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1. ИНФРОМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ СВЪРЗАНА С БЕЗОПАСНОСТТА. 
 
Инструкцията за монтаж, експлоатация и поддръжка на автоматизираната горелка за 
пелети серия „GP xx gsm” е предназначена за потребители и оторизирани сервизни 
специалисти.  
 
Потребителят е необходимо да знае следното: 
 Всички дейности по инсталирането на пелетната горелка могат да се извършват 

само от оторизирани монтажници, получили права за това от компетентните 
органи; 

 Всички дейности по електрическата инсталацията трябва да се извършват само 
от електротехници; 

 Първоначалното техническо въвеждане в експлоатация, включващо оглед на 
изпълнението на инсталацията, настройки и пускане на пелетната горелка в 
действие трябва да бъде осъществено от лице, упълномощено от представител 
на производителя. 

 
При монтажа, пуска, настройката и въвеждането в експлоатация на автоматизирана 
горелка за пелети серия „GP xx gsm” спазвайте: 
 Всички правни разпоредби за техника на безопасност; 
 Разпоредбите за опазване на околната среда; 
 Разпоредбите за монтаж, пуск и настройка; 
 Хармонизираните разпоредби на европейския съюз, приложими у нас. 

 
Моля следвайте точно описаните инструкции за безопасност, за да избегнете рискове 
и вреди за хората, имуществени вреди и щети, както и замърсяване на околната 
среда. 
 
Моля, обърнете внимание на следните символи в настоящата инструкция: 
 
  Опасност 
  Този символ предупреждава потребителя за опасност за здравето на  
  човека.   
 
 
  Внимание 
  Този символ предупреждава потребителя за опасност от вреди за 
                        имуществото и околната среда. 
 
  Информация 
  Този символ предоставя на потребителя допълнителна информация. 
 
 
                        В настоящото ръководство се използва обозначение „GP xx gsm”, което 

включва модела на пелетна горелка „GP 25 gsm” с инсталирана 
топлинна мощност 25kW и пелетна горелка „GP 32 gsm” с инсталирана 
топлинна мощност 32kW.  

 
 В интерес на Вашата безопасност е да се запознаете подробно и 

внимателно с тази инструкция преди предприемане на действия по 
монтажа и експлоатацията на това съоръжение. Неспазването на 
указанията по-долу може да доведе до щети и фатални последици, за 
които фирмата производител не носи отговорност. 
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2. ОПИСАНИЕ И ПРЕДИМСТВА НА АВТОМАТИЗИРАНА ГОРЕЛКА ЗА ПЕЛЕТИ  

СЕРИЯ „GP xx gsm”. 
 
Автоматизираната модулираща горелка за оползотворяване на дървесни пелети серия 
„GP xx gsm” е предназначена за монтиране на водогрейни котли и други съоръжения. 
Горелката оползотворява дървесни пелети и друг вид биомаса, описана по-долу, като 
получената топлинна енергия се усвоява от топлообменната повърхност на котелното 
тяло, към което е монтирана или друг консуматор на топлинната енергия. 
 
Комплектът на пелетната горелка серия “GP xx gsm” се състои от: 

 Основен модул с демонтируема скара – 1бр.; 
 Горивоподаващ шнек – 1 бр.; 
 Гъвкава тръба – 1 бр. със скоби за стягане – 2 бр.; 
 Чифт работни ръкавици – 1бр; 
 Ръководство за експлоатация – 1бр.; 
 Опаковка на основния модул – 1бр.; 
 Опаковка на горивоподаващия шнек – 1бр; 
 Инструкция за потребителя за монтаж, експлоатация и поддръжка на 

горелка за пелети серия „GP xx gsm” – 1 брой. 
 
Пелетната горелка серия “GP xx gsm” може да оползотворява следните видове горива: 
 Дървесни пелети с диаметър Ø 6-8 mm, клас ENplus-A1, съгласно стандарт EN 

14961-2:2010 или с категория: A, AB, B съгласно методиката, разработена и 
прилагана от фирмата-производител; 

 Изсушени костилки (от череши, от вишни); 
 Смес от пелети и костилки (например в съотношение 50% - 50%); 
 Друга биомаса под формата на пелети, но след одобрителен тест в 

лабораторията на фирмата-производител. 
 
Пелетната горелка серия „GP xx gsm” е оборудвана с: 
 Микропроцесорен контролер, който управлява работата на модулите на 

горелката; 
 Дисплей с клавиатура, показващ режима на работа на горелката и чрез които се 

прави настройка на работните параметри; 
 Вентилатор за подаване на въздух за горене с датчик на Хол, чрез който се 

следи честотата му на въртене; 
 Електрически нагревател, чрез който се разпалва горивото; 
 Шнек за автоматизирано подаване на горивото от бункер към горелката; 
 Горивна камера, в която се реализира оптимизиран горивен процес; 
 Демонтируема скара, така че да осигури лесно почистване на горивната камера; 
 Фотосонда за динамично следене на горивния процес; 
 GSM модул – опция; 
 Реверсивен термостикер за индикация на работния режим на системата и 

необходимостта от почистване на съоръжението/комина, към което е 
монтирана; 

 Нереверсивен термостикер за индикация на регистрирано прегряване на 
горелката, предпоставка за отказ на гаранция. 

 
Горелката е снабдена с: 
 Система за автоматично разпалване на горивото; 
 Система за автоматично подаване на горивото към горивната камера; 
 Система за сигурност, която блокира горелката в случай, че тръбата за 

подаване на пелети бъде загрята вследствие на аварийни ситуации; 
 Фотосонда за динамично следене на горивния процес; 
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 Система за модулиране на дебита на въздуха в процеса на разпалване на 
горивото; 

 Система за модулация на режима на работата й, която осигурява оптимални 
експлоатационни режими и нисък разход на гориво; 

 Възможност през определено време да се извършва финално догаряне с 
последващо продухване, с цел почистване и нов автоматичен рестарт. 

 
Предимства на горелката: 
 Горелката е предназначена да оползотворява дървесни пелети, което я прави 

екологично чиста и не допринася за замърсяване на околната среда; 
 Служи за замяна на горивото на котли, който оползотворяват дърва и въглища; 
 Модерно и многофункционално микропроцесорно управление, произведно в 

Италия, осигуряващо прецизна работа на елементите на горивния процес с 
настройка на параметри; 

 Пет степени на модулация на мощността с бърз достъп, които могат да бъдат 
променяни от потребителя; 

 Автоматична модулация – настройки на количеството необходим въздух, 
съобразно избраната от потребителя мощност; 

 Индикация на температурата на топлоносителя (или водата) в котела; 
 Пароли за ограничаване на нива на достъп до параметри за потребителя и 

сервизния персонал; 
 Възможност за работа с температурен сензор, котелен и стаен термостат; 
 Специални мерки за повишаване надеждността и безопасността на изделието; 
 Възможност за управление на помпа; 
 Възможност за упарвление на димен вентилатор; 
 Улесняване на сервизирането, посредством функция на управлението – 

„История на грешките”; 
 Опция GSM контрол, която позволява: 

o Включване/изключване на горелката; 
o Промяна на мощностите; 
o Обратна връзка за моментното състояние на работния режим; 
o Обратна връзка при възникване на сервизни проблеми. 

 Горелката е снабдена със система за автоматично разпалване на горивото; 
 Опростен монтаж и настройка на горелката, което ускорява работата на 

инсталатора; 
 Висока ефективност; 
 Ниски вредни емисии; 
 Автоматично подаване на гориво от бункер, който се изгражда съобразно 

локалните условия (не е приложен към комплекта на горелката); 
 Опростена поддръжка и обслужване; 
 Минимални експлоатационни разходи. 
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3. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА АВТОМАТИЗИРАНА ГОРЕЛКА ЗА ПЕЛЕТИ ОТ 

СЕРИЯ „GP xx gsm”. 
 
Топлинно-техническите параметри на автоматизираната горелка за пелети серия „GP 
xx gsm” при работа с дървесни пелети са представени в Таблица 3.1. 
 
Таблица 3.1. Топлинно-технически параметри на автоматизираната горелка за пелети  

серия „GP xx gsm” при работа с дървесни пелети. 
 

ПАРАМЕТЪР РАЗМЕРНОСТ СТОЙНОСТ СТОЙНОСТ 
Модел на горелката - GP 25 gsm GP 32 gsm 
Номинална топлинна мощност kW 25 32 
Диапазон на регулиране на топлинната 
мощност 

kW 7-25 10-32 

Използвано гориво - Дървесни 
пелети 

Дървесни 
пелети 

Клас на пелетите съгласно стандарт EN 
14961-2 

- ENplus-A1 ENplus-A1 

Категории използвани пелети (съгласно 
класификацията на фирмата-
производител) 

- A, AB, B A, AB, B 

Разход на дървесни пелети при 
номинална мощност 

kg/h 5.3 6.8 

Отпадък при изгаряне на горивото пепел  

Количеството 
зависи от 
пепелното 

съдържание в 
горивото и 
режима на 

работа 

Количеството 
зависи от 
пепелното 

съдържание в 
горивото и 
режима на 

работа 
 

 
 Aвтоматизираната пелетна горелка серия “GP xx gsm” е предназначена за 

оползотворяване на дървесни пелети, които отговарят на посочената 
класификация, съгласно стандарт EN14961-2, клас ENplus-А1 и 
разработената от фирмата-производител методика за категоризация на 
пелетите. По изключение се допуска оползотворяване за кратко време (в 
рамките на няколко часа) на пелети, които не отговарят на посочената 
спецификация, такива най-вече с по-високо пепелно съдържание, при което 
ще е необходимо по-често почистване на остатъка, натрупан върху скарата 
на горелката, а така също и по топлообменните повърхности на 
съоръжението, към което е монтирана горелката.  

 
Размерите и техническите параметри на автоматизираната горелка за пелети серия 
„GP xx gsm” са посочени в Таблица 3.2. 
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Таблица 3.2. Размери и технически параметри на пелетна горелка серия „GP xx gsm”. 
 

ПАРАМЕТЪР РАЗМЕРНОСТ СТОЙНОСТ 
Модел - GP 25 gsm GP 32 gsm 

основен модул kg 17.0 17.0 
Тегло гориво-подаващ 

шнек 
kg 8.5 8.5 

основен модул mm 250 х 627х 485 Габаритни 
размери 
(ШхДхВ) 

гориво-подаващ 
шнек mm 220x1520x110 220x1520x110 

Захранващо напрежение - L1, N, PE, 50Hz; 230V; 
в номинален 
режим 

A 0.2 0.2 Консумация на 
електрически 
ток в режим на 

запалване 
A 4.5 4.5 

Електрическа мощност W <100 + 1100 (при запалване) 
Електрическа защита - IP20 

 
В Таблица 3.3 са представени параметрите на препоръчителното гориво. 
 

