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1. Описание на автоматизирана горелка за пелети от 
серията “GP” 

 

Автоматизирана горелка за оползотворяване на дървесни пелети от 
серията “GP” е предназначена за монтиране на вече инсталирани 
водогрейни котли и други съоръжения. Горелката оползотворява дървесни 
пелети и друга биомаса, описана по-долу, като получената топлинна 
енергия се усвоява от консуматора на топлинната енергия. 
 

Пелетната горелка от серията “GP” може да оползотворява следните 
видове горива: 

 дървесни пелети с размер 6 и 8 mm, с категория : A, AB, B 
(съгласно методиката, разработена и прилагана от фирмата-
производител); 

 изсушени костилки (от череши, от вишни); 

 смес от пелети и костилки (например в съотношение 50% - 50%); 

 друга биомаса под формата на пелети, но след одобрителен тест в 
лабораторията на фирмата-производител; 

 

* ПОЯСНЕНИЕ : автоматизираната пелетна горелка от серията “GP” е 
предназначена за оползотворяване на дървесни пелети, които отговарят 
на посочената класификация съгласно стандарт ENplus и разработената 
от фирмата-производител методика за категоризация на пелетите. По 
изключение се допуска оползотворяване за кратко време (в рамките на 
няколко часа) на пелети, които не отговарят на посочената 
спецификация, такива най-вече с по-високо пепелно съдържание, при 
което ще е необходимо по-често почистване на остатъка, натрупан 
върху скарата на горелката, а така също и по топлообменните 
повърхности на съоръжението, към което е монтирана горелката; 
 

2. Описание и технически данни на автоматизирана 
горелка за пелети от серията “GP” 

 

Основни параметри на автоматизирана горелка за пелети от серията “ GP” 
при работа с дървесни пелети са дадени в следващата Таблица 2.1; 

Параметри на препоръчителното гориво са посочени в Таблица 2.3 от 
пълното ръководство на съоръжението; 
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Класифициране на дървесни пелети в зависимост от физичните параметри 
е показана в Таблица 2.4 от пълното ръководство на съоръжението; 

Европейският стандарт за дървесни пелети ENplus е показан в Таблица 2.5 
от пълното ръководство на съоръжението; 
 

Параметър Размерност Стойност 
Модел - GP 25 GP 32 
Номинална топлинна мощност kW 25 32 
Диапазон на регулиране на 
топлинната мощност 

kW 5 – 25 5 – 32 

Използвано гориво  Дървесни пелети; 
 Изсушени костилки от череши; 

Клас на пелетите съгласно 
ENplus 

ENplus-A1 * 

Категории използвани пелети 
(съгласно класификацията на 
фирмата-производител) 

A, AB, B * 

Разход на дървесни пелети при 
номинална мощност 

kg/h 5.3 6.8 

Среден разход на дървесни 
пелети в отоплителна 
инсталация 

kg/h 3.6 4.7 

Отпадък при изгаряне на 
горивото 

пепел 

Количеството зависи от 
пепелното съдържание в 

горивото и режима на 
работа 

Електрическа мощност W 
<100 + 1100 (при 

запалване) 

Таблица 2.1. Основни параметри на автоматизирана горелка за 
пелети от серията “GP” при работа с дървесни пелети. 
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Фигура 2.1. Разположение на основните модули на горелката от серията 
“GP”(поглед отгоре); 

 
 
 
 

 
 

 

Фигура 2.2. Разрез и елементи на основния модул на горелката от серията 
“GP”; 

Основен модул 

Външен шнек за 
транспорт на 
горивото от 
бункер до 

основния модул 

Гъвкава тръба 

Горивна камера 

Фотосензор 

Захранващ кабел на 
горелката 

Контакт за захранване 
и управление на 

транспортния шнек 

Платка за управление 
на горелката 

Интерфейсен панел 

Клапа и вентилатор за 
въздух за горене 

Авариен датчик 
срещу “обратен огън” 
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Фигура 2.3. Изглед на основния модул на горелката от серията “GP”; 

 

 
Фигура 2.4. Изглед на страната на горелката серията “GP”, на която е 

залепен течнокристалния реверсивен термостикер; 
 

 Подробна информация за реверсивният (самовъзстановяващ се) 
течнокристален термостикер е дадена в пълната версия на 
ръководството на съоръжението; 

 Подробна информация за нереверсивният (невъзстановяващ се) 
течнокристален термостикер е дадена в пълната версия на 
ръководството на съоръжението; 

Тръба за подаване на 
пелети към горивната 
камера и осезател на 

аварийния датчик 

Скара на горивната 
камера 

Фланец за монтаж на 
основния модул към 

съоръжение 

Прозорче за наблюдение на контролните светодиоди 

Реверсивен 
течнокристален 

термостикер 

 

Нереверсивен 
термостикер 
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3. Експлоатация на автоматизираната горелка за 
пелети от серията “GP” 

 
В следващите редове са дадени само основните изисквания за 
надеждна и ефективна работа на горелката. 
 
