Инструкция за употреба и поддръжка

Печки, Камини и Котли

Инструкцията е неразделна част от продукта
Прочетете внимателно инструкцията преди да започнете монтажа и експлоатацията
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ВЪВЕДЕНИЕ

Скъпи Клиенти,
Благодарим за Вашия избор на продукт от производствената линия на Ambiente & Calore S.r.l.
За оптимална работа на камината и за да се насладите напълно на топлината, която пламъкът може да
разпространи във Вашия дом, Ви съветваме да прочетете внимателно това ръководство, преди да започнете
монтажа и да включите за първи път съоръжениато.
Напомняме Ви, че пелетните камини или котлите трябва да бъдат инсталирани от квалифициран
персонал и тествани с благоприятни резултати от техник, акредитиран от компанията-майка;
квалифицираните техници трябва да предоставят на купувача декларация за съответствие на
инсталацията и да поемат пълната отговорност за окончателното инсталиране и последващото добро
функциониране на продукта.
Инсталацията трябва да вземе под внимание всички национални, регионални, провинциални и общински
закони и разпоредби в страната, в която е инсталиран нашият продукт. Първото запалване от
квалифициран техник е от фундаментално значение, тъй като всички наши печки излизат от завода с
програмиране, което се основава на характеристиките на пелетите, които използваме и коригираме
според депресията на димохода. Устройствата трябва да бъдат калибрирани според нуждите на крайния
потребител, които често са много различни от тези на компанията-майка. Техникът също има за задача да
обясни работата на машината и да даде всички необходими препоръки за правилното използване на
камините и котлите.
Инсталацията, извършена от неквалифициран персонал, е силно непрепоръчителна поради причини, свързани с
безопасността, за спазване на действащите разпоредби и за стартиране на гаранцията, за която
правоспособността за монтаж и изпитване е завършена в своята цялост от Квалифицирана техническа помощ.
Всяко неспазване на горепосочените условия ще доведе до изключване на производителя от всякаква
отговорност за произтичащите от него щети както на крайния клиент, така и на трети страни. Самостоятелно
инсталиране на камини и котли, без гаранциите на квалифициран персонал няма да имат право на безплатна
помощ.
Уредът трябва да се обслужва поне веднъж годишно от един от нашите центрове за техническа помощ.
Моля, прочетете внимателно гаранционните условия, ограниченията и изключенията.
ВНИМАНИЕ:
Ambiente & Calore S.r.l. си запазва правото да прекъсва производството на своите продукти и да променя по всяко
време и без предизвестие техническите спецификации както на продуктите, така и на техните компоненти, без да
е задължено да прави същите промени на продукти или компоненти, които вече са на пазара или продавани
преди това
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИ НОРМИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

 Монтажът на печката, електрическата и хидравличната връзка, проверката за правилна работа и
поддръжка трябва да се извършват само от квалифициран или оторизиран персонал. Припомнете си, че
законът изисква инсталирането да се извършва по начин, който е подходящ за всеки тип камина или
котел, дори ако е на биомаса, тази инсталация трябва да се извършва изключително от квалифициран
персонал.
 Инсталирайте печката в съответствие с действащите местни разпоредби.
 Котелът/камината трябва да бъде свързан към електрическа система, подходящо оразмерена за необходимата
мощност и оборудвана със заземителна инсталация, както се изисква от правилника 73/23 CEE и 93/98 CEE.
 Тъй като котелът/камината консумира въздух, необходим за изгаряне, е важно да се осигури входящ въздух в
помещението, в което е инсталиран уреда.
 За монтажа на уреда трябва да се спазват действащите правни разпоредби за отвеждане на димните газове. Не
забравяйте, че монтажът и тестването на камината / котела трябва да се извършват само от квалифициран
персонал, който трябва да извърши инсталацията по начин, одобрен от нормативите, трябва също така да
установи ефективността на тягата на комина преди и по време на фазата на горене на камината и трябва да
поеме пълна отговорност и сертифициране на инсталацията и последваща добра работа на свързания продукт. В
противен случай камината / котела не е покрита от гаранция и производителят няма да носи отговорност в случай
на неспазване на тези предпазни мерки. Инсталацията "направи си сам" е силно непрепоръчителна. Обърнете
специално внимание на правилното оразмеряване на хидравличната система и на правилното свързване с
отоплителната печка /камина или котел.
 При първото запалване могат да възникнат лоши миризми поради прегряване на боядисаните компоненти.
Силиконовата боя върху стоманените стени вътре в горивната камера има само защитна функция срещу
окисляване. След първоначални запалвания тази боя би могла да изгори или да се обелва, но без да причинява
проблеми.
 Отсъствието на тяга в димоотвода, препятствието или затварянето на входа за въздух на пещта или запушването
на горелката променят работата на камината; по време на фазата на запалване това може да доведе до
прекомерна дозировка на пелети в камерата поради забавено изгаряне на огъня. Прекаленият дим в горивната
камера може да доведе до самовъзпламеняване на газовете със силен пламък. В това състояние се препоръчва
никога да не се отваря вратата на горивната камера.
 Не докосвайте котела/камината или електрическите им части с мокри ръце.
 Не дърпайте, откачвайте или невъртете електрическите кабели, излизащи от уреда, дори ако камина е изключен
от захранването.
 Винаги изключвайте уреда и изваждайте захранващия кабел преди извършване на почистване или проверка.
 Преди всяко запалване трябва да се уверите, че решетката е поставена правилно и че не е запушена от пепел
или пелети, че контактът е поставено правилно и че вратата е затворена плътно дори по време на работа.
 Забранено е да се променят устройствата за безопасност и регулиране без разрешението и инструкциите на
производителя.
 Не отваряйте вратата на камината, когато тя е включена или в процес на включване или изключване.
 Някои части на уреда стават много горещи, така че избягвайте контакт с тези повърхности без адекватна защита.
 Избягвайте включването или намаляването на вентилационните отвори в помещението за монтаж.
 Изключете камината в случай на повреда или неизправност.
 Не вкарвайте пелети ръчно в горелката.
 При никакви обстоятелства не включвайте уреда чрез запалими материали.
 Преди монтажа се уверете, че повърхността, върху която е поставена камината, е в състояние да понесе теглото
й.
 Поставете на пода плоча като основа за камината, особено ако подът е направен от запалим материал, например
паркет или килим (плочата трябва да е по-голяма от камината най-малко 25/30 см от предната страна на
камината).
 От съображения за безопасност, уредът трябва да бъде разположен на разстояние най-малко 400 мм. от
всякакви запалими покривни материали като табла, тапети и др. Тази оценка трябва да се направи и за мебели,
фотьойли, завеси и др. Разстоянието от незапалими материали (зидария) трябва да е най-малко 200 mm. Не
поставяйте печката в тесни помещения или я наклонявайте по стените по такъв начин, че да компрометирате
правилния поток въздух към нея. Предметите над печката трябва да бъдат разположени на разстояние наймалко 750 mm. от горния капак на уреда. Не могат да се поставят запалими материали пред печката на
разстояние по-малко от 1000 мм.
 Не използвайте други горива освен дървесни пелети.
 Натрупването на неизгорели пелети, които могат да останат в камината след "неуспешните запалвания", трябва
да се отстранят, преди да се извърши ново запалване.
 Ако камината е твърде гореща, използвайте дисплея, за да намалите мощността до минимум
 Периодично проверявайте чистотата на димоходните тръби.
 Проверете за евентуални препятствия преди включване на камината след продължителен период на
неизползване.
 Не оставяйте опаковъчните елементи на място, достъпно за деца или неспособни лица с увреждания.
Инструкция за употреба и поддръжка версия 06-18

5

 В случай на пожар на комин, изключете печката, никога не отваряйте вратата, използвайте адекватни
системи срещу пламъка и незабавно се обадете на компетентните органи.
 Преди да започнете работа с камината, потребителят трябва да е прочел и разбрал цялото съдържание на това
ръководство.
 Употребата на уреда е забранена за деца и за всички лица с увреждания без придружител.
 Камина трябва да се използва само за целта, за която е предназначена. Всяка друга употреба трябва да се счита
за опасна и неправилна. Всяка отговорност за неправилна употреба на продукта е изцяло отговорност на
потребителя и освобождава Ambiente & Calore s.r.l. от всякаква отговорност.
 За всеки проблем се обърнете към Вашия дилър или оторизиран от Ambiente & Calore персонал и в случай на
ремонт използвайте оригинални резервни части.
 Това ръководство трябва да се съхранява внимателно, тъй като то трябва да придружава камината през целия й
живот. Ако камината трябва да бъде продадена или прехвърлена на друг потребител, проверете дали тази
брошура е неразделна част от уреда.
 Никога не използвайте камината като пещ за изгаряне, не вкарвайте никакъв тип горими материали директно в
камерата.
 Припомняме ви, че законът изисква монтаж по начин, който е подходящ за всеки тип камина/ котел, дори ако е на
биомаса, тази инсталация трябва да се извършва изключително от квалифициран персонал.
 Инструкциите за монтаж и употреба, съдържащи се в това ръководство, трябва да се разглеждат като основни
изисквания. Регламентите на някои държави / места биха могли да бъдат по-ограничителни; в този случай
внимателно спазвайте действащите в страната разпоредби (при инсталирането на уреда трябва да се спазват
всички местни разпоредби, включително тези, отнасящи се до националните и европейските стандарти).
 Инсталаторът на системата е отговорен за инсталацията и трябва да издаде декларация за съответствие на
извършените работи след тестването на инсталацията, както се изисква от действащото законодателство
относно безопасността на системите.
 Димоходът трябва да е единичен. Забранява се свързването на няколко уреда към един и същ комин, забранено
да се пренасят изгорелите газове в един и същ димоотвод, забранено е директно отвеждане на изгорелите
газове отвън през стена и към затворени пространства. Забранено е свързването на други уреди от всякакъв вид
(печки на дърва, котли, абсорбатори и др.). Забранено е да се монтират клапани или каквото и да било, което
възпрепятства преминаването на димните газове. Пелетните камини не са подходящи за използване с комини в
общи тръби. Абсолютно е забранено да използвате комин, споделен с друг уред.
 Инсталирането в помещения с опасност от пожар е забранено. Също така е забранено да се инсталира в
жилищни помещения (с изключение на устройствата с водонепроницаема експлоатация):
- в които има уреди за течно гориво с непрекъснато или прекъснато действие, които взимат въздуха за изгаряне в
помещението, в което са инсталирани;
- в които има уреди от тип Б, предназначени за отопление на помещения, с или без производство на битова
гореща вода или в съседни съседни помещения;
- при които депресията, измерена на място между външната и вътрешната среда, е по-голяма от 4Pa (при всички
случаи, спазвайте всички национални, регионални и местни закони и разпоредби на страната, в която е
инсталирана камината)
 В спалнята, баните и студията е разрешена само водонепроницаема затворена инсталация
 Задължение на потребителя и монтажника е да проверят дали напрежението на електрическата мрежа, към
която ще бъде свързано уреда, отговаря на данните, посочени на етикета на камината. Електрическата система
трябва да има всички системи за безопасност, които трябва да отговарят на изискванията.
 Натрупването на неизгорели пелети, които могат да се получат в камината след "неуспешните
запалвания", трябва да се отстранят, преди да започнете ново запалване. Всяко запалване винаги трябва
да се извършва с празна камера и без неизгорели остатъци, дължащи се на предишната операция.
 Всяка аномалия или неизправност в резултат на използването на гориво без препоръчителните изисквания,
отнемат отговорност за производителя и гаранцията.
 В случай на прекомерна топлина на камината намалете работната мощност до минимум (Мощност 1).
 В случай на неизправност на камината или прегряване, незабавно изключете уреда, като натиснете
бутона за включване / изключване на дисплея, не отваряйте вратата и я оставете да се охлади напълно.
Свържете се с оторизиран сервиз.
 Потребителят трябва да следи, че машината винаги е в добро състояние по отношение на изискванията за
безопасност.
 В случай на аларми, причинени от неизправности, не се опитвайте отново да запалите камината, преди да
установите естеството на алармата и последващото спиране на уреда
 Продуктите за изгаряне на пелети трябва да работят само при затворена врата на горивна камера.
Ambiente & Calore S.r.l. не носи отговорност за неудобства, счупвания или аварии поради
несъответствие или неприлагане на инструкциите, съдържащи се в това ръководство.
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ОПАКОВКА И ТРАНСПОРТ

