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НАРЪЧНИК ЗА УПОТРЕБА, МОНТИРАНЕ И ПОДДРЪЖКА 
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 • Прочетете внимателно инструкциите в тази книжка, тъй като те 
съдържат важни указания относно безопасността на монтиране, употреба и 
поддръжка. 
                •  Книжката с инструкциите представлява неразделна и основна част на 
продукта и трябва да се пази от потребителя грижливо за допълнителни справки. 
                •  Ако уредът трябва да бъде продаден, или прехвърлен на друг 
собственик, или ако трябва да бъде преместен, уверете се, че книжката 
придружава котела, така че новият собственик и/ или монтьорът да могат да я 
използват за справки. 
                •   Монтирането и поддръжката трябва да бъдат направени в 
съответствие с действащите норми, според инструкциите на производителя и 
следва да бъдат извършени от професионално квалифициран персонал. 
               •    Погрешното монтиране, или лошата поддръжка могат да причинят 
щети на хора, животни и вещи. Изключва се всякаква отговорност на 
производителя поради щетите, причинени от грешки в монтирането и при 
употребата, както и поради неспазването на инструкциите на самия производител. 
              •    Преди да извършите каквато и да е операция по почистването и по 
поддръжката, изключете уреда от захранващата мрежа, като използвате 
прекъсвача на инсталацията, и/ или съответните елементи за изключване. 
             •     В случай на повреда и/ или лошо функциониране на уреда, изключете 
го, въздържайки се от каквато и да е намеса за ремонт, или за директна намеса. 
Обръщайте се изключително към професионално квалифициран персонал. 
Евентуалният ремонт/ замяна на продуктите ще трябва да  се извършва 
единствено от професионално квалифицирани лица, като се използват 
изключително оригинални резервни части. Неспазването на тези препоръки може 
да постави под въпрос безопасността на уреда. 
             •    За да се гарантира доброто функциониране на уреда е необходимо да се 
извършват периодично операции по поддръжката от квалифицирани лица. 
             •   Този уред трябва да се използува единствено и само за целта, за която е 
предвиден. Всяка друга употреба следва да бъде считана за несвойствена, 
следователно за опасна. 
             •   След като  отстраните опаковката се уверете в целостта на 
съдържанието. Елементите на опаковката не трябва да бъдат оставяни на места, 
достъпни за деца, тъй като представляват потенциален риск. 
           •   В случай на възникнали съмнения, не използвайте уреда и се обърнете 
към доставчика. 
           •   Картинките в настоящата книжка са опростено представяне на продукта. 
В това представяне може да има леки и незначителни разлики спрямо доставения 
продукт. 
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 Този символ означава „ВНИМАНИЕ” и се поставя до всички 
предупреждения, касаещи безопасността. Стриктно се придържайте към тези 
предписания, за да избегнете рискови ситуации за хора, животни и вещи. 
 

 Този символ привлича вниманието върху важна бележка, или върху 
предупреждение. 
 
 
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ            
 
Производителят: ФЕРОЛИ АД 
Адрес: улица Ритонда 78/а 37047 Сан Бонифачо /област Верона/                       
декларира, че този уред отговаря на следните директиви на ЕС: 
 
• Директива газови уреди 90/396; 
• Директива КПД 92/42 
• Директива ниско напрежение 73/23 /сменена от 93/68/ 
• Директива електромагнитна съвместимост 89/336 /сменена от 93/68/ 
 
 
                                                           Управител и законен представител: 
  
                                                                                 Данте Фероли 
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1. ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 
 
1.1. Представяне  

 
Уважаеми клиенти, 
 
Благодарим Ви, че избрахте ENERGY TOP W 80 – W 125 , стенен котел 
FERROLI от последно поколение, плод на авангардни технологии, висока 
степен на сигурност и качество на производство. Моля, прочетете внимателно 
настоящия наръчник, защото той съдържа важна информация, касаеща 
безопасността на монтиране, употреба и поддръжка. 
ENERGY TOP W 80 – W 125  е генератор на топлина със затворена камера за 
отопление, кондензен, с предварително смесване, с много висок коефициент на 
полезна дейност и много ниски емисии, работещ с природен газ, или с G.P.L., 
снабден с микропроцесорна контролна система. 
Тялото на котела се състои от алуминиев топлообменник с оребрена тръба и от 
стоманена горелка с предварително смесване, с електронно включване и с 
контрол на йонизиращ пламък, вентилатор с модулираща скорост и 
модулиращ газов вентил. ENERGY TOP W 80 – W 125 е генератор на топлина, 
проектиран да функционира самостоятелно или в каскадно свързване.   
 
 
1.2 КОМАНДНО ТАБЛО 
 

             
                                                  Фиг. 1 – Командно табло 
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Легенда: 
1 = Бутон за намаляване на зададената температура на битовата гореща вода 
/при монтиран бойлер по желание/ 
2 = Бутон за увеличаване на зададената температура на битовата гореща вода 
/при монтиран бойлер по желание/ 
3 = Бутон за намаляване на зададената температура на отоплителната 
инсталация 
4 = Бутон за увеличаване на зададената температура на отоплителната 
инсталация 
5 = Дисплей 
6 = Бутон за избор на режим Лято/ Зима 
7 = Бутон за избор на режим Economy/ Comfort /при монтиран бойлер по 
желание 
8 = Бутон за рестартиране 
9 = Индикация за функциониране на битовата вода /при монтиран бойлер по 
желание/ 
10 = Индикация за функциониране в режим Лято 
11 = Цифров дисплей  
12 = Индикация за режим Eco (Economy) /при монтиран бойлер по желание/ 
13 = Индикация за функциониране в режим Отопление 
14 = Бутон за включване/ изключване на уреда 
15 = Индикация за включена горелка 
16 = Появява се при свързването на дистанционното управление /доставя се по 
желание/ 
17 = Символ информация 
18 = Индикация горен топлообменник 
20 = Индикация за грешка/повреда 
21 = Показател за включена помпа 
22 = Появява се при свързването на външната сонда /доставя се по желание/ 
23 = Индикация за изключен котел 
25 = Грешка в системата. Необходимо е рестартиране 
 
 
 
Показания по време на работа 
 
Отопление 
 
Зададеното искане за отопление /генерирано от външния термостат или от 
дистанционното управление или от сигнал 0 – 10 Vdc / е видно от активирането 
на помпата и на радиатора /детайл 13 и 21 – фиг. 1/.  
 
