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РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПЕЛЕТНИ 
КАМИНИ С ВОДНА РИЗА 

 

 

HYDRO KANTINA 20 / 24 KW 
HYDRO С ИЗВИТ ПРЕДЕН ПАНЕЛ 20 / 24 KW 
HYDRO С ПРАВ ПРЕДЕН ПАНЕЛ 20 / 24 KW 
HYDRO 13 / 17,5 KW 
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ВАЖНО: 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО  

ДА СЕ ПРОЧЕТЕ 

1. За да е валидна гаранцията е необходимо ПЪРВОНАЧАЛНОТО ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛАТАЦИЯ да се 
извърши от ОТОРИЗИРАН СЕРВИЗЕН СПЕЦИАЛИСТ. 

2. Не обръщайте изделието НАОПАКИ или НЕ ГО ПОСТАВЯЙТЕ В ХОРИЗОНТАЛНА ПОЗИЦИЯ ПО 
ВРЕМЕ НА ТРАНСПОРТИРАНЕТО И ИНСТАЛЦИЯТА МУ. 

3. Монтажът на камината трябва да се извърши от квалифициран персонал и съгласно действащите 
разпоредби в съответната държава. 

4. Изпразнете съдържанието на легенчето на горелката преди да включите камината отново в 
СЛУЧАЙ НА НЕУСПЕШНО ЗАПАЛВАНЕ ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКОТО ЗАХРАНВАНЕ. 
Неспазването на това може да доведе то счупване на стъклото на вратата. 
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5. НЕ СЛАГАЙТЕ ПЕЛЕТИ НА РЪКА в легенчето на горелката, за да улесните запалването. 
6. Ако се установи някаква аномалия, свързана с пламъка, или във всеки друг случай, НИКОГА НЕ 

ИЗКЛЮЧВАЙТЕ камината, като я изключите от електрозахранването. За целта, използвайте 
съответния бутон. Изключването на камината от електрическата мрежа, ще попречи за 
извеждане на изгорелите димни газове от камината. 

7. Ако фазата на запалването продължи повече от очакваното (поради влажни или некачествени 
пелети), генерирайки прекомерно количество дим в горивната камера, отворете вратичката, за 
да се изведе навън, като останете в позиция, която гарантира вашата безопасност. 

8. От изключителна важност е да използвате ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ СЕРТИФИЦИРАНИ ПЕЛЕТИ. 
Производителят не носи отговорност за неизправност или повреда на механични части поради 
използването на пелети с лошо качество. 

9. Легенчето на горелката и горивната камера ТРЯБВА ДА СЕ ПОЧИСТВАТ ЕЖЕДНЕВНО. 
Производителят не носи отговорност за неизправност възникнала поради неизпълнение на това 
изискване. 
 

 
 
Eva Stampaggi S.r.l. не носи отговорност за каквито и да са наранявания на хора или щети 
на имущество произтичащи от неспазване на посочените по-горе изисквания и от 
неправилна инсталация на пелетната камина. 
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1. БЕЗОПАСНОСТ НА ПРОДУКТА 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 1.1.

Камините са произведени в съответствие с изискванията на БДС EN 13240 (камини на дърва), 
БДС EN 14785 (пелетни камини) и БДС EN 12815 (готварски и битови камини на дърва), 
предназначени са изгаряне на висококачествени пелети, които не замърсяват околната среда. За 
по-добрата експлоатация на тази камина е препоръчително да следвате указанията в това 
ръководство. 
Прочетете внимателно това ръководство преди въвеждане в експлоатация или извършването на 
каквато и да е дейност по поддръжката на камината. 
Eva Stampaggi има за цел да предостави възможно най-много информация, за да гарантира 
безопасна употреба и да се избегнат щети за хора, собственост или части от самата камина. 
Всяка камина се тества преди доставката и, като в нея могат да се намерят остатъци, които са в 
резултат на изпитването и. 
 

ПАЗЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ 
ЗА ВСЯКАКВИ ЗАПИТВАНИЯ И РАЗЯСНЕНИЯ 

МОЛЯ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С ОТОРИЗИРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
ЕКОТЕРМ ПРОЕКТ ЕАД 

 
● Монтажът и свързването на камината трябва да се извършват от квалифициран персонал в 
съответствие с местните разпоредби, национални и европейски стандарти (БДС EN 10683) и с 
приложените инструкции за монтаж. Освен това, тези дейности трябва да се извършват от 
оторизиран и професионално обучен персонал по въпросната задача. 
●  Изгарянето на отпадъци, особено на пластмасови материали, уврежда камината и 
димоотвода. Освен това е забранено от закона срещу емисиите на вредните вещества. 
● Не използвайте алкохол, петролни продукти или други запалими течности, за да се запали 
огъня или разбърка горивото по време на работа. 
● Не вкарвайте в камината по-голямо количество гориво от препоръчаното в това 
ръководство. 
● Не правете промени по камината. 
● Забранена е работата на камината с отворена врата или счупено стъкло на вратата. 
● Използвайте уреда само по предназначение. Забранено е използването на уреда, например, 
като сушилня за дрехи, носеща повърхност, стъпало и т.н. 
● Не монтирайте камината в спални, под стълбища или бани. 
 
Пелетите, които трябва да се използват са както следва:  

Пелетните камини работят изключително с дървесни пелети, произведени от различни видове 
дървесина, отговарящи на изискванията на стандартите и законодателството, БДС EN ISO 17225-
2,  DIN plus 51731 или EN plus 14961-2 A1 или PEFC/04-31-0220 или ONORM M7135 или имащи 
следните характеристики: 

Минимална калоричност: 4.8 kWh/kg (4180 kcal/kg) 
Насипна плътност:  630-700 kg/m3 
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Максимална влажност: 10.0% от теглото 
Диаметър: 6 ±0.5 mm 
Пепелно съдържание: максимално 1.0% от теглото 
Дължина: минимална 6 mm - максимална 30 mm 
Състав: 100% необработена дървесина от дървопреработващата индустрия или след обработка 
без добавяне на свързващи вещества, без кора и в съответствие с действащите разпоредби. 
 

 ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ 1.2.

● Използвайте камината само както е описано в това ръководство. Всяка друга употреба, която 
не е препоръчана от производителя, може да причини пожар или да пострадат хора. 
● Уверете се дали наличното електрозахранване, съответства на стойността, която е посочена 
на табелката с данните (230V~/50Hz). 
● Уредът не е играчка. Уверете се, че децата не са оставени без надзор и не използват уреда 
като играчка. 
● Уредът не е предназначен да се използва от лица (включително деца) с ограничени 
физически или умствени възможности, или без специфичен опит и знания, освен ако не са под 
надзор или надлежно инструктирани за използването на уреда от лице, което отговаря за 
тяхната безопасност. 
● Изключете уреда от електрическата мрежа, когато не се използва или по време на 
почистването му. 
● За целта е необходимо да превключите превключвателя в позиция „0“ и изключете щепсела 
от контакта. Издърпайте щепсела, а не кабела. 
● Никога не блокирайте входните отвори за въздуха за горене и изходящите отвори за 
димните газове. 
● Тъй като камината е оборудвана с електрически компоненти, не я докосвайте с мокри ръце. 
● Не използвайте уреда в случай на повредени кабели или щепсели. Уредът е класифициран 
като тип Y: захранващия кабел може да се подмени само от квалифициран техник. Ако 
захранващия кабел е повреден, той може да бъде подменен само от производителя или от 
оторизирана сервизна фирма или от подобно квалифицирано лице. 
● Не поставяйте никакъв предмет върху кабела и не го прегъвайте. 
● Не използвайте удължителни кабели, тъй като температурата им може  да се увеличи 
прекомерно и да възникне опасност от пожар. Никога не използвайте удължителен кабел за 
захранване на няколко уреда. 
● По време на нормалната работа някои части на камината мога да се нагорещят много, 
такива като вратата, стъклото или дръжката. Бъдете внимателни, особено с децата. Не 
докосвайте горещи части, освен ако не носите подходящи предпазни устройства. 
● ВНИМАНИЕ! НЕ ДОКОСВАЙТЕ ВРАТАТА НА ГОРИВНАТА КАМЕРА, СТЪКЛОТО, ДРЪЖКАТА 
или ДИМООТВОДА ЗА ДИМНИТЕ ГАЗОВЕ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА НА КАМИНАТА, ако не носите 
подходящи предпазни приспособления, тъй като те са изключително горещи! 
● Дръжте лесно запалими материали, като мебели, възглавнички, възглавници, одеяла, 
хартия, дрехи, завеси и т.н., най-малко на 1,5 m от предната страна на камината и 30 cm от 
страничните и задната страна на камината. 
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● Камината, която е покрита или е в директен контакт с лесно запалими материали, 
включително завеси, одеяла и т.н., по време на нормалната си работа може да доведе до 
опасност от пожар. ДРЪЖТЕ УРЕДА ДАЛЕЧ ОТ СПОМЕНАТИТЕ ПО-ГОРЕ МАТЕРИАЛИ. 
● Не потапяйте кабела, щепсела или каквито и да е части от уреда във вода или други 
течности. 
● Не използвайте камината в прашна среда или места, където се генерират запалими пари 
(например работилница или гараж). 
● В камината са монтирани компоненти, които генерират електрически дъги и искри. Не 
монтирайте камината на места с висока концентрация на химически вещества или висока 
влажност, тъй като представляват опасност от възникване на значителен пожар или експлозия. 
● Не използвайте уреда в близост до вани, душове, мивки или басейни. 
● Не монтирайте уреда под вентилационен отвор. Не монтирайте камината на открито. 
● Не ремонтирайте, не разглобявайте или променяйте уреда. Уредът не е окомплектован с 
части, които могат да се ремонтират от потребителите. 
● Преди извършването на каквито и да е дейности свързани с поддръжката, изключете 
камината, изключете я от електрозахранването и я изчакайте да изстине напълно. 
● ВНИМАНИЕ! ИЗКЛЮЧЕТЕ КАМИНАТА ОТ ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ПРЕДИ ИЗВЪРШВАНЕТО 
НА ДЕЙНОСТИ ПО НЕЙНАТА ПОДДРЪЖКА. 
● ВНИМАНИЕ! Тези камини работят изключително само с пелети и е възможно да работят с 
костилки, ако камината има такава опция: НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ДРУГИ ГОРИВА: всеки друг 
материал, който може да гори, ще доведе до повреда и неизправност на уреда. 
● Съхранявайте пелетите на сухо и проветриво място: съхраняването на пелетите на място, 
което е влажно или много студено може да намали топлинната мощност на камината. Бъдете 
внимателни, когато съхранявате и боравите с чувалите с пелети, да предотвратите 
натрошването на пелетите и последващото образуване на дървесни стърготини. 
● Горивото се състои от малки цилиндри с диаметри 6-7 mm и максимална дължина от 30 mm. 
Максималното съдържание на влага е 10.0%. Тази камина е предназначена за изгаряне на 
пелети, произведени от пресовани дървесни стърготини, получени от различни видове 
дървесина, в съответствие със законодателството за опазване на околната среда. 
● Използването на различни видове пелети може да доведе до лека, понякога дори 
незабележима промяна в ефективността на камината. Тази промяна може да бъде 
уравновесена, чрез увеличаване или намаляване на топлинната мощност на камината само с 
една стъпка. 
● Редовно почиствайте легенчето в горивната камера преди всяко запалване или 
презареждане с пелети. 
● Отваряйте горивната камера само при зареждане с гориво или при отстраняване на 
остатъци, за да се предотврати излизането на дим. 
● Не включвайте и изключвайте камина с прекъсвания, за да не повредите електрическите и 
електронните и части. 
● Не използвайте уреда за изгаряне на отпадъци или за други цели, различни от 
предвидените. 
● Не използвайте течни горива. 
● Не променяйте уреда без предварително разрешение. 
● Използвайте само оригинални резервни части препоръчани от производителя. 
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● Уверете се, че камината се транспортира в съответствие с правилата за безопасност. 
Избягвайте неправилни премествания или удари, които могат да повредят керамиката или 
конструкцията. 
● Металната конструкция е покрита с устойчиви на висока температура бои. Когато използвате 
камината, първите няколко пъти, могат да се появят неприятни миризми, тъй като боята върху 
металните части изсъхва: това не е опасно по никакъв начин и в такъв случай, просто проветрете 
помещенията. След първите си няколко цикъла на нагряване, боята ще достигне максималната 
си адхезия и всичките си физически и химически характеристики. 
● За презареждане на бункера, просто отворете капака за достъп и изсипете пелетите, също и 
по време на нормалната работа на камина, като се уверите, че не падат пелети извън бункера.  
Преди да оставите камината дълги периоди от време без надзор, винаги зареждайте бункера. 
● Когато бункера и шнека се изпразнят напълно, камината ще се изключи автоматично. Тъй 
като шнека е много дълъг, може да има две отделни запалвания, за да се възстанови работата на 
камината в идеални работни условия. 
● ВНИМАНИЕ! Ако камината не е монтирана правилно, прекъсването на 
електрозахранването може да доведе до изтичане на дим. При определени условия е 
необходимо да се инсталира непрекъсваемо захранващо устройство. 
● ВНИМАНИЕ! Като отоплителен уред, някои части на камината могат да станат много 
горещи. Затова препоръчваме да обръщате специално внимание по време на работа: 
 

КОГАТО КАМИНАТА РАБОТИ: 
 не отваряйте вратата; 
 не докосвайте стъклото на врата, тъй като става изключително горещо; 
 не докосвайте димоотвода за димните газове; 
 не изливайте никаква течност в горивната камера; 
 не извършвайте никакви дейности по поддръжката, ако камината не е изстинала; 
 само квалифицирани техници могат да извършват каквато и да е операция; 
 следвайте всички инструкции, които са посочени в това ръководство. 