За предпазване на камината по време на транспортиране и / или съхранение е осигурена опаковка, състояща се
от палети (подложка), найлонова торба, евентуални полистиренови листа и картонена кутия.
Картонената опаковка се нарушава от действието на атмосферните агенти, затова е необходимо камината да се
съхранява на сухо и защитено място.
Препоръчва се да се изхвърлят опаковъчните материали в съответствие с местните разпоредби за обезвреждане
на отпадъците и да се елиминират компонентите от найлон / полистирен, които биха могли да представляват
източник на опасност за децата.
След като извадите опаковката, проверете дали камината и всяка керамика не са били повредени по време на
транспортирането.
Жалбите трябва да се подават при получаване на стоките и да се докладват на превозвача, в противен случай те
няма да бъдат взети под внимание
Препоръчва се операциите за боравене с камината да се извършват от тези, които редовно използват подемно
оборудване в пълно съответствие с действащите разпоредби за безопасност. Ориентацията на пакетирания
продукт трябва да се поддържа в съответствие с указанията, дадени в пиктограмите
Извършвайте операцията по разтоварване с подходящо повдигащо устройство с капацитет, подходящ за теглото
на опакованата печка.
Вредите, причинени от транспортиране и / или преместване не са покрити от гаранция.
УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ
Ambiente & Calore S.r.l уведомява Потребителя, че условията на Търговската гаранция, дадени по-долу,
подкрепят Правната Гаранция, предоставена от Продавача, като остават спазени правата, предоставени в полза
на Потребителя от разпоредбите на Кодекса на потребителите (Законодателен декрет 206/2005).
СРОК НА ГАРАНЦИЯТА
Ambiente & Calore S.r.l. със седалище via G. Galilei 11, Mareno di Piave (TV), гарантира своите продукти за 2 (две)
години от датата на покупката за производствени и материални дефекти. Тази гаранция важи за оборудване,
предназначено за продажба, продавано и инсталирано в Италия
Гаранцията за устройства, продавани извън италианската територия, се дава от чуждестранния дистрибутор.
Гаранцията изтеча в случай, че липсата на съответствие не бъде съобщена на продавача в рамките на 2 (два)
месеца от датата на откриването му.
Отговорността на Ambiente & Calore S.r.l. се ограничава до доставката на уреда, който трябва да бъде
инсталиран в съответствие с най-новите технологии, следвайки инструкциите, съдържащи се в съответните
ръководства, доставени с закупения продукт и в съответствие с действащите закони. Инсталацията трябва да се
извършва от квалифициран персонал и под отговорността на отговорното за него лице, което ще поеме пълната
отговорност за крайната инсталация и последващото добро функциониране на инсталирания продукт. Ambiente &
Calore S.r.l. не е отговорна при неизпълнение на тези предпазни мерки.
Ambiente & Calore S.r.l. гарантира, че всички продукти са изработени от качествени материали и техники за
обработка, които гарантират ефикасност; ако по време на употреба се открият дефектни или неправилни
детайли, безплатната подмяна на тези данни ще бъде направена от дистрибутора, който е извършил
продажбата.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВАЛИДНОСТ НА ГАРАНЦИЯТА
Гаранцията се признава за валидна при условие, че:
- купувачът изпраща с препоръчано писмо в рамките на 8 дни от датата на покупката пълното удостоверение за
гаранция, в което се посочва датата на покупката на стоките, печатът на продавача, моделът и серийният номер
на уреда. Датата на покупката трябва да бъде заверена с притежание на валиден данъчен документ, издаден от
Продавача;
- уредът е инсталиран и тестван от квалифициран персонал, упълномощен от производителя и в съответствие с
действащите разпоредби. Ambiente & Calore S.r.l отхвърля всякаква отговорност в случай на първото пускане на
камината, извършена директно от Потребителя, от Продавача или от неупълномощен техник. Всяка гаранционна
намеса не променя първоначалната дата на тази гаранция, която във всички случаи ще бъде преустановена в
края на 24-те месеца от датата на закупуване на уреда;
- уредът се използва в съответствие с инструкциите в ръководството за употреба на уреда;
- гаранционната карта трябва да бъде придружена от фискалния документ за покупка, издаден от Продавача и
представен на Центъра за техническа помощ, упълномощен от Ambiente & Calore S.r.l. в случай на намеса
ОТКАЗ НА ГАРАНЦИЯ
- уредът не е монтиран в съответствие с действащите разпоредби и не следва инструкциите, съдържащи се в
ръководството за употреба на самия уред;
- наличие на електрически и / или хидравлични системи, които не отговарят на действащите разпоредби;
- небрежност на Клиента за повреда или неправилна поддръжка на продукта;
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- увреждане поради атмосферни, химични, електрохимични агенти, неправилно използване на продукта,
неадекватност на димоотвода и / или други причини, които не се дължат на производството на продукта;
- щети, причинени от транспортирането и / или движението на уреда. Препоръчва се внимателно да се провери
състоянието на продукта в момента на доставката и да се докладва за вредите в транспортния документ. Жалби,
които не са отчетени в транспортния документ, няма да бъдат взети под внимание;
- интервенции за настройка / коригиране на настройките на уреда, които се отнасят за вида на инсталацията и /
или вида гориво;
- изгаряне на материали, които не съответстват на тези, посочени в ръководството, доставено с уреда.
Гаранцията изключва всички компоненти, подложени на износване и / или отстраняване, като например:
 уплътнения, керамични / закалени стъкла, боядисани, хромирани или поцинковани части, фаянс, дръжки,
електрически кабели.
 Запалки.
 вариации на боядисаните, хромираните и керамични части, както и напуквания на керамиката не
представляват основание за оспорване или оплакване, тъй като те са естествени характеристики на
материалите и употребата на продукта.
Допълнителни клаузи:
Не се изплаща обезщетение за периода на неефективност и / или неупотреба на продукта.
Гаранцията не се удължава за периода на неефективност, нито в случай на замяна на части.
Гаранцията е валидна само за купувача и не може да бъде продадена.
Ambiente & Calore S.r.l. отхвърля всякаква отговорност за всякакви повреди, които могат пряко или косвено да
произтичат от хора, неща и домашни любимци в резултат на неспазване на всички изисквания, посочени в това
ръководство за употреба, особено тези, които се отнасят до използването, експлоатацията и поддръжката на
уреда
ДЕЙСТВИЯ В ГАРАНЦИЯ
Искането за намеса трябва да бъде изпратено на търговеца на дребно.
ОТГОВОРНОСТ
Ambiente & Calore S.r.l. не признава никаква компенсация за преки или косвени щети, дължащи се или свързани с
продукта
СЪДЕБНИ ДЕЛА
За всякакви противоречия се отнасят към компетентността на Съда на Тревизо.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБОРУДВАНЕ
Техническите данни на таблиците са получени от стойности, сертифицирани с лабораторни тестове, в
съответствие с методите за изпитване, предвидени в норматива EN14785:2006.
Декларираната мощност може да варира в зависимост от вида на използваното гориво. Всички тестове, тестове и
настройки на камината се извършват със сертифицирани пелети.
Ambiente & Calore S.r.l. не носи отговорност за неизправности, повреди или проблеми, дължащи се на
използването на непоръчани пелети, тъй като параметрите на изгаряне могат да варират в зависимост от
качеството на горивото.
За оптимална работа по време на изпитването / първоначалното пускане в експлоатация може да се наложи да
зададете параметрите по отношение на фабричните стойности. Тази дейност е от изключителна важност за
оторизирания сервиз, който е единствен, оторизирана да се намеси за първата фаза на запалване.
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9kW

10kW

10kW

12kW
11kW

14kW

18

13

20

13

18

25

25

18

25

25

%

90,6

83,5

91.6

86,2

88,7

92,9

86,4

90,3

92.2

90,0

90,0

КПД на мин. мощност

%

95,9

87

95,9

83,5

92,1

96,2

88,2

93,7

96.2

93,4

93,4

Термична мощност на
пламъка при номинална
мощност
Термична мощност на мин.
мощност
Термична полезна мощност
при номинална мощност
Термична полезна мощност
на мин. мощност
Автономност max. мощност*

kW

5,6

6,31

8,8

9,8

8,9

9,5

10,2

9,7

12,4

11,1

13,4

kW

2,2

3,9

2,5

3

2,6

3,6

2,5

4,5

3,6

3,6

3,6

kW

5,1

5,27

8,0

8,4

7,9

8,9

8,8

8,7

11,4

10

12,1

kW

2,1

2,69

2,4

2,5

2,2

3,4

2,2

4,3

3,4

3,3

3,3

h

6

14

7,2

10

7

9,2

12

12,5

9,2

11,2

9,26

Автономност min. мощност*

h

30
1,3

25,0
1,80

32
2

23
1,9

25,7
1,96

48
2,1

27,7
2

25,7
2,5

34,7
2,23

34,7
2,7

0,6

0,52

0,62

0,55

0,7

0,52

0,9

0,7

0,72

0,72

175,7 190

161,6

168

142

161

200,2

209,9

183,3

164

192

Разход на пелети max. *

Kg/h

15
1,16

Разход на пелети min. *

Kg/h

0,46

Milù14 Star

7

Milù11

Kg

КПД номинална мощност

Murano
Eolo 9
Allegra Eco
Allegra
Allegra Più
Allegra Ring

Обем на контейнера

МОДЕЛ

Torcello
Eolo 12

9kW

Sirio

8kW

Anna
Anna Più

8kW

Zingara Eco
Zingara

6kW

Venere

5kW

Marina Eco
Marina

МОЩНОСТ

Luna
Luna Più

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КАМИНИ БЕЗ ВОДНА РИЗА

Средна температура на
димните газове номинална
мощност
Средна температура на
димните газове rid.
Тяга номинална мощност

°C

69

115

60,0

92

56,2

72,6

84,4

122,6

72,6

96

96

Pa

12

11,7

11,8

13,2

11,8

11,7

11,8

11,4

11,4

11,9

11,9

Тяга на мин. мощност

Pa

10,3

8,9

10,1

10,3

4

9,8

4

9,5

9,8

10

10

Дебит на газовете
номинална мощност
Дебит на газовете мин.
мощност
CO при13% O2 номинална
мощност
CO при 13% O2 мин.
мощност
Ориентировъчен отопляем
обем m3
Тегло

g/s

3,2

5,8

4,2

8,4

6,8

4,4

7,3

4,5

5,2

6,6

6,9

g/s

1,8

4,2

2,0

6,9

4,4

2,4

4,9

2,7

2,4

2,7

2,7

mg/Nmc

144

456

157

400

446

42

693

52

89

129

155

mg/Nmc

669

704

359

719

734

664

154

224

664

673

673

m3

100

150

220

250

230

250

300

300

320

310

340

Kg

70

92

112

115

110

°C

105

130

107

115

125

129

Размер на изхода на димните
газове

mm

Ø 80 Ø 80 Ø 80 Ø 80 Ø 80 Ø 80

Ø 80

Ø 80

Ø 80

Ø 80

Ø 80

Размер за всмукания въздух

mm

Ø 80 Ø 40 Ø 80 Ø 40 Ø 40 Ø 60

Ø 40

Ø 80

Ø 60

Ø 60

Ø 60

Електрическо захранване
Консумация на ел. енергия
Защита на захранване

230 V 50 Hz
W

40/250

Бушони

5x20 4A

Защита на електрическа
Бушони
5x20 4A
платка
Гориво на дървесни пелети, размер Ø6 mm, отоплителна мощност при сухи пелети 18923 kJ7kg, влажност 7,5%
∗

