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Опасност! - пряка заплаха за физическата цялост и живота; 

Опасност! - опасност от смърт от ток; 

Внимание! - Потенциално опасна ситуация за продукта и 

околната среда; 

Указание! - Полезна информация и инструкции. Този символ 

показва необходима дейност; 

1. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ И СИМВОЛИ 
Когато инсталирате котела, моля, следвайте инструкциите за безопастност в това ръководство! Това 

ръководство е собственост на СТАРТ ЕКО ООД Копирането или възпроизвеждането без писмено одобрение на 

СТАРТ ЕКО ООД е забранено. Използваните символи са обяснени долу: 

 

1.1. Валидност на инструкциите:  

Тези инструкции са валидни само за Кондензен котел C38GC25, C38GC29, C38GC35.  

Описание на Кондензен котел. 

Търговско име Тип Мощност ФУНКЦИИ 

MKDENS25 C38GC25 25kW БГВ + ЦЕНТР. ОТОПЛЕНИЕ 

MKDENS29 C38GC29 29kW БГВ + ЦЕНТР. ОТОПЛЕНИЕ 

MKDENS35 C38GC35 35kW БГВ + ЦЕНТР. ОТОПЛЕНИЕ 

MKDENS35-TERMOV C38GC35-CH1 35kW ЦЕНТРАЛНО ОТОПЛЕНИЕ 

MKDENS35-TERMO C38GC35-CH2 35kW ЦЕНТРАЛНО ОТОПЛЕНИЕ 

 

Къде: C38 - вътрешно име; 

G - вид гориво-газ; 

С - кондензен; 

CH1 и CH2 – само за отопление със или без трипътен вентил; 

25, 29 и 35 - Максималната номинална мощност, която котелът може да подаде, в kW 

Котелът е проектиран да използва газ от класове: I2H  

Типът газ, за който е настроено устройството, е посочен на етикета на продукта и на табелката с име.  

1.2. CE маркировка 
Маркировката „CE“, приложена към този продукт, гарантира, че устройството отговаря на съществените 

условия, посочени в съответното европейско законодателство:  

- Директива относно газовото оборудване 2009/142 / CE (предишни 90/396 / CEE)  

- Директива за екодизайна 2009/125 / ЕО 

- Директива енергийната ефективност 92/42/ЕИО и Европейски регламент № 811-814/2013 

- Директива относно електромагнитната съвместимост 2004/108 / ЕО (предишни 89/366 / CEE) 

- Директива за ниска честота 2006/95 / ЕО (предишни 73/23 / ЕИО). 

1.3. Използване на местоназначение 

- котлите C38GC25, C38GC29 и C38GC35 са проектирани в съответствие с действащите технически стандарти и 

са изградени в съответствие с признатите правила за безопастност; 

- В случай на неправилна употреба, това може да застраши здравето или живота на потребителите или трети 

страни, котелът или други материали могат да бъдат засегнати; 

- Това устройство не трябва да се използва от лица (включително деца) с ограничени психични, сензорни 

способности или без опит и / или липса на знания; 

- Котелът осигурява топлина в затворено централно отопление и инсталации за незабавна и битова гореща 

вода. Неправомерното използване или допълнително към посочените цели се счита за неправилно. За 

възникнали щети производителят / доставчикът не носи отговорност. Рискът се носи изключително от 

потребителя; 

- Инструкциите за използване и инсталиране на цялата свързана с документацията документация и  разпоредби 

за проверка и поддръжка са част от предназначението.  
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2. ТЕХНИЧЕСКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

2.1. Структура 
2.1.1 Структурата на котлите C38GC25, C38GC29, C38GC35, C38GC35-CH1, C38GC35-CH2 

Раздел. 2.1 Компоненти на кондензационния котел  

1. Основен топлообменник 

2. Вградена дюза на вентилатора 

1  Термостат за прекомерна температура 

2 Връзка за отопление 

3 Газова връзка 

4 3-посочен задвижващ клапан 

5 Датчик за температура на отопление 

6 Сензор за температурата на БГВ 

7 Електронна кутия 

8 Газов клапан 

9 Помпа 

10 Автоматична вентилационна помпа 

11 Отопление Връзка връщане 

12 Превключвател на потока 

13 Запалителен електрод 

14 Разширителен съд 

15 Датчик за температурата на димните газове 

16 Запалителен трансформатор 

17 Клапан за намаляване на налягането 3 bar 

18 Връзка с разширителен съд 

19 Сензор за обратно отопление 

20 Сензор за водно налягане 

21 Свързване на клапан под налягане 

22 Вторичен топлообменник 

23 Отводнителен капан за конденз 

24 Манометър 

25 Капак 

 

  

(*) Котелът в стандартната 

конфигурация не се доставя 

оборудван с ориентири от поз. 14. 

Оборудването на котела с тези 

ориентири може да се извърши от 

производителя само при поискване. 
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2.2. Конструктивни и функционални характеристики 

Таблица 2.2: Технически характеристики котел C38GC25, C38GC29, C38GC35  

Име: MKDens25 MKDens29 MKDens35 

Тип C38GC25 C38GC29 C38GC35 

Газова категория I2H (GN-G20) 

Циркулация/ течение 
Принудително, 

Кондензено 
  

Камера за изгаряне запечатана   

Енергийна ефективност Клас А на централно отопление и клас А на БГВ 

Макс. ефективност (dir. 92/42 / CEE) **** **** **** 

NOx Клас (G20) 5 5 5 

Нетен мин. / макс. 
топлинен поток - 

отопление 
G20 kW 2,8/26,7 3,0/30,6 3,5/33,9 

Макс. използваема 
мощност (80/60 ° C) 

G20 kW 
 

25,6 
 

 
28,3 

 

 
32,8 

 

Макс. използваема 
мощност (50/30 ° C) 

G20 kW 28,2 
 

32,4 
 

 
35,8 

 

Изходна мощност при 
номинална топлинна 
мощност при 80/60 °C 

20 % 97 97 97 

Изходна мощност при 
номинална топлинна 
мощност при 50/30°C 

G20 % 106 106 106 

Макс.номинален 
разход на гориво 

G20 MC / ч 
 

2,8 
 

3 3,5 

Сезонна енергийна ефективност на отопление в 
активен режим (%), ηs 

91 91 91 

Налягане на газ 
GN (след регулатор) 20 mbar (max. 25 mbar, min. 17 mbar) 

GN макс. допустим 35 mbar 

 
Отоплителна верига 

Налягане върху 
отоплителния кръг 

минимум 0,8 бара - максимум 3 бара 

Диапазон за регулиране 
на температурата 

 
30÷80 °C 

Диапазон за регулиране 
на температурата - 
система за подово 

отопление 

15÷45 °C 

Верига за БГВ 

Максимално налягане 
върху веригата за БГВ 

8 бара 

Диапазон на регулиране 
на температурата БГВ 

30÷60 °C 

Температурен режим на 
БГВ 

70 °C 

Комфортна БГВ EN 
13203 

*** *** *** 

Дебит на битова гореща 
вода при Δ t = 30 ° C * 12 

l / min ограничител на 
дебита 

13,1 л/мин 15,7л/мин 17л/мин 

Електрически характеристики захранване ~230VAC/50 Hz 



Старт Еко ООД 

ТЕХНИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО НА МОНТАЖ,  
ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДРЪЖКА 

