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1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Книжката с инструкциите е съставна част от продукта и трябва да бъде 
предадена на потребителя. Прочетете внимателно съветите в книжката, 
тъй като те дават важни указания относно безопасността на монтажа, на 
употребата и на поддръжката. Грижливо пазете книжката за допълнителни 
справки. 
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Монтирането трябва да бъде извършено от професионално квалифицирани 
лица, или от оторизирания сервизен отдел на фирма „STEP” /в 
съответствие със закон 46/90/, следвайки инструкциите на производителя. 
Погрешното монтиране може да причини щети на хора, животни, или вещи, 
за които фирмата не носи отговорност. 
 
Уверете се в целостта на продукта. В случай на съмнение не използвайте 
продукта и се обърнете към доставчика. Елементите от опаковката на 
трябва да бъдат разпръсквани в околната среда, или да бъдат оставяни в 
ръцете на деца. 
 
Преди да извършите каквато и да е промяна, операция за поддръжка, или 
почистване на инсталацията, изключете уреда от електрическото 
захранване, действайки върху прекъсвача на инсталацията, или върху 
съответните елементи, предвидени за тази цел. 
 
В случай на повреда, или на лошо функциониране на уреда, или на котела, 
изключете, като се въздържате от каквито и да било опити за ремонт, или 
директна намеса. Обръщайте се изключително към квалифициран  
персонал. Евентуалният ремонт трябва да бъде извършен единствено от 
технически сервиз оторизиран от фирмата производителка, като се 
използват изключително оригинални резервни части. 
 
Изключва се всякаква договорна и извън договорна отговорност на 
фирмата за щети, причинени от грешки при монтиране, употреба и 
неспазване на инструкциите в настоящата книжка.   
 
Неспазването на гореизложеното може да постави под въпрос 
целостта на инсталацията, или на отделните нейни съставни части, 
представлявайки потенциална заплаха за безопасността на 
крайния потребител, за която фирмата производителка не поема 
никаква отговорност.  
 
 
 
 
 
 
                                          ВНИМАНИЕ!     
 
Първото включване и свързването към котела трябва да бъде 

извършено от оторизиран технически сервиз! 
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1. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗМЕРИ И ВРЪЗКИ 
       FUEGO 29 – 45 – 56 – 70 – 90- 120 
 

      

 

 
 

FUEGO 150 
 

 
Легенда: 

1. Регулиране на първичния въздух       А1  Подаване /вход/ към 
инсталацията 

2. Регулиране на вторичния въздух        А2   Изход от инсталацията 
3. Модулатор горивен въздух                 А3  Изпразване на котела   
4. Отвор за контрол на пламъка             А4 Предпазна серпентина  
5. Долна врата /огнище/                        А5  Серпентина БГВ /само SA/  
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6. Горна врата /склад дърва/                 А6  Извод сонда S4    
7. Вратички анти-взрив                         А7  Извод сонда S5 
8. Двигател вентилатор                         А8  Връзка комин   

 

                                     ХАРАКТЕРИСТИКИ  FUEGO R/SA 
 

Модел Минимална 
полезна 
мощност 
kcal/h 
kW 

Максимална  
полезна 
мощност 
kcal/h 
kW 

Максимална 
мощност 

 
kcal/h 
kW 

Тегло 
котел 
 
кг 

Съдържание 
на вода в 

 
литри 

Загуби 
на 

товар 
mbar 

Загуби 
на 

товар 
при 
фукса 
mbar 

Максимално 
налягане 
при работа 
bar 

29 8’750 
10 

26’250 
30 

28’875 
33 

380 95 10 0,01 4 

34 19’250 
22 

26’250 
30 

29’600 
30,4 

470 115 8 0,02 4 

34 LA 19’250 
22 

26’250 
30 

29’600 
30,4 

555 135 10 0,04 4 

45 19’250 
22 

39’375 
45 

47’250 
54 

470 115 8 0,02 4 

56 26’250 
30 

49’000 
56 

58’625 
67 

555 135 10 0,04 4 

70 37840 
44 

60200 
70 

70520 
82 

685 170 5 0,03 4 

90 51600 
60 

77400 
90 

94600 
110 

920 215 10 0,05 4 

120 69900 
81 

98900 
115 

124700 
145 

990 240 12 0,05 4 

150 88000 
102 

122000 
142 

150000 
174 

1700 260 12 0,05 4 

 

 

Мод
ел 

Размери Връзки Обем      
горивна 
камера 

Отвор 
за 
зареж
дане 

Max 
дължи
на на 
дърват
а 

 A          B         C          D 
mm     mm       mm      mm 

A1-A2   A3  A4   A5  A6-A7   A8 
Ø        Ø    Ø     Ø      Ø         Ø 

литри        mm          cm 

29 550      1´390   1´050    1´080 1”¼      ½”    ½”   ½”    ½”       150 95             265х330      51 
34 650      1´490   1´050    1´150 1”½      ½”    ½”   ½”    ½”       180 135           330х430      51 
34 
LA 

650      1´490   1´230    1´150 1”½     ½”     ½”   ½”    ½”       180 185           340х430      71 

45 650      1´490   1´050    1´150 1”½     ½”     ½”   ½”    ½”       180 135           330х430      51 
56 650      1´490   1´230    1´150 1”½     ½”     ½”   ½”    ½”       180 185           340х430      71 
70 760      1´540   1´390    1´290 2”       ½”      ¾”   ½”    ½”       200 230           340х520      71 
90 760      1´540   1´640    1´290 2”       ½”      ¾”   ½”   ½”        200 320           340х520      102 
120 760      1´540   1´640    1´290 2”       ½”      ¾”   ½”   ½”        200 320           340х520      102 
150 930      1´990   2´120    1´430 2”      ½”      ¾”   ½”    ½”     180х2 770           400х700      125 
 

 

2. ТЕХНОЛОГИЯ НА ГАЗООБРАЗУВАНЕТО 
Функционирането на котела FUEGO се базира на принципа на 
газообразуването /или дестилация на дървата/. Твърдото гориво, поставено в 
горния отвор на котела /склад дърва/, при допира с жаравата, генерирана 
върху решетката, произвежда газове, които, комбинирайки се с горивния 
въздух /първичен въздух/, създават горивна смес. Тази смес се засмуква през 
отворите на решетката в долната зона на огнището /обменна зона/, където 
предизвиква характерния „обърнат пламък”.  
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Тъй като при този процес дървата не изгарят по директен начин, а се 
използват газовете, съдържащи се в тях, се постига пълно използване на 
твърдото гориво, което се изразява във високия КПД на горенето и води до 
много ниско ниво на влияние върху околната среда, поради отсъствието на 
неизгорели частици и на вредни вещества в димните газове.            
Котелът FUEGO е проектиран така, че да ограничи максимално негативните 
ефекти от киселинния конденз. Огнището е с дебелина 8 мм и в горната част 
на склада за дърва няма никакви връзки чрез заваряване.  
 
3. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА КОТЕЛА 
3.1.  Камера за дърва 
Тя е „резервоарът” на котела. В този отвор, който се намира в горната част 
на котела, се зареждат дървените трупчета, след като той бъде включен и 
бъде произведена съответната жарава.  
 
3.2. Главен камък и елементи на решетката 
В централната част на котела, между склада за дърва и долната обменна 
зона, е поставен главния камък, от огнеупорен цимент, в средата на който 
има надлъжен процеп с вдлъбнатина за поставяне на решетката. Тя е 
съставена от елементи, изработени от хромиран чугун, чиято функция е да 
поддържат жаравата и посредством централните отвори да позволи 
преминаването на горивния газ. 
 
3.3. Обменна зона и катализатор         
Преминавайки през елементите на решетката, газът от дървата произвежда 
пламък, който се развива надолу и докосва леко чугунен катализатор, 
наречен „огнище”. Свръхвисоките температури, постигани в огнището 
позволяват почти пълно изгаряне, с много нисък остатък на прахове. 
Преминавайки през обменните зони, горивните газове освобождават 
топлина за загряване на водата. Обменни зони са долната част на 
огнището и тръбите за димните газове, поставени в горната част на котела. 
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Легенда:     
 
1. Зона склад дърва – газообразуване 
2. Решетка  
3. Вход първичен въздух 
4. Вход вторичен въздух 
5. Зона на горене 
6. Обменна зона 
7. Електровентилатор 
8. Подвижни турболатори 
 
 

3.4. Камера за димни газове и вентилатор 
След като отдадат енергия на водата, газовете на горене се събират в 
камерата за газове, която се намира в задната част на котела. В камерата 
е вграден и вентилатор с две скорости с хоризонтална ос, състоящ се от 
електрически двигател и въртящо се тяло. Поддръжката на вентилатора е 
лесна, тъй като той е монтиран с лесни за развиване гайки. 
 

3.5. Група за разпределение на въздух    
В челната част на котела, между горната и долната врата, се намират 
отвора за горивния въздух. Тръбата за вкарването му е снабдена с 
вътрешна клапа, с гравитационно спускане, затваряща се при спирането 
на вентилатора и с външен лост с термостатно управление /модулатор/.  
Въздухът, влизащ в котела, се разделя на първичен и на вторичен. 
Първичният въздух отива в склада за дърва и като се смесва с 
дестилирания газ създава горивната смес, която изгаря, преминавайки 
през решетката. Вторичният въздух преминава през двете кухини на 
главния камък и през елементите на решетката, вкарвайки по този начин 
кислород директно в зоната на образуване на пламъка, като по този начин 
оптимизира горенето.  
 

3.6. Топлообменник за БГВ /само при SA версиите/    
Котелът FUEGO може да бъде снабден с вътрешен мигновен  
топлообменник за производството на топла вода за битови нужди /само 
при моделите SA /. Топлообменникът се състои от медна тръба, потопена 
във водната риза, около тялото на котела на дърва, с входни и изходни 
хидравлични връзки, намиращи се в задната част на самия котел /връзки 
А5, стр. 6/. 
 