∗

Ориентировъчни стойности. Стойностите могат да варират в зависимост от използваните пелети .
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12kW

14kW
Milù14 Star

11kW

Датчик стайна температура























Седмично програмиране























Регулиране с 5 нива на мощност с
модулация
Регулиране с 5 нива на вентилация













































Автоматично дозиране на пелетите























Автоматично почистване на стъклото























Контейнер за пепел подвижен























Горивна камера тип затворена (опция)











Дистанционно (опция)



























































































Murano

Milù11

10kW

Sirio

10kW

Torcello Eolo12

9kW

Allegra Eco
Allegra
Allegra Più
Allegra Ring

9kW

Eolo9

8kW

Anna
Anna Più

8kW

Zingara Eco
Zingara

6kW
Marina Eco
Marina

5kW

Luna
Luna Più

Окомплектовка

Venere
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Предпазни средства
Пресостат
Контрол на темп. за димни газове
Термостат с ръчно рестартиране
Контрол на оборотите на вентилатора за
димни газове

Ambiente & Calore S.r.l.
Via G. Galilei,11
31010 Mareno di Piave (TV) Italy

Камина
Мод. (1)

Идентификация на продукта
2014

Уред за битово отопление, работещо с дървесни пелети с диаметър 6mm, съвместим със норматива:
Poêle pour le chauffage domestique alimenté à granulés de bois diam. 6 conforme à la norme:
Equipos de calefacción doméstica alimentados con pellet de madera diam 6 segúnm la norma:
Stove for home heating fueled by wood pellet diam 6 mm in compliance with:

EN14785: 2006
Термична мощност на пламъка Nom. kW
Полезна мощност
Nom. kW
Puissance thermique introduite
Puissance thermique globale
Potencia térmica a la llama
Potencia térmica útil
Introduced hest output
Red.
kW
Heat output
Red. kW
Оща ефективност
Nom.
%
Консумация на пелети
Max. kg/h
Rendement
Consommation combustibile
Rendimineto
Consumo pellet
Global efficiency
Red.
%
Pellet consumption
Min. kg/h
Coемисии
CO@13%O2
Макс. Дебит на димните газове
Nom. g/s
CO emission
Nom. mg/Nmc Débit massique des funée
CO emisiones
Emisiones masicas de los humos
CO emission
Red. mg/Nmc Flue gas mass flow
Red. g/s
Средна темп. на димните газове
Подналягане в горивната камера Nom. Pa
Température moyenne des fumes
Tirage conduit des fumes
Temperature media de los humos
Tiro salida de los humos
Medium flue gas temperature
Chimney draught
Red. Pa
Прочетете и следвайте инструкцията за
Максимална електрическа консумация
експлоатация
Max. absorbtion électrique
Lire et suivre les instructions de la notice
Max consume electric 220/240 Volt 50Hz 400W
Leer y seguir las instrucciones del manual
Max. electrical power consumption
Read and follow the operating instructions
Минимално предпазно разстояние от
Използвайте само препоръчано гориво
запалими материали
Utiliser seulement des granulès recommandés
Distances min. de sécurité par rapport à des
Utilizar sólo combustibles recomendados
matériaux combustibles
Use only re commende fuel
Distancia min. de sguridad a materiales
inflamables
Min. Security clearance from combustible
materials
A C A 08 KW N 16 03 201AAABC (2)

За всяка комуникация с
производителя е задължително
винаги да цитирате модела на
продукта и идентификатора.
Моделът на продукта (1) и
идентификационните номера (2) са
отпечатани на
идентификационната табелка (виж
примера отстрани), разположена
на гърба на печката или под капака
на бункера за пелети. Етикетът
показва техническите данни и
стойностите на
производителността на всяка печка
(според таблицата с технически
характеристики на страница 10),
получена от приемателните
изпитвания съгласно референтния
стандарт и следователно
маркировката CE.
Представената табелка може да
промени графичния облик в
сравнение с оригинала.
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ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КАМИНИ С ВЪЗДУХОВОД и ELBA (БЕЗ ВЪЗДУХОВОД)

Капацитет на контейнера за пелети
Ефективност номинална
Ефективност на мин. мощност
Термична мощност на пламъка при
номинална мощност
Термична мощност на мин. мощност
Термична полезна мощност на пламъка при
номинална мощност
Термична полезна мощност на мин. мощност
Автономност на min/max. мощност*
Консумация на пелети
Средна темп. на димните газове при
номинална мощност
Средна темп. на димните газове при
минимална мощност
Тяга
Максимален дебит димни газове при
номинална мощност
Тяга
Максимален дебит димни газове при
минимална мощност
CO (13% 02) при минимална мощност
Отопляем обем (примерен)
Тегло Torcello
Тегло 14 kW Air стомана/ керамика
Тегло 14 kW Air Въздуховод стомана/
керамика
Размер димоотвод
Размер за всмукания въздух
Размер тръба за въздуховод
Електрическо захранване
Макс. електрическа консумация
Електрическа консумация при работа
Електрическа консумация в stand-by
Защита на захранване
Защита на електрическа платка

10KW
Sirio

12kW
Torcello

14kW – Ischia
Elba (non
canalizzata

kg
%
%
kW

25
90,3
93,7
9,7

18
92,2
96,2
12,4

20
86,3
95,9
14,3

kW
kW

4,5
8,8

3,6
11,4

3,75
12,3

kW
h
Kg/h
°C

2,2
12,5-27,7
2,0-0,9
200,2

3,4
9,2-25,7
2,5-0,7
183,3

3,6
6,75-25
2,96-0,78
199,2

°C

44,4

72,6

71,2

Pa
g/s

11,4-9,5
4,5

11,4-9,8
5,2

12-10
9,7

g/s
mg/Nm3

4,22,7
693

2,4
89

2,9
129

mg/Nm3
m3
kg
kg

154
300
107

664
320
115

715
500

mm
mm
mm

Ø 80
Ø 60
Ø 80
230 V 50Hz
520
150
7
5x20 4A
5x204A

W
W
W
Бушон
Бушон

175/185
185/195
Ø 80
Ø 60
Ø 80
230 V 50Hz
480
145
7
5x20 4A
5x20 4A

Ø 80
Ø 50
Ø 80
230 V 50Hz
480
145
7
5x20 4A
5x204A

Гориво пелети от дървесина, размер ø6 mm,калоричност 1800kJ/kg, влажност 8%
Окомплектовка
Датчик стайна температура
Седмично програмиране
Дистанционно
Регулиране с 5 нива на мощност с модулация
Регулиране с 5 нива на вентилация
Автоматично дозиране на пелетите
Автоматично почистване на стъклото
Контейнер за пепел подвижен
Горивна кошница от inox
Два отделни вентилатора за управление на въздуховода (10kW ; 12kW
Torcello и 14kW мод. Ischia)
Предпазни средства
Измервател на дебита на въздуха за горене
Контрол на темп. за димни газове
Термостат с ръчно рестартиране
Контрол на оборотите на вентилатора за димни газове
Пресостат
Диференциален сензор

10kW

12kW

14kW



ОПЦИЯ










ОПЦИЯ










ОПЦИЯ








9kW






12kW





14kW
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ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМИНИ С ВОДНА РИЗА И КОТЛИ НА ПЕЛЕТИ
Ст-ст

Idro 13

Idro 15

%

91.5

91.7

Idro 18

Idro1

Alfa 20

Idro 2

94.2

90.3

В РАЗЛИЧНИ ВЕРСИИ
90.3

90.8

Ефективност

Ном.
Мин.

%

94

94.4

95.6

88.5

96.5

90.1

Термична мощност на пламъка

Ном.

kW

13.3

15.7

22.8

19.7

19.8

24.6

Мин.

kW

3.9

4.9

6.4

7.0

5.7

7.1

Ном.

kW

11.5

14.1

16

18.7

15.7

22.7

Мин.

kW

3.0

5.0

4.4

6.4

4.2

6.1

Отдадена мощност помещение

Ном.

kW

1.8

1.6

4.6

2.0

3.0

1.95

Мин.

kW

0.9

0.9

1.7

1.0

1.3

1.0

Автономност

Ном.

h

8.2

9

5

7.8

7.3

15

Мин.

h

28.3

30

18

21.7

25.6

51

Автономност модели Eco Small и Ring

Ном.

h

8

Мин.

h

27

Ном.

Kg/h

2,78

3.5

4.73

4.45

4.06

5.58

Мин.

Kg/h

0.81

1.07

1.33

1.61

1.17

1.65

Ном.

°C

126

124.5

141.6

142

128.1

135.2

Мин.

°C

70

65.6

58.5

91.6

63.6

70.8

Минимална тяга на комина

Ном.

Pa

12

12.2

12

12

11.8

12

Мин.

Pa

10

10.1

9.2

9.8

10.1

11.8

CO при 13 % O2

Ном.

mg/Nm3

160

208

60

91

40

322

Мин.

mg/Nm3

287

167

148

734

220

728

Ориентировъчен отопляем обем

m3

300

380

400

450

450

700

Тегло

Kg

170

190

180

205

185

270

Отдадена мощност на водната риза

Консумация на пелети
Средна темп. на димните газове

Тегло модели Eco Small и Ring

255

Тегло модели камини Ring

Kg

190

Тегло модел Idro 18 Big

Kg

225

Размер изход димни газове mm

mm

Ø80

Ø80

Ø80

Ø80

Ø80

Ø100

Размер за всмукания въздух

mm

Ø48.5

Ø80x25

Ø48.5

Ø60

Ø60

100x50

"

¾”

¾”

¾”

¾”

¾”

¾”

Капацитет на контейнера за пелети

Kg

23

32

23

35

30

85

Капацитет на контейнера за пелети
мод. Камина Ring

Kg

28

Капацитет на контейнера за пелети
Котел Idro 18 Big
Капацитет на контейнера за пелети
мод. Eco и Ring (само 24 kw)
Капацитет на котела

Kg

120

l

35

38

38

60

35

110

Електрическо захранване

Volt

220-240
50Hz
410

220-240
50Hz
410

220-240
50Hz
410

220-240
50Hz
410

220-240
50Hz
450

160

160

160

160

175

Размери подаваща/връщаща

Kg

45

Максимална електрическа консумация

W

220-240
50Hz
410

Максимална електрическа консумация
Idro13 с вентилатор
Средна електрическа консумация във
фаза на работа

W

470

W

160

Електрическа консумация в stand-by

W

6

6

6

6

6

6

Максимално налягане

bar

3

3

3

3

3

3

Максимална температура на задаване

°C

80

80

80

80

80

80

Бушони захранване

5x20 4 A

5x20 4 A

5x20 4 A

5x20 4 A

5x20 4 A

5x20 4 A

Бушони на платката

5x20 4 A

5x20 4 A

5x20 4 A

5x20 4 A

5x20 4 A

5x20 4 A

6

10

10

10

6

10

Обем на разширителния съд

l
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Гориво: пелети от дървесина, размер ø6 mm, калоричност 1800kJ/kg, влажност 8

