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ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

 
Настоящият технически паспорт е неделима част от продукта и задължително трябва да се 

предостави на потребителя. Прочетете внимателно инструкциите, тъй като съдържат важна информация за 
безопасността при инсталиране, експлоатация и поддръжка на съоръжението. Съхранявайте надлежно 
паспорта и го използвайте в случай на нужда. 

Mонтажът на котела трябва да се извърши от квалифицирано лице или от нашия сервизен център 
съгласно законовите разпоредби и съблюдавайки инструкциите на производителя. Грешка в монтажа може 
да причини щети на хора, животни и имущество, за което компании „STEP” не носят отговорност.  

Уверете се в целостта на продукта. В случай на съмнение не използвайте съоръжението, а го върнете 
на доставчика. Съхранявайте опаковката на място, недостъпно за деца или я изхвърлете в определените за 
целта контейнери.  

Преди да пристъпите към операция по поддръжката или почистване на съоръжението, първо го 
изключете от електрическото захранване посредством прекъсвача или съответните ключове. 

При повреда или незадоволително функциониране на съоръжението, го изключете, като се 
въздържайте от опити за поправка и директна намеса. Обръщайте се само към квалифицирани лица. 
Евентуален ремонт трябва да се извършва единствено от оторизирания сервизен център на фирмата и само 
с употребата на оригинални резервни части.  

Несъблюдаването на гореизложеното може да доведе до застрашаване безопасната 

експлоатация на съоръжението.  

Съоръжението трябва да се използва единствено по предназначение. Всяка друга негова 
експлоатация е нежелателна и крие опасност. 

Фирмата не поема никаква договорна и извъндоговорна отговорност за щети, възникнали в резултат 
на грешки при монтажа, експлоатацията или при несъблюдаване на настоящите инструкции. 

 
 
 

Съгласно европейското законодателство съоръжението e предназначено за инсталации, в които вече 
е монтиран подобен продукт и следва да се използва за неговата замяна. 
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ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА MОДЕЛ “MP” 

 

“MP” е стоманен водогреен котел за отоплителни инсталации с производство на БГВ до 95°C. 
Характеризира се с висока ефективност, полезна мощност от 44 до 269 kW и функционира на нафта и газ. 
Цилиндричната горивна камера е с реверсивен пламък и не е захваната към задната част на тръбния сноп, а 
е заварена за дъгата.  

Стоманеният корпус на котела S235 JRG2 UNI EN 10027/1 е изцяло електрозаварен в среда с 
контролирано ниво на CO2.  

Стоманените тръби са S235 JRG2 UNI EN 10027/ с дебелина на стената 4 mm. 
Възможността за регулиране вратичките на котела позволява пълна херметичност на продуктите на 

горене. Капаците са праховобоядисани, стоманени, с изолация от минерална вата с дебелина 80 mm, за да се 
редуцират  топлинните загуби. Електронното табло за управление е снабдено с: работен термостат, авариен 
термостат с ръчно рестартиране, термометър, термостат за минималната температура на циркулационната 
помпа, антиинерционен термостат, главен превключвател, превключвател на циркулационната помпа, 
превключвател на горелката. Корпусът на таблото за управление е изграден от пластмаса със степен на 
защита IP 40. 
 

 MP 55 MP 70 MP 80 MP 90 MP 100 

 kW 
 kcaл/ h 

44 ÷ 54.7 
37.840 ÷ 47.042 

50 ÷ 68.4 
43.000 ÷ 58.824 

62 ÷ 80,1 
53.320 ÷ 68.846 

75 ÷ 90,3 
64.500 ÷ 77.658 

90 ÷ 100.1 
77.400 ÷ 86.086 

 kW 
 kcaл/h 

48 ÷ 60.2 
41.280 ÷ 51.772 

54 ÷ 74.7 
46.440 ÷ 64.242 

67 ÷ 87.4 
57.620 ÷ 75.164 

80,5 ÷ 98,8 
69.230 ÷ 84.968 

97 ÷ 109,3 
83.420 ÷ 93.998 

Обем на горивната камера m³ 0,056 0,056 0,056 0,100 0,100 

 kW/ m³ 
 kcaл/ h m3 

1.075 
924.500 

1.334 
1.147.179 

1.561 
1.342.214 

988 
849.680 

1.093 
939.980 

Площ на тоблообменника m² 2,7 2,7 2,7 4,3 4,3 

 kW/ m² 
 kcaл/ h m² 

20,3 
17.423 

25.3 
21.787 

29,7 
25.513 

21 
18.060 

23,3 
20.020 

Брой на димогарните тръби n° 18 18 18 23 23 

Диаметър на димогарните тръби Ø est. 1”½ 1”½ 1”½ 1”½ 1”½ 

Тегло на котела kg 200 220 220 300 310 

Капацитет на котела л 90 90 90 140 140 

Работно налягане bar 5 5 5 5 5 

Пробно хидравлично налягане bar 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

Mаксимална работна теmпература °C 95 95 95 95 95 

Хидравлични загуби на налягане (с ∆t=15°C) mbar 8 10 13 12 14 

Налягане в горивната камера mbar 0,12 0,15 0,2 0,24 0,36 

КПД мин. при 100% % 87,5 87,7 87,8 87,9 88 

КПД при 100% % 90,7 91,5 91,5 91,3 91,5 

КПД мин. при 30% % 85,3 85,5 85,8 85,9 86,1 

КПД при 30% % 88,5 88,9 89 89,3 90,1 

Загуби  в налягането при включена горелка % 8,2 7,48 7,45 7,61 7,35 

Загуби  в налягането при изключена горелка % 0,28 0,3 0,26 0,32 0,26 

Загуби в горивната камера (с ∆t=50°C) % 1,1 1,02 1,05 1,09 1,15 

Свързване на горелката (Ø) mm 125 125 125 150 150 

Свързване на димохода (Ø) mm 200 200 200 200 200 

Пад на минималното налягането в димохода mbar 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Mаксимална температура на димните газове °C 180 185 188 181 185 

Температура на димните газове в работен режим °C 141 ÷ 180 148 ÷ 185 151 ÷ 188 146 ÷ 181 155 ÷ 185 