 
Противовзривна защита 
Някои устройства са оборудвани с предпазно устройство за предотвратяване на експлозия. 
Преди включването на камината, или във всеки случай, след всяко почистване, уверете се, че 
устройството е правилно поставено на своето място. Устройството се намира в горния край на 
вратата на горивната камера. 
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 ЕС СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 1.3.

   

ПРОТИВОВЗРИВНА 
ЗАЩИТА 
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2. ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО 

Камини Hydro 20/24 kW с извит преден панел и Hydro 20/24 с прав преден панел 

Те са перфектни и надеждни камини. Ние просто трябва да запомним, че трябва да ги 
зареждаме. Налични са в четири модела с мощности 20/24 kW. Основните линии и извит преден 
панел означава, че могат да се използват като част от обзавеждането. Аспектите като 
устойчивост, надеждност, лекота на употреба, вътрешности от чугун и стомана, топлообменник 
от стомана и висока ефективност, водят като резултат до самостоятелен и устойчив уред. 
В мощностите 20/24 kW, може да се използва и специален комплект с наименование ACS, който 
може да използва за подгряване на битова гореща вода. 
 

Камина Hydro Kantina 20/24 kW 

Благодарение на технологията, с която е проектирана тази пелетна камина, тя може да се 
монтира директно в стената без да се оставя никакво разстояние. Камината Hydro Kantina е 
налична във версии 20 и 24 kW, осигурявайки достатъчна мощност, за да гарантира оптимално 
отопление на помещенията. Разтоварването може да бъде нагоре или назад, окомплектована е с 
дистанционно управление, управление със седмична програма и възможност да работи по 
температура на водата или на въздуха в стаята. 

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖ 
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КАМИНА HYDRO С ИЗВИТ ПРЕДЕН ПАНЕЛ 20/24 KW 

 

A = Ø80 Димоотвод 
B = Ø50 Вход първичен въздух за горене 
C = ¾ Връщаща вода от отоплителна инсталация 
D= ¾ Подаваща вода към отоплителна инсталация 
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КАМИНА HYDRO С ПРАВ ПРЕДЕН ПАНЕЛ 20/24 KW 

 

A = Ø80 Димоотвод 
B = Ø50 Вход първичен въздух за горене 
C = ¾ Връщаща вода от отоплителна инсталация 
D= ¾ Подаваща вода към отоплителна инсталация 
 
КАМИНА HYDRO KANTINA 20/24 KW 

 

A = Ø80 Димоотвод 
B = Ø50 Вход първичен въздух за горене 
C = Ø80 Горен димоотвод 
D = ¾ Връщаща от отоплителна инсталация 
E= ¾ Подаваща към отоплителна инсталация 
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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

Технически данни на уреда КАМИНА HYDRO 20 kW  
С ИЗВИТ ПРЕДЕН ПАНЕЛ/  
КАМИНА HYDRO 20 KW  
С ПРАВ ПРЕДЕН ПАНЕЛ 

КАМИНА HYDRO 24 kW  
С ИЗВИТ ПРЕДЕН ПАНЕЛ/  
КАМИНА HYDRO 24 KW  
С ПРАВ ПРЕДЕН ПАНЕЛ 

 
HYDRO KANTINA 20 KW 

 
HYDRO KANTINA 24 KW 

Предназначение 
Номинална 

топлинна 
мощност 

Намалена 
топлинна 
мощност 

Номинална 
топлинна 
мощност 

Намалена 
топлинна 
мощност 

Номинална 
топлинна 
мощност 

Намалена 
топлинна 
мощност 

Номинална 
топлинна 
мощност 

Намалена 
топлинна 
мощност 

Разход на гориво (kg/h) 4.3 1.1 5.4 1.1 4.3 1.1 5.2 1.1 

Необходима тяга на комина 
(Pa) 12 10 13 10 13 10 13 10 

Температура на димните 
газове (°С) 

154 77 179 77 145 77 164 77 

Темп. на димните газове на 
изхода на фукса (°С) 175 100 200 100 165 100 185 100 

Масов поток на димните 
газове (g/s) 

10.8 4.8 14.3 4.8 10.9 4.8 13.2 4.8 

Коефициент на полезни 
действие (%) 

91.5 94.5 90.0 94.5 92.0 94.5 91.0 94.5 

Обща топлинна мощност 
(kW) 

18.5 5.0 23.0 5.0 18.5 5.0 22.5 5.0 

Отоплителна мощност на 
водата (kW) 

16.0 3.5 20.5 3.5 16.0 3.5 20.5 3.5 

Отоплителна мощност на 
излъчване (kW) 2.5 1.5 2.5 1.5 2.5 1.5 2.0 1.5 

Емисии на СО при 13% O2 (%) 0,020 0,020 0,016 0,020 0,010 0,020 0,010 0,020 

Максимално работно 
налягане на водата (bar) 

3 3 3 3 3 3 3 3 

Темп. на сработване на 
аварийния термостат (°C) 

- - - - - - - - 

Консумирана електрическа 
мощност (W) 

380 380 380 380 380 380 380 380 

Номинално напрежение (V) 230 230 230 230 230 230 230 230 

Номинална честота (Hz) 50 50 50 50 50 50 50 50 
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HYDRO 13 

Лесно и ефективно 

Това е камина с мощност от 13 kW, която със своя изтънчен дизайн и компактни размери, става 
дискретна част от обзавеждането. Монтирания в нея малък вентилатор позволява много бързо 
затопляне на помещението, в което е монтирана. 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖ 

 

A = Ø80 Димоотвод 
B = Ø42 Вход първичен въздух за горене 
C = ¾ Връщаща от отоплителна инсталация 
D= ¾ Подаваща към отоплителна инсталация 

    
 
A = Ø80 Димоотвод 
B = Ø42 Вход първичен въздух за горене 
C = ¾ Връщаща от отоплителна инсталация 
D= ¾ Подаваща към отоплителна инсталация 
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HYDRO 17.5 kW 

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖ 

 
A = Ø80 Димоотвод 
B = Ø42 Вход първичен въздух за горене 
C = ¾ Връщаща от отоплителна инсталация 
D= ¾ Подаваща към отоплителна инсталация 

 

A = Ø80 Димоотвод 
B = Ø42       Вход първичен въздух за горене 
C = ¾ Връщаща от отоплителна инсталация 
D= ¾ Подаваща към отоплителна инсталация 
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ТЕНИЧЕСКИ ДАННИ 

 
Технически данни на уреда 

 
FRIDA / LUISA 

 
FRIDA 17.5 / ILARIA 

Предназначение 
Номинална 

топлинна 
мощност 

Намалена 
топлинна 
мощност 

Номинална 
топлинна 
мощност 

Намалена 
топлинна 
мощност 

Разход на гориво (kg/h) 2.6 0.72 3.7 0.9 

Необходима тяга на комина (Pa) 12 11 10 11 

Температура на димните газове (°С) 143 74 162 70 

Темп. на димните газове на изхода на фукса 
(°С) 

146 76 163 72 

Масов поток на димните газове (g/s) 8.4 4.3 9.6 3.9 

Коефициент на полезно действие (%) 91.3 93.3 91.9 95.5 

Обща топлинна мощност (kW) 11.3 3.2 16.3 4.1 

Отоплителна мощност на водата (kW) 9.1 2.2 13.3 2.9 

Отоплителна мощност на излъчване (kW) 2.2 1.0 3.0 1.2 

Емисии на СО при 13% O2 (%) 0.0033 0,016 0.0078 0.0065 

Максимално работно налягане на водата 
(bar) 

3 3 3 3 

Температура на сработване на аварийния 
термостат (°C) 

- - - - 

Коснумирана електрическа мощност (W) 380 380 380 380 

Номинално напрежение (V) 230 230 230 230 

Номинална честота (Hz) 50 50 50 50 

 

 ОПИСАНИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ 2.1.

 

 

HYDRO 20-24 KW 

1. Електронна циркулационна помпа 
2. Датчик за налягане 
3. Предпазен вентил 3 bar 
4. Подаваща вода 
5. Връщаща вода 
6. Разширителен съд 
7. Вентилатор димни газове  
8. Пресостат 
9. Термостат с ръчен рестарт 
10.  Автоматичен обезвъздушител 
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HYDRO 13-17.5 KW 

1. Eлектронна циркулационна помпа 
2. Датчик за налягане 
3. Предпазен вентил 3 bar 
4. Подаваща вода 
5. Връщаща вода 
6. Разширителен съд 
7. Вентилатор димни газове 
8. Автоматичен обезвъдушител 
9. Двигател на шнека 
10. Въздушен вентилатор (само в някои 
модели) 

 

 

 

3. МОНТАЖ НА ИЗДЕЛИЕТО 
 ВЪВЕДЕНИЕ 3.1.

МОНТАЖЪТ НА КАМИНАТА СЪС СИСТЕМА ЗА ДИМООТВЕЖДАНЕ ПРЕЗ СТЕНАТА КЪМ 
АТМОСФЕРАТА Е ЗАБРАНЕНО. ВМЕСТО ТОВА, ДИМООТВЕЖДАНЕТО ТРЯБВА ДА СЕ ОСЪЩЕСТВИ 
ПРЕЗ ПОКРИВА В СЪОТВТЕСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА МЕСТНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.  

Eva Stampaggi S.r.l. не носи отговорност за каквито и да са щети на лица или имущество, 
произтичащи от неспазване горепосочените изисквания и монтаж на продукта, който не е 
съобразен с тези изисквания. 

Монтирайте камината в съответствие с действащите разпоредби в страната на използване. 

Например, в България това се отнася за БДС EN 10683:2014, който нарежда следните 4 точки: 

1. предварителни дейности - за които носи отговорност търговеца/инсталатора и в тази 
отговорност е за целия период на инспекцията преди окончателния монтаж. Предварителните 
дейности включват: 
● проверка на годността на мястото за монтаж; 
● проверка на годността на системата за извеждане на димните газове; 
● проверка на годността на осигуряване на приток на външен въздух. 
На този етап е необходимо да се провери дали продуктът може да се експлоатира безопасно и 
удовлетворява техническите му характеристики. 
Условията за безопасност трябва да бъдат установени чрез предварителна проверка. 
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Печките и камините са част от отоплителни системи и трябва да се монтират безопасно и в 
съответствие с изискванията на производителя! 
 
2. монтаж – отговорност на инсталатора. На този етап се взимат под внимание различните 
аспекти на монтажа и се разглеждат следните въпроси: 
 ● безопасни отстояния от запалими материали; 
 ● конструкция на комина, димни канали, канални системи и комини. 
 
3. издаване на допълнителни документи – отговорност на инсталатора. 
Издаването на техническата документация трябва да включва: 
● Ръководство за експлоатация и поддръжка на уреда и компонентите на системата (например 
димни канали, коминна система и т.н.); 
● Снимка или фотокопие на снимка на камината; 
● Ръководство за системата (ако е приложимо); 
● Декларация за съответствие във връзка със законодателството. 
 
4. надзор и поддръжка – отговорност на техника по поддръжката, който трябва да надзирава 
предпазването и поддръжката на уреда по време на неговата експлоатация. Лицето, което е 
отговорно за надзора и поддръжката на системите през зимата и лятото, извършва тези 
дейности на професионално ниво в съответствие с действащите разпоредби. В края на тези 
дейности техникът трябва да състави и подпише доклад за извършения технически преглед в 
съответствие с моделите, предвидени в законодателството и правилата за прилагането му, във 
връзка с вида и големината на системата, който ще се даде на лицето, като подписва копие, 
потвърждавайки по този начин получаването и прочитането на доклада. 

