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Въведение  
 
Преди всичко бихме искали да се възползваме от тази възможност да Ви благодарим, че закупихте този 

продукт на ALFA PLAM. 
Подготвихме тази кратка инструкция за Вас, за да улесним използването на нашия продукт. 
Посочените тук специфични технически проблеми трябва да бъдат разгледани от лицата, участващи в 

сглобяването, инсталирането и пускането в експлоатация на продукта, за да се гарантира, че операциите се 
извършват възможно най-точно. 

• Тази брошура за монтаж, употреба и поддръжка трябва да се прочете внимателно преди монтажа и 
използването на продукта. Трябва да се разглежда като неразделна част от продукта и да се съхранява на 
безопасно място. 

• Монтажът, инсталирането, проверките, поддръжката и ремонтът трябва да се извършват от квалифициран 
персонал.  

• Препоръчва се първото запалване или, по-добре казано, пускането в експлоатация да се извършва 
изключително от квалифициран персонал. 

• Не използвайте запалими течности за запалване на печката. 
• Този продукт не трябва да се използва от хора с намалени физически, сетивни и умствени способности или 
недостатъчен опит или умения (включително деца), освен ако са под наблюдение и са инструктирани от някой, 
който може да гарантира тяхната безопасност. 

• Децата трябва винаги да бъдат наблюдавани от възрастен, който да ги защити от случаен контакт с горещите 
повърхности на печката и да не им позволи да използват или да докосват настройките на печката. 

• Моля, свържете се с продавача за допълнителна информация, от която се нуждаете, но не можете да я 
намерите в това ръководство. 

 
В това ръководство се използват следните символи: 

⚠ ВНИМАНИЕ: Предупреждение за безопасност 
 
ЗАБРАНЕНО Е: Забранено действие 

 
ИНФОРМАЦИЯ: Важна информация. 

 
ALFA PLAM не носи отговорност и не поема задължение за каквито и да било преки или косвени телесни повреди 

или имуществени вреди, произтичащи от неспазване на инструкциите, които са дадени в това ръководство. 
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 Сериен номер на продукта  
 
Серийният номер на продукта може да бъде намерен на етикета, който е залепен на гърба на печката, както и на 

корицата на това ръководство. 
Серийният номер на продукта ще бъде необходим всеки път, когато потребителят поиска допълнителни услуги. 

 Материали  
За продуктите на ALFA PLAM обикновено се използват материали, които имат следните свойства: 
• много дебели ламаринени листове, които осигуряват здрава структура на отоплителния уред; 
• За някои модели се използват елементи от висококачествена ламарина и чугун, които дават на продукта 
уникален дизайн и елегантен външен вид; 

• Преди да бъдат боядисани при висока температура, металните части са подложени на фосфатна обработка, 
за да доведат процеса на боядисване до най-високото ниво и да подобрят крайния продукт; 

• Уплътненията, които осигуряват херметично затваряне на горивната камера, трябва периодично да се 
проверяват, за да се предотврати неправилното изгаряне, което може да бъде резултат от прекомерното 
износване на уплътнителите; 

• Стъклени и керамични елементи за вратата на горивната камера. За информация относно процедурите за 
почистване вижте раздела за поддръжката. 

 Сертификация  
Този продукт отговаря на стандарт EN 14785 за отоплителните уреди на дървесни пелети в жилищни 

помещения. Спазва и законите, прилагащи следните европейски директиви: 
- 2014/108 / ЕО (Директива за електромагнитната съвместимост); 
- 2014/95 / ЕО (Директива за ниско напрежение); 
- Регламент 305/211 / ЕО (относно строителните продукти); 

 
Отговаря на изискванията 

15aB-VG 
на австрийските местни разпоредби 

 
Одобрение в Швейцария 

 
 
 

 Размерни характеристики  
 
 

ОТЗАД 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A 

B C 
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ОТПРЕД  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             
 
 

 
 
 
A: Диаметър на тръбата за димни газове ø80 Размери в mm 
B: Вход за въздух ø50 
C: Електрически връзки 
  Подробно ОТЗАД 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
1: Термостат за ръчно нулиране 
2: Сензор за стайната температура 
3: Превключвател за включване / изключване 
4: Захранващ кабел 

 

 Технически характеристики на продукта  LUKA S 
 

Продукт: LUKA S 

 Мерна 
единица 

Максимум Минимум 

Отоплителна мощност kW 6,3 2,7 

Емисии на CO (при 13% кислород) % 0,0136 0,0213 

Ефикасност % 85,57 92,27 

Номинална електрическа мощност W 380 

Номинално напрежение V 230 

Номинална честота Hz 50 

Гориво  Дървесни пелети 

Разход на гориво kg/h 1,608 0,642 

Поток на димните газове g/s 7,77 3,6 

Температура на димните газове °C 125 69 

1 

2 

3 

4 
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Минимално изтеглящо налягане (тяга) Pa 12,0 12,0 

Капацитет на резервоара kg 20 

Автономия h 11 28,6 

Необходима енергия за 
функциониране 

W 90 

Тръба за извеждане на димните 
газове 

mm ∅80 

Отвор за входящ въздух за горене mm ∅50 

Нето тегло kg 136 

Отоплителен обем* m3 157 

 
* Стойностите са изчислени в съответствие със закона за домакинствата с потребление на топлинна енергия 

от 60 W / m3 и височина 2,6 m. 

 
 
 
 
 
 

 Технически характеристики на продукта  LUKA S8 
 

Продукт: LUKA S8 

 Мерна 
единица 

Максимум Минимум 
Отоплителна мощност kW 7,6 2,64 

Емисии на CO (при 13% кислород) % 0,0149 0,0207 

Ефикасност % 85,36 91,56 

Номинална електрическа мощност W 380 

Номинално напрежение V 230 

Номинална честота Hz 50 

Гориво  Дървесни пелети 

Разход на гориво kg/h 1,905 0,633 

Поток на димните газове g/s 8,4 4 

Температура на димните газове °C 139 67 

Минимално изтеглящо налягане Pa 12,0 12,0 

Капацитет на резервоара kg 20 

Автономия h 9,2 23,6 

Необходима енергия за 
функциониране 

W 90 

Отвод на димните газове mm ∅80 

Отвор за входящ въздух за горене mm ∅50 

Нето тегло kg 136 

Отоплителен обем* m3 127 

* Стойностите са изчислени в съответствие със закона за домакинствата с потребление на топлинна енергия 
от 60 W / m3 и височина 2,6 m. 

 Характеристики на горивото  
Тази печка се характеризира преди всичко с това, че изгаря естествено гориво (дървесни пелети), което се 

получава екологично от отпадъци от дървообработващата промишленост (дървени стърготини). След правилно 
почистване и сушене стърготините, които се получават в дървообработващата промишленост, се пресоват при 
изключително високо налягане, за да се получат малки цилиндри от чисто дърво: пелети. Всеки миниатюрен 
цилиндър може да варира по дължина и дебелина, с дължина от 1 до 3 cm и радиус от 6 до 8 mm. 

Дървесните пелети се характеризират с ниска влажност (под 12%) и висока плътност (= 600 kg / m3), както и с 
равномерност и компактност, които осигуряват на този тип гориво висока калоричност (DTV 4100 - 5000 kcal / kg). 
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Дървесните пелети, използвани като гориво за тази печка, трябва да притежават отлични качествени 
характеристики, като например тези, посочени в стандартите DIN 51731, ONORM M 7135 и EN plus A1, за които по-
долу са изброени няколко основни елемента. 

⚠ВНИМАНИЕ: Както повеляват съответните европейски закони, уреждащи характеристиките на търговските 
горива, пелетите трябва да се произвеждат изключително от стърготини от необработена дървесина без добавени 
вещества. 

 Строго се забранява използването на течни или твърди горива, различни от дървесни пелети. 

⚠ ВНИМАНИЕ: За да се постигне най-доброто ниво на работа на печката, се препоръчва използването на 
дървесни пелети, сертифицирани от акредитирана организация. Използването на други видове пелети, различни 
от посочените от производителя, може да доведе до повреда на печката и до анулиране на гаранцията. 

Съхранението и боравенето с дървесни пелети са важни задачи, които трябва да бъдат внимателно 
изпълнявани. 

- Горивото трябва да се съхранява на сухо и топло място. 
- Пелетите трябва да се манипулират по такъв начин, че да не се натрошват прекалено много и да не стават на 
фин прах. 

Спазването на тези две прости правила ще позволи по-добра ефективност на горенето и дори ще помогне за 
поддържане на правилната работа на подвижните механични части на печката. 

⚠ ВНИМАНИЕ: Ако печката не се използва продължително време (повече от петнадесет дни), всички останали 
пелети трябва да бъдат извадени от резервоара, за да се избегне прекаленото им навлажняване, тъй като това 
може да доведе до неизправност на печката.  

