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ТЕХНИЧЕСКИ ЗАБЕЛЕЖКИ:  

УСЛОВИЯ НА МОНТАЖ ЗА ГАЗОВИ КОТЛИ:  

а) Мястото за инсталиране на оборудването не трябва да бъде изложено на замръзване или метеорологични 

условия. Не функционирането на компонентите, причинени от тези елементи, не се покрива от гаранцията;  

б) Допускане на горещ въздух - евакуация на изгорели газове:  

- комплектът за евакуация на изгорелите газове /комин/ трябва да бъде наклонен надолу към външната 

страна, с наклон 3%;  

- комплектът за изпускане на димните газове за кондензационната отоплителна система трябва да се монтира 

хоризонтално, без наклон, тъй като по своята конструкция вътрешната тръба (изпускателната тръба) има 

наклон нагоре към външната тръба (всмукателна тръба); 

- Принудително изтегляне на газовете на газовите котли, може да се монтира в помещения с по-малък обем от 

предвидените в т. 8.2. от Техническите норми за газови инсталации, само ако са спазени всички останали 

разпоредби на тези норми. 

- Коминът за газов котел с естествена тяга (отворена горивна камера) трябва да има адекватна тяга и трябва да 

бъде изпълнен в съответствие с действащите технически норми. Котелното помещение трябва да бъде 

правилно вентилирано и снабдено с изход за чист въздух с повърхност най-малко 100 cm2;  

- Горещият въздух не трябва да съдържа: хлор, амоняк, халогенирани хидро-въглехидрати, фреон, частици от 

гипсокартон, мъх, мръсотия или прах; в противен случай може да се повреди топлинният превключвател. 

Отоплителните газови котли не трябва да се монтират в среда, в която има прах, пари, конденз или 

температури по-високи от + 50°C или под 15°C;  

- Поставянето на отоплителните газови котли в близост до басейн, пералня или перално помещение може да 

причини замърсяване на горещия въздух и да повреди термопрекъсвача.  

в) Ел. захранване.  

- Електрическата система, към която са свързани газовите котли, трябва да осигурява стабилно напрежение 230 

V +/- 10%, честота 50 Hz и връзката му трябва да се извършва в съответствие с фаза-нула;  

- Съпротивлението на дисперсия на заземителя (заземяване) трябва да бъде в съответствие с действащите 

норми (макс. 4Ohm, а работната кухина не трябва да има остатъчен ток); 

- Препоръчва се захранването на котела от отделна електрическа верига, снабдена с предпазители с 

диференциална защита 30mA;  

г) Подаване на газ:  

- на газопроводната връзка трябва да бъде монтиран филтър-регулатор, който ще осигури поток и налягане 

между границите, посочени в техническата документация на оборудването;  

- препоръчва се електрическата изолация на газовата връзка чрез инсталиране на електрически 

изолационна част;  

НЕ Е позволено свързването на газовия котел към газови бутилки / резервоари за пропан-бутан или връзката 

към инсталациите за захранване с природен газ чрез гъвкави връзки, които не съответстват на действащите 

разпоредби. НЕ Е позволено да инсталирате / модифицирате газовия котел за работа на различен тип газ от 

този, за който е разрешен и настроен котелът в завода, съгласно указанията на етикета, поставен от 

производителя.  

- Димните газове трябва да имат съдържание на сяра в границите на действащия европейски стандарт: 30 mg / 

m3; в противен случай може да възникне повреда на топлообменника.  

д) Отоплителната инсталация и производството на битова гореща вода-БГВ ще се въведе в експлоатация от 

оторизиран сервиз, в съответствие с приложимите норми и спецификации в Техническото ръководство. 

Препоръчва се минимално разстояние от 6 m между газовите котли и най-близкия кран за битова гореща 
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вода. Монтажът на еднопосочни клапани върху веригата за подаване на студена вода Е ЗАБРАНЕН.  

ВНИМАНИЕ! Забранено е налягането на входящата вода по-високо от 5 bar.  

• pH на водата трябва да бъде в следния интервал: 7 <рН <8,5. Тази стойност на pH в инсталацията трябва да 

бъде свързана със състоянието на баланса: избягвайте многократните загуби на вода и пълненето, както всяко 

пълнене довежда кислород в системата.  

• Твърдостта на водата трябва да бъде в следния интервал:  

5°F <TH <15°F (френски градуси), еквивалентно на 50 mg CaCO3 или еквивалентно количество Ca и Mg соли  

- разрешено съдържание на остатъчен хлор е 0,5 mg / l, а максималното ниво на разрешени хлориди е 250 

ppm.  

• Отоплителната инсталация трябва да бъде правилно напълнена и напълно обезвъздушена след което се 

извършват тестове за проверка на налягането.  

ВНИМАНИЕ! Неправилното обезвъздушаване на инсталацията може да причини пълно увреждане на 

първичния топлообменник!  

• Отоплителната инсталация трябва да бъде измита и почистена от всякакви примеси преди свързване на 

котела и защитена чрез инсталиране на филтри. Газовият котел трябва да бъде защитен от примеси: 

строителен прах, пясък, медна пепел, масла и др., както и срещу заваръчни петна и сгория.  

Във всеки от тези случаи газовите котли трябва да бъдат добре измити със студена вода, смесена с почистващо 

средство. 

Наличието на черна кал (магнетит - Fe3O4) / червена кал (Fe2O3) / варовити отлагания вътре в първичния 

топлообменник показва, че стандартните методи за предотвратяване не са приложени. Това може да 

причини загуба на търговската гаранция!  

ВНИМАНИЕ! Модифициране на газови котли, които да работят в хидравлична схема, различна от тази, която е 

проектирана за газовия котел, НЕ е позволено. 

ТЕХНИЧЕСКИ ЗАБЕЛЕЖКИ:  

ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСТВОТО: Електрическото свързване на отоплителните газови котли е 

допустимо, ако: L = фаза; N = нула; G = заземяване  

a) Напрежението, измерено с волтметър с алтернативен ток, е: LN ~ LG = 230 V +/- 10%  

b) Напрежението, измерено с волтметър, е:  

За алтернативен ток: NG ˂ 10 V  

За непрекъснат ток: NG = 0 V  

c) Съпротивлението, измерено между работната нула и заземяването, е: NG ˂ 0,4 Ω 

ТЕХНИЧЕСКИ ЗАБЕЛЕЖКИ:  

ИЗБЯГВАНЕ НА ХИДРАВЛИЧНИ ШОКОВЕ: Хидравличните удари се появяват в тръбните мрежи, когато 

флуидите, които преминават, се ускоряват или забавят много бързо в резултат на изключване на вентил, крана 

или в резултат на изключване на циркулационна помпа. Ефектът се представя от разпространението на 

свръхналягане по тръбната мрежа с ефект на шумове и разрушаване на цялата система, включително 

превключватели, кранове и други компоненти на отоплителните газови котли. Поради тази причина се 

препоръчва хидравличните компенсатори за удар да се монтират в близост до такъв генератор на хидравличен 

удар. 

ТЕХНИЧЕСКИ ЗАБЕЛЕЖКИ:  

ЗАЩИТА НА ГАЗОВИТЕ КОТЛИ: Всички термични вериги, дори и в ново оборудване, се характеризират с 

наличие на примеси, съдържащи главно пясък и ръжда - червена кал или Fe2O3.  

Старото оборудване се 

характеризира в допълнение с 

появата на черна кал, дори ако те 

са били предварително измити.  

Поради тази причина за защитата 
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на отоплителните ГАЗОВИ КОТЛИ и главно за защитата на първичните превключватели, особено в случай на 

кондензни ГАЗОВИ КОТЛИ се препоръчва да се инсталират магнитни примесови филтри.  

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ЗАБЕЛЕЖКИ:  

КАЧЕСТВО НА ГОРИВОТО И КАЧЕСТВОТО НА ВХОДЯЩИЯ ВЪЗДУХ:  
Качеството на въздуха за горене може да повлияе на работата 

на топлообменниците, особено в случаите на кондензационни 

котли. 

Примерът, представен на изображенията по-горе, се генерира 

от:  

- Наличието на различни летливи частици във горещия въздух, 

които са овъглени в пламъка и са генерирали малки твърди остатъци;  

- Наличието на твърди частици в горивния газ; Работният цикъл на топлообменника включва многократно 

преминаване от влажно състояние (кондензация) в сухо състояние (топлообмен без конденз).  

Част от тези остатъчни частици се елиминират чрез изгорелите газове на изпускателната система, докато някои 

остават прикрепени към тръбите на топлообменника, в зависимост от тяхната влажност. Трябва да се 

предприемат следните действия, за да се избегне това:  

В етапа на инсталиране: Уверете се, че постъпването на въздух за газовия котел е разположено в зона със свеж 

и чист въздух, без източници на прах или други примеси.  

Годишни профилактики: Извършвайте годишни профилактики, по време на които тествате за пропускливост 

уплътнението на топлообменника. 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ЗАБЕЛЕЖКИ:  

РЕГУЛИРАНЕ НА РЕЖИМА НА РАБОТА НА ЦИРКУЛАЦИОННАТА ПОМПА  

- след пълнене и обезвъздушаване на газовия котел, с кратко натискане на клавиша ( ) на помпата можете 

да визуализирате зададения режим на работа;  

- за да изберете друг режим на работа, натиснете клавиша  ( ) за 10 секунди, след което натиснете клавиша 

за помпа  ( )  и изберете желания режим);  

- запазването на работния режим се извършва автоматично след освобождаване на клавиша  ( ), последният 

режим ще бъде запазен. 

UMP3 Flex AS 
[m] 

LED 1 
rosu 

LED 2 
galben 

LED 3 
galben 

LED 4 
galben 

LED 5 
galben 

4 •  •     

 5* •  •   •   

6 •  •   •  •  

7* •  •    •  

(*) Фабричен работен режим на помпата 

По подразбиране е 7м. 
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ТЕХНИЧЕСКИ ЗАБЕЛЕЖКИ:  

РЕГУЛИРАНЕ НАЛЯГАНЕ НА ГАЗТА МИН./ МАКС. ПРИ СТЕННИ ГАЗОВИ КОТЛИ 

 

Легенда 

1 - гнездо за обратна връзка 

2 - гнездо за вход на газ 

3 - гнездо за налягане на изхода за газ 

4 - подадена модулационна бобина 

А - Винт за максимално регулиране на налягането 

B - винт за регулиране на минималното налягане.  

 

ТЕХНИЧЕСКИ ЗАБЕЛЕЖКИ: РЕГУЛИРАНЕ НАЛЯГАНЕ НА ГАЗТА МИН./ МАКС.  ПРИ КОНДЕНЗНИ 

ГАЗОВИ КОТЛИ 

Легенда 

 1 - допълнително гнездо за измерване на изходящото налягане 

2 - гнездо за налягане на изхода за газ 

3 - гнездо за налягане на входа за газ 

А - Винт за максимално регулиране на налягането 

B - винт за регулиране на минималното налягане.  

 

НАСТРОЙКИТЕ НА Т. А И В СА ФАБРИЧНО ЗАДАДЕНИ.  

НЕ   ПРОМЕНЯЙТЕ! 

Настройката за работа с максимално натоварване е зададена ФАБРИЧНО! 