 ДИМООТВЕЖДАНЕ 3.2.

ХАРАКТЕРИСТКИ НА КАМИНИТЕ СВЪРЗАНИ С ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА ДИМООТВЕЖДАНЕТО  

Камините Hydro 20 kW със заоблен преден панел и Hydro 20 kW с прав преден панел имат 
следните характеристики: 
Тяга на димоотвода: 12 Pa 
Температура на димните газове: 154 0C 
Масов поток на димните газове: 10.8 g/s 
 
Камините Hydro 24 kW със заоблен преден панел и Hydro 24 kW с прав преден панел имат 
следните характеристики: 
Тяга на димоотвода: 13 Pa 
Температура на димните газове: 179 0C 
Масов поток  на димните газове: 14.3 g/s 
 
Камината с водна риза Kantina 20 kW има следните характеристики: 
Тяга на димоотвода: 13 Pa 
Температура на димните газове: 145 0C 
Масов поток на димните газове: 10.9 g/s 
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Камината с водна риза Kantina 24 kW  има следните характеристики: 
Тяга на димоотвода: 13 Pa 
Температура на димните газове: 164 0C 
Масов поток  на димните газове: 13.2 g/s 
 
Камината с водна риза Hydro 13 kW  има следните характеристики: 
Тяга на димоотвода: 12 Pa 
Температура на димните газове: 146 0C 
Масов поток на димните газове: 8.4 g/s 
 
Камината с водна риза Hydro 17,5 kW  има следните характеристики: 
Тяга на димоотвода: 10 Pa 
Температура на димните газове: 163 0C 
Масов поток на димните газове: 9.6 g/s 
 
Димоотвеждането е една от основните характеристики, които гарантират правилното 
функциониране на камината. Благодарение на качеството на материалите, здравината, 
издръжливостта, лесното почистване и поддръжка, най-добрите тръби за димоотвеждане се 
произвеждат от стомана, неръждаема или алуминизирана. 
● Камината е окомплектована с кръгъл фукс и преход за свързване към димохода. 
● Използвайте телескопични съединения, за да улесните свързването към стоманената твърда 
тръба на димоотвода и да балансирате топлинните разширения, както на камината, така и на 
димоотвода. 
● Запечатайте съединението към димоотвода с устойчив на висока температура силикон (1000 
oC). Ако съществуващия отвор за димоотвода не е перпендикулярен на изхода на димоотвода, 
използвайте коляно, за да ги свържете. Наклонът не трябва никога да надвишава 450, по 
отношение на вертикалната ос. 
● Без ограничение. Ако димоотвода преминава през етажи, използвайте изолационни муфи с 
дебелина 10 cm. 
● Димоотвода трябва да бъде изолиран по протежение на цялата си дължина. Благодарение 
на изолацията, температурата на димните газове ще остане висока, това оптимизира тягата, 
предотвратява образуването на конденз и намалява натрупването на неизгорели частици по 
стените на димотвода. Използвайте подходящи изолационни материали (минерална вата, 
керамични влакна, незапалими материали Клас 1). 
● Монтирайте димоотвод с минимална вертикална височина от 2 m, за да се гарантира 
необходимата тяга. 
● Димоотвода трябва да е устойчив на атмосферни влияния и възможно най-линеен. 
● Гъвкави и метални тръби, чиято дължина може да се регулира, не трябва да се използват. 
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СЪЩЕСТВУВАЩ ДИМОТВОД (ТРАДИЦИОНЕН) 
 

 

  

Стеснение 

По-малък от 45 0 наклон 
НЕ 
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Видове димоотводи 
 
Примерни димоотводи 

 

 КОМИННА ШАПКА 3.3.

Монтирането на подходяща коминна шапка осигурява оптималната работа на камината. 
Коминната шапка с предпазител за обратна тяга се състои редица компоненти, чиято сума на 
изходящата сечение винаги удвоява секцията на димоотвода. Уверете се, че коминната шапка е 
най-малко на 150 cm над върха на покрива, така че да е напълно изложена на вятъра. 

Коминната шапка трябва: 

● да има полезно външно  сечение, което е най-малко два пъти по-голямо от тази на 
димоотвода. 
● да бъде направена по такъв начин, че да предотвратява проникването на дъжд или сняг. 
● да бъде изработена по такъв начин, така че да се осигури, в случай на появя на вятър от 
каквато и да е посока, евакуацията на продуктите от горенето. 
● да няма допълнителни механични средства за засмукване. 

 
Стоманен димоотвод с 
двойна камера, 
изолиран с материал 
устойчив до 400 0C. 
оптимална 
ефективност.  
 

 
Традиционен глинен 
димоотвод с кухини. 
Оптимална ефективност. 

 
Огнеупорен димоотвод 
с изолирана двойна 
камера и външно леко 
бетоново покритие. 
Оптимална 
ефективност. 
 

 
Избягвайте димоотводи с 
вътрешно правоъгълно 
сечение, чието 
съотношение между по-
голямата и по-малката 
страна е по-голямо от 1,5. 
Лоша ефективност. 
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А) Плосък покрив 

 

 

B) Наклонен покрив 

 

 

 

  

Наклон на 
покрива α [°] 

Хоризонтална ширина на зоната на 
връщане измерен от връх A [m] 

Минимална височина от 
покрива за отделяне на 

димните газове H min =Z+0.50m 

Височина на зоната на 
връщане Z [m] 

15 1.85 1.00 0.50 
30 1.50 1.30 0.80 
45 1.30 2.00 1.50 
60 1.20 2.60 2.10 

ДА НЕ 
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 ТЯГА 3.4.

Загряването на димните газове по време на горенето увеличава техния обем. Следователно 
тяхната плътност е по-ниска спрямо тази на околния по-студен въздух. 

Разликата между вътрешните и външните температури на комина водят до отрицателно 
налягане, което се увеличава пропорционално на дължината на димоотвода и температурата. 

Тягата трябва да бъде по-голяма от съпротивлението на димните газове, така че всички изгорели 
газове, които са образувани в резултат от горивния процес вътре в камината, да се извеждат 
нагоре през изхода и димоотвода. Върху функционирането на димоотвода влияят различни 
метеорологични условия, като дъжд, мъгла, сняг, надморска височина и вятър, който е най-
важния сред тях, тъй като може да доведе като до отрицателно налягане, така и до динамично 
натоварване. 

Действието на вятъра варира в зависимост от това дали е възходящ, низходящ или 
хоризонтален. 

● Възходящия вятър винаги води до повишено  отрицателно налягане и тяга. 
● Хоризонталния вятър води до повишено отрицателно налягане, стига коминната шапка да е 
правилно монтирана. 
● Низходящия вятър винаги намалява отрицателното налягане, като понякога го обръща. 
Прекалено голямата тяга води до повишаване на температурата на горене и следователно до 
намаляване на ефективността на камината. 

Част от димните газове се изтеглят през димоотвода заедно с малки частици пелети преди да 
изгорят, това води до намаляване на ефективността на камината, увеличава разхода на гориво и 
в резултат се отделят димни газове, които замърсяват околната среда. 

В същото време високата температура на изгаряне, поради излишъка на кислород, при което се 
осъществява горивния процес, води до преждевременно износване на горивната камера. 

От друга страна, лошата тяга води до забавяне на  горивния процес,  разпростиране на димни 
газове в помещението, намаляване на ефективността на камината и натрупване на опасни 
наслагвания в димоотвода. 

За да се избегне прекомерната тяга на комина е подходящо да се използва: 

Регулатор на тягата 
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 ЕФЕКТИВНОСТ НА КАМИНАТА 3.5.

Високоефективните камини могат да създадат трудности при извличането на димните газове. 

За да функционира правилно димоотвеждането вътрешната температура на димоотвода трябва 
да се повишава в резултат на димните газове, които се образуват следствие на горивния процес. 

Важно, ефективността на отоплителния уред се определя от способността му да трансферира по-
голямата част от генерираната топлина на заобикалящата среда, която трябва да се затопли: 
следователно, колкото е по-висока ефективността на една камина, толкова „по-студени“ са 
димните газове, които се образуват в резултат на горенето и следователно по-ниска е и „тягата“. 

Традиционния димоотвод, с груба конструкция и изолация, е по-ефективен, ако се използва с 
традиционно отворено огнище или нискокачествена камина, където по-голямата част от 
топлината се губи чрез димните газове. 

Поради тази причина, закупуването на висококачествена камина, често води до необходимостта 
от промяна на съществуващия димоотвод, за да се получи по-добра изолация, дори и когато тя 
вече работи добре със старите уреди. 

Ако камината не топли или от нея излизат димни газове, това е в резултат от лоша тяга. 

● Свързването на димоотвода на камината към съществуваща система за извеждане на 
димните газове, която вече се използва със стар уред е често срещана грешка. В този случай 
уреда, които работи с твърдо гориво, споделят един и същ димоотвод, което е неправилно и 
опасно. 
● Ако двата уреда се използват едновременно, количеството на отделените димни газове 
може да надвиши капацитета на съществуващия комин, което ще доведе до обратна тяга. Ако се 
използва само единия уред, топлината от димните газове ще улесни тягата, но студения въздух, 
който идва от другия уред, който не се използва в момента, ще охлади отново температурата на 
димните газове отново възпрепятствайки тягата. 
● Освен описаните досега проблеми, ако двата уреда са поставени на различни нива, това 
може да се наруши принципът на водещия уред, което може да доведе до нередовно и 
непредвидимо извеждане на димните газове. 
 



27 
 

 

 МОНТАЖ 3.6.

С помощта на коаксиални тръби въздухът ще се затопля предварително, като по този начин ще 
допринесе до по-добро изгаряне на горивото и по-ниски емисии. 
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Преди да се монтира камината следвайте следните указания: 

Изберете мястото, на което ще се монтира камината и: 

 Подгответе връзката към димоотвода за извеждане на димните газове. 
 Подгответе външен прием на въздух (въздух за горене). 
 Подгответе връзката за електрозахранването, която трябва да бъде заземена. 
 Електрическата система в стаята, в която ще се монтира камината, трябва да бъде 

заземена, в противен случай контролния панел може да не функционира правилно. 
 Позиционирайте камината на пода, в подходяща позиция за присъединяване към 

димоотвода и в близост до мястото за подаване на свежия въздух за горене. 
 Уредът трябва да бъде монтиран на под с достатъчна товароносимост. 
 Ако съществуващия под не отговаря на горното изискване, трябва да се предприемат 

необходимите мерки (например, монтиране на плоскост за разпределяне на товара). 
 Всички конструкции, които могат да се запалят ако са изложени на прекомерна топлина, 

трябва да се предпазят. Подовете, които са изработени от дърво или от запалим 
материал, трябва да бъдат защитени с негорим материал (например, с 4 mm дебелина 
метална плоскост или керамични плочки). 

 Камината трябва да се монтира, така че да се осигури лесен достъп за почистване на 
камината, тръбите за изгорелите газове и димоотвода. 

 Камината не е подходяща за монтаж в общи димоотводи. 
 По време на нормалната работа, камината засмуква въздух от помещението, в което е 

монтирана. Поради тази причина, отвора за външен пресен въздух трябва да бъде 
разположен на същата височина, на която е разположена тръбата на гърба на камината. 
Тръбите за извеждане на димните газове трябва да са подходящи за пелетни камини и 
следователно да бъдат направени от емайлирани тръби или неръждаема стомана, с 
диаметър 8 cm, със специални уплътнения.  

 Въздухът за горене трябва да трябва да се подава директно отвън или от съседни 
помещения, при условие, че са оборудвани с тръби за подаване на външен въздух и не се 
използват като спални или бани, или помещения, където може да възникне пожар, като 
складови помещения, гаражи, складове за горими материали и др. Тръбите за подаване 
на свеж въздух за горене трябва да бъдат поставени по такъв начин, че да не могат да 
бъдат запушени нито отвътре,нито отвън и трябва да бъдат защитени  с решетка, метална 
мрежа или други. 

