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Запомнете, че ...
aТрябва  да прочетете изцяло

ръководството за да използвате котела по
безопасен и разумен начин.Трябва да
пазите грижливо това ръководство за
бъдещи справки.

aПървото запалване трябва да се
извърши от компетентен и отговорен
техник.

aПроизводителят отхвърля всяка
отговорност за некоректен превод на този
материал, който би довел до неправилно
тълкуване и последващи неправилни
действия. Производителят не може да
носи  отговорност за неспазване на
инструкциите, съдържащи се в  това
ръководство или за последствия от
процедури, които не са конкретно описани.

Употреба на котела
aСъветваме Ви, при запалване на

котела квалифициран специалист да се
увери, че инсталацията за снабдяване с
газ:

- е без течове;
- е снабдена с подходящо средство

за потока към котела;
- е снабдена с всички устройства за

безопасност и контрол, които се изискват
от текущите разпоредби и закони.

Уверете се, че монтажникът е свързал
изхода на предпазния клапан към
дренажна тръба. Производителят не е
отговорен за щети, причинени от отваряне
на предпазния клапан и изтичане на вода
в резултат на неправилно свързване към
дренажната система.

Поздравления за вашия избор!
Вашият газов котел е с електронно управление и електронно запалване.

Материалите, от които е направен, и управляващата система, с която е снабден, Ви
дават сигурност, висок комфорт, икономия на енергия и изключително изгодно
независимо отопление.

aПри усещане на миризма от газ:
- Не превключвайте електрически

ключове, телефони или други устройства,
които могат да произведат искри;

- Отворете вратите и прозорците
веднага, за да стане въздушно течение,
което ще прочисти въздуха в областта
около котела;

- Затворете кранчетата за газта;
- Потърсете помощ от квалифици-

рано лице.
aНе докосвайте котела с влажни

части на тялото и/или боси.
aАко извършвате някаква дейност

или  поддръжка, близо до  комина с
изгорели газове, и/или други устройства с
изгорели газове, изключете уреда. След
приключване на работата, ефикасността
на работата да се провери от специалист.

aРемонтите в гаранционен срок
трябва да се провеждат само  от
правоспособен техник, с използване на
оригинални резервни части. Така че, не
правете сами друго, освен да  изключвате
котела.

aВашият котел
- позволява загряване на вода до

температура, по-ниска от точката на
кипене;

- трябва да се свърже със система за
централно отопление и/или система за
битова гореща вода, съвместима с
неговото изпълнение и изход;

- може да се използва само за целите,
за които е специално предназначен;

- не трябва да се докосва от деца или
от незапознати с действието му;

- не трябва да се излага на
атмосферни условия.

!



aМонтажът да се извършва от
квалифицирано  лице, което  ще е
отговорно за спазването на действащата
законова уредба.

Монтаж
aОтстранете транспортните капачки

и гнезда от връзките на котела;
aПазете котела чист от прах по

време на монтажа, и особено, не
допускайте никакви частици и прах да
попаднат в горната част на котела, където
се прави връзката с димоотводния канал;

aТ. к. всеки котел се запалва и тества
в завода-производител, в котела остава
малко количество вода. Възможно е тази
вода първоначално да причини спиране
на помпата. Затова се препоръчва роторът
на помпата да се завърти ръчно, за да се
освободи въртенето, преди да се включи
котелът.

aНе забравяйте да пуснете
автоматично обезвъздушаване преди
пълненето на котела. Вижте в инстукцията
къде се намира това устройство.

aНе махайте капака на точките за
тестване на налягането  на ключа на
въздуха (горе вляво на котела);

aСилно Ви препоръчваме да
промиете системата с топла и студена вода,
за да се отстранят отпадъци и боклуци.

Монтаж на котела и важни съвети

aРазумно е, също така, да запалите
котела и да го изпитате преди да свържете
външни  контроли точки, като стаен
термостат, например. По този начин, ако
впоследствие имате проблем, вие можете
да елиминирате котела като възможна
причина за това.

aАко котелът е снабден с цифров
програматор, когато задавате времената
за автоматично опериране, да се има
предвид, че след всяко ON време трябва
да следва OFF време и, че винаги след
въвеждане на някакво време трябва да се
посочи за кои дни да важи съответното
задание.

aНякои продукти имат въведено
време за забавяне против зацикляне.
Нормално е, когато се включи котелът,
той да работи няколко секунди и да се
изключи. След 3-4 минути котелът ще
се запали  отново  и  ще работи
перфектно . Закъснението  на
запалването не прекъсва нормалната
работа на котела за осигуряване на
битова гореща вода.

aАко  имате някакви  съмнения
относно монтажа или работата на котела,
прочетете изцяло  и  внимателно
ръководството, и ако е необходимо, се
обърнете към специалист.

Категория на уреда II2H3 + Gas G20 20 mbar, Gas G30 29 mbar, Gas G31 37 mbar
Устройството отговаря на изискванията на директива 90/396 на ЕЕС и,

следователно, има право да използва знака за маркировка СЕ.
Нещо повече, устройството отговаря и на директива 87/308 на ЕЕС, отнасяща се

до предпазване от и елиминиране на радиосмущения.
Устройството е създадено в съответствие с наредбите за безопасност на газови

уреди и безопасност за домакинството и елетрическите уреди.
Производителят, в непрекъснатия процес на подобряване на своите продукти, си

запазва правото да променя данните, посочени в това ръководство по всяко време и
без предварително уведомяване.

Настоящият документ е информативен и не може да се разглежда като
договор спрямо трета страна.
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C.h. - централно отопление
d.h.v. - б.в.г. (битова гореща вода)
D.c.v - битова студена вода



 1 ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО

1.1 Преглед

фиг.1.1
1. преден капак
2. управляващ панел
3. капак на управляващия панел

1.2 Управляващ панел
4. термоманометър за веригата на централ-

ното отопление
5. сигнална лампа за изключено състояние
6. нулиращ бутон
7. бутон за превключване на функции и

настройване на температурата на централното
отопление

 фиг 1.3

8. Настройка на температурата на битовата
гореща вода*

9. Светлинна индикация на степените на
работа
1.3 Спирателни кранове

10. Етикет за газта
11. Кран за пълнене на веригата за

централно отопление
12. Връщаща тръба на центр. отопление
13. Входящ кран за битова студена вода
14. Кран за подаване на газ към котела
15. Изход за битова гореща вода
16. Изход за топла вода за отопление

1.4 Технически данни
- секция 4.8 или 4.9

фиг 1.2 – поглед отзад на котела
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* не се отнася за H90. 24SR
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1.5 Светлинна индикация
Три светлини (9 на фиг. 1.3) дават подробна

информация за работата на котела.
Долната таблица представя съответствието

между комбинациите и тяхното значение.

Кратък импулс на всеки 4 сек.:
Изчакване
Избрана функция
Активирана система против
замръзване
Едносекунден импулс  на
всеки 2 секунди - нормално
работещ котел ,Избрана
функция        или

Отопление

Битова гореща вода (б.г.в.)