 
КОНДЕНЗНИ ГАЗОВИ КОТЛИ  

MKDENS ТИП C38 

Издание: 1 

Ревизия: 3 

Код на формуляра: 
 F-POV05-08 

Дата: 11/01/2021 

Страница: 8/68 
 

8 

 

Оценена сила 81 W 81 W 81 W 

Конструктивни 
характеристики 

Височина 722 mm 722 mm 722 mm 

Ширина 415 mm 415 mm 415 mm 

Дълбочина 330 mm 386 mm 386 mm 

Височина с монтиран 
коляно 

860 mm 860 mm 860 mm 

Тегло ~35 kg ~36 kg ~36 kg 

Основен капацитет на 
топлообменника 

 
~1,4л 

 
~1,6л 

 
~1,8л 

В
Р

Ъ
ЗК

И
 

Вход, изход за 
отопление 

3/4‘’ 

Вход за студена вода, 
подаване на БГВ 

1/2'’ 

Доставка на газ 3/4‘’ 

Мембранен 
разширителен съд 

7л 7л 7л 

Тип евакуация 
B23; B33; C13; C13x; C23; C23x; C33; C33x; C43; C43x; C53; 

C53x; C63; C63x; C73; C73x; C83; C83x; C93; C93x 

Тип евакуационна тръба 
Coaxial kit D60 length min. 1m - max. 20m Twin kit D80 

length min. 1m - max. 20m 

Температура на димните газове (30°C връщане) ~59 °C ~49 °C ~69 °C 

Защитен клас Class IP40 

Информативни 
стойности 

Препоръчителният 
максимален обем вода 

в котела 
200 л 200 л 200 л 

(*) - Котелът се доставя стандартно с ограничение на дебита 12 l / min;  (**) - Котелът се доставя със стандартен 

коаксиален комплект, двойният комплект се доставя като аксесоар при поискване (виж глава 5).  
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3. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ 

3.1. Инструкции за безопастност 
Инсталирането може да се извърши само от лицензиран водопроводчик. Той е отговорен и за правилната 

инсталация и първоначалната употреба. Извършването на ремонтни работи и поддръжката и ремонта е 

разрешено само за лицензирана компания. 

Опасност! Риск от смърт от отравяне и експлозия поради лоши уплътнения на газовите 

пътища в случай на незаконна инсталация! Риск от повреда при неправилна употреба на 

инструменти. За да затегнете или разхлабите ставите с резба, използвайте само подходящи 

гаечни ключове! 

3.2. Миризма на газ 

При миризма на газ трябва да имате предвид следното:  

- Не използвайте електрически превключватели в опасната зона; 

- Не използвайте открит пламък; 

- Не пушете в опасната зона; 

- Не използвайте телефона в опасната зона; 

- Изключете кранчето за газ; 

- Проветрете застрашената зона; 

- Уведомете газоразпределителното дружество 

3.1.3 Промени в близост до уреда 

   Не е позволено да се променят операциите на следните системи:  

- Централното отопление BOILER Бойлер /котел/; 

- Газови, водни тръби и електрически кабели; 

- Въздушен / газов входящ / димоотводи. 

 

4. МОНТАЖ 

4.1. Комплект за монтаж  
 Проверете дали комплектът е пълен и невредим – вижте таблица 4.1 

.   

 

 

 

Раздел. 4.1 Монтажен комплект 

Позиция Част Име 

1.  1 Котел 

2.  1 Монтажна шина 

3.  1 Монтажни винтове 8х80 - 2 броя 

4.  1 

Пакет с документи съдържа: 
- 1бр. техническо ръководство; 

- 2бр. декларация за 
съответствие 

- 1бр. гаранционен сертификат и 
протокол за въвеждане в 

експлоатация 
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4.2 Габаритни размери и монтажно положение 

4.2.1 Място за монтаж 

Когато избирате мястото за монтаж, моля, 

вземете под внимание следните инструкции за 

безопастност:  

Внимание! Не 

монтирайте котела в 

помещения, предразположени към замръзване! 

В случай на замръзване котелът може да се 

повреди. Тези устройства не могат да се 

инсталират и работят на открито. Външната 

инсталация може да причини течаща повреда. 

Внимание! Не 

препоръчваме инсталиране на 

централно отопление в бани, 

кухни, в близост до плувен 

басейн, пералня или други зони с висока 

влажност. Котелът може да се монтира 

само в помещения с максимална 

влажност 60% между 20-30°C, за да се 

предотврати повреда на електронните 

компоненти. 

 

Внимание! Въздухът за горене в котела не трябва да съдържа вещества като: хлор, 

амоняк, алкални агенти, халогенирани въглеводороди, фреон, гипсокартон, мъх, мръсотия или 

прах; в противен случай може да възникне повреда на топлообменника. Котелът НЕ трябва да 

се монтира в среда с висока влажност, прах, пари, конденз или околна температура над + 50 ° C или под 15 ° 

C, например флуор с пара, хлор, сяра, разтворители или почистващи препарати, багрила, лепила или бензин. 

Тези вещества могат да доведат навреме до корозия в уреда и тръбопроводи за входящ / изходящ въздух / 

газ. 

Легенда: 

A - Връзка за отопление 

B - изход за битова гореща вода 

C - връзка за захранване с гориво 

D - Вход за студена вода 

E - Вход за връщаща вода от системата 
 

Минималните необходими разстояния / свободно пространство за инсталацията 

Както за монтаж / монтаж на котела, така и за извършване на последващи работи по поддръжката, се нуждаете 

от следните минимални разстояния (фиг. 4.3) или минимално свободно място за монтаж:  

- Разстояние отпред: 500 мм 

- странично разстояние: 100 мм 

- разстояние от дъното: 250 мм 

- разстояние от върха: 400 мм; 

  

Модел Тип Размери (мм) 

а b c 

MKDENS 25 C38GC25 116 152 330 

MKDENS 29 C38GC29 180 220 386 

MKDENS 35 C38GC35 180 220 386 

MKDENS 35 
TERMOV 

C38GC35-CH1 211 204 - 

MKDENS 35 
TERMOV 

C38GC35-CH2 211 204 - 
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Внимание! 

Риск от повреда на котела чрез незаконно закрепване! 

Устройството може да се монтира само върху равна, фиксирана повърхност.  

 

Указание! 

Минималните разстояния / свободни пространства за монтиране, споменати по-горе, са 

налични и за монтаж в килер. 

4.3. Монтиране на котела и монтиране на комплекта за хидравлична връзка (ако този аксесоар е 

закупен). 

Котелът в стандартна конфигурация не се доставя оборудван с комплект за свързване. 

Оборудването на котела с тази маркировка се произвежда само при поискване. Ако сте закупили 

комплекта за хидравлична връзка: следвайте стъпките, b и капачката.  

4.3.1. (точки 1-16). Ако комплектът за хидравлична връзка не е закупен: прави се само точка b. 

а).  Поставете и закрепете уреда върху стената на разстояние 

175 mm спрямо оста на съединителя, разположен в горната 

част. (Фиг. 4.4)  

б).  Изпълнете чрез пробиване на два отвора за фиксиране на 

стойката на котела (1); 

- Маркирайте позицията на тръбата за изпускане / всмукване 

- Монтирайте опората на котела (1) с доставени дюбели и 

винтове (2, 3) на стената (фиг.4.5); 

- Закачете котела (4) на опората на котела. 