Таблица 3.3 Параметри на препоръчаното гориво. 
 

ПАРАМЕТЪР РАЗМЕРНОСТ СТОЙНОСТ 
Диаметър на гранулите mm 6 - 8 

MJ/kg >17.2 Препоръчителна калоричност на горивото 
(долна топлина на изгаряне) kWh/kg >4.7 
Клас на дървесните пелети съгласно стандарт 
EN 14961-2 ENplus-A1 

Категория на дървесни пелети A, AB, B  
Пепелно съдържание  % Виж Таблици 3.4 и 3.5 
Влажност % Max. 8 – 10%  
 
Класифицикацията на дървесните пелети в зависимост от физичните параметри по 
методика, разработена и прилагана от фирмата-производител е посочена в Таблица 
3.4. 
 

Таблица 3.4. Класифициране на дървесни пелети в зависимост от физичните 
параметри по методика, разработена и прилагана от фирмата-производител. 

 
КАТЕГОРИЯ ПЕЛЕТИ AD DU 

A %6.0dA  %0.97DU  
AB %6.0dA  %0.97DU  
B %0.16.0  dA  %0.97DU  

BC %0.16.0  dA  %0.97DU  
C %0.2%0.1  dA  %0.97DU  

CD %0.2%0.1  dA  %0.97DU  
D %0.3%0.2  dA  %0.97DU  

DE %0.3%0.2  dA  %0.97DU  
E %0.3dA  %0.97DU  

EF %0.3dA  %0.97DU  
 



Пелетна горелка GP xx gsm                                                                                                 9 

                                                                              

където :  
Ad - пепелно съдържание на суха маса, %; 
DU - механична устойчивост, %. 
 

С приемането на новия стандарт на ЕС за дървесни пелети (EN 
14961-2) през 2010 г. се въвежда нов сертификат ENplus за 
пелети използувани в котли за битова употреба и EN-B за 
промишлени пелети, използувани в промишлени котли (Таблица 
3.5). Стандартът ENplus определя два класа за качества: А1 и А2. 
В клас А1 са въведени най-строги ограничения за съдържание на 
пепел в пелетите. В клас А2 съдържанието на пепел е до 1.5%. За 
промишлените пелети се прилага сертификата EN-B, който е със 
значително намалени изисквания за качеството им. 

 
Таблица 3.5 Европейски стандарт за дървесни пелети EN 14961-2. 

 
ПАРАМЕТРИ РАЗМЕРНОСТ ENplus-A1 ENplus-A2 

Диаметър mm 6 (± 1) 6 (± 1) 
Дължина mm 3.15 ≤ L ≤ 40 1) 3.15 ≤ L ≤ 40 1) 
Насипна плътност Kg/m³ ≥ 600 ≥ 600 
Калоричност MJ/kg ≥ 16.5 ≥ 16.5 
Влажност % ≤ 10 ≤ 10 
Прах % ≤ 13) ≤ 1 3) 

Механична устойчивост % ≥ 97.5 4) ≥ 97.5 4) 

Пепел % 2) ≤ 0,7 ≤ 1.5 
Точката на топене на пепелта °C ≥ 1200 ≥ 1100 
Съдържание на хлор % 2) ≤ 0.02 ≤ 0.03 
Съдържание на сяра % 2) ≤ 0.05 ≤ 0.05 
Съдържание на азот % 2) ≤ 0.3 ≤ 0.5 
Съдържание на мед Mg/kg 2) ≤ 10 ≤ 10 
Съдържание на хром  Mg/kg 2) ≤ 10 ≤ 10 
Съдържание на арсен Mg/kg 2) ≤ 1 ≤ 1 
Съдържание на кадмий Mg/kg 2) ≤ 0.5 ≤ 0.5 
Съдържание на живак Mg/kg 2) ≤ 0.1 ≤ 0.1 
Съдържание на олово Mg/kg 2) ≤ 10 ≤ 10 
Съдържание на никел Mg/kg 2) ≤ 10 ≤ 10 
Съдържание на цинк Mg/kg 2) ≤ 100 ≤ 100 
 
1) не повече от 1% от пелетите може да бъде по-дълъг от 40 mm, макс. дължина 45 
mm;  
2) определено на суха маса; 
3) частици <3.15 mm, фини прахови частици , преди предаването на стоката; 
4) за измервания, направени с Lignotester пределно допустимата стойност ≥ 97.7 
масови %. 

    
   
 
 
 
 
 
Лого на печата ENplus-A1         Лого на печата ENplus-A2           Лого на печата EN-В 
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4. ОПИСАНИЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА НА АВТОМАТИЗИРАНА ГОРЕЛКА ЗА ПЕЛЕТИ  

СЕРИЯ „GP xx gsm”. 
 
4.1. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 
Фигура 4.1 представя основните елементи от конструкцията на пелетна горелка серия 
„GP xx gsm”. 
 

Фигура 4.1. Основни елементи на пелетна горелка серия „GP xx gsm. 
 

 
 

1. Изолация 
2. Капак на горивната камера 
4. Нагревателна плоча 
5. Фотосензор 
6. Вход захранващ кабел 
7. Конектор за шнек захранващ 
8. Куплунг за блокиращ термостат 
9. Гумен маншон 
10. Блокиращ термостат 
11. Тръба за подаване на пелети 
12. Лицев панел - интуитивен LCD 

дисплей 

13. Горивна скара 
14. Горивна камера 
15. Комункационна платка 
16. Корпус на основния модул 
17. Вентилатор за свеж въздух 
18. Стойка за платка 
19. Шина заземителна 
20. Спейсъри 
21. Платка за управление на 

горелката 
22. Капак на основния модул 

 
Изглед на основният модул на пелетна горелка серия „GP xx gsm” е представен на 
Фигура 4.2. 
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Фигура 4.2. Изглед на основния модул на пелетна горелка серия „GP xx gsm”. 

 

 
 
 

Тръба за 
подаване на 
пелети към 
горивната 
камера 

Фланец за 
монтаж на 
основния модул 
към съоръжение 

Скара на 
горивната камера 
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5. МОНТАЖ И ИНСТАЛАЦИЯ. 
 
5.1. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИНСТАЛИРАНЕ НА ГОРЕЛКА ЗА ПЕЛЕТИ  

СЕРИЯ „GP xx gsm”. 
 
При инсталирането на пелетна горелка от серия “GP xx gsm” е необходимо да се 
спазват следните основни изисквания: 
 Горелката трябва да се разположи така, че да има достатъчно свободно място 

за нейното обслужване и почистване; 
 Горелката трябва така да се монтира към съоръжение (водогреен котел, друг 

консуматор на топлинна енергия), че да дава възможност за лесно обслужване 
и почистване на съоръжението от пепелния остатък; 

 Не се допуска монтиране на горелката към съоръжение, което е инсталирано в 
обитаеми помещения, включително коридори; 

 Монтирането и присъединяването на горелката към съоръжение трябва да се 
извърши само от квалифициран техник; 

 Монтажът и поддръжката на автоматизираната горелка за пелети се извършват 
от специализирани фирми с право на провеждане на тази дейност; 

 Автоматизираната горелка за пелети серия “GP xx gsm” се свързва към 
електрическата инсталация само от оторизиран електротехник; 

 Преди въвеждане на горелката в експлоатация трябва да се осигури 
изправността на работа на консуматора на топлинната енергия, която се 
получава при нейната работа; 

 Обслужването на горелката трябва да се извършва само от пълнолетни лица, 
които са запознати с инструкцията за експлоатация на съоръжението. 

 
 Присъединяването на горелката към котел (съоръжение-консуматор) става 

чрез болтове (или шпилки) и съответно гайки. Необходимо е притягането на 
горелката към съоръжението да става чрез инструмент (например гаечен 
ключ). Не се допуска закрепването да става чрез ръкохватки, т.е. 
закрепването или демонтажът на горелката е операция, извършвана от 
правоспособно лице с инструмент. 

 
 
5.2. ИНСТАЛИРАНЕ НА ГОРЕЛКАТА. 
 
Инсталирането на горелката към съоръжение изисква подготовка на предварителен 
проект, съобразен с действащите норми и предписания. 
 В случай, че съоръжението-консуматор на топлинна енергия е водогреен котел, 

то трябва да се прилагат изискванията, посочени в стандарт БДС EN 303-5/2000 
- „Котли за централно отопление - част 5: Котли за централно отопление на 
твърдо гориво с номинална топлинна мощност максимално 300 kW - 
терминология, изисквания, проби и обозначение”; 

 В случай, че съоръжението-консуматор на топлинна енергия не е водогреен 
котел, то трябва да се прилагат изискванията, посочени в съответните 
стандарти, предписани за такъв тип съоръжения; 

 Противопожарни предписания; 
 Към електрическата мрежа - БДС EN 60335-1/1997 - “Обезопасяване на битови 

електрически уреди”. 
 

 При инсталирането на пелетната горелка към водогреен котел, спазвайте 
изискванията за необходимата коминна тяга, посочена в таблицата с 
техническите параметри на котела. 
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5.3. ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ НА ОСНОВНИЯ МОДУЛ НА ГОРЕЛКАТА. 
 
На Фигури 5.1 и 5.2. са представени габаритните размери на основния модул на 
горелката, които трябва да се съблюдават при монтаж и инсталация на съоръжението. 
 

Фигура 5.1. Габаритни размери на основния модул на пелетна горелка „GP xx gsm”. 
 

 
 
 

Фигура 5.2. Габаритни размери на основния модул на горелката.  
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5.4. РАЗПОЛАГАНЕ И МОНТИРАНЕ НА МОДУЛИТЕ НА ГОРЕЛКАТА. 
 
Основният модул на пелетна горелка серия “GP xx gsm” се монтира в хоризонтално 
положение на съоръжение, което ще консумира топлинната енергия, получавана при 
изгаряне на горивото. В зависимост от съоръжението трябва да се направи техническа 
оценка за мястото и разположението на основния модул, така че да се осигури 
неговата надеждна работа, лесното му почистване, обслужване и сервизиране, а също 
така и надеждната и високоефективната съвместна работа на горелката и 
съоръжението-консуматор на топлинната енергия.  
 
Основният модул на горелката се монтира към съоръжението-консуматор на 
топлинната енергия, като се използва приложеното уплътнение. Шнековият 
транспортьор за подаване на гориво се разполага в близост до горелката, така че да 
може да бъде свързан с основния модул с гъвкавата тръба, през която преминава 
горивото от шнека. Също така е препоръчително да се позиционира така, че наклонът 
между хоризонталната равнина и оста на шнековия транспортьор да е 45o, което ще 
осигури оптимални условия на работа на електрическия двигател на шнековия 
транспортьор и на процеса на горене.  
 