Против замръзване

(б.г.в.)-свръхтемпература на
първичната верига. Грешка
в температурата на б.г.в.

Легенда

Лампа - изключена

Лампа – включена

Мигаща лампа – сама, или
едновременно с друга лампа

Мигаща лампа, на смени
с друга лампа

Грешна t0 на сонда NTC за
центално отопление
Грешна t0 на сонда NTC за
б.г.в.
Грешка в първичната верига
- няма вода или липса на
поток
Липса на запалване на
горелката – няма сигнал от
устройството за запалване с
пълна последователност

2

Минимално налягане на
газта-настройка

Настройка на налягането на
запалване на газта
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 2 ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

2.1 Предупреждения
За гарантиране на безопасна и правилна

работа е важно да се проведат всички тестове
от правоспособен специалист преди запалване
на котела. Тези тестове са описани в раздел 6
на Инструкция за монтаж – Пускане в
експлоатация.

Уверете се, че  веригата  на централното
отопление е пълна с вода (дори когато котелът
се използва само за б.г.в.)  като отчетете
налягането на манометър 4, което трябва да е
не по-малко от показаното на фиг. 2.2. Ако
показаното налягане е по-ниско, системата се
нуждае от доливане. За тази цел монтажникът
предвижда една примка за пълнене. Ако имате
някакви колебания по тази процедура, обърнете
се към специалист.

Този уред е снабден с вградена система
против замръзване, която управлява котела при
температура под 4°С. Следователно, когато
котелът не е запален или не се използва в
студено време и има риск от замръзване, не
изключвайте котела от главния прекъсвач и не
спирайте кранчето за газта. Когато няма да
използвате котела за дълго време, следвайте
инструкциите от секция 3.2 на стр.7.

2.2 Повторно пълнене
1. Спрете електрическото захранване на

котела от главния прекъсвач.
2. Отворете пълнещия кран на веригата на

централното отопление 11 (фиг. 2.1) докато
налягането стигне показаното на фиг.2.2.

Ако се появи проблем при работата на
котела, незабавно го изключете от главния
прекъсвач  и се обърнете за помощ  към
компетентно лице. Вкараният в котела въздух
по време на пълненето преминава през
автоматичния очистител на въздух, монтиран
към котела. Може да счетете за нужно да
обезвъздушите през радиаторната верига като
използвате радиаторен ключ, но трябва да
знаете,  че свръхобезвъздушаването ще
доведе до намаляване на налягането в
системата.

Винаги проверявайте дали манометърът е
настроен на изискваното налягане.

2.3 Запалване
1. Проверете дали кранчетата в долната

част на котела са отворени (фиг 2.3).

2. Включете електрическото захранване към
котела от гл. предпазител. Светлинният
индикатор 9 (фиг.1.3) ще мига на всеки 4 секунди
(състояние на готовност).фиг. 2.1

позиция-отворено фиг 2.3

Нормално
налягане при
ппълнене

фиг. 2.2

3
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Инструкция за употреба

3. Ако котелът ще се използва за централно
отопление и б.г.в., поставете селектора на
функциии както е показано на фиг. 2.4 за
моделите М90.24 S и М90.28 S или на фиг. 2.5
за модел М90.24 SR.

Светлинната индикация 9 ще мига на всеки
2 секунди.

4. Ако се изисква само б.г.в. (М90.24 S и
М90.28 S), поставете ключа 7 както е показано
на фиг. 2.6. Светлинната индикация 9 ще мига
на всеки 2 секунди.

2.4 Температура на веригата за
централно отопление

Изходната температура на водата за
централно отопление се настройва минимум от
около 38 °С до максимум около 85°С (фиг 2.7)
чрез завъртане на копчето 7. Настройката на
изходната вода на котела е автоматична.

Автоматичните фабрични настройки могат да
се намалят до нива според действителните
изисквания на системата, като това не засяга
максималния изход за б.г.в.  Този вид настройка
трябва да се направи от компетентно лице.

Настройката на температурата на котела
променя потока на газ към горелката според
топлинните изисквания на системата. Така, че
е обичайно да видите горелката запалена при
минимално ниво за по-дълги или по-кратки
периоди.

Настройка
За да постигнете оптимални настройки за

икономия и комфорт, препоръчваме настройка
на работната температура според външната
температура чрез нагласяване на копчето, както
е показано:

Вашият монтажник ще ви препоръча най-
подходящата настройка за вашата система.

Термоманометърът (4, фиг.1.3, стр.1) Ви
позволява да се уверите, че зададената
температура е получена.

2.5 Температура на битова гореща
вода (М90.24 S и М90.28 S)

Тя може да се променя от -35°С  до 55°С
(фиг.2.9)  чрез завъртане на копче 8.

фиг 2.7

фиг 2.4

фиг 2.5

фиг 2.6

от 5 до 15 °С между -5 и +5°С

по-ниско от -5°С

4

фиг 2.8
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5

фиг.2.9

Настройката на температурата на битовата
гореща вода е напълно отделна от тази на
веригата за централно отопление.
Регулиращата система, интегрирана в котела,
автоматично управлява потока на газ към
горелката за да поддържа температурата на
б.г.в. постоянна, в границите на зададените
минимум и максимум. Когато заданието е на
ниско ниво или с температура, равна на
минималната, нормално е да се наблюдава
цикъл на запалване и загасяне на горелката,
когато е в режим на работа.

Настройка
Препоръчително е да се настрои

температурата на б.г.в. до ниво, съизмеримо с
необходимото, минимизирайки нуждата от
смесване със студена вода. По този начин
удобствата на автоматичното управление ще
бъдат напълно използвани.

Нещо повече, когато водата е варовита,
поставяйки копче 8 (фиг.2.10), както е показано
(съответства на 50°С), се намаляват
неприятните случаи на отлагане на варовик.

В тези случаи, обаче, е препоръчително да
се постави малко устройство за обработка на
водата, или омекотител. С такова устройство
ще избегнете периодичното отлагане на
варовик. Като резултат топлообменникът за
б.г.в. ще поддържа добра работа за по-дълъг
период и ще спестява газ.

Ако необходимостта от б.г.в. е много голяма,
за да предотвратите достигане на много високи
температури, е добре да монтирате подходящ
изходен ограничителен вентил.

2.6 Загасяне

За да изгасите котела, поставете селектора
на функции 7 на позиция, показана на фиг.2.11
(моделите М90.24 S и М90.28 S)  и на фиг.2.12
(за модел М90.24 SR). Светлинната индикация
9 ще мига на всеки 4 секунди.

Когато нямате намерение да ползвате
котела за дълъг период:

1. Изключете електрическото захранване от
главния прекъсвач.

2. Изключете газоснабдяването от кран 14
и кранчетата на водните вериги, монтирани
отдолу на котела (фиг.2.13).

3. Източете водната верига,  ако е
необходимо

фиг.2.10

фиг.2.12

фиг. 2.11
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Позиция Затворено

фиг.2.13
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За икономия инсталирайте стаен
термостат.