 

  

Фиг. 4.5 

Фиг. 4.4 
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4.3.1 Монтаж на комплекта за хидравлична връзка 

1. Поставете и закрепете устройството на стената на разстояние 175 мм спрямо оста на съединителя, 

разположена в горната част. (Фиг. 1) 

2. Тръбите се сглобяват на съединител G1 / 2 на блока, заедно с 2 уплътнения B чрез затягане на гайките, докато 

се гарантира правилното уплътняване (30 Nm). (Фиг. 2) 

3. Тръбите се монтират на съединител G3 / 4 на блока, заедно с 3 уплътнения D чрез затягане на гайките, докато 

се гарантира правилното уплътняване (30Nm) (фиг. 3) 

 

 Фиг.2    Фиг.3 

 

 

4. Поставете връзките F на плочата P в посоченото положение на фиг. 7, като въведете горната секция в 

отворите на плочата (фиг. 6) и се придвижете по изрязването. 

 
Фиг. 6                                                                        Фиг. 7 
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5. Поставете връзките G на плочата P в посоченото положение Фиг. 9, като поставите горната секция в отвора 

на плочата (Фиг. 8) и се придвижвате по дължината на изрязването.  

 
Фиг. 8                                     Фиг. 9 

6. Монтирайте скобите H и I върху долната страна на плочата P, шестоъгълна секция на връзки E, F и G, като 

осигурите съответствието на отворите в P табелата с резбовите гайки (фиг. 11) чрез фиксиране на винтове 

J и шайби K (фиг. 10). За правилното позициониране на връзките ще се наблюдава размерената 

съответствие на шестоъгълника. 

 
Фиг. 10                                     Фиг. 11 

7. Прикрепете получения монтаж към тръбите, монтирани по-рано към блока (фигура 13), като осигурите 

съответствието на тръбите. Уплътняването (Фигура 12) се постига с помощта на B (2 бр.) И D (3 бр.) И 

гайките (30 Nm). 

 
Фиг. 12                                     Фиг. 13 

8. Прикрепете вътрешната резбована част на нидерландските връзки L към F конекторите, като осигурите 

уплътняване на калчищаа (Фигура 14).  
9. Монтирайте зърната R на клапаните M, като гарантирате, че те са запечатани с калчища (фигура 15). 

 
     Фиг. 14                                                    Фиг. 15 
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10. Монтирайте Т-фитингите с M на E връзките, като гарантирате, че уплътненията (30 Nm) са закрепени с 

помощта на уплътнения D (Фигура 16). 

 
        Фиг. 16                         Фиг. 17 

11. Прикрепете вътрешната резбована част на холендровата газова връзка N към G връзката (фиг. 17), 

осигурявайки уплътняване (фиг. 18). 

12. Прикрепете външната резбова част на холендрови връзки L към Q-вентилационните клапани, като 

запечатате с калчища (фиг 19). 

13. Получените сглобки се монтират на устройството чрез холендрова връзка в положение, подходящо за 

използване (фиг. 20). 

 
Фиг. 19                                        Фиг. 20 

14. Част S е прикрепена към основното тяло на газовия кран N, а уплътняването е осигурено с калчища (фиг. 

21). Полученият монтаж е монтиран на устройството чрез холендрова връзка на клапана N (фиг. 22). 

 
 Фиг.21                                  

Фиг.22   
15.  Монтират се гъвкави връзки T, U и W, като уплътнението се извършва 

съответно с B (4 бр.) И D (6 бр.) И затягане на гайките (30Nm). Ако е 

необходимо, коригирайте формата на връзките за правилна връзка в 

двата края. 
16. Монтирайте капачката за предпазване, като поставите кръглата част на 

удължените отвори в горната зона срещу стягащите винтове на 

страничните стени на устройството и го повдигнете, докато главите на 

винтовете проникнат през него, последвано от натискане на капака към 
стената докато се постигне подравняване с предната част на устройството 

(фиг. 24).                   

               Фиг.23 
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Фиг.24                                         Фиг.25 

5. ИНСТАЛИРАНЕ 

Опасност! 

Опасност от смърт при отравяне и експлозия поради изтичане от газ в случай на 

неизправност! Инсталирането и пускането в експлоатация на уреда позволява само 

фирмата, която е оторизирана от Старт Еко ООД.  

Той също така носи отговорност за правилната инсталация и първото пускане в експлоатация. 

5.1 Условия за инсталиране на котела 

5.1.1 Условия за инсталиране 

Газовият котел ще бъде изложен на корозия, тъй като е напълнен с вода. От съществено значение е тези 

индикации за монтаж да се вземат предвид, за да не се влоши корозията. 

- Димните газове трябва да имат съдържание на сяра в рамките на валидния Европейски стандарт: приема се 

за кратко време максимум 150 mg / m3, но средната годишна стойност трябва да бъде 30 mg / m3.  

- Въздухът за горене не трябва да съдържа хлор, амоняк, алкални агенти, халогенирани въглеводороди, фреон, 

частици от гипс, мъх, мръсотия или прах; 

 - Монтажът на котела в близост до басейн, миялна машина или пералня може да доведе до замърсяване на 

горивния въздух с тези съединения. 

- PH на водата трябва да бъде в следните граници: 7,5 <pH <8,5; 

- Препоръчва се да се провери рН на изправността на нагревателя, ако стойността не попадне в границите на 

производителя, обработете отново; 

- Твърдостта на водата трябва да бъде в рамките на: 5 ° F <TH <15 ° F (френски градуси), еквивалент на 50 mg 

CaCO3 или количество други Са и Mg соли); 

- Максимално допустимо излишно съдържание на свободен хлор от 0,5 mg / l и максимално допустимо ниво 

на хлор 250 ppm; 

- Препоръчително е да се извършват повторни цикли на стартиране на котела, със затворен клапан за гориво, 

за да се проветри инсталацията. Отварянето и затварянето на трипътния вентил чрез пермутация лято / зима 

също позволява по-добра вентилация на системата. 

- Ако котелът не се използва за дълги периоди от време през зимата, е необходимо пълно изпразване на 

инсталацията, за да няма повреди поради замръзване. Използването на антифриз не се покрива от 

гаранцията. 

 
5.1.2 Индикации за защита на котела 

Преди и по време на монтажа на котела той трябва да бъде защитен от попадане на примеси: строителен прах, 

пясък, меден прах, капки мазнини и др., Както и шлакова заварка. И в двата случая системата задължително 

трябва да се почисти обилно с чиста вода, смесена с високо концентриран почистващ препарат. Като цяло е 

необходимо да се приложи всяко третиране, необходимо за предотвратяване на замърсяване на водата със 

следното: 
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 Отлагана утайка (магнетит - Fe3O4), образувана в резултат на непрекъсната електролитна корозия 

във всеки котел, незащитен с филтър. 

 По време на окисляването се образува червена утайка (Fe2O3). 

 Варовикови отлагания, които се отлагат главно в най-горещите зони на котела. Сместа от трите 

фактора причинява най-много проблеми в отоплителните системи. 

Присъствието на тези вещества в първичния или вторичния топлообменник на котела означава, че не са спазени 

стандартните първични мерки. Това е причина за загуба на гаранцията. За защита на котела, оборудван с 

кондензен топлообменник, се препоръчва използването на следните филтри против корозия като превенция, 

продавани от СТАРТ ЕКО ООД или закупени от друг доставчик. 