Препоръчително е с цел осигуряване на оптимални условия на работа на 
горивоподаващия шнек да се използва бункер за пелети “BP” – 
производство на фирмата-производител на горелката. Този бункер не е 
част от окомплектовката на пелетните горелки серия “GP xx gsm”. 

 
 Промяната на наклона на шнека води до изменение на разхода на гориво и 

вследствие мощността на горелката: 
  - намаляването на наклона на горивоподаващия шнек води до 

увеличаване на разхода на гориво, респективно увеличаване на топлинната 
мощност; 

  - увеличаването на наклона на горивоподаващия шнек води до 
намаляване на разхода на гориво, респективно намаляване на топлинната 
мощност. 

 
На Фигура 5.3 е представена принципна схема на монтаж и разположение на гориво-
подаващия шнек за транспорт на гориво. 
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Фигура 5.3. Принципна схема за монтаж и разположение на гориво-подаващия 
транспортен шнек. 

 

 
 

Шнекът е с монтирана подпора, която е опция към окомплектовката на 
горелката. Оста на шнека трябва да бъде под ъгъл 45o спрямо 
хоризонталната равнина. 

 
 
5.5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МОНТАЖ НА АВТОМАТИЗИРАНА 

ГОРЕЛКА ЗА ПЕЛЕТИ СЕРИЯ „GP xx gsm” И СЪВМЕСТНАТА Й РАБОТА С 
ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ. 

 
Автоматизираната горелка за пелети серията „GP xx gsm” е самостоятелен модул 
(изискващ електрическо захранване и сигнал-задание за работа), който може да бъде 
монтиран към съоръжение-консуматор на топлинна енергия. Практиката показва, че 
консуматорът на топлинна енергия е най-често водогреен котел за отопление с 
локални отоплителни инсталации. Фирмата-производител е извършила 
продължителни изпитания за съвместимост, надеждност и ефективност на горелката с 
редица популярни водогрейни котли. В зависимост от конструкцията на водогрейния 
котел е възможно да се наложи използването на преходни модули и допълнителни 
елементи, които подобряват работата на системата: пелетна горелка-водогреен котел 
и осигуряват и повишават нейната ефективност и надеждност. 
 
 
 

45о 

Бункер с гориво 
„BP” 
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6. ВЪВЕЖДАНЕ НА АВТОМАТИЗИРАНАТА ГОРЕЛКА ЗА ПЕЛЕТИ СЕРИЯ „GP xx 
gsm” В ЕКСПЛОАТАЦИЯ. 

 
 

Автоматизираната модулираща пелетна горелка серия „GP xx gsm” се 
въвежда в експлоатация само от специализирана фирма, упълномощена за 
извършване на такава дейност. 

 
 
6.1. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНОТО ГОРИВО. 
 
При въвеждането в експлоатация на пелетна горелка от серия “GP xx gsm” е 
необходимо да се спазват следните основни изисквания към използваното гориво: 
 За да се постигне пълно изгаряне на горивото е необходимо да се използува 

само сухо гориво. Препоръчва се горивото да се съхранява в сухи и проветриви 
помещения; 

 Забранява се складиране на горивото в непосредствена близост до 
съоръжението, към което е монтирана горелката или на разстояние по-малко от 
400 mm; 

 Оптималното разстояние, което се препоръчва между съоръжението (към което 
е монтирана горелката) и горивото да е минимум 1000 mm. За предпочитане е 
горивото да се съхранява в съседно помещение; 

 При инсталиране на горелката към съоръжението, към което е монтирана и при 
съхраняване на горивото трябва да се спазват противопожарните изисквания. 
Препоръчително е на удобно и безопасно място да се монтира пожарогасител. 

 
 
6.2. ВЪВЕЖДАНЕ НА АВТОМАТИЗИРАНАТА ГОРЕЛКА ЗА ПЕЛЕТИ СЕРИЯ “GP 

xx gsm” В ЕКСПЛОАТАЦИЯ. 
 
При въвеждането в експлоатация на пелетна горелка серия „GP xx gsm” трябва да се 
спазват следните изисквания: 
 Обслужването на горелката трябва да се извършва в съответствие с 

инструкцията за поддръжка и експлоатация; 
 Работният режим на системата: горелка за пелети серия “GP xx gsm” и 

консуматор на топлинна енергия, трябва да осигурява минимално подналягане 
(налягане, по ниско от атмосферното) в пещната камера на съоръжението, в 
диапазон: 5 – 20 Pa; 

 
Неспазването на това изискване може да доведе до достигане на аварийни 
режими или неефективна работа на горелката. Стойността на 
подналягането в пещната камера на съоръжението-консуматор на топлинна  
енергия зависи от тягата на комина и други модули (например вентилатор за 
принудително отвеждане на димните газове). Режими, неотговарящи на това 
изискване могат да се констатират и чрез стойността на температурата, 
определена от реверсивния термостикер. 

 
 Всяка намеса в работата на съоръжението, която би довела до възникване на 

опасност за здравето на обслужващия персонал или други косвено свързани 
лица е недопустима; 

 По време на работа горелката трябва периодично да се проверява от 
обслужващия персонал/клиента; 
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 Потребителят не трябва да извършва ремонтни дейности по модулите от 
системата. При възникване на проблем по време на експлоатация на горелката 
трябва да бъде потърсена компетентна помощ от фирмата, която я сервизира; 

 Забранява се повишаване на топлинната мощност на горелката над 
номиналната; 

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

 
 
6.3. ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОМАТИЗИРАНА ГОРЕЛКА ЗА ПЕЛЕТИ  

СЕРИЯ “GP xx gsm”. 
 
Панелът е предназначен за управление на котли и камини за изгаряне на пелети или 
биомаса. Снабден е с датчик за температура и часовник реално време за включване и 
изключване на отоплението в предварително зададени интервали. 
 
На панела има бутон за включване и изключване, обозначен със символ I/O и 4 бели 
кръгли бутона, чиито функции се появяват на екрана до всеки от тях. 
 
Фигура 6.1 представя изглед на панела за управление на автоматизирана горелка за 
пелети серия “GP xx gsm”. 
 

Фигура 6.1. Панел за управление на пелетна горелка серия “GP xx gsm”. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
6.4. СВЪРЗВАНЕ И ЗАХРАНВАНЕ НА ГОРЕЛКАТА. 
 
Електрическото свързване на пелетната  горелка се извършва в следната 
последователност: 
 
 Свържете кабела  на двигателя на шнека към горелката (Фигура 6.2); 

1      Бутон 1                                    D      Дисплей 
2      Бутон 2 
3      Бутон 3 
4      Бутон 4 
5      Бутон 5 (Вкл./Изкл.) 
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Фигура 6.2. Кабел на шнека. 
 

 
 
 
 Свържете кабела  на датчика за температура както е показано на фигурата 

(Фигура 6.3) и го поставете в гилзата, намираща се на котелното тяло;  
 

Фигура 6.3. Датчик за температура. 
 

 
 
 Аварийният термостат се включва на мястото на моста както е показано на  

  (Фигура 6.4 и 6.5); 
 

Фигура 6.4. Свързване на авариен термостат. 
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Фигура 6.5. Свързване на авариен термостат. 
 

 
 
 Захранващ кабел на горелката. 
 
 

Фигура 6.6. Захранващ кабел на горелката. 
 

 
 

Всички дейности по електрическата инсталация на горелката, извършване 
на настройки, при които се свалят капаци и други елементи, защитаващи 
срещу допир с тоководещи части, трябва да се извършват само от 
правоспособно лице. 

 
Горелката трябва да бъде свързана към електрическата инсталация на съоръжението, 
към което е монтирана, като са спазени правилата на техниката за безопасност. 
Шнекът за подаване на горивото е монтиран към бункера за гориво и разположен така, 
че да осигури необходимия дебит на горивото, а също така да е запълнен с гориво. 
 
 
6.5. ВКЛЮЧВАНЕ НА ПЕЛЕТНА ГОРЕЛКА СЕРИЯ „GP xx gsm”. 
 
6.5.1. ВКЛЮЧВАНЕ НА ПАНЕЛА СЛЕД ЗАДАВАНЕ НА ТИПА НА ОТОПЛИТЕЛНИЯ 
УРЕД (ИЗВЪРШВА СЕ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ). 
 
На дисплея се показва стартовият екран (Фигура 6.8) 
 

Мостът се отстранява 
и на негово място се 
свързва аварийният 
термостат.  
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО! 
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6.5.2. СТАРТИРАНЕ НА СИСТЕМАТА. 
 
Докато панелът стартира, на втория ред на дисплея се изобразява логото на 
производителя, а на първия се изписват температурата на водата и часът (Фигура 6.7).  
 

Фигура 6.7. Екран RESET. 
 

 
 
След около 12 сек. се появява стартовият екран (Фигура 6.8). Това означава, че 
системата е в готовност за работа: 
 

Фигура 6.8. Екран START. 
 

 
 
На горния ред се изписват текущата температура (точност 0.5°C) и часът (Фигура 6.9). 
На долния ред през 2 сек. се изписват  последователно състоянието на отоплителния 
уред, активните функции (Таблица 6.1) и активните аларми, ако има такива. 
 

Фигура 6.9. Екран START при избор „ котел” (boiler) като отоплителен уред. 
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Таблица 6.1. Съобщения в екран START. 
 

ФУНКЦИЯ СЪОБЩЕНИЕ НА ДИСПЛЕЯ 
IGNITION 
ON 
SHUT DOWN 
OFF 
SHUT DOWN AFTER BLACKOUT 

 
 
 
Текущо състояние на уреда 

IGNITION AFTER BLACKOUT 
Активен режим Chrono  Chrono Prog 
Активен Modem Modem is Active 
Активен режим Eco Eco is Active* 
Активни условия за аларма Alarms** 
 
* Това съобщение се изписва само ако е включена опцията ECO и не е била подапена 
команда OFF от потребителя (или е била подадена команда ON) . 
** Съобщението се изписва само ако е активно поне едно алармено съобитие. 

 
За всички екрани, които ще бъдат описани по-нататък, подсветката ще бъде 
поддържана на максимум; ако не е натиснат бутон в продължение на 10 сек., дисплеят 
ще се върне към екран START; след връщането към този екран подсветката ще бъде 
намалена (Виж раздел „Подсветка”) и след още 20 сек. ще изгасне. 
 
Когато подсветката е изключена и натиснем някой бутон, тя се включва отново и се 
появява екран SELECTION (Фигура 6.10). Той е описан в раздел 6.5.4. 
 
6.5.3. ЗАПАЛВАНЕ И ЗАГАСЯНЕ НА ГОРЕЛКАТА. 
 
Запалването (или загасянето) на горелката става с натискане на бутон ON/OFF (бутон 
5) в екран START; панелът ще издаде кратък звуков сигнал и ще покаже новото 
състояние горелката. 
 