Екранът /детайл 11 – фиг. 1/ показва настоящата температура на водата на 
отоплението и по време на изчакването за битовата вода се появява надписът 
„d”.  
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                                                                  Фиг. 2         
 
Битова вода /с монтиран бойлер по желание/ 
 
Зададеното искане за битова вода е отбелязано от активирането помпата и 
кранчето кранчето /детайл 9 и 21 – фиг. 1/. Екранът /детайл 11 – фиг. 1/ показва 
настоящата температура на датчика на бойлера и по време на изчакването за 
отопление се появява надписът „d”.  
 

 
                                                                Фиг. 3 
 
Изключване на бойлера /economy/ 
 
Отопляването / поддържането на определена температура на бойлера може да 
бъде изключено като опция от потребителя. В случай на изключване, той няма 
да осигурява битова гореща вода. Бойлерът може да бъде дезактивиран от 

потребителя /режим ЕСО/ като се натисне копчето  /детайл 7 – фиг. 1/. 

При режим ЕСО екранът активира символа   /детайл 12 – фиг. 1/. За  да 

активирате функцията COMFORT натиснете отново копчето  /детайл 7 
– фиг. 1/. 
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1.3.  ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ 
 
Включване на котела 
 
Натиснете копчето за включване/ изключване /детайл 14 – фиг. 1/ 
 

           
                                            Фиг. 4 – Включване на котела  
 
• През следващите 120 секунди екранът показва надписа FH, който 

обозначава цикъла за обезвъздушаване на отоплителната инсталация. 
• През първите 10 секунди екранът показва също така софтуерната версия на 

платките /А = софтуерна версия на платката на екрана, В = софтуерна 
версия на централата/.  

• Отворете кранчето за газ за котела. 
• След като изчезне надписът FH, котелът е готов за автоматично 

функциониране всеки път, когато има зададено искане от външния 
термостат.  

 
 
Изключване на котела 
 

Натиснете копчето  /детайл 7 – фиг. 1/ за 5 секунди. 
 

                                            
                                           Фиг. 5 – изключване на котела 
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Когато котелът бъде изключен, електронната платка продължава да се 
захранва с електричество.  
Изключва се опцията за функциониране в режим битова вода /с монтиран 
бойлер по желание/, както и в режим отопление. Остава активна системата 
против замръзване. 

За да включите отново котела, натиснете отново копчето  /детайл 7 – 
фиг. 1/  за 5 секунди. 

                                               
                                                                 Фиг. 6 
 
Котелът ще бъде веднага готов за работа всеки път, щом се източва битова 
гореща вода /с монтиран бойлер по желание/ или има зададено искане от 
външния термостат. 
За да премахнете изцяло електрическото захранване на уреда, натиснете 
копчето, намиращо се на фиг. 1, детайл 14. 

 Като се премахне електрическото захранване и/ или подаването на газ 
към уреда, системата против замръзване не функционира. При продължителни 
периоди на почивка през зимния сезон, с цел избягване на щети, дължащи се 
на студа, е препоръчително да се изпразни цялата вода от котела, водата за 
битови цели и водата от инсталацията; или пък да се изпразни само битовата 
вода и да се зареди подходящия антифриз в отоплителната инсталация, така 
както е посочено в глава 2.3. 
 
1.4. НАСТРОЙКИ        
  
Превключване Лято/ Зима 
 

Натиснете копчето  /детайл 6 – фиг. 1/ за 1 секунда.  
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                                                             Фиг. 7 
 
Екранът активира символа Лято /детайл 10 – фиг. 1/. Функцията Отопление 
бива дезактивирана, докато остава активно евентуалното производство на 
топла вода /с външен бойлер по желание/. Остава активна системата против 
замръзване. За да дезактивирате функцията Лято, натиснете отново копчето 

 /детайл 6 – фиг. 1/ за 1 секунда. 
 
Регулиране на температурата на отоплението    
 

Натиснете копчетата за отоплението  /детайл 3 и 4 – фиг. 1/, за да 
променяте температурата от минимум 20º С до максимум 90º С.  
 

                             
                                                              Фиг. 8 
 
Регулиране на температурата на битовата вода /с монтиран външен 
бойлер по желание/ 
 

Натиснете копчетата за битовата вода  /детайл 1 и 2 – фиг. 1/, за да 
променяте температурата от минимум 10º С до максимум 65º С.  
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                                                            Фиг. 9  
 
 
Регулиране на температурата в помещенията /с външен термостат 
по желание/ 
 
Задайте с външния термостат желаната температура вътре в помещенията. 
 
Регулиране на температурата в помещенията /с дистанционно 
управление по желание/ 
 
Задайте с дистанционното управление желаната температура вътре в 
помещенията. Котелът ще регулира водата в инсталацията в зависимост от 
исканата температура в помещенията. Що се отнася до функционирането с 
дистанционно управление, вижте съответните упътвания. 
 
Плавна температура 
 
Когато се монтира външната сонда /по желание/, на екрана на командното 
табло /детайл 5 – фиг. 1/ се активира съответният символ /детайл 22 – фиг. 1/. 
Системата на регулиране на котела работи с „Плавна температура”. В този 
режим температурата на отоплителната инсталация бива регулирана според 
външните климатични условия, така че да се гарантира максимална степен на 
комфорт и пестене на енергия през цялата година. Най-вече, при увеличение 
на външната температура, се намалява входната температура на 
инсталацията, според определена „компенсационна крива”.  
С настройването на „Плавна температура”, зададената чрез копчетата за 

отоплението  температура /детайл 3 и 4 – фиг. 1/ става 
максималната входна температура на инсталацията. Препоръчително е да се 
настрои на максималната стойност, за да се позволи на системата да регулира 
в цялото полезно работно поле. 
Котелът трябва да бъде настроен по време на монтирането си от 
квалифицирани специалисти. Евентуални допълнителни настройки могат да 
бъдат направени от потребителя с цел подобряване на усещането за комфорт. 
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Компенсационна крива и изместване на кривите 
 

Натискайки копчето  /детайл 8 – фиг. 1/ за 5 секунди се показва 
настоящата компенсационна крива /фиг. 10/ и тя може да бъде променена с 

копчетата за битовата вода  /детайл 1 и 2 – фиг. 1/. 
Настройте желаната крива от 1 до 10 според характеристиката /фиг. 12/. 
Ако кривата бъде настроена на 0, то тогава регулирането чрез „Плавна 
температура” се изключва.  

