
TWIST TECH  C 
 

РАЗМЕРИ 

 
 

Панел 

 
1. Бутон за намаляване на температурата за БГВ* 
2. Бутон за увеличавана на температурата за БГВ* 
3. Бутон за намаляване на температурата за отопление 
4. Бутон за увеличавана на температурата за отопление 
5. Дисплей 
6. Бутон рестартиране – избор режим Лято/Зима 
7. Бутон избор режим Еco/Comfort – On/Off 
8. Символ за БГВ* 
9. Индикация за работа в режим БГВ* 
10. Индикация летен режим 
11. Индикатор температура (мига при режим защита на топлообменника) 
12. Индикация режим Еcо (Economy) 
13.  Индикация за работа в режим отопление 



14.  Символ за отопление 
15.  Индикация за работеща горелка и степента на мощност (мига в режим 

защита на пламъка) 
16.  Връзка за Сервизна намеса 
17.  Манометър 

 
*БГВ – битова гореща вода 

 

 
Фиг.6 Цикъл на обезвъздушаване 

 
През първите 5 секунди се визуализира версията на софтуера. 
В следващете 300 секунди на дисплея се появява FH – цикъл на 
обезвъздушаване. 
След като изчезне символа FH, котелът е готов за работа. 
 
 
 
 

Индикации по време на работа 
 
Отопление 
Заявката за отопление е видима на дисплея, когато мига знака за 
“въздуха над радиатора”. 
Дисплеят показва актуалната температура на подаваната вода в 
отоплителната инсталация, а в режим готовност се изписва “d2” 
 
БГВ 
Заявката за битова гореща вода е видима на дисплея, когато мига знака 
за „водата под кранчето” . 
Дисплеят показва актуалната температура на подаваната вода за битови 
нужди, а в режим готовност се изписва “d1” 
 
Аномалия 
В случай на аномалия (виж раздел грешки), на дисплея се изписва кода 
на грешката и по време на изчакване при защита символите ”d3” и “d4” 

 
 
 
 
 
 



 
Регулиране 

 
Превключване Лято/Зима 
Натиснете бутон estate/inverno за 2 секунди. 
На дисплея се активира символ Estate (Лято). В този режим котелът 
работи само за производство на вода за битови нужди. 
Остава активна системата против замръзване 
За да деактивирате режим Estate, натиснете отново бутон estate/inverno 
за 2 секунди. 
 
 

ХИДРАВЛИЧНИ ВРЪЗКИ 

 
 
 
1. Подаваща отопление 
2. Подаваща БГВ 
3. Вход газ 
4. Връщаща БГВ 
5. Връщаща отопление 

 
 
 

Характеристики на водата за инсталацията 
 

При наличие на вода с твърдост над 25° Fr се изисква използване на 
вода със съответна обработка, за да се избегне натрупването на котлен 
камък и повреда на котела. 
 

 
 
 
 

Свързване на конденза 
Котелът е със сифон за отвеждане на конденза. Монтирайте връзката А 
и гъвкавата тръба В. Напълнете сифона с 0.5л вода и свържете тръбата 
с канала за отвеждане на конденза. 

 



 
Аларми 

Код грешка Грешка Възможна 

причина 

Решение 

А01 Горелката не се 

включва 

Липса на газ Проверете дали 

притокът на газ към 

котела е редовен и 

дали въздухът от 

тръбите е изпуснат  

Нередност при 

електрода за 

сигнализиране/ 

запалване 

Проверете кабелите 

на електрода и дали 

сте го поставили 

правилно, както и да 

няма нагар по него  

Газов вентил Проверете и 

заменете газовия 

вентил 

Недостатъчно налягане 

на газа в мрежата 

Проверете 

налягането на газа в 

мрежата 

Запушен сифон Проверете и 

евентуално 

почистете сифона 

А02 Наличен символ на 

пламъка при 

изключена горелка 

Нередност при 

електрода 

Проверете кабелите 

на йонизиращия 

електрод 

Нередност при 

платката 

Проверете платката 

А03 Намеса защита 

висока температура 

Повреден датчик на 

отоплението 

Проверете дали 

правилно е поставен 

и дали функционира 

правилно датчика на 

отоплението 

Липса на циркулираща 

вода в инсталацията 

Проверете помпата 

Наличие на въздух в 

инсталацията 

Обезвъздушете 

инсталацията 

А04 Намеса на защитата 

на датчика за 

изпускане на димни 

газове 

Грешка F07, 

генерирана 3 пъти през 

последните 24 часа   

Виж грешка F07 

А05 Намеса защита 

вентилатор 

Грешка F15, 

генерирана в 

Виж грешка F15 



продължение на 1 час  

А06  

 

 

 

Липса на пламък, 

след фазата на 

включване /6 опита 

за 4 минути/ 

Нередност при 

йонизиращия електрод 

Проверете 

положението на 

йонизиращия 

електрод и при 

нужда го заменете 

Нестабилен пламък Проверете горелката 

Нередност Offset газов 

вентил 

Проверете 

настройката Offset 

при минималната 

мощност 

Запушени тръби 

въздух/ димни газове 

Отстранете 

запушването на 

комина, на каналите 

за изпускане на 

димните газове, на 

входа на въздуха и 

на терминалите  

Запушен сифон Проверете и 

евентуално 

почистете сифона 

F07  

 