3.7.  Предпазен топлообменник 
Котелът е серийно снабден с предпазен топлообменник. Функцията му е да 
охлажда   котела при наличие на свръх висока температура, чрез клапа за 
изпускане на водата, която е свързана с хидравлична връзка към входа на 
топлообменника /вж. Параграф 5.5. на страница 11/. Той се състои от 
стоманена серпентина, чието начало и край /вход и изход/ се намират в 
задната част на котела на дърва /връзки А4 на стр. 6/. Чувствителният 
елемент на клапата за изпускане на водата се поставя във връзката А6 
/стр. 6/. Предпазният топлообменник трябва да бъде използван единствено 
за целта, за която е предназначен, всякаква употреба за други цели е 
забранена. 
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3.8. Изводи за сонди       
В горната част на котела, до входната връзка /А1, стр. 6/ са поставени две 
втулки /А6, стр. 6/ от 1/2", които имат следните функции:  
Вкарване на медната гилза, която ще съдържа сондите на термостатите на 
таблото за управление; 
Вкарване на евентуалната втора медна гилза /тя не е включена/, или друг 
датчик  за температура  /клапа за изпускане на топлина/. 
 
3.9 Рециркулационна помпа  
  С цел свеждане до минимум на възможността за образуване на конденз в 
котела, се налага монтирането на рециркулационна помпа за котела. 
Помпата се свързва хидравлично между входната /А1, стр. 6/ и изходната 
/А2, стр. 6/ връзки, с управление на потока от изхода към входа на котела 
/от А1 към А2, стр. 6/. Може да бъде доставен като аксесоар комплект 
„рециркулационна помпа”, включващ помпа, тръби и съединителни колена.       

    

3.10 Изолация 
Изолацията на котела FUEGO е постигната чрез минерална вата с плътност 
60 мм, поставена в допир с тялото на котела и на своя страна защитена от 
външния кожух, изработен от стоманени панели и боядисан с епоксидна 
прахообразна боя.  

    
 

 

4. Монтиране 
Котелът FUEGO не се различава от обикновените котли на твърдо гориво, ето 
защо не съществуват особени норми за монтирането му, освен предписанията, 
предвидени от действащите нормативи за горепосочените котели. 
Помещението трябва да е добре проветрявано от отвори с подходящ размер. 
За да се улесни почистването на котела, срещу него трябва да се предвиди 
празно място, което да не е по-малко от дължината на самия котел и трябва 
да се уверите, че вратите могат да се отварят безпрепятствено на 90º.  
Котелът може да бъде поставен директно на пода, тъй като е снабден със 
собствена носеща рамка. 
Все пак, в случай, че се монтира в помещения с висок процент на влага, е 
препоръчително да се предвиди цокъл от цимент. След монтирането, котелът 
трябва да бъде в хоризонтално положение и стабилен с цел намаляване на 
евентуалните вибрации и шумове. 
 
5.1. Монтиране в котелно помещение       
Котлите FUEGO се монтират в помещения, отговарящи на изискванията на 
действащите норми в областта. В долната схема са отбелязани примерни 
минимални разстояния, които позволяват лесна поддръжка на котела.   
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5.2. Монтиране на кожуха 

□ Поставете котела 1 в помещението и направете хидравличните връзки.  
□  Увийте тялото на котела с уплътнението от изолираща вата 2 и го 
фиксирайте с лентичките 3. 
□  В основата на камерата за газове трябва да се монтират вратичките против 
детонации/ взривове 4.  
□  Монтирайте вентилатора 5 на предназначеното за него място в камерата за 
пушеците. 
□  Поставете страните на кожуха 6 и 7, като внимавате да вкарате горния ръб 
в специалното „легло”, намиращо се в горната част на плочките, както и 
долния ръб в „леглото” в основата на котела. 
□  Поставете капака 8 до страните 6 и 7, като се стараете да влязат осите 
върху страните на котела в отворите, снабдени с пружинки на самия капак и 
да ги направите така, че да прилегнат с лек натиск.      
□  Прикрепете командното табло 9 към капака 10, развийте капилярките на 
термостатите и ги прокарайте под самия капак през отвора, направен за тази 
цел. При разгъването на капилярките много внимавайте те да не бъдат 
огънати така, че да не се получат много остри извивки, тъй като те биха 
попречили на естественото разширение/ редукция на топло чувствителното 
вещество, налично в тяхната вътрешност; винаги се старайте така да 
разгъвате капилярките, че да нямат остри извивки. 
□  Поставете капака 10 на страните 6 и 7, като се стараете да влязат осите 
върху страните на котела в отворите, снабдени с пружинки на самия капак и 
да ги направите така, че да прилегнат с лек натиск.      
□ Прикрепете към вратата на склада за дърва защитния панел 11, но първо 
завинтете дръжката М.       
□ Монтирайте към долната врата защитния панел 12, но първо завинтете 
топчестата дръжка Р. 
□ Монтирайте задните панели 14 и 15, поставяйки ги в осите на страните 6 и 
7. 
□ Вмъкнете лавата 16 за почистването на подвижните турболатори на 
предназначената за тази цел втулка, поставена странично на камерата за 
димните газове, закрепвайки я със съответния шестоъгълен винт. 
 



 12

 
5.3. Разширителен съд   

Според действащите в Италия норми, всички котли на твърдо гориво трябва 
да бъдат монтирани към инсталации, снабдени с разширителен съд от 
„отворен” тип. 
 

 

5.4. Комин за димни газове 
Коминът има основно значение за доброто функциониране на котела и поради 
тази причина е необходимо той да е плътен и добре изолиран. Стари, или 
нови комини, построени без да са спазени специфичните изисквания, могат да 
бъдат възстановени като се интубира самия комин. Трябва да се вкара 
метална тръба във вътрешността на съществуващия комин и да се запълни с 
подходящия изолиращ материал пространството между металната тръба и 
комина. Комини, изработени от сглобяеми материали, ще трябва да бъдат с 
изрядно скрепени съединителни елементи, за да може да се избегне 
пушечният конденз да замърси стените чрез абсорбация.  
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За изработката на нови комини трябва да бъде представен редовен проект, 
съобразен с предписанията на действащото законодателство. 
Във всеки случай коминът трябва да бъде с добра тяга, изразяващ се поне в 2 
мм С.А. в основата на студено. Комини с недостатъчна тяга ще предизвикат 
изключването на котела на дърва и образуване на катран и на конденз в 
канала на влизащия въздух. Обратно, един комин с прекалено силна 
естествена тяга би предизвикал явления на топлинна инерция, дори би довел 
до висок разход на дърва. 
Винаги се препоръчва монтирането на регулатор на тяга, за да бъде 
поддържана постоянна депресията в комина. Това се прави с цел избягване 
на евентуални нежелани увеличения на мощността. 
 
5.5. Вентил на предпазната серпентина - свързване        
 

 
Легенда: 
А1  Вход инсталация 
А2  Обратен ход инсталация 
А3  Изпразване котел 
А4  Предпазен  топлообменник 
А5  Топлообменник битова вода /SA версия/    
А6  Изводи сонди 
А7  Извод сонда връщаща вода /S 5/  
 
□ Свържете предпазният вентил към едната от двете връзки А4; 
□ Свържете входа на студената вода към предпазния вентил; 

□  Свържете останалата свободна връзка А4 /топла вода за изпускане/ към 
тръба за отпадни води; 
□ Вкарайте сондата на предпазния вентил в извода А6. 
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Бележка: Предпазният вентил може да бъде поставен и на изхода на 
отпадъчната топла вода, но това не би довело до никаква полза що се отнася 
до безопасността и съществува риска наличните в обменника отлагания да 
застрашат правилното функциониране на самата клапа. 
 
6. Табло за модулиращо електронно управление версия 2008       
 
Таблото за управление, снабдено с модулиращата електронна платка 
TERMODUE е проектирано така, че да управлява всички видове котли на 
дърва /не комбинирани/ от линията STEP.    
 

1

2

4 5 6

12

13

10

11

8

9

7

3

 
 

Легенда: 
 
1 Главен прекъсвач /зелена светлина/ 8 Клавиатура контрол и функции 
2 Защитен термостат 9 Копче „Е” за регулиране на 

параметрите и на температурите 
3 Копче Reset на централата 10 Копче за настройка: 

автоматична/ ръчна 
4 Зелен сигнализатор: слънчеви панели  11 Копче включване /изключване 

функциите на котела 
5 Жълт сигнализатор: помпа бойлер 12 Жълт сигнализатор: 

рециркулационна помпа 
6 Червен сигнализатор: помпа отопление 13 Включен червен сигнализатор: 

вентилатор на максимална 
скорост 
Изключен червен сигнализатор: 
вентилатор на минимална 
скорост 

7 Екран централа ЗВУКОВ СИГНАЛ: СВРЪХТЕМПЕРАТУРА 
НА КОТЕЛА 

 
 
 
 
6.1. Главни характеристики 
□ Микропроцесор с памет EEPROM /в случай на липса на напрежение, 
остават всички настройки на предходния статус като се възстанови нужното 
напрежение/; 
□ Трайна памет /запаметените данни остават в паметта около десет години без 
захранване/; 
□ Екран от течни кристали с четири реда; 
□ Програма за самодиагностика за откриване на вътрешни повреди, или 
грешки при монтирането на сондите. 
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6.1.1 Серийно оборудване    
□ Електронна централа TERMODUE, включваща микропроцесор, програмиран 
за цялата гама котли на дърва;  
□ Основно оборудване с 3 броя сонди РТС с изолация; 
□ Сонда дим за регулиране на скоростта на вентилатора; 
□ Трансформатор 230/12 V Алтерниращ /код TRA0002/; 
□ Механичен обезопасителен термостат с ръчно регулиране. 
 
6.1.2. Оборудване по желание  
□ Платка за разширяване на зоните /SCH0005С/, виж параграф 11/стр. 29/. 
 

6.2. Екран   
 

      /На фигурата са показани 
основните функции на котела, които могат да се видят на екрана./ Когато се 

натисне червеното копче на централата / /, котелът се задейства с 
включване на вентилатора.  

