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1 ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
 
Благодарим Ви за избора на продукт на  MBZ. Нашата компания произвежда от 1980 година готварски печки, 
водни отоплителни камини,  печки, бойлери и газови котли.  

Целта на това ръководство е да предостави технически, пpактически и нормативни разпоредби за 
инсталаторите и крайните потребители на нашите продукти, за да се олесни монтажа и поддръжката.  

Монтажът трябва да се извършва от квалифицирани работници или от някой от нашите сервизни центрове (в 
съответствие със закона 46/90) и в съответствие с указанията на производителите; Освен това, по време на 
монтажа на оборудването, е необходимо да се спазват всички местни разпоредби, вкл. и тези които се отнасят до 
националните или европейските норми.  
Неправилният монтаж може да доведе до увреждане на хора, животни и предмети и компанията не носи 
отговорност за такъв вид щети. 

Уверете се, че продуктът е цял. В случай на съмнения, не го използвайте, а се свържете с доставчика. Комплектът 
включва елементи, които не трябва да бъдат разпръснати в околната среда, нито оставени близо до деца; в 
съответствие с местните правила по отношение на ликвидацията и опазване на околната среда от 
замърсяване.  
Преди извършването на каквито и да било модификации, операции по поддръжката или почистване на 
устройството, изключете устройството от електрозахранването, като изключите превключвателя на устройството 
и затворите спирателните кранове.  
 
В случай на повреда или неизправност на котела, изключете я и не извършвайте опити сами да я ремонтирате. 
Свържете се с оторизираният квалифициран персонал. Дейности по отстраняване на възникнал проблем да се 
извършва само от упълномощен сервиз на производителя (като се използват само оригинални резервни части).  

 
 
 
 

Не използвайте горива различни от препоръчаните. 
 
 
 
 
 
 
 

В случай на щети, причинени от грешки по време на монтажа / употребата или от неспазване на инструкциите, 
посочени в това ръководство, компанията няма никаква договорна или извън договорна отговорност.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Несъответствието с тези инструкции може да застраши целостта на устройството или на отделни 
компоненти и да предизвика потенциални рискове за безопасността на крайните потребители; компанията 
не носи отговорност за такъв вид рискове. 
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1.1 Въведение 
 
Вие току-що закупихте продукт за отопление с високо качество и висока производителност.  
MBZ е готов да ви помогне в случай, че имате нужда от допълнителна информация относно 
правилата и стандартите за монтаж на инсталацията.  
Котелът трябва да бъде монтиран и тестван от специализиран персонал.  
Правилният монтаж в съответствие с инструкциите, посочени в това ръководство, е необходим 
и важен, за да се предотвратят всякакви неизправности или възможна опасност. 
 

1.2 Модели 

QUARZO TEK се произвежда с мощности 20, 25 и 30 kW.  

 

ВНИМАНИЕ!!!  
QUARZO TEK е проектиран и тестван единствено за употреба на пелети с  
гарантирано качество и произход с максимален диаметър  6 mm и дължина между 20  
и 30 mm  
 

1.3  Важно за качеството на пелетите  
 

Какво сa пелетите? Това е екологичен вид гориво с високо калорична стойност, произведени 
от остатъчни продукти при дървопреработване или директно от дърво. Пелетите изгарят 
точно като истинско дърво. Те са компресирани в малки цилиндрични парчета, без да се 
добавя лепило; техния диаметър е 6 mm и дължината им е между 20 и 30 мм.  
За да се гарантира перфектно горене на пелетите е необходимо да се съхраняват далеч от 
влага.  
Този продукт е с много ниско ниво на влажност (по-малко от 8%); следователно е много 
подходящ за горене; той отделя много малки количества пепелни остатъци и напрактика 
замърсени газове почти отсъстват, освен за няколко секунди по време на фазата на запалване.  
Ние препоръчваме използването на качествени пелети, добре уплътнени  и да не са брашнени. 
Моля, посъветвайте се с Вашия търговски представител за съответния тип пелети.  
Доброто функциониране на вашия котел зависи от вида и качеството на пелетите, които 
използвате, тъй като топлинната енергия, произведена от различни видове пелети е различна. 
Пелетите трябва да бъдат на разстояние най-малко един метър от котела. 

Забележка: MBZ не носи отговорност в случай на използване на пелети с неподходящо 
качество; следователно не носи и отговорност за последващо неправилно 
функциониране на котела. 
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2 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 
 

Котел на пелети QUARZO TEK 20 KW 25 KW 30 KW 
    

Габарити (L x H x D) 600x1404x689 600x1404x689 600x1404x689 

Maксимална мощност (kW) 20 25 30 

Ном.ефективност при ном.мощност (kW) 18 / 5.5 22.5 / 5.5 27.0 / 5.5 

Ном. мощност на водната риза (kW) 15 / 4.5 19 / 4.5 23 / 4.5 

Ном. мощност по въздух (kW)   4 / 1   4 / 1   4 / 1 

Номинална ефективност (%) 
при ном.мощност 

90 / 93.5 90 / 93.5 90 / 93.5 

CO емисии, ppm (10% на O2) 
при ном.мощност 

0.076 / 0.093 0.076 / 0.093 0.076 / 0.093 

Mакс.работно налягане (bar) 2 2 2 

Изход димни газове (диам. mm) 80mm 80mm 80mm 

Размер на горивнта камера (LxHxD mm) 278 x 227 x 825 278 x 227 x 825 278 x 227 x 825 

Връзки за подаваща и връщащата 3/4” 3/4” 3/4” 

Отопляем обем 400 m³ 500 m³ 600 m³ 

Размер на вратата (L x H mm) 350 x 838 350 x 838 350 x 838 

Съдържание на вода 33 33 33 

Тегло 250 250 250 

 

 

 

Продуктите са проверени  и одобрени от в съответствие със Строителните Продукти 

Директива CPD 89/106/EEC 
 

Котлите на пелети QUARZO TEK отговарят на Европейският Стандарт N 303-5. 
 

2.1 Характеристики на конструкцията 

Всички котли на MBZ са произведени с водна риза, която гарантира подходящата циркулация 
на водата. Котлите на MBZ имат следните конструктивни характеристики: 

 
a Тяло котел(стени пряк контакт с огън) от ламарина - дебелина: 5 mm. 
a Тяло котел(стени без контакт с огън ) от ламарина - дебелина: 4 mm. 

    a      Външни панели от ламарина обработени прахово с епоксидна полиестерна боя. 
a Топлинна изолация: панели покрити със стъклена вата - дебелина: 2.5 cm. 

Следните елементи са част от окомплектовката на котела :  

За модели QUARZO TEK N                            

Комплект за почистване  
Захранващ кабел  

                           Ръководство с инструкции 
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2.2 Технически спецификации 

КОТЕЛ НА ПЕЛЕТИ QUARZO TEK  
 

 
ЛЕГЕНДА:

A)  ПОДАВАНЕ  
B)  ИЗТОЧВАНЕ НА ВОДНА РИЗА 
C)  ВРЪЩАЩА  
D)  ИЗХОД ПРЕДПАЗЕН ВЕНТИЛ 
E)   ИЗХОД ДИМНИ ГАЗОВЕ 
F)   ЗАСМУКВАНЕ ВЪЗДУХ 
G)  КОНТРОЛНА ПЛАТКА 
H)  ПОМПА 
I )  ПРЕДПАЗЕН ТЕРМОСТАТ 
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2.3 Позициониране 
Необходимо е да се определи правилно местоположение на котела, за да се осигури 
необходимите условия за отопление на обитаемото място. В тази връзка е необходимо да 
се вземат предвид следните аспекти: 
�   Препоръчваме въздухът за горене (съотношение гориво- въздух ) да се взема   пряко 
от свободното или външно пространство, за да се гарантира обмен на въздуха, който е 
наличен във вашето жилищно помещение.  

�   Инсталиране на котела в сервизно помещение . 
�   Препоръчваме инсталирането на плоча на пода като основа на котела за защита от 
запалими материали, например паркет или мокет (моля, имайте предвид, че плочата 
трябва да се подава от предната страна на котела поне 25/30 см)  
�   С цел да се улеснят бъдещите операции по техническото обслужване, не монтирайте 
котела в тесни пространства; не монтирайте котела близо до стена, тъй като това ще 
попречи на входящия въздух и няма да има добър достъп 

� Не докосвайте вратата или шпионката, когато котелът е включен; бъдете изключително 
предпазливи. 

� Не оставяйте деца без надзор в близост до котела, тъй като всички горещи части могат да 
причинят сериозни изгаряния. 
�  Да не се извършват никакви интервенции на котела, с изключение на тези, които се 
подразбират от нормална употреба или се препоръчват в това ръководство, с цел решаване 
на малки проблеми; преди да предприемете някакви намеси, винаги изключвайте щепсела 
от контакта и изчаквайте котела да се охлади.  
�   Абсолютно забранено е свалянето защитната решетка за пелети в контейнера.  
� Ако е необходима намеса по водната система, се уверете, че котелът е изключен, че 
подаването на вода е спряно, и че наличната вода е напълно изстинала.    
�  Винаги проверявайте и се уверете, че вратата на горивната камера е херметически 
затворена, когато включвате котела или когато работи.  
�   Автоматичното запалване на пелетите е най-деликатната фаза; за да се уверите, че този 
етап се извършва без проблеми, ние препоръчваме винаги котела и бункера да бъдат 
чисти.  
�  MBZ не носи отговорност за неудобства, поправки, нарушения, или каквито да е други 
събития, които се дължат на неспазване на инструкциите, посочени в това ръководство.  

2.4 Минимални отстояния (в mm) 
 
Преди започване на монтажа, моля изберете подходящо място, където ще инсталирате котела.  
Проверете минималните безопасни разстояния от запалими материали, както и от носещи 
стени и други стени или дори дървени елементи, мебели и т.н.   
 

 

 

 

 

Минимални 
отстояния от 
запалими 
предмети: 
 
R = 200mm 
 
L = 200mm 
 
B = 200mm 
 
U = 1500mm 
 

Разстоянията може да варират над посочените взависимост от стандартите за съответната страна; В тази връзка, 
моля попитайте Вашият търговец за повече информация. 
 