Максималната настройка може да се регулира според нуждите, от винт A (следвайте стойностите, посочени 

за CO2 в обобщената таблица - страница 29). Настройката за минималната работа е зададена фабрично! 

Неоправданото регулиране на газовия клапан за минимална работа и унищожаване на уплътнението води до 

загуба на гаранцията. 

ФАБРИЧНО 

ЗАДАДЕНО 
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ПАРАМЕТРИЧНА ТАБЛИЦА ЗА ЕЛЕКТРОННО ТАБЛО CMC1X-07  

ЗА КОНДЕНЦИОННИ ГАЗОВИ КОТЛИ 

Oбороти за минута - RPM 

Индекс Мащаб (*) Min max U.M(**) Описание 

SP:00 x1 0 1 - Външен температурен датчик:  0 = липсва; 1 = настоящ 

SP:01 x1 0 1 - Вид отоплителна инсталация: 0 = с радиатори; 1 = подово отопление 

SP:02 x1 0 1 - Вид инсталация: 0 = моментална; 1 = външен бойлер 

SP:03 X1 0 1 - Вид на използваното гориво: 0 = природен газ; 1 = LPG 

SP:04 x1 0 1 - 
Брой сензори за температура на външния котел:  0 = няма сензори; в този случай има 
друго устройство, което активира помпата на котела; температура е 70 ° C (зададена 
стойност) .1 = един сензор за температура е свързан 

SP:05 x1 1 33 - Външен температурен датчик: задайте желаната крива на компенсация на климата 

SP:06 - - - - ЗАПАЗЕНО 

SP:07 - - - - ЗАПАЗЕНО 

Sp:08 x100 14 65 RPM Максимална скорост на вентилатора, работа във водна верига 

SP:09 x100 14 65 RPM Максимална скорост на вентилатора, работа на термична верига 

SP:10 x100 14 65 RPM Минимална скорост на вентилатора, работа на водна и топлинна верига  

SP:11 x100 12 65 RPM Скорост на вентилатора при стартиране (предварителна вентилация)  

SP:12 x1 5 60 sec Време за предварителна вентилация 

SP:13 x100 14 65 RPM Скорост на вентилатора при запалване 

SP:14 x100 12 65 RPM Скорост на вентилатора при поствентилация 

SP:15 X1 5 60 sec Време за след вентилация 
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Индекс Мащаб (*) Min max U.M(**) Описание 

SP:16 x1 5 120 sec Време за помпа след циркулация 

SP:17 x1 0 30 min Време след циркулация на помпата (след цикъл на изгаряне - водна верига) 

SP:18 x1 0 15 min Време след циркулация на помпата (след цикъл на горене - термична верига 

 
SP:19 

 
x1 

 
5 

 
60 

 
°C 

Макс. температура разлика между стойностите, отчетени от термичния вход и 

изходен сензор 

 
SP:20 

 
x1 

 
2 

 
15 

 
°C 

Максимална разлика в температурата между стойностите, измерени от датчик 1 и 2 
на котела 

 
SP:21 

 
x1 

 
0 

 
7 

 
°C 

Разлика в температурата над зададената стойност (отчетена от сензора на котела), 
към която се активира работата на водната верига с външния тип бойлер 

 
SP:22 

 
x1 

 
1 

 
7 

 
°C 

Разлика в температурата над зададената стойност (отчетена от сензора на котела), 
на която работата на водната верига е деактивирана с външния бойлер 

 
SP:23 

 
x1 

 
0 

 
2 

 
- 

Мощност, генерирана от приложението: 0 = нормална 1 = мин. мощност 2 = макс. 
мощност 

CO:00 - - - - SAVE команда - J5 (MENU / OF) сервизни параметри ще бъдат запазени 

CO:01 - - - - CLEAR команда - броячите на грешки J5 (MENU / OK) ще бъдат нулирани 

EI:00 x10 - - RPM Текуща скорост на вентилатора 

EI:01 - - - - ЗАПАЗЕН 

EI:02 ÷100 - - mV Йонизиращо напрежение (350 = 3,5 V) 

S1:00 ÷10 - - Bar Налягане в инсталацията (30 = 3 бара) 

S1:01 ÷10 - - I/min Дебит на водната верига (93 = 9,3 л / мин) 

S1:02 ÷10 - - °C Температура на водната верига (475 = 47,5 ° C) 

S1:03 ÷10 - - °C Температура на топлинния вход (720 = 72°C) 

S1:04 ÷10 - - °C Температура на топлинната мощност 
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Индекс Мащаб (*) Min max U.M(**) Описание 

S1:05 ÷10 - - °C Температура на изгорелите газове 

S1:06 ÷10 - - °C Температура, отчетена от външния сензор 

S1:07 ÷10 - - °C Температура, отчетена от сензор 1 на външния бойлер 

S1:08 ÷10 - - °C Температура, отчетена от сензор 2 на външния бойлер 

HP:00 x3 - - часове Брой работни часове на електронния блок (часове под напрежение) 

HP:01 x1 - - часове Брой работни часове на вентилатора 

HP:02 x1 - - часове Брой работни часове по водната верига 

HP:03 x1 - - часове Брой работни часове в термичната верига 

HP:04 x1 - - часове Брой часове с включена горелка (водна и термична верига) 

HP:05 x1 - - часове Брой часове на работа на помпата 

HP:06 x10 - - NA Брой запалвания (96 = 960) 

HP:07 x1 - - NA Брой цикли на замръзване 

HP:08 - - - - ЗАПАЗЕНО 

EC:00     Показва броя на грешките в Е0Х 

EC:01     Показва броя на грешките в Е1Х 

EC:02     Показва броя на грешките в Е2Х 

EC:03     Показва броя на грешките в Е3Х 

EC:04     Показва броя на грешките в Е4Х 

EC:05     Показва броя на грешките в Е5Х 

(*) [Показана стойност] * [Мащаб] = [реална стойност]  

(**) Измервателна единица за [реална стойност 
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ПАРАМЕТРИЧНА ТАБЛИЦА ЗА ЕЛЕКТРОННО ТАБЛО CMC1X-07  

ЗА КОНВЕЦИОНАЛНИ ГАЗОВИ КОТЛИ 

Индекс Мащаб (*) Min max U.M(**) Описание 
SP:00 x1 0 1 - Външен температурен датчик:  0 = липсва; 1 = настоящ 

SP:01 x1 0 1 - Вид отоплителна инсталация: 0 = с радиатори; 1 = подово отопление 

SP:02 
 

x1 0 1 - Вид инсталация: 0 = моментална; 1 = външен бойлер 

SP:03 X1 0 1 - Вид на използваното гориво: 0 = природен газ; 1 = LPG 

SP:04 x1 0 1 - Брой сензори за температура на външния бойлер 

SP:05 x1 1 33 - Външен температурен датчик: задайте желаната крива на темп. компенсация 

SP:06 x1 0 99 % Максимален процент на дебит (за операции без конденз с променлива скорост) 

SP:07 x1 0 99 % Минимален процент на дебит (за операции без конденз с променлива скорост) 

SP:08 x100 11 43 mV 
Обратно напрежение на модулационната намотка на газовия клапан за максимална 
мощност в режим на водна верига (43 = 4.3V) 

SP:09 x100 11 43 mV 
Обратно напрежение на модулационната намотка на газовия клапан за максимална 
мощност в режим на термична верига (43 = 4.3V) 

SP:10 x100 11 43 mV 
Обратно напрежение на модулационната намотка на газовия клапан за минимална 
мощност в режим на термична / водна верига (11 = 1.1V) 

SP:11 x100 12 65 RPM 
Скорост на вентилатора при стартиране (предварително вентилация) (за операции 
без конденз с вентилатор с променлива скорост) 

SP:12 x1 5 60 sec Време за предварителнa вентилация 

SP:13 x100 11 43 mV 
Обратно напрежение на модулационната намотка на газовия клапан при запалване 
(27 = 2,7 V) 

SP:14 - - - - РЕЗЕРВИРАН (за операции без конденз с вентилатор с променлива скорост) 

SP:15 X1 5 60 sec Време за след вентилация 
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Индекс Мащаб (*) Min max U.M(**) Описание 

SP:16 x1 5 90 sec Време за помпа след циркулация (след цикъл на изгаряне - вода / топлина) 

SP:17 x1 0 30 min Време за помпа на котела след циркулация 

SP:18 x1 1 15 min Време за централна помпа след циркулация след термична заявка 

SP:19 - - - - ЗАПАЗЕНО 

SP:20 - - - - ЗАПАЗЕНО 

 
SP:21 

 
x1 

 
0 

 
7 

 
°C 

Разлика в температурата под зададената стойност (отчетена от сензора на котела), 
към която се активира работата на водната верига с външния тип бойлер) 

 
SP:22 

 
x1 

 
1 

 
7 

 
°C 

Температурна разлика над зададената стойност (отчетена от сензора на котела), на 
която работата на водната верига е деактивирана с външния тип бойлер) 

SP:23 x1 0 2 NA Мощност, генерирана от приложението: 0 = нормална, 1 = мин., 2 = макс. мощност 

CO:00 - - - - SAVE команда - чрез натискане на J3 или J4 

EI:00 - - - - ЗАПАЗЕНО 

EI:01 x10 - - mV Обратно напрежение на модулационната намотка на газовия клапан (430 = 4.3V) 

EI:02 x10 - - mV Напрежение, съответстващо на йонизиращия ток (283 = 2.83V) 

S1:00 ÷10 - - Bar Налягане в инсталацията (30 = 3 бара) 

S1:01 ÷10 - - I/min Дебит на водната верига (93 = 9,3 л / мин) 

S1:02 ÷10 - - °C Температура на водната верига (475 = 47,5 ° C) 

S1:03 ÷10 - - °C Температурен входящ термичен кръг (728 = 72,8 ° C) 

S1:04     ЗАПАЗЕНО 

S1:05     ЗАПАЗЕНО 

S1:06 ÷10 - - °C Температура, отчетена от външния сензор (107 = 10,7 ° C) 

S1:07 ÷10 - - °C Температура, отчетена от сензор 1 на външния бойлер (475 = 47,5 ° C) 

S1:08     ЗАПАЗЕНО 

(*) [Показана стойност] * [Мащаб] = [реална стойност]  

(**) Измервателна единица за [реална стойност]  
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ПАРАМЕТРИЧНА ТАБЛИЦА 

(ФАБРИЧНИ НАСТРОЙКИ) 

 МОДЕЛ ЗА ТОПЛИННА ЕНЕРГЕТИКА 

Параметри 

M
K

D
EN

S 

G
A

M
A

 

C
38

*
 

SI
G

M
A

 
K

D
EN

S 

C
33

*
 

G
R

EE
N

 

G
A

M
A

 
C

34
*

 

M
A

X
 

O
P

TI
M

U
S 

C
17

*
 

O
P

TI
M

U
S 

C
15

*
 

K
P

LU
S 

C
22

*
 

   
SI

G
M

A
 

C
32

*
 

M
A

X
 

O
P

TI
M

U
S 

C
32

*
 

K
P

LU
S 

C
32

*
 

 25 29 35 24 24 28 31 24 23 
24B 
(TF) 

24C 
(TN) 

31B 
(TF) 

31C 
(TN) 

31B 
(TF) 

