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Декларация за съответствие 
за горелки на течно гориво с принудителна тяга 

 
Ние, фабриката, сертифицирана под номер: AQF030, F-74106 ANNEMASSE Cedex, 
декларираме на наша отговорност, че изделията:  
 
E5.450 L-Z2  
E5.600 L-Z2  
отговарят на следните стандарти :   
EN 50165  
EN 55014 
EN 60335 
EN 60555-2 
EN 60555-3 
EN 267 
и са в съответствие с условията на Директивите:  
89/392/ЕЕС  индустриални машини  
89/336/ EWG  Директива за ЕМС 
2006/ 95/ EG  Директива за устройства с ниско напрежение 
92/42/ EWG Директива за работната ефективност  
 
97/ 23/ EWG Директива за съоръжения под налягане  
 
Тези изделия носят маркировка СЕ .  
 
Аннеммассе, 1 май 2008 г,    Дж. Хеп  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

Важни бележки 
 
Конструкцията и функциите на тези горелки отговарят на стандарт EN 267.  
Всички инсталационни и начални пускови работи и поддръжката трябва да се 
извършват от упълномощен сервизен инженер, който трябва да спазва всички 
съответни указания, директиви и спецификация.  
 
За осигуряване на безопасна, екологично съобразна и енерг-спестяваща 
експлоатация трябва да се спазват следните стандарти:  
 
DIN 4755  - Устройства на течно гориво, монтирани на отоплителни системи.  
 
EN 226 – Свързване на изпарителни горелки на течно гориво и горелки с 
принудителна тяга към отоплителни системи.  
 
EN 60335 -2  - Безопасност на електрическите устройства за домашна употреба.  
 
Място на инсталиране  
Горелката не бива да се експлоатира в присъствие на корозивни изпарения (напр. 
лак за коса, тетра-хлоретилен или въглероден тетрахлорид), големи количества 
прах, или високо ниво на влажността на въздуха (напр. в перални помещения).  
Осигурете вентилационен отвор със следните характеристики:  

- до 50 kW  : 150 cm2    
- за всеки допълнителен kW:  + 2 cm2 

Според местното законодателство, правилата могат да се променят.  
 
Не приемаме никаква гаранционна отговорност за загуба, повреда или щета, 
причинена от следното:  

- ползване от не-упълномощени лица – неправилна инсталация и/ или  
- начален пуск от страна на купувача или трето лице, включително 

монтиране на не-оригинални части.  
 
Предаване и инструкция за експлоатация  
Лицето, ангажирано с монтирането на горивната система, трябва да предостави на 
потребителя инструкция за експлоатация и поддръжка не по- късно от момента на 
предаване на съоръжението за употреба. Тези инструкции трябва да са изложени на 
видно място в зоната на инсталирането на нагревателното устройство, и трябва да 
включват адрес и телефон на най- близкия сервизен център за клиенти.  
 
Съвет към потребителя:  
Обслужвайте системата професионално поне една година . Препоръчва се да 
сключите договор за поддръжка, за да си осигурите безпроблемна работа.   
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Описание на горелката 
 

 

 
 

 

 

A1  Автоматична контролна кутия 
A4  Дисплей (по избор) 
B3  Монитор за пламъка 
F6  Уред за контролиране на налягането 
M1  Мотор на вентилатора 
M2  Мотор на помпата 
T1   Трансформатор на запалването 
102  Помпа със соленоидни клапани Y1 
и Y2 
Y10 Сервомотор на клапан  
2      Корпус на горелката 
3      Фиксатор на основата 
6      Тръба на горелката 
7      Електрически връзки 
13    Стартов бутон 
14    Капак на горелката 
105  Маркучи за гориво 
113  Въздушна кутия 

Описание на горелката 
Горелките за лек мазут Е5.450 L-Z2 и 
Е5.600 L-Z2 са проектирани да 
работят с допълнително олекотен 
мазут.  
Според стандартизацията на 
страните: 
Белгия: NBNT52.716 като стандарт 
или NBN EN590  за десулфатирано 
качество 
Германия: DIN51603 стандарт или 
ниска сяра. 
 

Окомплектовка на доставката 
Горелката се доставя в 3 отделни 
пакета: 

•  Горелка с инструкция за 
експлоатация, 
електрическа диаграма, 
списък с резервни части, 
информация за 
бойлерното помещение 

•  Смесително съединение 
с фланцово уплътнение 
и фиксиращ винт 

Налични аксесоари при поискване 
- Универсален контролер 
- Потенциометър 
- Дисплей, изписващ работни 

данни и грешки 
- Комплект релета за външно 

захранване на мотора, ако 
предпазителите в контролната 
мрежа са прекалено слаби. 

Горелките Е5... L-Z2 представляват 
напълно автоматични двустепенни 
горелки в моноблокова 
конфигурация. В рамките на 
съответната им мощност, те са 
подходящи за използване с всички 
бойлери, отговарящи на ЕN 303 
и/или за използване с всякакви 
топлогенератори съгласно DIN 4794 
или DIN 30697.  
За друго използване трябва да се 
поиска съгласието на производителя. 
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Технически данни 

Графики на мощността 
 

 E5.450 L-Z2 E5.600 L-Z2 
Мощност на горелката мин. – макс., kW 190-450 250-600 
Тестване – Емисионен клас Съгласно EN 267; емисионен клас 2 (Nox<185mg / 

kW при тестови условия 
Дебит на горивото мин. – макс., kg/h 16-38 21-51 
Подгряващ мазут Допълнително олекотен 
Контрол на въздушния клапан Сервомотор STA 4,5 
Контролно съотношение  1:2 
Електрическо напрежение 230 V – 50 Hz 
Консумация на електрическа мощност, W 870 
Приблизително тегло,  kg 32 
Мотор на вентилатора 420 W 
Превключвател за налягане  Настроен обхват: 0,5-5 mbar 
Степен на защита IP 41 
Контролен уред SH 213 
Монитор за пламъка MZ 770 S 
Трансформатор на запалването EBI-M 2 n 7.5 kV 
Помпа за горивото със соленоиден клапан A2L65C 
Помпа за мотора  140 W 
Нивото на шум съответства на VDI2715 dB(A) 72 
Макс. температура на средата 600C 

