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1 Описание на уреда

1.1 Употреба по предназначение

Индикаторният модул AM на фирма Wolf се използва единствено във връз-
ка с отоплителни уреди и принадлежности на фирма Wolf.
Индикаторният модул АМ на фирма Wolf служи за показване на пара-
метрите на съоръжението и за настройка на специфични отоплителни 
параметри.
Към употребата по предназначение спада също спазването на ръковод-
ството за обслужване, както и на всички други валидни документи.

1.2 Употреба не по предназначение

Употреба, различна от употребата по предназначение, не е допустима. 
При всякаква друга употреба, както и при промени на продукта , също и в 
рамките на монтажа и инсталацията, всякакви гаранционни права отпадат. 
Рискът се носи изцяло от потребителя.

Този уред не е предназначен за това, да се използва от лица
(включително деца) с ограничени физически,
сензорни или умствени способности, или с липса на
опит и/или на познания,
освен ако тези лица не са под надзора на отговарящо за
безопасността лице или не са получили от него инструкции,
как трябва да се използва уредът.

Режим на работа
      Отоплителен 

режим
Статус на горелката
      Вкл.

Статус

1. Описание на уреда
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2 Безопасност и предписания
Непременно спазвайте общите указания за безопасност.

2.1 Общи указания за безопасност

Индикаторният модул АМ трябва да се монтира и да се пусне в експлоа-
тация от квалифициран специалист.

 f Преди монтажа на модула АМ изключете захранването на отоплител-
ния уред и на всички свързани компоненти.

 f Обърнете внимание на това, че също и при изключен мрежови пре-
включвател на отоплителния уред в електрическата част има мрежово 
напрежение.

 f Сменяйте повредените или дефектни елементи само с оригинални 
части на фирма Wolf.

 f Не отстранявайте, не заобикаляйте и не деактивирайте никакви съо-
ръжения за безопасност и за надзор.

 f Използвайте съоръжението, само ако то се намира в технически безу-
пречно състояние.

 f Незабавно отстранявайте повреди и щети, които застрашават безо-
пасността.

 f Ако температурата на топлата вода е настроена на над 60 °C, тогава 
трябва да се монтира термостатичен воден смесител.

 f Положете захранващите мрежови проводници с напрежение 230 V 
и eBUS проводниците разделени на разстояние по между им в прос-
транството.

2.2 Норми / директиви
Уредът както и контролните принадлежности отговарят на следните  
изисквания:

ЕС директиви

 − 2006/95/EО Директива за ниско напрежение
 − 2004/108/EО Директива за електромагнитна съвместимост

EN норми
 − EN 55014-1 Излъчвания
 − EN 55014-2 Устойчивост
 − EN 60335-2-102
 − EN 60529

2.3 Инсталация / пуск в експлоатация

 − Инсталацията и пускът в експлоатация на отоплителното управление 
и на свързаните принадлежности трябва да се извършват съгласно EN 
50110-1 единствено от електроспециалисти.

 − Трябва да се спазват местните изисквания, както и електрическите 
предписания.

 − Трябва да се спазват условията за изграждане на силнотокови съоръ-
жения до 1000 V.

 − Трябва да се спазват местните предписания за експлоатацията на 
електрически съоръжения.

2. Безопасност и предписания
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2.4 СЕ обозначение

Със СЕ обозначението ние като производител декларираме, че индикатор-
ният модул АМ изпълнява основните изисквания на директивата за елек-
тромагнитна съвместимост (Директива 2004/108/ЕО на Съвета). Индика-
торният модул изпълнява основните изисквания на директивата за ниско 
напрежение (Директива 2006/95/ЕО на Съвета).

2.5 Използвани символи и предупредителни указания

Символ за
допълнителна информация

 f  Символ за необходимо действие

Предупредителните указания в текста Ви предупреждават за възможни 
опасности преди указание за действие. Предупредителните указания Ви 
указват с помощта на пиктограма и сигнална дума възможната сериозност 
на опасността.