 
 

 

 

8 
MBZ ITALFUOCO SRL  



3. МОНТАЖ 

Целта на котела е да подгрява вода при по-ниска температура от температурата на кипене. Той трябва 
да бъде свързан към добре оразмерена отоплителна инсталация според неговите характеристики и 
мощност (виж техническите характеристики)  
Преди включване на котела е необходимо да се спазват следните указания: 

1. С почистващи устройства да се отстранят евентуални остатъци от резби, заваряване, или 
мръсотия (които биха попречили на редовното функциониране на устройството) 

2. Проверете дали котела може да работи с наличния вид пелети (пелети с гарантирано качество и 
произход - макс диаметър:. 6 mm; дължина: между 20 и 30 мм) 

3. Уверете се, че комина за димни газове няма тесни места и, че не е свързан с други устройства  
4. В случай на свързване към съществуващ комини, моля провери дали те са почистени и дали не 

съдържат някакви остатъци; наистина, евентуалното им откъсване може да попречи на работата на 
котела и да доведе до опасни ситуации.  

5. В случай на връзка с комини, моля, уверете се, че не е пробит. 
6. В случай на вода с по-високи нива на твърдост, съществува риск от натрупване на накип с 

последващо намаляване на ефективността на компонентите на устройството. 
 

При избора на място за монтаж на котела е необходимо да се вземат впредвид следните изисквания:  
o     Котелът трябва да бъде разположена на място, което гарантира безопасно и лесно използване, 
както и лесна поддръжка.  
o   Котелът не може да бъдe инсталиранa в спални, бани, или душ кабини, както и в помещения, 
където има вече един отоплителен уред без подходящ и независим входящия въздух (огнище, печка и 
т.н.)  
o    Въздухът необходим за горенето (прием на външен въздух), не може да бъде получен от 
помещения като паркинг, склад на горими материали, предназначени за дейности, които предполагат  
риск от пожар.  
o    Не е възможно да се използват две съоръжения в една и съща стая, например: две печки, котел и 
готварска печка работеща с дърва и т.н.; не е възможно да се използва котела в места с 
вентилационна инсталация, която може да доведе до подналягане на въздух в помещението, при 
което едното устройство може да наруши работата на другото устройство.  
o   Не използвайте едновременно котел или печки с общо димоотвеждане, с или без аспиратор, с 
други устройства или други апарати, като принудителни вентилационни системи, или с други 
отоплителни системи, използващи вентилация за обмен на въздуха. Тези устройства могат да 
причинят намаляване на налягането в помещението за монтаж, дори ако те са инсталирани в 
помещения, които са съседни или в непосредствена близост до помещението за монтаж.   
o Заземете щепсела за електрозахранване на котела, като се вземат предвид разстоянията за 
материали чувствителни на топлина.  
 
3.1 Връзки 

3.1.1    Хидравлични връзки 

Много е важно да се спазват хидравлични връзки, както е показано в техническите спецификации 
(пар.2.2) 

Подаване: Топла вода (подаване) към отоплителната система;  
Връщане: Студена вода (връщане) от отоплителната система;  
Предпазен клапан: Предпазният клапан автоматично се активира когато е надвишена стойността от 
3 бара на налягането във водната риза  (Необходим е изход към канализация);  
Източване: Ръчно източване на водната риза (Необходим е сферичен вентил);  
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3.1.2    Обезвъздушаване 
Важно е да се осигури подходящо обезвъздушаване на котела и на циркулационната помпа, като 
следвате тези инструкции:  
Обезвъздушител: Автоматичният обезвъздушител се поставя в горната част на котела (в ляво от 
вътрешната страна); за достъп до тази част се повдига големия горен капак. По този начин се дава 
възможност за обезвъздушаване по време на пълнене. Принципът е един и същ като този за 
обезвъздушаване на радиаторите за отопление.  
ЗАБЕЛЕЖКА: Тази фаза се извършва всеки път, когато искате да  проверите дали има въздух в котела. 
 

                    
 

 

Обезвъздушаване на помпата: Намира се в задната страна, като развиете гайката в централната част 
на циркулационната помпа ще имате възможността да обезвъздушите или да проверите нейната 
работа (само за версии за отопление снабдени с циркулационна помпа и вграден автоматичен 
обезвъздушител).  

3.1.3    Електрически връзки  

Котелът трябва да бъде свързана към електрическата мрежа. Нашите съоръжения са снабдени със 
захранващ кабел, подходящ за средни температури. В случай на подмяна на захранващия кабел, моля 
консултирайте се с производителя, сервизният център на производителя, или с лице с подобна 
квалификация.  

Преди извършването на електрическото свързване се уверете, че са изпълнени следните условия:  
� Електрическите  характеристики на свързване трябва да отговарят на изискванията, посочени 
върху етикета с данни, разположени на устройството.  
� Електрическите уреди трябва да бъдат оборудвани с ефективно заземяване, в съответствие с 
приложимите стандарти и нормативни актове; заземяването е задължително според закона.  
� В никакъв случай захранващият  кабел да не достига температура по-висока от 75°C от стайната 
температура. В случай, че желаете директно свързване към мрежата, моля обърнете се към 
специализиран електротехник.  
В случай на продължително прекъсване на функционирането на котела, моля изключете щепсела 
или ключа за връзка. Ако устройството е включено към електрическата мрежа чрез кабел или 
щепсел, щепселът трябва да бъде лесно достъпен ( инсталиране на устройството в съответствие с 
инструкции за употреба). Ако устройството не е включено към електрическата мрежа чрез кабел 
или щепсел, трябва да се предвиди в електрическата мрежа механизъм, който да осигури прекъсване 
на захранването от мрежата (с контакти за отваряне на разстояние от най-малко 3mm). 

  
ЗАБЕЛЕЖКА: MBZ не носи никаква отговорност в случай, че не се спазват описаните 
по-горе проверки и общи правила за безопасност. 
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3.2 Отвеждане на димните газове 

За монтажа на  котела препоръчваме да се обърнете към обучени и инструктирани техници. Преди инсталиране и 

пускане на котела в експлоатация, внимателно прочетете инструкциите посочени в това ръководство. 

 

3.3 Горене и отделяне на димни газове 

Системата за димните газове на котела  работи благодарение на ефекта на противоналягането, който се генерира в 

горивната камера, а също и благодарение на ефекта на тягата в системата за отвеждане на дима. Много е важно да 

се запази системата на отвеждане на димни газове херметически затворена; за тази цел е необходимо да се 

използват специални стоманени тръби, с гладка повърхност от вътрешната страна и оборудвани със специални 

силиконови уплътнения.  

С помощта на по-горе споменатите стоманени тръби, свържете котела към нов или вече съществуващ комин, като 

новият комин може да бъде изработен от различни материали или метални двустенни тръби. В случай на вече 

съществуващ комин, ние препоръчваме да се направи димна проверка на комина, преди да пуснете котела.  

Изхода за димни газове не може да бъде в затворени или полузатворени пространства, като гаражи или на други 

места, където може да има концентрация на изпарения.  

Уверете се, че в помещението, където е  инсталиран котела има добра вентилация, за да има оптимално горене.  

Препоръчваме периодично почистване на котела, за да се уверите, че въздухът необходим за горене е достигнал 

до горивната камера. 

3.4 Използвани тръби 

За отделяне на димните газове трябва да се използват твърди стоманени тръби с гладка вътрешна повърхност, 
оборудвани със специални силиконови уплътнения, с номинален диаметър от 80 mm (в случай на до 3 м дълъг 
участък), или 100 мм, с уплътнения (в случай на участъци по-дълги от 3 м.) - виж таблицата по-долу.  
В случай, че използвате гъвкава тръба от неръждаема стомана (гладка), внимавайте да не  стесните прохода. Ние 
препоръчваме да се постави защитна мрежа против птици върху крайната част на тръбата, за да се избегне 
навлизането им вътре. Вътре в къщата, ние препоръчваме тръби с минимална дебелина от 12/10. 

 
 ВНИМАНИЕ: Не отвеждайте димни газове през:  
•  комин, който вече се използва за други източници на топлина (котли, огнища, печки и т.н.);  
• системи за отвеждане на въздух (чадъри, дюзи и т.н.), или ако е пробит.  
 
 