24B 
(TF) 

SP:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SP:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SP:02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SP:03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SP:04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SP:05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SP:06 0 0 0 0 95 96 75 50 0 0 0 0 0 0 0 

SP:07 0 0 0 0 15 14 25 15 0 0 0 0 0 0 0 

SP:08 60 61 64 53 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

SP:09 50 51 56 53 30 30 35 35 30 30 30 30 30 30 30 

SP:10 14 14 15 16 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

SP:11 30 30 30 35 - - 17 17 0 0 0 0 0 0 0 

SP:12 6 6 6 5 7 7 7 7 5 5 - 6 - 6 5 

SP:13 28 28 28 30 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

SP:14 40 40 40 45 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

SP:15 25 25 25 25 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

SP:16 35 35 35 35 30 30 20 30 20 20 20 30 20 30 20 

SP:17 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

SP:18 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SP:19 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SP:20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SP:21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SP:22 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

SP:23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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CO2 
MIN op. 
CH (%) 

Lambda Λ= 1.5 
8-8.4 (G20) 

8-8.4 (G31)* 
- 

CO2 
MAX op. 
CH (%) 

Lambda Λ= 1.3-1.4 
8.6-9 (G20) 

8.8-9.2 (G31)* 
- 

Min. 
mechanic 
gas valve 
(mbar) 

- 1-2 

Max. 
mechanic 
gas valve 
(mbar) 

 

10
-1

0.
5

 

11
-1

1.
5

 

11
-1

1.
5

 

10
-1

0.
5

 

10
-1

0.
5

 

10
-1

0.
5

 

10
-1

0.
5

 

11
-1

1.
5

 

11
-1

1.
5

 

11
-1

1.
5

 

10
-1

0.
5
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LMC1X КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ 
ЗА: MKDENS 25, MKDENS 36 

 

 

 

Бутон Икона Описание 

J1 P- 
Използва се за навигация в менюто: ще избере 

предишния параметър 

J2 P+ 
Използва се за навигация в менюто: ще избере 

следващия параметър 

J3 + 
Използва се за увеличаване на стойността на 

активния параметър (избран) 

J4 - 
Използва се за намаляване на стойността на 

активния параметър (избран) 

J5 MENU/OK Използва се за влизане в менюто 

 
J6 

 
POWER 

Използва се за включване / изключване на газови 
котли 

J7 
 

Използва се за промяна на режима на работа зима 
/ лято 

J8 
 

RESET 

Използва се за нулиране / излизане от състояние на 

грешка 

J10 ibar 
Използва се за проверка (показване) на налягането 

в инсталацията 

J11 
 

LIGHT 

Използва се за активиране / деактивиране на ниска 

светлина на дисплея 

S1  

Показва температура (° C), стойности на 

параметрите, настройки, информация, налягане, 

други текстове („On“, „OFF“, „HELLO“ и т.н. 

S2  
Показва: информационни стойности, стойности на 
параметри, индекс на параметъра, индекс на 
брояча на грешки 

S4  Показва модулация на пламъка 

S5 
 

Показва състояние на котела (OFF) = при активен 

символ, (ON) = при неактивен символ 

S6 
 

Показва наличието на пламък 

S7 
 

Показва дали зададеният режим на работа е ЛЯТО 

(активен символ) 

S8 
 

Показва дали зададеният режим на работа е ЗИМА 

(активен символ) 

S9 
 

Показва газовия котел, работещи в режим на 

отопление 
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Бутон Икона Описание 

S10 
 

Показва газовия котел, работещи в режим БГВ 

S11 
 

Подменю СЕРВИЗ /SERVICE/ 

S12 
 

Показва режим „Комфорт“: активен / неактивен 

 
 

S14  

Показва режим на комуникация (RS232 с 
компютъра): активен / неактивен 

 
S15  

Показва Икономичен режим активен / неактивен 

 
S16  

Показва активирането на функцията против 
замръзване 

S18  
Показва твърде ниско налягане в отоплителната 
инсталация (под 1,0 бара) 

 

Можете да получите достъп до подменюто СЕРВИЗ от менюто на потребителя чрез натискане на 

комбинацията от клавиши J7 ( ) и J5 (MENU / OK) (клавиш J7 и клавиш J5 се натискат 

едновременно), докато символът S11 ( ) мига.  

Подменюто за СЕРВИЗ се показва като списък от параметри и преминаването от един параметър към 

друг се извършва с клавиши "P +" и "P-". Единствените стойности, които могат да бъдат променени в този 

списък, са тези на работните параметри на газовите котли, показани чрез текста "SP: dd" на символ S2. 

"SP" означава, че е сервизен параметър, а "dd" представлява индекса на текущия параметър. Промяната 

на стойността на параметър "SP" става чрез натискане на клавиши "+" или "-". След модификацията на 

сервизен параметър мига символ S11 ( ), което означава, че параметърът трябва да бъде запазен. 

Записването на сервизни параметри е позволено чрез натискане на клавиша MENU / OK, когато 

текущият параметър в подменюто за обслужване е позициониран в буфера за команди - Co 00 се показва 

на символа S2, а SAVE на символа S1 SAVE командата е избрана. Чрез натискане на MENU / OK, когато е 

избрана командата SAVE, параметърът на услугата се променя в Eeprom паметта. За да излезете от 

подМЕНЮТО СЕРВИЗ, натиснете клавиша J8 (RESET), независимо от текущите показания. 

Когато котелът е включен, ще се покаже поздравителното съобщение "- -", последвано веднага от 

грешка E88 ( ).  

Това показва необходимостта от извършване на въвеждане в експлоатация на котела от оторизиран 

дистрибутор / сервиз, одобрен от СТАРТ ЕКО ООД.  

За извършване на изпитвания за налягане в системата от инсталатора, се следи налягането, което е 

налично на дисплея (интерфейса) на котела и на аналоговия манометър.  

За да премахнете грешката E88, оторизираният дистрибутор / сервиз, одобрен от СТАРТ ЕКО ООД, 

трябва да:  

- премахне уплътнението на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ от котела (самозалепящ се етикет от лявата страна / 

централния капак).  

- Сваляне на електрическата лента, свързана към проводниците на външния сензор (черни кабели). 
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LMC1112C-15 КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ 
ЗА: GREEN 24,28, MKDENS25 P 

 

 

Бутон Икона Описание 

J1 CH + 
Използва се за увеличаване на задад. темп. в термичната 
верига или за навигация в подменюто за инсталиране 

J2 CH - 
Използва се за намаляване на задад. темп. в термичната 
верига или за навигация в подменюто за инсталиране 

J3 DHW + 
Използва се за увеличаване на температурата, зададена 
във водната верига или стойността на текущия параметър 
в подменюто за инсталиране 

J4 DHW - 
Използва се за намаляване на температурата, зададена 
във водната верига или стойността на текущия параметър 
в подменюто за инсталиране 

J5 POWER Използва се за включване / изключване на газови котли 

J6 RESET 
Използва се за нулиране / изчистване на грешка от 
контролера 

J7 
 

Използва се за промяна на режима на работа лято / зима 

J8 LIGHT 
Използва се за активиране / деактивиране на светлината 
на екрана 

S1  

Показва температура (° C), зададена стойност, стойности 

на параметрите, информационни стойности, различни 

съобщения („On“, „SP“, „Co“, „EI“, „SI“ и т.н.) 

S2  
Показва информативни стойности, стойности на 

параметри, налягане 

S3 
 

Показва състояние на газовия котел: (OFF) = при активен 
символ, (ON) = при неактивен символ 

S4  Показва наличието на пламък 

 
S5  

Показва дали зададеният режим на работа е ЛЯТО 
(активен символ) 

S6 
 

Показва дали зададеният режим на работа е ЗИМА 
(активен символ) 

S7 
 

Ако символът се показва непрекъснато, това означава, че 
газовия котел работи в режим на отопление. Символът 
мига, когато е настроена температурата. 

S8 
 

Ако символът се показва непрекъснато, това означава, че 
газовия котел работи в режим на БГВ. Символът мига, 
когато е настроена температурата на БГВ. 

S9 
 

Символ S9 показва стойността на налягането в 
инсталацията (активен символ) 

S10 
 

Показва, че е имало незапазена промяна в параметрите в 
EEPROM паметта (мига) 
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Можете да получите достъп до подменюто SERVICE чрез натискане и задържане на клавиш 

J7 ( ) (фиг. 6.1), последвано от натискане на клавиши J1 (CH +) или J2 (CH-) както в работен режим, 

така и от състояние на грешка: Дисплеят на подменюто СЕРВИЗ е разделено на две части:  

- Навигация. Параметрите се показват в списък. Преминаването от един параметър към друг се 

извършва с клавиши J1 или J2. Символ S1 показва категорията на текущия параметър, а символ S2 

показва индекса на текущия параметър (индексът винаги започва с 0). 

 - Параметър на показване. Показва стойността на избрания параметър. Ако индексът изисква повече от 

две цифри, цифрите, съставляващи символ S1, също ще бъдат използвани за показване на тази стойност. 

По време на навигация с помощта на клавиши J3 (DHW +) или J4 (DHW-) можете да получите достъп до 

показания параметър и стойността на този параметър се показва. За да се върнете към менюто за 

навигация, използвайте един от клавишите J1 (CH +) или J2 (CH-) и на дисплея ще се покаже текущия 

избран параметър (SP-сервизен параметър, буфер Co - команда - съдържа една команда „SAVE“, EI - 

буфер за информационни елементи, SI - буфер за информация на сензора). Единствените параметри, 

които могат да бъдат променени в подменюто СЕРВИЗ, са параметри „SP“. Промяната на стойността на 

параметър може да се извърши с клавиши J3 (DHW +) и J4 (DHW-), когато параметърът се показва. 

Запазването на параметрите на услугата е разрешено чрез натискане на клавиши J1 (CH +) или J2 (CH-), 

докато се достигне параметър Co. С клавиши J3 (DHW +) или J4 (DHW-) можете да запазите параметри. 

Показването на Coparameter с "00" потвърждава запаметяване на параметрите. За да излезете от 

подменюто СЕРВИЗ, натиснете клавиша RESET. Напускането на подменюто за СЕРВИЗ може да се 

извърши автоматично, ако за 240 секунди не е натиснат клавиш.  

Когато котелът е включен, ще се покаже поздравителното съобщение "- -", последвано веднага от 

грешка E88 ( ).  

Това показва необходимостта от извършване на въвеждане в експлоатация на котела от оторизиран 

дистрибутор / сервиз, одобрен от СТАРТ ЕКО ООД.  

За извършване на изпитвания за налягане в системата от инсталатора, се следи налягането, което е 

налично на дисплея (интерфейса) на котела и на аналоговия манометър.  

За да премахнете грешката E88, оторизираният дистрибутор / сервиз, одобрен от СТАРТ ЕКО ООД, 

трябва да:  

- премахне уплътнението на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ от котела (самозалепящ се етикет от лявата страна / 

централния капак).  