Пиктограма Сигнална дума Обяснение

Опасност! Опасност за живота или 
опасност от тежко нараняване

Опасност!
Опасност за живота или 
опасност от тежко нараняване 
в резултат на токов удар

Предупреждение! Опасност от леко нараняване

Внимание! Възможна материална щета

Таблица 2.1 Значение на предупредителните указания

2.5.1 Структура на предупредителните указания

Предупредителните указания в това ръководство ще разпознаете по 
пиктограмата, горната и долната линия. Предупредителните указания са 
структурирани съгласно следния принцип:

Сигнална дума
Вид и източник на опасността.
Обяснение на опасността.

 f Указание за действие за предотвратяване на опасност.

2. Безопасност и предписания
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2.6 Избягване на опасността от попарване

Температури на топлата вода над 65 °C могат да доведат до попарвания. Ако 
антибактериалната функция е активирана, резервоарът за топлата вода се 
нагрява до над 65 °C в продължение на минимум един час.
При слънчево затопляне на топлата вода температурата на топлата вода 
може да се покачи до над 90 °C.

 f Не задавайте температура на топлата вода над 60 °C.
 f Попитайте Вашия специализиран консултант, дали е монтирал  
термостатичен воден смесител като защита от попарване.

2.7 Избягване на погрешно функциониране

 f Използвайте съоръжението, само ако то се намира в технически безу-
пречно състояние.

 f Не отстранявайте, не заобикаляйте и не деактивирайте  
никакви съоръжения за безопасност и за надзор.

 f Незабавно се заемете с отстраняването на повреди и щети,  
които застрашават безопасността.

2.8 Избягване на щети от замръзване

 f Погрижете се за това,  по време на Вашето отсъствие в студен период 
отоплителното съоръжение да продължи да работи и помещенията да 
са достатъчно затоплени.

2. Безопасност и предписания
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3 Бърз преглед на индикаторния модул АM

3.1 Начална страница на индикаторния модул АM

След включване на отоплителния уред се показва началната страница

актуален фърмуер

Мощност на отоплителния уред

AM
FW x.xx

20 kW

3.  Бърз преглед на индикаторния 
модул АM
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3.2 Преглед

3.3 Функционални показания

1 - 4 Бутони за бърз старт

5 Въртящ се бутон с функция 
при натискане

Функционални показанияПоказание на статуса

5

Режим на работа
      Отоплителен 

режим
Статус на горелката
      Вкл.

Статус

2

1

3

4

Горелка ВКЛ.

Помпа на отоплителния уред ВКЛ.

Отоплителен уред в отоплителен режим

Отоплителен уред в режим на готовност

Отоплителен уред в режим за топла вода

A1 Програмируем изход ВКЛ.

Отоплителен уред с повреда

3.  Бърз преглед на индикаторния 
модул АM
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3.4 Функция въртящ се бутон с функция при натискане

3.5 Натискане на бутон

С помощта на температурната корекция крайният клиент може да извърши бърза настройка на отоплител-
ната система към своите собствени нужди.

В зависимост от настроената топлинна крива може да се настрои общо повишение на температурата, нама-
ляване на силата на отоплителното съоръжение или изключване на отоплителното съоръжение.
(за целта вижте също глава 10.3 и глава 12.2.2.2)

3.  Бърз преглед на индикаторния 
модул АM

Стартира функцията на бутона

Натискане
Извикване на подменю или потвърждаване на стойности

Завъртане
навигация в подменю или промяна на стойности

1

Функция на бутон 1  

с модул за обслужване BM-2 като дистанционно управление - няма функция

1

Област:
        20°C....90°C

Отоплителен уред

50.0 °C

Необходима температура на 
отоплителния уред
Област:
         вижте ръководството за монтаж на  