 
Стандарти за 

качество на 
дървесните пелети 

Мерна 
единица 

 
ÖNORMM7135 

 
DIN51731 

 
DINplus 

 
ENplusA1 

Диаметър mm от 4 до 10 от 4 до 10 от 4 до 10 6±1 

Дължина mm 5xP1 <50 5xP2 3,75<D<403 
Плътност Kg/dm3 >1,12 1,0-1,4 >1,12 >0,6(обемна 

насипна плътност) 

Влажност % <10 <12 <10 <10 

Пепел % <0,50 <1,50 <0,50 <0,50 

Топлинна 
мощност 

kWh/kg >5 4,86-5,42 >5 >4,5 

Сяра % <0,04 <0,08 <0,04 <0,05 

Азот % <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 

Хлор % <0,02 <0,03 <0,02 <0,02 

Прах % от теглото <2,3 - <2,3 <1 

 
Свързващи 

агенти 

% от 

пресованата 
маса 

 
<2 

2  
<2 

 

1 Максимум 20% от пелетите могат да имат дължина, 7.5 пъти по-голяма от диаметъра D 

² DIN забранява употребата на каквито и да е добавени вещества. Тази забрана обаче не се прилага за малките отоплителни 
системи. 

3 Максимум 5% от пелетите могат да имат дължина, по-голяма от 40 mm, максимум 45 mm. 

 Препоръки за безопасност  
⚠ ВНИМАНИЕ: Преди инсталирането внимателно прочетете инструкциите в предоставеното ръководство за 

експлоатация. 

⚠ ВНИМАНИЕ: Горелката трябва да бъде изпразнена преди включването на печката, за да се избегнат всякакви 
трудности при включването на отоплителния уред. 

 Строго се забранява използването на всякакъв вид твърдо или течно гориво, с изключение на дървесни пелети 
с радиус 6 mm, за които печката е проектирана. Избягвайте да използвате мокри или натрошени пелети. 
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 За да се постигне най-доброто ниво на работа на печката, се препоръчва използването на дървесни пелети, 
сертифицирани от акредитирана организация. Използването на други видове пелети, различни от посочените от 
производителя, може да доведе до повреда на печката и до анулиране на гаранцията. 

 Когато зареждате печката с пелети, уверете се, че те не падат в друга вътрешна част на печката, освен в пелетния резервоар. 

⚠ ВНИМАНИЕ: Ако не можете да стартирате печката, ще трябва да изпразните горелката. Ако тази процедура не 
се извърши, може да се получи прекомерно изгаряне, което може да доведе до създаване на значително 
количество дим. 

⚠ ВНИМАНИЕ: Не отваряйте вратата и не изключвайте захранващия кабел във фазата на запалване или гасене 
или когато печката работи, дори ако горивната камера е блокирана или претоварена; започнете процедурата за 
изключване (гасене) и изчакайте печката да завърши работните фази, преди да решите проблема. Не се опитвайте 
да запалвате печката отново, докато проблемът не бъде решен. 

⚠ ВНИМАНИЕ: Не прекъсвайте процедурата за гасене на печката (например, като изключите захранващия кабел), докато не 
приключи. 

⚠ ВНИМАНИЕ: Ако в горивната камера се натрупват дървесни пелети, докато печката е в действие, незабавно 
изключете печката и я включете отново, като използвате програма за по-ефективна вентилация. Ако пелетите 
продължават да се натрупват, опитайте да използвате друг вид дървесни пелети или се свържете с оторизиран 
сервизен център. 

⚠ ВНИМАНИЕ: Никога не дозирайте пелети ръчно в горивната камера. 

⚠ ВНИМАНИЕ: За да предотвратите евентуални инциденти, винаги следвайте инструкциите за правилна 
употреба, които са дадени в това ръководство за Вашия уред и неговите електрически компоненти. 

⚠ ВНИМАНИЕ: Процедурите за монтаж, мрежово свързване, проверка, поддръжка и ремонт могат да се 
извършват само от квалифициран персонал. 

⚠ ВНИМАНИЕ: Продуктът трябва да бъде инсталиран при пълно спазване на приложимите правни стандарти. 

⚠ ВНИМАНИЕ: Винаги спазвайте препоръките и стандартите за безопасност, посочени в това ръководство. 

⚠ ВНИМАНИЕ: Всеки, който извършва действия върху печката, първо трябва да прочете и да разбере 
съдържанието на това ръководство и да знае напълно контролния панел на продукта. 

⚠ ВНИМАНИЕ: Продуктът може да се използва, променя и програмира само от възрастни. Неправилните или 
произволни настройки могат да доведат до опасни ситуации и повреди. 

⚠ ВНИМАНИЕ: Компанията ALFA PLAM не носи никаква гражданска или наказателна отговорност за щети в 
случай, че продуктът е подложен на неоторизиран ремонт или замяна на части. 

⚠ ВНИМАНИЕ: Когато печката работи, някои от повърхностите й могат да достигнат изключително високи 
температури. 

Поради това се препоръчва на потребителя да вземе всички необходими предпазни мерки, особено когато 
присъстват деца или стари хора или хора с увреждания. 

⚠ ВНИМАНИЕ: Не покривайте и не запушвайте по никакъв начин изхода за горещ въздух. Не покривайте продукта 
с кърпа или други подобни материали. 

⚠ ВНИМАНИЕ: За да предотвратите случайно преобръщане на печката, никога не се облягайте и не поставяйте 
прекалено голямо тегло върху отворената врата, докато процесът на почистване е в ход. 

Препоръчва се да се избягва този вид натискане и да се вземат необходимите предпазни мерки, особено когато 
присъстват деца или стари хора или хора с увреждания. 

 

 Общи препоръки  
⚠ ВНИМАНИЕ: Никога не използвайте печката за други цели, различни от тези, за които е проектирана и 

произведена. 

⚠ ВНИМАНИЕ: Печката не трябва да се използва за готвене. 

⚠ ВНИМАНИЕ: Продуктът не трябва да се използва, ако има дефекти или неизправности. В тези случаи незабавно 
изключете електрическия кабел на отоплителния уред от контакта. 

 НИКОГА не оставяйте вратата на печката отворена, докато печката работи. 
 Кюнците трябва да се проверяват редовно. 
 НИКОГА не използвайте водна пара за почистване на продукта. 

 Винаги се свързвайте с квалифициран и упълномощен персонал за необходимите сервизни интервенции. 
Използвайте само оригинални резервни части, когато трябва да смените повредени или износени части. 

 Горивото може да се дозира в горелката само чрез автоматичната система за дозиране, а не директно от 
потребителя. 

⚠ ВНИМАНИЕ: В случай на "неуспешно запалване", цялото количество пелети, което се е натрупало в горивната 
камера, трябва да се отстрани, преди да се направи нов опит за запалване на печката. Пелетите, които се изваждат 
от горивната камера, никога не трябва да бъдат върнати в резервоара. 

 Това ръководство трябва да се разглежда като неразделна част от продукта и трябва да се използва през 
целия му експлоатационен срок. То трябва да се съхранява на безопасно място. В случай, че ръководството е 
загубено или унищожено, можете да поискате заместващо копие от Вашия продавач. 

 Устройства за безопасност  
Продуктът е оборудван със следните устройства за безопасност: 
• Термостат за температурата на резервоара: това устройство прекратява работата на печката всеки път, когато 
се превишава ограничението за безопасност; 
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• Измервател на температурата на дима: този елемент определя температурата на дима и непрекъснато следи 
правилната работа на продукта; 

• Превключвател за налягане: този елемент определя дали димоходът е запушен; 
• Термометър за околната среда: този елемент непрекъснато следи температурата на помещението, в което е инсталирана 

печката; 
• Режим на модулация: Ако температурата на дима превиши границата за безопасност, устройството автоматично 
ще намали количеството пелети за горене, докато температурата падне под определената граница. 
Неправилните настройки на параметрите могат да доведат до надвишаване на ограниченията за безопасност 

и така да причинят прекомерно потребление на пелети. Надвишаването на ограниченията за безопасност може да 
възникне и поради лоша вентилация на помещението, в което е инсталирана печката и което не й осигурява 
достатъчно количество студен въздух. 

 ЗАБРАНЕНО Е изключването на устройствата за безопасност. Когато причината за активирането на системата 
за безопасност е отстранена, печката може да бъде рестартирана, за да се възстанови правилното й 
функциониране. 

⚠ ВНИМАНИЕ: Печката трябва да бъде инсталирана по такъв начин, че да има лесен достъп до електрическия й 
кабел. 

Забележка: Разделът за безопасност е съставен, като се взети предвид нормалните условия на използване на 
продукта, които са описани и посочени в глава 3. Компанията ALFA PLAM не носи отговорност за каквито и да било 
телесни повреди или имуществени щети, които могат да възникнат, ако печката не се използва в съответствие с 
условията, посочени в това ръководство за потребителя. ALFA PLAM също така не носи отговорност за телесни 
повреди или имуществени вреди, които могат да възникнат, ако потребителят не спазва следните правила: 

A) Трябва да се вземат всички подходящи предпазни мерки, за да се гарантира, че никой няма да стартира 
оборудването, докато се извършват ремонти, настройки, подмяна на резервни части или операции по 
поддръжка; 

Б) Не отстранявайте и не променяйте което и да било устройство за безопасност на печката; 
В) Печката трябва да е свързана към правилно работеща система за извеждане на дима; 
Г) Уверете се, че помещението, в което е поставена печката, е достатъчно вентилирано, както е предписано в това 
ръководство. 