 

 

Висока температура 

на димните газове 

Частично запушен, или 

недостатъчен, комин 

Проверете 

ефективността на 

комина, на каналите 

за изпускане на 

димните газове и на 

изходния терминал 

Положение датчик 

димни газове 

Проверете дали 

правилно е поставен 

и дали функционира 

добре датчика за 

димни газове  

F10  

Нередност датчик 1 

подаваща 

Повреден датчик Проверете кабелите, 

или заменете 

датчика 
Късо съединение в 

кабелите 

Прекъснати кабели 

F11  

Нередност датчик 

връщаща 

Повреден датчик Проверете кабелите, 

или заменете 

датчика 
Късо съединение в 

кабелите 
Прекъснати кабели 

F12  

Нередност датчик 

битова вода 

Повреден датчик Проверете кабелите, 

или заменете 

датчика 
Късо съединение в 

кабелите 
Прекъснати кабели 

F13  

Нередност датчик 

димни газове 

Повреден датчик Проверете кабелите, 

или заменете 

датчика 
Късо съединение в 

кабелите 
Прекъснати кабели 

F14  

Нередност входен 

датчик 2 

Повреден датчик Проверете кабелите, 

или заменете 

датчика 
Късо съединение в 

кабелите 

Прекъснати кабели 

F15  

 

Нередност 

вентилатор 

Липса на захранващо 

напрежение от 230 V 

Проверете кабелите 

на 3-полюсния 

съединител 

Прекъснат сигнал 

спидометър  

Проверете кабелите 

на 5-полюсния 

съединител 



Повреден вентилатор Проверете 

вентилатора 

F34 Захранващо 

напрежение под 

170V  

Проблеми в 

електрическата мрежа 

Проверете 

електрическата 

инсталация 

F35 Ненормална честота 

на мрежата 

Проблеми в 

електрическата мрежа 
Проверете 

електрическата 

инсталация 
F37  

Неправилно 

налягане на водата 

в инсталацията 

Прекалено ниско 

налягане 

Заредете 

инсталацията 

Несвързан, или 

повреден, пресостат за 

вода 

Проверете датчика 

F39  

 

Грешка външна 

сонда 

Повредена сонда, или 

късо съединение в 

кабелите 

Проверете кабелите, 

или заменете 

датчика 

Сондата се е разкачила, 

след като е активирала 

плавната температура 

Свържете отново 

външната сонда, или 

изключете плавната 

температура  

А41  

Положение на 

датчиците 

Входен датчик 

откъснат от тръбата  

Проверете дали 

правилно е поставен 

и дали функционира 

правилно датчика на 

отоплението 

А42 Грешка датчик 

отопление 

Повреден датчик Заменете датчика 

F43 Защита 

топлообменник 

Липса на циркулация Проверете помпата 

Въздух в инсталацията Обезвъздушете 

F52 Грешка датчик 

отопление 

Повреден датчик Заменете датчика 

А61 Грешка на платка 

ABM03 

Вътрешна грешка на 

платката  

Проверете връзките 

и евентуално 

заменете платката 

А62 Липса на 

комуникация между 

платка и газов 

вентил 

Платката не е свързана Свържете платката с 

газовия вентил 

Повреден вентил Сменете вентила 

А63, F64, A65, F66 Грешка на платка 

ABM03 

Вътрешна грешка на 

платката  

Проверете връзките 

и евентуално 

заменете платката 

А23, А24, F20, F21, 

A26, F40, F47 

 

Грешка параметри 

на платката 

Грешно зададени 

параметри  

Проверете и 

евентуално 

променете 

параметър 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Хидравличен кръг 

 
 

7 – вход газ 
8 – подаваща БГВ 
9 – връщаща БГВ 
10 – подаваща отопление 
11 – връщаща отопление 
14 – предпазен клапан 
16 – вентилатор 
32 – помпа отопление 
36 – автоматичен обезвъздушител 
37 – филтър вход студена вода 
39 – регулатор на дебита 
42 – датвик БГВ 
44 – газов вентил 
56 – разширителен съд 
72 – стаен термостат (опция) 
74 – кранче за пълнене 
81 – запалителен електрод/йонизиращ 
95 – трипътен вентил 
104 – бушон 
114 – пресостат вода 
136 – флусометър 
138 – външен датчик (опция) 
139 – дистанционно управление (опция) 
154 – тръба за отвеждане на конденза 
186 – датчик връщаща 
191– датчик температура димни газове 



193 – сифон 
194 – топлообменник БГВ 
196 – кондензна вана 
241 – автоматичен байпас 
278 – двоен датчик (Отопление+Сигурност) 
340 – тръба байпас 
350 – група горелка/вентилатор  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Електрическа схема 
 
 

 