Никога не изключвайте радиатора в стая,
където е монтиран стаен термостат.

Ако един радиатор не отоплява, проверете
дали има въздух в него и дали е отворен крана.

Ако външната температура е твърде
висока, намалете температурата на стайния
термостат и копче 7 (фиг 3.1)

3.2 Защита от замръзване
Този уред е снабден със система против

замръзване, която управлява котела, когато
температурата е под 4°С. Следователно, когато
не е запален котелът,  и има опасност  от
замръзване, не изключвайте котела от
главния прекъсвач и не спирайте кранчето
за газта.

3.3. Периодична поддръжка
За ефективна и продължителна работа на

котела, поне веднъж в годината е необходимо
да се прави профилактика и почистване. Най-
важните компоненти се проверяват  и
почистват.  Това обслужване може да е с
договор за поддръжка.  Препоръчват  се
проверки на:

- първичния топлообменник;
- топлообменника за б.г.в;
- горелката;
- димоотводния канал и тръба;
- налягането на разширителния съд;
- пълна ли е системата за централно

отопление;
- обезвъздушаване на централното

отопление;
- цялостната работа на уреда.

 3 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

3.4 Външно почистване
Преди почистване, изключете уреда от

електрическата мрежа.
Външните капаци се измиват с парцал,

напоен в сапунена вода.
Не използвайте разтворители, абразивни

пудри и гъби.
Не почиствайте с  лесно запалими

материали, съдържащи петрол, алкохол, нафта
и др.

3.5 Грешки при работа
Ако лампата за изключено състояние

светне, това означава, че предпазителят 5
– изключено, е спрял котела.

За да се рестартира котелът, натиснете
нулиращия бутон  6. (фиг.3.2). При първо
запалване,  и последващи процедури по

поддръжка на газоснабдяването, може да се
окаже необходимо да се повтори нулиращата
операция няколко пъти за да се обезвъздуши
тръбната система.

Ако се чува шум от въздушни мехурчета
по време на работа,  проверете дали
налягането не е под коректната стойност
(фиг.2.2, стр.3). При необходимост допълнете
с  вода системата и обезвъздушете. Ако
налягането на термоманометъра е паднало(4
на стр.1), е необходимо да се допълни с вода
отново, така че да се достигнат нивата от
секция 2.2 на това ръководство. Ако се налага
допълване с вода много често, да се провери
за течове.

Ако изтича вода от предпазния клапан,
погледнете термоманометъра  за да
проверите дали налягането не е близо 3
бара.  В  този случай повишението на
температурата може да причини отваряне на

фиг.3.1

фиг.3.2
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да се намали налягането до нормална
стойност, се препоръчва източване на вода от
уреда през кранчетата на радиаторите. Ако
след време се наблюдава намаляване на б.г.в.,
вероятни причини могат  да са замърсявания
във филтъра на б.г.в. или отлагания на варовик
върху топлообменника за б.г.в.  Налага се
уредът да се почисти от сервизен специалист.

Ако случайно потече вода от котела,
затворете кранчетата под него (фиг 2.13. на
стр.6) и повикайте специалист по поддръжката.
В този случай, и подобни случаи, неописани
тук, изключете котела (секция 2.6, стр.5) и
повикайте специалист.

Полезни съвети

8
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 4 ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

4.1 Преглед

11 - пълнещ кран за веригата на централното
отопление

12 - връщаща тръба на централното
отопление

фиг.4.1

13 - входящ кран за битова студена вода
14 - кран за газта към котела
15 - изходяща тръба за б.г.в.
16 - тръба към централното отпление
17 - сонда за температурата за б.г.в.
18 - дренажен кран на основната верига
19 - предпазен клапан на централното

отопление
20 - помпа
21 - гнездо за обезвъздушаване на помпата
22 - автоматичен клапан за обезвъздуша-

ване
23 - превключвател за б.г.в.
24 - клапан за модулиране на газта
25 - превключвател на потока в първичната

схема
26 - сонда за температурата на централното

отопление
27 - трипътен смесител
28 - електрод за отчитане на пламъци
29 - електроди за запалване
30 - горелка
31 - горивна камера
32 - първичен топлообменник
33 - превключвател  на налягането на

въздуха
34 - тестови точки за налягането в

превключвателя на възд. поток
35 - вентилатор
36 - предпазен термостат
37 - модулатор
38 - тестови точки за налягането на

изходящия вентил на газта
39 - тестови точки за налягането на

входящия вентил на газта
40 - топлообменник на б.г.в.
41 - разширителен съд на централното

отпление
42  - байпас клапан
43 - устройство вентури
44 - филтър на б.г.в.
45 - ограничител на потока на б.г.в.
46 - изходна тръба на димоотвода
47 - тръба, засмукваща въздух

М
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4.2 Принципна схема на моделите
М90.24 S и М90.28 S

Техническа информация

фиг.4.2

10
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4.3 Принципна схема на модела
М90.24 SR

фиг.4.3

Техническа информация

11
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4.4 Електрическа схема 1 на М90.24 S и М90.28S

m - кафяв
c - син
n - черен
b - бял
r - червен
gr - сив
g - жълт
a - оранжев
v - виолетов
g/v - жълт/зелен

Външни
контролни точки
топлинен блок

Ел.
захранване
на топл. блок

Вентилатор
Предпазен
термостат

Превключвател
на въздушното

налягане

Електроди
за запал-
ване Електрод-

детектор

Електронен
контрол р.с.в.
Устройство за
запалване с

пълна последо-
вателност

Сонда за
температура

на б.г.в.

Ключ за
потока на

б.г.в.

Превключвател
на потока на
първичната

верига

Сонда за
темпера-
турата на
централното
отопление

Трипътен
смесител

Помпа Вентил за
газта

фиг.4.4

12

Техническа информация
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4.5 Електрическа схема 2 на М90.24S и М90.28S

m - кафяв
c - син
n - черен
b - бял
r - червен
gr - сив
g - жълт
a - оранжев
v - виолетов
g/v - жълт/зелен

Външни
контролни точки
топлинен блок

Ел.
захранване
на топл. блок

Вентилатор
Предпазен
термостат

Превключвател
на въздушното

налягане

Електроди
за запал-
ване Електрод-

детектор

Електронен
контрол р.с.в.
Устройство за
запалване с

пълна последо-
вателност

Сонда за
температура

на б.г.в.

Ключ за
потока на

б.г.в.