  Околна среда за използване на продукта  
⚠ ВНИМАНИЕ: Печката трябва да бъде инсталирана в среда с вентилация и трябва да бъде снабдена с 

достатъчно въздух за горене в съответствие с приложимите разпоредби. Това е важно, за да се гарантира 
правилната й работа. 

⚠ ВНИМАНИЕ: Помещението трябва да има обем не по-малък от 20 m3 и трябва да отговаря на всички 
изисквания за вентилация, както е описано в глава 2 от настоящото ръководство. Тези условия ще осигурят 
необходимия въздушен поток за правилното изгаряне (40 m3 / h). 

 ЗАБРАНЕНО Е използването на продукта в спалните и баните. 
 ЗАБРАНЕНО Е използването на продукта в помещения, в които е монтиран друг отоплителен уред, който няма 

собствена система за всмукване на външен въздух. 
 ЗАБРАНЕНО Е поставянето на продукта в близост до лесно запалими материали. 
 ЗАБРАНЕНО Е поставянето на продукта на под, изработен от запалим материал, ако не се използва защитна 

плоча от незапалим материал. 
 ЗАБРАНЕНО Е използването на продукта в експлозивни и потенциално експлозивни атмосфери. 

 

 Инсталиране  
 

Трябва да спазвате всички местни и национални закони и европейски стандарти, когато инсталирате, 
използвате и поддържате печката. 

 

 Поставяне  на печката  
Нашият продукт генерира топлина чрез всмукване на необходимия за горенето въздух директно от околната 

среда, която трябва да се отоплява. 
По тази причина, както и заради основната безопасност на потребителя, печката трябва винаги да се монтира 

в подходящо вентилирано помещение, за да се осигури постоянен поток от въздух за горене. 
Поради това е необходимо да се монтират отвори за всмукване на външен въздух (както е показано на фигура 

2.1). 
 В съответствие със стандарт UNI 10683 отворите за всмукване на въздух трябва да имат следните 

характеристики: 

1. Трябва да имат вътрешно напречно сечение не по-малко от 80 cm2; 

2. Трябва да се поставят малко над нивото на пода; 

3. Трябва да бъдат адекватно защитени с телена мрежа или решетка, така че да не се намали минималният 
радиус на отвора за въздушния поток; 

4. Трябва да бъдат поставени така, че да не могат да бъдат покрити по никакъв начин. 
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 Подходящ поток от чист въздух може да бъде осигурен и чрез използване на отвор към съседно помещение, 
ако въпросното помещение е снабдено с директна вентилация и не представлява риск от пожар, като например 
склад или гараж, както е предписано от стандарт UNI10683. 

Препоръчва се да не поставяте отоплителния уред в помещения, където има други уреди, които не могат да 
работят по затворен начин по отношение на околната среда или в помещения, където има други уреди, които могат 
да намалят налягането в самото помещение в сравнение с външната среда, тъй като това може да доведе до 
проблеми с недостатъчното количество входящ въздух за нашия продукт (UNI 10683). 

⚠ ВНИМАНИЕ: Забранено е изпускането на продуктите от изгарянето в печката в общ димоход. 
Когато проверявате съвместимостта на системата, препоръчваме да определите дали поддържащата 

повърхност (подът) има достатъчна товароносимост (kg), за да издържи теглото на продукта. Ако това не е така, 
препоръчваме да вземете подходящи мерки за безопасност (например, като използвате плоча за разпределение 
на товара). 

Когато инсталирате печката, препоръчваме да я поставите на подходящо разстояние от стените, за да 
позволите достъп до задната част на печката (препоръчваме поне 20 cm) и страната й (препоръчваме 80 cm). 
Такова пространство може да бъде необходимо, например, за да се позволи адекватно почистване. 

 

⚠ ВНИМАНИЕ: При пускане на печката в експлоатация може да се усети неприятна миризма на боя. 
Ако възникне такава ситуация, желателно е през първите няколко дни печката да работи при максимална 

мощност, за да обгори боята възможно най-скоро и неприятната миризма да изчезне. 
Уверете се, че помещението, в което е поставена печката, е добре вентилирано.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фигура 2.1: Пример за необходимия отвор за входящ въздух 

 
 Никога не позволявайте запалими материали да се доближават или дори да влязат в контакт с външните 

повърхности на горивната камера, тъй като тези повърхности могат да достигнат изключително високи 
температури, докато печката работи. 

Ако подът е изработен от запалим материал (напр. от твърда дървесина), препоръчваме да го защитите чрез 
поставяне на слой от незапалим материал под самата печка и около нея. 

Допълнителна информация за минималното безопасно разстояние от запалимите материали (вижте фигура 
2.2.a): 

- Минимално разстояние от запалим под (F = 4 cm); 
- Минимално разстояние от запалима задна стена (P = 20 cm); 
- Минимално разстояние от запалима странична стена (L = 40 cm); 
- Минимално разстояние от запалим материал отпред (R = 80 см). 

 
 
 
     отзад  
 

 отстрани                           отстрани 
 
 
 
 
      отпред 
    
 
          

Фигура 2.2.a: Разстояния при поставяне на печката 

A 

A 
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Min 3-5% 
 

Ø80 

 

Max 2-3m            

 Характеристики на димоотвода  
Основните характеристики на димоотвода са изброени по-долу, в съответствие със стандартните изисквания: 
- Инспектиращ вентил (I); 
- Максималната височина на тръбата, която е директно свързана с отвора за изпускане на дим от печката, трябва да бъде 

между 2 и 3 m; 

- Ако имате нужда от хоризонтален сегмент, моля, нека да не превишава 1.5 m дължина и 3 до 5% наклон, за да 
имате добро извеждане на димните газове; 
Използвайте крайна част на комина, която е устойчива на вятър и вода, за да предотвратите промяна на 

състоянието на малко по-високо налягане в димоотвода (не поставяйте хоризонталната част в края на 
димоотвода); 

 Състоянието на малко по-високо налягане в димовода е необходимо, за да се улесни извличането на дим от горивната 
камера навън. 

 Имайте предвид, че всяко премахване на излишната топлина се извършва от електрическия управляващ блок (модулация, 
гасене и т.н.). 

- изпускателната тръба трябва да е изработена от материали, устойчиви на изгаряне и влага (инспекцията ще 
позволи премахването на всякаква влага); 

- Димоотводът трябва да бъде направен по такъв начин, че да се предотврати изтичането на дим. 
- Димоотводът трябва да бъде изолиран, особено външната му част, която е изложена на атмосферни 
влияния. 
 Избягвайте да използвате напълно хоризонтални сегменти. 

 
 
 
 
                                                                                               Ø80    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фигура 2.3: Димоотвод 

 
 В помещението, в което ще бъде инсталирано отоплителният уред, не трябва да има аспиратори, тъй като те 

могат да намалят въздушното налягане в околната среда. 
 Строго се забранява затварянето на вентилационните отвори. 
I Изпускателната тръба трябва да се почиства най-малко веднъж годишно; препоръчваме да извършвате 

основно прочистване на димоотвода и връзките му. 
 След период на неизползване и преди стартиране, проверете дали няма запушване на димоотвода. 

⚠ ВНИМАНИЕ: Тръбата за извеждане на изгорелите газове трябва да бъде изградена в съответствие с 
разпоредбите на стандарта. 

⚠ ВНИМАНИЕ: Проверете с подходящ инструмент дали коминът има минимална тяга от 10 Ра. 
 

 
 Изпускане  на  дима през  външна стена  

Едно от решенията, които могат да бъдат приложени, е поставянето на пелетната печка близо до външната стена 
на къщата, така че отработените газове да се отделят директно навън (фигура 2.4). Някои от елементите, посочени 
в стандарта за този тип системна конфигурация, са изброени по-долу: 

- Винаги се уверете, че има инспектиращ вентил (I), който да позволява редовни процедури за почистване, както 
и премахване на влага, която може да се образува; 

- Крайната част на комина (Т) трябва да бъде устойчива на вятър и вода; 
- Проверете дали димоотводът е правилно изолиран в частта, която преминава през стената. 
Ако кюнецът за извеждане на димните газове е напълно външен, той трябва да бъде направен с двойна стена, изработена от 

неръждаема стомана, за да се осигури по-голяма устойчивост на атмосферните влияния, както и правилната температура на 
самите отработени газове. 