- Сваляне на електрическата лента, свързана към проводниците на външния сензор (черни кабели). 
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РЕГУЛИРАНЕ СПОРЕД ТИПА ЕВАКУАЦИОНЕН ДИМООТВОД  
ЗА КОНДЕНЗЕН ГАЗОВ КОТЕЛ 

 

 

 

 

 

 

ЗА АТМОСФЕРНИ ГАЗОВИ КОТЛИ С ПРОМЕНЛИВА СКОРОСТ 

Дължина на 
коаксиален 
комплект 

Скорост на вентилатора % 

MAX OPTIMUS OPTIMUS GREEN 24 GREEN 28 

SP:07 SP:06 SP:07 SP:06 SP:07 SP:08 SP:07 SP:08 

1м  
30 

 
99 

 
15 

50  
15 

 
95 

 
15 

 
99 2м 60 

3м 75 

Дължина на 
двоен комплект 

Скорост на вентилатора % 

MAX OPTIMUS OPTIMUS GREEN 24 / GREEN 28 

SP:07 SP:06 SP:07 SP:06 

МОНТАЖЪТ НЕ Е РАЗРЕШЕН ЗА 
ДВОЙНИЯ КОМПЛЕКТ 

(КОНФИГУРАЦИЯТА НЕ СЕ ПОКРИВА ОТ  
EC ТИП СЕРТИФИКАТ) 

1м 

 
 

25 

45 
 

15 

45 

2м 50 50 

3м 55 55 

4м 60  60 

5м 65  65 

 

ЗА АТМОСФЕРНИ ГАЗОВИ КОТЛИ С ФИКСИРАНА СКОРОСТ 

КОАКСАЛЕН КОМПЛЕКТ Диаметър КОАКСАЛЕН КОМПЛЕКТ 

Дължина на КОАКСАЛЕН КОМПЛЕКТ SIGMA 24 SIGMA 31 KPLUS 

1м Ø46 - Ø46 

2м - - Ø48 

3м - - Ø52 

ДВОЕН КОМПЛЕКТ SIGMA 24 SIGMA 31 KPLUS 

Дължина на ДВОЕН КОМПЛЕКТ Диаметър ДВОЕН КОМПЛЕКТ 

1м 

 
Ø44 

- 

 
Ø44 

2м - 

3м - 

4м - 

5м - 
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РАБОТА С ВЪНШЕН ТЕМПЕРАТУРЕН СЕНЗОР  

• Параметър SP: 00 = 1. В този случай температурата на термичния агент се регулира в зависимост от 

климатичните условия навън, осигурявайки висок комфорт и спестяване на енергия. По този начин, ако 

външната температура се повиши, температурата на топлинния агент намалява, съответстваща на 

„компенсационна крива“. За да зададете „крива на компенсация“, трябва да зададете желаната 

стойност от 1 до 33 за параметър SP05 в съответствие с таблицата по-долу.  

ВНИМАНИЕ! Максималната граница, която котелът ще достигне при отопление, трябва да бъде 

зададена от потребителския интерфейс! 

 

 

 

SP05 
1 ФАБРИЧНА 
НАСТРОЙКА 

6 9 10 12 15 18 21 24 27 30 33 

T°C отвън 
T °C CH изход получени само ако температурата на ОТОПЛЕНИЕ е настроена според 

потребителския интерфейс 
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За пример (графиката по-долу): 

 - ако се желае максимум 70 ° C за CH от потребителски интерфейс 

(червената линия в графиката), това може да се постигне само ако 

SP05>6, за външни температури от максимум -30°C (SP05=6 колона в 

таблицата). 

 

 

ОПИСАНИЕ НА ГРЕШКА И КОРЕКЦИЯ НА ГРЕШКА 

Възможните системни грешки се обозначават със следните кодове, които се появяват на дисплея. 

Значението на сигналите за грешка е обяснено в следващата таблица. 

Забележка: 

- I - информационни грешки: тези грешки не спират работата на котела и се показват само; 

- N - нормални грешки: тези грешки спират запитването; 

- C - критични грешки: тези грешки незабавно спират всички елементи на изпълнение и системата се 

блокира; 

- Грешките, зависещи изключително от водната верига за битови нужди (E36-E38, E46-E48), се считат за 

информативни, ако котелът работи по верига на СН или нормални, ако работят по веригата на БГВ.  

Код Клас Енергонезависима Значение 
Метод за 
нулиране 

 
E01 

 
C 

 
ДА 

- функционален сензор за 
температура на котела 1 

АВТОМАТИЧНО с 
изчезване на 

причината 

 
E02 

 
C 

 
НЕ 

-условие на повреда на електронната 
плоча поради електромагнитни 
смущения във външната 
електрическа система за захранване 
на котела. На една и съща 
електрическа верига с котела има 
потребители, генериращи такива 
смущения: пералня, климатик или 
други домакински уреди.  
-условие на повреда на електронната 
плоча поради прекомерна влажност 
вътре в електронната кутия 
(екологичните условия за 
инсталиране на котела не се спазват). 

 
 
 

АВТОМАТИЧНО с 
изчезване на 

причината 

 
E04 

 
C 

 
НЕ 

-кабелно прекъсване между 
електронната платка и дисплея; -
заключете клавишите на дисплея 
(ръчно или механично заключени 
клавиши под фолиото на дисплея). 
Всеки клавиш, ако бъде натиснат 
повече от 17 секунди, ще покаже 
грешка E04. 

 
 

АВТОМАТИЧНО с 
изчезване на 

причината 

 
 

E06 

 
 

C 

 
 

НЕ 

- чести нулиране на BCU. За 3 часа 
повече от 75 автоматично се 
рестартира, поради факта, че 
електрозахранването не е в 
параметри. 

 
Ръчно нулиране чрез 
натискане на клавиша 

RESET 
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E07 

 
 

N 

 
 

НЕ 

- промяна на производителя и / или 
инсталатора на параметри EEPROM 
поради невнимателна комуникация 
между процесори. 

 
Ръчно нулиране чрез 
натискане на клавиша 

RESET 

 
E08 

 
C 

 
ДА 

- изменение на параметрите на 
инсталатора на EEPROM в резултат на 
неправилна връзка на веригата за 
захранване 230 Vac между 
електронната платка и захранващия 
контакт или друг полев елемент, 
подаден на 230Vac, вътре в котела. 

Ръчно нулиране чрез 
натискане на клавиша 

RESET 

 
 
 
 

E10 

 
 
 
 

N 

 
 
 
 

НЕ 

-налягането на водата в 
отоплителната веригата е по-малко 
от 0,8 бара (поради специфични 
причини за отоплителната 
инсталация); 
 -налягането на водата в 
отоплителната веригата е по-голямо 
от 3,5 бара (поради специфични 
причини за отоплителната 
инсталация); 
 -захранващият кабел на сензора за 
налягане има несъвършен контакт 
или е прекъснат;  
-грешен сигнал за налягане 
(декалибриране на сензора). 

 
 
 
 
 

АВТОМАТИЧНО с 
изчезване на 

причината 

E11 N ДА 
-бързо повишаване на 
температурата на изходящата вода 
(поток CH). 

АВТОМАТИЧНО с 
изчезване на 

причината 

E13 N НЕ 

-разлика в температурата на изхода / 
входа на отоплителната верига е 
твърде висока, причинена от: въздух 
в инсталацията; Потокът на 
отопление е твърде нисък; ниско 
налягане в инсталацията; 
температура на сензора е дефектна 

АВТОМАТИЧНО с 
изчезване на 

причината 

E15 N ДА 
Няма сигнал за подаване на вода при 
активирана помпа на котела 

Ръчно нулиране чрез 
натискане на клавиша 

RESET 

E20 C ДА 

Липса на пламък (запалването е 
неуспешно след 3 опита за 
запалване), причинено от: - 
проблеми в газоснабдителната 
мрежа: липса на газ; газ с ниско 
налягане в мрежата; дефект на 
газомер / мрежови регулатори; 
наличие на конденз (вода) в димните 
газове; - проблеми с елементите във 
веригата за вътрешно горене на 
котела: връзки / електроди / 
запалителен трансформатор / плоча; 
-специфични за кондензационните 
котли: проблеми във веригата за 
евакуация на кондензата. 

Ръчно нулиране чрез 
натискане на клавиша 

RESET 

E22 C ДА 
Неизправност във фазата на 
откриване на пламък, невалиден 
сигнал за йонизационен ток. 

Ръчно нулиране чрез 
натискане на клавиша 

RESET 

E23 C ДА 
Неизправност във фазата на 
откриване на пламък, наличието на 

Ръчно нулиране чрез 
натискане на клавиша 

RESET 
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йонизационен ток извън цикъла на 
горене. 

E25 C ДА 

- отклоненията в захранващото 
напрежение / прекъсвания / 
пропуски / честотни промени по-
големи / по-малки от стандартните 
могат да доведат, в зависимост от 
състоянието, в което се намира 
котелът, до постоянно блокиране 
при грешка E25 (специфичен 
предпазител в късо съединение, той 
може да ' t да бъде заменен във 
файл). 

Ръчно нулиране чрез 
натискане на клавиша 

RESET 

E26 C ДА 

-проблеми с изгорели газове: 
неправилно монтиран комплект; с 
неправилна дължина или наклон; -
прекъснат превключвател за 
налягане на въздуха; -активиране на 
термостат над температурата поради 
състояние на свръхтемпература; - 
неизправен термостат за 
свръхтемпература. 

Ръчно нулиране чрез 
натискане на клавиша 

RESET 

E27 C ДА 
- функциониране на модулационната 
намотка на газовия клапан 

Ръчно нулиране чрез 
натискане на клавиша 

RESET 

E30 N ДА 

-висока температура на веригата на 
изгорелите газове поради 
неправилен топлообмен 
Топлообменникът може да се 
повреди. - функциониране на 
сензора за изгорели газове 

Ръчно нулиране чрез 
натискане на клавиша 

RESET 

E31 N НЕ 
Неизправност на сензора за изход на 
отопление 

Ръчно нулиране чрез 
натискане на клавиша 
RESET, с изчезване на 

причината 

 
E32 

 
I 

 
НЕ 

 
Неизправност на сензора за връщане 
на отопление 

Ръчно нулиране чрез 
натискане на клавиша 
RESET, с изчезване на 

причината 

E35 I НЕ 

Неизправност на външния датчик за 
температура. Всяка заявка за ACM / 
CH може да бъде изпълнена, но 
грешка E35 се показва периодично, 
докато повредата не бъде 
отстранена. 

 
Ръчно нулиране чрез 
натискане на клавиша 
RESET, с изчезване на 

причината 

E36 N, I НЕ 

неизправност в сензора за 
температурата на БГВ. Никаква 
заявка за БГВ не може да бъде 
изпълнена, докато повредата не 
бъде отстранена. 

Ръчно нулиране чрез 
натискане на клавиша 
RESET, с изчезване на 

причината 

E37 N, I НЕ 
-функционален сензор за 
температура на котела 1 

Ръчно нулиране чрез 
натискане на клавиша 
RESET, с изчезване на 

причината 

E38 N, I НЕ 

-функционален датчик за 
температурата на котела 2; -за 
зелени котли: C34GV24 и C34GV28, 
температурата, посочена от датчика 
на горелката, разположен вътре в 
горивната камера, показва 

Ръчно нулиране чрез 
натискане на клавиша 
RESET, с изчезване на 

причината 
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неправилно горене или грешна 
непрекъснатост на електрическия 
кабел. 