 

6.3. Оперативни приложения 
Електронната платка е проектирана, за да управлява три възможни опции на 
функциониране. „САМО ОТОПЛЕНИЕ”, „ОТОПЛЕНИЕ И БИТОВА ВОДА С 
БОЙЛЕР С ЕДИНИЧНА, ИЛИ ДВОЙНА СЕРПЕНТИНА” и „ОТОПЛЕНИЕ И 
УПРАВЛЕНИЕ НА БУФЕР, ИЛИ НА КОМБИНИРАН БУФЕР”. Задаването на 
параметрите следователно е различно при всяко едно приложение на котела. 
Думата БУФЕР обозначава натрупването на вода за отопление. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
6.4. Електронна схема и връзки към клемореда на платката 
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Легенда: 
I  Главен прекъсвач                     S1 Сонда температура слънчеви панели 
S Зелена лампичка                      S2 Сонда температура ниска точка буфер 
TRA Трансформатор 220/12 V      S3 Сонда температура висока точка бойлер 
/буфер 
TA Външен термостат                  S4  Сонда температура вход котел   
F  Бушон                                         S5  Сонда температура обратен ход котел  
MP Микропрекъсвач врата       SF  Сонда пушеци     
PPS Помпа слънчеви панели 
PB Помпа бойлер/ буфер 
PI Помпа инсталация 
PR Рециркулационна помпа 
M Вентилатор с две скорости 
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TS Обезопасителен термостат   
6.5. Свързване на сондите   
Забележка: за правилното разчитане на измерената от сондата температура, в 
случая, в който кабелът на сондата минава в близост до електрически кабели, 
или е удължен над 3 метра, е необходимо свързването да се извърши със 
защитен, добре изолиран кабел. От долната схема става ясно, че жилото на 
всяка сонда трябва да бъде свързан към нечетния клеморед, докато 
защитната обвивка на кабела трябва да бъде свързана с четния клеморед. По 
този начин се извършва защита на линията на сондата и се отстранява 
проблема със смущенията. 

 

AL MORSETTO PARI

"-" POLO CALZA (SCHERMO)

"+" POLO CAVO COASSIALE O CAVO SCHERMATO

AL MORSETTO DISPARI

DIELETTRICO ISOLANTE

      

2

1

SONDA CAVO SCHERMATO

MORSETTIERA

 
 

Легенда:  
1. Горна схема 
Polo calza schermo: al morsetto pari = Полюс защитна обвивка: към четния 
клеморед 
Polo cavo coassiale o cavo schermato: al morsetto dispari = Полюс коаксиален, 
или изолиран, кабел: към нечетния клеморед 
Dielettrico isolante: Изолация 
2. Долна схема 
Sonda = Сонда 
Cavo schermato = Оплетка /ширмовка/ 
Morsettiera = Клеморед 
 

 

 

 

 

 

6.6. Електрически връзки към клемореда  
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Бележка: контактите 22 и 23 са направени с мостчета, за да се позволи 
непрекъснатото функциониране на помпата на инсталацията, в случай на 
отсъствие на външния термостат. 
 
ВНИМАНИЕ: Ако трябва да се постави външен термостат, отстранете 
моста и се уверете в доброто свързване на двете жила към клемореда. 
Невключването на помпата на инсталацията може да се дължи на 
грешното свързване на жиците към устройството, или на дефекти в 
самото устройство. 
 
5. Преглед на стойности, промяна, или въвеждане на параметри  

Разглеждане: 

Фаза 1: възможно е да се разгледат опциите, използвайки стрелките   и   
, намиращи се на панела. 
 

Програмиране: 
 
Фаза 1: за да влезете в програмирането на функционалните параметри 

натиснете и задръжте за 15 секунди копчето  , докато не се появи надписът 
PROG > /програмиране/. 
 
Фаза 2: щом програмата влезе в следващия екран, ще може да видите първия 
параметър със сегашната програмирана стойност на платката. 

 

Фаза 3: възможен е преглед на параметрите, като се използват стрелките  

и  на панела. 
 
Фаза 4: След като сте видели на екрана параметъра за промяна, може да 

промените неговата стойност, натискайки копчето за посока   и ще видите, 

че съответният параметър започва да мига. Като натиснете копчетата  и  
, променяте стойността на параметъра. Щом параметърът достигне желаната 
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стойност, можете да го запаметите на посочената стойност, като натиснете 

стрелката . 
 
Фаза 5: За да промените други параметри, можете да разгледате списъка им 

като натискате стрелките за посоки  и , които се виждат на панела. 
 
Фаза 6: След като сте задали, или променили параметрите, трябва да 

задържите натиска върху копчето  за около 10 – 15 секунди, за да може 
данните да се прехвърлят върху „твърдата” памет. 
 
 
7.1. ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СОНДИТЕ /ПАРАМЕТЪР ФУНКЦИЯ 
1/             
 
За включването и изключването на една сонда се въвежда в „Параметър 
Функция 1” числена стойност, която е резултатът от сбора на числата на 
отделните сонди: 

 

S1 /входна температура слънчеви панели/           1 
S2 /температура обменник Бойлер/                        2 
S3 /температура Бойлер/                                           4 
S4 /температура вход котел/                                     8 
S5 /температура обратен ход котел/                       16 
 
Сумата се изчислява, като се съберат числата на сондите, които трябва да са 
налични, според избраното поле на приложение със следващия „Параметър 
Функция 2”. 
 
Пример за настройване на Параметър Функция 1  
 
Например, ако котелът трябва да функционира в режим „само отопление”, 
следвайки също така схемите 8.3.1., 8.3.2., 8.3.3., трябва да са налични двете 
сонди S4 и S5. Следователно, събираме числата 8 + 16 = 24. Затова, като 
въведете стойността 24, се включват двете необходими сонди. 
 
Забележка: в случай на евентуални проблеми при монтирането /при 
включването, или изключването на сонда/, могат да се свържат с мост с 
електрически кабел двете клеми на клемореда на платката, по този начин се 
избягва сигнализирането за липсваща, или повредена сонда. 
 

7.2. ФУНКЦИОНАЛНИ НАСТРОЙКИ НА КОТЕЛА И НА АКСЕСОАРИТЕ 
/Параметър функция 2/ 
Този параметър определя конфигурацията на електронната платка в една от 
трите възможни конфигурации /”Само отопление”, „Отопление и битова вода 
при бойлер със серпентина”, „Отопление и управление на буфер, или на 
комбиниран буфер”/. Функционалните настройки се правят със същата логика, 
като при „Параметър функция 1”. За да се изчисли стойността, която трябва 
да се въведе, трябва да се съберат числата с отделните желани функции на 
функционалните параметри по следния начин: 
Функционални настройки:    
Без слънчеви панели     ►    задайте „0” 
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Със слънчеви панели   ►  задайте „1” 
С РЕЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА  ► задайте „0” 
Без РЕЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА ► задайте „2” 
Инсталация без БОЙЛЕР ► задайте „0”  
Инсталация с БОЙЛЕР ► задайте „4” 
БОЙЛЕР тип СЪС СЕРПЕНТИНА, ИЛИ С МАНТИЯ ► задайте „0” 
БОЙЛЕР тип БУФЕР, ИЛИ КОМБИНИРАН БУФЕР  ► задайте „8” 
 
Внимание: за да зададете Бойлер КОМБИНИРАН, или БУФЕР, добавете 
стойността 8, но трябва да се прибави и стойността 4, касаеща включването 
на Бойлера. Следователно, трябва да добавите стойността 12.  
 
                                Пример за задаване на Параметър функция 2   
 
АКО ИСКАТЕ ДА ВКЛЮЧИТЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА БОЙЛЕР СЪС 
СЕРПЕНТИНА, СЛЪНЧЕВИ ПАНЕЛИ И РЕЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА, 
ТРЯБВА ДА НАПРАВИТЕ СЛЕДНАТА СМЕТКА: 
Стойност параметър Функция 2 = 1 /със слънчеви панели/ + 0 
/наличие на рециркулационна помпа/ + 4 /Бойлер/ + 0 /Бойлер със 
серпентина/    Общо = 5. 
 
7.3. ИЗБОР НА ЕЗИК НА ЕКРАНА 
Чрез параметър № 13 е възможно да се избере езика, на който да се появяват 
надписите на  екрана. 
Налични са 4 езика: 
Стойност 00: италиански; 
Стойност 02: румънски; 
Стойност 04: френски; 
Стойност 06: испански. 
 
8.ФУНКЦИЯ „САМО ОТОПЛЕНИЕ” 
Котелът, използван само за отопление, следва примерните схеми 8.3.1 – 
8.3.2.- 8.3.3. и управлява функционирането на помпата на инсталацията и на 
рециркулационната помпа. Необходимите сонди са S4 – изходна сонда на 
котела - /Висока точка/ и S5 – сонда обратен ход на котела, /Ниска точка/. 
Тези настройки са валидни също и в случай на употреба на модел котел SA, 
снабден със  скоростен топлообменник за топла битова вода. 
За да включите котела и за да стартирате „Цикъла за времево 

функциониране”, трябва да се натисне червеното копче на котела / / , 
тогава котелът се задейства с включване на вентилатора и на екрана статуса 
на котела преминава от OFF  (Stand-By) в ON /функционално състояние/. 
Следователно, вентилаторът се включва и остава активен до достигането на 
стойността, определена с параметъра „Температура работа котел”. 

Забележка: важно е да знаете, че всеки път, когато натиснете копчето / / , 
настройките, касаещи времевото функциониране и състоянието AUT 
/Автоматично/, както и MAN /Ръчно/, намиращи се на централата, биват 
запаметени върху „трайната” памет. Това е полезно, защото в случай на липса 
на захранване, котелът се връща отново на статуса, в който е бил преди това. 
Помпата на инсталацията функционира по зададено искане от външния 
термостат, при условие, че температурата на котела надвишава стойността, 
определена от параметъра „Минимална температура котел” + параметъра 
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„Топлинен диференциал във функция отопление”. Ако котелът не успее да 
достигне стойността през времето на цикъла за времево функциониране, това 
предизвиква преминаването в режим почивка / Stand-By/. 
Рециркулационната функция служи, за да се избегнат различни температурни 
нива в котела между входа и изхода. Параметърът „Максимален диференциал 
температура тяло котел” активира рециркулационната помпа, ако разликата в 
температурите на входа и изхода на котела се повиши над зададената 
стойност. Рециркулационната помпа е винаги активна, било в режим Stand-by, 
било в „Цикъл на времево функциониране”, при каквато и да е температура.      
 
8.1. РЕГУЛИРАНЕ НА ПАРАМЕТРИ НА КОТЕЛ ЗА РЕЖИМ „САМО 
ОТОПЛЕНИЕ”  

 
                    ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИТЕ ФУНКЦИОНАЛНИ ПАРАМЕТРИ 

 

 Описание параметър Препоръчителни 
стойности 

0 Температура работа котел 80º  С 
1 Минимална температура котел 65 º С 
2 Максимална температура котел при 

термична инерция 
88 º С 

3 Минимална температура бойлер 45 º С 
4 Максимална температура работа бойлер 65 º С 
5 Термичен диференциал в режим отопление 2.0 º С 
6 Термичен диференциал при подготовка на 

бойлера  
3.0 º С 

7 Термичен диференциал в режим отопление 
при слънчеви панели  

5.0 º С 

8 Диференциал за модулиране на вода 5.0 º С 
9 Максимален диференциал температура тяло 

котел  
4.0 º С 

10 Времетраене на забавянето при котела за 
Stand-by    

                  50 мин. 