 Ако камината ще се монтира в помещение, където около нея има запалими материали  
(например мебели, дървена облицовка и т.н.), трябва да се спазват следните минимални 
отстояния: 
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БЕЗОПАСНИ РАЗСТОЯНИЯ ОТ ГОРИМИ 
МАТЕРИАЛИ: 

БЕЗОПАСНИ РАЗСТОЯНИЯ ОТ НЕГОРИМИ 
МАТЕРИАЛИ: 

ЗАДНА СТЕНА P = 200 mm 
СТРАНИЧНА СТЕНА = 200 mm 
ОТ ПОДА F = 30 mm 
ОТПРЕД R = 1500 mm 

ЗАДНА СТЕНА P = 100 mm 
СТРАНИЧНА СТЕНА = 100 mm 
ОТ ПОДА F = 5 mm 
ОТПРЕД R = 1000 mm 

 Освен спазването на посочените по-горе минимални отстояния, препоръчваме и 
поставянето на устойчиви на висока температура и пожар изолационни панели ( каменна 
вата, клетъчен бетон и др.). 

Препоръчва се използването на: 

 Изолационни плочи Promasil 1000 
 Температурна класификация: 1000 0 C 
 Плътност: 245 kg/m3 
 Свиване при референтна температура, 12 h: 1.3/1000 0C% 
 Якост при студено трошене: 1.4 MPa 
 Якост на огъване: 0.5 MPa 
 Обратимо топлинно разширение: 5.4X10~6m/mK 
 Специфичен топлинен капацитет: 1.03 KJ/kg K 
 Топлопроводимост λ: 200 0C→ 0.07 W/mK 

400 0C→ 0.10 W/mK 
600 0C→ 0.14 W/mK 
800 0C→ 0.17 W/mK 

 Дебелина: 40 mm 
 

 Когато камината работи, може да причини негативно налягане в стаята, в която е 
монтирана. Поради тази причина в същото помещение не трябва да има други уреди с 
открит пламък, с изключение на камини тип C (херметични). 

 Уверете се, че камината може да си изтегля необходимото количество въздух за горенето: 
това може да е отворено пространство ( например от места, където няма смукателните 
вентилатори или осигурявайки адекватна вентилация) или директно отвън. 

 Не монтирайте камината в спални помещения или бани. 
 Разопаковайте камината: бъдете внимателни да не нараните уреда по време на 

разопаковането. 
 Проверете краката на камината и ги регулирайте, така че камината да е стабилна. 
 Позиционирайте камината, така че вратата или при отваряне на някакъв прозорец да не е 

срещу стените. 
 След като свържете камината към входа за подаване на въздуха за горене, свържете 

фукса към димоотвода. 
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ПРИМЕРИ ЗА МОНТАЖ: 

 

ПРИМЕР ЗА НЕПРАВИЛЕН МОНТАЖ: 

Тръбите за извеждане на изгорелите газове никога не трябва да се монтират насочени надолу 
или хоризонтално, така че димните газове да се изхвърлят директно през външната стена. 
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ПРИМЕРНИ СХЕМИ ЗА МОНТАЖ 

Отоплителна система с възможност за подгряване на БГВ 

 

Отоплителна система с пелетна камина комбинирана с котел и топлообменник за подгряване на 
БГВ 

 

Отоплителна система с котел на Eva Calor с възможност за подгряване на БГВ 
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Отоплителна система с буферен съд и различни източници на отопление 

 

МОНТАЖ 

В съответствие с действащите нормативни изисквания за монтаж, пелетната камина трябва да се 
монтира на място с добра вентилация, с приток на свеж въздух, който е достатъчен, за да 
осигури правилен горивен процес и следователно добро функциониране на камината. 
Помещението трябва да бъде с обем не по-малък от 20 m3 и за да се осигури добър горивен 
процес (40 m3/h въздух), трябва да има тръба за подаване на свеж въздух за горене, която трябва 
да стига стена, която е външна за сградата или до съседно помещение, с диаметър (Ø80) и да не 
се използват като спални или бани, или да няма опасност от възникване на пожар, да не се 
използва като склад, гараж, наличие на запалими материали и т.н. Тръбите за подаване на свеж 
въздух за горене трябва да бъдат поставени по такъв начин, че да не могат да бъдат запушени 
нито отвътре,нито отвън и трябва да бъдат защитени  с решетка, метална мрежа или други 
подходящи средства, при условие, че не намалят сечението на тръбите. 

Когато камината работи, може да причини негативно налягане в стаята, в която е монтирана. 
Поради тази причина в същото помещение не трябва да има други уреди с открит пламък, с 
изключение на камини тип C (херметични), освен ако нямат собствен приток на въздух. 

Камините не трябва да се разполагат  в близост до завеси, фотьойли, мебели или други горими 
материали. 

Те не трябва да се монтират взривоопасна или потенциално  взривоопасна околна среда, където 
може да възникне експлозия поради наличието на машини, материали или прах, които могат 
причинят отделянето на парникови емисии или които лесно могат да се възпламенят от искра. 
Преди да пристъпите към монтирането на пелетната камина, трябва да имате предвид, че всички 
горими  елементи, разположени около мястото, на което ще се монтира камината, трябва да са 
на безопасно отстояние и извън зоната на топлинно излъчване на камината. Също така, за да не 
се компрометира правилната работа на камината, от съществено значение е да се осигури 
циркулация на въздух в корпуса и. Това спомага да се предотврати прегряването на камината и 
може да се постигне чрез спазване на минималните отстояния и осигуряване на вентилационни 
отвори. 
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Вътре, камината е окомплектована с всички компоненти за безопасност: автоматичен 
обезвъздушител, предпазен вентил 3 bar, разширителен съд и предпазен термостат. Не 
забравяйте да освободите хидравличната система преди да включите уреда. 

Препоръчва се използването на гъвкави връзки, за присъединяване на камината към 
хидравличния контур, за да може при регулярна или извънредна поддръжка да може да се 
мести лесно. Препоръчително е също да се монтира и филтър, който да задържа различни 
нечистотии, които в противен случай да стигнат до електронната помпа и да я задръстят. 

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВРЪЗКИ 

Електрическите връзки трябва да бъдат направени от квалифициран персонал, който трябва да 
монтира прекъсвачи преди уреда. 

Особено внимание трябва да се обърне за интегрирането на камината към системата и цялото 
оборудване трябва да функционира както е планирано. 

Да се избягва монтирането на електрически кабели близо до тръбите за извеждане на димните 
газове или горещи повърхности, които са подходящо изолирани. 

Електрическото напрежение е 230 V, а честотата е 50 Hz. 

Електрическата система, тама където е свързана, трябва да бъде заземена както е според 
изискванията на Директиви 73/23 EEC и 93/98 EEC. 

ВЪНШЕН ТЕРМОСТАТ 

При монтажа на тези камини е възможно да се свърже външен термостат. Това трябва да се 
извърши само от оторизиран персонал. Може да се използва 2-полюсен кабел, с двойна 
изолация, за обикновена употреба. Ако термостата е затворен, камината работи на зададената 
мощност. Ако термостата е отворен камината работи в режим МОДУЛАЦИЯ, докато термостата 
се затвори. 

Първо свържете щепсела на камината към електрическата мрежа и напълнете бункера за 
пелети. Бъдете внимателни да не изсипете цялата торба наведнъж. Изпълнете тази операция 
бавно. 
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4. УПРАВЛЕНИЕ НА КАМИНАТА С LCD ДИСПЛЕЙ И 6 БУТОНА 

Правилно функциониране и контрол на устройствата за регулиране 

Контролен панел 

Контролният панел показва информация свързана с работното състояние на камината. В 
зависимост от нивото на достъп, могат да бъдат показани различни видове данни и различни 
настройки, които могат да бъдат променяни чрез вход в менюто. 

В зависимост от избрания режим и тяхното позициониране на дисплея, данните могат да имат 
различно значение. 

Фигура 2 е показва пример, в който камината е в позиция изключена или включена. 

 

Фигура 2 

Фигура 3 описва значението на индикаторите за статус, които се появяват на лявата част на 
дисплея. 

Когато едно от устройствата включени в списъка се активира 
съответният сегмент на индикатор за статус на дисплея се включва. 

 

 

           Фигура 3 

 

Фигура 4 
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Фигура 4 описва позицията на съобщенията, които се показват на дисплея по време на 
програмиране или настройване на работните параметри. В частност: 

1. Областта за вход показва въведените стойности за програмиране. 
2. Областта на менюто показва текущото ниво на менюто. Вижте разделът, който е на 

менюто. 

Описание на контролния панел 

 

БУТОН 1 (P1)- Увеличаване на температурата: 

Когато сте в режим на програмиране, използвайте този бутон, за да 
промените/увеличите избраната в менюто стойност. Когато сте в работен 
режим/изключено, използвайте този бутон, за да увеличите стойността на 

температурата на камината. 

БУТОН 2 (P2)- Намаляване на температурата: 

Когато сте в режим на програмиране, използвайте този бутон, за да 
промените/намалите избраната в менюто стойност. Когато сте в работен 
режим/изключено, използвайте този бутон, за да намалите стойността на 

температурата на стайния термостат. 

БУТОН 3 (P3)- Задаване на стойност/меню: 

Бутонът позволява достъп до зададената стойност на температурата, както и менюто с 
потребителските и сервизните параметри. След влизане в менюто, използвайте този 
бутон за достъп до следващото подменю или задаване на стойност и преминаване 

към следващата позиция в менюто, когато сте в режим програмиране. 

БУТОН 4 (P4)- Включване/ Изключване; Отблокиране: 

Натиснете и задръжте за две секунди този бутон за ръчно включване или изключване 
на камината, в зависимост от първоначалния и статус ( включена или изключена). 
С случай, че някаква аларма е блокирала камината, натиснете този бутон за 

отблокиране и последващо изключване на камината. След влизане в менюто или по време на 
фазата за програмиране, използвайте този бутон, за достъп го горното ниво на менюто. Всяка 
променя се запаметява автоматично. 

БУТОН 5 (P5)- Намаляване на отоплителната мощност:  

Когато сте в работен режим, използвайте този бутон, за да намалите стойността на 
отоплителната мощност. В режим меню, използвайте този бутон, за да се 
придвижите до следващия елемент в менюто или в режим програмиране, за да се 
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върнете към следващия елемент от подменюто. Всяка промяна се запаметява автоматично. 

БУТОН 6 (P6)- Увеличаване на отоплителната мощност: 

Когато сте в работен режим, използвайте този бутон, за да увеличите  стойността на 
отоплителната мощност. В режим меню, използвайте този бутон, за да се върнете към 
предходния  елемент в менюто или, в режим програмиране, за да се върнете към 

предходния елемент от подменюто. Всяка промяна се запаметява автоматично. 

Меню 

Натиснете бутон P3 (Меню) за достъп до менюто. 
То включва различни елементи и нива за достъп до настройките и програмиране на контролното 
табло. 
Елементите в менюто, които осигуряват достъп до сервизните настройки са защитени чрез 
парола. 

Потребителско меню 

Таблицата по-долу съдържа кратко описание на структурата на менюто, като се фокусира по-
специално на функциите, които са достъпни за потребителите. 

Елементът от менюто 01-регулиране на вентилатора е налично, ако съответната функция е 
активирана. 

Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Ниво 4 Значение 
01- дата и часовник     
 01- ден   Ден от седмицата 

 02- часове   Час 

 03 - минути   Минута 

 04 - ден   Ден от месеца 

 05 - месец   Месец 

 06 - година   Година 

02 – хронотермостат     

 01 - активиране на 
хронотермостат 

   

  01 - активиране на хронотермостат  Включен/изключен (On/off) 

 02 - дневна програма    

  01 - дневна програма  Включена/изключена (On/off) 

  02 - 1-ви старт за деня  Час 

  03 - 1-ви стоп за деня  Час 

  04 - 2-ри старт за деня  Час 

  05 - 2-ри стоп за деня  Час 

 03 - седмица    

  01 - седмична програма  Включена/изключена (On/off) 

  02 - стартиране програма 1  Час 

  03 - спиране на програма 1  Час 

  04 - Понеделник програма 1  Включена/изключена (On/off) 

  05 - Вторник програма 1  Включена/изключена (On/off) 

  06 - Сряда програма 1  Включена/изключена (On/off) 

  07 - Четвъртък програма 1  Включена/изключена (On/off) 

  08 - Петък програма 1  Включена/изключена (On/off) 
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  09 - Събота програма 1  Включена/изключена (On/off) 

  10 - Неделя програма 1  Включена/изключена (On/off) 

  11 - стартиране програма 2  Час 

  12 - спиране на програма 2  Час 

  13 - Понеделник програма 2  Включена/изключена (On/off) 

  14 - Вторник програма 2  Включена/изключена (On/off) 

  15 - Сряда програма 2  Включена/изключена (On/off) 

  16 - Четвъртък програма 2  Включена/изключена (On/off) 

  17 - Петък програма 2  Включена/изключена (On/off) 

  18 - Събота програма 2  Включена/изключена (On/off) 

  19 - Неделя програма 2  Включена/изключена (On/off) 

  20 - стартиране програма 3  Час 

  21 - спиране на програма 3  Час 

  22 - Понеделник програма 3  Включена/изключена (On/off) 

  23 - Вторник програма 3  Включена/изключена (On/off) 

  24 - Сряда програма 3  Включена/изключена (On/off) 

  25 - Четвъртък програма 3  Включена/изключена (On/off) 

  26 - Петък програма 3  Включена/изключена (On/off) 

  27 - Събота програма 3  Включена/изключена (On/off) 

  28 - Неделя програма 3  Включена/изключена (On/off) 

  29 - стартиране програма 4  Час 

  30 - спиране на програма 4  Час 

  31 - Понеделник програма 4  Включена/изключена (On/off) 

  32 - Вторник програма 4  Включена/изключена (On/off) 

  33 - Сряда програма 4  Включена/изключена (On/off) 

  34 - Четвъртък програма 4  Включена/изключена (On/off) 

  35 - Петък програма 4  Включена/изключена (On/off) 

  36 - Събота програма 4  Включена/изключена (On/off) 

  37 - Неделя програма 4  Включена/изключена (On/off) 

 04 - уикенд програма    
  01 - уикенд програма   
  02 - старт 1   
  03 - стоп 1   
  04 - старт 2   
  05 - стоп 2   
03 - избор на език     
 01 - Италиански   задаване 

 02 -Френски   задаване 

 03 - Английски   задаване 

 04 -Немски   задаване 

04 - режим на 
изчакване 

   Включен/изключен (On/off) 

05 -зумер    Включен/изключен (On/off) 

06 - активиране на 
вентилатор 

   Включен/изключен (On/off) 

07 - първоначално 
зареждане 

   задаване 

08- статус на камината    - 
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Меню 01 – Настройка на дата и час 

Използвайте тази функция, за да зададете текущите дата и час. Контролното табло е оборудвана 
с литиева батерия, гарантираща на вътрешния часовник 3/5 годишен живот. 

 

 

Меню 2- Настройка на хронотермостат 

Подменю 02 – 01 – активиране на хронотермостат 
Функциите на програмируемия термостат могат да се активират и деактивират 

 

 

Подменю 02 – 02 – ежедневна програма 
Ежедневните функции на програмируемия термостат могат да се активират, деактивират и 
настроят. 

 

диалогов прозорец 

вход 
ниво в менюто 

вход ниво в менюто 

диалогов прозорец 

вход 
ниво в менюто 

диалогов прозорец 



39 
 

Възможно е да се зададат два времеви  старта/стопа, които се определят от зададените времена 
в съответствие с таблицата по-долу. Ако стойността е зададена на OFF (ИЗКЛЮЧЕНО), времевия 
часовник игнорира управлението: 

 

 

 

 

Подменю 02 – 03 – седмична програма 

Седмичните функции на програмируемия термостат могат да бъдат активирани, деактивирани и 
зададени. 

 

Седмичното програмиране има 4 независими програми, чийто краен ефект включва комбинация 
от 4 индивидуални програми. 
Седмичната програма може да се активира и деактивира. 
Освен това, ако времевото задание е настроено на OFF (ИЗКЛЮЧЕНО), времевия часовник 
изключва съответния контрол. 
Внимание: Задайте програмата внимателно, така че да избегнете застъпване на включване и/или 
изключване на различни програми в един и същи ден. 
 

ПРОГРАМА 1 
ниво на 
менюто избор значение възможни стойности 
03-03-02 СТАРТ ПРОГРАМА 1 време на активиране време - ИЗКЛЮЧЕНА (OFF) 
03-03-03 СТОП ПРОГРАМА1 време на деактивиране време - ИЗКЛЮЧЕНА (OFF) 
03-03-04 ПОНЕДЕЛНК ПРОГРАМА 1 

ре
ф

ер
ен

те
н 

де
н 

    

включена/изключена (on/off) 
03-03-05 ВТОРНИК ПРОГРАМА 1 включена/изключена (on/off) 
03-03-06 СРЯДА ПРОГРАМА 1 включена/изключена (on/off) 
03-03-07 ЧЕТВЪРТЪК ПРОГРАМА 1 включена/изключена (on/off) 
03-03-08 ПЕТЪК ПРОГРАМА 1 включена/изключена (on/off) 
03-03-09 СЪБОТА ПРОГРАМА 1 включена/изключена (on/off) 
03-03-10 НЕДЕЛЯ ПРОГРАМА 1 включена/изключена (on/off) 

 

 

Избор Значение Възможни стойности 

СТАРТ 1 време на активиране време - ИЗКЛЮЧЕНО (OFF) 

СТОП 1 врем на деактивиране време - ИЗКЛЮЧЕНО (OFF) 

СТАРТ 2 време на активиране време - ИЗКЛЮЧЕНО (OFF) 

СТОП 2 врем на деактивиране време - ИЗКЛЮЧЕНО (OFF) 

вход ниво в менюто 

диалогов прозорец 



40 
 

ПРОГРАМА 2 
ниво на 
менюто избор значение възможни стойности 
03-03-11 СТАРТ ПРОГРАМА 2 време на активиране време - ИЗКЛЮЧЕНА (OFF) 
03-03-12 СТОП ПРОГРАМА2 време на деактивиране време - ИЗКЛЮЧЕНА (OFF) 
03-03-13 ПОНЕДЕЛНК ПРОГРАМА 2 

ре
ф

ер
ен

те
н 

де
н 

    

включена/изключена (on/off) 
03-03-14 ВТОРНИК ПРОГРАМА 2 включена/изключена (on/off) 
03-03-15 СРЯДА ПРОГРАМА 2 включена/изключена (on/off) 
03-03-16 ЧЕТВЪРТЪК ПРОГРАМА 2 включена/изключена (on/off) 
03-03-17 ПЕТЪК ПРОГРАМА 2 включена/изключена (on/off) 
03-03-18 СЪБОТА ПРОГРАМА 2 включена/изключена (on/off) 
03-03-19 НЕДЕЛЯ ПРОГРАМА 2 включена/изключена (on/off) 

 

ПРОГРАМА 3 
ниво на 
менюто избор значение възможни стойности 
03-03-20 СТАРТ ПРОГРАМА 3 време на активиране време - ИЗКЛЮЧЕНА (OFF) 
03-03-21 СТОП ПРОГРАМА3 време на деактивиране време - ИЗКЛЮЧЕНА (OFF) 
03-03-22 ПОНЕДЕЛНК ПРОГРАМА 3 

ре
ф

ер
ен

те
н 

де
н 

    

включена/изключена (on/off) 
03-03-23 ВТОРНИК ПРОГРАМА 3 включена/изключена (on/off) 
03-03-24 СРЯДА ПРОГРАМА 3 включена/изключена (on/off) 
03-03-25 ЧЕТВЪРТЪК ПРОГРАМА 3 включена/изключена (on/off) 
03-03-26 ПЕТЪК ПРОГРАМА 3 включена/изключена (on/off) 
03-03-27 СЪБОТА ПРОГРАМА 3 включена/изключена (on/off) 
03-03-28 НЕДЕЛЯ ПРОГРАМА 3 включена/изключена (on/off) 

 

ПРОГРАМА 4 
ниво на 
менюто избор значение възможни стойности 
03-03-29 СТАРТ ПРОГРАМА 4 време на активиране време - ИЗКЛЮЧЕНА (OFF) 
03-03-30 СТОП ПРОГРАМА4 време на деактивиране време - ИЗКЛЮЧЕНА (OFF) 
03-03-31 ПОНЕДЕЛНК ПРОГРАМА 4 

ре
ф

ер
ен

те
н 

де
н 

    

включена/изключена (on/off) 
03-03-32 ВТОРНИК ПРОГРАМА 4 включена/изключена (on/off) 
03-03-33 СРЯДА ПРОГРАМА 4 включена/изключена (on/off) 
03-03-34 ЧЕТВЪРТЪК ПРОГРАМА 4 включена/изключена (on/off) 
03-03-35 ПЕТЪК ПРОГРАМА 4 включена/изключена (on/off) 
03-03-36 СЪБОТА ПРОГРАМА 4 включена/изключена (on/off) 
03-03-37 НЕДЕЛЯ ПРОГРАМА 4 включена/изключена (on/off) 

 

Подменю 02 – 04 – уикенд  програма 

Функциите на програмируемия термостат могат да бъдат активирани, деактивирани и настроени 
за уикенд програма ( дни 5 и 6, или Събота и Неделя). 
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ПРЕПОРЪКА: Ако все още не знаете точно резултатът, който искате да получите, активирайте 
само една програма за едно и също време, за да избегнете объркване и нежелано включване 
или изключване на камината.  
Деактивирайте ежедневната програма, ако искате да използвате седмичната програма. Ако 
използвате седмична програма за програми 1,2,3 и 4, никога не активирайте уикенд програмата. 
Винаги деактивирайте седмичната програма,преди да активирате уикенд програмата. 

Меню 03 – избор на език 

Използвайте тази функция, за да изберете някой от наличните езици. 

 

 

Меню 04 – режим на изчакване – активиране на режим 2 

Ако изберете режим „STAND-BY”/”ИЗЧАКВАНЕ“, камината се изключва след определен период от 
време, зададен от параметър Pr44, по време на което стайната температура остава на стойност 
по-висока от ЗАДАДЕНАТА температура. 
Камината ще може да се включи отново само ако е налице следното условие: TSET < (Tкамина – 
Pr43) 

ЗА ИНСТАЛАТОРА: 
Има 3 режима на изчакване: 

Режим 1: 

В ОТНОШЕНИЕ СПРЯМО СЕНЗОРА ЗА ОКОЛНАТА ТЕМПЕРАТУРА И ТЕМПЕРАТУРАТА НА 
ВОДАТА 
След като зададете температурата на водата, камината започва да работи. 

1. С достигане на зададената околна температура, камината влиза в режим на изчакване. 

вход 
ниво в менюто 

диалогов прозорец 

диалогов прозорец 

ниво в менюто 
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2. Ако камината не достигне зададената температура на въздуха, тя продължава да 
работи. 

Приближавайки зададената температура на водата, камината влиза в режим на 
модулация и остава в модулация. 
Тя влиза в режим на изчакване, когато се достигне Зададената температура на въздуха. 
Тя се включва отново, когато температурата на въздуха падне под Зададената стойност. 
Сензорът за стайна температура е с приоритет. 
 
Режим 2: 

В ОТНОШЕНИЕ САМО КЪМ ТЕМПЕРАТУРАТА НА ВОДАТА 
След като зададете температурата на водата, камината започва да работи. 
Приближавайки зададената температура на водата, камината влиза в модулация и когато 
Зададената температура се превиши, са активни модулацията и след това режим на 
изчакване. 
Под зададената стойност, камината се включва отново и продължава работата си. 
Камината по никакъв начин не се съобразява с температурата измерена от сензора за 
околна температура на същата камина. 
ТЕМПЕРАТУРАТА НА ВОДАТА Е ВОДЕЩА 

Режим 3: 

В ОТНОШЕНИЕ С ТЕРМОСТАТА И ТЕМПЕРАТУРАТА НА ВОДАТА 
След като зададете температурата на водата, камината започва да работи. 
1. Когато термостата е отворен камината влиза в модулация и след това в режим на 

изчакване. 
2. Когато термостата е затворен, камината продължава да работи. 
3. Приближавайки зададената температура на водата, камината навлиза в режим на 

модулация и остава в него. Тя влиза в режим на изчакване, когато термостата отвори 
контакта. Тя се включва, когато термостата затвори контакта. 

Камината по никакъв начин не се съобразява с температурата измерена от сензора за 
околна температура на същата камина. 
ТЕРМОСТАТА Е ВОДЕЩ 

Меню 05 – режим на зумера 

Задайте го на „OFF”/”ИЗКЛЮЧЕН“, за да деактивирате зумера. 

Меню 06 – активиране на вентилатор 

Камини с вграден вентилатор за помещението има това меню. С това меню е възможно да се 
активира или деактивира вентилатора за помещението. Мощността на вентилатора е зададена в 
зависимост от работната мощност на камината. 