Превключвател
на потока на
първичната

верига

Сонда за
темпера-
турата на
централното
отопление

Трипътен
смесител

Помпа Вентил за
газта

фиг.4.5

Техническа информация
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4.6 Електрическа схема 1 на М90.24 SR

m - кафяв
c - син
n - черен
b - бял
r - червен
gr - сив
g - жълт
a - оранжев
v - виолетов
g/v - жълт/зелен

Външни
контролни точки
топлинен блок

Ел.
захранване
на топл. блок

Вентилатор
Предпазен
термостат

Превключвател
на въздушното

налягане

Електроди
за запал-
ване Електрод-

детектор

Електронен
контрол р.с.в.
Устройство за
запалване с

пълна последо-
вателност

Превключвател
на потока на
първичната

верига

Сонда за
темпера-
турата на
централното
отопление

Помпа Вентил за
газта

фиг.4.6

14

Техническа информация
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4.7 Електрическа схема 2 на М90.24SR

m - кафяв
c - син
n - черен
b - бял
r - червен
gr - сив
g - жълт
a - оранжев
v - виолетов
g/v - жълт/зелен

Външни
контролни точки
топлинен блок

Ел.
захранване
на топл. блок

Вентилатор
Предпазен
термостат

Превключвател
на въздушното

налягане

Електроди
за запал-
ване Електрод-

детектор

Електронен
контрол р.с.в.
Устройство за
запалване с

пълна последо-
вателност

Превключвател
на потока на
първичната

верига

Сонда за
темпера-
турата на
централното
отопление

Помпа Вентил за
газта

фиг.4.7

Техническа информация
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Техническа информация

4.8 Технически данни за моделите  М90.24S и М90.24SR

Номинален топлинен вход kW 26.6
Минимален топлинен вход kW 11.0
Максимален полезен изход kW 24.3
Минимален полезен изход kW 9.1

Централно отопление
Максимална температура °С 85
Минимална температура °С 38
Максимално налягане кРа 300

bar 3
Минимално налягане кРа 30

bar 0.3
Налична глава кРа 27

bar 0.27

Б.г.в.- не за модел М90.24 SR
Максимална температура °С 55
Минимална температура °С 35
Максимално налягане кРа 1000

bar 10
Минимално налягане кРа 30

bar 0.3
Ниво на потока
Минимум l/min 2.5
25°К повиш. l/min 14
35°К повиш. l/min 10

Инжектори N° 0
Природен G20 12 130
Бутан G30 12 77
Пропан G31 12 77

Стойности на топл. мощност при 15°С и
1013,25 mbar, като 1 mbar е равен приблизи-
телно на 10 mm H2O.

Природен G20 35.9 MJ/m3

Бутан G30 45.6 MJ/kg
Пропан G31 46.4 MJ/kg

Налягане на газта към котела
Газ Ном. Мин. Макс.
Природен G20 Ра 2000 1700 2500

mbar 20 17 25
Бутан G30 Ра 2900 2000 3500

mbar 29 20 35
Пропан G31 Ра 3700 2500 4500

mbar 37 25 45

Налягане на газта към горелката
Газ мин макс запал-

ване
Природен G20 Ра 150 1100 600

mbar 1.5 11.0 6.0
Бутан G30 Ра 500 2760 1200

mbar 5 27.6 12
Пропан G31 Ра 610 3570 1300

mbar 6.1 35.7 13

Ниво на изразходваната газ
газ мин макс
Природен G20 m3/h 1.16 2.82
Бутан G30 kg/h 0.87 2.09
Пропан G31 kg/h 0.85 2.06

Електрически данни
Напрежение V~ 230
Честота Hz 50
Консумирана мощност W 150
Степен на защита IPX4D
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Дизайн на комина
Минимално налягане Ра -100

mbar -1.0
Диаметър на тръбата на димоотвода
Коаксиален mm 60/100
Сцепена тръба-близнаци mm 80
Покрив mm 80/125
Номинална стойност на
топлинния поток* kW 26.6
Температура на изгорелите газове*

°С 145
Количество на дима- Kg/h 55.1

Съдържание на димните газове
Номинален топлинен вход- kW 26.6
Съдържание на СО2 % 7.0
Съдържание на О2 % 8.4
Съдържание на СО ppm 150
Температура на
изгорелите газове* °С 145

Други характеристики
Височина mm 703
Широчина mm 400
Дълбочина mm 325
Тегло kg 37

* Стойностите се отнасят за тестове с комин с височина 1 метър,
работещ при нормален топлинен вход



Налягане на газта към котела
Газ Ном. Мин. Макс.
Природен G20 Ра 2000 1700 2500

mbar 20 17 25
Бутан G30 Ра 2900 2000 3500

mbar 29 20 35
Пропан G31 Ра 3700 2500 4500

mbar 37 25 45

Налягане на газта към горелката
Газ мин макс запал-

ване
Природен G20 Ра 120 1100 600

mbar 1.2 11.0 6.0
Бутан G30 Ра 450 2760 1200

mbar 4.5 27.6 12
Пропан G31 Ра 570 3570 1300

mbar 5.7 35.7 13

Ниво на изразходваната газ
газ мин макс
Природен G20 m3/h 1.37 3.29
Бутан G30 kg/h 1.02 2.45
Пропан G31 kg/h 1.00 2.41

Електрически данни
Напрежение V~ 230
Честота Hz 50
Консумирана мощност W 170
Степен на защита IPX4D
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Техническа информация

4.9 Технически данни за модел  М90.28S

Номинален топлинен вход kW 31.1
Минимален топлинен вход kW 13.0
Максимален полезен изход kW 28.4
Минимален полезен изход kW 10.8

Централно отопление
Максимална температура °С 85
Минимална температура °С 38
Максимално налягане кРа 300

bar 3
Минимално налягане кРа 30

bar 0.3
Налична глава кРа 27

bar 0.27

Б.г.в.- не за модел М90.24 SR
Максимална температура °С 55
Минимална температура °С 35
Максимално налягане кРа 1000

bar 10
Минимално налягане кРа 30

bar 0.3
Ниво на потока
Минимум l/min 2.5
25°К повиш. l/min 16.3
35°К повиш. l/min 11.6

Инжектори N° 0
Природен G20 14 130
Бутан G30 14 77
Пропан G31 14 77

Стойности на топл. мощност при 15°С и
1013,25 mbar, като 1 mbar е равен приблизи-
телно на 10 mm H2O.

Природен G20 35.9 MJ/m3

Бутан G30 45.6 MJ/kg
Пропан G31 46.4 MJ/kg

18
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Дизайн на комина
Минимално налягане Ра -120

mbar -1.2
Диаметър на тръбата на димоотвода
Коаксиален mm 60/100
Сцепена тръба-близнаци mm 80
Покрив mm 80/125
Номинална стойност на
топлинния поток* kW 31.1
Температура на изгорелите газове*

°С 165
Количество на дима* Kg/h 70.6

Съдържание на димните газове
Номинален топлинен вход* kW 31.1
Съдържание на СО2 % 6.3
Съдържание на О2 % 9.7
Съдържание на СО ppm <100
Температура на
изгорелите газове* °С 165

Други характеристики
Височина mm 703
Широчина mm 400
Дълбочина mm 325
Тегло kg 39

* Стойностите се отнасят за тестове с комин с височина 1 метър,
работещ при нормален топлинен вход
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4.10 Хидравлична характеристика

Хидравличната характеристика на фиг. 4.8
представя налягането (налична глава на
системата за централно отопление) като
функция на нивото на потока.