11 Параметър функция 1: 
Включване и изключване сонди  

    24 /само отопление/ 

12 Параметър функция 2: 
Настройване на котела и на аксесоарите 

      0 /само отопление/ 

13 Избор на език          00 /италиански/ 
14 Температура на димните газове за 

модулиране 
                  180 º С 

15 Максимална температура за безопасност на 
димните газове   

                  240 º С 

 

Ако бъдат променени, или неправилно въведени, тези параметри 
причиняват нередности във функционирането на котела и оттам и на 
цялата инсталация. Препоръчително е първото включване да бъде 
извършено от компетентни лица, или от оторизиран център за 
технически сервиз! 
 

8.2. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ „САМО ОТОПЛЕНИЕ” 
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0. Работна температура котел: работната температура на котела 
определя температурата на термостатното управление на котела. Щом 
бъде достигната зададената температура, централата изключва 
вентилатора. Повторно включване на вентилатора има, ако 
температурата падне под „Термичния диференциал в режим отопление” 
/той обикновено е равен на 2/, плюс един фиксиран градус на 
хистерезис.  

      Пример: „Работна температура котел” = 80 º С - (2 + 1) = 77 º С; 
затова, когато помпата на инсталацията, или помпата на бойлера е 
изключена, ако температурата на котела падне под 77 º С и не успява да 
достигне 80 º С в рамките на времето, определено от параметъра 
„времетраене на забавянето при котела за Stand-by”, котелът ще се върне 
към почивка в режим Stand-by. 
 
1. Минимална температура на котела: минималната температура на 

котела е температурата, под която помпите /на инсталацията, или на 
бойлера/ не функционират, за да се минимизира конденза. 
Същевременно, ако котелът остане под тази температура за 
„времетраенето на забавянето при котела за Stand-by”, котелът се 
завръща към почивка в режим Stand-by. 

2. Максимална температура на котела при термична инерция: 
определя максималната температура, над която котелът генерира 
акустичен сигнал на АЛАРМА. В този случай котелът се грижи да 
задвижи помпата на инсталацията и на рециркулационната помпа, за да 
освободи излишната топлина. Ако температурата се покачи още, 
достигайки 95-тте градуса, влиза в действие обезопасителният 
термостат с ръчно настройване, който блокира действието на 
вентилатора.  
Забележка: в случай, че котелът често отбелязва свръхтемпература, 
уверете се, че клапата на модулатора е почти напълно затворена /около 
два милиметра отвор/, в съответствие с тягата на комина, когато 
котелът достигне „Работната температура на котела”, или проверете 
дали няма лошо затваряне на вратите, или пък повредени гарнитури. 

3. Минимална температура бойлер: не се използва при това 
приложение. 

4. Максимална работна температура бойлер: не се използва при това 
приложение. 

 
5. Термичен диференциал в режим отопление: определя 

диференциала за активиране на помпата на инсталацията. Ако 
минималната температура на котела е 60º С  и е зададен диференциал 
2º С, ако външният термостат изисква задействане /контакт 21-22 
затворен/, помпата на инсталацията се активира на 62º С  и спира при 
61 º С /хистерезис по всички параметри/. Освен това, същият 
параметър определя диференциала за ново задействане на вентилатора 
/виж параметъра „Работна температура котел”/. 

 
6. Термичен диференциал при подготовката на бойлера: не се 

използва при това приложение. 
 
7. Термичен диференциал в режим отопление слънчеви панели: не 

се използва при това приложение. 
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8. Диференциал за модулиране по вода: температурата на котела 

определена от зададената минус този диференциал при която 
вентилатора работи на минимална скорост, а котела в модулационен 
режим. 

 
9. Максимален диференциал температура на тялото на котела: ако 

входната температура надвишава изходната на котела, повече от 
зададената стойност в този параметър, централата се грижи за 
включването на рециркулационната помпа, за да балансира 
температурата на котела между високата му и ниската му точка. 

 
10.Времетраене на забавянето при котела за Stand-by: определя 

„Цикъла за времево функциониране”, по време на който котелът е 
функционален. Активирането на цикъла става посредством натискането 

на копчето / /, с последващото включване на вентилатора на котела. 
Ако температурата на котела падне под „Минималната температура на 
котела” /обикновено 60º С/, разполага с времето, зададено в този 
параметър /обикновено 50 мин./, за да се върне над горепосочената 
температура, в противен случай отива в режим Stand-by. 

11. Параметър функция 1 /включване и изключване сонди/: 
вижте описанията на включването на сондите /стр. 16/. 

12. Параметър функция 2 /допълнително предразположение/: 
вижте описанието на допълнителните опции /стр. 17/. 

13. Избор на езика на екрана: вижте описанието на езика на 
екрана /стр. 17/. 

14. Температура газове за модулация: определя максималната 
температура на димните газове, над която вентилаторът преминава на 
минимална скорост за модулацията. Вентилаторът отново ще се върне 
към максималната скорост когато температурата им стане с 10 º С по-
ниска от температурата, зададена на този параметър. 

15. Температура на безопасност на газовете: определя 
максималната температура на газовете, над която вентилаторът се 
изключва поради съображения за безопасност. Естествено, този 
параметър трябва да има по-голяма стойност от параметър № 14. 

 
 
8.2. ХИДРАВЛИЧНИ СХЕМИ                              

       
Всички хидравлични схеми, отбелязани в тази книжка, са дадени само 
като примери и затова те трябва да бъдат преценени от инженерни 
специалисти от тази област. Фирма STEP АД не поема никаква 
отговорност поради нанесени щети на вещи, животни и хора, 
дължащи се на погрешно проектиране на инсталацията. За всяка 
схема, не посочена изрично в настоящия наръчник, моля, свържете се 
с техническия сервиз на фирма STEP. Евентуалното включване на 
инсталации, които не отговарят на горните изисквания, или 
неразрешени такива, води до анулиране на гаранцията. 
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Бележка:       
ЗА ПРАВИЛНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ГЕНЕРАТОРА Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ 
ИНСТАЛИРА РЕЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА, ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНЕ НАЛИЧИЕТО НА 
РАЗЛИЧНИ ТЕМПЕРАТУРНИ ПОЯСИ В КОТЕЛА.   
                         
ЛИПСАТА НА РЕЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА ВОДИ ДО ОТПАДАНЕ НА 
ГАРАНЦИЯТА  
 
8.3.1. ПРИМЕРНА СХЕМА ЗА КОТЕЛ РЕЖИМ „САМО ОТОПЛЕНИЕ” С 

ОТВОРЕН РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД  

 
Легенда: 
 

PI Помпа на 
инсталацията 

          V Възвратен клапан 

PR Рециркулационна 
помпа 

          S5 Сонда вход котел 

IR Отоплителна 
инсталация 

          S4 Сонда изход 
котел 
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8.3.2. ПРИМЕРНА СХЕМА ЗА КОТЕЛ В РЕЖИМ „САМО ОТОПЛЕНИЕ” 
СЪС СМЕСИТЕЛЕН ВЕНТИЛ 

 

 
 

Легенда:  
 
PI Помпа на 

инсталацията 
           VM Смесителен 

вентил 
PR Рециркулационна 

помпа 
             S5  Сонда вход котел 

IR Отоплителна 
инсталация 

             S4 Сонда изход 
котел 

V Възвратен клапан            
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8.3.3. СХЕМА „САМО ОТОПЛЕНИЕ” С ТОПЛООБМЕННИК  С ОТВОРЕН 
РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД/ ЗАТВОРЕН СЪД КЪМ ИНСТАЛАЦИЯТА 

 

    

Легенда: 
 
PI Помпа на 

инсталацията 
            V Възвратен клапан 

PR Рециркулационна 
помпа 

           S5 Сонда вход котел 

IR Отоплителна 
инсталация 

           S4 Сонда изход 
котел 

SP Пластинчат 
топлообменник 

  

 
 
 
9. ФУНКЦИОНИРАНЕ  ЗА ОТОПЛЕНИЕ И БИТОВА ВОДА КЪМ БОЙЛЕР 

СЪС СЕРПЕНТИНА 
 
Котелът, използван за отопление и битова вода  с подготовка на бойлер за 
битова вода със серпентина следва примерните схеми 9.3.1. – 9.3.2. и 
управлява функционирането на помпата на инсталацията и на помпата на 
бойлера, на рециркулационната помпа и на помпата на слънчевите панели. 
Необходимите сонди са S1 – сонда слънчеви панели, S2 – сонда слънчев 
топлообменник бойлер /ниска точка/, S3 – сонда температура бойлер 
/висока точка/, S4 – сонда изход котел /висока точка/ и S5 – сонда вход 
котел /ниска точка/. 
 
За да включите котела и за да стартирате „Цикъла за времево 

функциониране”, трябва да натиснете червеното копче на централата / /, 
котелът се задейства с включване на вентилатора и на екрана състоянието 
на котела от OFF (Stand-By) преминава в ON /състояние на 
функциониране/. Следователно, вентилаторът се включва и остава активен 
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до достигането на определената от параметъра „Работна температура 
котел” стойност.  
 

Забележка: важно е да помните, че всеки път, като натискате копчето  
, ефективните настройки на централата биват запаметявани на „твърдата” 
памет. Това се налага поради факта, че в случай на прекъсване на 
захранването, котелът се завръща във фазата, в която се е намирал преди 
прекъсването. 
 