                                    
                                           Фиг. 10 – Компенсационна крива  
 

Като натиснете копчетата за отоплението  /детайл 3 и 4 – фиг. 1/ 
получавате възможност за успоредно изместване на кривите /фиг. 13/ , което 

може да бъде променено с копчетата за битовата вода  /детайл 1 и 2 
– фиг. 1/. 

                                      
                                Фиг. 11 – Успоредно изместване на кривите 
 

Като натиснете отново копчето  /детайл 8 – фиг. 1/ за 5 секунди, 
излизате от функцията за регулиране на успоредните криви. 
Ако температурата в помещението се окаже по-ниска от желаната стойност, 
препоръчително е да се зададе крива от по-висш ранг и обратно. Увеличавайте 
и намалявайте с по една единица и вижте как това се отразява на 
температурата в помещението. 
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                                         Фиг. 12 – Компенсационни криви 
 

 
           Фиг. 13 – Пример за успоредно изместване на компенсационните криви 
 

 Ако към котела е свързано дистанционно управление /по желание/, 
гореописаните настройки се правят според таблица 1.  
 
Таблица 1  

Регулиране на температурата на отоплението Регулирането може да се извършва или от 
менюто на дистанционното управление или от  
командното табло на котела 

Регулиране на температурата на битовата вода 
/с монтиран бойлер по желание/ 

Регулирането може да се извърши или от 
менюто на дистанционното управление или от 
командното табло на котела   

Превключване Лято/ Зима Режимът Лято има предимство пред евентуално 
зададено искане за отопление от 
дистанционното управление 
Като се изключи опцията битова вода от 
дистанционното управление, котелът избира 
режим Economy. При това условие,  копчето 

 /детайл 7 – фиг. 1/ на таблото на котела 
не е активно.       

Избор Есо/ Comfort /с монтиран бойлер по 
желание/ 

Като се направи активна опцията битова вода 
от менюто на дистанционното управление, 
котелът избира режим Comfort. При това 

условие,  с копчето  /детайл 7 – фиг. 1/ 
на таблото на котела е възможно да се избере 
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един от двата режима. 
Плавна температура И дистанционното управление, и електронната 

платка на котела управляват регулирането на 
плавната температура: от двете с предимство се 
ползва плавната температура от платката на 
котела.   

 
Регулиране на хидравличното налягане на инсталацията 
 
Налягането при зареждане при студена инсталация трябва да бъде около 1,0 bar. 
Ако налягането на инсталацията падне до стойности под минималната, платката 
на котела ще активира грешка F 37 /фиг. 14/. 
 

                                      
                14 – Грешка – сигнал за недостатъчно налягане в инсталацията 
 

 След като възстановите налягането в инсталацията, котелът ще 
активира цикъла за обезвъздушаване на инсталацията, траещ 120 секунди, 
обозначен на екрана с буквите FH. 
 
 
 

2. МОНТИРАНЕ 
 
2.1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  
 
МОНТИРАНЕТО НА КОТЕЛА ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШВА САМО И 
ЕДИНСТВЕНО ОТ СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СЪОТВЕТНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ, ПРИ 
СПАЗВАНЕТО НА ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ, ДАДЕНИ В НАСТОЯЩИЯ 
ТЕХНИЧЕСКИ НАРЪЧНИК, КАКТО И НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ДЕЙСТВАЩИТЕ 
ЗАКОНИ, НА ПРЕДПИСАНИЯТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ И МЕСТНИ 
НОРМАТИВНИ АКТОВЕ  И ПРИ СПАЗВАНЕТО НА ПРАВИЛАТА ЗА 
ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ. 
 
ENERGY TOP W 80 – W 125 е генератор на топлинна енергия, предназначен за 
самостоятелна работа или за каскадно свързване /батерия/. Когато два или повече 
генератора ENERGY TOP W 80 – W 125  са монтирани каскадно с оригиналните 
комплекти FERROLI, спазвайки предписанията в настоящия наръчник, те могат 
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да бъдат считани за един-единствен генератор на топлинна енергия, чиято обща 
мощност се равнява на сбора на мощностите на всички каскадно свързани уреди.  
Необходимо е да бъдат спазени всички необходими изисквания на действащи 
норми и правилници, приложими за такъв генератор, сумиращ обща топлинна 
мощност. Особено помещението, в което се монтира, обезопасителните мерки и 
системата за изпускане на димните газове трябва да отговарят на общата 
топлинна мощност на батерията уреди.  
За подчертаване е фактът, че всеки уред ENERGY TOP W 80 – W 125 е всъщност 
един завършен и независим генератор на топлинна енергия, снабден със собствени 
обезопасителни системи. В случай на свръхвисока температура, липса на вода или 
липса на циркулация в уреда, предпазните системи предизвикват блокиране на 
устройството, възпрепятствайки неговото функциониране.  
Предписанията за монтиране, описани в следващите параграфи, се отнасят както 
за отделно функциониращия уред, така и за функциониращите каскадно свързани 
уреди.  
 
2.2. МЯСТО НА МОНТИРАНЕ                
 
Веригата на горене на уреда е затворена и добре изолирана спрямо помещението, в 
който е монтиран и следователно той може да бъде монтиран в каквото и да е 
помещение. Последното все пак трябва да е проветриво, за да се избегне 
създаването на опасни условия при евентуални леки изтичания на газ. Тази норма 
на безопасност е наложена от Директива СЕЕ № 90/396, касаеща всички уреди, 
работещи на газ, включително и тези от тях, които са с така наречената затворена 
камера.  
Уредът може да работи и като засмуква въздух от помещението, в което е 
монтиран /тип В/. В този случай помещението трябва да е снабдено с подходящата 
вентилационна система, съответстваща на действащите норми. 
При всяко положение помещението не трябва да е прашно, в него не трябва да 
има запалими вещи или материали, както и разяждащи газове. То трябва да е сухо 
и да няма опасност от замръзване.  
Котелът е предназначен за окачване на стената. Закрепването му към стената 
трябва да гарантира стабилна и ефикасна опора на генератора.  
 