3.1. Въвеждане на автоматизираната горелка за пелети от 

серията “GP” в експлоатация 
 

 Всяка намеса в работата на съоръжението, която би довела до 
възникване на опасност за здравето на обслужващия персонал или 
други косвено свързани лица е недопустима; 

 По време на работа горелката трябва периодично да се проверява от 
обслужващия персонал/клиента; 

 Забранява се повишаване на топлинната мощност на горелката над 
номиналната; 

 Пепелният остатък от горивния процес се събира в огнеупорни съдове с 
капаци и след охлаждане до температура на околната среда се изхвърля 
на подходящи за целта места; 

 
3.1. Интерфейсно табло на автоматизирана горелка за пелети от 

серията “GP” 

 
 
 

Фигура 3.1. Интерфейсно табло със сигнални лампи, контролни и 
управляващи уреди на автоматизирана горелка за пелети от серията “GP”. 
 

Елементи на интерфейсното табло и тяхната функция: 

 Сигнална лампа “ЗАХРАНВАНЕ” – служи за индикация за 
наличие на захранващо напрежение в горелката; 

Сигнална лампа 
“СТАРТ” 

Сигнална лампа 
“ЗАХРАНВАНЕ” 

Горивна камера на горелката 

Потенциометър за 
регулиране на 

топлинната мощност 
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 Сигнална лампа “СТАРТ” – служи за индикация за наличие на 
сигнал СТАРТ (работа) към горелката; 

 Потенциометър – служи за регулиране на топлинната 
мощност на горелката; 

 
3.2. Включване на горелката от серията „GP” 

 
 

Фигура 3.2. Включване на 
електрическото 

захранване на горелката. 

Включването на 
горелката се осъществява 

посредством 
захранването й през 

електрическото 
захранване на 
съоръжението, към което 

е монтирана. Ако горелката е била в работен режим (или е в “горещ 
резерв”), но е прекъснало електрическото захранване, то при 
възстановяване на захранването, тя стартира/продължава работатата 
си автоматично. 
 
Включване на контролния модул, който в по-голямата част от случаите е 
работния термостат на водогреен котел 

 

 

 

 

 

 

Фигура 3.2. Включване на 
работния термостат на 
водогреен котел. 
 

Включва се и стайния термостат, ако е монтиран такъв, така че горелката 
да получи задание за работа. 
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Фигура 3.3. 
Включване на стаен 
термостат и наличие 
на сигнал за работа 
на горелката. 
 

ПОЯСНЕНИЯ: 

 В режим на разпалване на горивото се активира 
електронагревателят, който се намира под 
наклонената скара на горивната камера. Тази зона се 
нагрява до високи температури и би могло да 
представлява опасност от изгаряне, в случай че бъде 

докосната; 

 При първоначално стартиране работата на горелката шнековото 
(горивоподаващото) устройство трябва да се запълни с гориво - 
това е продължителен процес, изискващ време. Ето защо този шнек 
трябва да се включи към външно електрическо захранване 
посредством стандартния щепсел и да се изчака докато горивото 
започне да изпада от горния отвор на шнека и след това да се включи 
към захранващия контакт, който се намира на основния модул на 
горелката 

 

 

 

 

Фигура 3.4. Ръчно 
включване на 
захранването на 

горивоподаващия 
шнек към 

електрическото 
захранване. 

Индикатор за 
задание за работа 
на горелката 
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ВНИМАНИЕ: основният модул на горелката постоянно проверява дали 
захранващият шнек е включен към него и ако това не е изпълнено, то той 
влиза в авариен режим докато не се включи шнека и след това е 
необходимо рестартиране на основния модул, за да премине в режим на 
работа. 

ПОЯСНЕНИЕ: ако щепселът на захранващия кабел на шнека е бил 
изваждан от контакта на основния модул за управление работата на 
шнека (тази ситуация се третира от контролера като авариен режим – 
т.е. липсва двигател, свързан към контакта) и ако горелката е била 
включена се е задействал алармен режим – светят жълт и зелен 
светодиоди. За да се нулира алармата е необходимо, след включването на 
шнековия транспортьор в контакта за нормална работа на шнека, да се 
изключи и включи отново захранването на горелката. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Фигура 3.5. Ръчно 
включване на 
захранването на 
горивоподаващия шнек 
към електрическото 
захранване. 
 