отоплителния уред

Промяна на  
стойности

Потвърждаване 
на стойности

Функция на бутон 1  

без външен сензор на отоплителния уред и без модул за обслужване BM-2 като дистанционно управление

1

Област:
ИЗКЛ.   -4 ... +4

Температурна  
корекция

0000

Температурна корекция -4 ... +4
Област:
        Изкл.     -4 .... +4

Промяна на  
стойности

Потвърждаване 
на стойности

Функция на бутон 1  

само с външен сензор на отоплителния уред и без модул за обслужване BM-2 като дистанционно управление
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2
60.0

Област:
Изкл.     20°C....65°C

Топла вода
Необходима температура на 
топлата вода

°CОбласт:
        Изкл.     20°C....65°C

Промяна на 
стойности

Потвърждаване на 
стойности

Функция на бутон 2  

с модул за обслужване BM-2 като дистанционно управление - няма функция

Функция на бутон 2  

без модул за обслужване BM-2 като дистанционно управление

Функция на бутон 4  

без модул за обслужване BM-2 като дистанционно управление

2

3 Активиране на режим за  
почистване на комина
(само за почистване на комина)

Почистване на комина

Настройка
Удължаване на времето на 15 min.

← приключване
Оставащо време 15 min
Т-котел 38,7°C
T-обратен поток 38,5°C
Калибриране
Удължаване на времето

15 min.
Връщане 
обратно

Функция на бутон 3  

без модул за обслужване BM-2 в отоплителния уред

4 Изчистване на повреда / Прекра-
тяване / Назад Изчистване на

повреда

(Изобразен е пример с повреда)

3.  Бърз преглед на индикаторния 
модул АM

Опасност!
Опасност от попарване с гореща вода!
Температури на топлата вода над 65 °C могат да доведат до попарвания.
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4 Структура на менюто на индикаторния модул АM
Показват се само точките от менюто, които са налични при съответното съоръжение.

4.  Структура на менюто на  
индикаторния модул АM

Отоплителен уред

Температура на котела

Налягане на съоръжението

Главно меню

назад

Показания

Основни настройки

Почистване на комина

Специалист

назад

Съобщение 

Показание на 
Повреди или 
Съобщения

(вижте глава 10)

Статус

Режим на работа

Статус на горелката

Основни настройки

назад

Език

Заключване на бутоните

Температурна корекция

Превключване зима/лято

Топла вода Режим на 
работа

назад

Почистване на комина

приключване

Оставащо време в min.

Т_котел

Т_обратен поток

Калибриране

Удължаване на времето

приключване

Специалист

Код на специалист
1111

назад

Тест на реле

Съоръжение

Параметър

Нулиране на параметри

История на повредите

Потвърждаване на повреда

назад

Показания

назад
Т_котел в °C

Налягане на съоръжението в bar
T_отработени газове актуално 

в °C
Т_външна в °C

Т_обратен поток в °C
Т_топла вода в °C

Т_топла вода изход в °C
Т_събиращ съд в °C

Дебит топла вода в l/min
Вход Е1

Степен на модулация в %
IO действителна стойност

Обороти ZHP
Стартове на горелката

Работни часове на горелката
Работни часове на мрежата

Брой включвания на мрежата
HCM2 FW

назад
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5 Описание на бутоните за бърз старт / въртящия се бутон 
Навигацията в АМ се извършва с помощта на 4 бутона за бърз старт и  
на въртящия се бутон с функция при натискане.
  
При това чрез бутоните за бърз старт се извършват следните настройки 
(вижте глава 3):

 − Температурна настройка на отоплителния уред
 − Температурна настройка на топлата вода
 − Активиране на почистването на комина
 − Изчистване на повреда / Прекратяване или връщане назад

Обслужването в горепосочените страници се извършва аналогично на 
обслужването в главното меню.

