 В сравнение със сертифицираните горива при изгарянето на алтернативни 
биогорива в котлите LICOTHERM трябва да се посвети на обслужването на котлите малко 
по-засилено внимание. В същото време става въпрос за изгаряне с голяма степен на 
автоматизация и с висок комфорт, който особено при самостоятелни производители на 
такива култури е подкрепен и от икономически принос.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 21 

Гаранция и отговорност за дефекти 
 
 Производителят дава на котлите гаранция 24 месеца от датата на продажбата им на 
краен ползвател, при условие, че котелът се използва и обслужва в съответствие с 
условията, посочени в инструкцията.  
 Гаранцията не се отнася до случаи: причинени от неправилно обслужване на 
съоръжението, неспазване на техническите условия за експлоатация на съоръжението, 
обичайно износване, умишлена повреда и повреда, причинена от неотвратимо и стихийно 
събитие (пожар, наводнение, кражба, насилствено повреждане и т. н.).  

Ползвателят е длъжен да повери инсталирането на котела, въвеждането му в 
експлоатация и отстраняването на дефектите само на професонален сервиз, с който ма 
договор, с валидно удостоверение от производителя на котела. В противен случай няма да 
се признае евентуална гаранционна рекламация. 

Всяка евентуална рекламация трябва да бъде предявена незабавно след 
установяването на повредата.  

Котелът трябва да е предмет на периодична поддръжка. 
Производителят в никакъв случай не отговаря за загуба на печалба, добра 

репутация или поръчки, нито пък за случайни, особени или последвали щети, възникнали 
във връзка с използването, или, обратното, невъзможн остта от използване на това 
изделие. 

Производителят си запазва правото на промени, извършвани в рамките на иновация 
на изделието, които може и да не са включени в настоящата инструкция. 
 
 
Ликвидиране на котела слред изтичането на технологичния му живот 
 
 Трябва да се осигури ликвидиране на отделните части на котела в съответствие със 
Закон № 185/2001 от Свода закони, Закон за отпадъците (§ 10, ал. 1-3). Преди всичко 
преди ликвидирането котелът се почиства надлежно от пепел, която се събира в 
съответния съд, след разглобяването предаваме съответните дялове според вида отпадък 
(метал, керамика и изолация, електроматериали) на лица, оправомощени да третират 
такива отпадъци (изкупни пунктове, пунктове за вторични суровини, съответните видове 
сметища). 
 По същия начин се процедира с опаковката на котела съгласно Закон № 477/2001 
от Свода закони, Закон за опаковките – дървено пале (изгаря се в котела, респ. се изхвърля 
разделно) и найлонова опаковка (изхвърля се разделно). 
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Схема:  
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Наплетен гъвкав шнур 
 
Мотор на винтовия конвейер 180 W 
 
Вентилатор 57W 
 
Извод за помпата 
 

Главен превключвател FU1 3,15 A 
 
Изключвател на шнека 
 
Изключвател на вентилатора 

Авариен термостат 
 
Управление на котела (РТ) 
 
TKS – температура на изхода  

 

 
 



 24 

Г  А  Р  А  Н  Ц  И  О  Н  Н  А    К  А  Р  Т  А 
на топлопроводим котел 

 
Производител: 
 
Тип: серия (година на производство): 
Дата: изходящ контрол: 
 
Вписване за извършване на гаранционен 
ремонт: 

Попълва контролиращият 

 Печат на магазина 
 Подпис на зав. магазина 
 Дата на продажбата: 
  
Непопълнената гаранционна карта е невалидна. Изпишете месеца на продажбата с думи! 
 

Условия на гаранцията: 
1. При спазване на посочения в инструкцията начин на ползване, обслужване и 

поддръжка на изделието гарантираме, че изделието ще има през целия гаранционен 
срок качествата, определени със съответните технически стандарти и условия, в 
продължение на 24 месеца от датата на получаването му от потребителя. 

2. Ако през гаранционния срок се установи дефект на изделието, който не е причинен 
от потребителя (ползвателя) или от неотвратимо събитие, напр. стихийно бедствие, 
изделието ще бъде поправено безплатно в гаранционния срок. 

3. Потребителят внася искането за ремонт в гаранционния срок в ремонтна 
работилница на сервизна служба. Списъкът с адресите на тези работилници е част 
от инструкцията за употреба. 

4. Гаранционният срок е продължен с времето, през което изделието е било в 
гаранционен ремонт. 

5. Ремонтната работилница на сервиза е длъжна безплатно и в определените срокове 
да отстрани функционалните дефекти, за които е съобщил потребителят. При 
забавяне на ремонта потребителят има право да се обърне с искането си в отдела за 
търговско-технически услуги на производителя. 

6. Съгласно актуалния текст на Гражданския кодекс. 
7. Купувачът е съгласен с използването и обслужването на изделието. 
8. Потребителят подава искане за ремонт след гаранционния срок също в 

работилницата на ремонтната служба. В този случай потребителят покрива 
финансовите разходи за извършения ремонт сам. 

9. Потребителят трябва да спазва указанията в инструкциите за обслужване и 
поддръжка. Ако не спазва инструкцията за ремонт и поддръжка, ако манипулира с 
изделието небрежно или непрофесионално, или изгаря неразрешени видове гориво, 
гаранцията престава да е в сила и при повреда клиентът заплаща ремонта. 