 

 

V>5m 
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  Извеждане на дима над  покрива чрез традиционен комин  
Димните газове от печката могат да бъдат изведени и чрез традиционен, вече построен комин (фигура 2.5), ако 

отговаря на приложимите стандарти. Стандартът подчертава основните характеристики на добрия комин (C), 
обобщени по-долу: 

- Правилна изолация, преди всичко на външната част, която е изложена на атмосферни влияния; 
- Постоянен вътрешен радиус (не трябва да има сегменти с по-малък радиус); 
- Трябва да бъде изработен от материали, устойчиви на високите температури, въздействието на продуктите от 

горенето и корозионните ефекти на влагата, която може да се образува; 
- Предимно вертикална позиция, без отклонения от вертикалата, по-големи от 45°. 
Препоръчва се основата на комина да бъде оборудвана с камера за събиране на твърди частици или влага (R). 

Камерата трябва да е достъпна през херметична врата (I). 
 

 
V>0,50m                                                                                                 V>0,50m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фигура 2.4: Извеждане на дима през външна стена   Фигура 2.5: Извеждане на дима над покрива чрез 

традиционен комин 
 
Препоръчваме да следвате указанията, установени от стандартите относно размера и радиуса на димоотвода 

(C). Във всеки случай никога не използвайте димоходна тръба с вътрешен радиус по-малък от 100 mm. 
В случай на димоотводи с по-големи радиуси, трябва да се постави стоманена тръба (А) вътре в комина (С), 

както е показано на фигура 2.6. 
 Стоманената тръба трябва да бъде изолирана с помощта на подходящ топлоустойчив материал, като каменна 

вата или вермикулит (В), и трябва да бъде отделена от външната част на самия комин. 
 
 
  V>0,50m 
 
     C 
       
 
 
 
 
    B 
 
 
 
 
        A 
 
 
 

Фигура 2.6: Пример за коминна връзка 
 

 В случай на пожар в комина или кюнеца, незабавно изключете печката и я изключете от електрическата мрежа. 

 

 Демонтиране и обезвреждане на отпадъците  
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Опаковката се състои от вещества, които не са токсични или вредни. Не се изискват специални условия за 
изхвърлянето й. Потребителят носи отговорност за изхвърлянето на останалите компоненти на опаковката. Той 
трябва да извърши процедурите за изхвърляне на отпадъци в съответствие с приложимите стандарти в страната, 
в която е инсталирана печката. 

⚠ ВНИМАНИЕ: Елементите на опаковката трябва да се съхраняват на място, недостъпно за деца, които не са 
под наблюдение, и за хора с увреждания. 

 

 Електрически връзки  
Продуктът може да бъде свързан към електрическата мрежа само след като е инсталирана електрическа 

изолация. 
 Свържете продукта към домашната си електрическа мрежа. 
 Просто натиснете главния превключвател на гърба на уреда, ако искате да включите уреда. Когато го 

направите, печката ще бъде готова за запалване. За процедурите по запалване и програмиране вижте раздел 4. 

 

 Измервател на стайната  температура  
Измервателят на стайната температура може да се регулира само след като е монтирана електрическа 

инсталация. 
Този измервател позволява да се следи непрекъснато температурата в помещението, в което е поставена 

печката. 
 Ако измервателят на температурата в помещението се постави на подходящо място, това ще гарантира 

правилната работа на печката. 

 

 Използване на продукта  
 

 Необходими проверки и контрол при  първото запалване  
Следните инструкции трябва да се спазват при първото запалване: 
• Уверете се, че са спазени всички изисквания за безопасност (вижте раздел 1.8); 
• Включете уреда само когато сте сигурни, че захранващото напрежение е 230V  ̴   50Hz. Когато определите това, 
завъртете превключвателя на задния панел на уреда в положение "ON" - включено; 

• Уверете се, че дисплеят на контролния панел е включен, което показва, че уредът е включен правилно; 
• Уверете се, че в резервоара има достатъчно гориво за предвидения период на работа. 
 Горивото трябва да отговаря на характеристиките, дадени в съответния раздел на това ръководство. 
 Боядисаните части на печката могат да освобождават изпарения с неприятната миризма по време на първите 

няколко запалвания. Това явление е свързано с химическия процес на стабилизиране на използваната боя. Поради 
тази причина през посочения период трябва редовно и добре да се проветрява помещението, в което е поставена 
печката. 

 

 Зареждане с гориво  
Отворете горната врата на продукта, за да заредите печката с пелети. Във връзка с горивото трябва да 

спазвате указанията в съответния раздел на това ръководство. 

⚠ ВНИМАНИЕ: Не позволявайте торбичката за дървесни пелети да влиза в контакт с горещите части на печката 
по време на зареждането с гориво. 

⚠ ВНИМАНИЕ: Не отстранявайте защитната решетка от секцията за въвеждане на пелети. 

⚠ ВНИМАНИЕ: Не поставяйте торбата, съдържаща гориво, с цялото й тегло върху самата печка. 

⚠ ВНИМАНИЕ: Когато завършите зареждането с пелети, затворете горната врата. 
 Периодично проверявайте количеството дървесни пелети в резервоара и го пълнете своевременно. 

⚠ ВНИМАНИЕ: Прекомерната влага може да причини превръщане на пелетите във фин прах, който може да се 
натрупа в резервоара и дори да блокира самата система за дозиране на пелети (шнека, охлюва). 

 Когато зареждате с пелети, уверете се, че пелетите не попадат в други вътрешни части на печката, освен в 
пелетния резервоар.  

 Използвайте само пелети с диаметър от 6 до 8 mm. 

                                                                                              Въвеждане на пелети 
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 Система  за управление на печката 
 
В печката е инсталирана усъвършенствана система за управление, която позволява безопасна, ефективна и 

надеждна работа и максимално използване на печката. 
Тя се характеризира с: 

 лесно настройване и употреба, 

 прости и директни потребителски функции, 

 надежден и гъвкав функционален софтуер, специално разработен за пелетните печки, 

 достъпни за инсталаторите разширени функции за адаптиране на различни конфигурации и инсталации 

 
 Електрическа схема на свързване  

 

 

 
 Контролен панел  (дисплей): използване и функции  

 
 Дисплей  K100 

 
Основното поле 

показва: 
време и дата, 

активиране на хроно, 
горивна енергия, 
топлинна енергия, 
работно състояние, 
текуща стайна 
температура, зададена 
стайна температура, 
LED светлини 

 
Изображение Значение 

Main Temp. Текуща стойност на стайната температура 

State Функционално състояние на печката 

Main Therm. Зададена стайна температура 

Comb. Power Горивна мощност 

Heat. Power Отоплителна мощност 

Time Време 

Chrono Време на програмирана работа 
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Бутон Функция 

P1 Излизане от меню / подменю 

P2 Запалване и гасене (натиснете за 3 секунди), нулиране на грешките (натиснете за 3 секунди), 
активиране и деактивиране на хронометъра 

P3 Влизане в потребителското меню 1 / подменю, влизане в потребителското меню 2 (натиснете за 
3 секунди), съхранение на данни 

P4 Влизане в менюто за визуализация, увеличаване 

P5 Влизане в менюто за визуализация, намаляване 

Led Функция Led Функция 

 Липса на пелети  Зададената стайна температура е 
достигната 

 Посока на въздушния поток  Достигната е температурата на 
дистанционния термостат (ако е 

свързан дистанционен термостат) 

 
 Аларми  

Описание Състояние на 
системата 

Код на грешка 

Грешка в системата за безопасност - предпазен термостат: 
сигнализира и когато системата е изключена 

Блокада Er01 

Грешка в системата за безопасност - превключвател за налягането: 
сигнализира само, ако вентилаторът за горене е включен 

Блокада Er02 

Гасене, ако температурата на димните газове е по-ниска от 
допустимата 

Блокада Er03 

Гасене, ако температурата на димните газове е по-висока от 
допустимата 

Блокада Er05 

Термостатът за пелети е активиран  Блокада Er06 

Грешка в енкодера на вентилатора: няма сигнал на енкодера  Блокада Er07 
Грешка в енкодера на вентилатора: неуспешно регулиране на вентилатора на 

горенето  
Блокада Er08 

Датата и времето са неправилни поради продължително прекъсване на 
захранването 

Блокада Er11 

Неуспешно запалване Блокада Er12 

Прекъсване на захранването Блокада Er15 

Грешка в комуникацията -Дисконекция на дисплея Блокада Er16 

Грешка на контролера на въздушния поток Блокада Er17 

Няма повече пелети Блокада Er18 

Повреден сензор за въздушния поток Блокада Er39 

Минималният въздушен поток в тестовата фаза не е достигнат Блокада Er41 

Максималният въздушен поток е достигнат  Блокада Er42 

Грешка в енкодера на охлюва (шнека): няма сигнал на енкодера  Блокада Er47 
Грешка в енкодера на охлюва (шнека): неуспешно регулиране на скоростта на 

охлюва  
Блокада Er48 

Грешка на модула I / O 12C Блокада Er52 

Сервизна грешка. Уведомява, че планираният период на работа е 
достигнат (след предварителното зареждане): системата ще спре само 
когато влезе в режим на работа. 