 
Типово означение: Е     = Обозначителна маркировка на   

производителя 
5      =  Размер 
600  =  Мощност 

L      = Лек мазут 
Z2   = Две степени с 2 
дюзи 

  

 

Графики на мощността 
Графиките на мощността са изразени като 
мощността на горелката спрямо налягане 
на пещта. 
Те съответстват на максималните 
стойности, отговарящи на EN 267, 
измерени в тестовата горивна камера. 
При избор на горелка трябва да се вземе 
предвид ефективността на бойлера. 

Изчисляване мощността на горелката: 
QF = QN 
          ηK 
 
QF   = Мощност на горелката (kW) 
QN  = Мощност на бойлера (kW) 
ηK  = Ефективност на бойлера (%) 
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Размери 
 
 

 
 
 
 
 
Разстояния 
Оставете разстояние поне 0,6 м от всяка 
страна на горелката за извършване на 
работа по поддръжката. 
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Функция 
 

Автоматична контролна кутия SH 213 
 

Натиснете R 
по време на 
... 

... води до... 

... по-малко 
от 9 
секунди... 

Отключване 
или 
заключване на 
контролната 
кутия 

... между 9 и 
13 секунди... 

Изтрива 
статистиките 
на контролната 
кутия  

... повече от 
13 секунди... 

Няма ефект 
върху 
контролната 
кутия 

  
Мигащ код Информация / причина за неизправност 

I I Чака одобрение от термостата на 
предварителния нагревател 

I I I Период на предварителна вентилация / 
предварително запалване 

I I I I I  Няма сигнал за пламък в края на 
безопасното време 

I I I I I  Своеволен пламък, открит по време на 
предварителна вентилация / 
предварително запалване 

I I I I I  – I I I I I  Ръчно предпазно затваряне (вижте и 
процедурата за заключване) 

Код 
І 

Ключ 
Кратък светлинен сигнал 
Дълъг светлинен сигнал 
Пауза 

Контролната кутия SH 213 за гориво 
контролира и следи горелката на 
принудителна тяга. Програмната 
последователност, контролирана от 
микропроцесор, осигурява максималната 
съгласуваност на времевите периоди, 
независимо от колебанията в подаваното 
електрическо напрежение или в температурата 
на средата. Дизайнът на автоматичната кутия я 
предпазва от ефектите на ограничената 
електроенергия. Когато подаваното 
напрежение падне под минималното си ниво, 
контролната кутия изключва – дори ако не е 
даден сигнал за неизправност. Контролната 
кутия отново се включва, когато напрежението 
възвърне нормалното си ниво. 
Информационна система 
Вградената визуална информационна система 
ви информира относно причините за  
всяко предпазно изключване.  Последната 
причина за неизправност се регистрира и 
информацията може да се възстанови при 
стартиране на системата – дори ако 
междувременно е имало прекъсване в ел. 
захранването. В случай на неизправност, 
светва индикатора LED на бутона  “Reset” (R) 
и свети, докато грешката бъде открита (тоест 
до нейното отстраняване или се поправи 
грешката в контролната кутия). 
Светлината прави пауза на всеки 10 секунди, 
за да направи мигащ код, предназначен да 
посочи причината за неизправността. 
Възможно е, като се използва програмата за 
дисплея (налична като аксесоар), да се получи 
по-нататъшна по-задълбочена информация за 
работата на системата и процедурите при 
неизправност. 
Заключване и отключване на системата 
Автоматичната кутия може да се заключи 
(вследствие на неизправност) и отключи 
(изчисти) чрез натискане на бутона  “Reset” 
(R), при условие, че системата е свързана към 
електрическото захранване. 
Ако се натисне бутона при нормален или 
режим стартиране, уредът преминава в режим 
на неизправност. Ако се натисне бутона, 
когато системата е в режим неизправност, 
автоматичната кутия се деблокира. 
! Винаги изключвайте ел. захранването преди 
да инсталирате или отстранявате 
автоматичната кутия. НЕ се опитвайте да 
отворите автоматичната кутия, тъй като вътре 
няма части, които да послужат за други цели. 
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Контролер температура  Преднагревател  Мотор на горелката  Клапан мазут  Регулиране  Трансформатор запалване  Монитор пламък  Сервомотор SM  Грешка  Отключване 
 
 

1  Активиране на автоматичната кутия (и 
предварителния нагревател) 
2 Активиране мотора на горелката и 
сервомотора на трансформатора за 
запалването се предвижва до положение 
пълно натоварване 
3 Сервомоторът се връща до частично 
натоварване 
4 Активиране на клапана за гориво 
5 Проверка на пламъка 

6 Изключване на 
трансформатора на запалването, 
горелката работи на частично 
натоварване 
7 Горелката работи, регулиране 
между частично и пълно 
натоварване 
0 Изключване на регулатора 
10 Режим неизправност 

tw    Време на изчакване на 
предварителния нагревател 
tlk    Време за отваряне на SM, 
предварителна вентилация и 
предварително запалване 
tr     Време за изключване на SM 
ts     Безопасно време 
tn     Време след запалване 
tv2   Минимално време между клапан за 
гориво 1 и 2 
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ФУНКЦИЯ 
 

Работна функция 
Предпазна функция 

 
Старт на горелката 

- В зависимост от топлинното изискване в регулатора на бойлера, автоматичната 
контролна кутия стартира програмната последователност.  