CO2 , газ % 9,8 9,7 10 9,6 9,75 

CO, газ ppm 27 24 22 25 19 

            Полезна мощност 

             Mаксимална мощност 

Специфичен топлинен товар 

           Топлоотдаване 



 4

NOx , газ ppm 43 39 42 45 40 

Mакс. мощност на димните газове, дизел m³/ h 150 180 210 240 270 

Mакс. мощност на димните газове, газ метан m³/ h 133 159 185 212 239 

Обем на въздуха за горене,. дизел (практика) m³/ h 82 98 114 131 148 

Обем на въздуха за горене, газ метан (практика) m³/ h 76 90 105 120 136 

Размери на горивната камера Ø × дължина mm 330 × 650 330 × 650 330 × 650 390 × 830 390 × 830 

Регулиране на термостата °C 55 ÷ 80 55 ÷ 80 55 ÷ 80 55 ÷ 80 55 ÷ 80 

    
 

 MP 120 MP 140 MP 170 MP 230 MP 300 

 kW 
 ккал/ч 

102 ÷ 120,2 
87.720 ÷ 103.372 

120 ÷ 140,3 
103.200 ÷ 120.658 

145 ÷ 170,1 
124.700 ÷ 146.286 

174 ÷ 230 
149.640 ÷ 197.800 

220 ÷ 291.7 
189.200 ÷ 250.862 

 кВт 
 ккал/ч 

110 ÷ 131,1 
94.600 ÷ 112.746 

130 ÷ 153.3 
111.800 ÷ 131.838 

157 ÷ 186.1 
135.020 ÷ 160.046 

188 ÷ 250,5 
161.680 ÷ 215.430 

237 ÷ 319.7 
203.820 ÷ 274.942 

Обем на горивнаата камера m³ 0,100 0,121 0,121 0,190 0,235 

 кВт/m³ 
 ккал/ч m³ 

1.311 
1.127.460 

1.267 
1.089.570 

1.538 
1.322.694 

1.318 
1.133.842 

1.360 
1.169.966 

Площ на тоблообменника m² 4,3 5,1 5,1 6,5 7,9 

 кВт/m² 
 ккал/ч m² 

28,0 
24.040 

27,5 
23.658 

33,4 
28.684 

35,4 
30.431 

36,9 
31.755 

Брой на димогарните тръби n° 23 23 23 28 28 

Диаметър на димогарните тръби Ø est. 1”½ 1”½ 1”½ 1”½ 1”½ 

Тегло на котела kg 310 340 340 410 460 

Капацитет на котела л 140 180 180 280 300 

Работно налягане bar 5 5 5 5 5 

Пробно хидравлично налягане bar 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

Mаксимална работна температура °C 95 95 95 95 95 

Хидравлични загуби на налягане(с ∆t=15°C) mbar 18 20 22 25 30 

Налягане в горивната камера mbar 0,5 0,7 1,2 1,5 3,2 

КПД мин. при 100%                                                  % 88,2 88,3 88,5 88,7 88,8 

КПД при 100%                                                          % 91,6 91,3 91,3 91,8 91,2 

КПД мин. при 30%                                                    % 86,3 86,5 86,8 87,1 87,2 

КПД при 30%                                                            % 92,8 92,5 92,6 93 93.5 

Загуби в налягането при включена горелка          %                                              7,27 7,66 7,58 7,18 7,84 

Загуби в налягането при изключена горелка        %        0,25 0,29 0,22 0,24 0,26 

Загуби в горивната камера (с ∆t=50°C) % 1,13 1,04 1,12 1,02 0,96 

Свързване на горелката (Ø)                                   mm 150 150 150 185 185 

Свързване на димохода (Ø)                                   mm 200 200 200 250 250 

Пад на минималното налягане в димохода       mbar 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Mакс. температура на димните газове                    °C 196 186 188 182 198 

Температура на димните газове в работен режим °C 169 ÷ 196 145 ÷ 186 150 ÷ 188 142 ÷ 182 149 ÷ 198 

CO2 , газ                                                                     % 10,2 10,5 9,9 9,7 10 

CO,  газ                                                                    ppm 28 26 22 16 21 

NOx , газ                                                                  ppm 48 42 50 44 49 

Mакс. мощност на димните газове, дизел           m³/ h                                   314 373 453 599 756 

Mакс. мощност на димните газове, газ метан     m³/ h 278 338 411 531 665 

Обем на въздуха за горене, дизел (практика)     m³/ h         171 197 239 327 413 

Обем на въздуха за горене, газ метан (практика)      
m³/ h 

158 175 213 302 376 

Размери на горивната камера Ø × дължината      mm                    390 × 830 390 × 1.010 390 × 1.010 468 × 1.050 468 × 1.300 

Регулиране на термостата        °C 55 ÷ 80 55 ÷ 80 55 ÷ 80 55 ÷ 80 55 ÷ 80 

Полезна мощност 

 
Mаксимална мощност 

 

Специфична топлинна мощност 

 

Топлоотдаване 
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ГАБАРИТНИ РАЗMЕРИ НА MОДЕЛ „MP” 

 
 

 

Легенда: 

1    Табло за управление     AB Свързване на горелката 
3    Наблюдателно стъкло за контрол на пламъка     АС  Свързване на димохода 
АM  Подаваща линия                   *   Само при модели 230-300 
AR   Връщаща линия 
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ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА MОДЕЛ “AP” 

 

“AP” е стоманен водогреен котел за отоплителни инсталации с производство на БГВ до 95°C. 
Характеризира се с висока ефективност, полезна мощност от 44 до 269 kW и функционира на нафта и газ. 
Цилиндричната горивна камера е с реверсивен пламък и не е захваната към задната част на тръбния сноп, а 
е заварена за дъгата.  

Стоманеният корпус на котела S235 JRG2 UNI EN 10027/1 е изцяло електрозаварен в среда с 
контролирано ниво на CO2.  

Стоманените тръби S235 JRG2 UNI EN 10027 са с дебелина на стената 4 mm. 
Възможността за регулиране вратичките на котела позволява пълна херметичност на продуктите на 

горене. Капаците са праховобоядисани, стоманени, с изолация от минерална вата с дебелина 80 mm, за да се 
редуцират  топлинните загуби. Електронното табло за управление е снабдено с: работен термостат, авариен 
термостат с ръчно рестартиране, термометър, термостат за минималната температура на циркулационната 
помпа, антиинерционен термостат, главен превключвател, превключвател на циркулационната помпа, 
превключвател на горелката. Корпусът на таблото за управление е изграден от пластмаса със степен на 
защита IP 40. 