Блокада Servis 

 
 Други съобщения  

Описание Код 

Грешка на сондата във фазата на проверка Prob 
Уведомява, че планираният период на работа е достигнат. Необходимо е да почистите печката или 

котела. 
Clean 

Съобщението се появява, ако системата е изключена по време на запалването (след 
предварителното зареждане) от външно устройство: системата ще спре само когато влезе в 
режим на работа. 

Block ignition 

Няма връзка между дънната платка и дисплея (клавиатурата). Link Error 

Провежда се периодично почистване. Cleaning On 

 
 Визуализации  

С натискането на бутоните P4 или P5 се влиза в менюто за визуализация.  
Тук можете по всяко време да видите температурата на околната среда, димните газове, скоростта на двигателя 

на димните газове, времето за включване на охлюва и т.н. Следните индикатори на работата на печката могат да се 
проверят в менюто за визуализация: 
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Дисплей Описание 

Exhaust T. [ºC]  103 Температура на димните газове 

Room T. [ºC]  25 Локална стайна температура;  

Rem. Room T. [ºC] 25 Дистанционна стайна температура; видима само ако дистанционният 
термостат е активен 

Air Flux  
 750 

Въздушен поток; видим, ако е активен дебитомерът на първичния въздух 

Fan Speed [rpm]  1250 Скорост на вентилатора за димните газове;  

Auger [ºC] 1,2/400 ON време / скорост на охлюва;  

Cleaning [h]  450 Работно време, оставащо до почистване на печката; видима само ако 
таймерът е активиран 

Work time [h]  2985 Общо работно време на печката в режим на работа, модулация и 
безопасност 

Ignitions [h]  106 Брой опити за запалване 

Product Code:               494-0000 Код на продукта 

 
 

 User menu 1 - Потребителско меню  1 
С кратко натискане на бутона P3се влиза в потребителското меню 1. 
С бутоните P4 и P5 се преглеждат различните подменюта (combuston management, heating management ...) и след 

това с натискане на бутона P3 се влиза в избраното подменю. 

Combustion Management 
Управление на горенето 

Power - Мощност 
В това подменю е възможно да се променя горивната мощност на системата. С 

бутоните P4 и P5 се избира измежду 5 мощности (Мощност 1, Мощност 2, Мощност 3, 
Мощност 4 и Мощност 5). Когато изберете желаната мощност, натиснете бутона P3 за 
потвърждение. От подменюто се излиза с натискане на бутона P1. 

Auger Calibration - Калибриране на дозирането на пелети 
Позволява промяна на зададените стойности за продължителността на ON 

времето на охлюва. Стойностите са в диапазона от -7 до 7. Фабричната стойност е 0. 
(вижте точка 4.6.2). 

Fan Calibration - Калибриране на вентилатора 
Позволява промяна на зададените стойности за скоростта на двигателя на 

димните газове. Стойностите са в диапазона от -7 до 7. Фабричната стойност е 0. 
(вижте точка 4.6.3) 

Heating Management 
Управление на 

отоплението 

Room Thermostat - Стаен термостат 
Това меню позволява промяна на зададената стойност на локалната стайна 

температура (в стаята, където е инсталирана печката). Температурната стойност, зададена 
в това меню, представлява условие за работа на печката. Всъщност, печката ще работи в 
избрания режим на работа, докато достигне зададената стайна температура. Когато се 
достигне зададената стойност, печката влиза в състояние на модулация, т.е. работи при 
минимална мощност. Печката излиза от състоянието на модулация и се връща в нормален 
работен режим веднага след като стайната температура спадне под зададената стойност. 
Температурната стойност се регулира с бутоните P4 и P5, след което зададената стойност 
се потвърждава чрез натискане на бутона P3. С натискане на бутона P1 се излиза от 
подменюто. 

Remote Room Thermostat - Дистанционен стаен термостат 
Това меню позволява промяна на температурните стойности в отдалечено 

помещение. То се вижда само ако е инсталиран дистанционен термостат и ако 
отоплителната система, която го използва, е настроена да използва дистанционен 
термостат. 

Remote Control  
Дистанционно 

управление 

Това меню позволява включване или изключване на опцията за дистанционно 
управление.  

Chrono 
Хроно 

Програма Хроно 
Използва се за програмиране на работата на печката, т.е. за активиране на 

включването и изключването на печката в определени периоди от време. 

Manual Load 
Ръчно зареждане 

Тази процедура активира ръчното зареждане с пелети при активиране на 
определената модалност на двигателя на охлюва. Зареждането се прекратява 
автоматично след 600 секунди. Системата трябва да бъде изключена, за да може 
функцията да бъде активирана. 

Cleaning Reset 
Нулиране на почистването 

Меню за нулиране на функцията "Поддръжка на системата 2". Вижда се само, ако 
е активирана опцията "Поддръжка на системата 2". 

 
 Хроно  

За да настроите програмирана работа на печката, е необходимо да влезете в менюто Chrono. 
В менюто Chromo се влиза по следния начин: 
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- С кратко натискане на бутона P3 се влиза в потребителското меню 1. 
- С натискане на бутоните P4 и P5 се преглеждат подменютата, докато се появи подменюто Chrono 
- С още едно натискане на бутона P3 се влиза подменюто Chrono 
- На дисплея се появява следното изображение: 

Chrono 
Modality 
Chrono  program 

Pprogram 

Modality 

Chrono program 
  

С натискането на бутоните P4 и P5 се избира програма Modality или Chrono и след това с натискане на бутона P3 
се влиза в едно от тези две подменюта.  

4.3.1.1.  Modal ity - Модалност  
 Позволява избор на желаната модалност или деактивира всички настроени 

програми. 

 С натискане на бутона P2 програмирането се изключва 
(disabled) или включва (enabled) 

 С бутоните P4 и P5 се избира желаният режим на програмиране 
на работата на печката - дневно (Daily), седмично (Weekly) или уикенд 
(WeekEnd). 

 С натискането на бутона P3 се отвърждава избраният режим за 
програмиране на работата на печката. 

 Запазете настройките си, като натиснете бутона P1. 

Disabled 
Daily Weekly 

Week End 
    

 
4.3.1.2         Chrono Program –  Програма Хроно  

Програмата Хроно предлага три типа програмиране: дневно (Daily), седмично (Weekly) и уикенд (Week-end). 
С влизането в менюто Chrono Program на дисплея се показва следното изображение:  

Chrono 
Modality 
Chrono  program 

Pprogram 

Daily 
Weekly 
Week-end 

 
Системата позволява три вида програмиране: дневно, седмично и уикенд. Изборът се извършва чрез натискане 

на бутоните P4 и P5 и след това се въвежда избраната програма с натискане на бутона P3. 
 
1. Дневно програмиране 

С влизане в подменюто Daily, т.е. дневно програмиране на дисплея се появява следното изображение: 

 
С бутоните P4 и P5 се избира денят в седмицата. Когато е избран денят, се натиска бутонът P3.  
Настройването на времето за активиране и деактивиране на програмата за избрания ден се извършва по 

следния начин:  

 Въведете промените във времето (избраното време мига), като натиснете бутона P3. 

 Извършете промяна на времето с бутона P5 или P4. 

 Запазете настройката с бутона P3. 

 Активирайте (явява се „●”) или деактивирайте периода (остава „○”) с натискане на бутона P2. 
 
Пример: Избере се нпр. понеделник (Monday) и се натисне бутонът P3. След това се натисне бутонът P3 и ON 

време (времето за включване на печката) започва да мига. С бутоните P4 и P5 се настройва желаното ON време и се 
потвърждава с бутона P3. По този начин ON време може да бъде настроено нпр. на 09:30. Когато ON времето е 
зададено, с натискане на бутона P5 започва да мига OFF време (времето за изключване на печката). С бутоните P4 и 
P5 се задава желаното OFF време и се потвърждава с бутона P3. По този начин OFF времето може да се настрои нпр. 
на 11:15. Накрая се натисне бутонът P2, за да се активира настроената програма. На дисплея се появява следното 
изображение: 

Daily 

Monday 

  ON OFF  

●   09:30    - 11:1
5 

 

○   00:00    - 00:0
0 
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○   00:00    - 00:0
0 

 

 
Тази програма показва, че в понеделник печката ще се включи в 9 часа и 30 минути и ще се изключи в 11 часа и 

15 минути. 
Запазете настройките си, като натиснете бутона P1. 
 
При дневното програмиране е възможно програмата от предходния ден да се превключи в следващия ден. 
Процедурата е следната: 
Изберете ден от седмицата, за да програмирате и настроите времето за запалване и изключване. 
Задайте часовника на ON на предишния ден в желаното време: напр. 20:30 часа. 
Задайте часовника на OFF на предишния ден на 23.59. 
Задайте часовника на ON на следващия ден в 00.00 часа. 
Задайте часовника на OFF на следващия ден в желаното време: напр. 6.30. 
Системата се включва в 20.30 във вторник и се изключва в 6.30 в сряда. 