6.5.4. ФУНКЦИИ ЗА БЪРЗ ДОСТЪП. 
 
С натискането на един от 4-те бутона около дисплея в екран START отиваме в екран 
SELECTION (Фигура 6.10), където могат да бъдат настроени „функции за бърз достъп”. 
 

Фигура 6.10. Екран SELECTION. 
 

  
 
Както е показано на фигурата, описанията на основните функции се изписват до 
четирите странични бутона. 
 Специалните функции могат да бъдат избрани с натискане на бутона Menu (§ 

6.5.4.3.); 
 С клавиш Fire се променят мощностите; 
 Дисплеят се връща обратно в екран START с натискане на бутон On/Off. 
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6.5.4.1. ПРЕЦИЗНА НАСТРОЙКА НА МОЩНОСТТА. 
 
С бутон Fire (бутон 2) се избира желаната мощност на горелката. Задържайки 
натиснат бутона за 2 сек. влизаме в екран SLECTION (Фигура 6.11). Мощността може 
да се променя със стъпка 1, в рамките на интервал от 1 до степен, която зависи от 
модела на горелката (3 ÷ 9). 
 

Фигура 6.11. Екран SET_POT. 
 

 
 
Стойостта на горния ред мига, показвайки, че може да бъде променяна. С натискане 
на бутоните + (бутон 4) и – (бутон 2) я увеличаваме или намаляваме, след това с бутон 
Ok (бутон 3) потвърждаваме новата стойност, а дисплеят се връща в екран 
SELECTION (Фигура 6.10). Ако натиснем бутон ESC (бутон 1), дисплеят се връща в 
екран SELECTION без да сме потвърдили новата стойност. Натискайки бутон On/OFF 
(бутон 5) се връщаме в екран START без да сме потвърдили новата стойност. 
 
6.5.4.2. РЕЖИМ ECO – ОПЦИЯ. 
 
В режим Manual е възможно да бъде активирана само ако е активна опцията 
Thermostat. 
 
В режим Automatic активирането на функцията ECO е винаги възможно. 
 
Тя остава активна докато не бъде изключена от меню SETTING (§ 6.5.4.3.4.). 
 
6.5.4.3. СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ (ADVANCED FUNCTIONS). 
 
Менюто „Advanced functions” е достъпно от бутон Menu (бутон 3): на долния ред се 
изписва името на функцията; на горния ред се изписва стойността, която е зададена. 
Ако на горния ред няма изписана стойност, това означава, че изписаната на долния 
ред функция е подменю, което е достъпно от бутон Set (бутон 3). Бутоните със стрелки 
позволяват да се разглеждат различни менюта. 
 
Независимо дали горният ред е празен или не, промяната на показваната стойност 
става с бутон Set (бутон 3). 
 
Стойността, показана на горния ред започва да мига, показвайки, че може да бъде 
променяна, докато „Set” не се смени с „Ok”; двата долни бутона са или стрелки или 
могат да са +/- , в зависимост от вида на показваните параметри; те се използват за 
увеличаване или намаляване на числовите стойости. Новата стойност се потвърждава 
с натискане на бутон Ok; след това дисплеят се връща към предишния екран (без 
мигане). С натискане на бутон ESC (бутон 1) дисплеят се връща към предишния екран 
без да е потвърдена новата стойност. С натискане на бутон On/OFF (бутон 5) дисплеят 
се връща в екран START без да е потвърдена новата стойност. 
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Фигура 6.12. Екран Menu. 

 

 
 
В Таблица 2 са показани различни функции, в реда, в който се показват на екрана 
заедно с техните стойности. 
 

Таблица 6.2. Функции на Menu. 
 

ФУНКЦИЯ СТОЙНОСТ 
Water Temp.**  Виж § 6.5.4.3.1. 
Day and Time  Виж § 6.5.4.3.2. 
Chrono  Виж § 6.5.4.3.3. 
Settings  Виж § 6.5.4.3.4. 
Technical menu  Виж § 6.5.4.3.5. 
User Info  Виж § 6.5.4.3.6. 
Alarms  Виж § 6.5.4.3.7. 

 
*   Тази функция е видма само ако горелката е включена (ON) или в режим запалване 
(IGNITION). 
**  Тази функция е видима само ако горелката е от тип „HYDRO” и опцията за буферен 
резервоар е изключена. 
 
6.5.4.3.1. МЕНЮ „ТЕМПЕРАТУРА НА ВОДАТА” (WATER TEMPERATURE). 
 

Таблица 6.3. Функции на меню „Температура на водата”. 
 

ФУНКЦИЯ СТОЙНОСТ 
Heating Temp.  40÷80 

 
Това меню съдържа набор от данни и настройки; на горния ред се изписва само Set; с 
натискане на бутон 3 се стига до подменю, подобно на предишното. 
 
Използването на това меню е подобно на „Advanced functions” (Виж § 6.5.4.3); 
достъпните функции са показани в Таблица 6.3 „Функции за температурата на водата” , 
в същия ред, в който се появяват на екрана заедно с техните стойности. 
 
6.5.4.3.2. МЕНЮ „ДАТА И ЧАС” (DATE AND TIME). 
 
Това меню съдържа набор от данни и настройки; на горния ред се изписва само Set; с 
натискане на бутон 3 се стига до подменю, подобно на предишното. 
 
Използването на това меню е подобно на „Advanced functions” (Виж § 6.5.4.3); 
достъпните функции са показани в Таблица 4 „Функции на меню ДАТА И ЧАС” , в 
същия ред, в който се появяват на екрана заедно с техните стойности. 
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Таблица 6.4. Функции за меню „Дата и час”. 

 
ФУНКЦИЯ СТОЙНОСТ 

Time 0÷23 
Minutes 00÷59 
Day Mo÷Su 
Day numb. 0÷31 
Month 1÷12 
Year 2010÷2109 

 
 
6.5.4.3.3. МЕНЮ „ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОГРАМИРАН РЕЖИМ НА РАБОТА” 
(ФУНКЦИЯ CHRONO). 
 
Функцията CHRONO позволява на потребителя да зададе 6 различни времеви 
интервала за включване и изключване на горелката; всеки интервал може да бъде 
зададен за един или повече дни от седмицата, давайки възможност за гъвкаво и лесно 
седмично планиране. 
 
Това меню съдържа набор от данни и настройки; на горния ред се изписва само Set; с 
натискане на бутон 3 се стига до подменю, подобно на предишното. 
 
Използването на това меню е подобно на „Advanced functions” (Виж § 6.5.4.3); 
достъпните функции са показани в Таблица 6.5 „Функции на меню CHRONO” , в същия 
ред, в който се появяват на екрана заедно с техните стойности. 

 
Таблица 6.5. Функции на меню CHRONO. 

 
ФУНКЦИЯ СТОЙНОСТ 

Enable On/Off 
Reset Chrono  
Prog. 1  
Prog. 2  
Prog. 3   
Prog. 4  
Prog. 5  
Prog. 6  

 
Опцията „Enable” се използва за активиране на режим Chrono, според текущата 
програма за работа на горелката; когато е активна, съответният режим на работа се 
изписва на екран Start, както е описано в Таблица 6.5. 
 
Опцията „Reset Chrono” се използва за да се върнат всички текущи настройки към 
заводските; за да стане това е необходимо потвърждение. 
 
Параметрите за съответната програма са достъпни в следващото ниво на меню 
Chrono, както е показано в Таблица 6.6. 
 



Пелетна горелка GP xx gsm                                                                                                 25 

                                                                              

 
Таблица 6.6. Функции на меню CHRONO. 

 
ФУНКЦИЯ СТОЙНОСТ 

P# Enable On/Off 
P# Start 0-23 (15 min steps) 
P# Stop 0-23 (15 min steps) 
P# Heat. Temp. 40-85 (60 by default) 
P# Fire 1-9 (1 by default) 
P# Days  

 
За да е активна програмата за съответния ден, трябва да са зададени и часовете на 
включване и изключване на горелката. 
 
За всеки времеви интервал към основната платка се подават данните за мощността, 
на която трябва да работи горелката, и необходимата температура на водата. Това 
осигурява на потребителя висока степен на комфорт по време на работа на горелката. 
Ако два или повече интервала се застъпват, то този с по-малък номер е приоритетен.  
 
Последният параметър се използва, за да се укаже за кой ден ще се използва 
програмата. 
 
6.5.4.3.4. НАСТРОЙКИ (SETTINGS). 
 
Менюто SETTINGS, както и главното меню, включва набор от данни и параметри и с 
него се работи по същия начин както с главното меню. В Таблица 6.7 са показани 
различни функции в реда, в който се появяват на екрана, заедно с техните стойности. 
 

Таблица 6.7. Настройки в меню SETTINGS. 
 

ФУНКЦИЯ СТОЙНОСТ 
Language It–En–Fr–Es–De–Pt–Nl-Gr 
Eco On / Off 
Back Light On – 1200” (10” steps) 
Tones On / Off 
°C/°F Auto/ °C/ °F ( Виж § “°C - °F” на стр.26) 
Pellet Recipe (pellet feeder on time 
correction) 

Виж § “PELLET FEEDER CORRECTION” на 
стр.26 

Thermostat * On / Off 
Charge Pellet (auger feeder activation) ** Виж § “FUEL FEEDER FILLING FUNCTION” 

на стр.26 
Cleaning ** Виж § “BURNER POT CLEANING” на стр.27 
Start Pump *** Виж § “PUMP ACTIVATION” на стр.27 

 
*  Функцията „Thermostat” се показва само ако режим HYDRO е активен (таблица 9) и 
функцията „Storing tank” не е активна. 
**  Може да бъде показана само ако горелката е изключена. 
***  Може да бъде показана само ако режим HYDRO е активен и горелката е 
изключена. 
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 ПОДСВЕТКА НА ЕКРАНА (BACKLIGHTING). 
 
Тази опция дава възможност на потребителя да настрои времето и яркостта в екран 
START. Ако зададем On, екранът ще свети непрекъснато с максимална яркост; при 
избрана друга стойност яркостта ще бъде намалена до нея. 
 
°C - °F 
 
Тази настройка дава възможност на потребителя да зададе мерната единица за 
температура. По подразбиране тя е Auto, като избира мерната единица в 
съответствие с използвания тип горелка (за европейския или северноамериканския 
пазар). 
 
Когато се натисне бутон Set (бутон 3), стойността на горния ред започва да мига, 
показвайки, че може да бъде променяна, докато “Set” бъде заменено от “Ok”; двата 
долни бутона са или стрелки или могат да са +/- , в зависимост от вида на показваните 
параметри; те се използват за увеличаване или намаляване на числовите стойости. 
Новата стойност се потвърждава с натискане на бутон Ok (бутон 3); след това 
дисплеят се връща към предишния екран (без мигане).  
 