Помпата на инсталацията функционира по зададено искане от външния 
термостат, при условие, че температурата на котела надвишава стойността, 
определена от параметъра „Минимална температура котел” + параметъра 
„Термичен диференциал в режим отопление”. Ако котелът не успее да 
достигне стойността по време на цикъла за времево функциониране, това 
предизвиква преминаването му към фаза на почивка в режим Stand-By. 
Помпата на бойлера функционира по зададено искане и с предимство е 
искането за битова вода. Обикновено, функцията за даване на предимство се 
извършва автоматично и на екрана се появява надписа „AUT”. В това 
състояние, когато сондата S3 на бойлера отчете минималната искана 
температура /минимална температура бойлер/, централата се грижи за 
пускането на цикъла за подготовка на бойлера, който ще приключи, когато 
температурата на S3 достигне желаната стойност /максимална работна 
температура бойлер/. В случай, че желаете да промените предимството, 
можете да преминете към ръчно /механично/ функциониране, чрез копчето 
A/M и на екрана се появява надписът “MAN”; като натиснете копчето със 

стрелката , предимството от битовата вода отива към отоплението, и 
обратно. Подготовката на бойлера става чрез термичен диференциал; тук се 
включват сондите S4 – температура на котела и S3 – температура на бойлера. 
Ако температурата на котела надвиши стойността, определена от параметъра 
„Минимална температура котел”, тогава се подава сигнал към помпата, но за 
да започне тя да функционира ефективно, трябва да се уверите, че 
температурата на сондата S4 е по-висока от стойността, прочетена от сондата 
S3 + параметъра „Термичен диференциал при подготовка на бойлера”, само 
тогава помпата на бойлера ще се активира. Освен това, ако котелът не успее 
да достигне температурата, необходима, за да задейства помпата по време на 
цикъла за времево функциониране, това ще предизвика преминаването към 
фаза на почивка, в режим  Stand-By. 
Функцията „слънчеви панели”, стартирана с „Параметър Функция 2”, следва 
логиката на термичния диференциал; тук се включват сондата  S1 – слънчеви 
панели и сондата S2 – слънчев обменник /ниска точка на бойлера/. В този 
случай, когато сондата S1 е по-голяма от сондата S2, + „Термичният 
диференциал в режим отопление слънчеви панели”, тогава помпата ще бъде 
активирана. Функцията „слънчеви панели” е винаги активна – било в режим 
Stand-By, било в режим „Цикъл на времево функциониране”. 
Рециркулационната функция служи за избягване на различни температурни 
нива на котела, между високата му и ниската му точка. Параметърът 
„Максимален диференциал температура на тялото на котела” активира 
циркулационната помпа, ако разликата в температурите между високата и 
ниската точка на котела се повиши над зададената стойност. 
Рециркулационната функция е винаги активна, било в режим Stand-By, било 
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по време на цикъла за времево функциониране, при каквато и да е 
температура. 
 
 
 
 
9.1. РЕГУЛИРАНЕ НА ПАРАМЕТРИ С „ОТОПЛЕНИЕ И БИТОВА ВОДА С БОЙЛЕР”                  
 
                        ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИТЕ ФУНКЦИОНАЛНИ ПАРАМЕТРИ 
 
 Описание на параметър ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА 

настройка 
0 Работна температура котел                80º С 
1 Минимална температура котел                65 º С 
2 Максимална температура котел в термична 

инерция 
               88 º С 

3 Минимална работна температура бойлер                45 º С 
4 Максимална работна температура бойлер                65 º С 
5 Термичен диференциал в режим отопление                 2.0 º С 
6 Термичен диференциал при подготовка на 

бойлера 
               5.0 º С 

7 Термичен диференциал в режим отопление 
слънчеви панели 

               5.0 º С 

8 Диференциал за модулиране на вода                5.0º С 
9 Максимален диференциал температура тяло 

котел 
               4.0º С 

10 Времетраене на закъснение на котела поради 
Stand -by  

              50 мин.  

11 Параметър функция 1: 
Включване и изключване на сондите 

  28 
/бойлер/ 

31 
/бойлер и 
слънч. 
панели/ 

12 Параметър функция 2: 
Настройване на котела и на аксесоарите 

    4 
/бойлер/ 

5 /бойлер 
и сл. 
панели/ 

13 Избор на език на екрана          00 /италиански/ 
14 Температура  димни  газове за модулиране               180 º С 
15 Максимална безопасна температура на 

димните газове  
              240 º С 

 
Ако тези параметри бъдат променени, или неправилно въведени, те 
предизвикват лошо функциониране на котела, следователно, и на 
самата инсталация. Препоръчително е първото включване да бъде 
извършено от квалифицирани лица, или от оторизиран технически 
сервиз! 
 
9.2. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАРАМЕТРИ „ОТОПЛЕНИЕ И БИТОВА ВОДА С 
БОЙЛЕР СЪС СЕРПЕНТИНА” 
 
0. Работна температура котел: работната температура на котела се 

определя от температурата на термостатната настройка на котела. Щом 
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бъде достигната тази зададена температура, централата изключва 
вентилатора. Той отново се включва, ако температурата падне под 
„Термичния диференциал в режим отопление” /обикновено равен на 2/, 
плюс един фиксиран градус на хистерезис. 

Пример: „Работна температура котел” = 80 º С - /2 + 1/ = 77 º С; 
затова, когато помпата на инсталацията, или помпата на бойлера са 
изключени, ако температурата на котела падне под 77 º С и не успее да се 
повиши до 80º С, в рамките на времето, определено от параметъра 
„Времетраене на забавянето на котела заради Stand-By”, котелът ще се 
върне към фаза на почивка, в режим Stand-By.   
 
1. Минимална температура котел: минималната температура на котела 

е температурата, под която помпите /инсталация и/или бойлер/ остават 
спрени, за да се минимизират кондензните явления. Същевременно, ако 
котелът остане под тази температура по време на забавянето на котела 
поради Stand-By, котелът се изключва, завръщайки се във фаза на 
почивка, в режим на Stand-By. 

2. Максимална температура на котела при термична инерция: 
определя максималната температура на котела, над която котелът 
генерира акустичен сигнал, знак за АЛАРМА. В този случай централата 
се грижи за задействането на помпата на инсталацията, помпата на 
бойлера и на рециркулационната помпа, за да освободи излишната 
топлина. Ако температурата се покачи допълнително, достигайки 104 
градуса, се задейства обезопасителният термостат с механично 
настройване, който пречи на вентилатора да влезе в действие.  

Забележка: в случай, че котелът бележи често свръх температури, 
проверете дали клапата на модулатора е затворена, когато котелът 
достигне „Работната температура на котела”, или пък дали вратите не се 
затварят лошо, или пък дали гарнитурите не са повредени.  
 
 
3. Минимална температура бойлер: определя минималната 

температура на бойлера, под която, ако централата е настроена на 
режим „AUT” /автоматичен/, тя задейства цикъла за подготовка на 
бойлера и затова, ако сондата S3 чете стойност, по-малка от този 
параметър, централата дава предимство на битовата вода. 

4. Максимална работна температура бойлер: ако при предимството на 
битовата вода, когато сондата S3 чете по-голяма стойност от този 
параметър, централата се грижи за дезактивирането на предимството на 
битовата вода и за включването на отоплението. 

5. Термичен диференциал в режим отопление: за да се избегнат 
непрекъснати включвания и изключвания на вентилатора, дължащи се 
на температурата на котела, се използва този параметър като интервал 
за минимално отклонение, за да позволи централата включването на 
вентилатора. 

6. Термичен диференциал при подготовка на бойлера: определя 
диференциала за производство на битова вода между сондата S4 – 
температура на котела и сондата S2 – температура на бойлера. 
Забележка: активирането на помпата на бойлера става, когато се 
надвиши „Минималната температура на котела”. Освен това 
подготовката на бойлера става посредством един диференциал между 
S4 /сонда котел висока точка/ и S2 /сонда температура комби, или 
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буфер ниска точка/, плюс „Термичен диференциал при подготовка на 
бойлера”. Пример: температура бойлер S2 = 62º С, термичен 
диференциал = 2º С, помпата се активира, когато температурата на 
котела S4 надвиши 64º С /62 + 2/. 

7. Термичен диференциал в режим отопление слънчеви панели: 
включвайки функцията слънчеви панели, този параметър определя 
термичния диференциал на функционирането на слънчевите панели. 
Двете включени сонди в случая са S1 сонда слънчеви панели и S2 
топлообменник бойлер. За да се пренесе топлината от слънчевите 
панели към серпентината на акумулиращия бойлер и да се задейства 
помпата на слънчевите панели, е необходимо температурата на 
панелите S1 да е по-голяма от тази стойност, в сравнение със сондата 
на топлообменника S2. 

8. Диференциал за модулиране по вода: температурата на котела 
определена от зададената минус този диференциал при която 
вентилатора работи на минимална скорост, а котела в модулационен 
режим. 

 
9. Максимален диференциал на температурата на тялото на котела: 

ако изходната температура надвишава тази на входа на котела, плюс 
зададената стойност на този параметър, централата се грижи за 
включването на рециркулационната помпа, за да се балансира 
температурата на котела между високата и ниската точка. 

10. Времетраене на забавянето на котела поради Stand-By: 
определя „Цикъла на времево функциониране”, по време на който 
котелът е функционален. Активирането на цикъла става с натискане на 

копчето , с последващото включване на вентилатора на котела. Ако 
температурата на котела падне под „Минималната температура на 
котела” /обикновено 60 ºС/, има време, когато е настроен на този 
параметър /обикновено 50 мин./, за да се върне над горепосочената 
температура, в противен случай се изключва. 

11. Параметър функция 1 /Включване и изключване на 
сондите/: вижте описанието на включването на сондите /стр. 16/. 

12. Параметър функция 2 /допълнително предимство/: вижте 
описанието с допълнителните предимства /стр. 17/. 

13. Избор на езика на екрана: вижте описанието на избора на език 
за екрана /стр. 17/. 

14. Температура дим за модулиране: определя максималната 
температура на димните газове, над която вентилаторът преминава на 
минимална скорост за модулацията. Вентилаторът ще се завърне към 
максималната скорост при температура с  10º С по ниска от , 
настроената на този параметър.                                                      

15. Безопасна температура пушеци: определя максималната 
температура на пушеците, над която вентилаторът се изключва поради 
съображения за безопасност. Естествено, този параметър трябва да има 
по-голяма стойност от параметър № 14.  