- Стартира вентилатора на мотора, активира се последователността на запалване. 
- Предварителна вентилация с отворен въздушен клапан (въздушният клапан се затваря 

само при изключване на горелката). 
- По време на предварителна вентилация 

- се следи екстракционното налягане на вентилатора  
- и се следи горивната камера за сигнал за пламък. 

     - Отваря се соленоидния клапан. 
     - Пламъкът започва да гори. 
     - Изключва се системата за запалване. 
 
Действие на горелката, регулиране между частично и пълно натоварване 
 
Горелката работи с 2 дюзи за нафта/течно гориво и при налягане на нафтата за частично и 
пълно натоварване. Налягането на нафтата се регулира чрез регулатор за налягане в помпата. 
Когато се открие искане от регулатора на бойлера, горелката превключва – след не по-малко 
от 13 секунди. 
 
Предпазна функция 
 
Предпазно изключване настъпва: 

- ако има наличие на пламък по време на предварителна вентилация (открит своеволен 
пламък) 

- Когато, по време на предварителна вентилация или работа, въздухът е недостатъчен 
- Ако няма пламък по време на старта (пускане на горивото) след 5 секунди (предпазен 

период) 
- Ако няма пламък след загуба на пламък по време на работа и е направен безуспешен 

опит да се повтори програмата. 
Лампата за неизправност светва винаги при настъпване на изключване. Системата може да 
бъде рестартирана (щом грешката е отстранена) чрез натискане на бутона “Release”. 
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Схематична диаграма 
1  Двустепенна помпа за гориво 
2  Регулатор за налягане на 
горивото 
3  Соленоиден клапан, пълно 
натоварване 
4  Помпа за гориво 

5  Мотор на помпа 
6  Соленоиден клапан, частично 
натоварване 
7  Вход дюзи 
8  Турбулатор 

  9  Мотор на горелка 
10  Мотор на вентилатор 
11  Въздушен клапан 
12  Ел. задвижване на въздушен 
клапан 
13  Превключвател за въздушно 
налягане   
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Опции за свързване 
 
Базата за свързване на контролната кутия има различни слотове за външни устройства (напр. 
брояч за работните часове). 
 
 Ел. захранване 230 V Старт Настроени сигнали 
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Схема на разполагане 

База за свързване 
 

 
Терми 
нал 

Описание Терми 
нал 

Описание 

1 Не се използва 30 Терминал 5 на контролната кутия 
2 Неутрален 31 Земя 
3 Земя 32 Неутрален 
4 Терминал В5 при щепсел Wiel. 4Р и терминал 4 на 

щепсел SM 
33 Терминал 9 на свързването (уред за контролиране на 

налягането) 
5 Фаза 34 Земя 
6 Земя 35 Неутрален 
7 Неутрален 36 Терминал 4 на контролната кутия 
8 Терминал 4 на контролната кутия 37 Земя 
9 Терминал 33 на свързването (мотор на помпа) 38 Неутрален 
10 Терминал 3 на контролната кутия 39 Фаза 
11 Неутрален 40 Земя 
12 Терминал А на контролната кутия 41 Неутрален 
13 Терминал 9 на контролната кутия 42 Земя 
14 Неутрален 43 Терминал 5 на контролната кутия и терминал В4 при щепсел 

Wiel. 7Р (1-ва степен) 
15 Терминал 7 на контролната кутия 44 Терминал В5 на контролната кутия и терминал 4 при щепсел 

Wiel. 7Р (2-ра степен) 
16 Неутрален 45 Неутрален 
17 Земя 46 Фаза 
18 Терминал 4 на контролната кутия (контакт на 

нагревателя) 
47 Терминал 3 на контролната кутия (7 на щепсел SM) 

19 Терминал 6 на контролната кутия (нагряване) 48 Терминал 6 на контролната кутия (8 на щепсел SM) (ако 
мостът между 4 и 6 или ако нагряването е топло, тогава 
Терминал 4 и 6) 

20 Терминал 5 на контролната кутия (клапан) 49 Терминал В на контролната кутия и терминал Т6/Т8 при 
щепсел Wiel. 4Р (9 на щепсел SM) 

21 Фаза 50 Терминал В5 при щепсел Wiel. 4Р  (4 на щепсел SM) и фаза на 
клапан 2 

22 Земя 51 Терминал В4 при щепсел Wiel. 7Р  (5 на щепсел SM) и фаза на 
клапан 1 (терминал 5 на контролната кутия) 

23 Неутрален 52 Неутрален 
24 Терминал Т2 при щепсел Wiel. 7Р 53 Терминал В на контролната кутия и терминал Т6 при щепсел 

Wiel. 7Р (1-ва степен) 
25 Терминал 9 на контролната кутия 54 Терминал С на контролната кутия (2 на щепсел SM) 
26 Не се използва 55 Терминал Т1 при щепсел Wiel. 7Р (3 на щепсел SM) 
27 Терминал Т8 при щепсел Wiel. 4Р  56 Терминал 1 на контролната кутия  
28 Терминал Т6 при щепсел Wiel. 4Р  57 Терминал 2 на контролната кутия  
29 Терминал Т7 при щепсел Wiel. 4Р  58 Терминал 9 на контролната кутия  
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ИНСТАЛИРАНЕ  
 

Сглобяване на горелката 
 

 

Монтиране на главата на горелката  
- Подгответе фиксиращата планка на 
горелката/ врата на котела, както е 
показано на чертежа  

- Нагласете вътрешния диаметър а на 
Ф 155 мм, 

- За да закрепите фланеца на главата 
на горелката, са необходими 4 
отвора М10 (диаметър на 
окръжността, по която се  
разполагат отворите – 200 -270 мм), 
както е на чертежа  

- Завинтете  болтовете М10 в 
планката на горелката и вратата на 
котела и нанесете изолационен 
материал. Продълговатите слотове 
с необходимите размери се 
разполагат по окръжност с 
диаметър < 270 мм. 