3.4.1    Комин  

Всеки котел трябва да бъде свързана към комин. Коминът представлява предимно вертикална тръба с цел да се 
отделят навън  произведените газове с естествена тяга. Коминът се състои от:  
- димоход;  
- механизъм за инспектиране и събиране на сажди;  
- връзки.  
С цел да бъде подходящ за използване, димохода на комина трябва:  
- да е в съответствие с приложимите стандарти за мястото за монтажа;  
-да действа като уплътнител за продуктите на горенето, водоустойчив, с подходяща изолация, изграден с 
материали, устойчиви на корозия изпарения и механично устойчив;  
- да е свързан само с един котел;  
- да има коректни размери, постоянна свободна вътрешна част, равна или по-висока от диаметъра на тръбата за 
отвеждане на димни газове и с височина не по-малка от 3,5 m;  
- да бъде преобладаващо вертикален, с отклонение от оста не по-високо от 45 °;  
- да бъде адекватно дистанциран от горими или запалими материали, чрез въздушно пространство или подходящ 
изолационен елемент;  
- да има евентуално криви без прекъсване;  
- да бъде с еднакво вътрешно сечение и за предпочитане кръгъл; квадратен или правоъгълен с заоблени ръбове и 
радиус не по-нисък от 20 mm (максимално съотношение между страните трябва да бъде 1,5); 
- стените трябва да бъдат възможно най-гладки, без стеснения или препятствия.  
- Димоходът трябва да бъде оборудван с елемент, предназначен за събиране на твърди материали и конденз (ако 
има такъв); този елемент се поставя под входа на връзката (така, че да бъде лесно достъпна и да може да бъде 
проверен с херметична врата) . 
- Кривите свързващи димохода трябва да имат механизъм за проверка, позволяващ: контрол, почистване и 
поддръжка на котела. 
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Препоръчваме проверка на комина от професионален персонал.  
Никога не свързвайте повече от едно устройство към същият комин; не правете фиксирани или мобилни дупки, за 
да свържете и с други устройства. В случай , че комина не е оразмерен правилно или ако е инсталиран без 
спазване на посочените по-горе правила, ние не носим отговорност, свързана с неправилното функциониране на 
продукта или за възможни повреди на предмети, хора, или животни. Забранено е други тръбопроводи за 
комунални услуги или въздуховоди да преминават вътре в тръбата на комина, дори и да е преоразмерена. В 
случай на непригодност, ние препоръчваме да се свържете с професионален коминочистач, за да се провери дали 
не е запушен комина. Тази мярка е важна, защото димът с противоналягане може да проникне през пукнатините 
на тръбата на комина (ако има такива) и да влезе в обитавани помещения. Ако по време на проверката се 
установи, че тръбата на комина, не е напълно стабилна и компактна, ние препоръчваме да се смени с нова тръба. 
Ако съществуващият комин е с големи размери, ние препоръчваме да вкарате една тръба с максимален 
диаметър от 150 mm; Освен това, ние препоръчваме да се изолира канала за димни газове.  
Като цяло, връзките за димни газове предполагат преминаване през стени; Ето защо е необходимо да се разгледат 
следните аспекти:  
- ако връзките за димни газове трябва да преминат през елементи или стени на запалими топлочувствителни 
материали (или носещи стени), е необходимо да се направи изолация равнa или по-голямa от 100 мм при кръгли 
връзки, чрез използване на минерални изолационни елементи (каменна вата) с номинална плътност по-висока от 
80 kg/m3;  
- Ако връзките преминават през незапалими зидарии или стени, достатъчно е да се направи изолация равна или 
по-голям от 5 см при кръгли връзки, чрез използване на минерални изолационни елементи (каменна вата), с 
номинална плътност по-висока от 80 kg/m3;  
- Уверете се, че димните връзки са направени така, че гарантират херметичност при преминаване на димните 
газове при противоналягане;  
- Уверете се, че тръбата не влиза твърде много във вътрешността на комина, за да не се създават никакви пречка за 
отвеждането на дима. Кривите на свързването към комина трябва да бъдат оборудвани с механизъм за проверка, 
позволяващ: контрол, почистване и поддръжка на оборудването. Никога не свързвайте повече от едно устройство 
към същият комин; не правете фиксирани или мобилни дупки, за да се свържете с други устройства, освен 
необходимото. Уверете се, че тръбата е инсталирана според добрите практики. 
Ако нямаме налична тръба за комин или не може да се използва, е необходимо да използвате външен 
вентилационен канал. Външни димни канали могат да бъдат използвани, само ако отговарят на следните 
изисквания:  
• възможно е да се използват само изолирани тръби (с двойни стени) от неръждаема стомана и  прикрепени към 
фасадата на сградата;  
• в основата на тръбата трябва да има механизъм за проверка, за да се извършват проверки и поддръжка;  
• външен вентилационен канал трябва да бъде оборудван с ветроупорен комин и спазени разстоянията от билото 
на сградата, както е посочено в този параграф, озаглавен "Комин".  
На върха на димохода трябва да се монтира устройство (наречено "шапка") с цел да се улесни дисперсията на 
продуктите от горенето в атмосферата. Шапката на комина  трябва да отговаря на следните изисквания:  
- да има сечение и форма, която трябва да бъде равна на тази на комина (A);  
- нейната използваема изходяща секция (B) не трябва да бъде по-малка от два пъти повече от тази на комина (A);  
- частта от комина излизаща от покрива или в контакт с външната среда (например в случай на открито таванско 
помещение) трябва да бъде обзидана с тухли или добре изолирана;  
- коминът трябва да бъде конструиран по такъв начин, че да се избегне проникване на дъжд, сняг или чужди тела 
в тръбата на комина; освен това, в случай на вятър духащ от която и да е посока, трябва да се гарантира добро 
изгаряне на продуктите на горенето (ветроупорен комин).  
За монтаж на комини с 4м ефективна дължина е необходимо да се използва тръба с диаметър = ø100 mm. A тръба 
с ø 80 mm е разрешено само за първите 3 вертикални метра и обикновено се използва за свързване към тръбата на 
комина.  
Максималната дължина на комина трябва да се изчислява по следните начини: 
 
НАГЛЕДЕН ПРИМЕР:  
Трябва да се монтира комин с височина  6 m : 

- Ако вашият комин има едно коляно 90°, тягата ще е  6 – 1( коляно) = 5 m 
- Ако вашият комин има две колена 90°, тягата ще е     6 – 2 (коляно) = 4 m 
- Ако вашият комин има две колена 90°, тягата ще е     6 – 3 (коляно) = 3 m 
- Не се допуска по-голям брой колена 

 
Приблизителни загуби на тяга на колянo:  
- коляно 90°:приблизително 1 m  
- коляно 45°: приблизително 0,5 m  
- T-връзка: същото като коляно 90°
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Използването на този елемент трябва да позволява събиране на конденза, примесен с пепелта в тръбата; Освен 
това, да позволява редовно почистване на канала, без разглобяване на тръбите. Тук по-долу ще покажем пример 
за връзка, която позволява цялостно почистване без разглобяване на тръби. В случай на тръби с диаметър ø100 
mm за свързване към димоход (или Т-възел) с диаметър ø80 мм, е необходимо да се използва преход ø80 мм/ø100 
мм. Уверете се, че всичко, което е инсталирано е в съответствие с добрите практики.  
Абсолютно е забранено да се инсталират клапи, които могат да пречат на преминаването на димните 
газове.  

3.5 Принципни схеми за монтаж 

Този котел е проектиран не само да повишава температурата на околната среда блоизо до него, но и да затопля 
водата за отопление. Когато работи на пълен капацитет, произвежда гореща вода със стойност на температурата, 
която задължително е по-ниска от температурата на кипене; Следователно, е необходимо да се инсталира 
отоплителната система в съответствие с характеристиките на котела. Тази дейност трябва да се извършви 
задължително от специалист по отопление в следните случаи:  
- проверка на съществуваща инсталация;  
- проектиране, изпълнение и проверка на нова инсталация .  
Размерите на котела за отопление трябва да бъдат адекватни на потребностите от топлинна енергия, необходими 
за обитаемата площ.  
Важно е да се знае, че тази система не работи мигновено като обикновен котел; тоест за да произвежда топла вода 
трябва да е в работен режим. 
Не е позволено да използвате котела по време на летните дни само за БИТОВО ПРОИЗВОДСТВО НА 
ТОПЛА ВОДА, освен ако не използвате обемен бойлер с подходящи размери. 
 
Трябва да се отбележи, че по-долу илюстрираните схеми представляват функционални и правилно проектирани 
решения, въпреки че те са само за ориентация. Оценката на възможностите за реализация и намесата трябва 
винаги да се извършва от инсталатора, чрез оценка на всички специфични елементи от системата, където ще се 
извършват операциите. 
 Ние не носим отговорности за вреди, причинени на предмети  и/или на лица, поради факта, че инсталирането на 
хидравличното оборудване не е извършено в съответствие с добрите практики. Бъдете внимателни, да не 
обърнете разположението на връзките. Препоръчително е да свържете котела към инсталацията чрез спирателни 
кранове за целите на поддръжката.  
Да не се създават стеснения с диаметрите на тръбите.  
Да не се използват колена с малък радиус. Инсталирайте подходящи автоматични обезвъздушители с цел да се 
елиминира възможността за наличие на въздух в оборудването и да се избегнат неприятни вибрации.  
При пускане на устройството се препоръчва да се извърши топла промивка на инсталацията с цел премахване на 
примеси появили се по време на монтаж на тръби и радиатори (масла, грес, стърготини и т.н.), като тези примеси 
могат да повредят вентилите и цирколационната помпа. Не поставяйте термостатни вентили на всички радиатори. 
Уверете се, че хидравличното налягане, измерено след евентуален редуцир-вентил (ако има такива), не е по-
високо от работно налягане на котела. 
Когато котелът работи, налягането на водата, съдържаща се в отоплителната система расте. Уверете се, че 
стойността му съвпада с работните стойности на котела; Също така се уверете, че максималната му стойност не 
надвишава пределно допустимите стойности, посочени в техническите данни в инструкциите за употреба.  
След свързване към водоснабдителната мрежа, инсталирайте автоматична група за пълнене оборудвана с 
манометър достъпен за потребителя.  
По време на монтажа и по време на работа имайте предвид, че е необходимо да се гарантира покриването на 
минималната мощност, произведена от котела. Уверете се, че отоплителната система е оборудвана с 
допълнителен затворен разширителен съд (с подходящ размер).  
Не се препоръчва използването на други помпи в комбинация с помпата, доставена с котела. Разширителният съд 
(поставен вътре в устройството е предварително настроен на налягане посочено на табелата) и е достатъчен само 
за компенсиране на водата в котела. Адаптирайте предварителната настройка на разширителните съдове в 
съответствие с работно налягане на отоплителната система.  
Възможно е да се регулирате дебита на водния поток чрез трите скорости в зависимост от нуждите на 
отоплителната система. 
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фиг. 1 

 
Обща схема (фиг.1) 
A   шапка на комина 
B   ревизия 
C   наклон 
H   височина 
 

Монтажна схема на комин (фиг. 2)  

 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                          
 
 

ВНИМАНИЕ: Проверете дали общинска наредба или други правила от Институциите по 
здравеопазването, компетентни за територията на Общността, където е инсталиран 
котела, имат разпореждане за отвеждане на димните газове чрез комин до покрива на 
сградата.  
В случай на монтаж в обща сграда, моля, попитайте за предходни становищa на 
етажната собственост. 
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По отношение на Фиг. 3 и Фиг. 4 са необходими съответно следните аспекти:  
В случай на хоризонтален димоход е необходимо да инсталирате терминал тип E.  
В случай на вертикален димоход е необходимо да се инсталират терминали тип A и E ветроупорен и за 
дъжд .  
Терминалът за отработените газове трябва да бъде най-малко 30 см, отдалечен от външната стена, за да 
се гарантира правилното отвеждане на димните газове в атмосферата.  
В особено ветровити зони препоръчваме да инсталирате терминал тип A "Triestino" (т.е. H 
изпускателен терминал). Този изпускателен терминал може да бъде инсталиран само във вертикално 
положение.  
Схеми  за монтаж (само за ориентация) без използване на вече съществуващ комин (фиг. 3 и фиг. 4) 
                                      

             Фиг.3                                                                    Фиг.4 
 

Фиг. 5 
   A   Терминал “Triestino”                

B   Ревизия  T-възел 
C   Вход въздух 
D   Коляно 90°  
E   Директен терминал                  
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3.6  Краен елемент на димоотвеждане 

Коминът не може да бъде инсталиран в затворени места, в места със слаба вентилация, или най-общо казано на 
места, където може да има концентрация на димните газове.  
Освен това, в случай на подпокривно отвеждане на димните газове, ние ви напомняме да инсталирате защити, за 
да се избегнат инциденти, дължащи се на рани от изгаряне, причинени от случайни контакти с тръбите, тъй като 
димните газове са с висока температура. Необходимо е да се уверите, че в радиус от 3метра няма горими 
елементи (растения, гориво) или елементи, които могат да бъдат естетически повредени (виж фиг. 5).  