 

 AP 350 AP 420 AP 470 AP 520 AP 600 

 kW 
 ккал/ч 

260 ÷ 349 
223,6 ÷ 300,14 

300 ÷ 419 
258 ÷ 360,34 

380 ÷ 470 
326,8 ÷ 404,2 

400 ÷ 524 
344 ÷ 450,64 

470 ÷ 600 
404,2 ÷ 516 

 кВт 
 ккал/ч 

281 ÷ 379 
241,6 ÷ 325,94 

324 ÷ 457,8 
278,6 ÷ 393,7 

410 ÷ 510,5 
352,6 ÷ 439,03 

430 ÷ 571 
369,8 ÷ 491,06 

506 ÷ 654 
435,1 ÷ 562,4 

Обем на горивнаата камера m³ 0,293 0,293 0,39 0,39 0,467 

 кВт/m³ 
 ккал/ч m³ 

1.293,5 
1.112.410 

1.562,4 
1.343.664 

1.308,9 
1.125.654 

1.464 
1.259.040 

1.400,4 
1.204.344 

Площ на тоблообменника m² 8,3 9,3 9,7 9,7 12 

 кВт/m² 
 ккал/ч m² 

42 
36.120 

45 
38.700 

48,5 
41.710 

54 
46.440 

50 
43.000 

Брой на димогарните тръби n° 28 30 33 33 33 

Диаметър на димогарните тръби Ø est. 1”½ 1”½ 1”½ 1”½ 1”½ 

Тегло на котела kg 650 740 1.070 1.070 1.250 

Капацитет на котела l 340 400 470 470 570 

Работно налягане bar 6 6 6 6 6 

Пробно хидравлично налягане bar 9 9 9 9 9 

Mаксимална работна температура °C 95 95 95 95 95 

Хидравлични загуби на налягане(с ∆t=15°C) mbar 24 38 19 23 32 

Налягане в горивната камера mbar 2,4 3,6 3,8 4,1 4,8 

КПД мин. при 100%                                                  % 89 89.2 89.2 89.2 89.2 

КПД при 100%                                                          % 92 91,5 92 91,7 91,7 

КПД мин. при 30%                                                    % 87,6 87,8 87,8 87,8 87,8 

КПД при 30%                                                            % 93,6 92,8 93,4 93 93 

Загуби в налягането при включена горелка          %                                              7,38 7,8 7,45 7,65 7,65 

Загуби в налягането при изключена горелка        %         0,25 0,24 0,2 0,22 0,22 

Загуби в горивната камера (с ∆t=50°C) % 0,62 0,7 0,55 0,65 0,65 

Свързване на горелката (Ø)                                   mm 210 210 240 240 240 

Свързване на димохода (Ø)                                   mm 250 250 300 300 300 

Пад на минималното налягане в димохода       mbar 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Mакс. температура на димните газове                    °C 190 188 180 185 190 

Температура на димните газове в работен режим °C 151 ÷ 190 147 ÷ 188 148 ÷ 180 151 ÷ 185 151 ÷ 190 

CO2 , газ                                                                     % 9,8 9,7 10 9,9 9,9 

CO,  газ                                                                    ppm 6 15 28 19 19 

Полезна мощност 

 
Mаксимална мощност 

 

Специфична топлинна мощност 

 

Топлоотдаване 
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NOx , газ                                                                  ppm 56 48 61 52 52 

Mакс. мощност на димните газове, дизел           m³/ h                                   894 1.080 1.205 1.344 1.595 

Mакс. мощност на димните газове, газ метан     m³/ h 790 967 1.064 1.200 1.447 

Обем на въздуха за горене, дизел (практика)     m³/ h          489 590 658 735 842 

Обем на въздуха за горене, газ метан (практика)      m³/ h 450 544 616 684 749 

Размери на горивната камера Ø × дължината      mm                    530 × 1.300 530 × 1.300 628 × 1.250 628 × 1.250 628 × 1.500 

Регулиране на термостата        °C 55 ÷ 80 55 ÷ 80 55 ÷ 80 55 ÷ 80 55 ÷ 80 

 

 AP 700 AP 830 AP 940 AP 1050 AP 1200 

 kW 
 ккал/ч 

539 ÷ 698 
463,5 ÷ 600,28 

670 ÷ 830 
576,2 ÷ 713,8 

760 ÷ 940 
653,6 ÷ 808,4 

820 ÷ 1.050 
705,2 ÷ 903 

950 ÷ 1.200 
817 ÷ 1.032 

 кВт 
 ккал/ч 

586 ÷ 759,5 
503,9 ÷ 653,17 

724 ÷ 906 
622,64 ÷ 779,16 

815 ÷ 1.025 
700,9 ÷ 881,5 

888 ÷ 1.148 
763,68 ÷ 987,28 

1.029 ÷ 1.315 
884,94 ÷ 1.130,9 

Обем на горивнаата камера m³ 0,607 0,676 0,95 0,95 1,056 

 кВт/m³ 
 ккал/ч m³ 

1.251 
1.075.860 

1.340,2 
1.152.572 

1.079 
927.854 

1.208,4 
1.039.224 

1.245,2 
1.070.872 

Площ на тоблообменника m² 13,7 15,6 19,6 19,6 23 

 кВт/m² 
 ккал/ч m² 

50,9 
43.774 

53,2 
45.752 

47,9 
41.194 

53,5 
46.010 

52,1 
44.806 

Брой на димогарните тръби n° 40 40 49 49 49 

Диаметър на димогарните тръби Ø est. 1”½ 1”½ 1”½ 1”½ 1”½ 

Тегло на котела kg 1.650 1.750 1.850 1.850 2.050 

Капацитет на котела l 620 720 1.070 1.070 1.360 

Работно налягане bar 6 6 6 6 6 

Пробно хидравлично налягане bar 9 9 9 9 9 

Mаксимална работна температура °C 95 95 95 95 95 

Хидравлични загуби на налягане(с ∆t=15°C) mbar 26 30 40 45 54 

Налягане в горивната камера mbar 5,7 6,2 5,2 5,6 6,2 

КПД мин. при 100%                                                  % 89.2 89,2 89,2 89,2 89,2 