С помощта на въртящия се бутон с функция при натискане може да се на-
вигира в 2 области. При това чрез завъртане се прелиства през 3 основни 
страници. Отляво се намира страницата "Отоплителен уред", в средата 
"Статус", а отдясно "Съобщение". Главното меню се активира чрез натис-
кане на въртящия се бутон, като навигацията е обяснена в следващата 
глава.

5.1 Активиране и навигация в  
главното меню / подменю / точка от меню

По-долу е описан начинът на процедиране при навигацията.

Чрез едно натискане на бутон попадате в страницата на главното меню;  
вътре се навигира единствено с помощта на въртящия се бутон.
Чрез повторно натискане на бутон попадате в подменюто, а след още 
едно натискане в точка от менюто. 

Възможни са следните навигации:

Завъртане надясно Курсорът се придвижва в менюто надолу
    Избраната стойност се увеличава
    Избраният параметър се увеличава

Завъртане наляво Курсорът се придвижва в менюто нагоре
    Избраната стойност се намалява
    Избраният параметър се намалява

Натискане на   Изборът на менюто се потвърждава или активира 
въртящия се бутон Избраната стойност се потвърждава или активира
     Избраният параметър се потвърждава или 

активира
    Избраната функция се изпълнява или активира

За визуална ориентация се показва курсор, който възпроизвежда актуал-
ната позиция на дисплея. Чрез първото натискане на въртящия се бутон 
актуално избраната позиция се маркира за обработка. Чрез завъртане 
на въртящи се бутон се променя стойността, параметъра или функцията. 
След второто натискане стойността се потвърждава.

5. Описание на бутоните на АМ
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6 Главно меню
Следните подменюта се показват в главното меню:

 f Показания (вижте глава 7)

Изброяване на актуалните измервателни величини

 f Основни настройки (вижте глава 8)

Общи основни настройки

 f Почистване на комина (вижте глава 9)

Аналог на 3. бутон за бърз старт

 f Специалист (за специализиран консултант)

 f назад

Връщане назад

Главно меню
← назад
Показания
Основни настройки
Почистване на комина
Специалист
← назад

6. Главно меню на АМ
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7 Показания
Следва списък с възможни стойности на показанията:

Показанията варират в зависимост от отоплителния уред и конфигура-
цията на съоръжението!

Главно меню Подменю

Главно меню
← назад
Показания
Основни настройки
Почистване на комина
Специалист
← назад

Показания
← назад

_ _ _ _ _ _ _ _ _
Т_котел

20.5 °C

Показания
Налягане на съоръжението

_ _ _ _ _ _ _ _ _
Т_отработени газове

20.0 °C

1.72 bar

Показания
Т_външна

_ _ _ _ _ _ _ _ _
Т_обратен поток

20.5 °C

18.2 °C

Показания
Дебит топла вода

_ _ _ _ _ _ _ _ _
E1

-9.5 °C

0.0 l/m

Показания
Степен на модулация

_ _ _ _ _ _ _ _ _0 %

IO действителна стойност
10

Показания

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Обороти ZHP
55 %

Стартове на горелката
273

Показания

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Работни часове на горелката
3 часа

Работни часове на 
мрежата

206 часа

Показания
Брой включвания на мрежата

163

HCM-2 фърмуер
1.10

7. Показания
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8 Основни настройки / Възможности за настройка
Следва списък на всички основни настройки

8.1 В подменю "Език" може да бъде направен избор измежду 24 различни езика

немски, английски, френски, холандски, испански, португалски, 
италиански, чешки, полски, словашки, унгарски, руски, 
гръцки, турски, български, хърватски, латвийски, литовски, румънски, шведски, сръбски, словенски, датски, 
естонски

8.2 В подменю "Заключване на бутоните" заключването може да се включи и 
изключи

Заключването на бутоните предотвратява неволна промяна на настройките  
на отоплителното съоръжение (например от деца или при бърсане на прах). 
Когато заключването на бутоните е включено, тогава заключването на бутоните се активира автоматично 
една минута след последната настройка за въртящия се бутон с функция при натискане.