Производител Тип обработка 

 
CLEANEX OXI A 

Кондензен топлообменник с алкален почистващ препарат 
Алкалното почистващо средство е създадено със специфични филтри за корозия на 
леки сплави (алуминий или алуминий-силиций) и неръждаема стомана. Проектиран за 
отстраняване на органични отлагания и / или оксидни образувания, които се срещат в 
камерите за горене на кондензационни топлообменници. 

 
CLEANEX OXI B 

Кондензен топлообменник за почистваща киселина 
Филтърът на киселината е формулиран със специфични филтри за корозия на леки 
сплави (алуминий или алуминий-силиций) и неръждаема стомана, както и 
диспергиращи агенти за метални оксиди. Проектиран за почистване на горивни 
камери на кондензационни топлообменници, оборудвани с първична алуминиева или 
неръждаема стомана (когато е необходимо и възможно) 

 

Внимание! 

 

Наличието на тези вещества (черни или червени отлагания / варовик) означава, че не са 

изпълнени стандартните мерки за превенция за вашата отоплителна система. Това е причина 

за загуба на гаранцията. 

 
Опасност! 

Риск от смърт от отравяне и експлозия поради лоши уплътнения в газопровода при 

неправилна инсталация! Инсталирането на газовата част е разрешено само на оторизиран 

водопроводчик. Той поема и отговаря за правилната инсталация и първото пускане в 

експлоатация 

По време на работата той ще спазва законите и местните разпоредби на газоснабдителната 

компания. При монтажа на газопровода той ще следи, за да види, че не е под напрежение, за да не се появят 

течове! 

 
Внимание! 

Максималното работно налягане в газовия предпазен клапан е 60 mbar! 

При превишаване на това налягане може да възникне повреда 

Налягането на природен газ на входа на газовия клапан трябва да се поддържа в границите 20÷25mbar.  

 
Внимание! 

Задължително се монтира регулатор на налягането върху веригата за регулиране на 

горивото. 
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Внимание! 

Ако допълнително напрежение се появи на газовата тръба, тя се изолира чрез инсталиране на 

електрическа изолационна част (съгласно Технически правила за проектиране и изпълнение 

на системи за захранване с природен газ). 

Котлите C38GC25, C38GC29 и C38GC35 работят само с природен газ GN. Газовата тръба е 

неръждаема стомана с вътрешен диаметър 16,4 мм. Тръбата за подаване на газ трябва да има не по-малък 

от диаметъра на газовия котел на котела. Подаването на гориво трябва да се извърши в съответствие с 

действащите законови изисквания. 

 

5.3 Свързване на котела към отоплителната система 

При проекцията на отоплителния кръг ще вземете предвид хидравличната характеристика на помпата, която е 

включена в този модел! Виж гл. 7.11 „Хидравлична характеристика на помпата“ и капацитет на разширителния 

съд. 

- Газовият котел е оборудван с разширителен съд с капацитет -7l и 0,8 bar под налягане. За 7l разширителен съд 

максималният обем вода в котела, който препоръчваме, е 200 l при един Δt = 50 ° C и работно налягане 0,8 ÷ 

2,5 bar. Преди да монтирате устройството, уверете се, че обемът е достатъчен. Ако не, трябва да се монтира 

допълнителен разширителен съд от смукателната страна на помпата. 

 

Внимание! 

Проверете налягането в разширителния съд преди първото пускане в експлоатация. 

Налягането в разширителния съд трябва да бъде 0.8 ÷ 1 bar. 

 

Внимание! 

Преди да свържете котела, извършете цялостно почистване на цялата отоплителна 

инсталация! По този начин премахвате остатъците от заварки, шлака, калчища, замазка, 

ръжда, груб прах и други подобни. В противен случай тези вещества могат да се отлагат в 

топлообменника и да причинят неизправности. 

 

Внимание! 

Задължително е да се инсталира на връщащата система механичен филтър против примеси. 

Задължително е да се инсталира магнитен филтър против примеси върху връщащата система. 

Липсата на магнитен филтър против метални примеси, монтиран на връщащата вода, води до загуба на 

гаранция! Механичният филтър не може да задържа всички примеси, например много фини метални 

примеси, те могат да преминат през механичния филтър и след като стигнат до тялото на котела може 

причиняват неизправности: непоправими повреди по тялото на топлообменника, шумове при работа и др. 

Ако е монтиран магнитен филтър, металните частици ще се задържат и няма да попадат в топлообменника 

на котела. 

 
Внимание! 

При инсталиране на тръбна връзка те ще следят, че няма напрежение, за да се избегне поява 

на течове! Максимално допустимо работно налягане 3bar. Препоръчително работно налягане 

е 1,5bar. 

 

Внимание! 

Използването на котел без топлоносител (вода или пропиленглюкол) или частично напълнена 

система води до риск от експлозия. 

Ако обемът на водата в отоплителния кръг е по-голям от 200 литра или ако налягането на отоплителния кръг 

надвишава 2,5 бара при максимална температура на отопление, задължително е да се инсталира допълнителен 
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разширителен съд. Налягането в допълнително монтирания разширителен съд трябва да бъде идентично на 

налягането в разширителния съд, монтиран на котела. 

5.4 Свързване на котела към топла вода за битова гореща вода Котелът е свързан към инсталацията за битова 

гореща вода - В и D връзки (фиг. 5.1). 

 

Внимание! На входа на студената вода е задължително да се инсталира омекотител и 

филтър за механични примеси. 

 

Внимание! При инсталиране на тръбопроводната връзка инсталаторът трябва да следи, 

че няма напрежение, за да се избегне появата на течове! Появата на ударно налягане 

(налягания на алиментация, по-големи от 3-4 бара едновременно с действието на 

крановете за бързо затваряне), може да повлияе на вътрешната хидравлика компоненти 

на веригата. Препоръчваме да монтирате регулатор на налягане! Повредите на елементите на котела поради 

появата на ударно налягане или използване на по-голямо налягане върху входящия контур на студена вода не 

се покриват от гаранцията! Не е позволено монтирането на еднопосочни клапани на веригата за алиментация 

със студена вода. Тръбата за подаване на студена вода от веригата за битова гореща вода остава постоянно 

отворена (мрежата за затваряне се извършва само през клапаните на точките на потребление), за да се даде 

възможност за разширяване на тази верига. 

Указание! Препоръчва се разстоянието от връзката с БГВ на котела до най-близкия потребител да 

бъде минимум 6 м тръба. В противен случай има опасност от недостиг.  

 
5.5 Връзка за тръбопровода за конденз 

Опасност! Опасност от смърт от изтичане на димните газове! Отводнителната тръба за конденз 

към сифона не трябва да бъде свързана плътно с канализационна тръба, тъй като, обратно, 

сифонът на битовия конденз може да се изпразни чрез аспирация, а газовете за изгаряне могат 

да влязат в помещенията, където е монтиран котелът.  