ВНИМАНИЕ: Стандартите относно котли непрекъснато се променят така че обърнете се към Вашия 
търговец на дребно/техник за възможни промени, които могат да бъдат приложени в рамките на една 
година.  

3.7  Въздух за горене 

Използването на Quarzo Tek в херметически затворени среди с ограничено достъп на въздуха може да доведе до 
намаляване на кислорода в обитаемото помещение.  
В такива случаи се препоръчва, необходимият въздух за горене (въздух за горивният процес) да се взема 
директно от външната среда: по този начин е възможно да се гарантира оптимално изгаряне (т.е. ниска 
консумация на пелети), както и отсъствието на рискове за здравето на хората, които се намират в даденото 
помещение. Освен това, благодарение на директният прием на външен въздух през тръбата, нямаме проникване 
на студен въздух в помещението. Ние препоръчваме да се постави гравитационна клапа върху крайната част на 
тръбата, за да се избегне навлизането на чужди тела.  
Необходимото количество  въздух за котела може да бъде получено по различни начини:  
- чрез решетка свързана директно с помещението. 
- чрез въздуховоди, с тръби, като увеличите минималното сечение поне с 15%.  
 

 
3.8 Минимални отстояния за разполагане и вземане на въздуха за горене 

С цел да се осигури правилното и безопасно вземане на входящият въздух виж следващата таблица 1.  
Виж таблица 1 по-долу за безопасно и правилно позициониране на входния отвор на въздухопровода. Има 
минимални отстояния от всяко пространство или димни газове, стойност, която може да промени конфигурацията 
на налягането на въздуха; трябва да бъдат спазени, за да се избегне, като например, отварянето на един прозорец 
може да засмуче външния въздух, необходим за котела. 

   
Отворът за въздуха трябва да бъде поставен на разстояние най-малко:    

 
1.5 м         под         врати, прозорци,  

1.5 м разстояние хоризонтално от                   димоотвеждане и де. 

0.3м     над 

2 м разстояние от комини 

Табл. 1:Минимални отстояния за разполагане на отвора и вземане на въздуха за горене 
 
3.9  Проверка и препоръки преди включване   

 
Отворете вратата на котела и извадете всички документи, съдържащи се вътре.  
Свържете го към електричеството с помощта на специален електрически кабел, който е част от оборудването. 
Устройството работи на 230V-50Hz.  
Внимание! Електрическият кабел да не се оплете под котела. Освен това той трябва да се намира далеч от горещи 
повърхности и той не трябва да бъде в контакт с остри повърхности, които могат да го наранят.  
Проверете дали QUARZO TEK е правилно свързан към димохода за отвеждане на димни газове. Проверете дали 
QUARZO TEK е правилно свързан към отоплителната инсталация. Проверете дали корпусът на котела и 
циркулационната помпа са добре обезвъздушени.  
Уверете се, че отоплителния кръг е отворен. Ако имаме вентили, уверете се, че са отворени. Напълнете резервоара 
с пелети.  
Отворете вратата на котела и проверете дали решетката(горивната кошница) е правилно поставена на мястото си.  
Електрическото претоварване на котела може да има последици за целия експлоатационен живот на електронните 
компоненти.  
Никога не изключвайте напрежението на котела, чрез изваждане на щепсела от контакта, когато пламъкът гори 
или по време на нормалното функциониране.  
Никога не използвайте бензин, спирт за лампи, керосин, алкохол, или други запалими течности, за да запалите 
котела; винаги дръжте такива течности доста далеч от котела, докато работи.  
Никога не включвайте котела, ако стъклото е повредено. Избягвайте резки удари по стъклото и по вратата, за да 
не ги повредите. 
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4 Контролен панел 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ОСНОВЕН ЕКРАН  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ПАРАМЕТРИТЕ СЕ ПОКАЗВАТ НА ОСНОВНИЯТ ЕКРАН  
- Дата и Час 
- Режим Активиране Таймер (G - Ежедневен, S - Седмичен, FS – Край на седмицата) 
- Мощност 
- Статус на бутоните (ако е показан ключ, това означава че бутоните са заключени; ако няма ключ 
бутоните функционират нормално)  
- Избрана мощност от потребителя  
- Рецепта на гориво 
- Работно състояние на системата  
- Код на грешката – ако има 
- Настройка стойност на термостата на котела 
- Температура отчетена от датчика на котела 
ПОКАЗВАНЕ НА РАБОТНИТЕ СЪСТОЯНИЯ  
- Проверка  
- Запалване  
- Стабилизиране  
- Модулация  
- Изчакване  
- Нормална работа  
- Изключване  
- Включване Възстановяване  
- Блокиране
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Massimo numero ore 

funzionamento raggiunto

Zona Spie

Attivazione Crono

Data e Ora

Stato Sistema

Codice Errore

Termostato 

Caldaia

Ricetta

Temperatura Acqua

G       Mar 14:26       Service

Accensione       Er05

23 65°
P2 Auto
Pellet 1

Potenza e Gestione 

Combustione

Estate-Inverno

Massimo numero ore 

funzionamento raggiunto

Zona Spie

Attivazione Crono

Data e Ora

Stato Sistema

Codice Errore

Termostato 

Caldaia

Ricetta

Temperatura Acqua

G       Mar 14:26       Service

Accensione       Er05

23 65°
P2 Auto
Pellet 1

Potenza e Gestione 

Combustione

Estate-Inverno



 
4.1 Бутони 

 
Функция Наименование БУТОН 

ESC Функция изход от Меню и от Подменю P1 
ON/OFF 
 

Включване/Изключване – натисни бутона за 3 
секунди докато чуеш звуков сигнал 

P2 
 

ДЕБЛОКИРАНЕ  Функция деблокиране - натисни бутона за 3 
секунди докато чуеш звуков сигнал 

P2 

МЕНЮ Функция достъп до Меню и Подменю P3 
ПРОМЯНА Достъп до модифициране в Менюта P3 

НАСТРОЙКА Запаметяване на данни в Меню P3 
ПРОМЯНА НА 
СТОЙНОСТИТЕ В МЕНЮ 

Когато сме в Меню в режим на промяна с помощта на 
бутоните променяме стойностите на Менюта и 

P4 

ПРЕГЛЕЖДАНЕ МЕНЮ В режим Меню и Визуализация на стойностите може P6 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ Вход и преглед на Меню Визуализации  P6 

4.2 Проверка на светлинните индикатори 
 
ФУНКЦИЯ Наименование  Светлина 

ЗАПАЛКА Включена светлина: Запалката е включена L1 
ШНЕК Включена светлина: Шнека е в интервал ON L2 
ПОМПА Включена светлина: Работеща помпа L3 
ВЕНТИЛ Включена светлина: Работещ вентил L4 
ЧАСОВНИК 
ТЕРМОСТАТ 

Включена светлина: Отворен контакт L11 

4.3 Сигнализация за грешки 
 

НАИМЕНОВАНИЕ Дисплей 

Грешка Високо Напрежение 1. Може да се активира и при изключена система. 
(забележка: кипене на водата). Виж стр. 34 

Er01 

Грешка Високо Напрежение 2. Може да се активира само ако Вентилатора за горене е 
активиран. (недостатъчна тяга на комина). Виж стр. 34 

Er02 

Изключване по ниска температура на димните газове  Er03 

Изключване по висока температура на водата Er04 

Изключване по висока температура на димните газове Er05 

Грешка вентилатор Encoder. Грешка липса на сигнал от вентилатора Encoder Er07 

Грешка вентилатор Encoder. Грешка свързана с проблеми с регулирането на оборотите  Er08 

Ниско налягане на водата Er09 

Високо налягане на водата Er10 

Грешка Часовник. Свързана с проблеми с вътрешния часовник Er11 

Изключване поради неуспешно запалване Er12 

Изключване поради липса на захранване повече от 50 минути Er15 

Неуспешно регулиране на дебита на въздуха  Er17 

Изчерпване на Пелетите Er18 

Грешка при почистване на пепелника Er25 

Датчик повреден флусометър Er39 

Не е достигнат при проверката минималния въздух Er41 

Надвишен максималния дебит въздух (F40) Er42 
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  5. Първоначален Пуск 

Преди въвеждането в експлоатация, моля прочетете внимателно инструкцията за 
употреба и поддръжка.  

 
•    Напълнете контейнера с пелети.  
•  Извършва се ръчно първоначално пълнене (виж МЕНЮ РЪЧНО ПЪЛНЕНЕ); тази процедура е 
необходима всеки път, когато котела се изключва поради изчерпване на горивото.  
•    Включете котела като натиснете бутон (P2).  
•    Изберете желаната мощност (виж МЕНЮ МОЩНОСТ ГОРИВО),  
•    Изберете желаната температура в помещението (виж МЕНЮ ТЕРМОСТАТ ПОМЕЩЕНИЕ)  

 

ВНИМАНИЕ:  
Когато котелът се включва за първи път, част от покритието, обхващащо котела се изпарява; 
Следователно е необходимо да се проветри помещението заради изпаренията;  
По време на първото пускане може да се наложи да работи котела за няколко часа, за да завърши 
стабилизирането на боята. 