10. Инсталиране и експлоатация според инструкцията за ползване, като е нужно да се 
спазва работна температура на водата в котела 75-90ºС. 
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Емблема:  

АГРОМЕХАНИКА 
публично търговско дружество 

ЛХЕНИЦЕ 
тел.: 00420 388 321280 

 
 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКСНОСТ НА ИЗДЕЛИЕ 
 
Използвани стандарти: ČSN EN 303-5:2000; ČSN EN 06 1008; ČSN EN 55 014-1:2001 
 
Обозначение на изделието: Автоматичен топлопроводящ котел AM 24 Licotherm и 
AM 42 Licotherm 
 
Сертификат №: В-30-00164-06 
Фабричен №: 
 
Тест за изпитване на частта от изделието, която е под налягане: 
 
01 Встъпителен външен и вътрешен визуален оглед отговаря на изискванията 
02 Проверка на габаритите отговаря на изискванията 
03 Изпитване под налягане 4 бара отговаря на изискванията 
04 Краен вътрешен и външен визуален оглед отговаря на изискванията 
 
Дата:……. Подпис: …….. Печат: ……… 
 
Тест за изпитване на частта от изделието, която е под налягане: 
 
01 Встъпителен визуален контрол отговаря на изискванията 
02 Изолационно съпротивление отговаря на изискванията 
03 Преходно съппротивление отговаря на изискванията 
04 Изтичащ ток отговаря на изискванията 
05 Контрол на функциите на регулиращите елементи отговаря на изискванията 
06 Краен визуален контрол отговаря на изискванията 
 
Дата:……. Подпис: …….. Печат: ……… 
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Производител: 
 
АГРОМЕХАНИКА публично търговско дружество 
ул. „Нетолицка”, 384 02 Лхенице 
Идентиф. №: 46678271 
 
на определеното изделие: 
 
Автоматичен топлопроводящ котел AM 24 Licotherm 

      AM 42 Licotherm 
  
Съгласно Постановление на Министерски съвет № 163/2002 от Свода закони, с който се 
определят техническите изисквания към избрани технически изделия, с последвалите 
разпоредби (ПМС 312/2005 от Свода закони), 
№ 17/2003 от Свода закони, с който се определят техническите изисквания към 
електросъоръжения на ниско напрежение, 
№ 18/2003, с който се определят техническите изисквания към изделията от гледна точка 
на техническата им съвместимост, 
 
с настоящото по смисъла на § 13, ал. 5 от Закон № 22/1997 от Свода закони, отнасящ се до 
техническите изисквания към изделията и до изменения и допълнения в някои закони, 
уверява разпространителя на горепосочените изделия:  
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
  
че е издал декларация за съответствие на определените изделия с техническите 
разпоредби и че спазва определената процедура за оценяване на съответствието (§ 13 от 
цитирания закон). Декларацията за съответствието съдържа всички реквизити, посочени в 
горецитираните министерски постановления, и е издадено на 31.3.2006 г. Оригиналът на 
Декларацията за съответствие се съхранява при горепосочения производител. 
 
Лхенице 19.01.2009 г. инж. Вацлав Хамбергер, съдружник 
 
Пускане в експлоатация:  
 
 
 

 
 
 
                          Печат и подпис: 

Вписване за извършена инспекция и 
евентуални ремонти: 
 
 

 
 
 
                          Печат и подпис: 
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Машиностроителен изпитателен институт, държавно предприятие, 

ул. Худцова № 56б, 621 00 Бърно, Чешка република 
 

и з д а в а 
 

С Е Р Т И Ф И К АТ 
 

№ В-30-00556-08 
 
на производителя: АГРОМЕХАНИКА публично търговско дружество 

ул. „Нетолицка”, 384 02 Лхенице 
 

идентиф. №: 46678271 
 

за изделието: Топлопроводим котел за дървени гранули (пелети) 
 

типово обозначение: AM 24 Licotherm 
AM 42 Licotherm 

 
На изделието е направена сертификация по смисъла на § 10 от Закон № 22/1997, отнасящ 
се до техническите изисквания към изделията и до изменения и допълнения в някои 
закони, с последвалите изменения и допълнения. С настоящото Машиностроителният 
изпитателен институт, държ. предпр., удостоверява, че е установил за образеца на 
изделието съответствие на качествата му с приложимите изисквания на: 
 
ČŠN EN 303-5:200, ČSN 06 1008:1997, ČSN EN 60335-1, ed. 2:2003, 
ČSN EN 60335-2-102:2007, Постановление на Министерски съвет № 148/2006 от Свода 
закони 
 
Изпълнението на тези изисквания се смята за изпълнение на основните изисквания от 
Постановление на Министерски съвет № 163/2002 от Свода закони, с последвалите 
изменения и допълнения. 
 
Сертификатът е издаден въз основа на заключителен протокол за първоначално изпитване 
на тип изделие № 30-9809 от дата 2008-07-16, издаден от Машиностроителен изпитателен 
институт, частно предпр. Срокът на валидност на сертификата е ограничен от срока на 
валидност на Заключителния протокол за начално изпитване на изделие, т. е. до 2010-07-
31. 
 
Бърно, 2008-07-16 Кръгъл печат на 

Машиностроителен 
изпитвателен 
институт 

Подпис: не се чете 
инж. Иржи Розсивал 
Зам.-директор 

 