Полученият конденз от кондензната водна пара, 

съдържащ се в димните газове, се изхвърля от котела 

чрез сифона за евакуация на конденза (фиг.5.3), който се 

намира в дъното на котела. Тъй като тази кондензация е 

киселинна и дава рН-стойност приблизително 3,8 ÷ 5,4, 

евакуацията трябва да се извърши през пластмасова 

(гъвкава) тръба с минимален вътрешен диаметър Ø25 mm 

или по-голям, който е свързан към маркуча на сифона в 
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единия край и другия край на дренажна тръба към канализацията. Преди пускането в експлоатация на котела 

трябва да въведете 1/2 литра вода през изпускателната тръба на димните газове (фиг.5.2), за да се образува 

"водна тапа" в сифона - предотвратява изтичане на горивни газове в помещението. 

Посоката на изходящите газове от конденза трябва да бъде непрекъснато надолу (не трябва да има възможни 

зони на застоя на конденз, особено в ситуация, която пресича райони с риск от замръзване. Изпускателният 

канал на конденза трябва да съответства на правилата за отпадъчните води. 

Препоръчителни методи за изхвърляне на конденз:  
Методите са представени по-долу в реда, в който се препоръчва да бъдат възприети в съответствие с 

възможностите, предлагани от местата за монтаж и съществуващата инсталация. Когато е възможно, 

оттичането на конденз трябва да бъде проектирано така, че да се избере най-краткият път и гравитационния 

поток. Ако е възможно, се препоръчва кондензът да се изведе на земята чрез вентилационен канал (Фигура 

5.4). Ако това не е възможно, да се заусти към вътрешната ВиК мрежа (Фигура 5.5). Когато не е възможен нито 

един от първите два случая, може да се използва кондензна помпа (фиг.5.6). - СТАРТ ЕКО ООД продава 

кондензна помпа CONLIFT 1, която може да бъде закупена от клиента от отдела за продажби.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табл. 5.1 - Фигура на легендата 5.4 ÷ 5.6 

1.Кондензен сифон 

2. Въздушен отвор 

3. Минимум 450 мм и максимум 3 етажа 

на сградата 

4. Хидравлично затваряне 

5. Кондензна помпа 
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Внимание!  

В райони с ниски температури, кондензът не трябва да се изтича извън сградата. Това ще 

доведе до блокиране на евакуационния път и наводняване на горивната камера поради 

замръзване. 

 

Внимание! Липсата на вода в сифона причинява попадане на дим в околната среда 

/атмосферата/. 

 

5.6 Свързване на предпазен клапан 

Внимание! Риск от изгаряне!  
Изпускателният извод на предпазния клапан (фиг. 5.3) ще бъде свързан към дренажна тръба на 

канализацията. В противен случай съществува риск от наводняване, за което производителят не 

носи отговорност. 

5.7 Тръби за вход / изход за въздух / димни газове  
Котелът не изисква всмукване на въздух в помещението, в което е инсталиран. Въздухът за изгаряне за 

ефективна работа се препоръчва да се вкарва извън сградата. Оборудването се доставя за тази цел със система 

за подаване на въздух / димни газове, наречена коаксиален или двоен изпускателен комплект. Оборудването 

се доставя със стандартен коаксиален комплект за изпускателни газове. При поискване, той може да бъде 

доставен с двоен комплект димоотводи. Също така е възможно да се поръчат допълнителни компоненти, като 

колена от 45 ° и 90 ° и разширения от 0,5 м и 1 м както за двойна, така и за коаксиална система . 

5.7.1 Използване на коаксиален комплект 
Коаксиалният комплект за вход-изход, фиг.5.7 се доставя заедно с котела. Изпускателната тръба се извършва 

през тръба с диаметър Ø60 мм, коаксиална с входяща тръба за въздух, с диаметър Ø100 мм. Свързването се 

извършва по следния начин: 

- всички уплътнения са инсталирани на техните места; 

- крайният елемент (13) е фиксиран върху входно-изходната тръба за въздух / газ; 

- уплътнението (11) е поставено на вътрешна тръба; 

- тръбата е фиксирана върху коляното в комплекта; 

  - лепилото е залепено (15), коляно на комплекта е фиксирано с винтове върху горния капак на камерата под 

налягане (16); 

  - Уплътнението (11) на вътрешната част е монтирано. 
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Внимание! 

Комплектът има конструктивен наклон от 3% (около 2 °) нагоре върху изпускателната част за  

възстановяване на конденза. Монтирането в друга позиция може да доведе до натрупване на 

вода в горивната камера на котела. 

 

Внимание! 

За лесната инсталация на комплекта е необходимо да смажете коляното (4) на входа на 

котела, използвайки само вода или стандартен търговски сапун. Необходимо е смазване, за да не се движи 

уплътнението на изходящите газове на главния топлообменник. Никога не използвайте смазка с минерално 

масло, може да повреди уплътнителните уплътнения. Когато инсталирате комплекта, уверете се, че ръбовете 

на входящата тръба в котела са плътно прилепнали. 

Позиция Име Позиция Име 

1 Щепсел за въздушен контакт 9 
Входна тръба за въздух  

Ø100 мм 

2 Щепсел за изпускателен газ 10 
Профил за центриране  

Ø60 - Ø 100 мм 

3 Конектор за изход на изходящите газове 11 
2 бр. предпазващ профил 

(преминаващ отвор) 

4 Коляно за изгорели газове Ø60 мм 12 
Уплътнение Ø60 мм 

 

5 Въздушно коляно Ø100 мм 13 
Пластмасов терминал  

Ø60 - Ø 100мм 

6 Уплътнение Ø60 мм 14 2 бр. винт 4,2х16 мм 

7 Уплътнение Ø100 мм 15 Монтажно уплътнение 2мм 

8 
Отработваща тръба за димни газове 

Ø60мм 
16 4 бр. винт 4,2х16 мм 

 

Внимание!  

Котлите трябва да бъдат разположени на места с вентилация съгласно действащите 

разпоредби. Техническите инструкции трябва да бъдат прочетени преди инсталирането / 

пускането в експлоатация или сервизна интервенция. За всяко използвано допълнително 

коляно максималната дължина на входящата / изходящата тръба се намалява (коляно 90° - 1 м, коляно 45 ° 

- 0,5 м). Във всеки случай общата дължина на коаксиалния комплект с всички разширения не трябва да 

надвишава общо на 3 m (без първото коляно). 
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Опасност! 

Забранено е да работи котела без тръба за входящ / изходящ въздух / газ, защото това 

застрашава живота и здравето на хората. Риск от смърт при изтичане на димни газове. Уверете 

се, че всички отвори в системата въздух/димни газове са в положение спрямо инструкцията. 

Замяната ще се извършва само от оторизиран персонал в съответствие със закона, като се 

използват оригинални части, доставени от производителя.  

5.7.2 Използване на двоен комплект 

Двойният комплект, фиг. 5.8 

се доставя само при 

поискване. Двойният 

комплект се състои от два 

тръбопровода: един за 

всмукване на въздух и един за 

изходящите газове със същия 

диаметър, Ø80 mm, от две 

колена по 90° и свързаните с 

тях уплътнения. Връзката е 

посочена във фиг. 5.8:  

- уплътненията поз. 1 и 10 са 

залепени върху основата. 

Поз. 2 и 9  

- конектори, поз. 2 и 9 са монтирани върху камерата под налягане с 4 винта, поз. 3;  

 - Предпазващите профили са разположени на тръбите; - входящият / изходящият канал е фиксиран в 

конектори. 
 