ВАЖНО:  

Не отваряйте вратата за почистване на стъклото, ако котела работи. Почистете стъклото само 
когато е студено, като използвате памучен плат или кухненска хартия и  специфичен продукт за 
полиране на стъкло, за да се премахнат мръсотиите.5 
 
                                                                  Принцип на функциониране  

Пелетния котела има 7 основни фази на работа:  
 
Нагряване, Зареждане, Включване, Стабилизиране на пламъка, Нормална работа, Модулация и 
Изключване.  

 
        1.  Нагряване: Това е първата фаза, по време на която нагревателя (свещ) се загрява, преди  пускане 

на пелетите в скарата. Благодарение на тази функция са необходими повече нагреватели. 
2.  Зареждане: Това е втората фаза, по време на която падат пелети в скарата за интервал от време 

предварително зададен от производителя, и в същото време нагревателя започва загряването и 
разпалването на пелетите.  

3.  Включване: по време на тази фаза пелети се запалват в скарата; в същото време малки 
количества пелети падат на редовни интервали в нея - което гарантира минималното количество 
необходимо да се поддържа горенето.  

  4. Стабилизиране на пламъка: по време на тази фаза вентилатора за димни газове достига 
предварително установената скорост и проверява дали температура остава стабилна за 
определен период от време. 

5.  Нормална работа: по време на тази фаза котела работи в най-подходящото ниво на мощност, 
докато се достигнат зададената температура на помещението или на водата във водната риза.  

6.  Модулация: когато е достигната една от зададените температури (Термостат за температура на 
помещението или Термостат за температура на водата във водната риза), котела ще бъде в 
режим модулация (поддържа се горенето чрез подаване на малки количества пелети).  

7.  Изключване: този фаза се получава чрез натискане на бутона ON / OFF (Р2) за най-малко 2 
секунди; пелетите ще спрат да падат, а вентилаторът на димните газове ще се включи на 
максимална скорост, ще продуха и ще изключи.  
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6 МЕНЮ 
6  МЕНЮ 
 
6.1  Мощност на горене  
 
Мощност на горене ръчно избираемо между 1 и 5 или Auto (препоръчително). 

Процедура: 
- Включете менюто натискайки SET (P3), използвайки стрелките ▲ (P4) или ▼ (P6). 

Изберете  POTENZA COMBUSTIONE натиснете SET (P3) за достъп 
- Използвайки стрелките ▲ (P4) или▼ (P6) увеличете или намалете мощността  
- Натиснете SET (P3) за да потвърдите промяната  
- За да излезете натиснете ESC (P1)  
 

Potenza Combustione____ 
Termostato Caldaia 
Termostato Ambiente 
Tastiera Remota 
Crono 

 
 

→ 

Potenza Combustione 
 
         a 
Pot : 1, 2, 3, 4, 5, Auto 
         a 

 
6.2  Термостат котел 
 
Термостат с настройка от 60°C до 80°C. 

Процедура: 
- Влезте в менюто като натиснете SET (P3), прелистете списъка с помощта на бутони ▲ 

(P4или▼ (P6) 
изберете “Termostato caldaia”, натиснете SET (P3) за достъп 
- Натиснете  SET (P3) за да промените стойността на температурата 
- Използвайте бутони (P4) или (P6) за да увеличите или намалите температурата 
- Натиснете  SET (P3) за да потвърдите избраната стойност 
- Натиснете ESC (P1) за изход 
 

Potenza Combustione 
Termostato Caldaia_____ 
Termostato Ambiente 
Tastiera Remota 
Crono 

 
 

→ 

Termostato Caldaia 
 
Max: 80 
Set: 65 
Min: 60 

При достигане на температурата на котела (termostato caldaia), преминава в режим 
МОДУЛАЦИЯ, т.е. редуцирана мощност, необходима за поддържане на температурата с 
необходимият пламък  и минимален разход на пелети.  

 
Ако температурата на водата превиши с 5оС заданието, котела преминава с режим STANBY. 
След падане на температурата котела се включва отново. 
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6.3  Управление със стаен термостат 
Към котела може да бъде свързан външен стаен термостат, като се използва предвиденото 
за това място на платката Termostato/ Sonda Ambiente. 
Начин на работа: отворен контакт=МОДУЛАЦИЯ; затворен контакт=НОРМАЛЕН. 
 

ВНИМАНИЕ: 
- Промяната на работа идва в следствие промяната на състоянието на контакта. 
- Не управлявайте котела като газов котел, тъй като включванията/изключванията са много по 

дълги. 
- Честа промяна на състоянието на котела ON/OFF, провокира термични шокове, които могат да 

нарушат правилната работа и да намалят средната продължителност на експлоатация 
(включително и на компонентите).  
 

6.4  Изнесена клавиатура 
 
Меню Tastiera Remota позволява управление от разстояние на системата. Има вграден сензор 
за разпознаване на стайната температура. 
 

Potenza Combustione 
Termostato Caldaia 
Termostato Ambiente 
Tastiera Remota___     __ 
Crono 

 
 

→ 

Tastiera Remota 
Abilitazione Termostato 
 
Attivato 
Disattivato 

 
6.5  Програмиране на запалването  
 

От менюто е възможно на се избере типа програма за по добро управление на котела, могат 
да се зададат часови пояси на включване и изключване на котела. 
 
6.5.1  Избор на тип програма 
Предвиждат се 4 режима: 
Деактивиран: Ръчно включване и изключване.  
Дневна: Различен график за всеки ден от 
седмицата. 
Седмична: Еднакъв график за всеки ден от 
седмицата.  
Уикенд: Има 2 отделни типа график; единият е от Понеделник до Петък, а другият 
Събота-Неделя. Забележка: за всеки ден са достъпни 3 часови интервали за 
вкл./изкл.  
 

Процедура:  
- Достъп до менюто чрез натискане на бутон SET (P3) 
- Изберете TIMER с натискане на SET (P3) 
- Между двете подменюта изберете MODALITA (текущо избраният режим е маркиран) 
като натиснете 

SET (P3) (мига курсора подчертаващ избраният режим) 
- Изберете зададеният режим използвайки стрелките (P4) или (P6) 
- Запомнете новите настройки - SET (P3) 
- Отмяна на промените и връщане на старият режим - ESC (P1) 
- Изход от менюто - ESC (P1) 

 

Potenza Combustione 
Termostato Caldaia 
Termostato Ambiente 
Tastiera Remota 
Crono                         _     

 
 

→ 

Modalità__________ 
Programma 
 

 
 

→ 

Disattivato 
Giornaliero 
Settimanale 
Fine Settimana____ 
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6.5.2  Изготвяне на програма 

Процедурата, която позволява изготвяне на график и програмиране. 

Процедура:  
- Достъп до менюто чрез натискане на бутон  SET (P3) 
- Между двете подменюта изберете PROGRAMMA (текущо избраният режим е маркиран) 

като натиснете SET (P3) 
- Изберете зададеният режим използвайки бутоните (P4) или (P6) 
- Запомнете новите настройки  - SET (P3) 
- Отмяна на промените и връщане на старият режим  - ESC (P1) 
- Изход от менюто - ESC (P1) 

   

Potenza Combustione 
Termostato Caldaia 
Termostato Ambiente 
Tastiera Remota 
Crono                         _     

 
 

→ 

Modalità 
Programma_______ 
 

 
 

→ 

Giornaliero_______ 
Settimanale 
Fine Settimana 

 
 

Трите режима на настройка се записват по отделно: например ако настроите дневен режим, 
останалите режими не се променят. 
Припомняме ви, че, ако желаете да включите котела чрез график, след като е планирано един 
или повече режими (дневен, седмичен, уикенд), трябва да изберете режима в MODALITA 
подменю и след това да го активирате.  
За да промените нещо винаги следвайте тази процедура:  

- Изберете времеви график чрез стрелките(P4) или (P6) 
- Влезте в режим промяна като натиснете SET (P3)  
- Променете графика чрез използване на стрелките (P4) или(P6) 
- Натиснете SET (P3) за да запомните промените 
- Натиснете (P5) за да активирате времева зона (“V” се показва на дисплея) или 

деактивирате времева зона (дисплея не показва”V”) 
 
ДНЕВНА: 

- Избери желания ден с използване на стрелката (P4) или (P6) 
- Влезте в желания ден натискайки SET (P3). 

 

Giornaliero_______ 
Settimanale 
Fine Settimana 
 
 

 
 

→ 

Lunedì___________ 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 

 
 

→ 

Lunedì___________ 
    ON            OFF 
  09:30          11:15 ٧ 
  00:00          00:00 
  00:00          00:00 

 
 
СЕДМИЧНА: 

Отива директно за промяна на часовия график (3 зони за цялата седмица). 
 

Giornaliero 
Settimanale_______ 
Fine Settimana 
 
 

 
 

→ 

Lun-Dom_________ 
    ON            OFF 
  08:30          13:15 ٧ 
  00:00          00:00 
  00:00          00:00 
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УИКЕНД: 
Имате възможност за избор на следните опции: “Понеделник-Петък”и“Събота-Неделя” (3 
Зони за времеви период “Понеделник-Петък” и 3 зони за времеви период “Събота - 
Неделя”). 

- Избери времеви период с използване на стрелката (P4) или (P6) 
- Въведете времеви период чрез натискане на SET (P3). 

 

Giornaliero 
Settimanale 
Fine Settimana______ 
 
 

 
 

→ 

Lun-Ven__________ 
Sab-Dom 
 

 
 

→ 

Lun-Ven_________ 
    ON            OFF 
  10:00          12:15 ٧ 
  00:00          00:00 
  00:00          00:00 

 
ПРОГРАМИРАНЕ ТАЙМЕР ПОЛУНОЩ 

Настройте  изключване за 23:59 за съответният ден от седмицата 
Настройте  включване за 00:00 за следващият ден от седмицата  
 
 
6.6  Рецепта  
 

Меню за техническо лице, потребителя ще намери котела на рецепта 1 (не може да се 
промени) 

 

Ricette                       _ 
Data e Ora 
Radiocomando 
Gestione Combustione 
Caricamento 

 
 

→ 

Ricetta 
 
Max: 1 
Set: 1 
Min: 1 

 
6.7  Час и дата  

Това меню позволява настройка на ден и час. 