ВНИМАНИЕ: Стрелката на потенциометъра не трябва 
да поставя в червената зона на неговата скала – в това 
може да се достигне топлинна мощност над 
номиналната за горелката. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Фигура 3.6. Непрепоръчителна настройка на 
топлинната мощност на горелката. 
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Фигура 3.7. Стабилизиран горивен процес и 
индикация за наличие на пламък – светещ 
червен диод. 

 
 

Фигура 3.8. Фотосензор за наблюдение 
на процеса на горене. 
 
 
 
 
 

Ако фотосензорът не регистрира 
наличие на горивен процес по време на 
работа се стартира отново алгоритъма 
на запалване на горивото. Горелката 
прави два опита за запалване, в случай 

на неуспешно запалване, трябва да се потърси и отстрани причината. Едни 
от най-вероятните причини са: 

 липса на гориво в шнека – да се провери за наличие на гориво в 
бункера, ако е необходимо да се напълни и да се зареди шнека; 

 наличие на пепел и стопилка (шлака) в скарата на горелката – да се 
почисти пепелния остатък и други отлагания по скарата на 
горелката; 

 зацапана фотосонда – да се почисти фотосондата от 
натрупаните замърсявания; 

Когато горелката работи и има горивен процес, червеният диод свети 
постоянно, докато зеленият и жълтият мигат последователно. 
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3.3. Описание на индикацията на светодиодите, монтирани на 
платката за управление на горелката 

Зеленият и жълтият светодиоди мигат един след друг и показват 
оперативни съобщения, чрез които се разбира състоянието на контролера. 
Чрез определяне на броя мигания на зеления светодиод се определя 
номера на потенциометъра (P1 … P5), за който се отнася информацията, 
показвана от жълтия светодиод. Чрез броя на миганията на жълтия 
светодиод се показва стойността на параметъра, съгласно с информацията, 
посочена в Таблица 3.1. Червеният светодиод свети постоянно, когато 
фотосензорът е регистрирал наличие на горивен процес. 
 

Основна информация за значението на всеки един от параметрите е 
дадена в пълното ръководство на съоръжението. 
 
3.4. Настройка на топлинната мощност на горелката 
 

Настройката на топлинната мощност става посредством настройка на 
позицията на потенциометъра за контрол на мощността (параметър P2). 
Критерий за добрата работа на горелката може да бъде и цвета на 
пламъка – той трябва да е сламено-жълт и бистър. Практиката показва, 
че заводски настроените параметри на горелката не се нуждаят от 
допълнителна настройка, макар и при различни видове горива; 
 

Топлинна мощност на горелката , [kW] 

Модел GP 25 GP 32 

P2 (брой мигвания) - - 
0 5.0 5.0 
1 6.0 6.0 
2 8.0 8.0 
3 11.0 11.0 
4 14.0 14.0 
5 18.0 18.0 
6 21.0 21.0 
7 25.0 25.0 
8 - 28.0 
9 - 32.0 

Таблица 3.1. Топлинна мощност на пелетна горелка от серията “GP” в 
зависимост модела и от стойността на параметъра P2; 
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ЗАБЕЛЕЖКИ: 

● Препоръчително е с цел оптимална, надеждна и ефективна 
работа на горелката, тя да бъде настроена съгласно с топлинната 
консумация на системата, в която работи; 

● не се препоръчва продължителна експлоатация на горелката с малка 
топлинна мощност, тъй като такива режими на работа не са 
ефективни и икономични; 

ВНИМАНИЕ: При промяна на вида на използваното гориво 
(промяна на категорията на пелетите например) може да се 
наложи да се направи нова настройка на потенциометъра за 
определяне на топлинната мощност и дебита на въздуха за 
горене. 

 
3.5. Настройка на топлинната мощност на горелката 
 
3.5.1. Намаляване на топлинната мощност на горелката 

 
 
 

Фигура 3.9. Намаляване на 
топлинната мощност на горелката 
чрез завъртане в обратна на 
часовниковата стрелка на 
потенциометъра. 
 
 

 
3.5.2. Увеличаването на топлинната мощност на горелката 

 
 
 
 
 

Фигура 3.10. Увеличаване на 
топлинната мощност на горелката 
чрез завъртане по часовниковата 
стрелка на потенциометъра. 
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3.6. Спиране на работата на горелката от серията “GP” 

    

Фигура 3.11. Спиране на работата на горелката. 
 
3.7. Почистване и обслужване на горелката 
 

При почистване на скарата на горелката е необходимо тя да бъде 
извадена от т.н. горивна глава на основния модул на горелката, така както 
е показано на следващата фигура. 
 