Позиция Част Позиция Част 

1 уплътнител 6 
Изпускателна тръба за димни 

газове Ø 80 мм 

2 Изпускателен конектор Ø 80 мм 7 
Пропускащ профил за предпазване 

на отвора 

3 винт  Ø 3,9x9,5 мм 8 Въздушна тръба Ø 80 мм 

4 Уплътнение Ø 80 мм 9 Входящ конектор Ø 80 мм 

5 Огъване / коляно 90° M-F Ø 80 мм 10 уплътнител 
 

Внимание! 
Двойният комплект е оборудван с входяща тръба с наклон надолу 3% (приблизително 2 °) 

и изпускателна тръба, наклонена нагоре 3% (приблизително 2 °). Котлите трябва да бъдат 

разположени на места с вентилация съгласно действащите разпоредби. Техническите инструкции трябва да 

бъдат прочетени преди инсталирането / инсталирането, пускането в експлоатация или сервизната намеса. 

За всяко допълнително използвано коляно, максималната дължина на входящата / изходната тръба се 

намалява (коляно 90 ° - 1 м / коляно 45° - 0,5 м). Общата дължина на коаксиалния комплект с всички 

удължения не може да надвишава общо 5 m (без първото коляно). 

 

Внимание!  

За лесната инсталация на комплекта е необходимо да намажете края на конектора (2) на входа 

на котела, използвайте само вода или стандартен търговски сапун. Необходимо е смазване, за 

да не се движи уплътнението на изходящите газове на главния топлообменник. Никога не използвайте 

смазка с минерално масло, може да повреди предпазните уплътнения. Когато инсталирате комплекта, 

уверете се, че ръбовете на входящата тръба в котела са прилепнали. 



Старт Еко ООД 

ТЕХНИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО НА МОНТАЖ,  
ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДРЪЖКА 

 
КОНДЕНЗНИ ГАЗОВИ КОТЛИ  

MKDENS ТИП C38 

Издание: 1 

Ревизия: 3 

Код на формуляра: 
 F-POV05-08 

Дата: 11/01/2021 

Страница: 23/68 
 

23 

 

 
Опасност! 

Забранено е да се работи с котела без тръба за входящ / изходящ въздух / газ, защото това 

застрашава живота и здравето на хората. Риск от смърт, причинена от изтичане на димните 

газове. Уверете се, че всички отвори в системата за въздух / димни газове са според инструкцията за 

експлоатация. Замяната ще се извършва само от оторизиран представител в съответствие със закона, като се 

използват оригинални части, доставени от производителя.  

5.7.3 Използване на вертикален коаксиален комплект  

Вертикалният коаксиален комплект, фиг. 5.9 се доставя само при поискване. Изпускателният процес се 

извършва през тръба с диаметър Ø60 mm,  входяща тръба за въздух, с диаметър Ø100 mm. Свързването се 

извършва по следния начин: 

  -на всички места са инсталирани уплътнения; 

- входящата тръба (8) е фиксирана върху горния капак на камерата под налягане с 4 винта, като се уверите, че 

между капака и коляното трябва да има уплътнения; 

- трябва да е фиксиран на входните / изходните тръбопроводи, като внимателно поставите уплътненията.  

Монтажен комплект за покрив (4). 

Поз. Част Име 

1 1 Изпускателна тръба за димни газовеØ 60 mm 

2 1 Профил Ø 60/100 мм 

3 1 Входна тръба за въздух  Ø 100 mm 

4 1 Комплект за монтаж на покрив Ø 60/100 мм 

5 2 Уплътнение Ø 60 мм (2бр) 

6 1 Газова изпускателна тръба Ø 60 мм 

7 1 Уплътнение Ø 100 мм 

8 1 Входяща тръба за въздух Ø 100 мм 

9 1 Уплътнение на котела Ø 100 мм 

10 4 Самонарязващ се винт 4,2 x 16 m (4бр) 

11 1 Щепсел за изходящ газ 

12 1 Съединител за изходящ газ 

 

Внимание!  

Котлите трябва да бъдат разположени на места с вентилация съгласно действащите 

разпоредби. Техническите инструкции трябва да бъдат прочетени преди пускането в 

експлоатация или сервизна намеса. Общата дължина на коаксиалния комплект с всички разширения няма 

да надвишава равностойността на 5 m. 
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Внимание! 

За лесната инсталация на комплекта е необходимо да се намазва краят на изпускателната 

тръба (6) на входа на котела, да се използва само вода или стандартен търговски сапун. 

Необходимо е смазване, за да не се движи уплътнението на изходящите газове на главния топлообменник. 

Никога не използвайте смазка с минерално масло, може да повреди уплътнителните уплътнения. Когато 

инсталирате комплекта, уверете се, че  ръбовете на входящата тръба в котела са прилепнали. 

Опасност! 

  Забранено е да работи котела без тръба за входящ / изходящ въздух / газ, защото това 

застрашава живота и здравето на хората. Риск от смърт от изтичане на димните газове. 

Уверете се, че всички отвори в системата въздух / димни газове винаги са според 

инструкциите за експлоатация. Замяната ще се извършва само от упълномощен сервиз в съответствие със 

закона, като се използват оригинални части, доставени от производителя. 

 

5.8. Връзка с електричество 

Опасност! 

Риск от смърт от токов удар от електрически контакти! 

Захранването на котела към контакта 230VAC е задължително. Котелът трябва да бъде свързан 

към еднофазна мрежа 230V - 50Hz с заземяване. Съпротивлението на дисперсия на заземителя (заземяване) 

трябва да бъде в съответствие с действащите правила (до 4 ома, а неутралната линия не трябва да има 

остатъчен ток). Препоръчва се захранването на котела от отделна верига с предпазители с 30 mA 

диференциална защита. Външните връзки трябва да отговарят на действащите стандарти. Основната връзка на 

сградата трябва да позволява пълна електрическа изолация на котела, когато е необходима намеса. 

Свързването към мрежата се осъществява чрез щепсел, монтиран в края на 3x0,75 синьо / кафяво / жълто-зелен 

кабел, 2 m дължина, плътно в аспиратора в областта на хидравличната група на котела, като се вземат предвид 

семантичните цветове, както следва : Кафяво = фаза, Синьо = нула, зелено и жълто = заземяване.  

Електрическият контакт трябва да е достъпен, така че потребителят да може лесно да извади конектора.  