 
Процедура: 
- Натиснете  бутоните (P4) или (P6) за да изберете часа, минутите и деня от седмицата. 
- Натиснете SET (P3) за да влезете в редакция (курсорът мига); след това използвайте (P4) 

или(P6) за промяна на стойността на избраният параметър. 
- За запаметяване натиснете SET (P3). 
- За изход натиснете  ESC (P1). 

 

Ricette 
Data e Ora__________ 
Radiocomando 
Gestione Combustione 
Caricamento 

 
 

→ 

Data e Ora________ 
      
           08 : 30           
          Giovedì 

09/02/2012 
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6.8  Визуализации 
 
Това меню позволява преглед на стойностите на някои параметри. 

 
Procedura: 
- Използвайте стрелките ▲ (P4) или▼ (P6) за преглед. 
- За да излезете натиснете ESC (P1). 

 
 
 

→ 

Temp. Fumi          150 
Temp. Caldaia        55 
Temp. Puffer          60 
Temp. Ambiente    19 
Pressione              1548 

 
 

↓ 

Velocità Ventola  1800 
Coclea                    1,5 
Cod Prodotto 395-2034  
FSYSDxxxxxxx.x.x 
FSYSFxxxxxxx.x.x 

 
 

↓ 

 
 
Забележка: Темп.димни газове в °C, Темп.водна риза в °C, Темп. буфер в °C, Стайна темп. в °C, 
Налягане в  mbar, Скорост вентилатор оборота/мин., Шнек в секунди, Код на продукт 
 

 
6.9  Дистанционно управление  
 

Менюто дистанционен контрол включва различни функции и може да се активира или деактивира чрез 
меню Radio; текущият режим е маркиран. 
 

Процедура: 
- Натиснете SET (P3) за да влезете в менюто 
- Изберете  RADIOCOMANDO; натиснете (P3) за да влезете в редакция 
- Използвайте стрелките▲ (Р4) или ▼ (P6) за да активирате или деактивирате дистанционен контрол 
- Натиснете SET (P3) за да запаметите настройките 

- Натиснете ESC (P1) за да излезете 

 
 

Ricette 
Data e Ora 
Radiocomando_______ 
Gestione Combustione 
Caricamento 

 
 

→ 

 
 
 
Attivato 
Disattivato         __ _      
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6.10  Управление на горенето  
 
Тази процедура е необходима при коригиране на процеса на горене на база на качеството на 
използваното гориво и в зависимост с комина. 
Препоръчва се тези операции да бъдат извършени от квалифициран и оторизиран персонал. 

 
Процедура: 
- Включете менюто натискайки SET (P3) 
- Прелистете списъка използвайки стрелките ▲ (P4) или ▼ (P6) 
- Изберете  GESTIONE COMBUSTIONE, натиснете SET (P3) за достъп 
- Изберете POTENZA DI COMBUSTIONE, натиснете SET (P3) за достъп 
- Използвайки стрелките ▲ (P4) или ▼ (P6) за да увеличите или намалите 

стойността на ШНЕКА или ВЕНТИЛАТОРА, като натиснете SET (P3)  
- В подменюто със стрелките ▲ (P4) или ▼ (P6) се увеличава или намалява . 
- За да излезете натиснете ESC (P1)  

 
 
Настройка ШНЕК (TARATURA COCLEA): 
Диапазона е + o – 5 единици, като всяка единица отговаря на 2%, минимална настройка от 
-10% и максимална от +10%. 

 

Ricette 
Data e Ora 
Radiocomando 
Gestione Combustione 
Caricamento 

 
 

→

Coclea 
Ventola 

 
 
 

 
 

→ 

Coclea 
 
Max   5 
Set     0 
Min  -5 

   
Настройка ВЕНТИЛАТОР ( VENTOLA): 
Диапазона е  + o – 5 единици, като всяка единица отговаря на 2%, минимална настройка 
от -10% и максимална от +10%. 
 

 

Ricette 
Data e Ora 
Radiocomando 
Gestione Combustione 
Caricamento 

 
 

→

Colea 
Ventola 
 

 

 
 

→ 

Ventola 
 
Max   5 
Set     0 
Min  -5 
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6.11  Ръчно пълнене  
 
Тази процедура е необходима при пълнене с пелети по време на пуск или  всеки път, когато 
котела изключи, поради изчерпване на пелетите.  
ЗАБЕЛЕЖКА: Това ще предотврати фаза на запалването да се провали,и  времето 
необходимо за зареждането няма да се използва за запълване на шнека. 

 
Процедура:  

- Натиснете SET (P3) за да влезете в менюто 
- Използвайте стрелките▲ (P4) или ▼ (P6) за да преминете през менюто 
- Натиснете SET (P3) за да изберете ПЪЛНЕНЕ (CARICAMENTO) 
- Използвайте ▲ (P4) за изберете ON и натиснете SET (P3) – за да започне пълненето 
-      Веднага след като пелетите започнат да падат върху скарата, спрете ПЪЛНЕНЕТО   

(CARICAMENTO), чрез натискане на SET (P3) и изберете OFF използвайки ▼ ( P6); 
след това натиснете  SET (P3) за да потвърдите. 

- За да излезете натиснете ESC (P1)  
 

 

Ricette 
Data e Ora 
Radiocomando 
Gestione Combustione 
Caricamento_   _      __ 

 
 

→

Caricamento 
 
 
ON 
OFF___________ 

 

→ 
← 

Caricamento 
 
 
ON___________ 
OFF 

 
КАТО АЛТЕРНАТИВА И ЗА ПО-ЛЕСНО ПУСНЕТЕ В ПЕПЕЛНИКА, КЪДЕТО Е 
ЗАПАЛКАТА МАЛКО КОЛИЧЕСТВО ПЕЛЕТИ (около 30/40гр). 
 
6.12  Лято - Зима  
 

ВНИМАНИЕ 
Режим ЛЯТО се разрешава само ако котела се управлява чрез датчик (по запитване) и 
бъде свързана към бойлер или буфер. За правилното свързване и управление, трябва да 
се обърнете към техническо лице. 
При всички останали случаи, котела трябва да остане в режим ЗИМА. 
 
Мяню за промяна на работата на инсталацията на база на сезона. На дисплея се появява един 

от двата символа    ЗИМА или   ЛЯТО 
 

Процедура:  
- Натиснете SET (P3) за да влезете в менюто 
- Използвайте стрелките▲ (P4) или ▼ (P6) за да преминете през менюто 

- Изберете ESTATE-INVERNO, чрез стрелките ▲ (P4) или ▼ (P6) 
- Запаметете чрез натискането на SET (P3) 
- За да излезете натиснете ESC (P1)  

 

Estate-Inverno _      __ 
Lingua 
Menu Tastiera 
Menu Sistema 
 

 
 

→ 

Estate 
Inverno___________ 
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6.13  Избор на език  
 
Тази процедура позволява избор на желания език. 

Процедура: 
- Включете менюто натискайки SET (P3) 
- Прегледайте списъка използвайки стрелките ▲ (P4) или ▼ (P6) 
- Изберете ЕЗИК (LINGUA), със стрелките ▲ (P4 или ▼ (P6) 
- Изберете желания език 
- Запаметете зададеното натискайки SET (P3) 
- Излезте натискайки ESC (P1). 

 

Estate-Inverno 
Lingua____________ 
Menu Tastiera 
Menu Sistema 

 
 

→ 

Español 
Française 
Deutsch 
English 
Italiano___________ 

 
 

↓ 

 
 
6.14  Меню клавиатура  

Това меню включва някои полезни услуги и тестови процедури. 
 

Процедура: 
- Включете менюто натискайки SET (P3) 
- Прегледайте списъка използвайки стрелките ▲ (P4) или ▼ (P6) 
- Изберете MENU TASTIERA, със стрелките ▲ (P4 или ▼ (P6) изберете подменюто, 

което желаете и изберете натискайки SET (P3) 
- За промяна използвайте стрелките ▲ (P4) или ▼ (P6) 
- Запаметете зададеното натискайки SET (P3) 
- Излезте натискайки ESC (P1). 

 
6.14.1  Регулиране на контраста  
 
Меню което позволява регулирането на контраста на панела за по добра визуализация. 
 

Estate-Inverno 
Lingua 
Menu Tastiera_____ 
Menu Sistema 

 
→ 

Regola Contrasto_ __ 
Regola Luce Minima  

→ 

Regola Contrasto_ __ 
 
             + 

            Ο   15      
               - 

 
6.14.2  Регулиране на осветеността 
 
Меню позволяващо да се регулира светлината на дисплея, когато не се използва. 
 

Estate-Inverno 
Lingua 
Menu Tastiera_____ 
Menu Sistema 

 
→ 

Regola Contrasto 
Regola Luce Minima_   

→ 

Regola Luce Minima   
  
             + 
            ☼   18      
             - 

 
27 

 



6.15  Системно меню 
 
Меню за достъп от оторизирано лице. 
Достъпът е защитен от ПАРОЛА с четири цифри. 
Параметрите от системното меню могат да бъдат регулирани само от оторизиран 
технически персонал.  
Всяка произволна промяна на тези параметри ще доведе до отпадане на гаранцията. 
 

Estate-Inverno 
Lingua 
Menu Tastiera 
Menu Sistema_____  

 
 

→ 

PASSWORD?    ___ 
 
  
          - - - - 
 

 
7  ПОДДРЪЖКА НА КОТЕЛА 
 

Проверява се и се почиства следното с цел да се гарантира, че котела работи по най-добрият 
начин, с най-високата ефективност и следователно максимална мощност. 
 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 
- Уверете се, че котела е изключена и напълно охладена. 
- Уверете се, че пепелта е напълно угаснала и студена. 
- За почистване на пепелта използвайте четка или специална прахосмукачка тип Бидон с 

филтър. 
- Изключете котела от захранването. 
- Винаги използвайте подходящи инструменти, за да не повредите винтовете и/или 

компонентите на котела. 
ВНИМАНИЕ 

Пепелта, ако не се изхвърля на съхраняваните в специални огнеупорни съдове и не се поставя 
на безопасни места, може да доведе до случайни пожарни 

 

След като приключат дейностите по подръжка, моля, проверете дали всичко е на мястото си и дали е 
правилно сглобено.  