КПД при 100%                                                          % 91,9 91,5 91,7 91,25 91,3 

КПД мин. при 30%                                                    % 87,8 87,8 87,8 87,8 87,8 

КПД при 30%                                                            % 93,9 92,2 93,2 92,9 93,2 

Загуби в налягането при включена горелка          %                                              7,65 8 7,78 8,17 8,22 

Загуби в налягането при изключена горелка        %         0,18 0,21 0,18 0,20 0,18 

Загуби в горивната камера (с ∆t=50°C) % 0,45 0,5 0,52 0,58 0,48 

Свързване на горелката (Ø)                                   mm 240 240 305 305 305 

Свързване на димохода (Ø)                                   mm 350 350 400 400 400 

Пад на минималното налягане в димохода       mbar 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Mакс. температура на димните газове                    °C 192 185 181 189 192 

Температура на димните газове в работен режим °C 148 ÷ 192 147 ÷ 185 144 ÷ 181 149 ÷ 189 153 ÷ 192 

CO2 , газ                                                                     % 10,3 10,2 10,3 9,8 10,3 

CO,  газ                                                                    ppm 58 69 49 55 49 

NOx , газ                                                                  ppm 67 71 54 52 54 

Mакс. мощност на димните газове, дизел           m³/ h                                   1.810 2.210 2.436 2.801 3.209 

Mакс. мощност на димните газове, газ метан     m³/ h 1.631 2.004 2.140 2.540 2.909 

Обем на въздуха за горене, дизел (практика)     m³/ h          979 1.166 1.331 1.478 1.693 

Обем на въздуха за горене, газ метан (практика)      m³/ h 902 1.038 1.220 1.316 1.507 

Размери на горивната камера Ø × дължината      mm                    718 × 1.500 718 × 1670 820 × 1750 820 × 1750 820 × 2000 

Регулиране на термостата        °C 55 ÷ 80 55 ÷ 80 55 ÷ 80 55 ÷ 80 55 ÷ 80 

 

 

Полезна мощност 

 
Mаксимална мощност 

 

Специфична топлинна мощност 

 

Топлоотдаване 

 



 8

 AP 1520 AP 1870 AP 2350 AP 3000 AP 3500 

 kW 
 ккал/ч 

1.180 ÷ 1.520 
1.014,8 ÷ 1.307,2 

1.480 ÷ 1.870 
1.278,8 ÷ 1.608,2 

1.830 ÷ 2.350 
1.573,8 ÷ 2.021 

2.450 ÷ 3.000 
2.107 ÷ 2.580 

2.780 ÷ 3.500 
2.390,8 ÷ 3.010 

 кВт 
 ккал/ч 

1.270 ÷ 1.664 
1.092,9 ÷ 1.431 

1590 ÷ 2045 
1.367,4 ÷ 1.758,7 

1.980 ÷ 2.572 
1.702,8 ÷ 2.211,9 

2.642 ÷ 3.285 
2.272,1 ÷ 2.825,1 

3.015 ÷ 3.835 
2.592,9 ÷ 3.298,1 

Обем на горивнаата камера m³ 1,55 1,94 2.577 3.033 3.636 

 кВт/m³ 
 ккал/ч m³ 

1.073,5 
923.210 

1.050 
903.086 

998 
858.280 

1.083 
931.380 

1.054,7 
907.042 

Площ на тоблообменника m² 33,1 41,2 49,5 57,8 71,1 

 кВт/m² 
 ккал/ч m² 

45.9 
39.492 

45,4 
39.034 

47,4 
40.828 

51,9 
44.634 

49,2 
42.312 

Брой на димогарните тръби n° 61 69 79 83 99 

Диаметър на димогарните тръби Ø est. 1”½ 1”½ 1”½ 1”½ 1”½ 

Тегло на котела kg 2.610 3.220 4.010 6.030 7.240 

Капацитет на котела l 1.650 2.080 2.690 3.740 4.490 

Работно налягане bar 6 6 6 6 6 

Пробно хидравлично налягане bar 9 9 9 9 9 

Mаксимална работна температура °C 95 95 95 95 95 

Хидравлични загуби на налягане(с ∆t=15°C) mbar 43 46 40 58 40 

Налягане в горивната камера mbar 5,8 6 6 6,5 6,8 

КПД мин. при 100%                                                  % 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 

КПД при 100%                                                          % 91,35 91,4 91,5 91,4 91,3 

КПД мин. при 30%                                                    % 87,8 87,8 87,8 87,8 87,8 

КПД при 30%                                                            % 92,8 92,9 92,9 92,5 93,2 

Загуби в налягането при включена горелка          %                                              8,22 8,2 8,12 8,21 8,29 

Загуби в налягането при изключена горелка        %         0,17 0,20 0,18 0,2 0,16 

Загуби в горивната камера (с ∆t=50°C) % 0,43 0,4 0,38 0,39 0,41 

Свързване на горелката (Ø)                                   mm 320 370 370 370 370 

Свързване на димохода (Ø)                                   mm 450 500 550 600 700 

Пад на минималното налягане в димохода       mbar 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Mакс. температура на димните газове                    °C 197 188 193 188 195 

Температура на димните газове в работен режим °C 147 ÷ 197 149 ÷ 188 159 ÷ 193 152 ÷ 188 155 ÷ 195 

CO2 , газ                                                                     % 10,2 9,8 10,4 10,2 9,9 

CO,  газ                                                                    ppm 69 55 70 77 68 

NOx , газ                                                                  ppm 71 52 72 74 73 

Mакс. мощност на димните газове, дизел           m³/ h                                   3.928 4.828 6.276 8.016 9.358 

Mакс. мощност на димните газове, газ метан     m³/ h 3.490 4.289 5.691 7.269 8.486 

Обем на въздуха за горене, дизел (практика)     m³/ h         2.146 2.638 3.311 4.229 4.937 

Обем на въздуха за горене, газ метан (практика)      
m³/ h 

1.989 2.445 2.949 3.766 4.397 

Размери на горивната камера Ø × дължината      mm                    880 × 2.550 944 × 2.760 1.020 × 2.780 1.211 × 2.720 1.211 × 3.000 

Регулиране на термостата        °C 55 ÷ 80 55 ÷ 80 55 ÷ 80 55 ÷ 80 55 ÷ 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полезна мощност 

 
Mаксимална мощност 

 

Специфична топлинна мощност 

 

Топлоотдаване 
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ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ НА КОТЕЛ “AP” 

 
Легенда: 

1     Табло за управление    AB   Фланшова връзка с горелката 
2     Наблюдателно стъкло за контрол на пламъка AV    Присъединяване на разш. съд 
4     Вратичка за почистване на димната камера AC    Свързване на димохода 
AM   Подаваща линия    AS     Дренаж 
AR    Връщаща линия 

 

 

Забележка:  За моделите от “AP 1050” до “AP 1870” разстоянието „М” е по-малко от   разстоянието „Н”. 
Присъединяването на разширителния съд “AV” е между “AR” и “AM”. 