 Ако уредът се окаже монтиран между мебели или пък странично, трябва 
да бъде предвидено пространство за демонтиране на кожуха му и за нормалните 
дейности по поддръжката.  
 
2.3. ХИДРАВЛИЧНИ ВРЪЗКИ                      
 
Топлинната мощност на уреда се определя предварително като се изчислят 
отоплителните нужди на сградата според действащите норми. Инсталацията 
трябва да е снабдена с всички необходими части за правилното и гладко 
функциониране на уреда. Особено важно е да бъдат предвидени всички защитни и 
обезопасяващи механизми, предвидени от действащите норми за отоплителен 
генератор. Те трябва да бъдат монтирани върху входната тръбна система на 
веригата за топлата вода, без поставяне на спирателни елементи. Уредът не е 
снабден с разширителен съд, поради тази причина неговото свързване трябва да 
бъде извършено от монтьор.  
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 Изпускателната система на предпазната клапа трябва да се свърже към 
фуния или събирателна тръба, за да се избегне изтичането на вода по земята в 
случай на свръхвисоко налягане в отоплителната верига. В противен случай, ако 
се наложи предпазната клапа да се намеси и се наводни помещението, 
производителят на котела не може да бъде считан за отговорен. 
 
Не използвайте тръбите на хидравличните инсталации като заземяване на 
електрически уреди. 
 
Преди монтирането промийте грижливо всички тръби на инсталацията, за да 
отстраните остатъци или нечистотии, които биха могли да попречат на доброто 
функциониране на уреда. 

Освен това трябва да се предвиди монтирането на филтър върху тръбите 
за обратен ход на инсталацията, за да се избегне запушването и повреждането на 
топло генераторите с нечистотии или кал, излизащи от инсталацията. 
Монтирането на филтър е абсолютно задължително в случай на смяна на 
генераторите при вече изградени инсталации. Производителят не е отговорен за 
евентуални щети, причинени на генератора поради липсата или неправилното 
монтиране на този филтър.  
Направете свързванията със съответните връзки следвайки схемата в глава 4.1. и 
съобразявайки се с обозначенията на самия уред. 
 
Характеристики на водата в инсталацията               
 
При наличието на вода с твърдост над 25º Fr /1 º F = 10 ppm CaCO3/ е 
препоръчителна употребата на подходящо обработена вода, с цел избягване на 
утайки в котела. Все пак тази обработка не трябва да намалява твърдостта й до 
стойности под 15º F  /Директива DPR 236/88 за водата, предназначена за употреба 
от човека/. Обработката на водата е задължителна при особено големи инсталации 
или там, където често се налага допълване на инсталацията. Ако в тези случай се 
окаже в последствие необходимо да се изпразни частично или изцяло 
инсталацията, е препоръчително да се извърши отново пълненето с обработена 
вода. 
 
Система против замръзване, антифризни, добавъчни  и подобряващи 
функционирането течности  
 
Котелът е снабден със система против замръзване, която активира котела в 
отоплителен режим, когато температурата на водата на входа на инсталацията 
падне под 6º С. Устройството не е активно, ако се прекрати подаването на 
електричество и/ или на газ към уреда. В случай, че се окаже необходимо, е 
позволена употребата на антифризни течности, на добавъчни  и подобряващи 
функционирането течности, само и единствено при условие, че производителят им 
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представи гаранция, уверяваща, че неговите продукти са подходящи за употреба и 
не причиняват щети на топлообменника на котела или на други съставни части и/ 
или на материали, от които е изработен котелът или инсталацията. Забранена е 
употребата на обикновени антифризни течности, на добавъчни  и подобряващи 
функционирането течности, които не са специално предназначени за употребата в 
отоплителни инсталации и които не са съобразени с материалите, от които са 
изработени котелът и инсталацията. 
 
 
2.4. СВЪРЗВАНЕ С ГАЗА      
 

 Преди да извършите свързването, уверете се, че уредът е подходящ за 
функциониране с типа налично гориво и грижливо почистете всички тръби за 
газа в инсталацията, за да отстраните евентуални остатъци, които биха могли да 
попречат на доброто функциониране на инсталацията.  
 
Свързването с газа трябва да бъде направено при съответната точка /виж глава 
2.3./ в съответствие с действащия нормативен акт, с твърда метална тръба или 
гъвкава, с непрекъсната стена от неръждаема стомана, като се постави кранче за 
газа между инсталацията и котела. Уверете се, че всички връзки за газа са добре 
изолирани. Капацитетът на газомера трябва да бъде достатъчен за да може да 
функционират едновременно всички уреди, свързани с него. Диаметърът на 
тръбата за газа, която излиза от котела, не е определящ за избора на диаметъра на 
тръбата между уреда и газомера; той трябва да бъде избран по критерия дължина 
и загубите на товар, в съответствие с действащия нормативен акт в тази област.  
 

 Не използвайте тръбите за газа като заземяване на електрически уреди. 
В случай на каскадно свързване е препоръчително да се монтира кран за спиране 
на горивото, който е външен на уредите. 
 
2.5. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВРЪЗКИ 
 
Свързване с електрическата мрежа      
 
Електрическата безопасност на уреда е гарантирана само когато той е правилно 
свързан с ефикасна заземителна система, изпълнена според пресписанията на 
действащите норми. Нека квалифицирани специалисти да проверят дали 
заземяването е ефективно и подходящо. Производителят не е отговорен за 
евентуални щети, причинени от липсата на заземяване на инсталацията. Освен 
това трябва да се уверите, че електрическата инсталация отговаря на 
консумираната от уреда максимална мощност, посочена на табелката с 
техническите данни, поставена на самия котел.  
Котелът се доставя окабелен и снабден с кабел за свързване към електрическа 
мрежа от тип „Y”, без щепсел. Свързванията с мрежата трябва да се извършат с 
фиксирана връзка и да са снабдени с двуполюсен прекъсвач, чиито контакти са с 
отвор от поне 3 мм, като се поставят бушони от 3А максимум между котела и 
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линията. Важнто е да се спазят полюсите /ФАЗА: кафяв кабел/ НУЛА: син кабел/ 
ЗЕМЯ: жълто-зелен кабел/ при свързването с електрическата инсталация. По 
време на монтирането или замяната на захранващия кабел, заземителният 
проводник трябва да бъде оставен с 2 см по-дълъг от останалите.  
 