Меню 07 – първоначално зареждане 

Тази функция е важна ако камината е нова или е спряла работа, поради липса на пелети в 
бункера. 
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ПЪРВОНАЧАЛНОТО ЗАПЛАВАНЕ НА КАМИНАТА ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШИ САМО ОТ ОТОРИЗИРАН 
ПЕРСОНАЛ, А НЕ ОТ КЛИЕНТА. 
СВЪРЖЕТЕ СЕ СЪС СЕРВИЗНИЯ ЦЕНТЪР, ОТ КЪДЕТО ЩЕ ВИ ИЗПРАТЯТ СЕРВИЗЕН СПЕЦИАЛИСТ ЗА 
ВАС. 
Използвайте тази функция, за предварително зареждане на пелети в продължение на 90 
секунди, когато камината е изключена и студена. Натиснете бутон P1 за старт и бутон P4 за стоп. 

 

 

Меню 08 – статус на камината 

Тази функция показва текущия статус на всички устройства, които са свързани към камината. 
Няколко примера са включени в следващите страници 

 

 

 

 

  

диалогов прозорец 

таймер 1 пауза/изчакване 

статус 

забавена аларма 

работен статус Ст
ра

ни
ца

 1
 

Ст
ра

ни
ца

 2
 

температура на 
димните газове 

скорост на извличане на 
димните газове 

моментна мощност статус на топлообменници 2 и 3 

статус 
скорост топлообменник 3 

работен статус 

скорост топлообменник 2 

таймер мощност стайна температура 
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Потребителски функции 

Стандартното функциониране на контролно табло, което е правилно монтирано на пелетна 
камина с принудително подаване на въздух е описано по-долу, по отношение на функциите, 
които са достъпни за потребителите. Показаният, които са изброени по-долу се отнасят за 
контролно табло с вграден програмируем термостат. 

Преди да се стартира камината, дисплея изглежда както е показани на фигура 16 

 

Запалване на камината 

Уверете се, че в бункера има пелети, че легенчето за горене е правилно позиционирано и чисто 
от остатъци от предишен горивен процес и след това затворете вратата. 
Натиснете и задръжте бутон P4 за няколко секунди, за да стартира камината. На дисплея се 
показва надпис, че камината е стартирана. 

Фаза на стартиране 

Камината изпълнява последователно всички етапи от фазата на стартиране според параметрите, 
които управляват нивата и времената. На дисплея ще се покаже думата ON/ВКЛЮЧЕНА, няма 
зареждане на пелети, но вентилаторът на димните газове работи. Състоянието PELLET 
LOADING/ЗАРЕЖДАНЕ С ПЕЛЕТИ, когато пелетите се пълнят в горивното легенче. След като 
пелетите започнат да горят и температурата на димните газове се повиши, на дисплея ще се 
покаже надпис FIRE ON/ НАЛИЧИЕ НА ПЛАМЪК, фаза на преход между запалване и нормалната 
работа на камината. 

 

Ст
ра

ни
ца

 3
 

статус 
активирана аларма 

часовник стайна температура 

диалогов прозорец мощност 
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Неуспешно запалване 

Алармата се задейства, когато след период от време зададен чрез параметър Pr01, 
температурата на димните газове не е достигнала разрешената минимална стойност (параметър 
Pr13) с градиент равен на 20C/min. 
Ако има неизгорели пелети в горивното легенче от предишен горивен процес, легенчето трябва 
да се изпразни преди стартирането на камината отново. Това ще предотврати разхищение на 
пелети и евентуалното им изсипване в горивната камера. 
Ако пелетите са започнали да горят, но алармата все още е активна, изчакайте докато всички 
пелети изгорят и след това отново стартирайте камината. 
Уверете се, че в бункера има пелети. 

Работа на камината 

След като фазата на стартиране приключи успешно, камината влиза в режим на нормална 
работа. 
Ако температурата на камината е същата като зададената, помпата ще се включи. 

Променянe на зададената стайна температура 

Натиснете бутон P2, за да промените зададената стайна температура. На дисплея се показва 
текущата ЗАДАДЕНА/SET температура, както е показано на фигурата. 

 

 

 

Промяна на зададената температура на камината 

За да промените зададената стайна температура натиснете бутон P1. На дисплея се показва 
текущата ЗАДАДЕНА стойност на температурата. 

Използване на външен термостат/хронотермостат 

Ако искате да използвате външен програмируем термостат, свържете го на клеми TERM  
(конектор CN7 клеми 7-8). 
● външен термостат 
● външен хронотермостат 
Външния термостат на камината е активиран, когато контактът е затворен и камината работи. 

диалогов прозорец 

зададена стойност 
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Температурата в помещението достига зададената стойност (ЗАДАДЕНА 
температура) 

Когато е достигната зададената температура в помещението или температурата на димните 
газове достигне стойността зададена чрез параметър Pr13, отоплителната мощност на камината 
се задава автоматично на минимална стойност (режим МОДУЛАЦИЯ). Виж фигура 20. 

 

 

 

Ако камината е в режим НА ИЗЧАКВАНЕ, тя се изключва след период от време зададен чрез 
параметър Pr44 и след достигане на ЗАДАДЕНАТА температура. 
Повторно запалване на камината се случва, когато е изпълнено следното условие: 
Токолна температура > (Тзададена + Pr43). 
Същата ситуация се получава, когато камината достигне зададената температура. Камината ще 
навлезе в режим модулация и може да се активира режим НА ИЗЧАКВАНЕ. 

Почистване на горивното легенче 

По време на нормалната работа на камината, се активира режим „ ПОЧИСТВАНЕ НА ГОРИВНОТО 
ЛЕГЕНЧЕ“ за период зададен чрез параметър Pr12, през интервали, зададени чрез параметър 
Pr03. 

 

 

 

часовник стайна температура 

диалогов прозорец мощност 

часовник стайна температура 

диалогов прозорец мощност 
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Спиране на камината 

Натиснете и задръжте бутона P4 за 2 секунди, за да изключите камината. Двигателят на шнека 
спира незабавно, а вентилаторът на димните газове започва да работи на максимална скорост. 
Извършва се фаза ФИНАЛНО ПОЧИСТВАНЕ. 

На края на период от време зададен чрез параметър Pr39, след като температурата на димните 
газове достигне стойност под параметър Pr13, вентилатора на димните газове спира. 

Изключване на камината 

На дисплея ще се появи надпис OFF/ИЗКЛЮЧЕНО. Вентилаторът на димните газове спира да 
работи. 

Повторно запалване на камината 

Камината може да се запали отново само на след изтичане на периода за безопасност зададен 
чрез параметър Pr38 и ако температурата на димните газове падне под стойността на параметър 
Pr13. 

Какво се случва в случай, че…. 

Има неуспешно запалване на пелетите. Ако пелетите не се запалят, на дисплея се показва 
съобщение за грешка „NO ACC”. 

 

Прекъсне електрозахранването 

Pr48=0 

Когато се възстанови подаването за електрозахранване след прекъсване, камината влиза в 
режим ФИНАЛНО ПОЧИСТВАНЕ и изчаква докато температурата на димните газове достигне 
стойност по Pr13. 
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Pr48=T секунди 
След прекъсване на електрическото захранване, някое от следните условия могат да се случат, в 
зависимост от предходния статус на камината: 

Предходен статус 
Продължителност на прекъсване 

на електрозахранването 
Нов статус 

изключена Каквото и да е изключена 
запалване <Т запалване 

зареждане на пелети без предварително 
зареждане 

<Т зареждане на пелети 

зареждане на пелети с предварително 
зареждане 

каквато и да е изключване 

в очакване на пламък <Т в очакване на пламък 
в работен режим <Т в работен режим 

почистване на горивното легенче <Т почистване на горивното легенче 
изключване <Т изключване 

 

Ако продължителността на прекъсването на електрическото захранване е по-дълго от Т, 
камината ще се изключи. 

Аларми 

В случай на неизправност, контролното табло съобщава за проблема и задейства различни 
процедури, в зависимост от вида на алармата. Възможните съобщения за грешки са посочени 
както следва: 

Произход на алармата Текст на дисплея 
Температурен сензор димни газове ALARM FUME SENSOR (ЗВУКОВА АЛАРМА ДИМНИ ГАЗОВЕ) 

Прекалено висока температура на димните газове ALARM HOT TEMP (АЛАРМА ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА) 

Неуспешно запалване ALARM NOT FIRE (АЛАРМА НЯМА ПЛАМЪК) 

Изключване, когато е в режим на работа ALARM NOT FIRE (АЛАРМА НЯМА ПЛАМЪК) 

Прекъсване на електрозахранването COOL FIRE (СТУДЕН ПЛАМЪК) 

Предпазен пресостат на тръбата на шнека ALARM PRESS FAIL (АЛАРМА ГРЕШКА ПРЕСОСТАТ) 
Главен авариен термостат ALARM SAFETY FAIL (АЛАРМА ГРЕШКА ГЛАВЕН АВАРИЕН 

ТЕРМОСТАТ) 

Повреда във вентилатора на димните газове ALARM FAN FAIL (АЛАРМА ГРЕШКА ВЕНТИЛАТОР) 

 

В случай на грешка, камината се изключва незабавно. 

Състоянието за аларма се задейства след предварително зададен период от време (Pr11) и може 
да се занули чрез натискане на бутон P4. 

Грешка температурен сензор димни газове 

Тази аларма се задейства като температурния сензор на димните газове не функционира 
правилно или е прекъснат. По време на алармата камината е изключена. 
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Аларма много висока температура на димните газове 

Алармата се задейства, когато сензорът за температурата на димните газове измери 
температура надвишаваща 280 0C. На дисплея се изписва съобщението, което показано по-долу. 

 

Фазата на изключване на камината започва веднага. 

Аларма неуспешно запалване 

Тази аларма се активира, ако има неуспешно запалване. Фазата на изключване на камината 
започва веднага. 

 

Аларма изключване на камината по време на работен режим 

Ако по време режим нормална работа на камината, пламък изгасне и температурата на димните 
газове падне под минималния праг (параметър Pr13), алармата се задейства, както е показано на 
следващата фигура. Фазата на изключване на камината започва веднага. 

 

Аларма за предпазния пресостат на тръбата на шнека 

Ако пресостата за безопасност установи стойност на налягането по-ниска от прага на 
задействане, веднага изключва шнека ( към който е свързан последователно ), като контролното 
табло разбира за тази промяна в статуса чрез клема AL2 в CN4. На дисплея се изписва „Alarm Dep 
Fail” Аларма грешка налягане и камината се изключва веднага. 
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Аларма термостат обща безопасност 

Ако термостата за обща безопасност установи стойност 
надвишаваща прага на задействане, незабавно се изключва шнека 
(към който е свързан последователно), като контролното табло 
получава информация за промяна в статуса чрез клема AL1 в CN4. На 
дисплея се изписва „ALARM SIC FAIL”  (АЛАРМА ПРЕГРЯВАНЕ) и 
камината се изключва веднага. 

 

 

Аларма повреда във вентилатора на димните газове 

Ако вентилаторът на дините газове спре да работи добре, камината се изключва незабавно и на 
дисплея се изписва ALARMA FAN FAIL / АЛАРМА ПОВРЕДА ВЪВ ВЕНТИЛАТОРА. Фазата на 
изключване на камината започва веднага. 
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Електрическа схема 
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5. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА 
 ВЪВЕДЕНИЕ 5.1.

Камината изисква просто, но постоянно почистване, за да се гарантира върховна ефективност и 
правилно функциониране. 
Препоръчително е регулярна поддръжка от квалифициран сервизен специалист. 
Камината трябва да се почисти преди започване на отоплителния сезон, тъй като е възможно 
през ятото да се получат някакви запушвания, които да възпрепятстват нормалното излизане на 
димните газове. 
В началото на отоплителния сезон или ако има силен вятър,  натрупани остатъци в димоотвода 
мога да доведат до пожари. Ако това се случи, вижте следните препоръки: 
● Спрете веднага достъпа на въздух до димоотводната тръба; 
● Хвърлете пясък или готварска сол, но не вода, за да загасите пожара; 
● Дръжте горими предмети или мебели далеч от горящата тръба. 

СЪЩО ТАКА, ЗА ДА СЕ ПРЕДОТВРАТЯТ СИТУАЦИИ КАТО ТАЗИ, ЕЖЕГОДНОТО ПОЧИСТВАНЕ НА  
ДИМООТВОДА Е ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ, ОТСТРАНЯВАЙКИ ОТЛАГАНИЯ ИЛИ 
ОФОРМЕНИ ДЖОБОВЕ ИЛИ ЗАПУШВАНИЯ. 

ВНИМАНИЕ: 

● ИЗПЛОЗВАЙТЕ СУХА КЪРПА ЗА ВЪНШНО ПОЧИСТВАНЕ НА КАМИНАТА. 