Вкл.  = Заключването на бутоните е включено
Изкл.  = Заключването на бутоните е изключено

 f Изключете временно заключването на бутоните като натиснете десния енкодер за около 10 секунди.

Главно меню Подменю Точка от менюто

Главно меню
← назад
Показания
Основни настройки
Почистване на 
комина
Специалист
← назад

Основни настройки
← назад
Език
Заключване на бутоните
Температурна корекция
← назад

Основни настройки

БЪЛГАРСКИ

Главно меню Подменю Точка от менюто

Главно меню
← назад
Показания
Основни настройки
Почистване на комина
Специалист
← назад

Основни настройки
← назад
Език
Заключване на бутоните
Температурна корекция
← назад

Заключване на бутоните

Вкл.

Бутони
заключени!

за освобождаване 
натиснете

дълго бутона

8.  Основни настройки / Възможности  
за настройка
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8.3 В подменю "Температурна корекция" корекцията може  
да се настрои от -4 до +4

Функцията "Температурна корекция" е активна, само когато към отоплителния уред е свързан външен сензор.
С помощта на температурната корекция крайният клиент може да извърши  
бърза настройка на отоплителната система  
към своите собствени нужди. В зависимост от зададената топлинна крива може да се настрои общо  
температурно повишение или намаляване на мощността на отоплителното съоръжение.

Главно меню Подменю Точка от менюто

Главно меню
← назад
Показания
Основни настройки
Почистване на комина
Специалист
← назад

Основни настройки
← назад
Език
Заключване на бутоните
Температурна корекция
← назад

Температурна корекция

Област:
ИЗКЛ.   -4 ... +4

0000

Формула за пресмятане:
Промяна на базовата температура на потока =
(температура на потока при нормална външна 
температура - базова температура) / 10 х тем-
пературен избор -4...+4

Топлинна крива на отоплителния кръг  
(фабрична настройка):
Температурна корекция 0

Превключване зима-лято ................................20 °C
Стартова точка на топлинната крива .............18 °C
Нормална външна температура  ....................-16 °C
Базова температура ........................................ 20°C
Температура на потока при нормална  
външна температура ....................................... 50°C 
(точка за проектиране на отоплителното тяло)

Температурна корекция -4
Топлинната крива на отоплителния кръг 
се снижава

Температурна корекция +4
Топлинната крива на отоплителния кръг 
се повишава

Те
м

пе
ра

ту
ра

 н
а 

по
то

ка
 °

C

Външна температура °C

Топлинна крива

Те
м

пе
ра

ту
ра

 н
а 

по
то

ка
 °

C

Външна температура °C

Те
м

пе
ра

ту
ра

 н
а 

по
то

ка
 °

C

Външна температура °C

Топлинна крива

Топлинна крива

Температурна корекция 0

С "Температурен избор -4...+4", съответстващ на температурната корекция, температу-
рата на потока/топлинната крива се променя както следва:

8.  Основни настройки / Възможности  
за настройка
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8.4 В подменю "Превключване зима/лято"

Диапазон на настройка 0°C - 40°C
Фабрична настройка: 20°C

Функцията "Превключване зима/лято" е активна, само когато към отоплителния уред е свързан външен 
сензор.

Функцията а превключване зима/лято оптимизира времената, в които съоръжението се намира в отоплителен 
режим на работа. Ако външната температура е над настроената температура за зима/лято, тогава отоплени-
ето се превключва в режим на готовност.
Ако външната температура е под настроената температура за зима/лято, тогава температурата на потока се 
пресмята съгласно топлинната крива.

8.5 Режим на работа "Топла вода"

Диапазон на настройка EКО / Комфорт
Фабрична настройка: ЕКО

Функцията за режим на работа "Топла вода" е налична само при комбинирани уреди. При настройка "Ком-
форт" се извършва бърз старт за топла вода, при което отоплителният уред се поддържа на определена тем-
пература, за да осигури бързо подаване на топла вода.