Електрическата връзка с отоплителна инсталация е съвместима, ако: 

L = фаза; N = нула; G = заземяване 

а) Напрежението, измерено с променлив волтметър, е:  

L- N ~ L-G = 230 Vca +/- 10% 

б) Измерването на напрежението с помощта на волтметър е:  

За AC: N-G ˂ 10 VcaFor DC: N-G = 0 Vcc 

в) Съпротивление, измерено между нула на работа и сетълмент:  

N-G ˂0,4 Ω 

 

 

Внимание! 
Не се допуска сглобяването на котела без или с неправилно заземяване. 
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5.9 Инсталиране на стаен термостат и външен сензор  

5.9.1 Инсталиране на стаен термостат  
Използва се за оптимизиране на консумацията на електроенергия и газ и за създаване на комфорт вътре в 

помещенията, които са предназначени за отопление. Монтирането на стайния термостат се извършва на една 

от вътрешните стени на жилището. Не монтирайте термостата в близост до източници на топлина, пряка 

слънчева светлина, в близост до тръби на студена / топла вода или в места, където може да бъде повлиян от 

въздушни течения. Процедурата на свързване на стайния термостат към котела е следната:  

а) - свалете предния капак на котела (фиг. 5.10); разхлабете винтове (1); 

б) - Издърпайте капака на котела от долния край на 4-5 см отпред (2); 

 в) - повдигнете капака (3) и го извадете; 

г) - развийте фиксиращия винт (4) на електронната кутия и сгънете електронната кутия (5) (фиг. 5.11); 

д) - Разхлабете винтовете (6), свалете връзката на захранващия кабел (мост) (7) (фиг. 5.12); 

е) - двата проводника на двужилния свързващ кабел със стаен термостат са изолирани, клемните щифтове са 

обвити; 

ж) - проводниците се поставят в съединителна скоба и се фиксират чрез завинтване; 

з) - извършват се монтажните операции на електронната кутия и предния капак  

5.9.2 Връзка с външен сензор 

  Инсталирането на външен сензор е 

използваемо само при наличие на 

термостат. Процедурата на свързване на 

външния сензор към котела е подобна на 

процедурата за свързване на стаен 

термостат, като се има предвид, че той е 

свързан на мястото, заето от винтовете 

(8) Фиг. 5.12 в непрекъснатостта на 

черните кабели. 

Препоръчва се използването на външен 

сензор KOBER KST-E-N10 

 

Технически спецификации:  

Модел: KST-E-N10  

Номинално напрежение: макс. 5 Vcc 

максимален номинален ток: 18 mA  

Съпротивление при 25 ° C (R25): 10kΩ ± 5%  

Constanta β25 / 100: 3977 / 3988k ± 1%  

Температурен обхват: -35 ° C .... + 115 ° C 

С помощта на температурен датчик може да се активира 

функцията "Корекция на времето". 

Активирането на работа с външен сензор се извършва по 

следния начин: 

• Въведете подменю „Сервиз“ в глава. 6.2.7; 

• Автоматичният сензор, който се активира: - Параметър SP: 00 = 1 (наличен външен датчик за температура)  

• Задайте тип af инсталация: - параметър SP: 01 = 0 - радиатори за отопление; - параметър SP: 01 = 1 - подово 

отопление; 

• Параметърът на кривата на компенсация на климата е зададен: - Параметър SP: 05 = 1-33 (трябва да 

зададете желаната стойност, от 1 до 33, в съответствие с таблиците по-долу) 

• В този случай температурата на топлоносителя се регулира според климатичните условия отвън, 

осигурявайки висок комфорт и икономия на енергия. Така че, ако външната температура се увеличи, 

температурата на топлоносителя намалява според "компенсационна крива" (фиг.5.13). 
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ВНИМАНИЕ! Максималната граница, която котелът ще достигне по време на отоплението, 

трябва да бъде зададена от потребителския интерфейс (желана максимална температура в 

отоплителния кръг)! 

Препоръка: 

 -Отопление с радиатори =80°C; 

 - Подово отопление =45°C. 

 

 

 

 

 

 

  

Например (диаграма Фиг. 5.13):  

- ако се желае максимум 70°C за СН от потребителския интерфейс (червена линия в 

графиката), това може да се постигне само ако SP 05> 6, за външни температури от 

максимум -30 ° C (SP05 = 6 колона в таблицата) 
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Таблица 1 - Използване на външен сензор за радиатори на отоплителна верига. 

SPO5 
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 (Tset CH=80°C) 

20 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

18 40 41 42 42 42 43 44 44 45 45 46 47 

16 40 42 44 44 45 46 47 48 50 51 52 53 

14 41 44 45 46 47 49 51 53 54 56 58 60 

12 41 45 47 48 50 52 54 57 59 62 64 66 

10 41 46 49 50 52 55 58 61 64 67 70 73 

8 41 47 51 52 54 58 62 65 69 72 76 80 

6 41 48 53 54 57 61 65 69 74 78 80 80 

4 42 50 54 56 59 64 69 74 78 80 80 80 

2 42 51 56 58 62 67 72 78 80 80 80 80 

0 42 52 58 60 64 70 76 80 80 80 80 80 

-2 42 53 60 62 66 73 80 80 80 80 80 80 

-4 42 54 62 64 69 76 80 80 80 80 80 80 

-6 43 56 63 66 71 79 80 80 80 80 80 80 

-8 43 57 65 68 74 80 80 80 80 80 80 80 

-10 43 58 67 70 76 80 80 80 80 80 80 80 

-12 43 59 69 72 78 80 80 80 80 80 80 80 

-14 43 60 71 74 80 80 80 80 80 80 80 80 

-16 44 62 72 76 80 80 80 80 80 80 80 80 

-18 44 63 74 78 80 80 80 80 80 80 80 80 

-20 44 64 76 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

-22 44 65 78 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

-24 44 66 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

-26 45 67 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

-28 45 69 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

-30 45 70 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

 

Таблица 2: Използване на външен сензор на отоплителната верига при подово отопление  

SPO5 
1 

ФАБРИЧНА 
НАСТРОЙКА 

5 10 15 20 25 30 33 

T°C 
отвън 

T °C CH изход получени само ако температурата на ОТОПЛЕНИЕ е настроена според 
потребителския интерфейс (Tset CH=45°C) 

10 16 20 30 35 40 45 45 45 

0 17 25 45 45 45 45 45 45 

-10 18 30 45 45 45 45 45 45 

-19 18 34 45 45 45 45 45 45 
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6. МОДУЛ ЗА КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ - ИНТЕРФЕЙС НА ПОТРЕБИТЕЛЯ, РАБОТЕН ЦИКЪЛ 

6.1 LMC1X-07 Контролен панел 

 

 

 

 

 

 

Контролният панел LMC1X-07 (фиг.6.1) позволява преглед и промяна на параметрите, които определят работата 

на котела. Съдържа: 

 -10 клавиши (J1 ÷ J8, J10, J11) - табл.6.1 

- LCD дисплей, където се показват съобщения за комуникация с котела (икони). Значението на 15-те типа 

символи е представено в табл. 6.2; 

 

Таблица 6.1: Клавиши на контролния панел 

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 MEENU/OK 
Използва се за влизане в менюто Активиране / деактивиране (продължително 

натискане в режим на готовност) 

J6 POWER Използва се за включване / изключване на захранването 

J7 
 

Използва се за промяна на режима зима / лято 

J8 RESET Използва се за нулиране/изчистване на контролера от състояние на грешка. 

J10 ibar 
Използва се за управление (показване) на налягането в котела (блокирана 

функция за този модел) 

J11 Light Използва се за активиране /деактивиране на подсветката  

S1  
Показва температурата (°C), зададената стойност, стойностите на параметрите, 

индикативните стойности, различните съобщения („On“, „HELLO“ и др.) 