Оборудване камини с водна риза и котли
◊ Седмичен програматор с 30 програми
◊ Дисплей LCD 16+16
◊ Датчик температура вода
◊ Регулиране с 5 нива на мощност с модулация
◊ Горивна кошница от inox
◊ Керамично стъкло устойчиво на 800°
◊ Контейнер за пепел подвижен
◊ Разширителен съд 6 (само за Idro 13 - Alfa 20) -10lt
◊ Помпа вградена
◊ Манометър

◊ Вентил за автоматично и ръчно обезвъздушаване
◊ Автоматично регулиране на въздуха за горене
◊ Диференциален датчик
◊ Постоянен контрол на темп. за димни газове
◊ Контрол на оборотите на вентилатора за димни газове
◊ Контрол на температурата на водата
◊ Термостат с ръчно рестартиране
◊ Предпазен клапан 3 bar
◊ Дистанционно (опция)
◊ Автоматично регулиране на пелетите

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЕЛ НА ПЕЛЕТИ 34 kW
Изпитването на съответствие 5 съгласно 303 има продължителност 360 min.
34 kW
Ном.
Мин.
Ефективност (%)
90.3
90.2
Произведена мощност (Kw)
38.0
10.2
Мощност на водната риза (kW)
34.3
9.2
Автомония (h)
8,8
32.8
Консумация на пелети (kg/h).
7.89
2.13
Минимална тяга на комина (Pa)
12.2
11.4
Минимална тяга на комина (mbar)
0.12
0.11
CO при 10% O2 (mg/Nmc)
68
468
CO при 10 % O2 (%)
0.005
0.037
Средна температура на димните газове (C°)
119.9
55.3
Прах при 13% O2 (mg/mc)
18
29
Прах при 10% O2 (mg/mc)
24
40
Прах при 0% O2 (mg/mc)
12
20
Максимален дебит димни газове (g/s)
24,9
7,2
Отопляем обем (m3)
800
Тегло котел (kg)
370
Размери котел (LxPxH mm)
715x1100x1330
Размер изход димни газове (mm)
Ø 100
Размер всмукване на въздух (mm)
Ø 80
Размер тръба подаваща/връщаща
1¼
Капацитет на контейнера за пелети (kg)
70
Воден обем (l)
130
Електрическо захранване
220V 50Hz
Максимално електрическо захранване (Watt)
670
Средна консумация при работа (Watt)
240
Консумация в режим stand-by
4
Загуби на налягане mbar (дебит m3/h)
∆t 10°C650(2,45)
∆t 20°C450(1,47)
Максимално работно налягане (bar)
3
Диапазон на настройка на температурата (°C)
50-80
Минимална температура на връщащата (°C)
45
Максимална температура на задаване (°C)
80
Обем на вградения разширителен съд (l)
2x10
Максимален напор на вградената помпа (m)
8
Максимален дебит на вградената помпа (l/h)
2500
Защита на основното електрическо захранване (бушон)
5x20 4°
Защита на платката (бушон)
5x20 4°
Минимално предпазно отстояние отстрани, отпред и отгоре от запалими предмети
100mm
Гориво: пелети от дървесина, размер ø6 mm,
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ОБОРУДВАНЕ КОТЕЛ 34kW
- Дисплей 16+16
- Седмичен програматор с 30 програми
- Наблюдателно стъкло
- Предпазен клапан 3 bar
- Разширителни съдове 10+10 l
- Вентил за автоматично и ръчно обезвъздушаване
- Контейнер за пепел подвижен
- Горивна кошница от inox Aisi 316
- Термостат с ръчно рестартиране
- Помпа вградена

- Датчик температура вода
- Регулиране с 5 нива на мощност с модулация
- Манометър
- Автоматично регулиране на въздуха за горене
- Диференциален датчик
- Контрол на температурата на водата
- Контрол на оборотите на вентилатора за димни газове
- Постоянен контрол на темп. за димни газове
- Дистанционно (opzionale

ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА КАМИНАТА
Мястото на уреда трябва да бъде избрано в зависимост от околната среда, димоотвеждането и комина.
Проверете при местните власти, ако има ограничителни разпоредби относно въздуха за горенето,
вентилационната система, изпускателната система на димните газове, включително и комина. Производителят
отказва всякаква отговорност в случай на инсталации, които не отговарят на действащите закони,
въздухообмен, който не отговаря на стандартите, както и неправилна употреба на уреда.
МОНТАЖ
Поставете и регулирайте 4 крачета, намиращи се в плик в камината или регулируеми, ако са предварително
монтирани, по такъв начин, че основата на камината се повдига от пода.
Препоръчваме да поставите уреда в удобно положение за свързване на димоотвода, оставяйки пространство
отстрани, за да позволите на техниците да извършват обичайната поддръжка; за предпочитане е подложката да
се постави под печката, ако е поставена над запалими или деликатни подове.
Печката трябва да бъде разположена, като се спазват разстоянията и условията, посочени в общите разпоредби
за безопасност.
СВЪРЗВАНЕ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА

Уверете се, че електрическата система отговаря на стандартите, заземена и с диференциален
прекъсвач според приложимите разпоредби. Захранващият кабел не трябва да докосва никога
изпускателната тръба на съоръжението.
Електрическото свързване на уреда трябва да се извършва на заземен контакт, като се уверите, че напрежението
е посочено на табелката с данни на машината и в техническите характеристики на това ръководство.
1. Уверете се, че свързващият кабел не влиза в контакт с горещите части на печката и че не е натиснат от
нея, за да се избегне опасността от къси съединения.
2. Не поставяйте захранващия кабел, където има преминаване на средства или хора.
3. Не дръжте щепсела с мокри или влажни ръце.
4. Не използвайте разклонители или намаления за връзката.
5. Щепселът трябва да е достъпен, когато уредът е инсталиран
Винаги помнете да прекъсвате напрежението към печката преди извършване на каквито и да е операции
по поддръжка и / или преглед !!!
ВЪЗДУХ ЗА ГОРЕНЕ
Печката или камината трябва да бъдат поставени на място, където може да получи най-малко толкова
въздух, колкото е необходимо за нормалното изгаряне според регулатора на уреда и от вентилацията на
помещението. Обменът на външен въздух в околната среда, където печката или камината за отопление
се разполагат, трябва да се реализира през подходящи вентилационни отвори, съгласно нормативите.
Въздушният поток трябва да бъде директен или косвен чрез постоянни отвори по външните стени, отворите не
трябва да се блокират нито отвътре, нито отвън и трябва да бъдат защитени с подходяща решетка, при условие
че последните не намаляват количеството подаван въздух.
Въздушният поток може да се осигури и от помещения, разположени в близост до инсталирането на уреда, стига
те да са снабдени с външен вход за въздух и не са предназначени за спални, гаражи, складове или други, където
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няма опасност от пожар поради наличието например на запалими материали или в помещения, където има
противоположна тяга, причинена от което и да е засмукващо устройство, за което не е осигурен входящ въздух.
Входът на въздуха трябва да има обща нетна площ от най-малко 100 cm2, тази повърхност трябва да се увеличи,
ако в помещението има електрически вентилатор за отвеждане на мръсен въздух (напр. Кухненски аспиратор) и
трябва да бъде реализиран на височина, близка до пода и по такъв начин, че да се предотврати лесното
препятствие.
Периодично проверявайте дали нищо не пречи на преминаването на въздуха.
Ако са инсталирани печки, камини или котли със затворена камера, задължително е да свържете входа за
въздух навън или към комин, или комин на двойна стена с коаксиална тръба, в която може да се свърже
засмукването на уреда.
КОМИН
Следната информация е определяща, задължително е работата да се извършва от квалифициран
специалист в съответствие с действащите норми UNI 10683/2005 - топлинни генератори, работещи с
дърва. Изисквания за инсталиране: UNI 7129 - Газови системи за битови нужди, доставени от
дистрибуторската мрежа. Проектиране, монтаж и поддръжка.
Препоръчва се на монтажника да провери ефективността и състоянието на комина: трябва да се спазват всички
местни разпоредби, включително тези, които се отнасят до националните и европейските стандарти, когато
инсталирате уреда.
Пелетна печка / камина / пелетен котел работи чрез принудителна тяга от електрически вентилатор, поради което
свързването на уреда към комина е важна операция и винаги трябва да се извършва и проверява от компетентен
и квалифициран персонал, който трябва да издаде сертификацията. Не забравяйте, че инсталациите "направи си
сам" не са в съответствие със закона, не активират гаранцията и производителят отказва всякаква отговорност за
неправилното функциониране на уреда или за повреди, причинени от използването на неправилно оразмерен
комин и ако това не отговаря на действащите разпоредби UNI10683.
Коминът се отличава в два компонента - истинската тръба и свързването към комина /фукс/. Коминът се изгражда
вертикално, не трябва да има промени в посоката на движение (забранени са 90 ° криви) и трябва да
транспортира димните газове до билото на покрива на къщата (действащото законодателство изисква 50 cm над
билото, с някои изключения ). Оразмеряването на комина е фундаментално, трябва да се извършва от
квалифициран и квалифициран персонал. Това зависи преди всичко от мощността на отоплителната камина /
котел (по-точно от обема на димните газове и от тягата, която се изисква, показана на етикета на машината),
които трябва да бъдат инсталирани, както и от вида гориво, което се използва. Камините / котлите на нашата
продукция гарантират много високи КПД, поради което изходящите димни газове имат много ниски температури,
което води до висока плътност на димните газове, откъдето идва нуждата от адекватно димоотвеждане. Като
цяло нашата фирма препоръчва следните минимални диаметри на комина:
За мощности до 10 kW
За мощности от 10 до 20 kW
За мощности от 20 до 30 kW
За мощности от 30 до 34 kW

Мин. диаметър ≥ 100mm
Мин. диаметър ≥ 120mm
Мин. диаметър ≥ 150mm
Мин. диаметър ≥ 180mm
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Примери за коректно инсталиране

Трябва да се вземат под внимание всички национални, регионални, провинциални и общински закони и разпоредби в
страната, в която е инсталиран уреда, както и указанията в това ръководство.