 
 
Фигура 3.12. Поглед към основния модул на горелката с извадена скара; 
 

Горивна глава на 
основния модул на 
горелката 

Скара на горелката 

Наклонена скара на 
основния модул на 
горелката 

Липсва 
индикатор 
за задание 
за работа 
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ПОЯСНЕНИЕ : скарата на горелката се изважда след 
охлаждане на основния модул, така че да е безопасно 
боравенето със скарата при нейното почистване. 
Препоръчително е да се използват лични предпазни 
средства и инструмент (например клещи), за да се извади 
скарата. 

 

При почистване на скарата трябва да се обърне особено внимание на 
цялостното почистване на отворите, през които преминава въздух, който 
осигурява ефективен процес на горене и оптимално охлаждане на скарата. 
След цялостно почистване на скарата от натрупания пепелен остатък и 
други частици (например шлака или неизгоряло гориво) е необходимо да 
се постави скарата на нейното място. Поставянето на скарата се извършва, 
като тя леко се наклони, така че удължението й от към отвореният й край 
да бъде подпъхнато под наклонената скара на основния модул на 
горелката; 
 

 
 
 
Фигура 3.13. Напречен разрез на горелката, показващ позицията на 
скарата на основния модул на горелката в процеса на поставяне; 

Горивна глава на 
основния модул на 
горелката 

Крачета на скарата на 
горелката 

Наклонена скара на 
основния модул на 
горелката 

1. Начално поставяне на 
скарата на горелката 

2. Подпъхване на 
скарата на горелката и 
крайно позициониране 
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ПОЯСНЕНИЕ : поставянето на скарата става на две стъпки :  

i. поставя се скарата, така че нейните крачета да се опират в 
дъното на горивната глава на основния модул на горелката; 

ii. Придвижва се скарата, така че изцяло да се намести в горивната 
глава на основния модул и да уплътни процепа, получен при 
нейното първоначална поставяне между наклонената скара и 
самата нея; 

 
3.8. Описание на действието на термостикерите за наблюдение на 
състоянието на системата 
 

Термостикерът служи за измерване на температурата на горелката в 
нейна характерна точка. Чрез това измерване може да се определи 
състоянието на системата и необходимостта от предприемане на 
превантивни и сервизни действия на съоръжението, към което е монтирана 
горелката и/или на хода на димните газове и по-специално коминния 
тракт. 

 

Фигура 3.14. Поглед към реверсивния 
(самовъзстановяващ се) термостикер за 
определяне на работната температура в зоната 

на горелката, в която е монтиран – състояние при стайна температура. 
 

 
 

Фигура 3.15. Поглед към реверсивния 
(самовъзстановяващ се) термостикер за 
определяне на работната температура в 
зоната на горелката, в която е монтиран – 

състояние при повишена температура – в диапазона 80 – 
85oC. 
 
Реверсивният термостикер трябва да се проверява при 
всяко обслужване на съоръжението и горелката. 

 

Фигура 3.15. Поглед към нереверсивния 
(невъзстановяващ се) термостикер – нормално 
състояние, не е била превишавана температурата на 
тръбата за подаване на пелети над граничната – 104oC; 

 
Фигура 3.16. Поглед към нереверсивния 
(невъзстановяващ се) термостикер – аварийно 
състояние, температурата на тръбата за подаване на 
пелети е била превишавана над граничната – 104oC; 
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ПОЯСНЕНИЕ – активирането на нереверсивния термостикер е 
показател за прегряване на тръбата за подаване на пелети. Състоянието 
на този стикер не се възстановява и е необходимо да се отстрани 
причината за неговото активиране. За повече информация – виж пълното 
ръководство на горелката. 
 
 
3.9. Рестартиране на работата на пелетната горелка от серията “GP” 

Рестартирането на горелката е необходимо при възникване на ситуации, в 
които горелката има задание за работа (показано чрез работа на 
светлинния индикатор „СТАРТ” на нейния панел), но модула за 
управление е превключил в защитен режим, различен от номиналния, при 
който работи и горелката не функционира. Индикаторните светодиоди на 
модула за управление показват информация за режима типа режим, в който 
се намира модула за управление. Необходимо е да се вземат мерки за 
отстраняване на смущението в нормалната работа на горелката и след това 
да се рестартира самата горелка – това става чрез изключване и включване 
отново (рестартиране) на общото електрическо захранване на основния 
модул на горелката (например чрез изключване и включване на 
автоматичен прекъсвач на таблото, към което е свързана горелката). 
Препоръчително е преди рестартиране на горелката да се провери 
състоянието на скарата й и да се почисти, ако е необходимо; 
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