Главно меню Подменю Точка от менюто

Главно меню
← назад
Показания
Основни настройки
Почистване на комина
Специалист
← назад

Основни настройки
← назад
Заключване на бутоните
Температурна корекция
Превключване зима/лято
← назад

Превключване зима/лято

Област:
0 ... 40

0020

Главно меню Подменю Точка от менюто

Главно меню
← назад
Показания
Основни настройки
Почистване на комина
Специалист
← назад

Основни настройки
← назад
Температурна корекция
Превключване зима/лято
Работен режим топла вода
← назад

Работен режим 
топла вода

Комфорт

8.  Основни настройки / Възможности  
за настройка
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9 Почистване на комина
По-долу е описана функцията за почистване на комина

Подменю "Почистване на комина"

След активиране на функцията "Почистване на комина" горелката работи в продължение на показваното на 
дисплея време.  
В подменюто може да се зададе удължаване на времето на 15 мин.

Главно меню Подменю Точка от менюто

Главно меню
← назад
Показания
Основни настройки
Почистване на комина
Специалист
← назад

Почистване на комина

← приключване
Оставащо време 15 min
Т-котел 38,7°C
T-обратен поток 38,5°C
Удължаване на времето
← приключване

Почистване на комина
← приключване
Оставащо време 9 min
Т-котел 38,7°C
T-обратен поток 38,5°C 
удължаване на времето
← приключване

Почистване на комина
← приключване
Оставащо време 15 min
Т-котел 38,7°C
T-обратен поток 38,5°C
Удължаване на времето
← приключване

9. Почистване на комина
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10 Съобщения и повреди
Повреда на отоплителното съоръжение ще разпознаете по показанието за повреда на дисплея.

Чрез индикаторния модул АМ специалистът може бързо да установи  
проблема с помощта на таблица с кодове за грешки.

 f При повреди обърнете внимание на указанията в ръководството за обслужване на вашия отоплителен 
уред.

 f В случай на повреда на Вашето отоплително съоръжение се свържете  
с Вашия специализиран консултант.

Функция на бутон 4  
не е монтиран модул за обслужване BM-2 като дистанционно управление

4 Изчистване на повреда 
Изчистване на 
повреда

(Изобразен е пример с повреда)

Режим на работа
      Отоплителен 

режим
Статус на горелката
      Вкл.

Статус

Показание за повреда

10. Съобщения и повреди
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11 Извеждане от експлоатация и изхвърляне

11.1 Извеждане от експлоатация

 f При извеждането от експлоатация на индикаторния модул АМ процедирайте в обратен ред на 
монтажа (→ Глава 4 Монтаж).

 f Изхвърлете индикаторния модул АМ по подходящ начин.

11.2 Изхвърляне и рециклиране 

Уред

След приключване на полезния му живот, индикаторният модул АМ не трябва да се изхвърля заедно с 
домашната смет. 

 f Погрижете се за това, индикаторният модул АМ, както и евентуално използваните принадлежности, да 
бъдат изхвърлени по правилен начин.

Опаковка

 f Погрижете се за това, опаковката на индикаторният модул АМ, както и на евентуално използваните при-
надлежности, да бъде  
изхвърлена по правилен начин.

11.  Извеждане от експлоатация  
и изхвърляне
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12. Указания за документацията

12 Указания за документацията

12.1 Приложими документи

Ръководство за монтаж на индикаторния модул АM
Ръководство за монтаж на отоплителния уред

Евентуално важат също ръководствата на всички използвани спомагателни модули и допълнителни принад-
лежности.

12.2 Съхранение на документите

Собственикът на съоръжението, респ. потребителят на съоръжението, поема съхранението на всички ръко-
водства.

 f Предайте това ръководство за монтаж, както и всички други важащи ръководства, на собственика на съо-
ръжението, респ. потребителя на съоръжението.