 
9.3. ХИДРАВЛИЧНИ СХЕМИ 
 
Всички хидравлични схеми, отбелязани в този наръчник, са дадени 
само като примери, за самото изпълнение на схемите трябва да се 
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обърнете към  инженери от тази област. Фирма „STEP” АД не поема 
никаква отговорност поради нанесени щети на вещи, хора, или 
животни, дължащи се на погрешното проектиране на инсталацията. 
За всяка схема, която не е изрично показана в този наръчник, 
моля, свържете се с техническия сервиз на фирма „STEP”. 
Евентуалното пускане в действие на инсталации, които не 
отговарят на посочените изисквания, или които не са разрешени, 
водят до анулирането на гаранцията. 
Забележка:   
ЗА ПРАВИЛНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ГЕНЕРАТОРА Е 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ МОНТИРА РЕРЕЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА, ЗА 
ДА СЕ ИЗБЕГНАТ РАЗЛИЧНИТЕ ТЕМПЕРАТУРНИ НИВА В КОТЕЛА.   
Отсъствието на рециркулационна помпа е причина за отпадане на 
гаранцията! 

 
 
 
 
 
 
 
9.3.1. ПРИМЕРНА СХЕМА С БУФЕР, ИЛИ КОМБИНИРАН БУФЕР И 
СЛЪНЧЕВИ ПАНЕЛИ 
 

 
PI Помпа на инсталацията 
PR Рециркулационна помпа 
PB Помпа бойлер /буфер, или 

комбиниран буфер/ 
PS Помпа слънчеви панели 
IR Отоплителна инсталация 
V Клапа за задържане 
S1 Сонда слънчеви панели 
S2 Сонда буфер ниска точка 
S3 Сонда бойлер висока 

точка 
S4 Сонда вход котел 
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S5 Сонда изход котел 
9.3.2. СХЕМА С ТОПЛООБМЕННИК, БУФЕР, ИЛИ КОМБИНИРАН БУФЕР И 
СЛЪНЧЕВИ ПАНЕЛИ 
 

Легенда:  
 
PI Помпа на 

инсталацията 
S1 Сонда слънчеви 

панели 
PR Рециркулационна 

помпа 
S2 Сонда буфер ниска 

точка 
PB Помпа бойлер 

/буфер, или 
комбиниран буфер/ 

S3 Сонда буфер висока 
точка  

PS Помпа слънчеви 
панели 

S4 Сонда вход котел 

IR Отоплителна 
инсталация 

S5 Сонда изход котел 

V Клапа за задържане SP Обменник с ламели 
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10 ВРЪЗКИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ НА „N” ЗОНА 

 
Като аксесоар към котела фирма „STEP” предлага централа за 
управляване на 4 зони /код SCH0005C /.  
 

  
Легенда:  
Morsettiera quadro caldaia = Клеморед на таблото на котела  
Scheda a 4 zone = Платка с 4 зони 
Termostato antinerzia = Термостат анти инерция 
In caso di valvole di zona collegare eventuale pompa impianto = При 
наличието на зонални клапи, свържете евентуалната помпа на 
инсталацията 
Attenzione: l’assorbimento massimo consentito non deve superare 4 
ampere = Внимание: максимално допустимата консумация не трябва 
да надвишава 4 ампера. 
 
11. СТАРТИРАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ 
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Преди да включите котела, трябва да се уверите, че:   
а/ чугунените елементи на решетката са правилно наместени в своите 
гнезда в центъра на главния камък; 
б/ инсталацията е напълнена с вода и е обезвъздушена; 
в/ евентуалните елементи за прехващане са отворени и помпите не са 
блокирани. 
 
11.1. ВКЛЮЧВАНЕ 

 
Затворете долната врата, включете прекъсвач 1, за да подадете 
напрежение към централата. Сложете в центъра на камъка над 
чугунената решетка малко фини сухи дърва, разположени кръстосани. 
Върху дървата сложете лесно запалим материал, като избягвате 
големи парчета и такива с форма на големи квадрати. Като си служите 
с тънки листа хартия /вестници или подобни/, запалете дървата. 
Затворете веднага вратата на отделението за дърва. Когато вратата на 
отделението за дърва е отворена, на екрана се появява надпис 
„ОТВОРЕНА ВРАТА НА КОТЕЛА” (“PORTA CALDAIA APERTA”); когато я 
затворите, уверете се, че надписът е изчезнал. 
 
 
11.2. СТАРТИРАНЕ НА ЦИКЪЛА НА ВКЛЮЧВАНЕ 

 
Под „цикъл на включване” се подразбира времето, необходимо за 
включване на котела и за достигане на температурата до минималното 
ниво, необходимо за функционирането му. 
За да задействате този цикъл, трябва да натиснете копчето 11 
/параграф 6, стр. 12/. Ще се включи вентилаторът, позволявайки 
запалването на огъня. В този момент температурата на котела трябва 
да достигне стойността, зададена от параметъра „Минимална 
температура на котела” /”MINIMA TEMPERATURA CALDAIA”/, за да се 
задейства някоя от двете циркулационни помпи (PB), или  (PI), според 
зададеното искане в този момент, или според параметъра „Работна 
температура на котела”.  
Цикълът на включване се определя от параметъра 10 – „Времетраене 
на закъснението поради Stand-By”. 
 
11.3. ЗАРЕЖДАНЕ 

 
 
 
                        След образуването на „леглото” от 
жарава, можете да започнете да зареждате с дърва. 
Отворете бавно вратата на отделението за дърва, за 
да позволите на вентилатора да всмуче димните 
газове  , образували се в отделението за дърва. С 
помощта на ръжена отворете бавно вратичката за 
спиране на пушеците и разпространете равномерно 
жаравата на главния камък. След това можете да се 
заемете със зареждането на дървата, което трябва 
да стане с трупчета с дължината на огнището. 
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Забележка:  това подреждане трябва да бъде стриктно спазвано. Тъй 
като за да има добро горене е необходимо да има равномерно 
спускане на дървата, е необходимо да се уверите, че дължината на 
вкарваните парчета дърва, формата им и начинът на зареждане не 
пречат на равномерното спускане на горивото. Парчетата трябва да са 
разположени надлъжно, никое парче не трябва да е под наклон, или 
да е поставено напречно.  
Преди да заредите отново с дърва, изразходвайте максимално 
предишната заредена партида. Новото зареждане може да бъде 
извършено, когато „леглото” от жарава в отделението за дърва е 
достигнало плътност от около 5 см. Направете новото зареждане така, 
както е посочено на картинките по-горе. 
 
Полезни съвети:                                                                                       
 
□ Прекалено дългите парчета дърва не падат равномерно, като 
предизвикват по този начин „мостове”; 
□ Отворете бавно вратата на отделението за дърва, за да избегнете 
огнени пориви и образуване на пушек. 
□ По време на функционирането е абсолютно забранено да се отваря 
долната врата на котела на дърва. 
□ Избягвайте /особено в топъл сезон/ прекалено големи зареждания с 
дърва, за да не се окаже котелът неактивен за дълъг период от време, 
с пълно отделение за дърва. Това се налага, защото при тези условия 
дървата в отделението за дърва се изсушават поради наличието на 
висока температура, но водната пара и оцетната киселина, които се 
образуват, вместо да бъдат изкарани от комина в следствие на 
горенето, се застояват в самото отделение за дърва. Тези киселинни 
изпарения, при допир с най-студената странична стена се превръщат в 
конденз, като засилват тенденцията на корозия на материала. Поради 
тази причина не е препоръчително да се пълни отделението с дърва 
по време на по-топъл сезон, или през лятото, за производството на 
вода за битови нужди, като трябва да се избягва дървата да остават за 
повече от един ден в отделението, без да бъдат изгорени. 
 
11.4. РЕГУЛИРАНЕ НА ВЪЗДУХА НА ГОРЕНЕ 

 
            
 
 
 
 Легенда:  
Modulatore = Модулатор 
Aria primaria = Първичен въздух 
Attuatore termostatico = 
Термостатен активатор 
Aria secondaria = Вторичен въздух 
 

 
Въздуха на горене за котела на дърва постъпва през тръбата за засмукване, 
която се намира зад модулатора на въздуха за горене. Постъпилият поток 
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после се насочва към два отделни канала, наречени „Първичен въздух” и 
„Вторичен въздух”. 
Първичният въздух определя мощността на  котела и следователно 
количеството изгаряни дърва: колкото повече въздух навлиза, толкова по-
голяма е мощността и толкова по-голямо е потреблението. За да регулирате 
първичния въздух, трябва да въздействате върху винта за първичния въздух, 
намиращ се над тръбата за вкарване на въздух; затягайки го, затваряте, 
разхлабвайки го, отваряте. Необходимото за горенето количество първичен 
въздух зависи и от качеството на дървата, които горят: добре отлежали дърва 
на малки парчета, силно запалими, изискват малко количество първичен 
въздух; докато влажни, едри парчета дърва, изискват по-голямо количество 
първичен въздух. Вторичният въздух служи за допълване на горенето, като 
окислява напълно пламъка, за да го регулирате въздействайте върху винта за 
вторичния въздух, поставен под тръбата за вкарване на въздуха. 
В пепелта, отложена върху катализаторите, би следвало да има малко 
количество неизгоряла жарава. Ако първичният въздух е в излишък, в 
пепелта ще намерите жарава и малки парчета въглени, пламъкът ще е бърз, 
шумен, сух, със синкав цвят. Намалете първичния въздух. Ако първичният 
въздух не достига, пламъкът ще се окаже бавен, малък, няма да докосва 
горния катализатор и мощността ще бъде недостатъчна. Ако пламъкът е с 
тъмно оранжев цвят, вторичният въздух е недостатъчен; ако е малък и син, 
вторичният въздух е в излишък. 
Модулирането на пламъка става чрез модулатора за въздуха на горене. Този 
уред се грижи за постепенното затваряне на входа на въздуха на горене, при 
увеличаването на температурата на котела. За правилното регулиране на 
модулатора се уверете, че при студен котел, модулаторът е отдалечен от 
тръбата на въздуха с около 2 см /минимум/, докато, когато котелът е почти 
достигнал температурата, зададена от термостата за регулиране, той трябва 
да е отдалечен с около 3-4 мм /минимум/. По този начин отдаваната мощност 
от котела се регулира в зависимост от мощността, поглъщана от инсталацията. 
 