- Закрепете главата на горелката с 4 
шестограмни болта М10.   

 

 

Монтиране на тялото на горелката  
- Развийте двата винта на тялото на 
горелката до максимум, и  свалете 
напълно двата долни винта.  

- Поставете  на тялото на горелката  
косо спрямо върха и закачете двата 
винта в отворите на опората, 
предназначени за целта. 

- Притиснете тялото на горелката 
към фланеца и вкарайте долните 
два винта, 

- Затегнете всички винтове.  
Други позиции на горелката не са 
възможни.     

 

 

 

Инсталационна дълбочина на 
горелката и строителни работи   
При топло-генератори без охлаждана 
предна стена, освен ако 
производителят на котела не 
препоръчва друго, е необходима 
тухлена зидария 5, както е показано 
на илюстрацията. Зидарията не трябва 
да се подава от водещия ръб на 
горивната/пламъчната  тръба и трябва 
да има минимален коничен ъгъл от 
60о. Пространството между тухлите и 
горелката трябва да се запълни с 
еластичен, не-горим изолационен 
материал 6.  
При котли с реверсивно горене, 
трябва да се спазва минималната 
дълбочина на монтаж А на тръбата на  
горелката, съгласно инструкциите на 
производителя.   
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ИНСТАЛИРАНЕ  
Проверка и настройка на главата на горелката 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проверка на главата на горелката  
 
Инсталиране на главата на горелката:  
- Свалете 2-та фиксиращи винта от капак S. 
- Свалете капака чрез ринг 3 
- Монтирайте смесителя в горивната тръба, 
- Прекарайте маркучите и кабела за запалване през гумените шайби и закрепете капака.  
- Включете кабела към трансформатора. 
- Свържете горивните маркучи към помпата, при това внимавайте за свързването на първа и 
втора степен, като следите маркировката на помпата и маркучите.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 B C D E 
E5.450 4 6 4 3 
E5.600 4 6 4 3  

При използване на дюза тип 45о , 
добавете 3 мм към стойността на 
размер В  
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Подаване на гориво 

Електрическо захранване 
 
За подробности за схемите и размерите на 
засмукващи системи за леко дизелово 
гориво, моля отнесете се към брошура 
122887.  
- Свържете горивните маркучи към 
горивната помпа и ги прекарайте през 
страничния отвор на кутията.  
- Поставете горивния филтър с функция на 
отдушник (препоръчителен размер на 
мрежата 70 µm) така, че връзките на 
горивните маркучи да не са под 
напрежение или пречупени.  
- Спазвайте правилното съединяване на 
входните и изходни маркучи.  
Преди началния пуск, напълнете горивната 
помпа на ръка и проверете всички 
съединения за утечка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подаване на гориво 
Внимателно инсталирайте подаващата 
система съгл. Стандарт DIN 4755, при 
пълно съблюдаване на приложимите  
местни правила и наредби, за да се 
осигури безопасната работа на системата. 
Горелката е оборудвана с със 
самозареждаща се помпа, която трябва да 

се свърже чрез вентилационен филтър, за 
да функционира като двупътна помпа.  
Моля спазвайте следните основни 
положения:  
- Максимално налягане на помпата < 2 
бар.  

Максимално засмукване при помпата < 0,4 
бар.     
 
Цялата електрическа инсталация и свръзки 
трябва да бъдат изпълнени от 
квалифициран сервизен инженер. 
Правилата и разпоредбите на VDE и EVU 
трябва да се съблюдават.  
Електрически връзки  
- Проверете дали захранването е 
както е зададено (220 V, 50 Hz)  
Предпазител за котела: 10 А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Свързване към електрическата мрежа 
Горелката трябва да може да се разединява 
от мрежата с универсален ключ. Горелката 
и термо-генератора (котела) са свързани с 
един 7Р и един 4Р контактна връзка, 
Диаметърът на кабелите към тези щепсели 
трябва да бъде 8,3 и 11 мм. 
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ПУСК 

Предпускова проверка 
Данни за настройка на горелката 

 

Пред-пускова проверка 
Преди пускане на горелката за 
първи път трябва да се извършат 
следните тестове и проверки:  
- Правилна  сглобка на горелката по 
спецификациите. 
- правилни настройки според 
данните за настройка. 
- Настройка на смесителя 
-Термо-генераторът трябва да се 
сглоби и да е готов за работа. Да се 
спазват инструкциите за 
експлоатация на производителя на 
термо-генератора.  
-Всички ел. съединения да са 
правилно инсталирани.   
 

- Термо-генераторът и 
отоплителната система да са 
заредени с достатъчно вода. 
Циркулиращите елементи да 
работят.  

-  Температурния контролер, 
ключът за налягане и защитните 
устройства за намаляване на 
водата и други съоръжения за 
безопасност и съществуващите 
ограничители трябва да са 
правилно свързани и в работен 
порядък.  

- Отходните пътища за изгорелите 
газове не трябва да са запушени и 
подаването на въздуха, ако има 
такова, да функционира.   

- Да се осигури адекватен достъп на 
свеж въздух.  

- Да се инсталира устройството за 
възстановяване на нагряването 
- Горивните резервоари да са 
пълни.   
- Гориво-проводите да се сглобят 
по професионален начин, да се 
проверят за утечки и да се продухат 
с въздух.  
- Да се осигури стандартна точка за 
измерване за анализ на изгорелите 
газове. Димо-отводите към тази 
точка трябва да не пропускат 
въздух, за да се избегне 
неправилното измерване.   