Топлинните загуби, дължащи се на котела,
са извадени.

Изход с изключени кранчета на термо-
стата

Котелът е с  монтиран автоматичен байпас
клапан, който защитава първичния топлооб-
менник. При значително намаляване и напълно
блокиране на водната циркулация в системата

Техническа информация

20

фиг. 4.8

за централно отопление,  дължащо се на
затваряне на термостатния вентил или
крановете на системните компоненти, байпас
клапанът осигурява минимален поток на вода
през първичния топлообменник.

4.11 Разширителен съд
Разликата във височината между

предпазния клапан и най-високата точка на
системата може да е най-много 7 метра. За по-
големи разлики,  увеличете налягането в
разширителния съд (41 на стр.9) и на системата,
когато са студени,  по 0,1 бара за всеки
допълнителен 1 метър.

Капацитет l 6.0
Налягане предв. натовар. kPa 100

bar 1.0
Максимален обем на водата
в системата* l 132

* Където условията са:
- Средната максимална температура на

системата е 80°С
- Началната температура при пълнене на

системата е 10°С
За системи с обем, по-голям от 132 l, трябва

да се осигури допълнителен разширителен съд.

табл.4.1
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 5 МОНТАЖ

5.1. Предупреждения

Употребата на газови уреди  е обект на
установен със закон контрол. Важно е да се
спазват действащите разпоредби и закони.
Уредът трябва да изхвърля продуктите на
изгарянето на газта само чрез оригиналните
комплекти, които са неразделна част от котела.
Предпазният клапан трябва да се свърже с
подходящ дренажен канал. Електрическото
опроводяване да отговаря на действащите
разпоредби, в частност:

- Kотелът да се заземи чрез подходяща
свързваща скоба;

- Главният прекъсвач да е с поне 3 мили-
метра отвор между контактите и да се монтира
близо до котела (виж секция 5.10 в тази глава
за ел. връзки).

Производителят  не носи отговорност в
случаите, когато предупрежденията и инструк-
циите в това ръководство не са спазени.

5.2 Предупреждения при монтаж

1. Котелът да се монтира на стабилна стена.
2. Размерите на канала за изгорели газове

(секция 5.7) да се спазват.
3. Да се осигури възможност за техническа

поддръжка като се оставят  минимални
разстояния, както е показано на фиг 5.1.

4. Когато се монтира котелът в шкаф,
капакът или нишата да осигуряват поне 6 см
постоянно място от предния капак на котела.
Също така да се осигури значително място за
свободен достъп за обслужване и отваряне на
капака на предния контролен панел.

5. При свързване на котела със съществу-
ваща водна инсталация, тя да се промие
идеално с течаща вода преди присъединяване
на котела за да се отстранят кални отлагания.

6. Препоръчително е да се снабди систе-
мата с воден филтър или да се използва продукт
за обработка на циркулиращата вода. Послед-
ната опция, в частност, не само почиства систе-
мата, но има и антикорозионен ефект чрез
образуването на защитна покривка върху
металната повърхнина и неутрализиране на
наличните във водата газове.

5.3 Монтаж на планката

Внимание!
Преди монтажа на планката проверете дали

размерите за монтаж на тръбопровода за
изгорелите газове съответстват (виж листовката
към кита за монтаж, който е опакован отделно).

Използвайте хартиения модел  за да
определите монтажната позиция за планката и
котела.

Подберете подходящи крепежни елементи
в зависимост от вида на стената за закрепване
на скобата към стената, а също и според общото
тегло на товара. Вижте даденото тегло в
таблицата с техническите данни конкретно за
вашия модел.

фиг 5.1.



5.4 Външни размери

А - приток на въздух/тръба за изход към комина –
    аксиална ∅100

В - тръба за изход към комина – аксиална ∅80
С - тръба за въвеждане на въздух ∅ 80

5.5 Съединения
функции размер на тръбата
газ, връщаща от централното отопление,
поток на централното отопление ∅18 мм
вход битова студена вода ∅15 мм
изход б.г.в. ∅15 мм
предпазен клапан ∅15 мм

5.6 Свързване на котела
1. Свалете предпазните капачета от тръбите

към котела
2. Добре почистете крановете
3. Закачете котела на планката
4. Прикрепете крана за газта А 3/4’’ към

котела посредством 3/4’’ уплътнител (фиг. 5.3)
5. Закрепете тръбата В (веригата на

централното отопление) към котела и тръба
С(газ) към кран А, използвайки 3/4’’ уплътнител.
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фиг 5.2.

6. Повторете горната процедура за входа на
битовата студена вода, използвайки крана
D (1/2 ’’) за входяща студена вода,
15-милиметровата медна опашка със
свързващата гайка и 1/2’’ уплътнител.

7. Свържете медната опашка F (∅15 мм) с
1/2’’ свързваща гайка и два 1/2’’ уплътнителя.

8. Свържете тръбата G (фиг.5.4) от пред-
пазния клапан до дренажния канал.

5.7  Монтаж на димоотвода –
съгласно инструкциите в опаковката му.

5.8 Ограничители на димоотвода
В отделна торба се доставят 2 ограни-

чителя с различни размери. Размерът (44
или 47) е маркиран на тялото на ограни-
чителя.

фиг. 5.3

фиг. 5.4

табл.5.1
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фиг. 5.5

5.9 Избор на димоотвод
Предлагат се следните китове за свързване

на котела:

• Стандартен хоризонтален кит за
димоотвод (фиг.5.6 А)

Коаксиален 60/100мм с номинална дължина
1 метър.

Този кит нормално се доставя с котела и
може да се нагоди да разреши разтоварване
към задната или една от страните на котела чрез
фланцово адаптерно коляно. Изисква се
минимална дължина 0,5м . Максималната
дължина от 4 метра може да се постигне като
се използват удължители. Тази димоотводна
система може да се използва само
хоризонтално. Тя не е проектирана да използва
окончание във вертикална плоскост.

• Вертикален кит с 90° коляно (фиг.5.6 В)
Коаксиален 60/100мм с номинална дължина

1метър с прав фланцов адаптер. Позволява
вертикално издигане до 1 метър от котела и 90°
коляно за връзка към стандартен димоотводен
кит. Във всички случаи краят на димоотвода
трябва да е хоризонтален и общата му дължина
трябва да не надвишава 4 метра.

• Колена 45° и 90°(фиг. 5.6 С)
Коаксиални 60/100мм
Китът с колене позволява стандартните

китове да бъдат компенсирани за да се преодо-
леят препятствия или да осигурят добра чистота
на края на димоотвода. Всяко коляно, използва-
но в добавка към стандартното фланцово
коляно, намалява външната приемлива
дължина на димоотводната система, както
следва:

45° - намалява дължината с 0,5м
90° - намалява дължината с 1 м

За правилен монтаж на ограничителите с
коаксиални тръби ∅ 60 / 100мм виж

табл.5.2 за моделите М90.24 S и М90.24 SR и
табл. 5.3 за модел М90.28 S .
За правилна употреба на ограничителите с

вертикален покривен кит ∅ 80 / 125мм виж
табл. 5.4 за всички модели.
За правилна употреба на ограничителите с

тръби-близнак виж
фиг. 5.8(за моделите М90.24 S и М90.24 SR) и
фиг 5.9(за модел М90.28 S) .