 КОРЕКЦИЯ НА ВРЕМЕНАТА НА ШНЕКА (PELLET FEEDER CORRECTION). 

 
Опцията „Pellet Recipe” позволява да бъде променян работния цикъл на шнека. 

 
Таблица 6.8. Настройки за корекция на времената на шнека. 

 
ФУНКЦИЯ СТОЙНОСТ 

Temporary States Activation -5 ÷ +5 
Power States Activation -5 ÷ +5 

 
 ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПЪЛВАНЕ НА ШНЕКА (FUEL FEEDER FILLING). 

 
Опцията Fuel feeder filling (на екрана е изписана като Charge Pellet) се показва в 
менюто само ако горелката е изключена. 
 
Когато се натисне бутон Set (бутон 3), екранът се променя (Фигура 6.13 Функция за 
запълване на шнека). С натискане на бутон esc (бутон 1) дисплеят се връща към 
предишния екран, докато с бутон Ok (бутон 3) се стартира функцията, като се показва 
потвърждение (Фигура 6.14 Стартиране на шнека). С натискане на бутон esc (бутон 1) 
се връщаме в предишния екран и функцията се изключва. Когато функцията е активна, 
може да бъде спряна бутон On/Off (бутон 5), като дисплеят се връща обратно към 
екран START. 
 

Фигура 6.13. Функция за запълване на шнека с пелети. 
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Фигура 6.14. Стартиране на шнека. 

 

 
 
 
 ПОЧИСТВАНЕ НА ДИМООТВОДА. 

 
Опцията „Burner pot cleaning” (на екрана е изписано „Cleaning”)  е видима в менюто 
само ако горелката е изключена (Виж “Таблица 6.9 Функции на сервизното меню”), и е 
предназначена за почистване на димоотвода. 
 
Когато се натисне бутон Set (бутон 3), дисплеят показва екран, подобен на функцията 
за предварително запълване на шнека с пелети. С натискане на бутон esc (бутон 1) 
дисплпеят се връща обратно към предишния кран, докато бутон Ok (бутон 3) стартира 
функцията, показвайки потвърждение. Спирането на функцията става с повторно 
натискане на бутон 3. 
 
 
 ВКЛЮЧВАНЕ НА ПОМПА (PUMP ACTIVATION). 

 
Опцията PUMP ACTIVATION (на екрана e изписано „Start pump”) се появява в менюто 
само ако горелката е изключена и е включен режим “HYDRO” (Виж Таблица 6.9). 
Предназначена е за бързо запълване на отоплителната система, за да бъде по-лесно 
обезвъздушена. Тази функция работи по същия начин както предишните две. 
 
6.5.4.3.5. СЕРВИЗНО МЕНЮ (TECHNICAL MENU). 
 
Това меню е предназначено за сервизни цели и включва настройки за всички 
параметри, запазени само за техническия персонал (Виж Фигура.6.15). 
 

Фигура 6.15. Екран PASSWORD. 
 

 
 
Паролата се състои от буквена и цифрова част, които могат да бъдат променяни. 
Двата бутона със стрелки на долния ред служат за сменяне на мигащата част от 
паролата; първо се потвърждава буквената част на паролата с натискане на бутон Ok 
(бутон 3), а след това цифровата. Ако двете части не са правилно въведени, отново се 
иска въвеждане на паролата. 
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На долния ред се появява името на текущата функция; ако текстът е много дълъг, той 
ще се превърти целият. Менютата, подменютата и техните параметри следват в реда, 
в който са показани в Таблица 6.9. 
 

Таблица 6.9. Функции на сервизното меню. 
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*  Тази стойност може да бъде променена до 2 само ако вторият димен вентилатор не 
активен. 
**  Максималната стойност, която може да бъде показана, зависи от зададената 
стойност, управлявана от контролера. 
***  Тази функция е скрита, когато вторият димен вентилатор не е активиран. 
 
За влизане в избраното меню, трябва да се натисне бутон Set (бутон 3); стойността на 
параметъра може да бъде променяна с натискане на бутон Set (бутон 3). Стойността 
на горния ред започва да мига, показвайки, че може да бъде променяна, докато “Set” 
бъде заменено от “Ok”; двата долни бутона са или стрелки или могат да са +/- , в 
зависимост от вида на показваните параметри; те се използват за увеличаване или 
намаляване на цифровите стойности. Новата стойност се потвърждава с натискане на 
бутон Ok (бутон 3); след това дисплеят се връща към предишния екран (без мигане).  
 
С натискане на бутон esc (бутон3) дисплеят се връща към последния екран без да 
бъде потвърдена новата стойност. Всички параметри, заедно със стойностите им от 
подменютата, се показват на екрана за 60 сек.; след това време дисплеят се връща 
обратно към екран START. С натискане на бутон On/Off (бутон 5) дисплеят се връща 
към екран START без да бъде потвърдена новата стойност. 
 
Функцията за нулиране на работните часове заслужава повече внимание заради 
екрана си и начина на работа, които са различни от другите функции. 
 
Когато бутон Set (бутон 3) е натиснат, работните часове започват да мигат; стойността 
може да бъде нулирана с натискане на бутон Ok (бутон 3) (Виж Фигура 6.16) 
 

Фигура 6.16. Нулиране на работните часове. 
 

 
 
 
6.5.4.3.6. ПОТРЕБИТЕЛСКО ИНФОРМАЦИОННО МЕНЮ (USER INFO). 
 
Менюто USER INFO съдържа параметри и стойности, отнасящи се до 
функционирането на системата и до някои външни компоненти. Никой от показаните 
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параметри не може да бъде променян, заради което на горния ред не се изписва 
Set/Ok, а само esc. 
 
На долния ред се изписва името на параметъра, чиято стойност ще се показва. 
Бутоните със стрелки позволяват на потребителя да разглежда различните параметри. 
Таблица 6.10 показва данните от менюто във реда, в който се появяват на екрана. 
 

Таблица 6.10. Данни на потребителското меню USER. 
 

ФУНКЦИЯ СТОЙНОСТ 
Control Board Code 000000 
Security code 000000 
Display Code 000000 
Functioning Time (running hours) 000000 ÷ 999999 hours 

Service Time 0000 ÷ 9999 hours 
Service (phone number) 
Fumes Extractor (exhauster fan) 0000 ÷ 2500 rpm 
Fumes Temperature 000 ÷ 300 °C 
Pellet Feeder Time 0.1 ÷ 12.0 seconds * 
Water pressure ** 0.0 ÷ 5.0 bar 

 
*  Максималната стойност, която може да бъде показана, зависи от настроената 
стойност. 
**  Показва се само ако са активирани режим HYDRO и воден пресостат. 
 
 СКРИТИ ФУНКЦИИ,  

 
Без да е обозначено на бутон 3, той е свързан с някои скрити функции. Те зависят 
текущото меню. С натискане и задържане на бутон 3 за 10 сек., можем да активираме 
избраната функция. 
 

Таблица 6.11. Скрити функции. 
 

ФУНКЦИЯ СТОЙНОСТ 
Control Board Code - 
Security code - 
Display Code - 
Functioning Time (running hours) - 
Service Time - 
Service - 
Fumes Extractor (exhauster fan) - 
Fumes Temperature - 
Pellet Feeder Time - 
Water pressure ** - 

 
6.5.4.3.7. МЕНЮ АЛАРМИ (ALARMS). 
 
Меню ALARMS се появява само тогава, когато има предупредително съобщение или 
има алармено събитие, което не води до изключване на горелката. 
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С натискане на бутон Set (бутон 3), се показва списък с активните алармени събития; 
ако алармите са повече от една, те могат да бъдат разгледани с натискане на бутон 4.  
 
Таблица 6.12 дава всички алармени събития, които могат да бъдат показани в менюто. 

 
Таблица 6.12. Списък на алармените съобщения. 

 
АЛАРМА 

Service 
Pellet Low Level (fuel low) 
Water Temp. Sensor Failure 
Water Pressure Switch Failure 

Water Pressure Out of Range 
 

 
6.5.4.4. АЛАРМЕНИ УСЛОВИЯ (ALARM CONDITIONS.)  
 
Когато се случи алармено събитие, се появява екран ALARMS (Фигура 6.17). При това 
положение екран START е недостъпен и състоянието на горелката не може да бъде 
променяно преди да има разрешаваща команда. 
 

Фигура 6.17. Екран ALARMS. 
 

 
 
На долния ред се изписват видът и името на алармата, а в средата на горния мига 
надпис ALARM,  докато info и номерът на алармата Ахх се показват без мигане. 
 
Звуковият сигнал може да бъде спрян с натискане на бутон On/Off (бутон 5); Ако този 
бутон бъде задържан за повече от две секунди, алармата ще бъде изключена след 
кратко изчакване (Фигура 6.18). След като е подадена команда за изключване на 
алармата и са отстранени причините за нейното възникване, дисплеят се връща 
отново към екран START (Фигура 6.8). 
 
Ако се натисне бутон 1 за 5 сек., докато се показва екран ALARMS (Фигура 6.17), 
можем да отидем в главното меню; от него може да се да се видят възможни решения 
за грешки в системата или да се наблюдава състоянието й в меню INFO. 

 
Фигура 6.18. Екран ALARMS. 
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С натискане на бутон info (бутон 1) на екрана се показва кратко описание на проблема 
(Фигура 6.19). 
 

Фигура 6.19. Екран ALARMS. 
 

 
 
На горния ред “info” е заместено от “esc”, докато ALARM се изписва без да мига; на 
долния ред се показва кратко описание на проблема. Дисплеят се връща към 
предишния екран с натискането на бутон esc (Фигура 6.17). Ако в рамките на 60 сек. 
няма натиснат бутон, дисплеят се връща към екран START. 
 
Таблица 6.13 показва списък с кодовете на алармите, имената им и как да бъдат 
нулирани. 
 

Таблица 6.13. Списък с алармените съобщения. 
 

КОД ВИД НА АЛАРМАТА ИНФОРМАЦИЯ 
А1 Ignition Failed Изчистете горивната камера и 

рестартирайте 
А2 Flame Shut Down Напълнете бункера с пелети 
А3 Pellet Tank Over-Temperature Вижте ръководството за експлоатация 
А4 Fumes Over-Temperature Вижте ръководството за експлоатация 
А5 Fumes Pressure Switch Alarm Не е предвидено 
А6 Combustion Airflow Alarm Не е предвидено 
А7 Door Open Отсъства 
А8 Fumes Extractor Error Свържете се със сервиз 
А9 Fumes Temp. Sensor Error Свържете се със сервиз 
А10 Pellet Igniter Error Свържете се със сервиз 
А11 Pellet Feeder Error Свържете се със сервиз 
А13 Electronic MotherBoard Error Свържете се със сервиз 
А15 Pellet Level Alarm Проверете нивото на пелетите 
А16 Water Pressure Out of Range Възстановете нормалното налягане на 

системата 
А18 Water Tank Over-Temperature Сработване на аварийния термостат. 