 
Горелка  Мощност на 

горелката kW 
Разход на 
гориво kg/h 

Дюза   (Gph) Налягане 
на помпа 
(bar) 

Размери 
Y (мм) 

Позиция на 
въздушна клапа 

Клапа за 
2-степен 

1-ст. 2-ст. 1-ст. 2-ст.   
1-ст. 

 
2-ст. 

 
1-ст. 

 
2-ст. Danfoss 

45oB или 60oB 
Danfoss 
45o B 

  

Cam IV Cam I 

 
Cam III 

212 325 17.9 27 3.75 2.5 15 30 32 50 40 

225 350 19 29.5 3.75 3 15 30 32 60 40 

 
E5.450 
L-Z2 247 370 20.8 31 3.75 3.75 15 30 32 90 40 

275 430 23 36 5 3.75 15 30 38 60 45 

275 470 23 40 5 4.5 15 30 38 70 45 

 
E5.600 
L-Z2 310 550 26 46 5.5 5 15 40 40 90 45 

 
При използван на дюза тип 45о, вж. стр. 29   
 
Горните данни за настройка отговарят на фабричните настройки. Предварителните настройки са 
дадени на сив фон.  
Тези настройки позволяват на горелката да работи при нормални условия, но все пак, проверявайте 
внимателно настройките, тъй като отделните инсталации може да изискват определени корекции.  
За осигуряване на благоприятно стойности на горенето трябва да се използват следните дюзи:  
 Danfoss        /   Steinen  
 

 

Настройка на регулатора на налягането на 
въздуха 

- Свалете прозрачния капак, 
- Регулирайте налягането на въздуха 

предварително на минимум.  
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Пуск 
Настройване налягането на горивото 
Преустройство за работа с една тръба 

 

 

Настройване налягането на горивото 
Налягането на горивото и оттам работата на 
горелката се настройва чрез регулатора за 
налягане на горивото 6 за степени 1 и 2. 
Свържете манометър в точка 4 ( с резба R1/8”). 
Завъртете: 
- по часовниковата стрелка за увеличаване на 
налягането 
- и обратно на часовниковата стрелка за 
намаляване на налягането 

Легенда: 
1  Връзка за засмукването               G 1/4 
2  Връзка за възвръщателна тръба G 1/4 
3.1 Изход дюза Степен 1                 G 1/8 
3.2 Изход дюза Степен 2                 G 1/8 
4  Връзка на манометъра                 G 1/8 
5 Връзка на вакуумметъра или противоналягане 
(за вакуумметър или манометър)   G 1/8 
6 Контролер за налягане на маслото 
7 Връзка на манометъра 

Проверка на отрицателното налягане 
Вакуумметърът, използван за проверка на 
отрицателното налягане (с резба R1/8”) трябва да 
се свърже в точка 5. Максимално разрешеното 
отрицателно налягане е 0.4 бара. По-високото 
отрицателно налягане ще превърне нагрято гориво 
в газ, което ще доведе до стържене в помпата. 

 

 
 
 

Преустройство за работа с една тръба 
Горелката се доставя  с помпа, предварително 
настроена за работа с две тръби. Отстранете 
байпасен винт V за работа с една тръба. 
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Контрол на въздушния поток 
 
Въздухът за горене се регулира в две точки: 

� Налягането чрез отвора между турбулатора и тръбата на горелката. 
� Всмукването чрез въздушния клапан, задвижван от сервомотор Y10. 
 
 

Контрол на въздушния поток в 
главата на  горелката 
въздейства на количеството 
въздух, както и на смесителната 
зона и въздушното налягане в 
тръбата на горелката. Завъртете 
регулиращ винт А по 
часовниковата стрелка за 
увеличаване на въздушния поток 
и обратно на часовниковата 
стрелка за неговото намаляване. 
- по часовниковата стрелка = 
увеличен въздушен поток 
- обратно на часовниковата 
стрелка = намален въздушен 
поток 

� Регулирайте величина Y  
съгласно таблицата с 
настройки (виж стр. 31) 

Регулиране на въздушния 
поток чрез въздушния клапан 
Величината на входа на 
въздушния поток се получава 
чрез въздушния клапан, 
задвижван от сервомотор Y10. 
Положението на въздушния 
клапан се настройва чрез 
регулиране на ексцентрици І – 
ІV. 

Сервомотор Y10 
1 Четири червени регулируеми 
ексцентрици 
2  Маркировка, указваща 
положението на ексцентрика 
съгласно скала № 4 
S  Регулируеми винтове за 
ексцентрици 
4  Три скали с деление от 0 до 
1600 
5  Индикатор за настройване на 
въздушния клапан 
6  Подвижна връзка с щепсел и 
контакт 

 
 
 
 

 

Функция на ексцентрика 
І    2-ра степен 
ІІ   Затваряне на въздуха 
ІІІ 2-ра степен контрол на 
соленоидния клапан 
ІV 1-ва степен  
! Ексцентрик ІІІ трябва да бъде 
регулиран на стойност между 
ексцентрици І и ІV. 

Регулиране 
� Отстранете капака 
� Регулирайте 

ексцентриците чрез 
винтове S според 
приложената таблица. 
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Регулиране на горелката 
 

Стартиране на горелката 
Стратирайте горелката чрез 
активиране регулатора на бойлера. 
За да се продуха изцяло 
тръбопровода за гориво по време 
на предварителната вентилация, 
развъртете кухия винт на горивния 
филтър. Не позволявайте 
отрицателното налягане да падне  
под 0,4 бара по време на това 
действие. Когато горивото започне 
да тече без мехурчета, а филтърът 
е пълен с гориво, завийте кухия 
винт. 
 