Модел М90.24S, M90.24SR
дължина на тръбата (∅ 60/100) Ограничител
между 0,5 и 1 метър ∅44 мм
между 1 и 2 метра ∅47 мм
между 2 и 4 метра без ограничител

табл.5.2

Модел М90.28S
дължина на тръбата (∅ 60/100) Ограничител
между 0,5 и 2 метра ∅44 мм
между 2 и 3 метра ∅47 мм
между 3 и 4 метра без ограничител

табл.5.3

дължина на тръбата (∅80/125) Ограничител
между 0,5 и 1,5 метра ∅44 мм
между 1,5 и 6,5 метра ∅47 мм
между 6,5 и 8,5 метра без ограничител

табл.5.4

Подходящият  ограничител , когато е
необходим, трябва да пасне, както е показано
на фиг. 5.5.
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фиг. 5.6 фиг. 5.8

фиг. 5.9

фиг. 5.7

• Кит с тръба – близнак ∅80 – фиг.5.7
Когато котелът  е отдалечен  от външна

стена, за завършване на димоотвода
съществуват различни китове с тръби- близнак
(сцепена) и различни принадлежности (колена).

3 кита позволяват разделянето на
снабдяващата с въздух тръба от тръбата, която
изхвърля отработените газове. Вследствие е
възможно да се разшири димоотводната
система на по-голямо разстояние, отколкото
осигуреното от стандартната хоризонтална
димоотводна система.

Ако се използва допълнително 45° или 90°
коляно,  тогава максималната допустима
дължина на всяка тръба трябва да се намали с
0,5 м или 1 м съответно.

Графиката на фиг. 5.8 показва допустимите
дължини за снабдяване с въздух и тръбите за
изгорелите газове на моделите М90.24 S и
М90.24 SR

Графиката на фиг. 5.9 показва допустимите
дължини за снабдяване с въздух и тръбите за
изгорелите газове на модел М90.28 S

(всички размери са в метри)

• Кит с вертикален покрив (фиг.5.10)
Този кит позволява вертикално завършване

на тръбата на димоотвода през покрива. Дълъг
е 1,2 метра. Предлагат се и разширителни части
и те позволяват системата да се разшири до
максимално допустимата стойност. Възможна
е употребата на 45° и 30° колена за
компенсиране маршрута на димоотвода.

изгорели газове  “а”

чист въздух “в”

с ограничител без
 ограничител

 разрешени стойности

изгорели газове  “а”

чист въздух “в”

с ограничител без
 ограничител

 разрешени стойности
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фиг.5.10

максимална
дължина

фиг.5.11

фиг.5.12

фиг.5.13

диаметър (мм) 80/125
максимална дължина 8,5 метра
900 коляно 1 метър*
450 коляно 0,5 метра*
*еквивалентна загуба на дължина при
използване на коляно

табл.5.5

5.10 Електрическо свързване
Връзка към електрическата мрежа

1. Свалете предния панел на кутията (секция
8.2)

2.   Махнете винтовете Н и разхлабете винтовете
I (фиг.5.11)

3 Дръпнете долната част на страничните
капаци (фиг.5.12) и издърпайте управлява-
щия панел. Когато е издърпан напълно,
панелът може да се завърти на 45° надолу и
да се оперира по неговите вътрешни части.

4  Разхлабете винтове J и извадете сервизния
панел-фиг5.13

За електрическите връзки към котела
използвайте електрически кабели, които
отговарят на действащите разпоредби –
използвайте кабели с гъвкави проводници със
сечение, не по-малко от 0,75мм2.
5. Свържете с гъвкав проводник захранващия

блок на котела към главния прекъсвач съгл.
фиг 5.14. Фазата е с кафяв цвят, нулата- със
син. Препоръчва се външен 3А предпазител
или съединител със същия ток.

    Не свързвайте фазата към контакти, към
които ще свързвате стаен термостат.

6. Свържете кабела за заземяване (жълт/
зелен).
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Свързване на стаен термостат
Стайният термостат трябва да се свърже

към терминалния блок, близо до контролния
панел.

Монтаж

Когато се свързва каквото и да е външно
устройство, джъмперът К на фиг. 5.14 трябва
да се премахне.

фиг.5.14

фиг.5.15

фиг.5.16

8. Направете маршрути на гъвкавия кабел за
електрическото захранване и външния
управляващ гъвкав кабел съгл. фиг. 5.16.
Захванете гъвкавите кабели в местата им със
скоби.

Kъм главния
прекъсвач

Към
външното

управляващо
устройство

7.  Свържете стайния термостат между контакти
1 и 3 съгл. фиг. 5.15. Не свързвайте фаза
към контакта, към който ще свързвате
стаен термостат.

Стаен термостат Захранване на
терминалния

блок

Захранване на
терминалния

блок

Главен
прекъсвач

Външни контролни точки на
терминалния блок

Външни контролни точки на
терминалния блок
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 6 ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

6.1 Ел. монтаж
Предварителните проверки на ел. система

за осигуряване на ел. безопасност трябва да се
направят от компетентен специалист. А те са :
за поляритет, заземяване, съпротивление към
земя и за късо съединение.

Ако се установи грешка, откриването и става
като се следват указанията в ръководството по
поддръжка.
6.2 Газоснабдителна инсталация

1. Проверете цялата инсталация,
включително измервателя на газта, направете
тест за надеждност и изпускане на газ.

2. Отворете крана за газта 14 (фиг. 6.1) на
уреда и проверете съединителната връзка към
уреда за течове.

6.3 Пълнене на системата за б.г.в.
1. Затворете всички кранчета за топла вода.
2. Отворете кранче 13 (фиг.6.1) за пълнене

със студена вода.
3. Бавно отваряйте всяко кранче и го

затваряйте само когато изтече чиста вода, без
мехурчета.
6.4 Първоначално пълнене на
системата

1. Отворете кранчетата за пълнене на
системата за централно отопление – входящи
и изходящи.

2. Махнете предния  панел на корпуса
(секция 8.2).

3 Развийте капачето на автоматичния
обезвъздушител 22 (фиг. 6.2) един пълен оборот
и оставете отворено постоянно.

4. Постепенно отваряйте спирателния кран
на връзката за пълнене на централното
отопление докато се чуе потока на водата, но
не отваряйте напълно.

5. Отворете обезвъздушителните кранове на
всеки радиатор, започвайки с най-долната
точка, като затваряте само когато започне да
тече чиста вода, без мехурчета.

6. Изкарайте въздуха от помпата чрез
развиване на съединител  21 (фиг.6.2);
освободете помпата чрез завъртане на ротора
в посоката, посочена чрез стрелка на
информационната табелка.