 

Мод. 350 420 470 520 600 700 830 940 1050 1200 1520 1870 2350 3000 3500 

A мм 920 920 1100 1100 1100 1215 1215 1410 1410 1410 1480 1590 1690 1910 1910 

B мм 1105 1105 1245 1245 1245 1300 1300 1450 1450 1450 1580 1700 1850 2065 2065 

C мм 1765 1900 1805 1805 2170 2125 2325 2405 2405 2850 3320 3600 3600 3680 4140 

D мм 1415 1555 1410 1410 1780 1660 1910 1960 1960 2360 2765 3005 3005 2965 3280 

G мм 640 640 720 720 720 760 760 850 850 850 900 900 900 920 900 

H мм 540 680 450 450 800 620 870 1125 1125 1450 1830 2030 1230 1200 1320 

M мм 835 975 770 770 1120 970 1220 575 575 750 950 1015 1722 1780 1900 

N мм 500 500 650 650 650 700 700 750 750 750 830 900 970 1095 1095 

R мм 790 790 850 850 850 920 920 790 790 790 800 900 970 1095 1095 

S мм 850 850 1030 1030 1030 1125 1125 1320 1320 1320 1400 1500 1600 1830 1830 

T мм 1375 1515 1365 1365 1715 1615 1865 1920 1920 2320 2720 2960 2960 2920 3230 

AR - AM 

Ø DN 
80 80 100 100 100 125 125 125 125 125 150 150 200 200 250 

AV 
Ø DN 

2” 2” 2”½ 2”½ 2”½ 2”½ 2”½ 3” 3” 3” 100 100 100 125 125 

AS 
Ø DN 

1” 1” 1”¼ 1”¼ 1”¼ 1”¼ 1”¼ 1”½ 1”½ 1”½ 1”½ 1”½ 1”½ 2” 2” 

AC 
Ø DN 

250 250 300 300 300 350 350 400 400 400 450 500 550 650 650 

AB 

Ø мм 
210 210 240 240 240 240 240 305 305 305 320 345 345 370 370 
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ТАБЛО ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

 
 

Легенда: 

1. Главен превключвател с индикатор (зелен) 9.   Авариен термостат с ръчно рестартиране 
2. Превключвател за горелката   10. Термометър на котела 
3. Превключвател за помпата на системата 15. Термостат (вътрешен) за мин. температура  
5. Индикатор за работа PI          на помпата на системата 
8. Работен термостат на котела   16. Антиинерционен термостат (вътрешен)  
 

ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА 

 

 
Легенда: 

IG     Главен превключвател с индикатор   TIT    Антиинерционен термостат   
IP     Превключвател за помпата на системата (PI) PI       Помпа на системата 
IB     Превключвател за горелката    S         Индикатор IG  

TS     Авариен термостат    S2       Индикатор за работа PI 

TR    Работен термостат на котела    S3       Възможност за допълн. блок горелка 
TM   Термостат за мин. температура    B4       Възможност за отчитане на раб. часове 
TA    Стаен термостат
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СВЪРЗВАНЕ НА КЛЕМОРЕДА 

 

 
 

СВЪРЗВАНЕ НА ПОМПАТА НА БОЙЛЕРА 

 

Легенда:  

TP           „Приоритетен” термостат 
PI             Помпа на системата 
TA            Стаен термостат 
PB            Помпа за бойлера 
T MAX    Антиинерционен 
термостат (външен)  
 
При акуратно изпълнение на всички връзки от схемата вляво, 
ще са налице: 

- Помпата функционира единствено при 
превишаване на зададената минимална 
температура на водата в котела; 

- „Приоритетност” на бойлера на системата 
посредством термостата ТР (бързо  

        възстановяване на количеството БГВ) 
                                                                                  -     Преработка на евентуалната термична  
                                                                                        инерция в полза на бойлера. 
 

Забележка: Термостатите ТР и T. MAX не са включени в окомплектовката на котела. Те трябва да бъдат 
доставени и свързани от монтажното лице. 
 

ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ 

Настройте всички превключватели в позиция „1”, задайте посредством термостат TR (поз. 8 на 
таблото за управление) желаната температура на котела. Помпата на системата PI започва да функционира, 
когато котелът достигне минималната температура, зададена от термостат ТМ. Червената лампичка (поз. 5 
на таблото за управление) светва при функциониране на помпата на системата. 
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Стайният термостат е свързан посредством клеми 15-17 след демонтиране на фабричния мост. 
Стайният термостат оказва въздействие единствено върху помпата на системата. При термична инерция и 
при достигане температура на водата в котела 90˚С, термостатът задейства помпата на системата.  

Ел. таблото за управление, което е окомплектовано с котлите MP и AP, трябва да отговаря на 
следните нормативи: 

• 73/23/ССЕ (Ниско Напрежение); 

• 89/336/СЕЕ (Електромагнитна Съвместимост) 
 

ИЗБОР НА ГОРЕЛКА 

Когато избирате горелка, уверете се, че тя е съобразена с мощността на котела и загубите на 
налягане в горивната камера. За да определите размерите на горивната глава на горелката, следвайте 
посочената по-долу схема: 
 

 
 
L = Минимална дължина на горивната глава (mm) 
 
 

Модел на котел L 

MP 55-70-80 150 

MP 90-100-120 170 

MP 140-170 170 

MP 230-300 200 

AP 350-420 220 

AP 470-520-600-700-830-940 260 

AP 1050-1200 300 

AP 1520 350 

AP 1870-2350 400 

AP 3000-3500 450 

 
 
За да осигурите херметичност на продуктите на горене при прегряване на горелката  и последващите 

пневматични загуби в огнището, изолирайте отвора, в който е монтирана горивната глава на горелката с 
керамично влакно или минерална вата. 