! Пазете се от експлозия! 
Постоянно проверявайте за 
емисии на СО, СО2 и сажди по 
време на регулирането. В случай 
на натрупване на СО и/или 
сажди, оптимизирайте 
горивните настройки. 
Пропорцията на СО не трябва да 
надвишава 50ррm. Сажди-
индекс<1. 

Настройка степен 1 (ексцентрик ІV) 
� Поставете горелката в степен 1. 
� Налягането на маслото се 

настройва чрез винт 6  според 
изискваната работа на горелката. 
Тук трябва продължително да се 
проверяват горивните настройки 
(тест за емисия на СО, СО2, 
пушек). При необходимост 
регулирайте количеството въздух 
или регулирайте с нараствания. 

� За да увеличите количеството 
въздух: преместете ексцентрик ІV 
на по-високо положение върху 
скалата. 

� Поставете горелката за кратко в 
степен 2 и веднага върнете в степен 
1. Моторът на въздушния клапан 
възприема новото положение за 
минимално натоварване. 

� За да намалите количеството 
въздух: преместете ексцентрик ІV 
на по-ниско положение върху 
скалата, сервомоторът автоматично 
заема положение. 

 
Оптимизиране на горивните 
стойности 
При необходимост оптимизирайте 
горивните стойности чрез регулиране 
положението на турбулатора 
(величина Y). Това може да се 
използва за въздействие върху 
стартирането, пулсациите и горивните 
стойности. 
Намаляването на величина Y от 
скалата увеличава стойността на СО2, 
което затруднява стартовите условия. 
При необходимост адаптирайте 
количеството въздушен поток чрез 
регулиране настройките на въздушния 
клапан. 
 
 

Настройка степен 1 (ексцентрик ІV) 
� Преминете към степен 2 в щепсел 4Р. 
� Дюзата за масло степен 2 е 

включена. 
� Тук трябва продължително да се 

проверяват горивните настройки 
(тест за емисия на СО, СО2, пушек). 
При необходимост регулирайте 
количеството въздух или 
регулирайте с нараствания. 

� Ако се изисква промяна в налягането 
на маслото в степен 2, трябва да се 
коригират настроените стойности в 
степен 1. 

� За да увеличите количеството 
въздух: преместете ексцентрик І на 
по-високо положение върху скалата, 
сервомоторът автоматично заема 
положение. 

� За да намалите количеството въздух: 
преместете ексцентрик І на по-ниско 
положение върху скалата. 

� Поставете горелката за кратко в 
степен 1 и веднага върнете в степен 
2.  

� Въздушният клапан се премества в 
новото положение. 

 
ВАЖНО: Наблюдавайте 
минималната изисквана температура 
на димния газ, според инструкциите 
на производителя на бойлера и 
съгласно изискванията за 
тръбопроводи за отработени газове с 
цел предотвратяване формиране на 
конденз. 
� Ако величина Y трябва отново да 

бъде коригирана при настройване на 
степен 1, проверете настройките на 
степен 2. 

Настройване точка на превключване, 
соленоиден клапан степен 2 
(ексцентрик ІІІ) 
� Превключете горелката няколко пъти 

от степен 1 до степен 2. Регулирайте 
ексцентрик ІІІ така, че да има плавен 
преход от степен 1 до степен 2. 

 

Регулиране превключвателя за 
въздушното налягане 
� Поставете горелката на минимум. 
� Увеличете стойността, докато 

превключвателят за въздушното 
налягане затвори горелката. 

� Настройте превключвателя за 
въздушното налягане на 80% от 
изключващото налягане. 
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Обслужване 

Поддръжка 
 

Всички дейности по 
обслужването на бойлера и 
горелката трябва да се 
извършват от обучен специалист 
по нагревателни уреди. 
Препоръчва се сключване на 
договор за поддръжка с цел да се 
осигури, че обслужването ще се 
извършва в предписаните 
периоди. 
 
!  
� Изключвайте ел. захранването 
ПРЕДИ извършване на 
поддръжка или почистване. 

� Използвайте само оригинални 
резервни части. 

 
Препоръчителна годишна поддръжка на горелката: 
- Тестване на горелката и замерване на бойлера при 
пристигане. 
- Почистване на смесителното отделение и при 
необходимост смяна на дефектни части. 
- Почистете диска и перката на вентилатора и проверете 
подвързването на помпата. 
- Проверете дюзите за масло и при необходимост 
сменете. 
- Проверете или сменете масления филтър. 
- Визуална инспекция на масления маркуч, сменете при 
необходимост. 
- Визуална проверка на електрическите компоненти, 
поправете при необходимост. 
- Проверете пуска на горелката. 
- По време на работа на горелката проверете налягането 
на маслото и вакуума в помпата на горелката. 
- Проверете изправността на детектора за пламък и 
контролната кутия. 
- Коригирайте настроените стойности при необходимост. 
- Редактиране на отчета за замерване. 
 
Общи проверки 
- Проверете изправността на превключвателя за аварийно 
спиране. 
- Визуална проверка на тръбопровода за гориво в 
бойлера. 

 
 

 

Проверка на горивната глава 
� Отстранете кожуха на горелката. 
� Отстранете фотоелектрическа 
клетка 1  и избършете с чист сух 
парцал. 

� Изключете кабел за запалване 2 от 
трансформаторната страна. 

� Разхлабете двата винта на капака S. 
� Сменете дюзата. 
� Отстранете капака и извадете 
смесителната запалителна система. 

� Проверете запалителните електроди 
и кабела за запалване 2, сменете 
при необходимост. 

� Почистете турбулатора. 
� Проверете настройките при 
сглобяване. 
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Почистване филтъра на помпата 
Филтърът е разположен вътре в кожуха на помпата. Той 
трябва да се почиства при всяко обслужване на системата. 
� Затворете затварящия клапан за гориво. 
� Поставете подходящ съд под помпата за събиране на 
горивото. 