12.3 Валидност на ръководството

Настоящото ръководство за монтаж важи за индикаторния модул АМ

12.4 Предаване на потребителя

Потребителят на отоплителното съоръжение трябва да бъде инструктиран от специализиран техник във 
връзка с боравенето и функцията на неговото отоплително съоръжение. 

Инструктаж във връзка с отоплителното съоръжение

Попитайте Вашия специализиран техник как да настроите температурите и  
термостатните вентили по пестящ енергия начин.
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13. Съвети за пестене на енергия

13 Съвети за пестене на енергия
Стайна температура (дневна температура)

Настройте стайната температура така, че да усещате тази стайна температура като приятна. Един градус 
по-висока температура означава допълнителен разход на енергия с около 6%.
Не затопляйте рядко използваните помещения или спалните непрекъснато като често използваните помещения.

Ефективно затопляне

Затопляйте всички помещения в къщата или в жилището.
Едно самостоятелно затопляно помещение затопля всички съседни помещения по неконтролиран начин. 
Затопляйте помещенията в зависимост от използването им. Във всички помещения поддържайте
минимална температура. В незатопляните помещения може да се образува влажност по стените и по този 
начин да се увреди строителния материал,

Термостатни вентили

Термостатните вентили поддържат настроената температура.
При по-ниска температура в помещението те се отварят, а при по-висока температура се затварят самостоятел-
но. Оставете всички термостатни вентили в помещението, където се намира модула за обслужване ВМ, напълно 
отворени, защото в противен случай термостатните вентили и модулът за обслужване си влияят взаимно.

Поддръжка на отоплителното съоръжение

Наслоявания от сажди в отделението с горелката на отоплителен котел или лошо настроена горелка могат 
да намалят коефициента на полезно действие на отоплението с около 5% или повече. Следователно редов-
на поддръжка на съоръжението от специализирана фирма за отопление може бързо да се изплати.

Свободно достъпни отоплителни тела

В близост до отоплителните тела въздухът трябва да може да циркулира добре, защото в противен случай 
отоплението губи от своята ефективност. Модерните отоплителни тела отдават част от топлината като
лъчиста топлина. Дългите завеси или неправилно разположените мебели могат да погълнат до 20% от 
топлината. 

Оставете топлината в помещението - също и нощем!

Затварянето на щорите и пускането на завесите нощем намалява чувствително загубата на топлина в 
помещението през повърхностите на прозорците. Изолацията на нишите с отоплителни тела и по-светлите 
цветове на боядисване спестяват до 4% от разходите за отопление. Също и дебелите фуги на прозорците и 
вратите запазват енергията в помещението.

Проветряване

Проветрявайте помещенията като затворите термостатните вентили и отворите широко всички прозорци в 
помещението, а още по-добре в цялото жилище, така нареченото ударно проветряване. Чрез краткото и ви-
сокоефективно проветряване се сменя само въздухът в помещението и мебелите и стените бързо отдават 
отново запазената топлина към хладния въздух.

Обезвъздушаване на отоплителните тела

Редовното обезвъздушаване на отоплителните тела във всички помещения, преди всичко в горните жилища 
при многофамилни къщи, се грижи за безупречната функция на отоплителните тела и термостатните венти-
ли. Отоплителното тяло реагира бързо на променената нужда от топлина.

Режим на снижаване, температура за спестяване

Настройте температурата за спестяване да е само с 5 °C по-ниска от стайната температура (дневна темпе-
ратура). Ако настроите температурата на снижаване на по-ниска стойност, тогава губите ефекта на спес-
тяване поради това, че е необходима много енергия за повторно затопляне на помещенията. При по-дълго 
отсъствие, например по време на отпуската, си заслужава да настроите температурата на снижаване на 
по-ниска стойност.
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