 Захранващият кабел не трябва да бъде заменян от потребителя. В 
случай на повреда на кабела изключете уреда и за да замените кабела се 
обръщайте само към квалифицирани специалисти. В случай на замяна на 

захранващия електрически кабел, използвайте само кабел   3 х 
0,75 мм2, с максимален външен диаметър от 8 мм. 
 
Външен термостат /по желание/           

 ВНИМАНИЕ: ВЪНШНИЯТ ТЕРМОСТАТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ СЪС 
СВОБОДНИ КОНТАКТИ. КАТО СЕ СВЪРЖАТ 230 V С КЛЕМОРЕДИТЕ НА 
ВЪНШНИЯ ТЕРМОСТАТ СЕ НАНАСЯТ НЕПОПРАВИМИ ЩЕТИ НА 
ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТКА. 
 
При свързването на дистанционните управления или на таймера избягвайте да 
взимате захранване за тези устройства от техните прекъсвателни контакти. 
Захранването им трябва да ес извършва чрез директно свързване с мрежата или с 
батерии, според типа устройство. 
 
Външна сонда /по желание/   
 
Свържете сондата със съответните клемореди. Максимално допустимата дължина 
на електрическия кабел за свързване на котела с външната сонда е 50 м. Може да 
се използва обикновен кабел с два проводника. Препоръчително е външната сонда 
да се монтира на северната, северозападната стена или  на най-голямата стена на 
главното помещение. Сондата никога не трябва да бъде излагана на ранното 
утринно слънце и по принцип, доколкото е възможно, не бива да се излага на 
пряка слънчева светлина. Ако това се наложи, тя трябва да бъде защитена от 
светлината. В никакъв случай сондата не трябва да бъде монтирана близо до 
прозорци, врати, вентилационни отвори, комини или източници на топлина, 
които биха могли да повлияят на точността при отчитането на външната 
температура.  
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              Фиг. 15 – Неправилно монтиране на външната сонда     
 
 
 
Достъп до електрическия клеморед 
 
За да достигнете до клемореда /А – фиг. 16/ е необходимо да отстраните предния 
панел /виж фиг. 23/, отстранете винта за закрепване В и завъртете таблото както е 
посочено на фиг. 16. Разположението на клемите за различните типове връзки е 
отбелязано и на електрическата схема на фиг. 28. 

               
                                               Фиг. 16 – Достъп до клемореда 
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2.6. ТРЪБИ ДИМНИ ГАЗОВЕ 
 
Уредът е тип „С”, със затворена камера и принудителна тяга, входът за въздуха и 
изходът за димните газове трябва да бъдат свързани с някоя от системите за 
изпускане/ засмукване, посочени по-долу. Уредът е утвърден за функциониране с 
всички конфигурации на камини Сху и Вху дадени в техническото описание 
/някои конфигурации са представени като пример в настоящата глава /. 
Възможно е все пак някои конфигурации да са изрично ограничени или не 
позволени от законите, нормите или местните регламенти. Преди изграждане на 
инсталацията моля да бъдат най-подробно разучени предписанията. Да бъдат 
уважени и предписанията по отношение разположението на терминалите спрямо 
стените и/или покрива и минималните дистанции от прозорците, стените, 
отворите за проветряване и т.н. 
 
При монтажа на това съоръжение трябва да се  използват само аспираторните и 
изходни тръби на производство на FERROLI съгласно UNI-CIG 7129/92. 
Неспазването на това предписание автоматично води до отпадане на всякаква 
гаранция и отговорност на производителя. 
 
При изходните канали на димните газове по-дълги от метър, следва да се има 
предвид естественото разширяване на материалите по време на функционирането. 
 
С цел избягване на деформациите оставете на всеки метър на канала 
пространство на разширение около 2 + 4 мм. 
 

 
Фиг. 17 
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Коаксиално свързване на комина 

 
Фиг. 18 Свържете с коаксиалните тръби 

 
За коаксиалното свързване монтирайте на уреда някои от следните  допълнителни 
части. За размерите на отворите по стените обърнете се към раздел 4.1. 
Необходимо е комина да се монтира с лек наклон към котела в хоризонталните 
участъци за да се избегне изтичането на конденз. 
  

                                           
Фиг. 19 – Начален аксесоар за коаксиални връзки 

 
Преди инсталиране се уверете чрез таблица 2, че не е премината максималната 
разрешена еквивалентна  дължина на комина съобразно стойностите посочени в 
таблицата. Например, коаксиален комин 80/125 мм състоящ се от извивка 90 
градуса плюс 1 метър хоризонтално тяло има еквивалентна дължина  1,5 метра. 
 
Таблица 2 – Максимална дължина на коаксиалните тръби 
 

 ENERGY TOP W 80 ENERGY TOP W 125 
 Коаксиално 80/125 Коаксиално 80/125 
Максимално позволена дължина 4 м 2 м 
Коефициент на намаляване за коляно 90о  0,5 м 0,5 м 
Коефициент на намаляване за коляно 45 о  0,25 м 0.25 м 

       
 
 



 22 

Свързване с разделени тръби 
 

 
Фиг. 20 – Варианти за свързване на разделени тръби 

 
Отделените тръби 80 мм могат да бъдат  свързани директно към уреда.  
Преди да се премине към инсталиране, се уверете че максималната дължина не е 
превишена посредством следното пресмятане: 

1. Определете изцяло схемата на двойните тръби, включително 
допълнителните части и терминалите на изхода. 

2. Вижте таблица 4 и отбележете загубите в еквивалентни метри на всеки 
компонент според позицията на инсталацията. 