7. Затворете съединителя на помпата.
8. Продължете пълненето на системата.

Действителното налягане в идеалния случай би
било 1,3 бара, и не по-малко от 0,3 бара.

9. Затворете предпазните клапани на
системата за централно отопление.

10. Проверете котела и системата за звука
на водата и отстранете отктрити течове.

11. С течаща студена вода измийте обилно
системата за да отстраните частици в нея преди
пускане на котела за първи път.
6.5 Запалване на котела

Някои продукти имат програмирано време
за забавяне против зацикляне. Нормално е
когато включите котела за първи път, котелът
да продължи да работи на отопление за няколко
секунди и да изключи. След 3-4 минути той ще
се запали отново и ще работи перфектно.
Цикълът на закъснение на запалването не
пречи на нормалната работа на котела за
осигуряване на б.г.в. Ако има външни контролни
точки (таймер, стаен термостат), уверете се, че
те са включени на отопление.

фиг.6.1  Положение
отворено

фиг.6.2



М
О
Н
ТА

Ж

28

Пускане в експлоатация

фиг.6.3

фиг.6.4

1. Включете ел.захранване на котела чрез
главния прекъсвач. Светодиод 9 мига на 4
секунди.

2. Включете селектора на функции 7 съгл.
фиг.6.3 (моделите М90.24 S и М90.28 S) или
фиг.6.4 за модела М90.24 SR. Светодиод 9 мига
на 2 секунди.

Котелът ще мине през цикъла на запалване
и горелката ще се запали. Ако през периода на
опит за запалване котелът  не се запали,
управлението на пълната последователност
(р.с.в.) ще блокира и сигналната лампа 5 ще
светне. За да се нулира котелът трябва да се
натисне и отпусне нулиращият бутон 6 (фиг.6.3).

6.6 Проверка на налягането на газ-
та в горелката

Котелът е тестван според стандартите за
най-високо качество. Максималното и мини-
малното налягане са зададени по време на
този процес за качествен контрол, но за да
се осигури максимална  ефикасност на
работата на котела, трябва да се спазва
процедурата за проверка.

1. Премахнете предния капак на котела
(секция 8.2).

2. Отворете тестовата точка за измерване
налягането на подаваната газ (39 на фиг.6.5).

Свържете подходящ манометър, проверете
налягането на газта на доставящата верига и
сравнете стойността на уреда с указаната в
секция 4.8 или 4.9.

3. Махнете манометъра и затворете т.39.
4. Развийте вътрешните гайки 38 (фиг.6.5) и

свържете манометър като използвате подходящ
маркуч.

5. Нагласете копчетата за задаване на
температура за б.г.в. и централно отопление на
максимална позиция.

6. Включете котела и отворете поне 1 кранче
за гореща вода напълно.

7. Проверете максималното налягане на
газта и сравнете стойността на манометъра със
стойността, посочена в 4.8 и 4.9 (налягане на
газта в горелката) съобразно модела на котела.

За да нагласите налягането въртете А на
фиг. 6.5 докато получите исканото налягане (по
посока на часовниковата стрелка налягането се
увеличава).

8. Проверете максималния поток на газта в
измервателя на газта и сравнете стойността с
тази в 4.8 и 4.9 според вида на котела.

9. Изключете котела.
10. Прекъснете връзката на намотката на

газ-модулатора чрез премахване на връзка В
(фиг. 6.5)

11. Включете котела.
12. Проверете минималното налягане на газ-

та и сравнете стойността на уреда с посочената
в 4.8 и 4.9 (в зависимост от вида на котела).

За да настроите налягането въртете С
(фиг.6.5) до получаване на исканото налягане
(по посока на часовниковата стрелка налягането
се увеличава).

фиг.6.5
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13. Изключете котела и свържете отново В
към модулаторната намотка.

14. От управляващия панел (секция 5.10)
изпълнете стъпки от 2 до 4.

15. Включете котела.
16. Проверете налягането на газта на

запалване  като поставите 3 на превключвателя
от тип dip  в положение OFF (фиг.6.9). Сравнете
стойността на уреда с посочената в 4.8 и 4.9
според вида на котела.

Ако налягането не е зададено правилно, виж
6.7. Ако е правилно, включи dip 3 в положение
ON.

17. Изключете котела, изключете крана за
гореща вода и отстранете манометъра.

Ако  максималното и минималното
налягане на газта, измерени по-горе, не са в
съответствие с техническите данни (4.8 или
4.9), ще е необходима настройка. Пълно
обяснение на настройките на налягането на
газта е дадено в секцията Вентил за газта на
Ръководството за поддръжка. Ако мини-
малното и /или максималното налягане са
настроени, тогава налягането на запалването
на газта трябва да се провери и настрои, ако
е необходимо.

ВАЖНО:
След проверките за налягане на газта и

всички настройки, всички точки за контрол
и настройващи уреди трябва да се запечатат.

6.7 Настройка на запалването на
горелката

1. Изключете котела чрез главния
прекъсвач.

2. Уверете се,  че превключвателят на
функции 7 е в позиция  съгласно фиг. 6.6
(моделите М90.24 S и М90.28 S) и фиг. 6.7 за
модела М90.24 SR и че ключът за избор на
време и стайният термостат , ако са монтирани,
са настроени на отопление.

фиг.6.6

фиг.6.7

фиг.6.8

3. Развийте точкатае за тестване на изход-
ното налягане на газовия вентил 38 (фиг. 6.5) и
свържете манометър.

4. Разхлабете винтовете D и махнете
сервизния панел (фиг. 6.8).

5. Включете котела.
6. Проверете дали котелът се запалва и

настройте височината на пламъка, ако е
необходимо.
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фиг.6.9
фиг.6.10

фиг.6.11

За да настроите налягането на запалване
на газта, нагласете dip 3 на OFF и въртете
потенциометъра АСС с отверка докато получите
точното налягане на запалване на газта.

Вижте таблиците в раздел 4.8 и 4.9 за
подходящи стойности на налягането на газта в
горелката.

7 След  тази процедура поставете 3 в
позиция ONN.

6.8 Настройка на полезния изход
на централното отопление

Ако селекторът на функции на горелката (dip
4 на главната (р.с.в.) платка е в ОN положение,
то ще активира период на закъснение на
повторно запалване от 4 минути. Когато dip 4 е
в положение OFF, няма да има период на
закъснение на повторно запалване.

Когато се проверява или настройва изходът
за централно отопление или се търсят повреди
по котела, може да е необходимо да се постави
dip 4 в положение OFF (механизъм за забавяне
на повторното запалване). Вижте диаграма 6.10,
6.11 и 6.12 и изберете правилното налягане за
газта на изхода на централното отопление за
да се изпълни изискването на системата за
централно отопление. Когато котелът работи в
режим централно отопление, използвайте
подходяща отверка да завъртите потенцио-
метъра RISC (фиг.6.9). Въртенето му в посока
обратна на часовниковата стрелка намалява
максималния снабдяващ поток към газовия
модулатор, и така намалява налягането на газта
към горелката.
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фиг.6.12 фиг.6.13

6.9 Проверка на устройството за
запалване

Когато горелката е с висок пламък,
затворете кранчето за газта. След
приблизително 10 секунди сигналната лампа 5
(фиг.1.3  на стр.1) ще светне.