E Примери за неподходящо инсталиране

Димоходът трябва да е газонепроницаем. Той трябва да осигурява вертикално движение без затруднения, трябва
да бъде направен от материали, които са непроницаеми за дим, конденз, термично изолирани и издържат на
нормално механично напрежение във времето. Той трябва да е външно изолиран, за да се избегне кондензация
и да се намали ефекта от охлаждането на димните газове, трябва да се дистанцира от горими или лесно
запалими материали. Изходът за димните газове трябва да бъде в същата стая, където се намира уреда или наймного в съседното помещение и да има камера за събиране на твърди частици и кондензат, на не по-малко от 50
cm под входа, достъпна през водонепроницаема механична врата.
Тягата, която трябва да има димоотвода, зависи от характеристиките на инсталираните камини / котли, тези
важни данни трябва да бъдат отчетени от етикета на машината. Депресията, необходима за различните модели
пелетни печки, е средно 12Pa (0,12 mbar). Поддържането на комините е много важно, особено тяхното
почистване, димоходът трябва да се проверява от експерт техник най-малко веднъж годишно.
Липсата на почистване компрометира безопасността!
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ВАЖНО: Коминът трябва да бъде единичен (норма UNI7129 / 92). Забранява се свързването на няколко уреда
към един и същ димоотвод, забранено е да се пренасят изгорелите газове в един и същ комин, забранено е
директно отвеждане на изгорелите продукти на стената отвън и в затворени пространства. Забранено е
свързването на други уреди от всякакъв вид (печки на дърва, котли, абсорбатори и др.). Забранено е да се
монтират клапани или каквото и да било, което възпрепятства преминаването на димните газове.
СВЪРЗВАНЕ С КОМИН
В участъка, свързващ фукса с комина, не се допуска намаляване на диаметъра по отношение на изхода,
предвиден в камината; връзката трябва да е къса (максимум 1,5 метра с диаметъра на фукса, предвиден на
изхода на машината, в противен случай секцията трябва да се увеличи), за да се улесни изтеглянето и да се
избегне образуването на конденз в тръбите. За да се осигури правилна работа, е необходимо да се избегне
инсталирането на хоризонтални участъци, тъй като те са предмет на пепелно запълване с последващо
намаляване на предвидената секция, както и избягване на прекомерната употреба на криви (максимум 2), които
трябва задължително да бъдат фиксирани стабилна, за да гарантира максимална сигурност и понижени пад на
налягането.
ГОРИВО
Пелетете са гориво, което идва под формата на малки цилиндри с диаметър от около 6 мм и максимална
дължина от 20-25 мм, получени чрез компресиране на дървени стърготини, нарязано дърво, малко дървесен
прах, без използване на добавки, багрила и чуждестранни материали.
Винаги проверявайте дали в опаковката на пелетите са показани подробностите за сертификатите за качество,
отнасящи се до международните стандарти DIN Plus, 51731 и Ö-NORM M7135 иUNI EN 14961 (клас A1 или A2)
Печката / отоплителната камина / котела е изработена за изгаряне на пелети от не-смолиста есенция и без
изкуствени свързващи вещества, за предпочитане извлечени от бук. Използването на мокри пелети причинява
лошо изгаряне и неизправност, затова се уверете, че се съхранява в сухи помещения и на поне един метър от
всеки източник на топлина.
Различните характеристики на пелетите по време на фазата на изгаряне също определят различни
"инкрустирания" на горивната камера.
Забележка: Използването на пелети с характеристики, различни от посочените по-горе, намалява ефикасността
на камината, създава натрупвания, запушване на дюзите и дренажни тръби, лошо изгаряне, замърсява стъклото
и изисква ново калибриране на параметрите на горене. Не се гарантира правилно функциониране с вид пелети,
различни от гореспоменатия тип.
Използването на лоши пелети или друг материал уврежда функциите на вашата камина, определя
прекратяването на гаранцията и липсата на отговорност на производителя.
ЗАРЕЖДАНЕ С ПЕЛЕТИ
За да заредите пелетите в камината, отворете специалната врата, въведете пелетите директно от торбичката
или използвайте специални съдове или лопатки.
Внимавайте да не въвеждате пластмасови парчета от торбичката или всяка друга част, използвана за
запечатване на торбите заедно с пелетите.
Препоръчително е да заредите пелетите, когато машината е изключена и студена, в противен случай се пазете
от горещите части на печката. Не поставяйте пълната торба за пелети върху печката, ако има керамични части,
тъй като теглото може да ги счупи.
Ако има нужда от зареждане на пелетите, когато печката е включена, внимавайте да не поставяте торбата върху
горещи повърхности и да избягвате контакт с тези повърхности, за да избегнете изгаряния.
Не отстранявайте защитите в контейнера за пелети.
Използвайте само дървесни пелети диам. 6 мм.
В камини със затворена камера, вратата на пелетите се контролира от електронната платка, така че ако
капакът не е правилно затворен, камината няма да зареди пелетите и ще генерира аларма "NO SIC DEP"
ХИДРАВЛИЧНО СВЪРЗВАНЕ (САМО ЗА ПРОДУКТИ: КАМИНИ С ВОДНА РИЗА И КОТЛИ)
Хидравличната връзка е много лесна за извършване, но силно се препоръчва тя да бъде направена от
специализиран водопроводчик. Свързват се подаващата и връщаща тръба на инсталацията директно към 2
връзки на гърба на машината (виж фигурите от задната страна на камините / котлите).
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Препоръчително е да се монтират 2 сферични вентила между камина / котела и системата, за да се допусне всяка
намеса, без да се налага да се изпразване напълно на инсталацията. Пак в задната част на камината / котела има
изпускане на предпазния клапан ½ ", към който трябва да се свърже отвеждащата тръба. Предпазният клапан е
монтиран във вътрешността на котела.
ВАЖНО: Преди пускане на камината / котела, тръбите и отоплителните елементи трябва да бъдат
почистени добре чрез циркулиране на вода. Тази операция е важна, за да се избегне натрупването на
чужди тела в различните компоненти на машината с риск от застрашаване на тяхната експлоатация.
ПЪЛНЕНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯТА (САМО ЗА ПРОДУКТИ: КАМИНИ С ВОДНА РИЗА И КОТЛИ)
След като хидравличните връзки с тръбната мрежа са готови, системата може да бъде запълнена.
Под горната част и към предната част на печката (виж снимка 1) ще намерите автоматичен предпазен вентил,
който обикновено има горна капачка, изработена от пластмасов материал, която трябва да се развие, за да се
позволи на въздуха да се оттича. Заедно с автоматичния клапан ще намерите ръчен вентил за изсмукване на
въздуха. Отворете кранчето за пълнене, докато индексът на манометъра достигне приблизително 1 бар.
По време на тази операция се препоръчва обезвъздушаване на вътрешния въздух през ръчния вентилен клапан,
разположен под капака на камината / котела. Тази операция трябва да се извърши при изключена машина.
Обърнете специално внимание, за да предотвратите намокрянето на задната част на дисплея от водата,
излизаща от ръчния предпазен вентил. След като системата бъде отворена и показаното налягане е достигнато,
камината / котелът може да се включи.
От време на време проверявайте дали налягането на системата винаги остава между стойностите 0,8 и 1,0 на
хидрометричната скала (очевидно със студена машина).

Foto 1
Ръчен вентил за обезвъздушаване

Автоматичен вентил за обезвъздушаване (jolly)

ВАЖНО: Ако по някаква причина налягането се увеличава или намалява, добре е да откриете причината и
да възстановите налягането:
НАЛЯГАНЕТО Е НИСКО: отворете крана за пълнене до достигане на желаното налягане (1 bar).
НАЛЯГАНЕТО Е ВИСОКО: изтеглете малко вода от ръчния обезвъздушителен вентил на радиаторите, завъртете
съответното копче, докато се достигне желаното налягане (1 bar).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
1
2
3
4

Оставете водата да циркулира за няколко минути, за да позволите общото обезвъздушаване през клапана
jolly.
Проверете показаното налягане върху манометъра. Ако това е по-малко, увеличете го между 0,8 и 1 бар, като
използвате крана за пълнене.
Добра практика е да се осигури обезвъздушаване на всички отоплителни елементи.
Избягвайте да пускате в действие циркулационната помпа с празен котел.
Забележка: Ако системата не е напълно обезвъздушена, котелът не може да работи
ВИД НА ИНСТАЛАЦИЯТА (САМО ЗА КАМИНИ С ВОДНА РИЗА И КОТЛИ)

АВТОНОМНА ФУНКЦИЯ
Котелът може да работи самостоятелно, като го свързвате директно към отоплителната система чрез радиатори
или към подови серпентини. Посочените мощности се отнасят до идеални системи (радиатори от алуминий,
изолирани медни тръби). Значителните разлики намаляват отопляемите температури.
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ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА
Възможно е котелът да се монтира успоредно с друг генератор на топлинна енергия със затворен или отворен
кръг.
ПРОИЗВОДСТВО НА САНИТАРНА ВОДА И КОМБИНАЦИЯ ЗА СЛЪНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ
Чрез свързване на подходящ акумулиащ бойлер е възможно да се подаде топла вода за различни санитарни и
битови нужди

ИНСТАЛАЦИЯ С РАДИАТОРИ

ИНСТАЛАЦИЯ С РАДИАТОРИ И БОЙЛЕР ЗА БГВ

A = БОЙЛЕР
B = ТРИПЪТЕН МОТОР ВЕНТИЛ
C = ВХОД НА СТУДЕНА ВОДА
D = ПОДАВАНЕ НА ВОДА ЗА БГВ
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ИНСТАЛАЦИЯ СЪС СЛЪНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ

A = Слънчев колектор
B = Котел на газ
C = Нискотемпературно подово отопление
D = Радиатори
E = Акумулиращ съд буфер
F = Подаване на вода за БГВ
G = Вход на вода за БГВ
H = Помпа
I = Смесителен вентил
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ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР EVO LCD

ПП. Ако таблото е конфигурирано за котли, вентилатора (Motore Aria) се заменя от помпата.
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Свързване на електронен контролер EVO LCD
Конектор JP1.
ПИН

Описание

1
2
3
4
5
6
7
8
Конектор JP2

Вход датчик за температура на димните газове NTC 1K 200°C
GND
Вход датчик за температура на вътрешната среда NTC 10K 25°C
Външен вход Crono/GSM
GND
Изход управление GSM
Вход сигнал Encoder
+5V ENcoder

Клема
Описание
1
Вход защита Пресостат / Термостат
2
Вход защита Пресостат / Термостат
3
Несвързан
Конектор JP3.
Клема
Описание
1
Изход мотор аспиратор на димни газове
2
Изход мотор топлообменник или помпа
3
Изход мотор шнек
4
Изход за запалване
5
Вход фаза 230Vac
6
Вход неутрален 230Vac и общи изходи
7
Вход неутрален 230Vac и общи изходи (само STK)
Connettore JP8.
Клема

Описание

1
GND сериен
2
Сигнал RX TTL
3
Сигнал TX TTL
4
+5V Сигнал
Конектор JP9.
Клема
1
2
3
4

Описание
Вход Изход (не се използва с датчик Huba 401)
+12Vdc 50mA (Захранване датчик Huba 401 червен кабел)
Вход сигнал (Сигнал датчик Huba 401 жълт кабел)
GND (GND Датчик Huba 401 черен кабел)
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ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР V8RE (КАМИНИ С ВЪЗДУХОВОДИ)

Инструкция за употреба и поддръжка версия 06-18

23

СВЪРЗВАНЕ ЕЛЕКТРОНЕН КОНТОЛЕР V8RE

1

1

Вентилатор околна среда

2
JP1

3

2
Мотор аспирация димни
газове

3

4

JP2

JP13

5

N 230 Vac 50 Hz

6

F 230 Vac 50 Hz

6

1

Вентилатор въздуховод

7

5

Датччик околна среда/вода
Външен термостат

2

8

1

9

Син датчик димни газове

10

Червен датчик димни газове

JP6

JP4

4

Свързване UPS 230 V 50 Hz
3

1

Вход Encoder

1

2

+ 5 V 100 mA

3

GND

2

Сигнал пресостат

3

Сигнал защитен термостат

4

Запалка

7

4
JP12
A

5
6

JP9

Мотор шнек

JP23
T

Конектор дигитален вход
Конектор датчик въздух
Сериен конектор
Термостат за ръчно
нулиране
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КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ LCD (ДИСПЛЕЙ)
Екранът на дисплея е показан на изображението по-долу и позволява да се свързвате с контролера, като просто
натиснете някои клавиши. Дисплеят информира оператора за експлоатационния статус на камината. В режим
програмиране се показват различните параметри, които могат да бъдат променени чрез натискане на клавишите.