3. Установете, че общата сума на загубите е по-ниска или равна на 
максималната позволена дължина в таблица 3. 

 
Таблица 3 – Максимална дължина на разделени тръби 
 
 Отделни тръби 
 ENERGY TOP W 80 ENERGY TOP W 125 
  20 m 

        eq 
10 m 
        Eq 

 
Таблица 4 – Аксесоари 
 

Загуби в m Eq 
Изхвърляне димни газове 

 
Засмукване 
пресен въздух Вертикално Хоризонтално 

Тръба 1 m M/F 1KWMA83W 1.0 1.6 2.0 
Коляно           45° 
M/F 

 
1KWMA65W 

 
1.2 

1.8 

Коляно            90° 
M/F 

1KWMA01W 1.5 2.0 

Елемент за 
вертикално 
излизане с отвор 
за тест 

1KWMA70W 0.3 0.3 

Терминал против 
вятър за въздух 

1KWMA85A 2.0 0 

Терминал против 
вятър за димни 
газове 

1KWMA86A 0 5.0 

ф80 

Краен вертикален 
елемент 

1KWMA84U 0 1,2 
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2.7 Свързване с кондензоотделителя 
 
Котелът е снабден със сифон за отвеждане на конденза. Следвайте следните 
инструкции, за да реализирате монтажа. 

1. Фиксирайте скобата „А” на дъното на котела. 
2. Свържете тръба „В” към отход за конденз  „S”  върху дъното на котела, 

фиксирайки го с лента. 
3. Отстранете елемент „С” на сифона и включете черна тръба „В” в 

съответното място, имайки грижата да сложите уплътнението „D”.  
4. Монтирайте сифона и го закрепете с нужната скоба „Е”. 
5. Свържете гъвкавата тръба „F” от сифона към мястото за отвеждане на 

конденза. 
 

 
 

Фиг. 21 – Свързване на конденза 
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3. Сервиз и поддръжка 
 
Всички операции по регулацията, трансформацията, сервиза, поддръжката 
описани по долу, следва да бъдат изпълнявани единствено от квалифициран 
персонал със сигурна професионална квалификация / притежаващи техническите 
реквизити предвидени от действащото законодателство / както персонал за 
техническо обслужване на клиентите. 
 
FERROLI не носи никаква отговорност при нанесени щети на вещи и/ или на 
хора, в следствие на извършването на манипулации върху уреда от страна на 
неквалифицирани и неоторизирани лица. 
 
      3.1 Настройки 

 
Активиране на режим ТЕСТ 
 

Едновременното натискане на бутоните за отопление за 5 секунди води до 
активиране на режим ТЕСТ. Котела се задейства на максималната степен на 
отопление, както е посочено в следващия параграф. Върху дисплея започват да 
мигат символите за отопление и гореща битова вода; до тях ще се изпише 
отоплителната мощност. 

 

 
Фиг. 22 – Фукция ТЕСТ( отоплителна мощност 100%) 

 
За излизане от режим ТЕСТ, повторете серията стъпки за активиране / в секция 
3.1. – 3 и 4 на фиг. 1/. След 15 минути функцията се дезактивира автоматично. 
 
Натиснете бутоните за отопление , за да увеличите или намалите 
мощността / минимална = 00 – максимална = 100 /. 
 

Като се натисне копчето RESET  / 8 на фиг. 1 / за 5 секунди, максималната 
мощност ще бъде тази, която е току-що зададена. Излезте от ТЕСТ функцията 
/виж глава 3.1./. 
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3.2. Пускане в експлоатация     
       

       Има проверки, които трябва да извършите при първоначално 
включване, както и след всяка операция по поддръжката, при която е имало 
разкачване на инсталациите, или намеса върху обезопасителни елементи, или 
части на котела: 
 
Преди да включите котела:  
 

• Отворете евентуалните спирателни кранове между котела и инсталациите. 
• Проверете херметичността на газовата инсталация, като действате 

предпазливо и използвате разтвор от сапунена вода, за да потърсите 
евентуални течове от връзките. 

• Проверете дали е правилно  налягането на разширителния съд /виж глава 
4.4./. 

• Напълнете хидравличната инсталация и осигурете пълно обезвъздушаване, 
въздухът, съдържащ се в котела и в инсталацията трябва да бъде изпуснат 
целия. За тази цел отворете клапата за обезвъздушаване, поставена в 
котела и евентуалните клапи за обезвъздушаване, поставени по 
инсталацията. 

• Напълнете сифона за изпускане на конденза и проверете дали правилно е 
свързан с отходната инсталация за конденза. 

• Уверете се, че няма водни течове в инсталацията, във веригите за битова 
вода, в свързващите елементи, или в котела. 

• Уверете се, че електрическата инсталация е правилно свързана и проверете 
ефективността на заземяващата инсталация.         

• Уверете се, че стойността на налягането на газа за отоплението отговаря на 
необходимото. 

• Уверете се, че няма запалими течности, или материали в непосредствена 
близост до котела. 

 
     Проверки по време на работа 

 
• Включете уреда както е описано в глава 1.3. 
• Уверете се в липсата на течове във веригите на горивото и на водните 

инсталации. 
• Проверете ефективността на комина и на каналите въздух – димни газове 

по време на функционирането на котела. 
• Проверете дали правилно е изолиран и дали е функционален сифона, както 

и отходната инсталация за конденза. 
• Уверете се, че циркулацията на водата, между котела и инсталациите, се 

извършва по правилния начин. 
• Уверете се, че газовият вентил модулира правилно както в режим 

отопление фаза, така и във режим производство на битова вода. 
• Проверете дали добре се включва котелът, като извършите няколко 

включвания и изключвания, с помощта на външния термостат, или на 
дистанционното управление.     
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• С помощта на анализатор на горенето, свързан с изходния канал на 
димните газове на котела, проверете дали съдържанието на СО2 в димните 
газове, при котел, функциониращ на максимална и на минимална мощност, 
отговаря на посоченото на табелката с техническите данни за съответния 
тип газ. 

• Уверете се, че разходът на гориво, посочен от измервателното устройство, 
отговаря на посоченото в таблицата с техническите данни в глава 4.4. 