Удачно е температурата на димните газове да е между 160 и 200° С, като се 
регулират по подходящия начин първичен и вторичен въздух от термостатния 
модулатор. По-ниски температури биха могли да предизвикат проблеми с 
конденз в комина. По-високи температури, освен намаляване на коефициента 
на полезно действие, биха довели и до свръхзагряване на двигателя, 
вибрации и шумове в него, както и до преждевременното износване на 
носещата втулка /лагер/ на духалото.  
11.5. ПРЕПОРЪКИ 

Използването на дърва с висок процент на влажност /над 25 %/, и/или 
зареждания на дърва, неотговарящи на горепосочените изисквания, както и 
последващи продължителни периоди на не употреба на котела, със заредени 
вътре дърва, предизвикват значително образуване на конденз в самото 
отделение за дърва. 
Проверявайте веднъж седмично стоманените стени на отделението. Те би 
следвало да са покрити с лек слой сух катран, с матов цвят, с мехурчета, 
които лесно се пукат и отлепват. В противен случай катранът е лъскав и 
лепкав и ако го отстраните с ръжена се появява течност: това означава, че 
трябва да се използват по-малко влажни дърва и/или да се намали 
количеството на заредените дърва. Кондензът вътре в отделението за дърва 
предизвиква корозия на ламарините. Тази корозия не се покрива от 
гаранцията, тъй като се дължи на погрешна употреба на котела /влажни 
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дърва, зареждане с прекалено голямо количество дърва и т.н./. Газовете, 
които циркулират в котела, са богати на водна пара, поради горенето и 
употребата на гориво, в което така или иначе има наличие на вода. Ако 
пушеците влезнат в допир с  относително студени повърхности /около 60° С/, 
се кондензира водната пара, която, при комбинирането си с други продукти 
на горенето, предизвиква корозия на металните повърхности. Проверявайте 
често дали има признаци за кондензиране на димните газове /течност с цвят, 
клонящ към черно, на пода, зад котела/. В този случай трябва да използвате 
по-малко влажни дърва; проверете функционирането на рециркулационната 
помпа, температурата на димните газове, увеличете работната температура 
/за да проверите входната температура, монтирайте смесителна клапа/, 
Корозията поради кондензиране на димните газове не е покрита от 
гаранцията, тъй като се дължи на повишената влажност на дървата и на 
проводимостта на котела.                                    
 
12. ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ 

□ Преди да започнете каквато и да е операция по поддръжката, е 
наложително да изключите напрежението към котела и да изчакате той да 
достигне стайна температура. 
□ Никога не изпразвайте водата от инсталацията, освен ако няма наложителни 
причини за това. 
□ Периодически проверявайте цялостта на уреда и на тръбата за изпускане на 
пушеците. 
□ Не извършвайте почистване на котела със запалими вещества /бензин, 
алкохол, разтворители и т.н./ 
□ Не оставяйте контейнери със запалими вещества в помещението, в което е 
монтиран котела.      

- Грижливото поддържане гарантира винаги икономичност и безопасност 
-  

12.1. ЕЖЕДНЕВНО ПОЧИСТВАНЕ 
                                                                 

   □ Проверете дали процепите на решетката 
на помещението за дърва са изцяло пропускливи, евентуално отстранете 
наличните остатъчни материали с помощта на инструментите, доставени с 
котела; 
□ Проверете дали няма натрупване на пепел и неизгорели частици в 
катализатора и в тръбите, през които преминава пушекът. 
 
12.2. СЕДМИЧНО ПОЧИСТВАНЕ 
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□ Отстранете от всяка точка на отделението за дърва всякакви остатъци от 
горивни материали. 
□ Махнете пепелта от пушечната камера през страничните вратички; 
□ Уверете се, че процепите на решетката не са запушени; 
□ Уверете се, че катализаторът и външните пушечни тръби не са запушени. 
□ Ако се наблюдава несвойствено функциониране на котела дори след 
извършването на гореописаните операции, причина за това може да е лошото 
разпределение на вторичния въздух; демонтирайте групата за разпределение 
на въздуха и проверете с помощта на мек парцал дали двете тръби за 
вторичния въздух не са запушени. Проверете, освен това, чистотата на 
тръбите за пушека, разположени в пушечната камера /виж следващия 
параграф/. 
 
НА ВСЕКИ ДВА МЕСЕЦА ДЕМОНТИРАЙТЕ И ПОЧИСТВАЙТЕ ВЕНТИЛАТОРА; ТАЗИ 
ОПЕРАЦИЯ СЛЕДВА ДА СЕ ИЗВЪРШВА ПО-СТАРАТЕЛНО, АКО ИЗПОЛЗВАТЕ 
ВЛАЖНИ ДЪРВА, ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ ОБРАБОТЕНО ДЪРВО.      
 
12.3. МЕСЕЧНА ПОДДРЪЖКА 
 
Поне веднъж месечно, след като сте извършили посочените в параграфите 
„Рутинна поддръжка” и „Седмична поддръжка” операции, извършвайте 
грижливо почистване на тръбите за пушека, разположени в пушечната 
камера. 
□ Махнете горната задна част на кожуха на котела; 
□ Отстранете капака на пушечната камера; 
□ Вкарайте мекия парцал в тръбите за газове, като се стараете да го вкарате 
докрай. Няколкократно и енергично го раздвижете във всяка тръба на  
камера. 
□ Демонтирайте и почистете вентилатора със сгъстен въздух, или с помощта 
на четка.       
 
 
 
12.4. ИЗВЪНРЕДНА ПОДДРЪЖКА 
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Легенда:  
 
Condotti aria secondaria = Тръби вторичен въздух 
Bulbo modulatore termostatico = Термостатен накрайник модулатор 
Gruppo distribuzione aria = Група за разпределение на въздуха 
 
□ В края на всеки сезон направете общо почистване на котела на дърва, като 
премахвате грижливо цялата пепел от отделението за дърва. Ако по време на 
летния сезон котелът не се използва, дръжте все пак вратите му затворени. 
□ Почистете групата за разпределение на въздуха, нейното гнездо, както и 
тръбите за вторичния въздух от парченца дърво, катран и прах, отложили се 
по време на функционирането през зимния сезон. Грижливо почистете 
тръбите за вторичния въздух с мек парцал. 
 
 
12.5. ИЗНОСВАЩИ СЕ ЕЛЕМЕНТИ 
 
Елементите на решетката са направени от материал, високо издръжлив на 
високите температури и на киселинната атака на газовете на горене. Затова 
са проектирани за функциониране за неопределен брой часове, 
пропорционални на работната температура /която зависи от типа дърва, от 
работната температура на котела, от честите, или редките почивки на котела, 
от съдържанието на оцетна киселина на дървата и т.н./, за киселинен пламък, 
за операции по почистването и поддръжката на зоната на решетката, за 
правилното функциониране на целия котел. 
Все пак те са изключени от условията на гаранцията и следва да бъдат 
считани за износващи се материали. Същото важи и за катализаторите и за 
вентилатора. 
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Елементи на решетката с надлъжни процепи      

185

Fig.1

185

Fig.2

200

Fig.3

200

Fig.4

 
 
Модел Количество елементи Код 
29 2 BAR 0106 
43 2 BAR 0107 
50 3 BAR 0108 
    
 

 
   
Легенда: 
Modello 29 (cod. BAR0106) – Модел 29 /код BAR0106/  
Modello 43 (cod. BAR0107) -  Модел 43 /код BAR0107/ 
Modello 52 (cod. BAR0108) -  Модел 52 /код BAR0108/ 
 
Indicate per legna con braci piccole – Препоръчителни са за дърва, 
произвеждащи малко жарава 
 
Препоръки за монтирането: частта с най-дългите процепи трябва да бъде 
поставена към дъното на котела. 



 41

Решетката с надлъжните процепи /фиг. 1, 2, 3, 4 – стр. 32/ е по-подходяща за 
дърва, произвеждащи по-малко жарава и с по-малка плътност. Когато се 
наложи заменянето на тази решетка поради износване, оторизираният 
технически сервиз ще трябва да вземе предвид тази особеност при избора на 
заменящата решетка. 
Внимание: в зависимост от използваните типове дърва, от отоплителната 
мощност и, най-вече, от влагата и от размера на жаравните отлагания, може 
да се окаже удачна употребата на решетка с различна форма, благодарение 
на която да бъде избегнато образуването на типичния мост в зоната на 
натрупването, или пък прекалено значителното запушване на процепите за 
жаравата. 
Обикновено двете решетки, с надлъжни и напречни процепи, гарантират 
сходни КПД-та и мощности на генератора. Решетката с напречни процепи е 
препоръчителна, когато се използват много сухи дърва и с висока 
отоплителна мощност, с производство на отлагания на жарава с много едри 
парчета.  
 
РЕШЕТКИ С НАПРЕЧНИ ПРОЦЕПИ 
                                                                   
Модели  Количество решетки Код Размери решетки 
29 4.5 BAR0106T 188 x 80 
43 5 BAR0107T 188 x 80 
52 7 BAR0108T 188 x 80 
70 7 BAR0109 240 x 80 
90 10 BAR0110 240 x 80 
120 10 BAR0111 240 x 80 
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На горната схема се виждат различните модели решетки с напречни процепи 
със съответните кодове, препоръчителни за дърва с едри парчета жарава. 
 
13. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ 
 
13.1. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ ПРИ КОМАНДНО ТАБЛО МОДЕЛ 
„ТЕРМОДУЕ 2007” 
 
Проблем Решение 
На екрана се появява надпис: 
„Allarme sonda sconnessa o 
sonda guasta, es. pannelli 
solari, chiamare centro 
assistenza.” /”Аларма за 
несвързана, или повредена 
сонда, пр. слънчеви панели, 
свържете се с техническия 
сервиз”/. 

Сондата може да е с прекъсната връзка, или да 
се е повредила /в такъв случай проверете 
окабеляването и я заменете/.  
В някои случаи може да е сгрешена 
стойността, зададена в „параметър функция 1”: 
проверете отново тази стойност.  

Сонда на екрана отмерва (---) 
вместо обичайната стойност. 

Не е грешка, тъй като една изключена сонда 
винаги сигнализира ---.  

Температурата на котела не се 
покачва и се появява сигналът 
“porta caldaia 
aperta”/„отворена врата на 
котела”/. 

Уверете се, че микро прекъсвачът е правилно 
свързан, както е по електрическа схема. Ако 
продължава да не функционира, проверете 
и/или регулирайте положението на микро 
прекъсвача със затварянето на вратата.   

Отмерването на една, или 
повече сонди, не е стабилно. 

Трябва да монтирате добре защитен кабел, 
който да свързва сондите, за да се избегнат 
смущения при правилното отчитане на 
температурите. Виж параграф 7.1.    

 
Каквито и проблеми да срещате, винаги е препоръчително да се обръщате към 
квалифицирани лица и/или към оторизиран технически сервиз. 
 