� Развийте винтовете и отстранете капака. 
� Отстранете филтъра и почистете или сменете. 
� Поставете филтъра обратно, сложете капака с ново 
уплътнение и затегнете. 

� Проверете дали винтовете са здраво затегнати. 
� Отворете затварящия клапан за гориво. 
� Проверете налягането и дали има течове. 

 
Смяна на важни компоненти 

 
 

 
 
 
 

 
Почистване на въздушната кутия 
� Отстранете фиксиращи винтове Q 
на въздушната кутия 

� Извадете въздушната кутия, 
почистете и отново сглобете в 
обратна последователност. 

� Проверете дали положението на 
въздушния клапан и сервомотора е 
правилно. 

 
Почистване на въздушния 
вентилатор 
� Отстранете кабела за запалване от 

трансформатора за запалване. 
� Отстранете фотоклетка 1. 
� Отстранете капака на корпуса. 
� Извадете щепсела на кабела на 

мотора. 
� Извадете щепсела на мотора на 

помпата. 
� Извадете магнитния бобинен 

конектор в помпата. 

�  Отстранете 6 фиксиращи винта на 
корпуса. 

�  Поставете корпуса и го задръжте в 
положение за поддръжка (вижте 
фигурата). 

�  Отстранете фиксиращ винт W и 
миещото устройство за вентилатора. 

�  Отстранете вентилатора, почистете, 
сменете при необходимост и 
сглобете по обратен ред. 

 
 
Почистване на капака 
� НЕ използвайте продукти на хлорна 
основа или абразивни продукти. 

� Почистете капака с вода и подходящ 
почистващ продукт. 

� Поставете обратно капака. 

! Предпазни мерки 
След всяка интервенция 
проверявайте горенето в реални 
работни условия (затворени 
врати, поставен капак и т.н.). 
Отбелязвайте резултатите в 
съответните отчетни формуляри. 
 
Проверка температурата на 
димния газ 
� Редовно проверявайте 
температурата на отработения 
газ. 

� Почиствайте бойлера винаги, 
когато  температурата на 
димния газ надвиши 
настройката за старт с повече 
от 300

К. 
� За да се улеснят проверките, се 
препоръчва използването на 
дисплей за температурата на 
димния газ.  
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Смяна на тръбата за горене 
� На корпуса на горелката: 
- извадете електрическите кабели от 
смесителната глава 
- отстранете винтовете от долната част на 
прикрепващата глава 
- отстранете винтовете от слотовете в 
прикрепващата глава 
- отстранете корпуса, оставете на една 
страна (внимавайте с маркучите за 
гориво) 
•  Отстранете прикрепващата глава от 
бойлера: 

- отстранете 4 фиксиращи гайки от 
фланеца на горелката 
- отстранете смесителното отделение от 
вратата на бойлера 

•  Разглобете тръбата за пламък: 
- отстранете 3 фиксиращи винта 
Х на предната страна на 
прикрепващата глава. 
- завъртете тръбата за пламък и 
извадете от байонетната 
ключалка. 
•  Сменете тръбата за пламък и 
сглобете по обратен ред. 

•  Запълнете пространството 
между вратата на пещта и 
тръбата на горелката с 
огнеупорен материал. 

 

Смяна на мотора 
•  Разглобете въздушния вентилатор по 
гореописания начин. 
•  Отстранете 4 Т винта. 
•  Моторът на горелката сега се държи в 
кожуха от скоби, което прави излишно 
задържането на мотора на място докато се 
развиват Т винтовете. 
•  Отстранете опорните скоби като 
плъзнете нагоре. 
•  Сглобете новия мотор по обратен ред. 
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Отстраняване на неизправности 
 
Диагноза на неизправността и ремонт 
Преди диагностициране на неизправност 
проверете дали са изпълнени основните 
изисквания за правилна работа: 
1. Системата свързана ли е към ел. захранването? 
2. Има ли гориво в резервоара? 
3. Отворени ли са всички затварящи клапани? 
4. Правилно ли са настроени всички регулиращи и 
предпазни устройства (термостат на бойлера, 
детектор за ниско ниво на водата, превключватели 
за краен лимит и др.)? 
 
Ако неизправността не може да бъде отстранена 
след проверка на горепосочените въпроси, 
проверете индивидуалните компоненти на 
горелката 

•  Наблюдавайте светлинните сигнали, като 
тълкувате тяхното значение по долната 
таблица. 

Използвайте програмата за разчитане 
(предлага се като допълнителен аксесоар) за 
получаване на по-нататъшна задълбочена 
информация относно работата на контролната 
кутия и процедурите при неизправност. 
 
НЕ се опитвайте да поправяте предпазните 
компоненти. 
 
! Сменяйте ги с оригинални разервни 
части. 

 
 

Неизправност Причина Решение 
След изключване на термостата 
горелката не стартира. 
 
 
 
Автоматичното отделение не 
изписва съобщение за грешка. 
 

Ограничено ел. подаване или 
спиране на захранването. 
Няма искане за нагряване през 
термостата. 
 
Неизправност в автоматичната 
кутия. 

Установете причината за ограниченото 
ел. подаване или спиране на 
захранването. 
Проверете термостта. 
 
Сменете автоматичната кутия. 

При пуск горелката стартира за 
много кратко време, след това 
изключва и издава следния сигнал: 
І І І І І – І І І І І 
 

Автоматичната кутия е била 
нарочно заключена. 

Пренастройте автоматичната кутия. 

След изключване на термостата 
горелката не стартира и издава 
следния сигнал: 
І І І І І 
 

Своеволен пламък по време на 
предварителна вентилация или 
предварително запалване. 