Функция на бутоните:
1) Бутон SET: Използва се за влизане в менюто и за потвърждаване на промените на данните по време на
фазата на настройка
2) Бутон AUTO: Позволява да се промени работата на камината от автоматичен към ръчен режим.
3) Бутон ON/OFF: Включване и изключване на камина. В случай на грешка, ако бъде натиснат за няколко
секунди, ще се нулира алармата. Използва се и за излизане от менютата без промяна на данните.
4) TEMP+: позволява увеличаване на желаната температура. Използва се и за превъртане през менюта и
данни.
5) TEMP-: позволява намаляване на желаната температура. Използва се и за превъртане през менюта и
данни.
6) PROG+: Ключ за увеличаване на мощността (от P1 на P5), който също се използва за превъртане в
менюто и данните.
7) PROG-: Ключ за намаляване на мощността от (P5 на P1), който също се използва за превъртане в
менютата и данните.
Значение на отоплителните мощност:
Работната програма (от P1 до P5) представлява топлинната мощност на камината, където:
P1, означава, че подаването на пелети ще бъде минимално, както и горенето (малък пламък). За въздушни
камини подаването на горещ въздух в помещението ще бъде минимално.
P2, означава, че подаването на пелети ще бъде по-голямо в сравнение с P1 и така също и горенето (по-голям
пламък). За въздушни камини подаването на горещ въздух в помещението ще бъде по-голямо в сравнение с P1.
P3, означава, че подаването на пелети ще бъде по-голямо в сравнение с P2 и така също и горенето (по-голям
пламък). За въздушни камини подаването на горещ въздух в помещението ще бъде по-голямо в сравнение с P2.
P4, означава, че подаването на пелети ще бъде по-голямо в сравнение с P3 и така също и горенето (по-голям
пламък). За въздушни камини подаването на горещ въздух в помещението ще бъде по-голямо в сравнение с P3.
P5, означава, че подаването на пелети ще бъде по-голямо в сравнение с P4 и така също и горенето (по-голям
пламък). За въздушни камини подаването на горещ въздух в помещението ще бъде по-голямо в сравнение с P4.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИСПЛЕЯ

След като камината е електрически свързана и след като е поставена на 1, превключвателят, разположен близо
до гнездото, в което е свързан захранващият кабел, на дисплея ще се покажат техническите индикации за вида
на
софтуера,
наличен
за
няколко
секунди; след това
ще се появи по-долу
(първоначалното
меню с изключена камина):
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СТРУКТУРА НА МЕНЮТО ЗА ВЪЗДУШНИ КАМИНИ, КАМИНИ С ВОДНА РИЗА И КОТЛИ
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СТРУКТУРА НА МЕНЮТО ЗА КАМИНИ С ВЪЗДУХОВОД
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ПРИМЕР ЗА НАСТРОЙКА НА ТАЙМЕРТЕРМОСТАТ

Програмируемият термостат ни позволява да настроим запалването и свързаните с него изключвания
според вашите нужди.
За да настроите ТАЙМЕР термостата, следвайте инструкциите по-долу.
Натиснете бутона Set от първоначалното меню и дисплеят ще прочете:

Сега натиснете бутон TEMP + на дисплея се чете:

Натискайки бутон SET на дисплея излиза:

F01 посочва програмата (общо са 30 програми).

За да минете на следващата програма натиснете бутон SET.
Натискайки бутон Prog.+ на дисплея светва денят:

1
Денят (Do= неделя в този случай) се
регулира чрез бутоните Temp+/- и може да
се превъртат всички дни на седмицата (Do,
Lu, Ma, Me, Gi, Ve, Sa). Има още 2
възможности: LV което посочва от
понеделник до петък и SD което индикира
събота и неделя
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След като настроите деня, продължете с натискане на клавиша Prog. + И часовете ще мигат на дисплея.
За да зададете часовете, използвайте клавишите Temp. +/-.
2

1

2

След като сте настроили часовете, натиснете клавиша Prog. + И минутите ще бъдат настроени.
За да зададете минутите, използвайте клавишите Temp. +/-.

2
1

След като сте настроили минутите, натиснете отново клавиша Prog. +, За да преминете към желаната
температура.
За да зададете желаната температура, използвайте клавишите Temp. +/-.

Предупреждение: ако е въздушна суха камина, тази стойност представлява желаната температура в
помещението, ако е камина с водна риза, стойността представлява желаната температура на водата (55°)
За да продължите натиснете бутон Prog.+
Задайте желаната мощност с бутони Temp. +/-.

За да получите добър резултат, препоръчваме да поставите високи мощности (3,4,5), за да отоплите
помещението бързо; при достигането на температурата камината ще модулира мощността.
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За камина с водна риза и котел задавайте винаги мощност 5: Камината или котелът ще работят при мощност
5 до достигане на зададената температура на водата, след това ще премине към фаза модулация.
За да продължите с настройките натиснете бутон Temp. +/-

Тази настройка (ON-Off), която може да се
избере чрез клавишите Temp +/-, показва
дали е включено запалване (ON) или
изключено (OFF).

При следващо натискане на бутон PROG.+ светва надпис No A./Abil.

Тази настройка ни позволява да разрешим или да не разрешим настроената програма. По този начин можем
да съхраняваме програми с различно време и да решаваме кои да ги използваме. Очевидно, ако е разрешено,
тя се изпълнява, иначе се игнорира.
Пример: предполагаме, че искате да зададете запалване, което трябва да се извършва всеки работен ден от
седмицата (от понеделник до петък) в 07:00 часа, при температура на околната среда 22 ° C и при мощност 5,
настройката ще бъде както следва:

Натискате SET
за да потвърдите

След като сте настроили запалването и потвърдите с бутона SET, дисплеят автоматично ще покаже F02,
втората програма
Да предположим, че искате да изключите камината всеки работен ден от 09.00 часа, настройката ще бъде
както следва:

Потвърдете с SET настройките.
Ако искате да излезе от програмирането, натиснете бутон 1/0; ако искате да продължите, натиснете бутон SET
и на дисплея се появява програма F03, която трябва да бъде настроена.
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Всеки път, когато влизате в менюто PROG. СЕДМИЧНА автоматично се предлага програмата F01; за да
промените, изберете елемента, който ще се промени с клавишите Prog +/-, ако вместо това искате да получите
достъп до друга програма, натиснете клавиша SET и ще се представят следващите програми.
След като е настроен таймер-термостата, за да активирате заредените настройки, натиснете клавиша
AUTO, с който е активиран режимът AUTO; сега, когато камината е изключена, дисплеят ще се появи:

Активиране на.
AUTO

Показване на дисплея, когато камината е изключена с активиран таймертермостат.

Препоръки:
 Винаги помнете, че за да активирате желаната функция в рамките на различните програми,
трябва да проверите дали думата "Abil" е налице, в противен случай програмата няма да бъде
изпълнена.
 Само с функцията AUTO могат да се изпълняват програмите за превключване и изключване,
затова проверете наличието на този напис на дисплея, в противен случай активирайте
функцията, като натиснете клавиша AUTO.
 Не забравяйте да проверите точността на датата, часовете и минутите, преди да направите
седмичния график.
 Следвайте реда на програмирането и стриктно избягвайте припокриване на времето.
 Включването и изключването трябва да бъдат настроени в рамките на деня, а не в края на два
дни (не се включва в 22 часа и изключва в деня след 1.00).
 Само когато режимът AUTO е активиран, ще се извършат програмираните запалвания и
изключвания, проверете дисплея.
 Внимание: чрез натискане на клавиша AUTO, когато функцията AUTO вече е активирана,
системата превключва на ръчната функция.
ФУНКЦИИ НА ТЕРМОСТАТА

Изберете функцията, като натиснете бутона SET и ще се появи на дисплея:

Натискайки бутон TEMP. +/- е възможно да изберете следните опции:
 Вътрешен термостат
o Фабрично настроен. В тази конфигурация камината / котелът не отчита външния вход.
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 Външен термостат
Външният вход се активира с тази конфигурация. Всяка седмична програмирана програма остава
оперативна
Сухи въздушни камини
При затворен външен контакт камината
спазва настройките на дисплея и модулира
мощността до достигне на зададената стайна
температура .

Камини с водна риза и котли:
При затворен външен контакт котелът
автоматично задава работната мощност, за да
доведе водата до избраната от дисплея
температура и модулира впоследствие.

При отворен външен контакт камината работи
при мощност 1, независимо от температурата
на околната среда

При отворен външен контакт котелът
превключва на мощност 1, независимо от
температурата на водата

 Cro/GSM Prog. 2
o Външният вход се активира с тази конфигурация. Седмичните графици са изключени. Активирайте
тази функция винаги, когато камината / котелът е изключена.
Сухи въздушни камини
Когато външният контакт се затвори, камината
стартира цикъла на запалване. След като
цикълът на запалване бъде завършен,
камината ще работи на мощност 2 (стойност
по подразбиране при параметър 52). Когато
достигнете зададената температура,
камината ще модулира мощността

Камини с водна риза и котли:
Когато външният контакт се затвори, котелът
стартира цикъла на запалване.
След като фазата на запалване бъде
завършена, котелът автоматично ще избере
работната мощност въз основа на
необходимата температура на водата.
Когато се достигне необходимата температура
на водата, котелът ще модулира мощността.

Когато външният контакт се отвори, камината
преминава на мощност 1 и започва цикълът
на гасене

При отваряне на външния контакт котелът
стартира цикъла на изключване.

Специални условия при изборна Cro/GSM prog 2
- ако по време на цикъла на запалване външният контакт е отворен, камината / котелът не се
изключва, целият цикъл на запалване е завършен и само след активирането на цикъла на гасене.
- ако камината / котелът е включена от дисплея с отворен външен контакт, той може да се изключи
само от дисплея.
-ако камината / котелът е изключена от дисплея с външен контакт затворен, рестартирането може
да се осъществи само при отваряне на външния контакт, трябва да остане отворено за най-малко
60 секунди и след това да е затворено.
Външният контакт се подготвя само за окабеляване на котела. В близост до електронната платка има 2
броя фийони, свързани съответно с два проводника, един сив и един кафяв.
ПАРАМЕТРИ НА КАМИНИ, КАМИНИ С ВОДНИ РИЗИ И КОТЛИ

Натиснете бутона SET, за да влезете в менюто. Ще се появи надпис:
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С бутоните TEMP +/- е възможно да промените захранването с пелети със стойности от -50% до + 50%. Очевидно
трябва да бъдете много внимателни при промяната на този процент, тъй като той променя количеството на
пелетите, въведени във всички мощности и етапи на запалване. Препоръчва се функцията да се използва само
за коригиране на дозата на пелетите след смяната на типа пелети. Електрониката обаче контролира работните
температури и ако те надхвърлят предварително зададените стойности, автоматично намалява количеството
пелети.
Бъдете внимателни и в намаляването на количеството пелети, тъй като дозата се намалява във всички
мощности, включително минималната, като рискува спирането на камината/котела поради липса на пелети.
Ако в менюто се покаже съобщението Auto, това означава, че има софтуер, който автоматично управлява
дозирането на пелетите, поради което не е възможно да се промени стойността.
Ако искате да излезете от менюто, натиснете бутон 1/0.
Натискайки сега бутона PROG.+, на дисплея се чете:

С бутоните TEMP +/- е възможно модифицирането на изсмукването на димните газове с стойности от -50% до +
50%. Ако не сте експерт по регулиране на изгарянето, избягвайте да използвате тази функция, тъй като тя
променя количеството въздух, въведен за горене. Тази функция обикновено се използва за адаптиране на
камината / котела към характеристиките на комина: при наличието на малки комини за отработени газове има
тенденция да се увеличава всмукването на въздух, докато при комини със стойности над 12-15 Pa ние сме
склонни да намаляваме количеството въздух. Някои видове пелети изискват калибриране на димните газове с
по-високи стойности от тези.
Ако в менюто се появи съобщение Auto, това означава, че има софтуер, който автоматично управлява
мощността на двигателя за димни газове, поради което не е възможно да се промени стойността
Ако искате да излезете от менюто, натиснете 1/0.
Натискайки сега бутона PROG.+, на дисплея се чете:

Тази функция е активна само за сухите камини.
С бутоните TEMP+/- е възможно да промените вентилацията в помещението. Не се препоръчва да променяте
мощността на вентилатора, особено ако тя е намалена. Камината е снабдена със системи за контрол, които
евентуално може да се задействат и да даде грешки за прегряване.
При камините с водна риза и котлите, тази функция съществува, но няма никаква функционалност. При
камините с ВЪЗДУХОВОД менюто не съществува.
Ако искате да излезете от менюто, натиснете бутон 1/0.
Натискайки сега бутона PROG., на дисплея ще се покаже (само за сухи камини):

С бутоните TEMP+/- е възможно да активирате функцията. С натискането на бутона TEMP+ на дисплея ще се
покаже:
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При всяко следващо натискане на бутона TEMP+ стойността на stand-by се увеличава.
Активирайки функцията stand-by камината изгасва когато отчетената стайна температура се надвиши поне с 3°C.
Камината ще се включи отново автоматично когато температурата в стаята падне под 1°C спрямо зададената.
Тази функция при камините с водна риза и котлите не съществува.
Потвърдете с SET направения избор.
ИЗБОР НА МОЩНОСТ ЗА ВЪЗДУХОВОДА (САМО ЗА КАМИНИТЕ С ВЪЗДУХОВОД)

С бутоните PROG +/- е възможно да изберете мощността на въздуховода:
0= въздуховод изключен
1,2,3,4,5 = различни настройваеми мощности
Препоръчваме ви да изберете мощност, която е подходяща за вашите нужди, собено ако използвате високи
скорости на въздуховода.
НАСТРОЙКА ТАЙМЕР (САМО ЗА КАМИНИ С ВЪЗДУХОВОД)

При натискането на бутона SET на дисплея ще се покаже:

С бутоните PROG +/- могат да се изберат различни настройки, а с бутонитеTEMP +/- различни стойности:
Off / On =Off за изключване, On за включване
Prog.1 =показва мощността с която трябва да работи камината (ако се отнася за включване)
1 Ore

=Време за забавяне

No Abil / Abil = Функцията не е активирана или функцията е активирана
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ВКЛЮЧВАНЕ НА ЕДНА КАМИНА С/БЕЗ ВОДНА РИЗА ИЛИ КОТЕЛ
За да включите камината/котела е необходимо да натиснете за няколко секунди бутона START(

).

Камината автоматично ще започне фазата за запалване и отопление.
Внимание: Ако е първо включване, и е първо зареждане на пелети, ще е необходимо да направите няколко
цикъла на запалване докато пелетите започната да се подават.
Също и в случай на включване, след автоматично изключване причинено от липса на пелети (Код грешка 5), ще
се появи грешка при запалване поради изпразването на подаващия механизъм за пелети.
Ако се подаде команда за запалване във фазата на охлаждане, камината минава в режим на изчакване докато
температурата на димните газове не падне под определяната температура за изключване на камината.
При стартиране на запалването, на дисплея ще се покаже:

Камина без водна риза

Камина с водна риза

Дисплей във фаза на запалване

Дисплей във фаза на запалване

Дисплей във фаза на работа

Дисплей във фаза на работа

Ta показва отчетената температура на помещението

Ta показва отчетената температура на водата

Ti показва зададената температура на помещението
(може да се променя с бутони TEMP +/-

Ti показва зададената температура на водата (може
да се променя с бутони TEMP +/-

P5 показва работната мощност (може да се променя с
бутони PROG+/-)

P5 показва работната мощност (не може да се
променя/автоматичен избор)

Когато Ta е равна или по-голяма от Ti камината
модулира мощността и минава на минимум.

Когато Ta е равно или по-голямо от Ti камината
започва
да
модулира
мощността,
избирайки
необходимата мощност за да поддържа зададената
температура.

Ако е активирана функцията Stand-By с делта 3°C и се
случи, че Ta надвиши Ti с поне 3°C камината ще отиде в
автоматично изключване и на дисплея ще се изпише
“STAND-BY”; щом Ta падне под стойността на Ti
камината ще се включи отново автоматично.
Препоръчително е да изберете подходящо делта t за да
предотвратите чести изключвания, последвани от
незабавни включвания.

Двете 2 стрелки във високата част в дясно показват
дали системата за управление на горивния процес
променя засмуквания въздух увеличавайки или
намалявайки го.
Фабрично е зададено делта t 10°C, следователно ако
Ta премине Ti с 10°C lкамината се изключва
автоматично и на дисплея се показва “ECONOMIA
PELLET”. Щом Ta падне под стойността на Ti камината
се включва отново автоматично.
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ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЕДНА КАМИНА С/БЕЗ ВОДНА РИЗА ИЛИ КОТЕЛ
За да изключите камината е достатъчно да натиснете бутона STOP на LCD дисплея. Системата, чрез
контролирано охлаждане, ще доведе до изключване на камината. По време на фазата на изключване на дисплея
ще се показва:

След приключване на процедурата по изключване камината ще изключи окончателно (процедурата по
изключване може да продължи 15-20 минути, в зависимост от настройките и типа камина/котел). При пълно
изключена камина дисплеят ще изпише: “stufa spenta”.
САМО ЗА КАМИНИ С ВОДНА РИЗА С ВЕНТИЛАТОР ЗА ПОМЕЩЕНИЕТО
Някои модели от камините с водна риза има възможност да имат допълнително вентилатор (Опция).
При тези модели в задната част на камината с водна риза се намира врътка (виж примерното изображение на
камина с водна риза Idro 13) която позволява да се регулира мощността на вентилатора. По посока обратна на
часовниковата стрелка е възможно да изключите напълно вентилатора. Вентилаторът се активира само когато
температурата на съоръжението достигне 50 °C, а при по-ниски температури се изключва автоматично.
Препоръчително е да държите включен вентилатора постоянно, ако е наличен.

ДИАГНОСТИКА ГРЕШКИ
По време на работа, ако системата разпознае аномалия, камината ще се изключи следвайки процедурата по
охлаждане и показвайки на дисплея съобщение с грешка, която може да се рестартира само ръчно.
ПРОЦЕДУРА ЗА РЕСТАРТИРАНЕ НА АЛАРМА
Щом системата разпознае аномалия съоръжението преминава в контролирано автоматично изключване, като по
време на тази фаза на определени интервали се активира звукова аларма.
•
•
•
•
•
•

Изчакайте да приключи целият цикъл на изключване
Вижте коя грешка се появява на дисплея
Предприемате действия, ако може да се реши причината
Рестартирайте алармата натискайки за няколко секунди бутона 1/0
На дисплея се появява “SVUOTARE IL BRACIERE”
Проверете дали пепелника чист
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•
•

Изчистете грешката “SVUOTARE IL BRACIERE” задържайки за няколко секунди заедно бутоните
SET+ 1/0
Включете отново съоръжението

Грешките които се показват са следните:
Грешка

Тип грешка

Възможни причини

Възможни решения

Грешка 1

Неуспешно запалване

Повреден нагревател

Напълнете контейнера с
пелети

Липса на пелети
Почистете пепелника
Замърсен пепелник
Обадете се на сервиза
Повреден датчик димни газове
Запалване в помещение с
много ниска температура
Грешка 2

Аномалия вентилатор димни
газове

Отворена врата
Неправилно поставен
пепелник

Проверете дали вратата е
затворена
Проверете позицията на
пепелника

Датчика за поток повреден
Обадете се на сервиза
Мръсна камина

Грешка 3

Недостатъчно засмукване на
въздух

Мръсен пепелник

Почистете пепелника

Прекалено много пелети при
запалване

Проверете дали вратата е
затворена

Лоша ефективност на комина

Проверете позицията на
пепелника

Неправилно поставен
пепелник

Обадете се на сервиза

Мръсна камина
Грешка 4

Висока температура на водата

Въздух в котела

Обезвъздушете котела

Въздух в помпата

Обезвъздушете помпата

Помпата не работи

Обезвъздушете инсталацията

Датчик вода повреден

Проверете да няма затворени
кранове, които да блокират
циркулацията на вода

Водата не циркулира в
инсталацията

Обадете се на сервиза
Грешка 5

Липса на пелети

Липса на пелети

Заредете с пелети

Минимално количество пелети

Ако не падат пелети,
изпразнете контейнера за
пелети и премахнете
евентуалните чужди тела,
които блокират системата за
подаване на пелети.

Повреден датчик димни газове
Блокирал шнек

Обадете се на сервиза
Грешка 6

Аларма пресостат

Отворена врата

Затворете вратата

Отворена врата за пелети

Затворете вратата за пелети

Неправилно поставен

Проверете позицията на
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пепелник

пепелника

Мръсен пепелник

Проверете термостата да не
се е задействал

Мръсна камина
Обадете се на сервиза
Запушен комин
Термостата
Грешка 8

Грешка 9

Липса на ел. захранване

Вентилатор димни газове

Липса на електрическо
захранване

Проверете щепсела дали е
поставен добре

Колебания в напрежението

Проверете мрежата

Щепсела за захранване не е
добре поставен

Обадете се на сервиза

Аномалия във въртенето на
вентилатора за димни газове

Проверете чистотата на
елемента “T” за ревизия

Вентилатор димни газове
мръсен

Обадете се на сервиза

Вентилатор димни газове
повреден
Датчик двигател повреден
Грешка 10

Прегряване на платката

Липса на вентилация на
платката

Обадете се на сервиза

Повреда на захранването на
платката
Грешка 11

Аларма изтекъл срок

Само ако функцията е била
умишлено активирана

Грешка 13

Аларма въздух за горене

Твърде много пелети

Почистете пепелника

Мръсен пепелник

Проверете позицията на
пепелника

Неправилно поставен
пепелник

Проверете дали е затворено
добре чекмеджето за пепел,

Мръсна камина
Обадете се на сервиза
Мръсен комин
Неправилно поставен
пепелник
Грешка 14

Висока температура димни
газове

Твърде много пелети

Проверете дали вентилатора
работи

Недостатъчна вентилация
Повреден вентилатор

Използвайте по-ниска
мощност

Мръсна камина

Обадете се на сервиза

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА КАМИНА С ВОДНА РИЗА/КОТЕЛ

Внимание: Операциите по почистване на всички части трябва да се извършват при напълно студенa
камина/котел и изваден от електрическата мрежа контакт!
Почистването и обикновената поддръжка, ежедневно или ежеседмично, са отговорност на клиента.
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Дейностите по поддръжката и почистването на камината зависят от различни фактори: употребата, вида на
пелетите, изискваното изпълнение, комина. Дори ако използвате системи за зареждане на пелети (контейнери)
извън котела, които гарантират много продължителна автономия, е добре да проверите правилното
функциониране на котела поне веднъж дневно.
Следните операции трябва да се извършат, ако е необходимо, за да се осигурят най-добрите условия за горене.
Почистване на решетката (препоръчително всеки 1-2 дни):
∗
∗
∗

∗

Отстранете шлаката, която е отложена в камината и отстранете вероятните покрития.
Внимателно почиствайте всички отвори за преминаване на въздуха в камината.
Проверете дали опорната основа е чиста: ако решейката не седи добре и изтегля въздух, камината няма
да се включи и / или да не функционира; тя също така може да позволи връщането на дим в контейнера
за пелети.
Поставете правилно решетката.