Монтажът, пускът, както и поддръжката на горелката, трябва да се извършат от техническо лице, 
упълномощено от компанията-производител на горелката. 
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ТУРБУЛАТОРИ ЗА ДИМНИТЕ ГАЗОВЕ  

Турбулаторите за димните газове представляват два електрозаварени профила от неръждаема 
стомана. По цялата им дължина са разположени „лопатки”, които посредством отварянето и затварянето си 
могат да контролират температурата на изходящите газове и контраналягането на котела, като по този 
начин оптимизират параметрите на горенето и функционирането на цялата система. 

 
Забележка: Броят на отворените „лопатки” трябва винаги да е равен на броя на турбулаторите, за да се 
избегне „привилегирования ход” на газовете. Регулирането на дефлекторите трябва да се извърши от 
техническото лице, което е извършило и настройката на горелката.  
 

МИНИМАЛНА МОЩНОСТ НА ГОРЕЛКАТА НА ПЪРВА СТЕПЕН 

В случай че използвате двустепенна горелка и с цел да предпазите котела от корозия и образуване на 
конденз, температурата на димните газове при първа степен никога не трябва да пада под 120˚С. 
 
 

МОНТАЖ 

ПРИНЦИПНА ХИДРАВЛИЧНА СХЕМА 

 

 
 
 
 

Легенда: 

 

C        Котел      PA    Антикондензна помпа 
P        Вентилационен отвор    PI      Помпа на системата 
S        Предпазен вентил    VE     Разширителен съд 
VM    Смесителен клапан    GR    Група за доливане 
VR     Възвратен клапан    A       Пълнене 

М       Подаваща линия    D       Водомер 

R        Връщаща линия 
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МОНТАЖ НА КАПАЦИТЕ 

 

                                                                                                             MP 55÷170 

• Позиционирайте съоръжението (1) в 
котелното помещение и изпълнете 
хидравличните връзки, както и 
свързването на фукса; 

• Обвийте топлоизолацията от минерална 
вата (2) около корпуса на котела и я 
застопорете с въженца (3). Направете 
отвор в нея за захранващата тръба; 

• Топлоизолацията на предният панел (4) 
е вече фиксирана към вратичката; 

• Монтирайте страниците (5) и (6), 
вкарайте внимателно пластината (7) и 
профила във вид на омега (8) в 
съответните (преден и заден) прорези. 
Поставете долните части на страниците 
(5) и (6) в „Г”-образните профили в 
доланата част на котела; 

• Поставете панела (11) в предната част 
непосредствено над вратичката между  

                  страници (5) и (6) и фиксирайте 
страниците с байнетни муфи; 

• Прикрепете панели (9) и (10) към 
задната част на страниците (5) и (6), 
нанижете отворите и леко натиснете 
панелите. При необходимост може да 
боядисате задната част на котела; 

• Свържете термостатите, закрепете 
таблото за управление и поставете 
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) между панели (5) и (6). 

           MP 230÷300 

 

• Следвайте стъпките, описани по-горе, след което поставете задния панел (14), както е показно на 
фигурата вляво. 

                                                                                            AP 350÷700 

 

• Позиционирайте съоръжението (1) в котелното 
помещение и изпълнете хидравличните връзки, както и 
свързването на фукса; 

• Обвийте топлоизолацията от минерална вата (2) около 
корпуса на котела и я застопорете с въженца (3). За по-
големите мощности количеството на изолацията и 
пристягащите пояси трябва да е повече; 

• Топлоизолацията на предният панел (4) е вече фиксирана 
към вратичката; 

• Монтирайте страниците (5) и (6), вкарайте внимателно 
пластината (7) и профила във вид на омега (8) в 
съответните (преден и заден) прорези. Поставете долните 
части на страниците (5) и (6) в „Г”-образните профили в 
доланата част на котела; 

• Поставете панела (7) и (8) между страници (5) и (6) и 
фиксирайте страниците с байнетни муфи; 

• Свържете термостатите, закрепете таблото за управление 
(10) и поставете горния капак (9) между панели (5) и (6); 

• Поставете двете половини (11) и (12) между капаци (5) и 
(6) така, че да останат вътрешни между страниците и 
панели (8) и (9). 

                                                                                                             

 

AP 830÷3500 

• Позиционирайте съоръжението (1) в котелното помещение 
и изпълнете хидравличните връзки, както и свързването на 
фукса; 

• Обвийте топлоизолацията от минерална вата (2) около 
корпуса на котела и я застопорете с въженца (3). За по-
големите мощности количеството на изолацията и 
пристягащите пояси трябва да е повече. 

• Топлоизолацията на предният панел (4) е вече фиксирана 
към вратичката; 

• Монтирайте страниците (5), (6), (7) и (8), поставете ги в 
„Г”-образните профили C или L, които съединяват отгоре 
предната и задната плоскост. Поставете долните части на 
страниците (5) и (6) в „Г”-образните профили в доланата 
част на котела. По-големите мощности трябва да са със 3 
странични панела от всяка страна;  

• Поставете панела (9) и (10) между страници (7) и (5), както 
и (8) и (6), фиксирайте с байнетни муфи; 

• Свържете термостатите, закрепете таблото за управление (12) и поставете горния капак (11) 
между панели (7) и (5); 
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• Поставете двете половини (13) и (14) между капаци (5), (6), (7) и (8) така, че да останат вътрешни 
между страниците и панели (10) и (11). 

 

 

 

АНТИКОНДЕНЗНА ПОМПА 

За да избегнете образуването на конденз на димните газове и корозия на тръбите, инсталирайте 
циркулационна помпа между подаващата и връщащата линия. Изчисляването на дебита на антикондензната 
помпа се извършва по следния начин: 

- Първи метод – Полезната мощност на котела/ 45 = l/ h 
- Втори метод – Дебита на котелната вода/ 3 = l/ h 

Напорът на помпата е указаният в параграф 2 „Хидравлични загуби на налягане” за отделните 
модели котли, изразен в mbar. 
 