Сменете соленоидния клапан. 

Горелката стартира, кратко време 
след активиране на запалителния 
трансформатор превключва на 
режим неизправност, издавайки 
следния сигнал: 
І І І І І 

Няма пламък в края на 
предпазния период. 

Проверете нивото на горивото в 
резервоара. 
Допълнете резервоара според 
изискванията. 
Отворете клапаните. 
 
Проверете налягането на горивото и 
работата на помпата, куплунгите, 
филтъра, соленоидния клапан. 
 
Проверете мрежата за запалване, 
електродите и техните настройки. 
Електродите трябва да се почистят. 
Почистете устройството за следене на 
пламъка или го сменете. 
 
Сменете следните елементи: 
Електроди, 
Кабел за запалване, 
Трансформатор, 
Дюза. 



 25 

ГАРАНЦИОННИ   УСЛОВИЯ 

 
Производителят гарантира за правилната и безотказна работа на изделието само 

при спазени изисквания за монтаж и експлоатация, при въвеждането в действие и 
при обслужването. 

 
ГАРАНЦИЯТА НЕ ВАЖИ при: 
- неспазени условия за монтаж и експлоатация 
- правен опит за отстраняване на дефекта от купувача или от други неупълномо-

щени лица 
- неправилно съхранение и транспортиране 
Всеки гаранционен ремонт трябва да бъде записан в гаранционната карта. 
Гаранционният срок се прекъсва за времето от рекламацията до отстраняване на 

повредата. 
 
Гаранционният срок е 24 месеца. 
Гаранцията на изделието започва да тече от деня на въвеждането му в 

експлоатация, но не повече от 18 месеца от датата на продажба. 
Гаранцията важи само при представена фактура и оригинална гаранционна карта. 

 
 

СПИСЪК НА ПРОВЕДЕНИТЕ ГАРАНЦИОННИ РЕМОНТИ 
 

 
Дата на 

постъпване 
в сервиза 

 
Описание на дефекта 

 
Дата напредаване на 

клиента 

 
Подпис на лицето, из-
вършило ремонта 
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“ЕРАТО” АД – Хасково 

 
Фирма продавач: .......................................................................... 
 
 

ГАРАНЦИОННА  КАРТА 
 

 
 

Изделие: .................................................................................................. 
 

Фабр. номер ..................................    Дата на произв.: ............................ 
 

Гаранционен срок: ................................................................................... 
 
 
 

Купувач: .........................   Продавач: ............................ 
(подпис)                (подпис) 

 
 
 
 
 
 
 

Въведен в експлоатация на: ................................................................. 
           (дата) 

 
 

Сервизна организация/техник: ............................................................. 
(подпис и печат) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гаранционният срок е 24 месеца. 
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Списък на  
оторизираните представители на “ЕРАТО”, осигуряващи гаранционна и 
следгаранционна поддръжка 
 
 
 
 
 
 
Бургас 
Бургас 
Варна 
Варна 
В.Търново 
Видин 
Враца 
Г.Оряховица 
Добрич 
Казанлък 
Казанлък 
Кърджали 
Кюстендил 
Ловеч 
Пазарджик 
Петрич 
Плевен 
Пловдив 
Пловдив 
Русе 
Русе 
Самоков 
Смолян 
София 
София 
София 
София 
Ст. Загора 
Хасково 
Хасково 
Шумен 
Ямбол 
 

ЕТ “Ив-8-Ив. Русинова” 
“Термал Инженеринг”ООД 
“Зизи”ООД 
“Стубел - 5” ЕООД 
СД “Термоавтоматика” 
ЕТ “Климат 90-В.Маринов” 
“ ГИЛ” ООД 
“НИКО - 96”ЕООД 
ЕТ”Зизи-Ст.Зеленченко” 
“Термокомфорт-Б-я” ООД 
“Мевида” ООД 
“МК” ООД 
ЕТ “Маряна Христова” 
“Термоинвест”ЕООД 
ЕТ”Валисто-В.Димитрова” 
“Латока” ЕООД 
“Принт Консулт”ООД 
“В.С.инженеринг” ООД 
“Термаексперт плюс” ООД 
ЕТ “Стема - Ст. Радев” 
“ Аква Терм” ООД 
“Зарев” ООД 
ЕТ”Пирея-Илия Жайгаров” 
“Ваджо комерс” ЕООД 
“Некотерм”ООД 
“ЕРАТЕРМ ТОТАЛ”ООД 
“Протерм 2005” ООД 
ЕТ “ФАН - В. Филипов” 
“Ерато Инженеринг”ООД 
“Ерато Клима”ООД 
“Топлоснаб. 2000” ООД 
ЕТ “Нора - ГКП” 
 

056 / 81 29 41 
056/ 81 09 17 
052/ 51 06 55 
052/ 61 37 19 
062/ 63 97 47 
094/ 60 70 10 
092/ 65 44 95 
0618/ 6 47 67 
058/ 60 55 64 
0431/ 6 37 67 
0431/ 6 41 11 
0361/ 6 20 80 
078/ 52 36 74 
068/ 60 00 13 
034/ 44 24 34 
0745/ 6 18 43 
064/ 83 82 90 
032/ 96 07 71 
032/ 66 69 99 
082/ 82 82 37 
082/ 82 35 63 
0722/ 2 92 34 
0301/ 6 53 72 
02/ 962 10 85 
02/ 973 33 03 
02/ 875 10 25 
02/ 945 15 40 
042/ 25 70 14 
038/ 66 55 53 
038/ 66 12 00 
054/ 83 09 80 
046/ 66 94 09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Забележка: “ ЕРАТО” си запазва правото да извършва промени в 
горепосочения списък. 
 
Централен сервиз: Хасково 038 / 60 30 39 
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