• Проверете правилно ли са настроени параметрите и извършете 
евентуалните настройки пожелани от клиента /компенсационна крива, 
мощност, температури и т.н./. 

 
3.3. ПОДДРЪЖКА    
 
Периодични проверки 
 

За да поддържате във времето правилното функциониране на уреда, е необходимо 
технически квалифицирани специалисти да извършват технически преглед 
веднъж годишно, като се направят следните проверки: 
 

• Устройствата за управляване и за безопасност /клапа газ, флусометър, 
термостати и т.н./ трябва да функционират правилно. 

• Веригата за извеждане на димните газове трябва да е напълно ефективна. 
• Затворената камера трябва да е с добра изолация.   
• Каналите и терминалът въздух – димни газове трябва да бъдат свободни от 

препятствия и да няма изтичане по тях. 
• Отходната система на конденза трябва да е ефективна и да няма изтичания 

и запушвания. 
• Горелката и топлообменникът трябва да са чисти и да няма утайки по тях. 

За евентуалното им почистване не използвайте химически продукти, или 
стоманени четки. 

• По електрода не трябва да има нагар и той трябва да е поставен правилно. 
• Газовите и водните инсталации трябва да бъдат херметични. 
• Налягането на водата в инсталацията, докато е студена, трябва да е около 1 

bar; в противен случай, трябва да го настроите на тази стойност. 
• Циркулационната помпа не трябва да е блокирана. 
• Разширителният съд трябва да е зареден.     
• Качеството на газа и на налягането трябва да отговарят на посоченото в 

съответните таблици. 
 

 Евентуалното почистване на кожуха, на командното табло и на 
естетическите части на котела може да бъде извършено с мек и влажен парцал, 
може и напоен със сапунена вода. Всякакви абразивни почистващи препарати 
и разтворители трябва да бъдат избягвани. 
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Отваряне на кожуха 

 
За отваряне на пелерината на котелното отделение / фиг. 23 /: 

1. Отвиване на винтовете / А /. 
2. Отворете с въртеливо движение кожуха / В /. 
3. Повдигнете и отстранете кожуха / В /. 

 
                                              Фиг. 23 – Отваряне на кожуха 

 
 

3.4 . ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ 
 

Диагностика 
 

Котела е снабден с авангардна система за автодиагностика. В случай на аномалия 
в котела, светва дисплея заедно със символа за аномалията / част 20  –фигура 1 / 
показвайки код за аномалия.  
 
Съществуват аномалии, които причиняват постоянни блокажи / обозначени с 
буквата „А” /: за възобновяването на функционирането е достатъчно да се натисне 
бутон  RESET  / част 8 – фигура 1 / за 1 секунда или чрез  RESET на 
дистанционното управление / опция / ако е инсталирано, ако котела не се включи, 
трябва първо да се отстрани аномалията. 

 
Другите аномалии причиняват временни блокажи / обозначени с буквата „F” /, 
които се отстраняват , веднага щом стойността им отново се вмести в полето на  
нормалното функциониране на котела. 
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Таблица 5 – Списък на възможните грешки 
 
Код грешка Грешка Възможна причина Решение 

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 

А01 Горелката не се 
включва 

Запушен сифон Проверете и 
евентуално 
почистете сифона 

Нередност при 
електрода 

Проверете кабелите 
на йонизиращия 
електрод 

А02 Наличен символ на 
пламъка при 
изключена горелка 

Нередност при 
платката 

Проверете платката 

Повреден датчик на 
отоплението 

Проверете дали 
правилно е 
поставен и дали 
функционира 
правилно датчика 
на отоплението 

Липса на 
циркулираща вода в 
инсталацията 

Проверете помпата 

А03 Намеса защита 
свръх температура 

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 
продължение на 1 
час  

Виж грешка F15 

Нередност при 
йонизиращия 
електрод 

Проверете 
положението на 
йонизиращия 
електрод и при 
нужда го заменете 

Нестабилен пламък Проверете 
горелката 

А06 Липса на пламък, 
след фазата на 
включване /6 пъти 
за 4 минути/ 

Нередност Offset 
газов вентил 

Проверете 
настройката Offset 
при минималната 
мощност 
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Запушени канали 
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 

Частично запушен, 
или недостатъчен, 
комин 

Проверете 
ефективността на 
комина, на каналите 
за изпускане на 
димните газове и на 
изходния терминал 

F07 Висока температура 
на димните газове 

Положение датчик 
димни газове 

Проверете дали 
правилно е 
поставен и дали 
функционира добре 
датчика за димни 
газове  

Повреден датчик 

Късо съединение в 
кабелите 

F10 Нередност датчик на 
подаващата 1 

Прекъснати кабели 

Проверете кабелите, 
или заменете 
датчика 

Повреден датчик 

Късо съединение в 
кабелите 

F11 Нередност датчик на 
връщащата 

Прекъснати кабели 

Проверете кабелите, 
или заменете 
датчика 

Повреден датчик 

Късо съединение в 
кабелите 

F12 Нередност датчик 
битова вода 

Прекъснати кабели 

Проверете кабелите, 
или заменете 
датчика 

 

Повреден датчик 

Късо съединение в 
кабелите 

F13 Нередност датчик 
димни газове 

Прекъснати кабели 

Проверете кабелите, 
или заменете 
датчика 

Повреден датчик 

Късо съединение в 
кабелите 

F14 Нередност входен 
датчик 2 

Прекъснати кабели 

Проверете кабелите, 
или заменете 
датчика 

Липса на 
захранващо 
напрежение от 230 V 

Проверете кабелите 
на 3-полюсния 
съединител 

Прекъснат сигнал 
спидометър  

Проверете кабелите 
на 5-полюсния 
съединител 

F15 Нередност 
вентилатор 

Повреден 
вентилатор 

Проверете 
вентилатора 

F34 Захранващо 
напрежение под 170 
V  

Проблеми в 
електрическата 
мрежа 

Проверете 
електрическата 
инсталация 

F35 Ненормална честота 
на мрежата 

Проблеми в 
електрическата 
мрежа 

Проверете 
електрическата 
инсталация 

F37 Неправилно 
налягане на водата 

Прекалено ниско 
налягане 

Заредете 
инсталацията 
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в инсталацията Несвързан, или 
повреден, пресостат 
за вода 