7.1  Почистване на външните повърхности (при студен котел) 
Използвайте влажна памучна кърпа (намокрена в чиста вода или сапунена). Агресивни или 
абразивни почистващи продукти може да наранят повърхностите на котела. 
7.2  Почистване на шпионката (при студен котел) 
Възможно е след часове работа, стъклото на шпионката да се замърси, в зависимост от 
използваните пелети, от извършения монтаж и от необходимата работна мощност. 
 

 

В такъв случай почистете стъклото с 
памучна кърпа, хартия от вестник или 
кухненска ролка, навлажнена с препарат за 
почистване на стъкло. 
За по-абразивно почистване използвайте 
специален препарат за камини на 
дърва/пелети, или ипросто навлажнете 
кърпа и я потопете в остатъчна горивна 
пепел. 
 

При всяко отваряне на вратата 
проверявайте целостта на бялото 
уплътнение, в противен случай може да 
провокира неправилно функциониране на 
котела. 
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7.3  Ежедневно почистване (след всяко ползване и при студен котел) 
 

 
 
 
 

 
 

 

Пепелника 
Премахнете основния пепелник (A) и го 
изчистете напълно, за изсмукване на пепелта 
използвайте прахосмукачка тип Бидон с 
филтър. 
Тази операция по-често или по-рядко в 
зависимост от качеството на използваните 
пелети и от остатъците от горене, които се 
формират. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Кошничка 
Ежедневно (при студен котел), 
проверявайте, че в кошничката (B)  няма 
шлака или остатъци от процеса на 
горене, които блокират частично или 
напълно дупките в основата, в този 
случай е необходимо да го почистите и 
премахнете шлаката и да почистите с 
прахосмукачка тип Бидон с филтър.  
Всеки път след изваждане на решетката 
при връщането му, се уверете, че я 
поставяте на правилното място. 
Един ежедневен визуален контрол е 
достатъчен, за да се разбере дали е 
необходимо или не да се чисти.  
Само една добре почистена кошничка може 
да гарантира правилното функциониране на 
котела. 
Ако решетката не е достатъчно чиста, 
може да доведе до лошо горене; това 
води до риск от повишаване на 
работната температура на котела; 
следователно, е възможно прегряване на 
котела (виж снимката). 

 
N.B.: Ако след почистване, положението 
е същото, т.е. пак се образуват твърди 
отпадъци, очевидно е, че се използват 
пелети с ниско качество - моля заменете 
ги с други с по-добро качество 
проверявайки сертифициката им. 
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7.4  Периодично почистване 
 

 
 
 

 

СЕДМИЧНО 
 

  В допълнение към дневното почистване 
 
Почистване на вътрешните 
повърхности на горивната камера: 
Отворете вратата на котела и 
премахванете остатъците от горенето, 
като почистите всички топлоообменни 
повърхности и стените на горивната 
камера. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Почистване на пепелника на 
кошничката: 
След като сте махнали кошничката (B), с 
прохусмукачка тип Бидон с филтър, 
премахнете всички остатъчи от горенето. 
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МЕСЕЧНО  
 
В допълнение към седмичното 
почистване  
Почистване на топлообменната 
повърхност и изхода на горещ въздух: 
За достъп повдигнете горния голям капак 
(D), който може да го позиционирате 
излозвайки рамото за фиксиране, 
поддържащ отворен капака, показано на 
снимката; отстранят всички замърсявания 
присъстващи на горния капак (E) и на 
предната вентилационна решетка. 
 
 
 
 
 
Почистване на вътрешните 
топлообменни тръби: 
Развийте 8-те ботла на горния капак (E) и 
почистете остатъците от горенето. 
Използвайки четката премахнете 
мръсотията във вътрешността на всички 
тръби, движейки го нагоре и надолу по 
цялата дължина. 
 
 
 
 
Почистане на бункера за пелети: 
При зареждане с пелети, проверете дали 
няма ступване на пепел на дъното на 
контейнера, като при нужда го почистете. 
 
ВНИМАНИЕ: Във фазата на подаване на 
пелети, по време на работа на котела, 
ако заедно с пелетите пада и пепел, 
почистете възможно най-скоро 
контейнера за пелети. 
 
Интервалът на почистване на 
контейнера и на кошничката за пелети 
зависи от качеството на използваните 
пелети. 
 
 
ВИНАГИ ДА СЕ ИЗВЪРШВА ПРИ 
СПРЯН КОТЕЛ 
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След като сте приключили с 
посочените по-горе операции, 
продължете с почистването на 
дръгите пепелници: 
 
- Странични (F); 
- Централен(G). 
 
Използвайте прахосмукачка тип 
Бидон с филтър. . 
 
 
Почистване на пепелниците (F): 
Отворете вратата и след като 
развиете двата болта, свалете 
фронталните вратички за почистване  
и изсмучете остатъците от горенето. 
 
 
 
 
 
 
 
Почистване на централния 
пепелник и на колектора за 
димоотвеждане: 
Отворете вратата на котела, махнете 
кошничката (B) за достъп до 
централния пепелник (G). 
Развийте 6-те болта и премахнете 
фланеца и изсмучете остатъците от 
горенето. 
Използвайки гъвкава тръба, измучете 
пепелта във вътрешната част, докато 
стигнете дъното на колектора за 
димоотвеждане. 

 
 
Не слагайте никога неизгоряли пелети в бункера и в пепелника. 
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7.5  Основно почистване в края на сезона 
 

В края на сезона, изключете котела електрически за по-голяма зашита. Много е важно да 
почистите и проверите, както е посочено по-долу. 
 
 

7.6  Димоотвеждане: 
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НА ШЕСТ МЕСЕЦА 
 
Димоотводът (1) трябва да се 
проверява и почиства на всеки 6 
месеца. Препоръчваме Ви да се 
обърнете към техник. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Развийте, за да си осигурите достъп до 
него, развийте закрепващите винтове на 
горните капаци и ги поместете няколко 
сантиметра надясно, за да се освободи 
място от лявата страна, като трябва да 
се освободи развивайки винторете 
отпред и отстрани  и го извадете 
отстранете внимателно, като го държите 
здраво). 
Сега имате достъп до вентилатора за 
димни газове, за да го демонтирате 
развийте само 4-те малки винта,  
които фиксират фланеца от 
поцинкована ламарина, върху 
чугунената основа, отстранете 
деликатно мотора и почистете 
вътрешността. 
 

 

1 

1 



7.7  Вход на въздуха за горене (прегледан и почистен в началото на сезона) 
 

  

 
 
 
Проверявайте тръбата на входящия 
въздух (2) периодично, уверявайки 
се, че не е запушена от външно тяло. 
 
Проверявайте в началото на сезона 
или след дълъг период на 
неизползване, дали помпата не е 
блокирала (3) 

  
8 СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ И КОМПОНЕНТИ 
 

Quarzo Tek-N е оборудван със сложни системи за безопасност, които ще се активират в 
случай на повреда или функционални аномалии, блокирайки подаването на пелети. Тези 
системи за сигурност и контрол, трябва да бъдат проверявани всяка година и, ако е 
необходимо, да бъдат заменяни. 
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Термостат котел (software) 
Ако температурата на водата във 
водната риза превиши зададената 
стойност на термостата, електрониката 
ще активира режима на модулация (т.е. 
редуцирана мощност).  
Ако температурата на водата във 
водната риза превишава максималната 
стойност от 85°C, електрониката ще 
предупреди потребителя чрез звукова 
аларма и ще изключи котела. 
 
Пресостат котел (4) 
Дигитален пресостат за измерване и 
контрол на налягането в котела. 
 
Предпазен клапан котел (5)  
Механичен предпазен клапан 
(калибриран  на налягане 3 bar). Когато 
реалната  стойност надвиши 3 bar, 
разтоварва налягането. 
Проверявайте веднъж годишно. 
 
Моторредуктор котел (6) 
Моторът, който транспортира пепетите 
от контейнера, през тръбата за 
захранване с гориво. 
 
Пресостат димни газове (8) 
Данчик за налягане, който в случай на 
недостатъчна тяга, изключва котела. 
 
Платка (9) 
Електронна платка. 
 
Корпус вентилатор (10) 
 
Вентилатор (11) 
Засмуква димните газове от горивната 
камера, изхвърляйки ги в комина 
 
Предпазен термостат на котела (12) 
Защита с ръчно рестартиране: активира 
се, когато температурата надвиши 99 ° C 
и спира подаването на пелети . 
Забележка:  За да възстановите    
нормалните функции, моля изчакайте, 
докато котела напълно изключи; след 
това трябва ръчно да деблокирате 
термостата. 
 
Разширителен съд (13) 
Компенсиране на колебанията на 
налягането чрез мембрана при 
повишаване температурата на водата във 
водната риза . 
 
Запалка (14) 
Запалка за възпламеняване на пелетите в 
кошничката. 
 
Обезвъздушител (16) 
Автоматичен обезвъздушител на котела. 
 
 
 

  

4 
5 

13

8 

12

14 

6 

9 

10

11

16

8 



  
Микро-прекъсвач врата (17) 
Сигурност на вратата на горивната камера. 
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9 ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА  

 
ЗАБЕЛЕЖКИ: 
 
изход P/V3 
Този изход захранен с 220/230V програмируем, може да бъде използван за управление на 
друго устройство, като например реле за управление на допълнителен котел. 
За програмирането се обърнете към оторизиран персонал. 
 