E40 N ДА 
-температурата на горещите газове е 
твърде висока (само кондензиращи 
газови котли), над 95 ° C. 

Ръчно нулиране чрез 
натискане на клавиша 
RESET, с изчезване на 

причината 

E41 N НЕ 
-температурата на входа на CH 
веригата е твърде висока или твърде 
ниска (над 90 ° C / под -10 ° C). 

Ръчно нулиране чрез 
натискане на клавиша 
RESET, с изчезване на 

причината 

E42 I НЕ 
-температурата на изхода на CH 
веригата е твърде висока или твърде 
ниска (над 90 ° C / под -10 ° C). 

Ръчно чрез натискане 
на клавиша RESET, с 

изчезване на 
причината 

E45 I НЕ 

- външна температура е твърде 
висока. Всяка заявка за БГВ / СН може 
да бъде изпълнена, но грешка E45 се 
показва периодично, докато 
повредата не бъде отстранена. 

 
Ръчно нулиране чрез 
натискане на клавиша 
RESET, с изчезване на 

причината 

E46 N, I НЕ 
-температурата на веригата за БГВ е 
твърде висока / ниска (над 82 ° C / 
под -10 ° C). 

Ръчно чрез натискане 
на клавиша RESET, с 

изчезване на 
причината 

E47 N, I НЕ 
-температурата, показана от датчик 1 
на котела, е твърде висока / ниска 
(над 82 ° C / под -10 ° C). 

Ръчно чрез натискане 
на RESET, с изчезване 

на причината 

 
E48 

 
N, I 

 
НЕ 

-температурата, показана от сензор 2 
на котела, е твърде висока / ниска; -
за зелени котли: C34GV24 и C34GV28, 
когато работят на БГВ, 
температурата, посочена от датчика 
на горелката, е твърде висока / ниска 
(над 170°C / под -10°C при 24kW 
съответно 180°C / под -10°C при 
31kW). 

 
 

Ръчно нулиране чрез 
натискане на клавиша 
RESET, с изчезване на 

причината 

E50 N ДА 

- проблеми с подаването на 
напрежение на вентилатора; 
-направени проблеми. 
-на GREEN C34GV24/C34GV28, когато 
работите в режим на отопление, 
темп., посочена от сензора за 
горелка, е твърде висока/ниска (над 
170°C / под -10°C при 24kW съответно 
180°C/под -10°C при 31kW) 

 
 

Ръчно нулиране чрез 
натискане на клавиша 

RESET 

E51 N ДА 
-проблеми за команда на 
вентилатора / за състояние на 
сензора на Хол 

Ръчно чрез натискане 
на клавиша RESET 

E52 N ДА 
- неподходяща работа на 
вентилатора за скорост 

Ръчно чрез натискане 
на клавиша RESET 

E88 N ДА 
-програмирана грешка за 
предотвратяване на неправомерно 
пускане в експлоатация на котела. 

- 

* Грешка E01 (грешка при нулиране с изчезването на причината) 

- качеството на електроснабдяването не е в рамките на параметрите; 

  -Връзката между електронната платка и контакта не е правилна, създавайки несъвършени контакти.  
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ЗАБЕЛЕЖКА: Ако за повече от 3 часа има повече от 75 автоматично анулирания (поради факта, че 

захранването не е в параметри), котелът ще въведе грешка E06, която изисква ръчно нулиране.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Как да отстраним грешка E01: 

- проверете дали захранващият кабел на газовите котли е непрекъснат (препоръчително е да извършите 

проверката, като преместите кабела по N, L и заземяващите кабели); 

- проверете дали кабелната връзка се осъществява чрез твърд контакт; 

- проверете контакта на гнездото (ако има разширение, инсталирано между контакта и щепсела, 

проверете и контактите на разширението); 

  - проверете контактите в контакта на захранването; 

- проверете контактите в таблото за веригата за подаване на електрическа енергия на газовите котли.  

ЗАБЕЛЕЖКА: Всеки несъвършен контакт може да генерира кратки прекъсвания на 

електрозахранването. 

ЗАБЕЛЕЖКА: По-голям брой от тези грешки ще доведат до въвеждане на грешка в газовите котли E06, 

която изисква ръчно нулиране. 

 

Грешка E02 (грешка с автоматично нулиране с изчезването на причината) 

- състояние на повреда на електронната плоча поради електромагнитни смущения във външната 

електрическа система за захранване на котела. На една и съща електрическа верига с котела има 

потребители, генериращи такива смущения: пералня, климатик или други домакински уреди. 

- състояние на повреда на електронната плоча поради прекомерна влажност вътре в електронната кутия 

(условията на околната среда за монтажа на котела не се спазват). 

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако има повече от 75 автоматични нулирания за 3 часа (поради факта, че захранването 

не е в рамките на параметрите), котелът ще въведе грешка E06, която изисква ръчно нулиране.  

ГРЕШКА Е01 

Свържете  се с доставчика 

на електричество 

Възстановете връзката 

Проблемът е отстранен 

Сменете електронното 

табло на котела 

Електрическото захранване 

е в норми? 

Връзката м/у електр. табло 

и контакта е непрек.? 

Грешката изчезва след 

повторни рестартирания 

на котела? 
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Как да отстраним грешка E02: 

- за газовите котли се препоръчва 

отделно електрическо захранване, 

направо от електрическата платка на 

местоположението и да проверите 

връзката на заземяването. 

Заземяващата връзка може да се 

провери с волтметър между фаза-

нула и заземяващата фаза. 

Стойностите на напрежението трябва да са равни. 

ЗАБЕЛЕЖКА: По-голям брой от тези грешки ще накарат ГАЗОВИТЕ КОТЛИ да изведат грешка E06, която 

изисква ръчно нулиране. 

ЗАБЕЛЕЖКА: За да докажете на клиента, че системата за електрозахранване на котела е недостатъчна, 

тя може да бъде монтирана по ваше желание и по поръчка на клиента „Галванично изолирано 

захранване“, произведено от фирма КОБЕР ООД. 

 

* Грешка E04 (грешка с автоматично нулиране с изчезването на причината) 

- прекъсване на кабела между електронната платка и дисплея; 

- заключете клавишите на дисплея (ръчно или механично заключени клавиши под фолиото на 

дисплея). Всеки клавиш, ако бъде натиснат повече от 17 секунди, ще покаже грешка E04. 

 

 

 

 

 

 

 

ГРЕШКА Е02 

Проблемът е 

отстранен 

Грешката изчезва след 

повторни 

рестартирания или 

нулирания на котела? 

 
Сменете 

електронното табло 

на котела 

ГРЕШКА Е04 

Сменете електронното 

табло на котела 

Възстановете връзката 

Сменете потребителския 

интерфейс и интерфейсния 

кабел 

Потребителският интерфейс 

и интерфейсния кабел са в 

изправност? 

Връзката м/у интерфейса и 

електр. табло е правилна? 
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Как да отстраним грешка E04: 

  -Ако грешката E04 продължава, след освобождаване на натиска върху бутоните на дисплея (ръчно 

или клавиши, заключени механично под листа на дисплея) и нулиране на клавиша RESET, тогава 

кабелът на лентата и / и дисплеят ще бъдат заменени. 

- Ако ситуацията продължава, тогава съединителят на електронната платка може да има неизправност 

(несъвършен контакт). Тази причина е чисто теоретична, досега такава причина не е открита. Най-

честата причина се дължи на ръчната работа на клавиатурата. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако има повече от 75 автоматични нулирания за 3 часа (поради факта, че захранването 

не е в рамките на параметрите), котелът ще въведе грешка E06, която изисква ръчно нулиране. 

 

* Грешки E06, E25 (ръчно нулиране чрез натискане на клавиша RESET)  

Често (ненормално) нулиране на газовите котли през последните 3 часа Ако за повече от 3 часа има 

повече от 75 автоматични нулирания (поради факта, че захранването не е в параметри), котелът ще 

въведе грешка E06, която изисква ръчно нулиране. 

Как да отстраним грешка 

E06: 

Вижте предишните точки 

(E01, E02, E04). 

ЗАБЕЛЕЖКА: За да докажете 

на клиента, че системата за 

електрозахранване на котела 

е недостатъчна, тя може да 

бъде монтирана по ваше 

желание и по поръчка на 

клиента „Галванично 

изолирано захранване“, 

произведено от фирма КОБЕР 

ООД 

Грешка E25 се генерира от: 

  - отклоненията в захранващото напрежение / прекъсвания / пропуски / вариации на честотата, по-

големи / по-малки от разрешените, могат да доведат, в зависимост от състоянието, в което се намира 

котелът, до неговото постоянно блокиране при грешка E25.  

Как да отстраним грешка E25: 

- ако грешката продължава след ръчно нулиране чрез натискане на клавиша RESET или ако грешката се 

появява често, сменете електронната платка. 

ГРЕШКА Е06,25 

Възстановете 

връзката 

Сменете електронното 

табло на котела 

Свържете се с 

доставчика на 

електричество 

Електрозахранване

то е в норми? 

Връзката между 

електронното табло и 

ел. контакта е 

правилна? 
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* Грешка E07 (ръчно нулиране чрез натискане на клавиша RESET) 

- промяна на производителя и / или инсталатора на параметри EEPROM поради невнимателна 

комуникация между микропроцесори. 

 

Как да 

отстраним грешка E07: 

- влезте в менюто на услугата и проверете стойностите на параметрите (в съответствие с таблицата с 

параметри) и запишете неявните стойности. Ако грешката продължава след изпълнение на стъпката по-

горе, сменете електронната платка на котела. 

* Грешка E08, E22 (ръчно нулиране чрез натискане на клавиша RESET) 

- промяна на параметрите на инсталатора EEPROM поради неправилна връзка на веригата за захранване 

230 Vac между електронната платка и електрическия контакт или друг полев елемент, подаден на 

230Vac, от котела. 

Как да отстраним грешка E08: 

  - натиснете клавиша RESET. 

 Ако грешката продължава след натискане на 

клавиша RESET, сменете електронната платка. 

Грешка E22 се генерира от: 

- Неизправност във фазата на откриване на пламъка, 

невалиден сигнал на йонизиращ ток. 

Как да отстраним грешка E22: 

- ако грешката продължава след ръчно нулиране чрез натискане на клавиша RESET или ако грешката се 

появява често, сменете електронната платка на котела. 

 

ГРЕШКА Е07 

EEPROM стойностите от 

параметъра на инсталатора са 

правилни? 

Правилните стойности от 

параметъра на 

инсталатора трябва да 

бъдат въведени в EEPROM 

паметта – раздел СЕРВИЗ. 

Сменете електронното 

табло на котела 

ГРЕШКА Е08,22 

Сменете електронното 

табло на котела 
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* Грешка E10 (грешка с автоматично нулиране с изчезването на причината) 

-налягането на CH на водата е по-малко от 0,8 бара (поради специфични причини за отоплителната 

инсталация); 

- налягането на CH на водата е по-голямо от 3,5 бара (поради специфични причини за отоплителната 

инсталация); 

  -кабелен захранващ кабел с несъвършен или прекъснат контакт; 

- грешно налягане на сигнала (декалибриран сензор). 

  

 

Как да отстраним грешка E10: 

ГРЕШКА Е10 

Сменете електронното 

табло на котела 

Сменете капака на 

клапана за пълнене 

Сменете предпазния 

клапан за налягане 

Това се дължи на връзката с 

разширителния съд?  