Проверете датчика 

Повредена сонда, 
или късо 
съединение в 
кабелите 

Проверете кабелите, 
или заменете 
датчика 

F39 Грешка външна 
сонда 

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 даби 
функционира 
правилно датчика 
на отоплението 

F42 Грешка датчик 
отопление 

Повреден датчик Заменете датчика 

Несвързана платка Свържете платката 
с вентила 

А 62 Липса на 
комуникация между 
платката и газовия 
вентил 

Повреден вентил Заменете вентила 
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4. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 
 
4.1. Размери и връзки  

 
 
1 = Изход отоплителна инсталация 
3 = Вход на газта 
5 = Вход отоплителна инсталация 
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4.2. ОБЩ ИЗГЛЕД И ОСНОВНИ СЪСТАВНИ ЧАСТИ 
 
 
 

 
 
 
 
16 Вентилатор 
29 Колектор за димни газове 
36 Автоматичен обезвъздушител 
44 Газов вентил 
82 Сигнализиращ електрод 
114 Пресостат вода 
186 Датчик връщаща 
188 Електрод за запалване 
191 Датчик температура димни газове 
196 Ваничка конденз 
215 Редукция на вход въздух 
220 Платка на газов вентил 
278 Двоен датчик /Обезопасяване + Отопление/ 
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4.3. ХИДРАВЛИЧНА ВЕРИГА 
 
 

 
 
 
7 Вход газ     188 Електрод за запалване 
10 Подаваща отопление   193 Сифон  
11 Връщаща отопление   196 Ваничка конденз 
16 Вентилатор     278 Двоен датчик /Обезопасяване + 
22 Основна горелка     Отопление/  
29 Колектор за изход на димните газове 
36 Автоматичен обезвъздушител 
44 Газов вентил 
82 Сигнализиращ електрод 
114 Пресостат вода 
154 Тръба за изход на конденза 
186 Датчик на връщаща 
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4.4. ТАБЛИЦА С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 
 
В дясната колона е посочено съкращението, използвано в табелката с 
техническите данни. 
 

Данни Единица Стойност Стойност  
Модел  ENERGY TOP 

W 80 
ENERGY TOP 
W 125 

 

Максимална 
топлинна 
мощност 

kW 75 116 (Q) 

Минимална 
топлинна 
мощност 

kW 17 25 (Q) 

Максимална 
полезна топлинна 
мощност /80 - 60º/ 

kW 73.5 113.7 (P) 

Минимална 
топлинна 
мощност /80 - 60º/ 

kW 16.7 24.6 (P) 

Максимална 
полезна топлинна 
мощност /50 - 30º/ 

kW 79.5 123 (P) 

Минимална 
топлинна 
мощност /50 - 30º/ 

kW 18.3 26.9 (P) 

КПД при  Pmax / 
80/60º / 

% 98 98  

КПД при  Pmin / 
80/60º / 

% 98.5 98.5  

КПД при  Pmax / 
50/30º / 

% 106 106  

КПД при  Pmin / 
50/30º / 

% 107.5 107.5  

Полезно действие 
при 30% 

% 109 109  

Диафрагма на 
газта / G20 / 

Ø 8.50 9.4  

Входящо налягане 
газ G20  

mbar 20 20  

СО2 max / G20 / % 9 9  
CO2 min / G20 / % 8.5 8.5  
Разход max/ G20 / m3/h 7.94 12.38  
Разход min/ G20 / m3/h 1.8 2.65  
Диафрагма на 
газта / G31 / 

Ø 5.80 7.0  

Входящо налягане 
газ G31 

mbar 37 37  

СО2 max / G31 / % 10 10  
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CO2 min / G31 / % 9.2 9.2  
Разход max/ G31 / kg/h 5.87 9.08  
Разход min/ G31 / kg/h 1.3 1.696  
Ефикасност в 
съответствие с 
директива 92/42 
на ЕС  

    

Емисия на NOx  5 5 (NOx) 
Температура max 
на димни газове  / 
80 – 60º/ 

°C 65 65  

Температура min 
на димни газове  / 
80 – 60º/ 

°C 60 60  

Температура max 
на димни газове  / 
50 – 30º/ 

°C 43 45  

Температура min 
на димни газове  / 
50 – 30º/ 

°C 33 34  

Максимален дебит 
на димните газове 

kg/h 127.5 197  

Минимален дебит 
на димните газове 

kg/h 31.4 44.7  

Максимално 
налягане при 
функциониране в 
режим отопление 

bar 6 6 (PMS) 

Минимално 
налягане при 
функциониране в 
режим отопление 

bar 0.8 0.8  

Максимална 
температура 
отопление 

ºC 95 95 (tmax) 

Съдържание вода 
отопление 

литри 5 7  

Степен на защита IP X5D X5D  
Захранващо 
напрежение 

V/Hz 230 V/ 50Hz 230 V/ 50Hz  

Консумурана 
електрическа 
мощност 

W 95 200  

Тегло в празно 
състояние 

kg 46 51  

Тип уред  B23  
PIN CE V/Hz 0461BS0879  
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4.5. Диаграми 
 
Загуби на товар 
 

 
 
    фиг.27 – диаграма загуби на товар 
 
A - Загуба на товар котел 
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4.6 Електрическа схема 
 

 
 

16 Вентилатор     191 Датчик температура димни  
       газове 
32 Помпа за отопление / опция /   278 Двоен датчик /Обезопасяване +
       отопление 
42 Датчик за температура БГВ / опция / 
44 Газов вентил     298 Датчик падаща температура 
       / опция / 
72 Стаен термостат / опция /   299 Вход 0-10 Vdc 
81 Електрод за запалване    300 Контакт при запалена горелка 
       /чист  контакт/   
82 Сигнализиращ електрод   301 Контакт за аномалия / чист  
       контакт/   
95 Трипътен вентил / опция /   302 Вход дистанционен reset / 230 V / 
98 Прекъсвач 
114 Пресостат вода 
138 Външна сонда / опция / 
139 Дистанционно устройство / опция / 
186 Датчик на връщаща 