Вижте ръководството за експлоатация. 
 
 
6.6. СПИРАНЕ НА ПЕЛЕТНА ГОРЕЛКА СЕРИЯ „GP xx gsm”. 
 
Спирането на пелетната горелка серия „GP xx gsm се извършва по два начина: 
 
1. С натискане на бутон 5 (от схемата на панела за управление на Фигура 6.1) - бутон 
за включване и изключване. 
2. С ключ за дистанционно изключване (Виж §”Електрическа схема на 
автоматизираната горелка за пелети серия “GP xx gsm””, функция CR на Фигура 8.2). 
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Този начин се препоръчва, тъй като има възможност горелката да бъде изключена при 
спряно на ел. захранване. 
 
 
6.7. РАБОТА С GSM МОДЕМ CEZA ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕЛЕТНА ГОРЕЛКА 

СЕРИЯ „GP xx gsm”. 
 
 
6.7.1. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА. 
  
В ръководството е описан GSM модем за управление на пелетни горелки и камини. 
Важна негова характеристика е, че може лесно да бъде свързан към системата и се 
захранва от нея. Връзката с горелката или камината се осъществява през GSM 
мрежата чрез текстови съобщения, 
 

Фигура 6.20. GSM модем за управление на пелетни горелки и камини. 
 

 
 
 
6.7.2. ПРИНЦИП НА РАБОТА.  
 
С GSM модема на CEZA може да се включва, изключва и регулира работната мощност 
на горелката, като се изпраща SMS от друг мобилен телефон. За целта е необходимо 
в модема да се постави SIM карта. При получаване на команда, той ще я изпълни и ще 
изпрати съобщение за състоянието на системата. 
 
6.7.2.1. ФУНКЦИИ, ПОДДЪРЖАНИ ОТ МОДЕМА.  
 

1. Включване и изключване на системата;  
2. Задаване на мощността на системата (ниска, средна, максимална); 
3. Когато отговаря на командата на модема, контролерът изпраща цялата 

необходима информация за пълна диагностика на системата. 
 
6.7.3. SIM КАРТА.  
 
Слотът на дясната страна на модема е предназначен за използване на SIMкарта за 3V, 
в съответствие с GSM 11.14 phase 2. 
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За да се активират функциите на модема е необходимо да бъде поставена SIM 
картата в слота.  
 
Преди да бъде поставена в модема, тя трябва да бъде конфигурирана за работа с 
SMS услуги чрез друг мобилен телефон.  
 
Софтуерът на модема не позволява да се използва PIN код, така че той трябва да 
бъде изключен. 
 
6.7.4. ИНСТАЛАЦИЯ. 
 
Модемът тябва да бъде инсталиран от квалифициран персонал. Устройството е 
снабдено с вътрешна литиево-йонна батерия. Когато е свързан към горелката (Фигура 
6.21), той се захранва със свръхниско безопасно напрежение (SELV). 
 
Модемът се монтира с помощта на доставената в комплекта монтажна планка на 
подходящо място, където има обхват. Ако няма достатъчно добър сигнал, може да се 
използва по-дълъг кабел, който се поръчва допълнително. В случай на повреда, 
електрическата безопасност е осигурена с вътрешен стопяем предпазител, а 
допълнителни защити гарантират предпазване от свръхнапрежения от захранването. 
 

Фигура 6.21. Включване на GSM-модема в горелката. 
 

 
 
6.7.5. РАБОТА С МОДЕМА.  
 

Преди да бъде използван модемът, той трябва да се включи най-малко за 8 
часа в горелката и да и се подаде захранване, за да се зареди батериатя. 

 
 
6.7.5.1. ИНДИКАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО. 
 
На лицевия панел се намират жълт светодиод LINK (за състоянието на модема) и 
зелен светод STAT (за състоянието на горелката). 
Диодът STAT дава следната информация: 
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Таблица 6.14. Състояния на системата. 

 
СЪСТОЯНИЕ НА СИСТЕМАТА СВЕТОДИОД STAT (зелен) 

Изключена горелка Не свети 
Включена горелка Свети постоянно 
Аларма Свети постоянно 
 
Диодът LINK дава следната информация за работните състояния на модема: 

 
Таблица 6.15. Състояния на модема. 

 
РАБОТНО СЪСТОЯНИЕ СВЕТОДИОД LINK (жълт) 

Изключен модем Не свети 
Търсене на мрежа/Не е регистриран в 
мрежата/Изключване 

Бързо мигане Ton=Toff=0.5s 

Регистриран в мрежата, в режим на 
очакване 

Бавно мигане Ton=0.3s, Toff=2.7s 

Потвърждение на обаждане Свети постоянно 
Аларма от горелката Бавно мигане 
 
6.7.5.2. БУТОНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ. 
 
На лицевия панел се намира малък отвор за достъп до вътрешния бутон RESET за 
рестарт на модема. Този бутон служи за рестартиране на модема при неуспешен опит 
за регистриране в GSM-мрежата за период от 60 сек. (при достатъчно силен сигнал и 
при нормално работещи антена и SIM карта), или когато не отговаря на коректно 
написани и изпратени до него текстови съобщения. 
 
6.7.5.3. ЗАХРАНВАНЕ И ВЪТРЕШНА БАТЕРИЯ.  
 
При поставена вътрешна батерия модемът не може да работи, ако не е свързан към 
горелка, която да му осигурява захранване и да зарежда батерията. Когато модемът се 
свърже към горелка с поставена SIM карта, той преминава автоматично към работа с 
минимална консумация (диодът LINK започва да мига бързо), което позволява да 
започне зареждане на батерията. Когато тя е достатъчно заредена, модемът започва 
нормална работа и прави опит да се регистрира в GSM мрежата. След като се 
регистрира, минава в режим на очакване на SMS съобщения. 
 
На този етап ако се прекъсне външното захранване, модемът се изключва незабавно. 
При първоначално включване се препоръчва зареждане на батерията на модема за 8 
часа. Ако бъде изключен от горелката, след 40 сек. модемът престава да работи, с цел 
предпазване на батерията от разреждане. 
 
6.7.5.4. РАБОТНИ ФУНКЦИИ.  
 
Командите към горелката се изпращат като SMS. На Фигура 6.22 е даден пример за 
комуникация между горелката и потребителя. Съобщенията не трябва да съдържат 
интервали, без значение са главните или малките букви:  
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Фигура 6.22 Комуникация между горелката и потребителя. 
 

 
 
 

Таблица 6.16. SMS команди към горелката. 
 

КОМАНДА SMS 
Включване на средна мощност и 
АВТОМАТИЧНА вентилация 

ON 

Включване на минимална-средна-
максимална мощност и АВТОМАТИЧНА 
вентилация 

ONMIN – ONMED – ONMAX 

Изключване OFF 
Информация за състоянието на 
системата 

TEST 

 
 

Таблица 6.17. Примери за SMS команди и отговори на горелката. 
 
SMS-команда Значение на командата SMS-тговор на 

горелката(каммината) 
Значение на 
отговора 

ON Включване/промяна на 
мощността на 
горелката на средна и 
вентилация в режим 
AUTO 

ON3 – OK Горелката е 
включена на 
зададената 
мощност 
(пример с 5 степени 
намощността) 

ONMAX Включване/промяна на 
мощността на 
горелката на 
максимална и 
вентилация в режим 
AUTO 

ON5 – OK Горелката е 
включена на 
зададената 
мощност 
(пример с 5 степени 
намощността) 

ONMIN Включване/промяна на 
мощността на 

ON1 Горелката не е , 
защото има аларма 
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горелката на 
минимална и 
вентилация в режим 
AUTO 

OFF Изключване на 
горелката 

OFF – OK Горелката е 
изключена 

TEST Проверка на 
състоянието на 
горелката 

ON5 – OK Горелката е 
включена на 5-та 
степен 

TEST Проверка на 
състоянието на 
горелката 

OFF – OK Горелката е 
изключена 

TEST Проверка на 
състоянието на 
горелката 

ALARM A01 Има алармено 
събитие – пример 
за проблем при 
включване 

. 
 

Фигура 6.23 Алармено съобщение от горелката. 
 

 
 
 
6.7.6. ПОДДРЪЖКА. 
 

SIM картата да се съхранява добре, да не се прегъва и пречупва. 
Да се избягва излагането й на статично електричество. Да не се 
използват химически продукти за почистване на картата и модема. Да не 
се свалят капаците или етикетите. 

 
6.7.7. ГАРАНЦИЯ.  
 
Ceza дава гаранция две години от деня на производство на продукта. Ceza ще 
ремонтира или замени продукти или части, които имат дефекти в следствие на 
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производството или на некачествени материали, или ако бъдат открити разлики 
спрямо спецификациите и заявките. Други гаранции не се предоставят. Не се 
компенсират пропуснати ползи. Ceza  не се счита за отговорна за последствия или 
повреди от какъвто и да е характер, в следствие на използване на нейните продукти. 
Гаранцията не важи в случай на неправилно използване на продукта. 
 
6.7.8. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ. 
 
Не инсталирайте модема в близост до медицински устройства като пейсмейкъри или 
слухови апарати. Модемът може да попречи на нормалното им функциониране.  
 
Тъй като модемът може да попречи на работата на някои апарати, не го инсталирайте 
в близост до петролни съоръжения, складове за горива, химически инсталации или до 
места, където могат да възникнат експлозии. Модемът може да предизвика 
интерференции ако се използва близо до телевизори, радиоапарати или компютри. 
 
За да се избегнат възможни повреди, използвайте аксесоари, които са тествани и 
специфицирани като съвместими с този GSM модем. Гаранцията не важи за нито един 
от тези аксесоари. Модемът е преминал пълен функционален контрол. 
Спецификациите се основават на характеристиките на изпитаните устройства, без да 
се отчитат измерванията на всяко от тях по отделно. 
 
 
6.8. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙСТВИЕТО НА ТЕРМОСТИКЕРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА 

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

Фигура 6.24. Поглед към реверсивния (самовъзстановяващ се) термостикер за 
определяне на работната температура в зоната на горелката, на която е залепен – 

състояние при повишена температура – в диапазона 60 – 65oC. 
 

 
 

Фигура 6.25. Поглед към реверсивния (самовъзстановяващ се) термостикер за 
определяне на работната температура в зоната на горелката, на която е залепен – 

състояние при повишена температура – в диапазона 65 – 75oC. 
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Фигура 6.26. Поглед към реверсивния (самовъзстановяващ се) термостикер за 

определяне на работната температура в зоната на горелката, на която е залепен – 
състояние при повишена температура – в диапазона 75 – 85oC. 