КОМИН  

Коминът играе важна роля за функционирането на котела с високо К.П.Д.  
Имайки впредвид факта, че при процеса на горене температурата на изходящите газове периодично 

се понижава, коминът трябва да се изработи от изцяло непроницаем материал, който да е устойчив на 
корозия и да предотвратява образуването на конденз.  

На пазара съществуват редица фирми, които произвеждат комини с гореуказаните характеристики и 
определят параметрите на комина въз основа на диаграми и съблюдавайки действащите нормативи. 

 

ПУСК 

При първоначален пуск на котела и на инсталацията съблюдавайте следните стъпки: 

• Уверете се, че термостатите са изправни; 

• Уверете се, че турбулаторите са правилно позиционирани и се допират до задната димна камера; 

• Уверете се за херметичността на връзката на котела с фукса и ако е необходимо, уплътнете с 
пожароустойчиви влакна и гипс. 

• Уверете се в херметичността на предната врата и по-специално в херметичността на връзката на 
котела с горелката с цел избягването на опушване. 

• Проверете тягата в комина при функциониране на системата при пълна мощност. С оглед  
беозпасна експлоатация се убедете, че налягането в комина е по-малко от моментното налягане. 

• Проверявайте нивото на водата в разширителния съд. Нивото на водата в разширителния съд 
трябва да е в рамките на указаните граници. В случай че нивото на водата се понижава, потърсете 
и отстранете причината (загуба на вода, недостатъчен обем на рзширителния съд и т.н.). 
Постоянната смяна на водата повишава опасността от корозионни процеси и отлагане на калций 
в котела; 

Аналогично проверявайте ефикасността на затворения разширителен съд и по-конкретно 
настройката на предпазните клапани и на автоматичната група за доливане.  

 

 

РАБОТНИ ПАРАМЕТРИ 

При правилна настройка на горелката и при използването на нафта с вискозитет 3-5˚Е при 50˚С, 
трябва да постигнете следните параметри на горенео: 

- CO2 12-14 %; 
- Коефициент на непрозрачност на димните газове съгласно скалата на Бакарак не трябва да 

надхвърля 4; 
- Температура на димните газове: 200-220˚С. 

 
При използването на дизелово гориво с вискозитет max 1,4˚E при 20˚С, трябва да постигнете 

следните параметри на горене: 
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- CO2 11-13 %;; 
- Коефициент на непрозрачност на димните газове съгласно скалата на Бакарак: 0-1; 
- Температура на димните газове: 180-200˚С. 

 
 

При използването на газ метан трябва да постигнете следните параметри на горене: 
- CO2 8-10,5 %;; 
- CO < 0,1 %; 
- Температура на димните газове: 160-200˚С. 
 

Приведените параметри се отнасят за почистен котел с температура на водата 80-90˚C.  
 

РАБОТА НА КОТЕЛА ПРИ НАМАЛЕНА МОЩНОСТ 

Котлите MP и AP могат да работят при намалена мощност главно през есенния и пролетния сезон, 
когато поради различни причини отоплителната инсталация функционира частично. За да постигнете 
работен режим на котела „ намалена мощност”, отстранете металните турбулатори от тръбите. Това води до 
повишаване температурата на димните газове в комина и следователно е необходимо да се редуцира 
мощността на горелката с около 30 %. По този начин намалявате мощността, без да занижавате 
коефициента на полезно действие. При използването на котел с редуцирана мощност е от съществено 
значение да контролирате температурата на изходящите газове в комина. Тя не трябва да пада под 180˚С, 
както и да не надхвърля 220˚С. Използването на котел с редуцирана мощност е приложимо и през летния 
сезон, стига да разполагате с комбиниран котел. 

Във всички случай подаването на горивото трябва да е съобразно ефективните термични нужди на 
инсталацията. Честото спиране и пускане на горелката способства за повреждането на котела. 

 

ТЕМПЕРАТУРА НА КОТЕЛНАТА ВОДА 

Температурата на водата в отоплителната инсталация се регулира в зависимост от топлинната 
потребност посредством: 

• регулиране на горелката; 

• регулиране с термостата на котела; 

• използване на смесителния клапан. 
Последното се счита за по-добро, тъй като поддържа по-висока температура в котела, дори когато 

температурата на водата в инсталацията е относително ниска. По този начин котелът е надеждно защитен 
от корозионни процеси и животът му се удължава. За да се избегне възможна корозия на тръбите на котела, 
температурата на връщащата вода не бива да пада под 50˚С. В случай че температурата е под 50°С, 
изходящите газове кондензират и способстват образуването на сярна киселина по повърхността на тръбите, 
което води до съкращаване живота на котела. 

 

ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИНСТАЛАЦИЯТА 

Отварянето на вторични студени кръгове трябва да се извършват постепенно. 
За управление на циркулационната помпа се препоръчва използването на термостат, вграден в 

таблото за управление на котела. 

НАСТРОЙКА НА ТЕРМОСТАТИТЕ НА КОТЕЛА 

Настройката на работния термостат на котела трябва да се извърши съобразно характеристиките на 
отоплителната инсталация. При инсталации, снабдени със смесителен клапан и циркулационна помпа, 
работният термостат трябва да е настроен на 85-90˚С, за да се избегнат стойности на връщащата 
температура, различни от цитираните в пар. 6.4. 

 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОТЕЛНАТА  ВОДА 

От съществено значение за безопасната и нормална експлоатация на котела са физико-химическите 
характеристики на захранващата вода. Използването на вода с ниско качество може да доведе до 
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неизправности както в самия котел, така и в цялата инсталация. Тези неизправности в повечето случаи се 
дължат на отлагане на накип (котлен камък) по вътрешната повърхност на котела или на корозионни 
процеси. За чистотата на водата в отоплителната система се обръщайте към специализирани организации. 
Препоръчваме ви да използвате вода, чиито физико-химични характеристики да са съобразно параметрите, 
посочени по-долу: 

 

Захранваща вода 

Обща твърдост на водата във френски градуси ТН  ≤ 2      френски градуси 
Свободен кислород О2     ≤ 0,05 p.p.m. 
Органични вещества КМнО4    ≤ 5       p.p.m. 
Масло        ≤ 2       p.p.m. 
pH        > 8,5     

Котелна вода 

Обща соленост      ≤ 3000 p.p.m 
Обща алкалност във френски градуси ТА   ≤ 75    френски градуси 
Силициев двуоксис SiO2     ≤ 150   p.p.m. 
Фосфат P2O5       ≤ 30     p.p.m. 
pH        > 9,5 

Внимание: Образуването на слой накип с дебелина няколко милиметра може да доведе до прегряване 
на стоманата, поради намаляване на топлопроводността. Подобно прегряване може да предизвика 

значителни наизправности по системата: различни разширения, „термичен шок”, което би довело до 

повреждане на материала и на заварките.  
Препоръчва се предварителна обработка на захранващата вода в случаите, когато: има значителна 

дължина на работния контур; при повишена твърдост на водата в кръга; при голям воден обем. 
След всяко частично или пълно изпразване на системата поради една или друга причина е 

необходимо след това да напълнете инсталацията с третирана вода. Ако се наложи да отстранявате 
натрупвания от котлен камък в котела, обърнете се към специализирана фирма. 