Възстановете електрическата 

връзка със сензора за налягане 

Сменете сензора за налягане 

Грешката се появява само в 

отопление/БГВ режим? 

Налягането на водата в 

отопл. система е в норми? 

Сензорът за налягане на 

водата е повреден? 

Ел. връзка със сензора за 

налягане е непрекъсната? 

Капакът на клапана за 

пълнене е повреден? 

Предпазният клапан за 

налягане (3 бара) е 

повреден? 

Проверете отопл. верига за течове 

или запушвания и изолирайте при 

необходимост 
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- налягането върху отоплителната верига се възстановява и тя е правилно обезвъздушена. 

Препоръчителна стойност 1,1-1,5 бара; 

- проверете сигналния кабел от сензора за налягане (проверка на непрекъснатостта); 

- проверете крана за 

пълнене на 

отоплителната верига; 

- проверете сензора за налягане: правилен отговор на сигнала на напрежението в зависимост от 

налягането.  Проверете дали, като извадите конектора от сензора за налягане, на дисплея се появява 0 

bar. 

 

* Грешка E11 (грешка с автоматично нулиране с изчезването на причината) 

-бързо повишаване на температурата на изходящата вода. Котелът влиза в грешка E11, ако по време на 

изгарянето или веднага след приключване на заявка за горене, разликата между изходящата и 

връщащата температура на водата е по-голяма от 50°C и / или ако повишаването на температурата е по-

голямо от 90 ° C в рамките на 1,5 секунди (в резултат на декалибриран / връщащ CH сензор декалибриран 

/ прекъснат CH сензор декалибриран / прекъснат или лоша циркулация на CH). 

 

Как да отстраним грешка E11: 

- Проверете непрекъснатостта на захранващия кабел на помпата и в зависимост от резултата го 

сменете. Препоръчва се да проверите непрекъснатостта на трите N, L и заземяването, като го 

преместите; 

- премахване на въздуха в инсталацията /обезвъздушаване/; 

- проверете дали няма тапи в отоплителната верига (радиатори, блокирани филтри или тръби, 

Сменете сензора за 

налягане на водата 

Сменете въздушния 

вентил в отопл. 

инсталация 

Сензорът за налягане 

на водата е повреден? 

Има въздух в отопл. 

инсталация? 

Прег. специфичните 

грешки на помпата. Ако 

не изчезват, сменете я. 

Сменете електронното 

табло на котела 

Помпата е 

повредена? 

Връзката с помпата е 

непрекъсната? Възстановете ел. 

захранване към помпата 

ГРЕШКА Е11 
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блокирани клапи с еднопосочни клакьори, блокирани кранове). 

- повторно налягане в инсталацията. Препоръчителна стойност 1,1-1,5 бара; 

 - проверете топлообменника и, ако е блокирал, го сменете. 

* Грешка E13 (грешка с автоматично нулиране с изчезването на причината) 

- типични за кондензни газови котли. Грешка E13 (температурната разлика е твърде голяма между 

входната и изходната вода на отоплителната система) се причинява от: 

- наличие на въздух в инсталацията; 

- дебитът на водата е твърде нисък 

- ниско налягане в инсталацията; 

- основният топлообменник е блокиран (поради отлагания на примеси) или помпата е блокирана;  

- неизправен сензор за температура 

Как да отстраним грешка E13: 

- премахване на въздуха от отоплителната верига /обезвъздушаване/; 

- проверете налягането на отоплителната верига. Препоръчителна стойност 1,1-1,5 бара; 

- проверете дали електрическата верига е непрекъсната от електронната платка до температурния 

сензор (включително скобите, завити на кабелите);  

- проверете температурата, посочена от температурните сензори, дали е правилна, възможно е 

стойностите да са декалибрирани; 

 - проверете дали помпата работи и е настроена на максимална крива 

- проверете главния топлообменник, възможно е да е запушен с примеси. 
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* Грешка E15 (ръчно нулиране чрез натискане на клавиша RESET) - липса на 

сигнал за воден поток при активиране на помпата на котела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как да отстраним грешка E15: 

 - Проверете непрекъснатостта на захранващия кабел на котелната 

помпа и в зависимост от резултата я сменете. Препоръчва се да 

проверите непрекъснатостта на трите N, L и заземяването, като го 

преместите; 

- Проверете непрекъснатостта на сигналния кабел на разходомера или 

дали конекторът е поставен неправилно. В зависимост от резултата, 

сменете кабела на разходомера и / или разходомера. 

 

ГРЕШКА Е15 

Водоснабдяването на 

котела е нарушено? Премахнете причината за 

недостатъчното налягане 

на вода 

Връзката с помпата на 

котела е непрекъсната? 

Премахнете повредата или 

сменетепомпата на котела 

Помпата на котела е 

повредена? 

Връзката с дебитомера е 

правилна? 

Дебитомерът е повреден? 

Възстановете връзката с 

помпата на котела 

Възстановете връзката с 

дебитомера 

Сменете дебитомера 

Сменете електронното 

табло на котела 
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* Грешка E20 (ръчно нулиране чрез натискане на клавиша RESET) 

- липса на пламък (запалването е неуспешно след 3 опита за запалване), причинено от:  

-проблеми в газоснабдителната мрежа: липса на газ; газ с ниско налягане в мрежата; дефект на 

газомер / мрежови регулатори; наличието на конденз (вода) в газа; 

 -съществуване на вода / масло / примеси в газа;  

-съществуване на дъждовна вода в газовия клапан в резултат на инсталирането на входящия и 

изходящия комплект по неправилен начин; 

-проблеми с елементите във веригата за вътрешно горене на котела: връзки / електроди / запалителен 

трансформатор / плоча; 

 -специфични за кондензните котли: проблеми във веригата за евакуация на кондензата. 

 

Как да отстраним грешка E20: 

   1. Без пламък върху горелката: 

  Наличието на пламък е дадено със символ S4 ( ) на дисплея. 

- проверете дали горивният газ присъства в тръбата за подаване към газовия котел (измерете 

налягането на газа). Ако липсва, проверете дали автоматичният кран, задвижван от газовия детектор 

не е изключен или се свържете с доставчика на газ; 

- проверете налягането на газа на входа на газовия регулатор от външната страна на газовия котел (ако 

липсва, сменете газовия регулатор); 

- проверете налягането на газа върху изхода на газовия клапан по време на процеса за запалване. Ако 

няма налягане, проверете непрекъснатостта на кабелите към газовия клапан. В зависимост от 

резултата, сменете кабелите и/или газовия клапан; 

- проверете дали има искра между електрода за запалване и горивната камера. Ако искра липсва, 

проверете кабелите и конекторите между електронната платка и запалващия трансформатор 

(непрекъснатост на кабела, конектор, закрепен на кабела, здраво свързване на конекторите в 

щифтовете на трансформатора и платката, както и здраво свързване на кабела на електрода за 

запалване в трансформатора); 

  - проверете положението на запалващия / йонизиращия електрод спрямо горивната камера. 

Разстоянието между тях трябва да бъде 3,5-4,1 мм. 

Ако грешката продължава, сменете частите в следния ред: 

1) електрод за запалване 

2) запалителен трансформатор 

3) електронна платка  

2. На екрана се появява пламък, но не се задържа 

Наличието на пламък е дадено със символ S4 ( ) на дисплея. 

а) проверете положението на запалващия / йонизиращия електрод спрямо горивната камера. Ако 

няма сигнал, сменете електрода; 

б) проверете непрекъснатостта на кабела на йонизиращия електрод, включително и пресования 

конектор. 

Ако не отговаря, сменете електрода;  

в) Проверете непрекъснатостта и правилното поставяне на заземяващите кабели, съответстващи на 

платката. Ако резултатът от проверките по букви а) и б) е правилен, заменете в следния ред: 
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1) йонизиращ електрод 

2) електронна платка 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРАВИЛНОТО ОТКРИВАНЕ НА 

ПОЛЕТО СЪЩО С ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ПАРАМЕТЪР EI: 02. ВЛЕЗТЕ В МЕНЮТО СЕРВИЗ, ПРЕВЪРТЕТЕ 

НАДОЛУ, ДОКАТО СТИГНЕТЕ СТОЙНОСТИТЕ НА ПАРАМЕТРИ EI 02. ПРИ ЛИПСА НА ПЛАМЪК, 

СТОЙНОСТТА КОЯТО СЕ ПОКАЗВА, Е МЕЖДУ 270 И 300. ПРИ НАЛИЧИЕ НА ПЛАМЪК, ТАЗИ СТОЙНОСТ 

ТРЯБВА ДА СЕ НАМАЛИ ДО 0 И СЕ ЗАПАЗВА 0 ПРЕЗ ЦЕЛИЯ  ЦИКЪЛ НА ГОРЕНЕ. ПОКАЗАНИЯ НАД 

НУЛЕВАТА СТОЙНОСТ ПОКАЗВА ПРОБЛЕМ ЗА ЙОНИЗИРАЩИ ВЕРИГА (ЕЛЕКТРОД, КАБЕЛИ, 

КОНЕКТОРИ, ПАНСИОН). 

3. Само за кондензни котли: грешка E20 може да възникне и ако има проблеми на сифона на 

конденза: блокиране на изхвърлянето на конденза към изпускателния маркуч. Сифонът се отваря и 

почиства, включително плаващата топка. 
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ГРЕШКА Е20 

Има ли пламък? 

Връзката с газовия 

клапан  е правилна? 

Газовият клапан е 

повреден? 

Има наслоени отлагания 

върху запалит. електрод 

Разстоянието между запалит. 

електрод и горелката е 

правилно? 

Възстановете 

електрическата връзка 

с газовия клапан 

Сменете газовия 

клапан 

Почистете 

запалителния и 

йонизиращ електрод 

Коригирайте разст. 

м/у запалителния 

електрод и горелката 

Възстановете връзката с 

електричество на запалит. 

трансформатор 

 Връзката със запалит. 

трансформатор е 

непрекъсната? 

Запалит. трансформатор 

е повреден? 
Електрическото 

заземяване е правилно 

спрямо котела? 

Сменете запалит. 

трансформатор 

Връзката с електрода за 

запалване е правилна? 

Възстановете връзката с 

електричество на 

електрода за запалване 

Електродът за запалване 

е повреден? 
Сменете електрода за 

запалване 

Сменете електронното 

табло на котела 

Заземете котела. Проверете 

заземяването.  
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* Грешка E23 (ръчно нулиране чрез натискане на клавиша RESET) 

- наличие на йонизационен ток извън цикъла на горене. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как да отстраним грешка E23: 

- прекомерно нагряване на електрода; 

- неправилен контакт с електрода: електрически или поради оксидни отлагания върху електрода; 

- проверете електрическите връзки към електрода и газовия клапан. Ако връзките са наред, сменете 

електронната платка на котела. 

- дефектен газов клапан; 

- ако грешката продължава след ръчно нулиране, от клавиша RESET или се появява периодично, 

заменете електрода. Ако проблемът не се реши, заменете електронната платка. 