 

 
 
 

Реверсивният термостикер трябва да се проверява при всяко обслужване на 
съоръжението и горелката. Той показва текущата температура при работа 
на горелката и дава информация за степента на замърсяване на 
съоръжението с пепел и необходимостта от почистване, а също така и 
влиянието на коминната тяга върху работата на цялата система – пелетна  
горелка – съоръжение – комин. 

 
Фигура 6.27. Поглед към нереверсивния (невъзстановяващ се) термостикер – 

нормално състояние, не е била превишавана температурата на тръбата за подаване 
на пелети над граничната – 104oC. 

 

 
 

Фигура 6.28. Поглед към нереверсивния (невъзстановяващ се) термостикер – аварийно 
състояние, температурата на тръбата за подаване на пелети е била превишавана над 

граничната – 104oC. 
 

 
 

Активирането на нереверсивния термостикер е показател за прегряване на  
тръбата за подаване на пелети. Състоянието на този стикер не се 
възстановява и е необходимо да се отстрани причината за неговото 
активиране, след което той да бъде заменен с нов – извършва се от 
сервизен техник. Активирането на този стикер може да стане при ситуации, 
при които горещите димни газове в зоната на горенето, поради повишени 
съпротивления в коминния тракт или поради понижена коминна тяга, 
свързващата гъвкава тръба между шнека и основния модул на горелката. 
Такива ситуации са аварийни и не се покриват от гаранцията на горелката. 
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6.9. ИЗВАЖДАНЕ И ПОСТАВЯНЕ НА СКАРАТА ПРИ ПОЧИСТВАНЕ И 
ОБСЛУЖВАНЕ НА ПЕЛЕТНА ГОРЕЛКА СЕРИЯ “GP xx gsm”. 

 
При почистване на скарата на горелката е необходимо тя да бъде извадена от 
горивната камера на основния модул на горелката, така както е показано на Фигура 
6.29. 
 

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

 
При почистване на скарата трябва да се обърне особено внимание на цялостното 
почистване на отворите, през които преминава въздух, който осигурява ефективен 
процес на горене и оптимално охлаждане на скарата. 

 
Фигура 6.29. Поглед към горивната камера и скарата на горелката. 

 

 
 

След цялостно почистване на скарата от натрупания пепелен остатък и други частици 
(например шлака или неизгоряло гориво) е необходимо да се постави скарата на 
нейното място. Поставянето на скарата се извършва, като тя леко се наклони, така че 
удължението й от към отвореният й край да бъде подпъхнато под наклонената скара 
на основния модул на горелката. 
 
Поставянето на скарата става на две стъпки: 
 Поставя се скарата, така че нейните крачета да се опират в дъното на 

горивната камера на основния модул на горелката; 

Скара на 
горивната камера 

Горивна камера 
на горелката 

Основен модул 
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 Придвижва се скарата, така че изцяло да се намести в горивната камера на 
основния модул и да уплътни процепа, получен при нейното първоначално 
поставяне между наклонената скара и самата нея. 

. 
 
6.10. ЗАПОЗНАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ С ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ОБСЛУЖВАНЕ И 

НАСТРОЙКА НА ПЕЛЕТНА ГОРЕЛКА СЕРИЯ “GP xx gsm” 
 
Необходимо е потребителят да се запознае подробно с предоставената инструкция за 
експлоатация на горелката, а също така и с начина на нейната работа, с начина на 
настройка на степента на топлинната й мощност и с методиката за нейното 
обслужване. 
 
Почистването на горивната камера от пепелния остатък е необходимо да се извършва 
периодично (поне веднъж на денонощие или на по-дълг период в зависимост от 
пепелното съдържание на горивото, но не повече от 5 денонощия, през които е 
работила горелката) клиентът трябва да изключва горелката по начин, описан в 
предишните точки. Това осигурява условия на ефективно догаряне на горивото и 
охлаждане на нейната горивна камера. След охлаждане на горелката трябва да се 
почисти пепелния остатък, натрупан в скарата на горелката, като се използват лични 
предпазни средства и подходящи инструменти – работни ръкавици, шпакла. 
 

Фигура 6.30. Чифт работни ръкавици, предоставени с цел лесно и безопасно 
почистване на основния модул на горелката. 

 

 
 
Почистването на гъвкавата тръба от прах от горивото е необходимо да се извършва, 
тъй като при транспортирането на горивото от шнека се наблюдава натрупване на 
прах, която би могла да затрудни пропадането на горивото през гъвкавата тръба, а 
също така това може да доведе и до запалване на тази прах, ако в аварийни ситуации 
се получи преминаване на горещи димни газове през нея. 
 

Редовното почистване на елементите и модулите на горелката осигурява 
надеждната й и икономична работа и условия за дълъг срок на нейната 
експлоатация. 
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6.11. БЕЗОПАСНОСТ И НЕПРЕДВИДЕНИ РИСКОВЕ. 
 
РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБАТА НА ГОРЕЛКА СЕРИЯ “GP xx gsm”. 
 
Автоматизираната горелка за пелети серия “GP xx gsm” е конструирана и произведена 
в съответствие с основните изисквания за безопасност на действащите Европейски 
стандарти и директиви. Условия за опасност могат да възникнат в следните случаи: 
 Автоматизираната горелка за пелети серия “GP xx gsm” се използва 

неправилно; 
 Пелетната горелка е инсталирана от неквалифициран персонал; 
 Инструкциите за безопасно използване, описани в това ръководство не са 

спазени. 
 

НЕПРЕДВИДЕНИ РИСКОВЕ. 
 
Пелетната горелка серия “GP xx gsm” е проектирана, конструирана и изработена в 
съответствие с действащите стандарти за безопасност. Въпреки че са обмислени 
възможните рискови ситуации, произтичащи от неправилна експлоатация, възможно е 
да възникнат следните рискове: 
 Рискове от изгаряне, причинени от високата температура вследствие на 

горивния процес в горивната камера, при почистване в зоната на горивната 
камера или от недоизгорял материал в нейната скара; 

 Рискове от електрически удар при непряк контакт с тоководещи части. 
Пелетната горелка серия “GP xx gsm” е свързана към електрическата мрежа и 
управляващите модули са обособени в отделен отсек от основния модул, като 
са използвани необходимите устройства за защита срещу претоварване и късо 
съединение. Задължително е заземяването на горелката от оторизиран техник. 
Забранено е отварянето на защитния капак от неоторизирано лице; 

 Риск от нараняване на пръстите по време на работа при почистване и 
обслужване. Препоръчва се да се използват подходящи за целта индивидуални 
предпазни средства; 

 Риск от задушаване в случай на недостатъчна тяга на комина на съоръжението, 
към което е монтирана пелетна горелка серия “GP xx gsm” или недобро 
уплътнение на димоотводния тракт. 

 
 
6.12. ПОПЪЛВАНЕ НА ГАРАНЦИОННАТА КАРТА НА ГОРЕЛКАТА. 
 

Приложената ГАРАНЦИОННА КАРТА се попълва, като се записва 
необходимата информация в посочените полета, като в местата за подпис и 
печат е необходимо да се положат съответните подписи и печат, за да се 
осигури ВАЛИДНОСТТА на ГАРАНЦИОННАТА КАРТА на пелетна горелка 
серия “GP xx gsm”. 

 
 
6.13. ДЕЙСТВИЯ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ПЕЛЕТНА 

ГОРЕЛКА СЕРИЯ “GP xx gsm”. 
 
След приключване жизнения цикъл на продукта, унищожаването й става по начин, 
щадящ околната среда. За целта горелката се разкомплектова и модулите се предават 
в пунктовете за обратно изкупуване - като вторични суровини, при спазване 
принципите на разделното събиране. 
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7. НЕИЗПРАВНОСТИ И НАЧИНИ ЗА ТЯХНОТО ОТСТРАНЯВАНЕ. 
 

Таблица 7.1. Описание на неизправностите в работата на пелетна горелка  
серия “GP xx gsm” и начините за тяхното отстраняване. 

 
Nо. НЕИЗПРАВНОСТ ПРИЧИНА НАЧИН НА ОТСТРАНЯВАНЕ 

Недостатъчна 
топлинна 
мощност 

Необходима е да се увеличи степента на 
топлинната мощност на горелката 

Ниска 
температура на 
заданието 

Необходимо е да се провери и заданието 
за температурата на циркулационната 
вода, зададена в контролера на 
горелката; 

1. В случай, че 
горелката е 
монтирана на 
котел за 
отопление и е 
ниска 
температурата в 
отопляваните 
помещения 

Ниска 
температура на 
заданието на 
стайния 
термостат (ако е 
свързан такъв) 

Необходимо е да се повиши заданието за 
температурата на стайния термостат 

Топлинна 
мощност, 
превишаваща 
консумацията 

Необходима е да се намали степента на 
топлинната мощност на горелката 

Висока 
температура на 
заданието  

Необходимо да се намали стойността на 
заданието 

2. В случай, че 
горелката е 
монтирана на 
котел за 
отопление и е 
висока 
температурата в 
отопляваните 
помещения 

Висока 
температура на 
заданието на 
стайния 
термостат (ако е 
свързан такъв) 

Необходимо е да се намали заданието за 
температурата на стайния термостат 

3. Горелката е 
включена, но 
няма горивен 
процес 

Няма задание за 
работа 

Да се провери заданието за работа от 
модула, който управлява горелката 

4. Трудно запалване 
на горивото 

Пелети с ниско 
качество 

Необходима е подмяна на пелетите, 
вероятно тяхната влажност е по-висока от 
необходимата за нормална работа на 
съоръжението 

5. Запалването на 
горивото е 
придружено с 
нехарактерни 
шумове 

Недостатъчна 
коминна тяга 

Необходимо е да се провери състоянието 
на комина и съоръжението, към което е 
монтирана горелката и да се почисти от 
натрупаната пепел. Възможно е дори 
след почистване да се изисква настройка 
на работните параметри на системата – 
да се потърси сервизна помощ; 

6. Прегряване на 
съоръжението, 
към което е 
монтирана 
горелката 

Липса на 
топлинен товар 
или неправилна 
настройка на 
топлинната 

Необходима е проверка за правилната 
работа на системата горелка-съоръжение 
и евентуална настройка на параметрите 
на работа – извършва се от специалист. 
След охлаждане на съоръжението-
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мощност на 
горелката или на 
съоръжението, 
консуматор на 
топлинната 
енергия 

консуматор на топлинната енергия и 
отстраняване на проблема се деактивира 
аварийния термостат (отвива се 
предпазното капаче, натиска се бутона и 
отново се навива капачето), след което с 
рестартиране се пуска горелката. 