Почистване на стъклото
∗ Почиствайте стъклото с влажна кърпа, хартиена кърпа или с влажна кърпаот появилата се пепел
∗ Не използвайте химически и / или агресивни продукти
Ако стъклото се замърси с черен дим, решетката вероятно е замърсена или въздухът за горене трябва да се
увеличи.
Ако стъклото изисква по-висока честота на почистване, проверете тягата на комина и фукса. Препоръчва се
ветроупорна вентилационна шапка.
Почистване на пепелника
∗ Периодично изпразвайте ваната и пепелника
Препоръчително е да използвате прахосмукачката с фин филтър.
Почистване от натрупани пелети
Всеки 500/1000 kg на изгорени пелети е препоръчително да проверете дали върху дъното не са останали
стърготини.
• Почистете внимателно дъното
Следните операции трябва да се извършват на редовни интервали, за да се осигури перфектно изгаряне:
•
•

Отворете вратата и подсушете огнището с подходяща прахосмукачка;
извадете решетката, почистете я внимателно от всякакво натрупване (виж снимката по-долу),
включително дупките, които позволяват преминаването на въздуха за горене. Тази операция е найважната и деликатна, трябва да се извършва винаги, когато забележите неизгорелите остатъци в
камината (ако камината е добре регулирана и използвате качествени пелети, операцията трябва да се
извършва на всеки 15-20 часа на работа);

Пример за запушена решетка

•
•
•
•

Същата решетка след почистване

продухайте ваната, почистете ръбовете, преди да ги поставите;
върнете на мястото й решетката, като внимавате да я поставите правилно в корпуса й, като се уверите, че
тя лежи правилно в основата;
по време на изваждането и повторното позициониране на решетката, внимавайте да не удряте запалката;
Изпразване на пепелника: на някои машини пепелникът е фиксиран посредством гайки, а в други - е
свободно вътрешно поставен. В първия случай, развийте гайките и извадете пепелника, важно е да го
поставите правилно и да затворите напълно. Във всички случаи се препоръчва също така да се почисти
вътрешността на корпуса на пепелника, за да може да се върне в правилната позиция;

Турболатор
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Foto 3

•

•

понякога за камини / котли с 18-20-24 и 35 kW се препоръчва да се разклатят турбулаторите
(спиралите), които са в горната част на горивната камера (снимка 3). Те имат функцията да
увеличават топлообмена и тяхното редовно почистване позволява да се увеличи работното време на
котела, без да е необходима намеса. За да постигнете добър резултат, може да удряте
турбулаторите с нещо твърдо, например накрайника на прахосмукачката, с която чиститие камината
или с метален предмет ръжен/щипки. Те се движат във вертикална посока и са на разстояние от
около 2 cm, специално предназначени за разрешаване на движението
почиствайте стъклото за проверка с влажна кърпа.
ПОДДРЪЖКА ИЗВЪН СЕЗОНА

В края на всеки сезон, преди да изключите камината / котела, препоръчително е напълно да извадите пелетите
от резервоара.
През периода на неизползване печката трябва да бъде изключена от електрическата мрежа.

Поне
веднъж
годишно

всеки
500/600
часове
работа

всеки
200/250
часове
работа

всеки 60/80
часове
работа

всеки 25/30
часове
работа

всеки 8/10
часове
работа

Всеки ден

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ЦИКЛИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ

Почиставене на решетката
Почистване на стъклото

Продухване на горивната камера

Изпразване на пепелника
Почистване на плъзгача под пепелника и
проверка на целостта на уплътненията на
вратата
Почистване на предната част на камината
(в долната част, където се намира въздушният
вентилатор за стаята)
Почистване на контейнера за пелети
Може да се обърнете към специализиран
персонал за
Почистване на фукса за отработените газове,
камерата за димните газове и отвеждащите
тръби, проверете ефективността на тягата и
уплътненията, чисти въздуховоди
Почистване на комина

Почистването на комина се препоръчва поне веднъж годишно. Ако има хоризонтални участъци, е необходимо
периодично да се проверява и премахва натрупването на сажди. Данните, показани в предишната таблица, са
само ориентировъчни. Честотата, с която се почиства отвеждаща система за отработените газове, трябва да се
определи въз основа на използването на термокамината / котела и вида на инсталацията. Производителят
препоръчва да разчитате на оторизиран сервизен център за поддръжка и почистване в края на сезона.
Последният може да извърши и обща проверка на компонентите.
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Сертификатът 303-5 задължава да извършва годишни проверки от квалифицирани техници.
В случай на липса на редовно почистване и поддръжка, гаранцията става невалидна.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОМПОНЕНТИТЕ

Мотор редуктор: ,оторът задвижва въртенето на шнека, който има за задача да приведе пелетите, които се
намират в товарния бункер, в горивната камера.
Електронно управление: всички входове и изходи на термокамината / котела (контролен панел, вентилатори,
сонди) се управляват от електронното управление, което регулира и контролира уреда, осигурявайки оптимално
функциониране и пълна безопасност.
Изключвател: той е снабден с предпазител от 4А, който може да се смени, като се извади с обикновена отвертка
(преди това изключете захранването!)
Температурен датчик за вода: чрез контролния панел е възможно да се настрои желаната температура на водата,
пелетните камини / пелетен котел ще могат да го поддържат постоянни.
Диференциален датчик: В случай на запушване на димохода или случайно отваряне на вратата, това устройство
се намесва директно върху електронната платка, която незабавно осигурява охлаждане и изключване на
камината. Сензорът измерва налягането в камината
Вентилатор димни газове: има функция за засмукване на въздуха за горене, да го приведе в контакт с пелетите в
горивната камера за изгаряне и за отвеждане на изпаренията. Това устройство позволява перфектно изгаряне на
пелети, увеличаване на термичната ефективност и намаляване на пепелта.
Водна помпа: има функцията да циркулира водата вътре в камината / котела, като позволява правилен
топлообмен между металния обменник в контакт с пламъка и водата.
Предпазен термостат с ръчно нулиране: това е двойно предпазно устройство, което се намесва, ако тялото
на машината надвиши определени температури. Това устройство блокира падането на пелетите и трябва
да се нулира ръчно след операцията.
Запалка: пламъкът се стартира чрез изгаряне на пелетите, генерирано от потока на горещия въздух на
запалката. Въздухът, преминаващ през тръбата за поддържане на съпротивлението, се нагрява и се
подава във камерата за висока температура, където се запалват пелетите от прегряването им.
Това позволява печката да се включи автоматично по всяко време, по желание на потребителя.
Технически характеристики: 230 V 250 W
Никога не изключвайте уреда от щепсела по време на изключване на камината при грешка.
Важно е да съобщите на център за техническа помощ за съобщението, показано на дисплея.
Оригиналните части трябва да се използват за поддръжка и ремонт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ
Обърнете се към сервизния център, за да извърши първото запалване, изпълнявайки всички стъпки и има за
задача да обясни на крайния потребител работата и регулирането на камина / котела във всички фази; той има
също така задачата да съветва потребителя относно най-добрата позиция за инсталиране на машината, за да се
постигне най-доброто представяне от уреда.
Първоначалният пуск и експлоатационната поддръжка не са включени в цената на уреда.

ИЗВЪРШВАЙТЕ ПЕРИОДИЧНАТА ПОДДРЪЖКА, КОЯТО СЕ ПРЕПОРЪЧВА !!!
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РАЗМЕРИ, ОПАКОВКИ И ВРЪЗКИ ЗА ВЪЗДУШНИ КАМИНИ
ЛЕГЕНДА
A Фукс
B Засмукване на въздух
C Превключвател on/off
D Термостат с ръчно нулиране
E Въздуховод диаметър 80 mm

Общи размери и възможни изходи на димните газове за модели Luna e Luna più
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Фиксиране за стена на камина модел Luna

Фиксиране на камината на основата (опция) и фиксиране към стената на основата – мод. Luna
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Връзки и размери на модели Marina и Marina Eco

MARINA ECO

MARINA

Връзки и размери на модели Venere
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Връзки и размери на модели Zingara и Zingara Eco

Връзки и размери на модели Murano, Murano carré, Eolo9, Eolo12

MURANO
Murano Carré

EOLO 9 - Eolo12
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Връзки и размери на модели TORCELLO

Връзки и размери на модели Anna и Anna Più
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Връзки и размери на модели Anna 2018

Връзки и размери на модели Allegra 13, Allegra Eco 13, Allegra Ring, Allegra Più и Gaia
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Връзки и размери на модели Sirio

Връзки и размери на модели Milù 11- Milù14 - STAR
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Връзки и размери на модели ELBA
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РАЗМЕРИ, ОПАКОВКИ И ВРЪЗКИ ЗА КАМИНИ С ВЪЗДУХОВОД

ЛЕГЕНДА
A Фукс
B Засмукване на въздух
C Превключвател on/off
D Термостат с ръчно нулиране
E Въздуховод диаметър 80 mm

Връзки и размери на модели TORCELLO
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Връзки и размери на модели SIRIO
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Връзки и размери на модели ISCHIA
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РАЗМЕРИ, ОПАКОВКА И ВРЪЗКИ НА КАМИНИ С ВОДНА РИЗА И КОТЛИ

ЛЕГЕНДА
A

Фукс

B

Засмукване на въздух

C

Превключвател on/off

D

Термостат с ръчно нулиране

F

Подаваща ¾ M

G

Връщаща ¾ M

H

Изход предпарен клапан ½”

I

Манометър

L

Врътка за регулиране на вентилацията

Връзки и размери на модели IDRO13 - 13 kW

IDRO 13

IDRO 13 CERAMICA

IDRO 13 CALDAIA
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Връзки и размери на модели IDRO15- 15 kW
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Връзки и размери на модели IDRO18 Ring – 18kW

Връзки и размери на модели IDRO1 - 20kW
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ВРЪЗКИ И РАЗМЕРИ ALFA 20 – 20kW

Alfa20

Котел Alfa20

Връзки и размери на модели IDRO2 – 24kW
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Връзки и размери на модели котел 34 kw
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ТАБЛИЦА, ОБОБЩАВАЩА ИНТЕРВЕНЦИИ ПРИ ПОДДРЪЖКА / ТЕХНИЧЕСКА НАМЕСА

Дата

Събитие
A)Първо
включване
B)Почистване
C)Сервиз

Часове работа
на камината

Сменени компоненти

Сервизен
специалист

Всички описани по-горе операции трябва да бъдат придружени от протокола, издаден от упълномощения
техник. Клиентът е длъжен да пази всички технически протоколи, включително и този за първото
включване.
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Дата

Събитие
A)Първо
включване
B)Почистване
C)Сервиз

Часове работа
на камината

Сменени компоненти

Сервизен
специалист

Всички описани по-горе операции трябва да бъдат придружени от протокола, издаден от упълномощения
техник. Клиентът е длъжен да пази всички технически протоколи, включително и този за първото
включване.
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Ambiente & Calore S.r.l.
Via Galileo Galilei, 11 - 31010 Mareno di Piave (TV) - Italia
Tel. +39 0438 492944 Fax +39 0438 30595
www.ambientecalore.it
info@ambientecalore.it
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