 

* Грешка E26 (ръчно нулиране чрез натискане на клавиша RESET) 

- проблеми с изгорелите газове: неправилно монтиран комплект - с неправилна дължина или наклон; 

 - прекъснат превключвател за налягане на въздуха; 

 - състояние на котела, влизащо в прегряване; 

- неизправен термостат за свръхтемпература.   Грешка E26 = Грешка E50 за котлите, произведени преди 

2017 г. 

ГРЕШКА Е23 

Почистете окисленията от 

електрода за запалване 

Електродът за 

запалване е окислен? 

Газовият клапан е 

повреден? Сменете газовия клапан 

Проверете ел. връзките за 

електрод и газов клапан. Ако 

са добре, сменете 

електронното табло на котела 
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Как да отстраним грешка E26: 

- проверете изпускателната верига, за да се уверите, че няма запушвания (лед, натрупване на сажди, 

други тела, които могат да възпрепятстват евакуационната верига) или дали има неправилно закрепени 

уплътнения, даващи възможност за връщане на димните газове вътре в котела ; 

- проверете дали изпускателната верига има необходимите минимални дължини и правилното 

позициониране; 

- проверете дали тръбата не е стопена, поради липсата на циркулация в обменника (помпата е 

блокирана; въздухът присъства в инсталацията). Ако тръбата се разтопи, тя трябва да  бъде заменена. 

Обърнете внимание, че тръбата е направена от PPS и има температура на топене до 290°C. Тази 

температура не е нормална за изгорелите газове! Проверете работата на помпата и целостта на 

първичния топлообменник!  

 -проверете дали има правилна циркулация на топлообменника, така че котелът да не влиза в режим на 

прекомерна температура: правилна работа на помпата; правилно налягане и правилно 

ГРЕШКА Е26 

Превключвателя на налягане е 

повреден? 

Термостата за безопастност е 

повреден? 

Връзката с газовия клапан е 

правилна? 

Сменете термостата за 

безопастност 

Сменете превключвателя 

на налягане 

Възстановете връзката с 

електричество на газовия 

клапан 

Сменете електронното 

табло на котела 



37 

 

обезвъздушаване на инсталацията; настройките на газовия клапан и температурата на отплителната 

система/ БГВ са правилни. 

 -проверете непрекъснатостта на кабелите от електронната платка до термостата при прекалено висока 

температура, включително конекторите на кабелите. Проверете дали термостатът при превишаване на 

температурата не е прекъснат. 

 -проверете връзката на газовия клапан. Проверете изправителя на газовия клапан (ако има такъв), да 

не бъде прекъснат / късо съединение. 

 

* Грешка E27 (ръчно нулиране чрез натискане на клавиша RESET) 

Грешка E27 се генерира от: 

- проблеми по веригата на захранване на газовия клапан (неправилно 

функциониране на окабеляването); 

- неизправна бобина за модулация на газов клапан. 

- неизправна електронна платка 

- несъответствие между командата на газовия клапан и обратната 

връзка.  

 
Как да отстраним грешка E27: 
  - проверете непрекъснатостта на захранващите кабели за 

модулационната намотка на газовата клапа. Сменете кабелите, ако няма непрекъснатост;  

- измервайте съпротивлението на намотката на газовия клапан (препоръчителен интервал 50-150 Ω). 

Ако не попадне в този интервал, сменете газов клапан. Ако грешката продължава след ръчно нулиране 

чрез натискане на клавиша RESET или ако грешката се появява периодично, сменете електронната 

платка. 

* Грешка E30 ... 38 (ръчно нулиране чрез натискане на клавиша RESET) 

 

 

 

Грешка E30 (кондензни газови котли) се генерира от: 

ГРЕШКА Е30…38 

Връзката с темп. сензор е 

непрекъсната? 

Температурният сензор е 

повреден? 

Възстановете връзката с 

температурния сензор  

Сменете температурния конектор 

Сменете електронното табло на 

котела 
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- късо съединение или прекъсване на захранващата верига на сензора за изгорели газове; 

- неизправност в сензора за изгорели газове. 

 

  Как да отстраним грешка E30: 

- проверете непрекъснатостта на електрическата верига от електронната платка до сензора за изгорели 

газове (включително конекторите на кабелите); 

  - проверете веригата за отстраняване на конденза, за да се уверите, че няма запушване. 

Ако грешката продължава след проверка и нулиране чрез натискане на клавиша RESET, сменете 

сензора за изгорели газове. Сензорът е монтиран на тръбопроводите за евакуация чрез щифт. Ако 

грешката продължава след всички упоменати по-горе проверки, сменете електронната платка. 

Грешка E31 се генерира от: 

- неизправност в електрическата верига на температурния сензор, инсталиран в отоплителната система; 

  - неизправен датчик на температурата в отоплителната система; 

  - неизправна помпа или неизправно окабеляване на помпата (без циркулация).  

Как да отстраним грешка E31: 

- проверете непрекъснатостта на електрическата верига от електронната платка до температурния 

сензор (включително конекторите на кабелите); 

- проверете дали помпата работи. 

Ако и двете проверки са положителни, сменете сензора за температура на отоплителната система. 

 

Грешка E32 (типична за кондензни газови котли) се генерира от: 

  - неизправност в електрическата верига на температурния сензор, инсталиран на изхода на 

отоплителната верига. 

Как да отстраним грешка E32: 

- проверете непрекъснатостта на електрическата верига от електронната платка до температурния 

сензор на изхода на отоплителната верига (включително конекторите на кабелите); 

- проверете дали помпата работи. Ако и двете проверки са положителни, сменете сензора за 

температура на изхода на отоплителната верига. 

 

Грешка E35 се генерира от: 
- от грешка сте активирали SP00 при влизане в менюто SERVICE. Моля, проверете и фиксирайте 

стойността на SP00 - 0, ако не сте свързали външен сензор. 

  - неизправност в електрическата верига на външния температурен датчик; 

  - неизправен сензор за външна температура. 

 

  Как да отстраним грешка E35: 
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- проверете непрекъснатостта на електрическата верига от електронната платка до температурния 

сензор (включително конекторите на кабелите). 

 Ако резултатът от проверката е положителен, сменете сензора за външна температура. 

 

Грешка E36 се генерира от: 

- неизправност в електрическата верига на външния температурен датчик, монтиран във БГВ веригата; 

- неизправен датчик на температурата във БГВ веригата. 

 

Как да отстраним грешка E36: 

- проверете непрекъснатостта на електрическата верига от електронната платка до температурния 

сензор (включително конекторите на кабелите). 

Ако резултатът от проверката е положителен, сменете външния датчик за температура във БГВ веригата. 

 

Грешка E37, E38 се генерира от: 
- неизправност в електрическата верига на температурния сензор, инсталиран на външния бойлер; 

  - неизправност на сензора. 

 

Как да отстраним грешка E37, E38: 
- проверете непрекъснатостта на електрическата верига от електронната платка до температурния 

сензор (включително конекторите на кабелите). 

Ако резултатът от проверката е положителен, сменете сензора за външна температура на външния 

бойлер. 

 

За котли GREEN-C34GV24 и GREEN-C34GV28 грешката E38 се генерира от: 
  -Сензорът за безопасност, инсталиран вътре в горивната камера, е повреден или има проблеми с 

цялостта. 

Как да отстраним грешка E38 за котли GREEN-C34GV24 и C34GV28: 
  -Проверете за електрическа непрекъснатост на кабела на сензора за горелката (включително 

конекторите на кабелите). 

  -Устойчивостта на сензора за горелката трябва да бъде до 25 ° C -> R = 10K. 

Ако резултатът от проверката показва, че сензорът е повреден, той трябва да бъде сменен. 
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* Грешка E40 (ръчно нулиране чрез натискане на клавиша RESET при изчезване на 

причината) 

 

Как да отстраним грешка E40: 

  - високо налягане в инсталацията. Препоръчителна стойност 1,1-1,5 бара; 

- проверете непрекъснатостта на електрическата верига от електронната платка до термостата при 

прекалено висока температура (включително конекторите на кабелите); 

  - проверете първичния топлинен превключвател, дали не е запушен, ако е запушен, почистете го. 

ГРЕШКА Е40 

Сменете електронното 

табло на котела 

Почистете въздуховодите 

Има замърсявания на 

въздуховодите? 

Ел. връзка на сензора за 

гориво е непрекъсната? 

Сензорът за гориво е 

повреден? 

Главният димоотвод е 

замърсен (отвън или отвътре) 

Инсталираното водно 

налягане е в нормите? 

Сензорът за налягане е 

повреден? 

Ел. връзката на отопл. 

верига е непрекъсната? 

 

Сменете сензора за 

налягане на отопл. с-ма 

Възстановете ел. връзката 

на сензора за налягане 

Почистете главния 

димоотвод 

Сменете сензора за гориво 

Възстановете ел. връзката 

на сензора за гориво 
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Грешка E41 (ръчно нулиране чрез натискане на клавиша  

RESET при изчезване на причината) 

 ГРЕШКА Е41 

Грешката се появява 

само в БГВ режим? 

Възстановете връзката с 

температурния сензор 

Сменете темп. сензор 

Връзката с температурния 

сензор е правилна? 

Температурният 

сензор е повреден? 

 Отопл. с-ма трябва да е 

правилно обезвъздушена 

Свържете се с оторизиран 

дистрибутор/сервиз на 

СТАРТ ЕКО ООД. 

Свържете сензора за 

налягане с електричество 

Сменете сензора за 

налягане на помпата. 

Има въздух в отоплит. 

инсталация? 

Темп. на водата в 

инсталацията е по-висока 

от 4°C 

Инсталираното водно 

налягане е в нормите? 

Връзката със сензора за 

налягане е правилна? 

Проверете 

електрониката 

Сензорът за налягане е 

повреден? 

Водният поток в инсталац. 

е твърде малък? 

Има ли дост. свързани 

радиатори към отоплит. 

инсталация? 

Циркулац. помпа е 

блокирала или е имало 

прекъсване на ел. 

захранването? 
Циркулационната 

помпа е повредена? 

Свържете помпата към 

електричество 

Ако радиаторите на клапана 

са затворени – отворете ги; 

Ако е необх. свържете 

радиаторите към отопл. с-ма 

Поправете повредата или сменете 

помпата. Проверете дали задръстването 

е поради ръжда, магнетит, варовик.  
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Как да отстраним грешка E41: 

  - високо налягане в инсталацията. Препоръчителна стойност 1,1-1,5 бара; 

- премахване на въздуха в инсталацията; 

- проверете дали няма запушване на отоплителния кръг (радиатори, блокирани филтри или тръби, 

блокирани еднопосочни клапани, блокирани кранове, блокирана помпа). 

- проверете дали трипътният клапан (задвижващ механизъм) не е блокиран поради отлагания на 

варовик. 

- проверете непрекъснатостта на електрическата верига от електронната платка до температурния 

сензор (включително конекторите на кабелите); 

  - проверете непрекъснатостта на захранващия кабел на помпата и в зависимост от резултата го 

заменете. Препоръчва се да проверите непрекъснатостта на трите N, L и заземяването, като го 

преместите; 

  Ако резултатът от проверката е положителен, сменете сензора за температура на входа на термичната 

верига. 

Почистете димоотвода 

или го сменете. 

Обърнете внимание на 

гаранционните условия. 