Липса на гориво в 
бункера 

Бункерът за гориво, от който шнека на 
горелката транспортира гориво трябва да 
бъде зареден. 

Липса на гориво в 
горивната камера  
на горелката 

Може чрез рестартиране на горелката да 
се поднови процеса на първоначално 
разпалване.  

Наличие на 
гориво върху 
скарата на 
горелката, но не е 
запалено или е 
изгоряло и отново 
липсва горивен 
процес 

Да се почисти натрупаното гориво в 
скарата на горелката; 
Ако е повреден или неактивен 
нагревателя за разпалване, той трябва да 
бъде подменен. 

7. Няма запалване 
на горивото 

Неправилна 
работа на 
фотосензора за 
мониторинг на 
горивния процес 

Фотосензорът за мониторинг на горивния 
процес да се настрои или подмени – 
извършва се само от сервизен специалист 

Липса на 
електрическо 
захранване 

Да се провери дали работи дисплея на 
горелката и неговата индикация. 
Да се провери изправността на 
захранването на съоръжението, към което 
е монтирана горелката и което осигурява 
напрежение с параметри 220 V , 50 Hz - 
да се извършва от сервизен техник. 
Да се провери коректността на 
свързването на горелката съгласно 
приложената електрическа схема. Да се 
провери за разхлабени електрически 
връзки - извършва се от сервизен техник 

8. Горелката не 
стартира или 
спира работа 

Липса на 
стартиращ сигнал 
към горелката 

Да се провери дали горелката е получила 
стартов сигнал и дали са изправни 
електрическите вериги на модула, 
осигуряващ сигнал за работа на горелката 
- да се извършва от сервизен техник; 
Да се провери за разхлабени ел.връзки. 
Да се провери изправността на модула за 
управление работата на горелката, който 
осигурява напрежение с параметри 220 V, 
50 Hz - да се извършва от сервизен техник 
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Горелката не 
работи въпреки, 
че има сигнал за 
работа 

Да се провери дали не е активирана 
аларма – да се провери списъка с 
алармени режими на контролера и 
неговата индикация, посочени в 
следващата таблица 

Изгорели 
предпазители 

Да се извършва от сервизен техник: да 
се провери състоянието на 
предпазителите и ако е необходима 
замяна да бъдат подменени с такива със 
същите параметри  

Гориво с ниско 
качество 

Необходима е подмяна на горивото, 
вероятно е неподходящо или неговата 
влажност е по-висока от необходимата за 
нормална работа на горелката 

9. Пламъкът на 
горивния процес е 
“мътен” и коминът 
дими 

Неподходяща 
настройка на 
параметрите на 
съоръжението 

Необходима е настройка на параметрите 
на работа на съоръжението – извършва 
се от специалист 

Неправилно 
ориентиран 
фотосензор 

Да се промени позицията на фотосензора 
за наблюдение на горивния процес чрез 
завъртането му около неговата надлъжна 
ос 

Повърхността на 
фотосензора е 
зацапана 

Да се почисти внимателно от 
замърсяванията. 

10. Горелката 
стартира, но не 
може да влезе в 
установен режим 

Фотосензорът е 
дефектирал – по 
неговата 
повърхност има 
следи от 
прегаряне 

Необходимо е да се подмени 
фотосензора с нов - да се потърси 
сервизна помощ 

Неизправност на 
фотосензора 

Да се провери изправността на 
фотосензора 
Да се провери настройката на  степента 
на топлинната мощност на горелката 

11. Горелката работи 
нестабилно 

Променени 
настройки на 
работа на 
контролера 

Да се проверят настройките на 
контролера - да се извършва от сервизен 
техник 

12. Загряване на 
тръбата за 
подаване на 
пелети 

Недостатъчна 
коминна тяга или 
замърсено 
съоръжение 

Необходимо е да се направи почистване 
на съоръжението, евентуално на комина. 
Възможно решение е монтирането на 
допълнителен вентилатор за димни 
газове и/или промяна на комина * 

13. Загряване на 
тръбата за 
подаване на 
пелети и 
активиране на 
аварийния й 
термостат 

Ниска коминна 
тяга или 
замърсено с 
пепелни частици 
съоръжение 

Необходимо е да се направи почистване 
на съоръжението, евентуално на комина. 
Необходимо е рестартиране на горелката. 
Възможно решение е монтирането на 
допълнителен вентилатор за димни 
газове и/или промяна на коминния тракт * 
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14. Индикация за 
повишена 
температура, 
показвана от 
реверсивния 
термостикер  

Увеличено 
съпротивление по 
хода на димните 
газове или 
недостатъчна 
коминна тяга 

Необходимо е почистване на 
съоръжението и/или комина от 
натрупания пепелен остатък. В случай, че 
коминната тяга е недостатъчна е 
необходимо да се монтира допълнителен 
вентилатор за димни газове и/или 
промяна на комина – извършва се от 
специалист 

15. Активиране на 
нереверсивния 
термостикер, 
монтиран на 
тръбата за 
подаване на 
пелети 

Превишаване на 
работната 
температура в 
тази тръба, което 
най-често е 
резултат от 
преминаване на 
горещи газове 
през нея 

Необходимо е почистване на 
съоръжението от натрупаната пепел, 
почистване и проверка на коминния тракт 
и проверка на състоянието на пелетната 
горелка – извършва се от специалист 

16. Зацапана и/или 
стопена 
фотосонда 

Неправилно 
спиране на 
работата на 
горелката 

Необходимо е да се почисти повърхостта 
на фотосондата или да се подмени с 
нова. Необходимо е да се спазва 
процедурата по спиране на горелката, 
описана в ръководството 

17. Наличие на 
неизгоряло 
гориво в 
пепелника 

Неефективно 
изгаряне на 
горивото 

Необходима е настройка на параметрите 
на работа на съоръжението – необходима 
е настройка и/или консултация от 
оторизиран техник 

Използваното 
гориво е с високо 
пепелно 
съдържание и не 
отговаря на 
изискванията на 
съоръжението 

Да се замени горивото с такова, което 
отговаря на изискванията за надеждна 
работа на горелката 

18. В скарата на 
горивната камера 
се натрупва 
шлака (стопена 
минерална маса) 

Работа на 
горелката в 
режим на 
топлинна 
мощност над 
номиналната 

Да се намали топлинната мощност на 
горелката чрез промяна на степента на 
топлинната й мощност 

19. Код за грешка, 
показван на 
дисплея на 
контролера 

Проблем в 
работата на 
горелката 

Да се провери значението на изписания 
код в следващата таблица. Възможно е 
да се потърси консултация/намеса на 
сервизен техник 

20. Горелката е 
спряла, но след 
ново стартиране 
работи 

Фотосензорът 
дава грешна 
информация на 
контролера 

Да се провери количеството на горивото 
върху скарата. Да се потърси помощ от 
сервизен техник за консултация или 
настройка 

21. Висока 
температура на 
димните газове 
(ако е монтиран 
термометър) 

Замърсени 
топлообменни 
повърхности в 
зависимост от 
типа на 

Необходимо е почистване на 
топлообменните повърхности на 
съоръжението 
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съоръжението и 
режима на работа 

22. Поява на дим в 
котелното 
помещение след 
известен период 
на експлоатация 

Замърсен или 
задръстен с 
пепел тракт за 
отвеждане на 
димните газове от 
съоръжението-
консуматор на 
топлинната 
енергия 

Почистване на съоръжението-консуматор 
на топлинната енергия от натрупаната 
пепел 

23. Други, не описани 
по-горе 
неизправности 

 Необходима е консултация с и/или 
намесата на сервизен техник 

 
 
  * Загряване на тръбата за подаване на пелети най-често е в резултат от 
  замърсяване на топлообменните повърхности на съоръжението, към 
  което е монтирана пелетната горелка; 
 
  ** При недостатъчна коминна тяга е препоръчително да се потърси 
  сервизна помощ за решаването на проблема – възможно е да се наложи 
  почистване или промяна на комина, монтаж допълнителен вентилатор за 
  отвеждане на димните газове или друг подход. 
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8. ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА НА АВТОМАТИЗИРАНА ГОРЕЛКА ЗА ПЕЛЕТИ  

СЕРИЯ “GP xx gsm”. 
 
Фигура 8.1 и Фигура 8.2 представят принципната електрическа схема на свързване на 
автоматизираната горелка за пелети серия „GP xx gsm” с основна и допълнителна 
платка. 
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Фигура 8.1. Принципна електрическа схема на свързване на пелетната горелка с 

основна платка. 
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Фигура 8.2. Принципна електрическа схема на свързване на пелетната горелка с 

допълнителна платка. 
 

 
 
 
 
 

Фиг.7 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПЛАТКА 
 

АВАРИЕН 
ТЕРМОСТАТ 

 

NTC СЕНЗОР 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 
- термостат за външна температура  (AT) 
- дистанционно включване/изключване (CR) 
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ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 
 
Производителят гарантира за правилната и безотказна работа на пелетната горелка  
серия “GP xx gsm” само при спазени изискванията за монтаж и експлоатация при 
въвеждане в действие и при обслужване. 
 
Гаранцията на автоматизираната пелетна горелка започва от датата на попълване и 
подпечатване на гаранционната карта. 
 
Гаранцията на пелетната горелка започва да тече от деня на въвеждането й в 
експлоатация, но не повече от 6 месеца от датата на продажба. 
 
Гаранционният срок на пелетната горелка е 24 (двадесет и четири) месеца. 
 
Гаранцията важи само при представена фактура и оригинална гаранционна карта. 
 
ГАРАНЦИЯТА НА ИЗДЕЛИЕТО НЕ ВАЖИ в следните случаи: 
 Повреди по пелетната горелка, причинени от неправилно съхранение, 

транспорт и/или разтоварване, които не са организирани от фирмата-
производител; 

 Аварии, причинени от природни бедствия (земетресения, пожари, наводнения и 
др.); 

 Не спазени условия за монтаж, експлоатация и периодична поддръжка, 
посочени в настоящата инструкция; 

 Правен опит за отстраняване на дефекта от купувача или от други 
неупълномощени лица; 

 Промени в конструкцията на модулите на пелетната горелка; 
 Неправилно извършен проект за монтаж и експлоатация на пелетната горелка; 
 Повреди поради фактори, за които производителят не носи вина/над които няма 

контрол; 
 Смущения и повреди, които не са причинени от самата пелетна горелка, но са 

довели до поява на повреда в нейната конструкция; 
 При оцветяване на нереверсивния температурен стикер или в случай, че този 

стикер е премахнат, скъсан, отлепен или унищожен. 
 
Всеки гаранционен ремонт трябва да бъде записан в гаранционната карта на 
изделието. 
 
Гаранционният срок се прекъсва за периода от време от рекламацията до 
отстраняване на повредата. 