 
2. Седмично програмиране 
За седмично програмиране програмите са еднакви за всички дни от 

седмицата. 
 
С влизане в подменюто Weekly - седмична програма, на дисплея се 

появява следното изображение. 
 
Програмите се активират и деактивират по същия начин, както при 

дневното програмиране. 
 
 
 
3. Уикенд програмиране 

При уикендното програмиране можете да избирате измежду следните 
програми: 

- „понеделник–петък” (Mon-Fri)   
- „събота-неделя” (Sat-Sun)  
 
Избраните програми ще бъдат активни в дните от понеделник до петък 

или в събота и неделя. 
 
Програмите се активират и деактивират по същия начин, както при 

дневното програмиране. 
 
 

 

Weekly 

Mon-Sun 

  ON   OFF  

○   00:00    
- - 

  00:00  

○   00:00    
- 

  00:00  

○   00:00    
- 

  00:00  

 
 
 

 
 

Week-end 

Mon-Fri 

  ON   OFF  

○   00:00    
- - 

  00:00  

○   00:00    
- 

  00:00  

○   00:00    
- 

  00:00  
 

 

 User Menu 2 –  Потребителско меню  2 
С продължително натискане (за 3 секунди) на бутона P3 се влиза в потребителското меню 2. 
С бутоните P4 и P5 се преглеждат различните подменюта (Keyboard Settings, Keyboard Menu ...), а след това с 

натискане на бутона P3 се влиза в желаното подменю. 

Keyboard Settings 
Настройки на 

клавиатурата 

Time and Date - Време и дата 
Използва се за задаване на деня, месеца, годината и текущото време. 

Language - Език 
Меню за смяна на езика 

Keyboard Menu 
Меню на клавиатурата 

Learn menu - Актуализиране на менютата 
Позволява ръчно актуализиране на менютата; достъпът е защитен с 

четирицифрена парола и процедурата не може да бъде прекратена след стартиране. 
В случай на неуспешно запазване или промяна на менюто тази процедура започва 
автоматично. 

 Set Contrast – Настройване на контраста 
Менюто се използва за настройване на контраста на LCD екрана. 

 Set minimum Light – Задаване на минимално осветление 
Менюто се използва за управление на яркостта на LCD екрана, когато командите не се 

използват. 

 Keyboard Address - Адрес на клавиатурата 
Това меню е защитено с парола и не е достъпно за потребителя. 

 Node List - Списък на възлите 
В това меню може да се види: комуникационен адрес на борда, типология на 

борда, код на фърмуера и версия на фърмуера. Данните не могат да се променят. 
Типовете на панела, които могат да се показват, са както следва: 

MSTR Мастер  INP Вход KEYB Клавиатура  OUT Изход 
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CMPS Композит  SENS Сензор COM Комуникация 

 Acoustic Alarm - Акустична аларма 
Позволява активиране или деактивиране на алармата на клавиатурата. 

System menu - Системно 
меню 

Меню за влизане в техническото меню. Достъпът е защитен с парола и не е разрешен за 
потребителя. 

 Запалване на печката  и  функционални състояния  
Печката се запалва с натискане на бутона P2 за повече от 3 секунди. След това се редуват следните функционални 

състояния на печката: 

 Check Up - Проверка  
Във фазата на проверка се извършва първоначална проверка на входните сигнали на печката, изправността на 

сондите и пресостатите. В тази фаза двигателят на димните газове работи при максимална скорост, а охлювът и 
запалката са изключени. Изпитателната фаза отнема няколко секунди и след успешна проверка започва фазата на 
запалване. 

 

 Ignit ion - Запалване  
Фазата на запалване се състои от четири подфази, които се редуват както следва: 
- Фаза на подгряване 
- Фаза на предварително зареждане с пелети 
- Фаза на фиксирано запалване 
- Фаза на променливо запалване 
През цялата продължителност на фазата на запалване на дисплея се показва съобщението IGNITION. На дисплея 

няма специални обозначения за подфазите. 
 

4.5.2.1     Ignit ion  Preheating –  Запалване Подгряване  
В тази фаза запалката се нагрява преди дозирането на пелети. За възможно по-ефективно запалване на пелетите 

е желателно запалката да е вече нагрята в момента, когато започне дозирането на пелети. В тази фаза запалката е 
активна, а охлювът е неактивен. Двигателят за димни газове работи с по-ниска скорост, за да ускори нагряването на 
запалката. 

 

4.5.2.2       Ignit ion Preload -  Запалване Предварително зареждане  
В тази фаза се извършва първоначално дозиране на пелети, което означава, че охлювът подава определено 

количество пелети, което е необходимо за запалването. В тази фаза са активни запалката, охлювът и двигателят на 
димните газове. 

 

4.5.2.3        Ignit ion –  Fixed Phase -  Запалване  Фиксирано  запалване  
Тази фаза представлява фиксиран период от 180 секунди, а в случай, че условието за запалване на печката е 

достигнато преди края на тази фаза, тя винаги ще продължи докрай и едва след изтичането на фиксирания период 
от време печката ще влезе в стабилизационната фаза. В тази фаза са активни запалката, охлювът и двигателят на 
димните газове. 

 

4.5.2.4        Ignit ion –  Var iable Phase - Запалване  Променливо запалване  
Тази фаза настъпва след фазата на фиксираното запалване. Продължителността на тази фаза е променлив 

период от време, който продължава до момента, когато са изпълнени условията за запалване или когато 
температурата на димните газове достигне 50°С. В случай, че изискването за запалване на печката е достигнато преди 
края на тази фаза, тя се прекъсва и започва следващата фаза - фазата на стабилизиране. В тази фаза са активни 
запалката, охлювът и двигателят на димните газове. 

 

 Stabi l ization - Стабилизация  
Стабилизационната фаза е преходно състояние между фазата на запалване и фазата на работния режим. Тази 

фаза настъпва, когато условията за запалване са изпълнени или когато температурата на димните газове достигне 
50°С. Тя продължава три минути и през това време са активни охлювът, двигателят на димните газове и запалката. 

 

 Normal –  Run Mode –  Режим на нормална работа  
След фазата на стабилизиране настъпва фазата на работен режим на печката. В тази фаза има пет нива на 

мощност, които могат да бъдат регулирани, както е обяснено в Потребителското меню 1. В тази фаза запалката е 
изключена, докато охлювът, двигателят на димните газове и вентилаторът на околната среда са активни и работят 
при различни интензитети в зависимост от нивото на мощност на печката. Печката работи при зададената мощност, 
докато не бъдат изпълнени условията за модулация. 

 

 Modulat ion –  Модулация  
Печката преминава в състояние на модулация, когато е изпълнено едно от следните две условия: 
1. Когато се достигне зададената температура на помещението, в което е инсталирана печката 
2. Когато температурата на димните газове достигне стойност по-висока от 250°C 
В модулация печката работи при минимална мощност  - мощност 1, докато температурата спадне под 

граничната стойност. 
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 Safety –  Безопасност  
Състоянието Safety възниква, когато температурата на димните газове надвиши 275°С. В тази фаза дозирането 

на пелети се прекратява, докато температурата на димните газове спадне. Ако температурата не спадне през 
следващите 60 секунди, печката ще превключи на алармите и ще изведе съобщението Er05. 

 

 Ext ingushing –  Гасене(изключване)  
Печката се гаси (изключва) с натискане на бутона P2 за повече от 3 секунди. Тогава започва фазата на охлаждане, 

в която дозирането на пелети се прекратява, а двигателят на димните газове и вентилаторът на околната среда 
работят с максимален капацитет за охлаждане на печката възможно най-скоро. Минималната продължителност на 
фазата на изключване е 180 секунди, а условието за окончателно гасене на печката е температурата на димните 
газове да спадне под 68°С. 

 

 OFF - Изключено  
В това състояние печката е изключена, т.е. не е включено нито едно устройство на печката (двигател на димните 

газове, вентилатор за околната среда, запалка и охлюв). 
 

 Block - Блокада  
Състоянието на блокада (заключване) настъпва в случай на грешка или аларма. В състояние на блокада 

вентилаторът на димните газове, охлювът и запалката са изключени. Задръжте натиснат бутона P2 за 3 секунди, за 
да излезете: ако няма повече заключващи условия или няма причина за аларма, системата ще се изключи. 

 

 Ignit ion Recover  –  Възстановяване на запалването  
Печката преминава към тази фаза в два случая: 
1. Ако има прекъсване на захранването в режим на работа и температурата на димните газове е по-висока от 

50°С. 
2. Ако главният прекъсвач се натисне в момента, в който печката е във фазата на гасене.   

 Други функции  
 Управление на напрежението  

 В случай на липса на напрежение, системата поддържа най-важните функционални данни. След възстановяване 
на напрежението системата оценява съхранените данни и: 

 ако печката е включена и температурата на димните газове е по-висока от 50°C, системата пристъпва към 
възстановяване на запалването. Чрез натискане на бутона P1 е възможно внезапно ново запалване на 
печката. 