● ТРЪБАТА НА ШНЕКА ТРЯБВА ДА БЪДЕ НАПЪЛНО ИЗПРАЗНЕНА ОТ ПЕЛЕТИ СЛЕД 
ПОСЛЕДНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАМИНАТА, В КРАЯ НА ОТОПЛИТЕЛНИЯ СЕЗО. ТРЪБАТА НА 
ШНЕКА ТРЯБА ДА ОСТАНЕ ПРАЗНА, ЗА ДА СЕ ПРЕДОТВРАТИ ЗАПУШВАНЕТО И ОТ ОСТАТЪЦИ 
ДЪРВЕНИ СТЪРГОТИНИ, КОИТО СА СЕ ВТВЪРДИЛИ ОТ ВЛАГАТА. 

 ЕЖЕДНЕВНО ПОЧИСТВАНЕ 5.2.

Каквато и да е дейност за почистване на камината, трябва да 
се извърши, когато тя е напълно изстинала: 
● Изпразнете чекмеджето за пепел: с прахосмукачка или 
изсипете пепелта в кошче за отпадък; 
● Почистете с прахосмукачка горивната камера: уверете се, 
че няма жар, която все още може да е запалена. В този 
случай прахосмукачката може да се запали; 
● Отстранете пепелта в огнището и по вратата; 
● Почистете стъклото с влажна кърпа или влажна топка от 
вестник потопена в пепел. Ако тази дейност се извършва, 
докато камината все още е гореща, има опасност от избухване на стъклото. 
 

ВНИМАНИЕ: ИЗПОЗЛВАЙТЕ СУХА КЪРПА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА КАМИНАТА ОТВЪН. НЕ 
ИЗПОЛЗВАЙТЕ АБРАЗИВНИ МАТЕРИАЛИ ИЛИ ПРОДУКТИ, КОИТО МОГАТ ДА ПРЕДИЗВИКАТ 
КОРОЗИЯ ИЛИ СЛУЖАТ ЗА ИЗБЕЛВАНЕ. 
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 ОТГОВОРНОСТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 5.3.

Производителят не носи пряка и/или непряка, наказателна и/или гражданска отговорност 
породена от: 
● Неспазване на инструкциите, съдържащи се в това ръководство; 
● Неоторизирани дейности по ремонт или промени; 
● Експлоатация, която не е в съответствие с правилата за безопасност; 
● Монтаж, който не е извършен в съответствие с действащото национално законодателство и  
правилата за безопасност; 
● Недостатъчна поддръжка; 
● Използването на резервни части, които не са оригинални или не са за точно този модел 
камина. 
 

6. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ 

ПРОБЛЕМ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ 

ПЪРВОНАЧАЛНО ЗАПАЛВАНЕ  
МОЖЕ ДА Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ПОВТОРИ ФАЗАТА НА ПЪРВОНАЧАЛНОТО ЗАРЕЖДАНЕ С ПЕЛЕТИ НЯКОЛКО 
ПЪТИ, ЗА ДА СЕ ПОДПОМОГНЕ ПЪРВОНАЧАЛНО ЗАПЛАВАНЕ НА УРЕДА, ТЪЙ КАТО ТРЪБАТА НА ШНЕКА Е 
НАПЪЛНО ПРАЗНА И МОЖЕ ДА Е НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ, ЗА ДА СЕ НАПЪЛНИ 

ИЗКЛЮЧЕН ДИСПЛЕЙ 

ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ПРОВЕРЕТЕ ЩЕПСЕЛА И ЕЛЕКРОЗАХРАНВАНЕТО 

НЕЗИПРАВНОСТ В ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ КАБЕЛ СВЪРЖЕТЕ СЕ СЪС СЕРВИЗЕН СПЕЦИАЛИСТ 

ПРЕКЪСНАТ ПРЕДПАЗИТЕЛ В КОНТРОЛНОТО ТАБЛО СВЪРЖЕТЕ СЕ СЪС СЕРВИЗЕН СПЕЦИАЛИСТ 

НЕЗИПРАВНОСТ В КОНТРОЛНОТО ТАБЛО СВЪРЖЕТЕ СЕ СЪС СЕРВИЗЕН СПЕЦИАЛИСТ 

НЕИЗПРАВНОСТ В ДИСПЛЕЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ СЪС СЕРВИЗЕН СПЕЦИАЛИСТ 

А
Л

АР
М

А
 Н

ЯМ
А

 П
Л

А
М

Ъ
К 

НЯМА ПЕЛЕТИ В 
ГОРИВНОТО ЛЕГЕНЧЕ  

НЯМА ПЕЛЕТИ ПРОВЕРЕТЕ БУБКЕРА 

АКТВИРАН ПРЕДПАЗЕН ТЕРМОСТАТ  
РЪЧНО РЕСТАРТИРАЙТЕ ТЕРМОСТАТА, КОЙТО СЕ НАМИРА 
НА ГЪРБА НА КАМИНАТА 

ШНЕКА Е БЛОКИРАН ОТ ЧУЖДО ТЯЛО  
ИЗВАДЕТЕ ЩЕПСЕЛА, ИЗПРАЗНЕТЕ БУНКЕРА, ОТСТРАНЕТЕ 
ВСЯКАКВИ ЧУЖДЕ ТЕЛА, КАТО ПИРОНИ И ДР. 

НЕЗИПРАВНОСТ В ДВИГАТЕЛЯ НА ШНЕКА СВЪРЖЕТЕ СЕ СЪС СЕРВИЗЕН СПЕЦИАЛИСТ 

АКТИВИРАНА АЛАРМА ВИЖТЕ РАЗДЕЛА ЗА АЛАРМИ 

   

ПЕЛЕТИТЕ ПАДАТ, НО НЕ 
СЕ ЗАПАЛВАТ 

ЗАМЪРСЕНО ГОРИВНО ЛЕГЕНЧЕ ПОЧИСТЕТЕ ГОРИВНОТО ЛЕГЕНЧЕ 

МНОГО НИСКА ТЕМПЕРАТУРА  
ПОВТОРЕТЕ ФАЗАТА НА ВКЛЮЧВАНЕ НЯКОЛКО ПЪТИ, КАТО 
ВСЕКИ ПЪТ ИЗПРАЗВАТЕ ГОРИВНОТО ЛЕГЕНЧЕ. 

ВЛАЖНИ ПЕЛЕТИ ПРОВЕРЕТЕ МЯСТОТО НА СЪХРАНЕНИЕ НА ПЕЛЕТИТЕ. 

НЕИЗПРАВНОСТ В НАГРЕВАТЕЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ СЪС СЕРВИЗЕН СПЕЦИАЛИСТ. 

НЕИЗПРАВНОСТ В СЕНЗОРА НА ДИМИНИТЕ ГАЗОВЕ СВЪРЖЕТЕ СЕ СЪС СЕРВИЗЕН СПЕЦИАЛИСТ. 

НЕИЗПРАВНОСТ ВЪВ ВЕНТИЛАТОРА НА ДИМНИТЕ 
ГАЗОВЕ 

СВЪРЖЕТЕ СЕ СЪС СЕРВИЗЕН СПЕЦИАЛИСТ.  

НЕИЗПРАВНОСТ В КОНТРОЛНОТО ТАБЛО СВЪРЖЕТЕ СЕ СЪС СЕРВИЗЕН СПЕЦИАЛИСТ. 

   

КАМИНАТА СЕ ИЗКЛЮЧВА 
ПО ВРЕМЕ НА 
НОРМАЛНАТА СИ РАБОТА 

ПРЕКЪСНАТО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ ПРОВЕРЕТЕ ЩЕПСЕЛА И ЕЛЕКРОЗАХРАНВАНЕТО. 

НЯМА ПЕЛЕТИ ПРОВЕРЕТЕ БУБКЕРА. 

ШНЕКА Е БЛОКИРАН ОТ ЧУЖДО ТЯЛО 
ИЗВАДЕТЕ ЩЕПСЕЛА, ИЗПРАЗНЕТЕ БУНКЕРА, ОТСТРАНЕТЕ 
ВСЯКАКВИ ЧУЖДЕ ТЕЛА, КАТО ПИРОНИ И ДР. 

ЛОШОКАЧЕСТВЕНИ ПЕЛЕТИ СМЕНЕТЕ ВИДА НА ПЕЛЕТИТЕ. 

НЕДОСТАТЪЧНО КОЛИЧЕСТВО ПЕЛЕТИ ЗА 
МИНИМАЛНА ОТОПЛИТЕЛНА МОЩНОСТ 

СВЪРЖЕТЕ СЕ СЪС СЕРВИЗЕН СПЕЦИАЛИСТ. 

АКТИВИРАНА АЛАРМА ВИЖТЕ РАЗДЕЛА ЗА АЛАРМИ. 
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НЕПРАВИЛНО ГОРЕНЕ 

ПРОТИВОЗРИВНАТА КЛАПА ЛИПСВА ИЛИ Е ПОСТАВЕНА НЕПРАВИЛНО 

ЧАСТИЧНО ЗАПУШЕНА ТРЪБА НА ДИМООТВОДА ПОЧИСТЕТЕ ДИМООТВОДА НЕЗАБАВНО 

НЕДОСТАТЪЧНО КОЛИЧЕСТВО ВЪЗДУХ ЗА ГОРЕНЕ ЗАПУШЕН ВХОД ЗА ПОДАВАНЕ НА ВЪЗДУХА ЗА ГОРЕНЕ 

ЗАПУШЕНА КАМИНА ПОЧИСТЕТЕ ГОРИВНОТО ЛЕГЕНЧЕ И ПЕПЕЛНИКА 

НЕИЗПРАВЕН/ ЗАМЪРСЕН ВЕНТИЛАТОР НА ДИМНИТЕ 
ГАЗОВЕ 

СВЪРЖЕТЕ СЕ СЪС СЕРВИЗЕН СПЕЦИАЛИСТ, КОЙТО 
ТРЯБВА ДА ГО ПОЧИСТИ. 

НЕПРАВИЛНО ЗАДАДЕНА СТОЙНОСТ НА ВЪЗДУХА ЗА 
ГОРЕНЕ СВЪРЖЕТЕ СЕ СЪС СЕРВИЗЕН СПЕЦИАЛИСТ. 

АЛАРМА NO RETE ПРЕКЪСНАТО ЕЛЕКТРОЗАХРВАНВАНЕ 
ВКЛЮЧЕТЕ И ИЗКЛЮЧЕТЕ КАМИНАТА, ПРОВЕРЕТЕ 
ЩЕПСЕЛА 

RIS / ECO ЗАДАДЕНАТА СТАЙНА ТЕМПЕРАТУРА Е ДОСТИГНАТА / КАМИНАТА РАБОТИ ПРАВИЛНО 

ДИСПЛЕЯТ НЕ РАБОТИ ЗАДАДЕНАТА СТАЙНА ТЕМПЕРАТУРА Е ДОСТИГНАТА  УВЕЛИЧЕТЕ ЗАДАЕНАТА СТАЙНА ТЕМПЕРАТУРА, ЗА ДА СЕ 
ВЪРНЕ КАМИНАТА ОТНОВО В РЕЖИМ 'РАБОТА'. 

СПРЯЛО ГОРЕНЕ ПЕРИОДИЧЕН ЦИКЪЛ НА ПОЧИСТВАНЕ НА ГОРИВНОТО 
ЛЕГЕНЧЕ 

КАМИНАТА РАБОТИ ПРАВИЛНО. 

АЛАРМА DEP 

ПРЕКАЛЕНО ДЪЛЪГ ИЛИ НЕДОСТАТЪЧНО ДЪЛЪГ 
ДИМООТВОД 

НЕ ОТГОВАРЯЩ НА ИЗИСКВАНИЯТА ДИМООТВОД 

ЗАПУШЕН ИЗХОД НА ДИМООТВОДА 
ИЗЧИСТЕТЕ ДИМООТВОДА / СВЪРЖЕТЕ СЕ СЪС СЕРВИЗЕН 
СПЕЦИАЛИСТ 

НЕБЛАГОПРИЯТНИ КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ СИЛЕН ВЯТЪР. 

АЛАРМА SIC ПРЕГРЯВАНЕ 
НА ГОРИВНАТА КАМЕРА 

НЕКА КАМИНАТА ДА СЕ ОХЛАДИ, РЕСТАРТИРАЙТЕ 
РЪЧНО ТЕРМОСТАТА 

НЕКА КАМИНАТА ДА СЕ ОХЛАДИ, РЕСТАРТИРАЙТЕ РЪЧНО 
ТЕРМОСТАТА. АКО ПРОБЛЕМА ПРОДЪЛЖАВА, СВЪРЖЕТЕ 
СЕ СЪС СЕРВИЗЕН СПЕЦИАЛИСТ. 

ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО  НЕКА КАМИНАТА ДА СЕ ОХЛАДИ, РЕСТАРТИРАЙТЕ РЪЧНО 
ТЕРМОСТАТА. ВКЛЮЧЕТЕ КАМИНАТА ОТНОВО. 

НЕИЗПРАВНОСТ ВЪВ ВЕНТИЛАТОРА НА 
ТОПЛООБМЕННИКА 

СВЪРЖЕТЕ СЕ СЪС СЕРВИЗЕН СПЕЦИАЛИСТ. 

НЕИЗПРАВНОСТ В ТЕРМОСТАТ ЗА РЕСТАРТИРАНЕ СВЪРЖЕТЕ СЕ СЪС СЕРВИЗЕН СПЕЦИАЛИСТ. 

НЕЗИПРАВНОСТ В КОНТРОЛНОТО ТАБЛО СВЪРЖЕТЕ СЕ СЪС СЕРВИЗЕН СПЕЦИАЛИСТ. 

АЛАРМА СЕНЗОР ДИМНИ 
ГАЗОВЕ 

НЕИЗПРАВЕН СЕНЗОР ДИМНИ ГАЗОВЕ СВЪРЖЕТЕ СЕ СЪС СЕРВИЗЕН СПЕЦИАЛИСТ. 

СЕНЗОРЪТ ЗА ДИМНИ ГАЗОВЕ Е ЗИКЛЮЧЕН СВЪРЖЕТЕ СЕ СЪС СЕРВИЗЕН СПЕЦИАЛИСТ. 

АЛАРМА ВИСОКА 
ТЕМПЕРАТУРА 

НЕИЗПРАВЕН СЕНЗОР ДИМНИ ГАЗОВЕ СВЪРЖЕТЕ СЕ СЪС СЕРВИЗЕН СПЕЦИАЛИСТ. 

НЕЗПРАВНОСТ В КОНТРОЛНОТО ТАБЛО СВЪРЖЕТЕ СЕ СЪС СЕРВИЗЕН СПЕЦИАЛИСТ. 

НЕИЗПРАВНОСТ ВЪВ ВЕНТИЛАТОРА НА 
ТОПЛООБМЕННИКА 

СВЪРЖЕТЕ СЕ СЪС СЕРВИЗЕН СПЕЦИАЛИСТ. 

ЗАДАДЕНО ПРЕКАЛЕНО ГОЛЯМО КОЛИЧЕСТВО ПЕЛЕТИ 
НА МАКСИМАЛНА ОТОПЛИТЕЛНА МОЩНОСТ 

СВЪРЖЕТЕ СЕ СЪС СЕРВИЗЕН СПЕЦИАЛИСТ. 

ДИСТАНЦИОННОТО 
УПРАВЛЕНИЕ НЕ СЕ 
СВЪРЗВА 

ВЪЗМОЖНА ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ 

ОПИТАЙТЕ ДА ИЗКЛЮЧИТЕ ОТ ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО 
ВСИЧКИ ЕЛКЕТРОДОМАКИНСКИ УРЕДИ ИЛИ ДРУГИ 
УСТРОЙСТВА, КОИТО МОГАТ ДА ГЕНЕРИРАТ  
ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА. 

ДИСАНЦИОННОТО 
УПРАВЛЕНИЕ НЕ СЕ 
ВКЛЮЧВА 

ДИСПЛЕЯ Е ИЗКЛЮЧЕН ПРОВЕРЕТЕ БАТЕРИЯТА / НЕИЗПРАВНОСТ В 
ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ. 
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7. СЕРТИФИКАТ ЗА ИНСТАЛАЦИЯТА И ИЗПИТВАНЕ 

СЕРТИФИКАТ ЗА ИНСТАЛАЦИЯТА И ИЗПИТВАНЕ 

КЛИЕНТ:______________________________  Печат на продавача: 
УЛИЦА:_______________________________   
ГРАД:_________________________________ 
ПОЩЕНСКИ КОД:_______________________  Печат на инсталатора: 
ОБЛАСТ:______________________________ 
ТЕЛЕФОН:_____________________________ 
Дата на доставка:_______________________  Име:________________________________ 
Дата на доставка:_______________________  Фамилия:____________________________ 
Модел на съоръжението:________________  Адрес:_______________________________ 
Сериен номер:      Пощенски код: 
Година:       Град: ________________________________
        Телефон: 
 
Клиентът потвърждава, че след завършването на монтажа на уреда, работата е извършена 
професионално и в съответствие с указанията дадени в това ръководство. Със същото се заявява, 
че те са запознати напълно с функционирането на уреда и са наясно с информацията, която е 
необходима за правилната експлоатация, употреба и извършването на поддръжка на уреда. 
 

Подпис на КЛИЕНТА     Подпис на ПРОДАВАЧА/ИНСТАЛАТОРА 

 

 

СЕРТИФИКАТ ЗА ИНСТАЛАЦИЯТА И ИЗПИТВАНЕ 

КЛИЕНТ:______________________________  Печат на продавача: 
УЛИЦА:_______________________________   
ГРАД:_________________________________ 
ПОЩЕНСКИ КОД:_______________________  Печат на инсталатора: 
ОБЛАСТ:______________________________ 
ТЕЛЕФОН:_____________________________ 
Дата на доставка:_______________________  Име:________________________________ 
Дата на доставка:_______________________  Фамилия:____________________________ 
Модел на съоръжението:________________  Адрес:_______________________________ 
Сериен номер:      Пощенски код: 
Година:       Град: ________________________________
        Телефон: 
Клиентът потвърждава, че след завършването на монтажа на уреда, работата е извършена 
професионално и в съответствие с указанията дадени в това ръководство. Със същото се заявява, 
че те са запознати напълно с функционирането на уреда и са наясно с информацията, която е 
необходима за правилната експлоатация, употреба и извършването на поддръжка на уреда. 
 

Подпис на КЛИЕНТА     Подпис на ПРОДАВАЧА/ИНСТАЛАТОРА 
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8. ГОДИШНА ПОДДРЪЖКА 

Дата на 1-вата поддръжка ___________ / ____________ / ____________ 

 

 

 

(Печат на сервизния център) 

 

 

Дата на 2-рата поддръжка ___________ / ____________ / ____________ 

 

 

 

(Печат на сервизния център) 

 

 

Дата на 3-тата поддръжка ___________ / ____________ / ____________ 

 

 

 

(Печат на сервизния център) 
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9. СЕРТИФИКАТ ЗА ГАРАНЦИЯ 

Гаранция 

Гаранционният срок на пелетните камини е две години, считано от датата първоначален пуск на 
камината, но не по-дълъг от 30 месеца от датата на покупката. 

Предоставената гаранция е предмет на следните условия: 

Нашия квалифициран персонал ще ви предостави информация свързана с техническите и 
инсталационни проблеми, също така за проблеми свързани с поддръжката. 

Всички резервни части, които са подменени през периода на гаранцията, ще са в гаранция до 
изтичането на гаранционния период. 

Производителят не дължи обезщетения на клиента за неудобството причинено от 
невъзможността да се използва изделието през времето, което е необходимо за 
отремонтирането му. 

Ако е необходимо да се подмени изделието, производителят ще го достави до дистрибутора, 
който след това ще го достави на крайния клиент, следвайки същата процедура, както при 
покупката му. 

Гаранцията покрива отремонтирането или подмяната на дефектни части или компоненти или на 
цялото изделие по наша преценка. 

Когато имате нужда от съдействие, вие можете да бъдете попитани за следната информация: 

● сериен номер на изделието 

● модел на камината 

● дата на покупката 

● място на покупката 

● сериен номер на изделието 

● гаранционна карта попълнена от оторизиран сервизен център 

 

Гаранцията не покрива: 

● Монтаж, който не е извършен в съответствие с изискванията или от неквалифициран 
персонал (БДС EN 10683 и БДС EN 1443); 

● Първоначалното въвеждане в експлоатация не е извършено от оторизиран сервизен 
специалист; 

● Неправилна експлоатация, като например камина с по-малка от необходимата мощност 
(камината е включена да работи твърде дълго на максимална мощност); 



58 
 

● Годишната профилактика и поддръжка на камината е извършена от неоторизиран 
сервизен специалист; 

● Коминната система не е почистена. 

● Стъклото на вратата; 

●  Уплътнения; 

● Гаранцията не включва строителни дейности; 

● Повреда на хромирани и/или анодизирани и/или боядисани метални части или всякакви 
други обработени повърхности, ако се дължат на удар или триене с други метални части; 

● Повреда на хромирани и/или анодизирани и/или боядисани метални части или всякакви 
други обработени повърхности, ако се дължат на неправилна поддръжка и/или почистване 
чрез използване на химически препарати или агенти (тези части трябва да се почистват само 
чрез използване на вода); 

● Повреда в механични компоненти или части, дължащи се на неправилна употреба или 
монтаж, извършен от неоторизиран персонал или не в съответствие с инструкциите, които 
придружават изделието. 

Гаранцията не покрива следните разлики, които са свързани с естествените характеристики на 
покривните материали: 

● Покривни плоскости от камък, които са основна характеристика и гарантират тяхната 
уникалност; 

● Всякакви малки пукнатини или напуквания в керамичните покрития или покритията от 
майолика; 

● Всякакви разлики в нюансите или тоновете в керамичните покрития или покритията от 
майолика. 

ВНИМАНИЕ! След покупката на камината, запазете гаранционната карта, протокола от 
монтажа и настройка и документа за покупка на изделието (или копие на документа за 
покупка). 

ВАЖНО: 

EVA STAMPAGGI ПРЕПОРЪЧВА УСТАНОВЯВАНЕТО НА КОНТАКТ С НЕЙНИТЕ ДИСТРИБУТОРИ И 
СЕРВИЗНИ ЦЕНТРОВЕ. МОНТАЖЪТ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ПО ЗАКОН, КАТО НИЕ СИЛНО 
ПРЕПОРЪЧВАМЕ ПЪРВОНАЧАЛНОТО ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИЗДЕЛИЯТА ДА БЪДЕ 
ИЗВЪРШЕНО ОТ ОТОРИЗИРАНИ КВАЛИФИЦИРАНИ СЕРВИЗНИ СПЕЦИАЛИСТИ. EVA STAMPAGGI 
НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА СЪОРЪЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СА ВЪВЕДЕНИ В ЕКПЛОАТАЦИЯ ОТ 
ОТОРИЗИРАН СЕРВИЗ – ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЕКОТЕРМ ПРОЕКТ  И ТАКИВА, С НЕСПАЗЕНИ 
ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКПЛОАТАЦИЯ. ЗА ВСЯКАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПО ПРЕЗ ПЕРИОДА НА 
ЗАКОНОВАТА ГАРАНЦИЯ, ПРОЦЕДУРАТА ИЗИСКВА СВЪРЗВАНЕТО С ДИСТРИБУТОР ИЛИ 
ОТОРИЗИРАН СЛЕДПРОДАЖБЕН ЦЕНТЪР. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ за правилното изхвърляне на отпадъците от електрическо и електронно 
оборудване (ОЕЕО) в съответствие с Директива 2002/96/EC и последващо изменение 
2003/108/EC.  

Прилагането на този символ върху продукта определя, че той НЕ е отпадък, който може да се 
счита като общ, а трябва да бъде разрушен и изхвърлен в съответствие с действащите 
разпоредби в страната на употреба, като се гарантира, че специалните центрове за събиране са 
законово съвместими, както с изискванията за безопасност, така и с изискванията за опазване на 
околната среда. Отговорността за такова обезвреждане се носи от собственика и за да се 
избегнат санкции или неблагоприятни последици върху околната среда и здравето, съветваме 
директно да се свържете с общинските власти, местната структура, която отговаря за изхвърляне  
на отпадъците или търговец на дребно, за да научите повече за местата и начините на събиране 
на такива отпадъци. 

Правилното изхвърляне на отпадъците е важно не само за околната среда и здравето на 
жителите, но също така тази дейност включва оползотворяването на материали с последващи 
важни спестявания на енергия и ресурси. 
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Хасково 6300, бул. „Съединение” №67 

 

Централен офис:  
  тел.: 038/ 60 30 44; 60 30 46 
  факс: 038/ 60 30 45 
  e-mail: office_haskovo@ecotherm.bg 

Централен сервиз:  
 тел.: 038/ 60 30 39 
 факс: 038/ 60 30 45 
 e-mail: service_haskovo@ecotherm.bg
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