Сменете БГВ 

температурния сензор 

Сменете механизма 

(V3C вентил) 

Поправете повредата 

или сменете механизма 

(V3C вентил) 

Сменете електронното 

табло на котела 

Вторичният димоотвод 

е запушен? 

БГВ сензорът е 

повреден? 

Ел. връзката на 

механизма (V3C вентил) е 

непрекъсната? 

Механизмът (V3C 

вентил) е повреден или 

блокирал поради 

отлагания на варовик? 
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* Грешка E42 (ръчно нулиране чрез натискане на клавиша RESET при изчезване на 

причината) 

Грешка E42 (типична за газови кондензационни котли) се генерира от: 

- ниско налягане в инсталацията; 

  - тръбите за студена вода и изходът на отоплителната верига са напречно свързани; 

- температура по-ниска от 4°C, отчетена от температурния сензор, инсталиран на изхода на 

отоплителната верига; 

  - наличие на въздух в инсталацията; 

  - сензор за неизправност на изхода на отоплителната верига;  
Как да отстраним грешка E42: 

- повторно налягане в инсталацията. Препоръчителна стойност 1,1-1,5 бара;  

- проверете непрекъснатостта на връзките на веригата; 

- премахнете въздуха в инсталацията; 

  - проверете непрекъснатостта на електрическата верига от електронната платка до температурния 

сензор (включително конекторите на кабелите); 

  Ако резултатът от проверката е положителен, сменете температурния сензор на изхода на 

отоплителната верига. 
* Грешка E45 (ръчно нулиране чрез натискане на клавиша RESET при изчезване на 

причината) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ГРЕШКА Е45 

Сменете електронното 

табло на котела 

Сменете външния 

температурен сензор 

Възстановете връзките на 

външния темп.сензор 

Махнете външния 

сензор от слънцето 

Ел.връзка с външния 

темп. сензор е непрек.? 

 
Външният температурен 

сензор е повреден? 

Темп. на външния темп. 

сензор е по-висока от 50°C? 
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Как да отстраним грешка E45: 
- проверете непрекъснатостта на електрическата верига от електронната платка до температурния 

сензор (включително конекторите на кабелите); 

Ако резултатът от проверката е положителен, сменете сензора за външна температура. 

* Грешка E46 (ръчно нулиране чрез натискане на клавиша RESET при изчезване на 

причината) 

 

ГРЕШКА Е46 

 
Грешката се появява 

само в режим на 

отопление? 

Връзката с три-пътния 

винтил е непрекъсната? Възстановете връзка с 

три-пътния винтил 

Трипътният вентил е 

повреден? 

Темп. на водата в 

отопл. верига е по-

висока от 4°C? 

Поправете повредата 

или сменете 

трипътния вентил 

Сменете 

електронното табло 

на котела 

БГВ температурният 

сензор е повреден? 

Възстановете връзката 

с   темп. сензор на БГВ 

Сменете БГВ 

температурния сензор  

Свържете се с оторизиран 

дистрибутор/сервиз на 

СТАРТ ЕКО ООД 

Връзката с темп. сензор 

на БГВ е непрекъсната? 
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Как да oтстраним грешка E46: 

- проверете непрекъснатостта на електрическата верига от електронната платка до температурния 

сензор (включително конекторите на кабелите). 

  Ако резултатът от проверката е положителен, сменете сензора за температура в  БГВ веригата. 

* Грешка E47, E48 (ръчно нулиране чрез натискане на клавиша RESET с изчезването на 

причината) 

 

Коригиране на грешки E47, E48 

- проверете непрекъснатостта на електрическата верига от електронната платка до температурния 

сензор (включително конекторите на кабелите). Ако резултатът от проверката е положителен, сменете 

сензора за температура, инсталиран на бойлера. 

- При полукондензационни котли C34GV24 / C34GV28, при работа с БГВ, температурата, посочена от 

датчика на горелката, е твърде висока / ниска (над 170°C / под -10°C при 24kW съответно 180°C / под -

10°C при 31kW) , Проверете причините, поради които температурата в горивната камера се е 

повишила над прага: обикновено запушвания в комплекта за димоотводи; или лош термичен пренос 

на обменника. 

Връзката с темп. сензор на 

разширит. съд е непрекъсната? 

Сменете темп. сензор на 

разширит. съд 

Възстановете връзката с темп. 

сензор на разширит. съд 

Свържете се с оторизиран 

дистрибутор/сервиз на СТАРТ 

ЕКО ООД. 

 

Сменете електронното 

табло на котела 

 

Температурата в разширит. съд 

е по-висока от 4°C? 

Температурният сензор на 

разширит. съд е повреден? 

ГРЕШКА Е47, 48 
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* Грешка E50 (ръчно нулиране чрез натискане на клавиша RESET) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грешка E50 корекция: 

- проверете захранването на вентилатора от платката; 

- Проверете и монтирайте правилно димоотвода според извода. 

- измервайте съпротивлението на намотката на вентилатора (препоръчителна стойност 35 - 70 Ω) 

  - проверете непрекъснатостта на електрическата верига от електронната платка до вентилатора 

(включително конекторите на кабелите). 

  Ако съществува непрекъснатост, уверете се, че вентилаторът се върти. Ако вентилаторът не се върти, 

сменете го. 

- При полукондензни котли C34GV24 / C34GV28 при работа на CH температурата, посочена от датчика 

на горелката, е твърде висока / ниска (над 170°C / под -10°C при 24kW съответно 180°C / под -10°C при 

31kW) , Проверете причините, поради които температурата в горивната камера се е повишила над 

прага: обикновено запушвания в комплекта за димоотводи; или лош термичен пренос на обменника. 

 

 

*Грешка Е52 (ръчно нулираща се) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грешка E52 корекция: 

ГРЕШКА Е50 

Димоотводът е правилно 

монтиран? 

Прегледайте и монтирайте по 

правилния начин комплекта 

димоотводи според извода 

Възстановете връзката с 

електричество на вентилатора 

 
Поправете повредата или 

заменете ел. вентилатор 

Сменете електронното табло на 

котела 

 

Ел. връзката на вентилатор 

е непрекъсната? 

Електрическият вентилатор 

е повреден? 

Сменете електрическия 

вентилатор 

Сменете електронното 

табло на котела 

Ел. вентилатор е 

повреден? 

ГРЕШКА Е52 
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- проверете дали настройките за скоростта на вентилатора са правилни (вижте страница 13);  

- проверете непрекъснатостта на кабела от вентилатора до електронната платка, включително 

конекторите на кабелите; 

  - визуално проверете дали вентилаторът се върти; ако не, заменете го; 

  - проверете веригата за евакуация, за да се уверите, че няма блокиране; 

Ако грешката продължава или се появява през различни интервали от време, но с висока честота, 

сменете електронната платка. 

 

* Грешка E88 (автоматично зададена грешка при отстраняване на причината) 

За да премахнете грешката E88, оторизираният дистрибутор / сервиз, одобрен от СТАРТ ЕКО ООД, 

трябва да:  

- премахне уплътнението на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ от котела (самозалепящ се етикет от лявата страна / 

централния капак).  

- Сваляне на електрическата лента, свързана към проводниците на външния сензор (черни кабели). 
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* Грешка E51 (ръчно нулираща се грешка) 

ГРЕШКА Е51 

Почистете въздушната верига – 

димни газове? 

Почистене отворите на 

вентилатора 

Сменете силиконовите 

уплътнения 

Сменете превключвателя за 

налягане 

 

Възстановете връзката с 

превключвателя за налягане 

Сменете превключвателя за 

налягане. Проверете вентилатора. 

Възстановете връзките с 

електрическия вентилатор 

Сменете вентилатора 

Сменете електронното табло на 

котела 

Има запушване на въздушната 

верига – димни газове? 

Отворите за налягане на 

вентилатора са блокирали? 

Силикон. уплътнения на превключ. 

за налягане са в добро състояние? 

Има конденз в силиконовите 

упътнения на превключв. за 

налягане 

 Конекторите на превключв. на 

налягане са непрекъснати? 

Въздушният превключвател е 

дефектен? 

Връзките с електрическия 

вентилатор са правилни? 

 Електрическия вентилатор е 

повреден? 
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Грешка E51 се генерира от: 
- Връзката с вентилатора е на късо или прекъсната; 

- блокиран вентилатор; 

 - неизправност на микроконтролера. 

  Грешка E51 корекция: 
- проверете захранването в платката на вентилатора; 

- проверете непрекъснатостта на кабела от електронната платка до вентилатора (включително 

конекторите на кабелите). Ако непрекъснатостта е налична, визуално се уверете, че вентилаторът се 

върти. 

Ако вентилаторът не се върти, сменете го. 

Ако грешката продължава след упоменатите по-горе проверки, сменете електронната платка. 

 

НЕИЗПРАВНО СТАРТИРАНЕ НА ГАЗОВИ КОТЛИ 
След пускането в експлоатация на газовите котли нищо не се появява при стартирането: 

  а) Проверете захранващия кабел на газовите котли; 

 b) Проверете лентовия кабел между платката и дисплея, дали той е напълно въведен в конектора на 

платката и дисплея. Ако е, отидете на буква. Ако не е, поправете. 

c) Проверете наличието на напрежение след предпазителите на 

входното ниво в платката (вижте по-долу фиг.). Измервайте с 

волтметър, напрежение, присъстващо 230V. Ако е, отидете на 

точка г). Ако не е, сменете предпазителите и проверете 

наличието на напрежение в мрежата. 

d) Проверете дали трансформаторът на платката е топъл и 

радиаторът отдясно отдава топлина. Ако отдава, отидете на 

буква e). Ако не, заменете в следния ред: 

- лентов кабел; 

 - дисплей; 

 - електронна платка; 

e) проверете дали сензорът за налягане не е на късо. За целта, 

извадете конектора от сензора за налягане. Ако на дисплея се 

появи грешка E10, сменете сензора за налягане. Ако грешката 

продължава, сменете електронната платка. 

  

Проверете ел. 

напрежение 

Проверете дали 

радиатора 

отдава топлина 
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КОДОВЕ НА ГРЕШКА НА ПОМПАТА 

Ако помпата е открила една или повече грешки, двуцветният светодиод 1 се променя от зелен в червен. 

Когато грешка е активна, светодиодите показват типа грешка, както е показано в таблицата по-долу. Ако 

едновременно са активирани повече аларми, светодиодите показват грешката с най-висок приоритет. 

Дисплей Значение Действие на помпа Решение 

1 червена LED + 1 
жълта LED ( LED 5) 

Блокиран ротор 
Помпата се опитва да стартира на 

всеки 1,5 секунди 
Изчакайте или отблокирайте 

оста на ротора 

1 червена LED + 1 
жълта LED (LED 4) 

Захранващото 
напрежение е твърде 

малко 

Само предупреждение, помпата 
работи 

Проверете захранващото 
напрежение 

1 червена LED + 1 
жълта LED (LED 3) 

Електрическа грешка 

Помпата е спряна, защото 
захранващото напрежение е твърде 

ниско или захранването е 
неподходящо 

Проверете захранващото 
напрежение / сменете помпата 

 

ЗАБЕЛЕЖКИ   
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ЗАБЕЛЕЖКИ   
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ЗАБЕЛЕЖКИ   
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ЗАБЕЛЕЖКИ:  
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