 ако печката е включена, но температурата на димните газове е по-ниска от 50°C, системата пристъпва към 
гасене с грешка Er15. 

 ако печката е изключена или е в състояние на гасене или блокада, системата се връща в предишното си 
състояние. 

 при липса на напрежение за повече от седмица, системата преминава в състояние на блокада със 
съобщението за грешка Er11, което показва, че стойностите за ДАТА /ВРЕМЕ са неправилни. При отблокиране 
с бутона P1, стойността на ВРЕМЕТО мига и сигнализира, че е необходимо да актуализирате ВРЕМЕТО и 
ДАТАТА с функцията SAT. 

 
 Управление на калибрирането на дозирането на пелети   

Потребителят има възможност да извърши калибриране на дозирането на пелети в Потребителското меню 1 (User 
menu 1). Диапазонът на калибриране е от -7 ÷ 7.1 = 5%. Всяко калибриране на дозирането на пелети се прилага 
процентно за всички работни режими. Например, ако се настрои на -1, тогава дозирането на пелети намалява с 5% 
при всички режими на работа (Мощности 1-5). 

Пример 

Преди 
калибриране 

Мощност 
1 = 2,0 

Мощност 
2 = 3,0 

Мощност 
3 = 4,0 

Мощност 4 
= 5,0 

Мощност 5 = 
6,0 

Стъпка = -1 
Мощност 

1 = 1,9 
Мощност 

2 = 2,85 
Мощност 

3 = 3,8 
Мощност 4 

= 4,75 
Мощност 5 = 

5,7 

Не извършвайте калибриране на дозирането на пелети без консултация с оторизиран сервиз. 

 
 Управление на двигателя на димните газове  

Потребителят има възможност да извърши калибриране на броя обороти на двигателя на димните газове в 
Потребителското меню 1 (User menu 1). Диапазонът на калибриране е от -7 ÷ 7.1 = 5%. Всяко калибриране на дозирането на пелети 
се прилага процентно за всички работни режими. Например, ако се настрои на 3, тогава броят на оборотите на двигателя на димните 
газове ще се увеличи с 15% (3x5%) при всички режими на работа (Мощности 1-5). 

Primer 
Преди 

калибриране 
Мощност 1 = 

1000 
Мощност 2 = 

1200 
Мощност 3 = 

1400 
Мощност 4 = 

1600 
Мощност 5 = 

1800 

 Стъпка = +3 
Мощност 1  = 

1150 
Мощност 2  = 

1380 
Мощност 3  = 

1610 
Мощност 4  = 

1840 
Мощност 4  

= 2070 

Не извършвайте калибриране на броя обороти на двигателя на димните газове без консултация с оторизиран 
сервиз. 
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 Предпазен термостат  
В случай че температурата в резервоара за пелети достигне стойност по-висока от 90°C, предпазният термостат се активира, 

за да се предотврати запалване на пелетите в резервоара. Системата влиза в режим на блокада и се появява съобщение за аларма 
Er01.  

 
 Периодично почистване на печката  

Когато системата е в стабилно състояние, след определен интервал от време (на всеки 45 минути) системата автоматично 
извършва периодично почистване в продължение на 30 секунди. 

По време на периодичното почистване двигателят на димните газове работи с повишена интензивност, а дозирането на пелети 
се прекратява.  

 
 Гасене във фазата  на запалване  

Когато системата се изключи във фазата на запалване (след фазата на предварително нагряване) от външно устройство или 
от вътрешно хроно, системата преминава в режим на изключване, след като влезе в работен режим в края на запалването. На 
дисплея се показва съобщението Блокиране на запалването. 

Ако възникне грешка, системата незабавно преминава към гасене; ако се натисне бутонът P2, възможно е системата незабавно 
да бъде изгасена или запалена. 

 Възможни проблеми и решения  
Съобщение 

на дисплея 
Описание Възможни причини Нулиране на 

грешката 

Възможни решения на 
причината за алармата 

 
 
 
 
Er01 

 
 
 
 
Активиране на 

предпазния термостат 

 
Висока температура 

вътре в печката 

 
Изчакайте 

печката да се охлади 
напълно, след което 
развийте 
пластмасовата 
капачка на 
термостата и 
натиснете бутона за 
нулиране 

Проверете 
топлообменника, т.е. дали 
няма препятствие пред 
изхода на топлия въздух  

Прекомерна 
температура в 
помещението, където е 
инсталирана печката 

 
Свържете се със сервиз 

Дефектен термостат 

 
 
Er02 

 
 
Активиране на 

предпазния термостат 

Запушване на 
димоотвода 

 
Натиснете и 

задръжте бутона P2 
за повече от 3 
секунди 

Проверете 
замърсяването на 
димоходните тръби и 
комина 

Неправилно инсталиране 
на комина 

 
Свържете се със сервиз 

Дефектен термостат 

 
 
 
Er03 

 
 
Гасене поради 

прекалено ниската 
температура на 
димните газове 

Лошо изгаряне (в 
горелката има твърде малко 
или твърде много пелети) 

 
Изчакайте 

печката да изгасне и 
след това натиснете 
бутона P2 за повече 
от 3 секунди 

Проверете размера на 
пелетните гранули 

Проверете 
замърсяването на 
горивната камера на 
печката 

Празен пелетен 
резервоар 

Проверете състоянието 
на димоходните тръби 

Дефектна сонда за 
димните газове 

Свържете се със сервиз 

 
 
Er05 

 
Гасене поради 

прекалено високата 
температура на 
димните газове 

Температурата на 
димните газове надвишава 
границата 

 
Изчакайте 

печката да изгасне и 
след това натиснете 
бутона P2 за повече 
от 3 секунди 

Недостатъчен 
топлопренос - свържете се 
със сервиз 

Запушване на 
димоотвода Проверете 

замърсяването на 
димоотвода и комина 

Дефектна сонда за 
димните газове 

 
Er07 

 
Грешка на енкодер  

 
Няма сигнал на 

енкодера 

Изчакайте 
печката да изгасне и 
след това натиснете 
бутона P2 за повече 
от 3 секунди 

 
Свържете се със сервиз 

 
 
Er08 

 
 
Грешка на енкодер 

Двигателят на димните 
газове не реагира 

Изчакайте 
печката да изгасне и 
след това натиснете 
бутона P2 за повече 
от 3 секунди 

 
 
Свържете се със сервиз 

Двигателят на димните 
газове работи при скорост, 
различна от зададената 
скорост 

 
 
Er11 

 
 
Грешка на 

часовника 

Проблеми с вътрешния 
часовник 

 
Натиснете и 

задръжте бутона P2 
за повече от 3 
секунди 

Проверете точността на 
зададеното време 

 
Недостатъчен капацитет 

на вътрешната батерия 

Проверете  
програмирането в режим 
Chrono 
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Свържете се със сервиз 

 
 
 
Er12 

 
 
 
Неуспешно 

запалване на печката 

Грешка при запалване 
на печката 

 
Изчакайте 

печката да изгасне и 
след това натиснете 
бутона P2 за повече 
от 3 секунди 

Проверете състоянието 
и качеството на 
използваните пелети Във фазата на 

запалване не е достигната 
съответната температура на 
димните газове 

Проверете 
замърсяването на 
димоотводаи тягата на 
комина 

Дефектна сонда за 
димните газове 

Свържете се със сервиз 

 
Er15 

 
Прекъсване на 

захранването 

Прекъсване на ел. 
захранване по време на 
оперативната работа на 
печката 

Натиснете и 
задръжте бутона P2 
за повече от 3 
секунди 

Проверете изправността 
на системата и 
инсталацията  

Свържете се със сервиз 

 
Er16 

Грешка в 
комуникацията между 
електрониката и 
дисплея 

Повреда на кабела на 
дисплея 

Натиснете и 
задръжте бутона P2 
за повече от 3 
секунди 

Проверете кабела и 
конекторите на кабела на 
дисплея Повреда на конекторите 

на кабела на дисплея 
Свържете се със сервиз 

 
 
 
 
 
Er17 

 
 
 
 
 
Грешка на 

дебитомера на 
първичния въздух 

 
 
 
 
Дебитомерът на 

първичния въздух не 
настройва работата на 
печката 

Печката 
продължава да 
работи без 
настройване на 
първичния въздух. 

За да активирате 
отново дебитомера, 
изключете печката. 
Изчакайте печката да 
изгасне и след това 
натиснете бутона P2 
за повече от 3 
секунди 

Проверете 
замърсяването на тръбата 
за въвеждане на първичен 
въздух 

Проверете 
замърсяването на 
димоотвода и тягата на 
комина 

 
Свържете се със сервиз 

 
Er39 

Сензорът на 
дебитомера на 
първичния въздух е 
повреден 

 
Дефектен сензор 

Печката 
продължава да 
работи без 
настройване на 
първичния въздух. 