Препоръчваме ви в края на всеки отоплителен сезон да се вземат за проба няколко литра вода от 
инсталацията и ако е налице отлагане на утайки, ви съветваме да извършите акуратна химическа промивка 
на котела. 

ПОДДРЪЖКА НА КОТЕЛА 

Операциите по поддръжката на отоплителната инсталация трябва да се извършват съобразно 
изискванията на действащите нормативи. Поддръжка на съоръжението трябва да се извършва поне веднъж 
годишно. Необходимо е потребителят или лицето по поддръжката да фиксират интервал между отделните 
почиствания, за да си осигурите планова поддръжка. Във всички случаи трябва периодично да следите 
състоянието на вътрешните повърхности на котела, за да избегнете неправилно функциониране на 
съоръжението за дълъг период от време. Ако подобно неправилно функциониране на котела е налице, 
отстранете всички метални спирали (турбулатори), поставени в тръбите, с цел предотвратяването на 
наслагването на сажди. 

Операциите по поддръжката се състоят главно от почистване на комина и на димогарните тръби. 
След като отворите предната вратичка на котела достатъчно, извадете всички турбулатори от тръбите и 
надлежно почистете тръбите с помощта на специална четка. 
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В задната димна камера е възможно отлагането на пепел и сажди, които трябва да се отстраняват при 

всяко почистване на котела през страничните капаци. За да отстраните отлагания от сяра и други киселинни 
вещества в горивната камера, почистете с четка. В случай че са налице въглеродни отлагания по стените на 
котела, проверете дюзите и контролирайте настройката на горивната глава на горелката. В края на 
гореописаната операция по поддръжката е необходимо да направите анализ на горенето съобразно 
действащите нормативи. 

 

ПОДДРЪЖКА В КРАЯ НА ОТОПЛИТЕЛНИЯ СЕЗОН 

Котелът и инсталацията трябва да са винаги пълни с вода. За да избегнете риска от киселинна 
корозия, ви препоръчваме да почистете всички метални повърхности, имащи контакт с горивните газове, и 
по-специално димогарните тръби. След като се уверите, че котелът е добре подсушен, обмажете тръбите и 
вътрешните повърхности с дизел или леснозапалимо масло, за да предпазите металните повърхности от 
влагата. Можете да поставите кутия с негасена вар в горивната камера, която да абсорбира влагата и да 
поддържа суха вътрешността на котела. След тази операция затворете предната врата, както и задния капак. 

 

ПРОВЕРКА НА УПЛЪТНЕНИЕТО НА ВРАТАТА 

В случай че уплътнението на вратата е нарушено, затегнете четирите основни гайки, като 
предварително разхлабите блокиращите контрагайки. Ако това не доведе до положителни резултати, 
проверете еластичността на уплътнението от керамично влакно. 

 

ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕНИЯ КАМЪК В КОТЕЛА 

За да удължите живота на котела и за да го предпазите от евентуално прегряване, е необходимо 
периодично да почиствате котела и инсталацията от натрупвания на котлен камък. Препоръчваме ви в края 
на първия отоплителен сезон (или 5 /пет/ месеца след първоначалния пуск на котела, при непрестанна 
експлоатация) да направите първото почистване на котела от отлагания на накип.  По-нататък почистването 
може да се извършва веднъж на 2-3 години в зависимост от характеристиките на инсталацията. В случай на 
непрестанно отлагане на котлен камък ви съветваме да използвате надеждно корозоустойчиво средство. 
Периодично почиствайте и калта, която се натрупва в котела. За операциите, описани по-горе, се обръщайте 
към специализиран сервизен център. 

 

ПЕРИОДИЧНИ ПРОВЕРКИ 

От съществено значение е два до три пъти в годината да проверявате качеството на водата в 
системата с помощта на разходомер. 
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ГАРАНЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ 
 

1. В случай че циркулационните помпи за отопление и антиконденз, както и автоматика за регулиране 

са закупени от фирмата ни, Ви гарантираме безаварийна работа за една година. 

2. Тази гаранция важи от датата на покупката на котела и има следните изисквания: 

2.1. Монтажът в котелното да се извърши от специалист по одобрен проект спазвайки Наредба N:29 за 

устройство и безопасна експлоатация на парни и водогрейни котли с ниско налягане. Препоръчва се 

да се използват приложените схеми. 

2.2. Предпазната арматура да се монтира от специалист съгласно одобрения проект. 

2.3. Размерите и инсталирането на фукса и комина за изходящите газове да се извърши от специалист 

съгласно проекта. 

2.4. Необходимата апаратура, циркулационна помпа и разширителен съд, в случай че не са доставени от 

нашата фирма, трябва да се с параметри, съобразени с инструкцията за монтаж и експлоатация на 

проекта. 

2.5. В случай, че системата е открита /разширителният съд е на покрива/, съдът и тръбите трябва да са 

много добре изолирани. В противен случай гаранцията отпада. 

2.6. Задължително условие за спазване на гаранцията е да се осигури температура на връщаща 

вода от инсталацията към котела не по-ниска от t=65ºC, което да се обезпечава с монтирането 

на рециркулационна антикондензна помпа на байпас или трипътен / четирипътен вентил. При 

неспазване на това условие, гаранцията категорично отпада. 

2.7. Фирмата не носи отговорност от неправилно обслужване и експлоатация на котела и 

принадлежащата му апаратура. 

2.8. Почистването и контрола на котела трябва да се извършва редовно, най-малко два пъти месечно от 

специалист. 
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