Бележка: до входа на топлата вода на котела ще трябва да се вмъкнат 
заедно, в една и съща тръба основата на обезопасителния термостат и 
основата на сондата на инсталацията при входа на котела /S4/. 
 
   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUAINA  PORTA 
BULBI 

TERMOSTATO DI 
SICUREZZA (TS) 

SONDA 
IMPIANTO 
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Легенда:  
 
Termostato di sicurezza (TS) = Обезопасителен термостат  
Sonda impianto = Сонда на инсталацията 
Guaina porta bulbi = Тръба за вкарване на основите на термостата и на 
сондата. 
 
Важно!  
Ако се появят проблеми при монтирането /при включването, или 
изключването на сонда/, могат да се свържат с мостче с електрически кабел 
двата съединителя на клемореда върху платката, по този начин се избягва 
програмата да сигнализира за грешки, когато липсва сонда, или пък има 
повредена такава. Като алтернатива може да се преодолее затруднението, 
като се задържи натиснато копчето Е за продължителен период, докато не се 
влезе в режим програмиране и не бъдат изключени липсващите сонди. 
 
13.2. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ ПРИ КОТЕЛА    
 
Признаци Възможни причини Решения 
Котелът клони към 
изключване, като се 
образува свод от 
неизгорели дърва в отвора 
за дърва. Повторното 
пускане е продължително, 
като пламъкът се образува 
трудно. 

а/ Решетката е запушена; 
б/ Недостатъчен първичен 
въздух. 

а/ Почистете отворите на 
решетката; 
б/ Увеличете първичния 
въздух.  

Пламъкът е бърз и шумен 
и произвежда много бяла 
и черна пепел. Котелът 
има висок разход.  

а/ Първичният въздух е в 
излишък. 

а/ Намалете количеството 
на първичния въздух. 

Пламъкът е къс, бавен, 
мощността е ниска, 
решетката на долната 
врата е почерняла.  

а/ Недостиг на първичен 
въздух 

а/ Увеличете първичния 
въздух 

Котелът произвежда много 
течен катран в склада за 
дърва 

а/ Горивото е прекалено 
влажно 
б/ Температурата на 
котела е прекалено ниска 
в/ Продължителни периоди 
на не употреба на котела с 
пълно с гориво помещение 
за дърва.  

а/ Заредете с по-сухи 
дърва 
б/ Повишете работния 
термостат до температура 
от 75 – 80º С 
в/ Преценете дали 
зареденото количество 
дърва отговаря на 
реалните нужди  

Вентилаторът не се 
изключва и котелът не 
достига нужната 
температура 

а/ Котелът е задръстен 
/запушен/ 
б/ Помпите не са свързани 
с таблото 
в/ Горивото не е заредено 

а/ Почистете всички зони 
на котела 
б/ Направете 
електрическа връзка 
между помпите и таблото 
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според инструкциите 
г/ Погрешно програмиране 
на котела спрямо реалните 
нужди на инсталацията 

в/ Заредете дървата така, 
че да се запълни по-
добри отделението за 
дърва, без празнини. 
г/ Отворете и загрейте 
отделните зони поетапно, 
една след друга. 

 
 
При каквито и да е проблеми, винаги е препоръчително да се обръщате към 

оторизиран технически сервиз 
 
14. НЕРЕДНОСТИ ПРИ ФУНКЦИОНИРАНЕТО 
 
14.1 ЗВУКОВА АЛАРМА 
Котелът е снабден със звукова сигнализация, която отбелязва достигането до 
прекалено висока температура.  
Температурата се определя от параметър 3, предварително настроен на 88º С 
от електронната платка. 
Възможно е, при някои приложения на инсталацията, настройката на 
работната температура на котела да трябва да бъде на особено високо ниво 
/например, при прекалено отдалечени от котела вентилконвектори/, като 
надхвърля предварително зададеното ниво от параметъра 1 /работна 
температура 80º С/.  
В този случай звуковата аларма за свръхтемпература може често да се 
задейства. 
Удачно е да се увеличи параметъра 3 /максимална температура на котела в 
топлинна инерция/ до достигане на максимална степен от 95º С. 
Когато обаче алармата се задейства, без да има повишаване на параметъра на 
работната температура на котела, това може да се дължи на нередности на 
функционирането на инсталацията, най-вече на прекалено силна тяга на 
комина, на оставена отворена врата на помещението за дърва, на блокирала 
помпа на инсталацията, на блокирала рециркулационна помпа, на дефект в 
електронната платка. 
 
Съвет към потребителя: ако се налага наличието на по-висока температура 
от предварително зададените 80º С, увеличете пропорционално параметър 3 
/максимална температура на котела в топлинна инерция/. 
 
15. ВАЖНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ ОТ ОБЩО ЕСТЕСТВО И НАЙ-ВЕЧЕ 
ЗА МОДЕЛИТЕ КОТЛИ НАД 70 KW           
 
15.1 НАСТРОЙКИ И МАКСИМАЛНИ ТЕМПЕРАТУРИ  
Котлите с висока мощност се използват често от клиенти, които имат 
производствени процеси в областта на дървопреработвателната 
промишленост. 
Остатъците от преработката на дървото се вкарват в котела като гориво. 
Много често тези остатъци са прекалено сухи и, освен естествено дърво, 
съдържат смоли, бои и други материали, които не би следвало да се използват 
в котела. Така топлинната мощност на горивото се оказва много висока; 
вследствие на това много се увеличава мощността на котела и температурата 
на димните газове при изхода. 
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ВНИМАНИЕ: АКО ТЕМПЕРАТУРАТА НА ДИМНИТЕ ГАЗОВЕ ПРИ РАБОТА НА 
ПЪЛНА МОЩНОСТ НА КОТЕЛА НАДХВЪРЛИ 200º С, МОГАТ ДА ВЪЗНИКНАТ 
ПРОБЛЕМИ СЪС ЗАСМУКВАЩИЯ ВЕНТИЛАТОР /ИЗСЪХВА СМАЗОЧНИЯ ГРЕС/, С 
ЕЛЕМЕНТИТЕ НА РЕШЕТКИТЕ /МОГАТ БЪРЗО ДА СЕ ИЗНОСЯТ/, С 
КАТАЛИЗАТОРИТЕ И Т.Н. 
 
Затова е силно препоръчително да се провери температурата и в случай, че е 
прекалено висока, да се намали мощността на котела, намалявайки 
захранващия въздух и съветвайки клиента да смеси с прекалено сухите 
дърва, или към остатъците от обработка на дървото с висока отоплителна 
мощност, друго гориво, по-малко сухо и с по-ниска отоплителна мощност. 
За доброто функциониране на системата, температурата на газовете на котела 
трябва да е между 160º С и 200º С. 
Ако тя се окаже по-ниска, могат да възникнат проблеми с конденз и корозия. 
Ако е по-висока, могат да се повредят вентилатора, елементите на решетките 
и катализатора. 
Табелката с техническите настройки на котела е ценна, защото има 
значителни разлики при отоплителната мощност на използваните твърди 
горива. 
 
15.2 ПЪРВО ВКЛЮЧВАНЕ 
Всички котли, особено тези с висока мощност, изискват много плавно 
/постепенно/ включване, за да се позволи равномерното изсушаване и 
загряването на всички части. 
Затова е препоръчително да се сложи малко количество дърва при първото 
включване и да оставите температурата да се покачи постепенно. В случай, 
че използвате котела от самото начало на пълна мощност, могат да се появят 
отлепвания на цементната повърхност на огнеупорните части, или изолирани 
и дълбоки пукнатини. В някои случаи, ако влагата не може да излезе 
постепенно от шуплите на цимента, могат да се появят малки експлозии. 
 
15.3. ОГНЕУПОРНИ ЦИМЕНТНИ ПОВЪРХНОСТИ ВЪТРЕ В КОТЕЛА 
Доста често срещано и нормално е огнеупорните повърхности да имат 
пукнатини и малки несъвършенства.  
Поради тези причини плътността на тези повърхности е предвидена да бъде с 
няколко сантиметра повече; така, дори да се появят пукнатини, или 
отлепвания на повърхността, изолацията на котела е при всяко положение 
гарантирана. 
 
15.4. АВТОНОМИЯ НА КОТЕЛА И ЧЕСТОТА НА ПРЕЗАРЕЖДАНЕ 
При нормални условия на употреба, котелът се зарежда средно по два пъти на 
ден. Под „нормални условия на употреба” се има предвид функциониране в 
препоръчителния сегмент на мощност на една междинна стойност.  
Това става възможно, ако помещението, което ще се отоплява, е добре 
изолирано и ако външната температура е от около 5º С.  
При екстремни условия зареждането с гориво е по-често /дори 3-4/, докато 
през пролетта ще е достатъчно и едно зареждане дневно. 
 
15.5. ДЕТОНАЦИИ 
При условия на недостатъчна тяга на комина и при употребата на прекалено 
сухи дърва, при прекалено голямо зареждане на гориво, са възможни явления 
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на задържане на газ в отделението за дърва. При включването на 
вентилатора, комбинацията въздух/ газ би могла да предизвика особено 
шумни експлозии. Котелът няма да претърпи никакви щети, тъй като е 
снабден със съответните вратички анти експлозии в задната си част.  
 
16. ИЗБОР НА МОДЕЛА 
16.1. МОЩНОСТ НА КОТЕЛА 
За всеки вид котел са предвидени минимална мощност, полезна мощност 
/съответстваща на дърва с отоплителна мощност 3500 kcal/kg с влажност от 
15 %/, както и максимална мощност, посочена с цел предвиждане на 
съответните защитни части : клапи, диаметър на обезопасителната тръба и 
т.н.  
Изборът ще трябва да бъде направен от сервизния инженер, специалист по 
тази част, или от монтьора, като се вземат предвид отоплителната мощност и 
процента на влажността на употребяваните дърва. 
 
Забележка:      
Отоплителната мощност на дървата може да се колебае между минимум от 
1600 kcal/kg и максимум от 3500 kcal/kg. Дърва от изсъхнали дървета, или от 
дървета, расли на сянка, се оказват особено трудни за горене, тъй като в 
първия случай съдържанието на въглерод е намаляло, поради 
продължителната липса на захранване на растението и процесите на гниене, 
протекли в мъртвото дърво. Във втория случай е имало недостатъчна 
фотосинтеза и дървата се оказват много бедни на въглерод и богати на 
целулоза. 
 
      
  
  
   
 
               
 
 

 