 
Свържете се със сервиз 

 
 
 
 
 
Er41 

 
 
 
 
Минималният 

поток на първичен 
въздух в тестовата 
фаза не е достигнат 

Наличие на препятствие 
или голямо замърсяване на 
тръбата за входящ въздух 

 
 
 
Изчакайте 

печката да изгасне и 
след това натиснете 
бутона P2 за повече 
от 3 секунди 

Проверете и почистете 
тръбата за въвеждане на 
първичен въздух 

Проверете 
замърсяването на 
димоотвода и тягата на 
комина 

Запушване на димовода 

 
Неправилно затворена 

врата във фазата на 
запалване 

Уверете се, че вратата 
се затваря правилно 

Свържете се със сервиз 

 
 
Er42 

 
Потокът на 

първичен въздух е по-
голям от 
максималната 
допустима стойност  

 
 
Твърде голямо 

количество входящ въздух 

 
Изчакайте 

печката да изгасне и 
след това натиснете 
бутона P2 за повече 
от 3 секунди 

Проверете тръбата за 
въвеждане на първичен 
въздух 

Проверете 
замърсяването на 
димоотвода и тягата на 
комина 

Свържете се със сервиз 

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако препоръчителното решение на проблема не отстрани директната причина за възникване на алармата, 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ СВЪРЖЕТЕ С ALFA PLAM CALL CENTAR. 

 ПОДДРЪЖКА НА ПЕЧКАТА  
 Рутинна поддръжка  

При рутинно почистване и поддръжка печката ще запази отоплителните и функционалните си характеристики с течение на 
времето. 

⚠ ВНИМАНИЕ: Описаните по-долу процедури за почистване трябва да се извършват само когато печката е напълно студена и 
изключена от захранването (когато щепселът е изключен от контакта). 

 ПОЧИСТВАН Е НА ДИСПЛ Е Я И ЧАСТИ НА ВЪН ШНАТА  ИЗОЛАЦИЯ  
Почистването трябва да се извършва с мека суха кърпа, без детергенти или химически продукти. 
 

 ПОЧИСТВАНЕ НА КЕРАМИЧНОТО СТЪКЛО  
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1 2 

3 

Трябва да се извършва, когато е необходимо. 
Честотата на почистване на керамичното стъкло зависи от качеството и вида на горивото, както и от начина, по 

който се използва печката. 
За да почистите добре керамичното стъкло, препоръчваме да напръскате кърпа с малко количество 

подходящ препарат и след това с кърпата да избършете мръсотията (вижте фигурите 1 и 2). 
Никога не пръскайте препарат или друга почистваща течност директно върху керамичното стъкло (вижте 

фигура 3). 
 НИКОГА не използвайте абразивни гъби или подобни продукти за почистване на керамичното стъкло, тъй 

като те могат да причинят непоправими повреди. 

⚠ ВНИМАНИЕ: Уверете се, че сте затворили добре вратата всеки път, когато я отворите, за да почистите 
керамичното стъкло. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 РУТИННА ПОДДРЪЖКА ,  ДЕЙНОСТИ  ТИП  1  
Тези дейности трябва да се извършват най-малко два пъти седмично, в зависимост от условията на употреба. 
След известен период на използване на печката, потребителят може да определи подходящата честота на 

почистване и поддръжка на печката. 

⚠ ВНИМАНИЕ: Всяка дейност по почистването трябва да се извърши, когато печката е напълно студена и 
изключена от захранването (с кабел, изключен от контакта). 

Броят на дейностите по поддръжката нараства пропорционално на интензивността на използването на 
печката. 

⚠ ВНИМАНИЕ: Уверете се, че пепелта е напълно студена, преди да започнете да почиствате печката. Когато 
установите, че пепелта е студена, можете да я вакуумирате с прахосмукачка. 

Периодичната поддръжка тип 1 се извършва в съответствие със следната процедура: 

1. Бавно отворете вратата на печката, така че натрупаната пепел да не се разпръсне поради бързото движение. 
 

 
2. Извадете решетката. 

 
3. Извадете горелката. 
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4. Използвайте прахосмукачка и абразивни материали за почистване на пепел и други примеси от горелката, 
тъй като тези примеси предотвратяват преминаването на въздуха. 

 
 
5. Извадете тавата за пепел с ръка и я изпразнете. 
 

 
 

6. С помощта на мощна прахосмукачка (1000-1300 W) извадете цялата пепел, натрупана в горивната камера, 
пепелника и на вратата. 

 

 
 
След като завършите почистването, сглобете всички елементи в ред, обратен на реда, в който сте ги отстранили. 

 

 Специална поддръжка  
Специалните дейности по почистване и поддръжка (тип 2 и 3) помагат на печката да поддържа дълго време 

отоплителните и функционалните си характеристики. 
За да сте сигурни, че поддръжката на печката не е извършена напразно, трябва да поддържате еднакво 

ревностно и системата за извеждане на дима. 

 
 СПЕЦИАЛНА ПОДДРЪЖКА, ДЕЙНОСТИ ТИП  2  

В допълнение към дейностите по поддръжка тип 1, дейностите по поддръжка тип 2 трябва да се извършват след 
приблизително 350-400 часа работа или след около 500 ~ 600 кг консумирано гориво. 

⚠ ВНИМАНИЕ: Всяка почистваща дейност трябва да се извърши, когато печката е напълно студена и изключена 
от захранването (с кабел, изключен от контакта). 

⚠ ВНИМАНИЕ: Уверете се, че пепелта е напълно студена, преди да започнете да почиствате печката. Когато 
установите, че пепелта е студена, можете да я вакуумирате с прахосмукачка. 

Дейностите по периодична поддръжка тип 2 се извършват в съответствие със следната процедура: 

 

1. Развийте и извадете 2 крилчати гайки M6, които държат капака на камерата за събиране на прах в 
топлообменника. 
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2. Отстранете капака от камерата за събиране на прах в топлообменника. 

 

 
 

3. Извадете саждите с лопата и съберете останалите сажди и пепел от камерата за събиране на прах в 
топлообменника с прахосмукачка. За правилното отстраняване на сажди и пепел от печката е необходимо 
също да извадите компонентите на комплекта за насочване на дима в секцията, в която се намира камерата 
за събиране на прах в топлообменника. 

 
След като завършите почистването, сглобете всички елементи в ред, обратен на реда, в който сте ги отстранили. 

 

 СПЕЦИАЛНА ПОДДРЪЖКА, ДЕЙНОСТИ  ТИП  3  
 Тези дейности трябва да се извършват в края на сезона, заедно с дейностите по рутинна поддръжка тип 1 и 

дейности по специална поддръжка тип 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Двигател на дима 
 
 
Тези дейности по специална поддръжка се извършват за почистване на димния двигател и неговия корпус, 

както и за по-щателно почистване на долната част на топлообменника. 

⚠ ВНИМАНИЕ: Тези дейности трябва да се извършват от упълномощено лице. 

⚠ ВНИМАНИЕ: Всяка почистваща дейност трябва да се извърши, когато печката е напълно студена и изключена 
от захранването (с кабел, изключен от контакта). 

⚠ ВНИМАНИЕ: Уверете се, че пепелта е напълно студена, преди да започнете да почиствате печката. Когато 
установите, че пепелта е студена, можете да я вакуумирате с прахосмукачка. 

 ПРОВЕРКА НА УПЛЪТНЕНИЯТА  
При извършване на дейностите по специална поддръжка в края на сезона упълномощено лице трябва да 

провери уплътненията на вратата и частите, които могат да бъдат отстранени. Обикновено тези части трябва да се 
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сменяват на всеки три години, в зависимост от вида на печката, интензивността на използване и т.н. Уплътненията 
трябва да са еластични на допир, но трябва да бъдат заменени, ако станат напълно стъкловидни. 

 
 ПОЧИСТВАНЕ НА ДИМООТВОДА  

Препоръчва се редовно почистване на димоходната тръба и комина. 
Тези почистващи дейности трябва да се извършват най-малко веднъж годишно, но и по-често, ако печката се 

използва ежедневно или ако характеристиките на използваното гориво се различават от характеристиките, 
посочени в раздел 1.7. 

Препоръчва се тези почистващи дейности да се извършват от квалифициран персонал; потърсете данните им 
за връзка от продавача на печката. Интервенцията на оправомощено лице може да бъде ефикасен и рентабилен 
начин за защита на системата от корозия и за гарантиране на нейната ефективна работа. 

За къщи, които не се обитават през цялата година, се препоръчва да се извърши проверка на димоходната тръба 
и комина в началото на отоплителния сезон, дори ако вече са били почистени, за да се гарантира, че в тях няма 
препятствия като пчелно млечице, птичи гнезда или други подобни елементи. 

 

 Изваждане от употреба  
Препоръчително е да оставите печката да изгори всички дървесни пелети от резервоара, преди да започнете 

с рутинна и специална поддръжка и да извадите печката от употреба в края на отоплителния сезон. 

⚠ ВНИМАНИЕ: Извън отоплителния сезон захранващият кабел на печката трябва да бъде изключен от контакта. 

 