За нулиране на котела се натиска и отпуска
нулиращият бутон на котела 6 (фиг.1.3  на стр.1).

6.10 Проверка на димоотводната
система

Визуално проверете (фиг.1.3  на стр.1) за
цялост. Проверете всички скоби, уплътнения и
закрепвания за безопасност и здравина, дали
всички контакти са правилно осъществении
дали са в съответствие с инструкцията за
монтаж.

За да проверите изгорелия газ:
1. отстранете предния капак на корпуса

(секция 8.2)
2. махнете гнездата, посочени на фиг.6.13
3. вмъкнете сондата за анализ в точката за

вземане на проба от изгорелите газове или в т.
за вземане на проба от входящия въздух. Сонда-
та се вмъква около 110 мм. Съответните
стойности са дадени в секция 4.8 и 4.9

6.11 Инструктаж на потребителя
Предайте на потребителя това комбинирано

ръководство за монтаж и сервизно обслужване
и обяснете как се използва устройството в
режим на централно отопление и б.г.в. Покажете
стъпка по стъпка инструкциите за запалване.

Покажете как се изключва уреда бързо и
покажете позицията на прекъсвача на ел.
захранване.

Обяснете правилната употреба и настройка
на всички управления на системата, която ще
осигури възможно най-голяма икономия на
гориво.

Обяснете функцията и употребата  на  ключа
на функции.

Обяснете и покажете управлението на
функциите за време и температура (ако са
монтирани съответните у-ва)

Обяснете как се изключва уредът за кратки
и дълги периоди и дайте съвети за предпазване
в случай, че уредът не работи, а са възможни
отрицателни температури.

Попълнете подробно Гаранционната карта
на котела и обяснете гаранционните условия.

Посъветвайте потребителя,  че за
продължителна и ефикасна работа, уредът
трябва да се обслужва от компетентно лице,
поне веднъж в годината.

точка за
вземане на

проба от
изгорелия газ

точка за взе-
мане на проба
от входящия

въздух
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 7 ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ГАЗТА

7.1 Предупреждения
Процедурите за настройка на котела към

наличния тип газ трябва да се правят само от
компетентно лице.

Компонентите, които се използват за целта,
са приложените оригинални части към кит-
монтажа. По-подробни инструкции има в
брошурата към кит-монтажа.
7.2 Процедури

1. Проверете дали кранчето за газта (14-
фиг.8.3) под котела е изключено и уредът е
изключен от главния предпазител.

2. Махнете предния капак на корпуса (с.8.2).
3. Махнете предния капак на въздушната

камера.
4. Махнете предния капак на горивната

камера и махнете горелката (30, стр.9).
5. Осъществете конверсията за типа газ,

заменяйки правилно инжекторите на горелката.
6. Сглобете отново горелката, предния

панел на горивната камера и подвижния преден
капак на въздушната камера.

7. Извадете предния панел, както е обяснено
в с. 5.10.

8. Разхлабете винтове А  и извадете
сервизния панел.

9. Установете правилния dip 2  (fig.7.2)
съгласно сл. табл.

Газ Положение на dip 2
Природен On
LPG off

10. Калибрирайте клапана на газта съгласно
инструкцията в секция 6.6.

11. Задайте правилното налягане за газта,
каквото се изисква за изхода на централното
отопление (секция 6.8).

12. Залепете на вътрешната страна на
левия панел, в съседство с таблицата с данните,
самозалепящ се етикет (в състава на кита за
преустройство), посочващ типа на газта и
налягането, на които е настроен уреда.

13. Сменете сервизния панел, левия панел
и предния панел на корпуса.

фиг.7.2

фиг.7.1
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 8 ПОДДРЪЖКА

странични капаци
3. Разхлабете винт В. Отдалечете долната

част на капаците от котела и ги повдигнете,
освобождавайки ги по този начин от горните куки
(халки) (фиг.8.2)

8.3 Източване на б.г.в.системата
1. Изключете входящия спирателен кран за

б.г.в. 13 на фиг.8.3 и включете кранчетата за
гореща вода и всички източващи кранчета.

8.4 Източване на системата за
централно отопление

1. Затворете спирателните кранове на
централното отопление.

Позиция
“затворено”

фиг.8.1

фиг.8.2

фиг.8.3

8.1 Предупреждения
Процедурите в тази глава трябва да се

извършват само от професионално квали-
фицирано лице. За ефективна и продъл-
жителна работа на котела, ви съветваме поне
един път в годината сервизен техник да
извършва профилактика, почистване и
поддръжка.

Изключете уреда от ел. мрежа чрез
главния прекъсвач, присъединен към уреда и
изключете газта преди процедурите за
почистване, поддръжка, отваряне и разглобя-
ване панелите на котела.

8.2 Разглобяване на външните
капаци

преден капак
1. Разхлабете двата винта А (фиг.8.1)
2. Повдигнете и извадете капака
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Поддръжка

фиг.8.4

2. Отворете източващия кран на централ-
ното отопление (18 на фиг. 8.4)

8.5 Почистване на първичния
топлообменник

Отстранете предния капак на кутията, после
капака на затворената камера и предния капак
на горивната камера.

Ако забележите прах по първичния
топлообменник (32 на стр.9), покрийте наклоне-
ната повърхнина на горелката (30, стр.9)
напълно със защитен слой (листи от вестници
например). Изчеткайте топлообменника с
четчица. (32 на стр.9)

8.6 Проверка на налягането в раз-
ширителния съд

Източете водата от системата за централно
отопление както е описано в 8.4 на тази глава и
прверете дали налягането в разширителния съд

не е по-малко от 1 бар. Вижте също секция 4.11,
стр.20. Ако налягането трябва да е по-ниско,
изпълнете стъпките за да корегирате нивото на
налягането.

8.7 Почистване на горелката
Горелката 30 на стр.9 не се нуждае от

специална поддръжка и е достатъчно да се
изчетка праха с четчица.

8.8 Проверка на димоотвода
Периодично проверявайте целостта на

изходната тръба на димоотвода (46, стр.10),
входящата тръба за въздух (47, стр.10);
почиствайте устройството вентури 43, стр.10;
поне веднъж годишно проверявайте
ефикасността на системата за защита на
димоотвода. Препоръчва се тези проверки да
се правят от специалист.

8.9 Визуална проверка на уреда
Оглеждайте водните съединения,

уплътненията и връзките за наличие на теч и
разхлабване, смазвайте и ги подменяйте при
необходимост.

8.10 Налягане на газта и изправ-
ност на уреда

Проверете уреда за изправност на газовата
система, Проверете работните налягания и ги
настройте както е необходимо и описано в
секция 6.6, стр.28.