 
Деактивиран стаен датчик 
Замостете клеми 27 и 28 
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10 ЧАСТИ НА КОТЕЛА  
 

 
Легенда 
 
1 Тяло на котела 20 Керамично стъкло 36 Платка 
2 Кошничка 21 Дръжка 37 Дисплей 
6 Колектор  22 Външна част на вратата 38 Запалка 
7 Тръба 23 Външна част на вратата 39 Пресостат вода 
8 Димоотвеждащ колектор 24 Облицовка Външна част на вратата 40 Предпазен клапан 
9 Чугунен корпус вентилатор 25Дръжка 41 Мотор вентилатор 
10 Вентилатор димни газове 26 Панел DX 42 Помпа 
11 Шнек 27 Панел SX 43 Предпазен термостат 
12 Мотор-редуктор 28 Панта 44 Автоматичен обезвъздушител 
13 Контейнер 29 Заден панел 45 Пресостат димни газове 
14 Решетка контейнер 30 капак платка 46 Пепелник 
15 Странични ревизии 31 Горна изолация 47 Гнездо захранване 
16 Фронтална ревизия 32 Капак  
17 Изолация врата 33 Капак  
18 Въртешна част врата 34 Капак  
19 Стопери за стъклото 35 Стойка за дисплей  
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11 РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И АКСЕСОАРИ 
 

 Код Описание   Код Описание 

 

0387VETRO Стъкло предна врата  

 

 
0477TASTI 

Управление LCD 
модел 395-0131 

 
0423POVET Шпионка 

 

 

0478CENTR 
Плтка котел 
модел 395-0101 

 

0330MOTES 
Мотор вентиралор 
димни газове с Encoder 
 

 

 

0338CONNE Кабел 

 

0335VASO10 Разширителен съд 10 lt 

 

 

0352CESTEQ 
Кошничка 
модел Quarzo 

 

0080POMPA Помпа 

 

 

0348PRESS 
Пресостат димни 
газове 

 

0332CHIOC Чугунен корпус 

 

 

0339SONDA Датчик димни газове 

 

0346SENSO Дигитален пресостат  

 

 0341SONDA Датчик котел 

 
0333MOTOR Мотор-редуктор шнек 

 

 

0340SONDA 
Датчик стайна 
температура 

 
01270 Запалка 

 

 

0342VALVO 
Предпазен клапан ½” 
3bar  

 

01274 Уплътнение 10x2 

 

 

0357VALSF 
Автоматичен 
обезвъздушител ½” 
 

 
01283 

Уплътнение за врата 
dn.12 

 

 

0100TELE Дистанционно 

 

0354FERVE Стопер за втукло 

 

 
0348TERM85 

Предпазен термостат 
85°C 

 

0479ENCO Кабел датчик Encoder 

 

 
0347TERM 

Предпазен термостат 
99°C 

 

0370ISOS5PS/PI Изолация врата Tek 

 

 

 
Пепелник 
Quarzo 

 

0435INTBR Вътрешен мангал пелети 

 

 

0368ISO40 
Горна изолацияГорна 
изолация 40mm Tek 
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12 РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ 
 

В случай, че котела НЕ СЕ включва или има функционални аномалии, моля, ПРЕДИ да се 
обадите в службата за техническа помощ, ПРОВЕРЕТЕ следното: 

• Щепселът трябва да бъде правилно поставен в контакта. 
• Вижте възможните грешки на дисплея  
• Проверете дали има пелети в контейнера. 
• Пелетният котел да не е в изключено положение. 
• Решетката  трябва да бъде правилно разположен в своето място вътре в котела. 
• Уверете се, че кощничката е чиста и пепелникът не е пълен. 
• Коминът трябва да е свободен и чист. 

 

Ако проблемът все още съществува, дори и след като се извършат описаните по-горе 
проверки, моля, свържете се с вашия инсталатор или най-близката служба за 
техническа помощ. 
Преди да дойде техническот лице,  НЕ ВАДЕТЕ ЩЕПСЕЛА ОТ КОНТАКТА, НЕ 
ПОЧИСТВАЙТЕ УСТРОЙСТВОТО И НЕ ГО МЕСТЕТЕ ОТ МЯСТОТО НА 
МОНТАЖ. 
Чрез спазване на посочените по-горе инструкции, вие ще помогнете на техниците да 
извършват своите проверки и оценки по най- точен начин. 
 

АНОМАЛИЯ ПРИЧИНА ЗА АНОМАЛИЯТА ИНТЕРВЕНЦИЯ 

 
Не работи дисплея и бутоните 

Липсва мрежово напрежение 
 
Аномалия във връзката между 
дисплея и платката 

� Проверете дали е свързан 
захр.кабел 
a Проверете дали правилно са 
свързани дисплея и платката 

 
 
Не работи дистанционното 

Много е  далече от котела 
Батериите на дистанционното 
Не е програмирано от менюто 

� Приближете се до котела 
a Проверете и сменете  батериите 
� Програмирайте 

 
 

Липса на пламък 

Прекомерно натрупване на пелети  
в бункера. 
Решетката не е правилно 
позиционирана. 

Няма  пелети 

� Почистете бункера след   
пълното му изпразване 

� Решетката трябва да бъде 
поставена точно срещу отвора за 
подаване на пелети и запалката 
� Напълнете шнека съгласно 
процедурата за пълнене 

charging procedure 
Опитай ново включване 

 
 
 
 

Котела не се включва 

Запалката не е загряла 
 
Повредена запалка 
 
 

Не падат пелети 
 
 

 

� Провери ел.кабели и бушоните 
� Смени повредената запалка 
(тази операция се извършва от 
Технически сервиз) 
Важно: Извадете щепсела преди 
да: 
� проверете за заклинени пелети в 
тръбата за подаване 
a проверете дали е задръстена 
решетката 

 
 

Блокир котел 

Котела се използва прекалено 
дълго време без да се почисти 
бункера 
Празен резервоар 
 
Блокиране 

� Почисти бункера 
� Напълнете резервоара и 
следвайте инструкцията, отнасяща 
се до първоначален пуск на котела 
� Провери кода на грешката 

 
40



 
 
 

Котела спира поради неподаване 

на пелети 

 

 

Технически проблем със шнека 

ВАЖНО: Извадете щепсела преди: 
� отстраняване на препятствия от 
шнека 
a отстраняване на препятствия от 
тръбата за подаване на пелети 
� премахване на пречещи пелети и 
акумулиран прах на дъното на 
резервоара 

 
 
 
 
 
 

Неправилно горене , котела се 

задръства 

Коминът е много дълъг или 
запушен 

Влажни пелети 

Прекомерно количество пелети в 
решетката 
 
Наличие на вятър срещу потока на 
отработените газове 
 
Недостатъчен въздух в решетката 

Сменени са пелетите  

� Проверете правилно ли е 
монтиран котела 
� Провери качеството на пелетите 
a Провери чист ли е комина 
a Провери качеството на пелетите 
� Обади се на оторизираният 
сервизен център 
� Има ли шапка комина, ако няма 
монтирайте, проверете. 
� Проверете правилното 
положение и почистена ли е 
решетката; проверете входящия 
въздух 
� Обади се на центъра за 
техническа помощ 

 
 

Миризма и пушек в помещението - 

Изключване на котела 

Лошо горене 

Неизправност на вентилатора за 
димни газове 

Коминът не е монтиран правилно 

Лошо затворени ревизионни 
отвори 

Уплътнението е за смяна 

� Свържете се центъра за 
техническа помощ 

Проверете коректното затягане на 
ревизионните отвори. 

Проверете и ако е необходимо 
заменете уплътненията 

 
 
 

Много дълго време за Включване 

(20-25 min.) 

Кощночката не е сложена 
правилно;  
 
Ниско качество на пелетите или 
влажни 

Мръсна кошничка 

Неработеща запалка 

 

� Поставете я и я поставете в 
правилното положение 
� Смени пелетите – провери дали 
са сертифицирани 
 
� Почисти 
 
a Провери запалката и /или 
замени с нова 

 

В случай на някакви проблеми, съветваме да се свържете с вашия собствен инсталатор или 
оторизиран сервизен център. 

ПОДДРЪЖКА Н 
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13 ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ НА КОТЕЛА 
 

 
 

 

   

 
 

 
 
 
 

  
 

 

 
1 - Продуктите трябва да бъдат инсталиран в съответствие със стандартите, законите и 
подзаконовите актове, които са приложими в дадения контекст;  
2 – Подаваната вода трябва да има такива физически и химически свойства, които да не повреждат и 
водят до корозия частите, които са в контакт с водата;  
3 - Отоплителна мощност на котела трябва да се използва рационално;  
4 - Хидравличните връзки да се извършват в съответствие с инструкциите за инсталиране на всеки 
един продукт;  
 
Гаранцията от MBZ не покрива:  
А - Части, подложени на пряко действие по време на работа, като например: чугунени части, 
решетки, уплътнения, копчета, пластмасови части, лампи, проверяващи светлини, стъклени части, и 
т.н.;  
B - Повреди, причинени от небрежност по време на транспортиране и / или манипулации;  
C – Увреждания причинени поради промени, извършени от неоторизирани лица;  
D - Увреждания поради: липса на вода, замръзване, пожар, токово пренапрежение и / или късо 
съединение, хидравлично свръхналягане, лошо качество на горивото, наводнения, грешна настройка, 
както и всички случаи на погрешни манипулации и поддръжка. 

 

Нещо повече, в края на сезона, задължително почистването на котела трябва да се 
извършва от оторизиран сервизен център срещу заплащане - в противен случай 
гаранцията ще бъде отменена.  
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Производителят не носи отговорност за щети на лица, животни или предмети 
поради неспазване на стандартите за обща безопасност и указанията за 
употреба, почистване и поддръжка, посочени в тази инструкция.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MBZ ITALFUOCOSrl  
Via dell'artigianato,348  
41058 Vignola (MO)  
P.IVA 01983840362  

Tel:059 760160 - Fax:059 764608  
info@mbzitalfuoco.it  

www.mbzitalfuoco.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посочените  технически данни са само насочващи и не са обвързващи.  
Производителят си запазва правото за промяна на продукта в 
съответствие с техническото развитие, без уведомяване 

 
 (Декрет от 24/03/78). 

 
 
 

 

 

 

 

 
MBZ ITALFUOCO SRL  
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