S2  
Показва информативни стойности, стойности на параметрите, индекс на 

параметрите, индекс на брояча на грешките 

S4  Показва модулацията на пламъка 

S5 
 

показва състоянието на котела (OFF = активен символ, ON = неактивен символ) 

S6 
 

показва наличието на пламък 

S7 
 

Показва дали зададеният режим на работа е РЕЖИМ ЛЯТО (акт.символ) 

S8 
 

Показва дали зададеният режим на работа е РЕЖИМ ЗИМА (акт.символ) 

S9 
 

Показва функцията на котела в режим AT (отопление) 

S10 
 

Показва функцията на котела в режим на БГВ (отопление) 

S11 
 

Указва подменю SERVICE 

S12 
 

Показва състоянието на функцията „Комфорт“: активна / неактивна 
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S14 
 

Показва състоянието на серийната комуникация (RS232 с компютъра): активна / 
неактивна 

Бутон Икона Описание 

S15 
 

Показва състоянието на функцията „Икономична“: активна / неактивна. 

S16 
 

Показва активирането на функцията Antifreeze 

S18  Показва се при ниско налягане в отоплителния котел (под 1 бар)  
 

6.2 Описание на функциите и графичните икони, показвани от контролния панел LMC1X 

6.2.1 Контролен панел- Показване на грешка E88 

Когато се запали котела, на контролния панел ще се появи съобщение за приветствие "- -", последвано 

веднага от грешката E88 ( ). 

Това ще посочи необходимостта за въвеждане в експлоатация от  сервизните техници/фирми, оторизирани 

съгласно действащите закони и одобрени от нас, СТАРТ ЕКО ООД. Въвеждането в експлоатация се извършва 

само и единствено от оторизиран дистрибутор/сервиз, който е извършил продажбата на устройството. За 

тестване на котела под налягане от инсталатора, налягането се показва на аналоговия манометър, монтиран 

под котела. 

За отстраняването на грешка E88 е необходимо: 

- Премахване на уплътнението на котела (етикет от лявата страна / централния капак).  

Премахването се извършва само от оторизиран дистрибутор/сервиз, който е извършил продажбата на 

устройството. В противен случай, гаранцията отпада.  

- Отстраняване на ремъка, свързан към външните проводници на сензора (черни проводници). 

Веднага след отстраняване на грешката E88, ако системата е с налягане над 0,7 бара, цикълът на 

обезвъздушаване автоматично се стартира на CH за 450 секунди, така че: 30 секунди (помпата циркулира), 

последвано от 20 секунди пауза на помпата. Цикълът се повтаря 9 пъти. Функцията за обезвъздушаване може 

да бъде прекъсната чрез натискане на J7 "Зима / Лято". 

След PIF функцията, режимът DEAERATION (ОБЕЗВЪЗДУШАВАНЕ) ще се активира всеки път, когато котелът се 

изключи и включи отново (умишлено от потребителя или неволно чрез падане на напрежението), като 

основното условие е, че когато централното захранване е изключено, котелът трябва да бъде в състояние OFF 

и условието за минимално налягане е изпълнено. 

6.2.2 Контролен панел- включване на котела 
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При стартиране котелът е в междинно състояние за 5 секунди, което е необходимо за зареждане на системата. 

Има два различни режима на работа, които зависят от състоянието на котела:- в случай, че преди да го 

изключите от мрежата, котелът е бил “ВКЛЮЧЕН”, символът S1 (високи цифри) ще изведе съобщението “HELLO” 

(вижте фигура 6.2.1); 

- в случай, че преди да изключите котела от мрежата, той е бил „ИЗКЛ.“, символът S1 

(високи цифри) няма да се покаже (вижте фигура 6.2.2).  

6.2.3 Функция за осветление  
Бутон за светлина (J11 фиг.6.1) Използва се за активиране / деактивиране на подсветката, 

освен при стартиране на приложението и показване на грешки.  

6.2.4 Контролен панел- готовност 
Този символ е свързан с неактивно състояние / режим на готовност на котела. Когато е в 

режим на готовност всички включени функции / елементи на състояние са неактивни и 

всяка заявка за горене се игнорира. Изключение от това правило: функция против 

замръзване (генерирана от стойност на температурата на водата в системата по-ниска от 9 ° C. В този случай, 

котелът ще се запали с цел предотвратяване замръзването на топлоносителя по тръбите. Влизане и излизане 

от този режим става чрез натискане на POWER клавиш поне една секунда. Връзката между тези две менюта, 

които са зададени е състоянието на котела изключено/включено J6 – клавиш. POWER е активен във всяко друго 

меню, за да улесни изключването на котела в случай на нужда. 

Възможни действия: 

- POWER - превключване между ON / OFF; 

- RESET - използва се за нулиране на възможни грешки. 

  Фигура 6.2.3 е пример за дисплея в състояние на готовност (налягане на котела 

1.2 bar) 

 

6.2.5 Контролен панел- в режим на задържане (ВКЛ) 
Състоянието на задържане е свързано със състояние на работа на котела, където не се появява заявка за 

запалване. В това състояние, всички компоненти на котела са активни и всяка заявка за запалване се приема, 

ако няма грешка. В това състояние потребителят може да визуализира цялата информация за котела и да 

направи желаните настройки.  

Възможни действия: 
- MENU / OK - активира менюто на потребителя; 

- POWER - включва / изключва котела; 

- IN / SU - избира начина на работа ЗИМА / ЛЯТО; 

- INFO - променя информацията, показана със символ S1 (налягане, температура на нагряване, температура  

БГВ); 

- LIGHT - активира / деактивира подсветката на дисплея; 

- RESET - използва се за нулиране на грешки 
 

6.2.6 Контролен панел- потребителско меню 
В режим ON, натискането на клавиша J5 (MENU / OK) ще влезе в потребителския интерфейс. С това меню 

потребителят може да зададе основните параметри на работата на котела и да активира / деактивира различни 

негови функции, като например:  

- температура на отопление на отоплителния кръг; 

- температура на водата по веригата на БГВ; 

- включване / изключване на функцията "Комфорт"; 

- активиране / деактивиране на функцията „Икономичен“. 

 

Пример - промяна на температурата в отоплителния кръг. 
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Чрез натискане на клавиш J5 (MENU / OK) всички предишни символи на дисплея са деактивирани, символите 

S10, S11, S12 иS15 са активирани, символ S9 ( ) ще мига, а на символа S1 се показва температурата в 

отоплителния кръг (фигура 6.2.4). Промяната на която и да е стойност на параметър в контекста на MENU 

потребителя може да се извърши директно чрез натискане на клавишите J3 (+) и J4 (-), когато текущото 

сърфиране в индекса е на желания параметър. За да преминете към следващия или предишния параметър, ще 

се използват клавиши J1 (P +) или J2 (P). 

В случай на символ SERVICE ( ), натискането на клавишите J3 (+) и J4 (-) не води до промяна. Действията и 

променящите се параметри, свързани със символа ( ), ще бъдат обяснени в следващите страници. За да се 

върнете от USER MENU в главното меню, натиснете клавиш J1 (P-), когато активният символ е S9 ( ), или 

натиснете клавиш J2 (P +), когато активният символ е S15 ( ). Ако няма активност на потребителя (не е натиснат 

клавиш в USER MENU) след 240 секунди, той ще се върне в главното меню.  

ЗАБЕЛЕЖКА: След като прегледате всички параметри в USER MENU, ако поне един параметър се промени, те 

ще бъдат записани в паметта. 

Възможни действия: 

- "P +" - преминава към следващия параметър / функция на менюто. Използва се и за излизане от текущото 

меню чрез многократно натискане, докато текущото меню не се промени; 

- "Р-" - преминава към предишния параметър / функция на менюто. Използва се и за излизане от текущото 

меню чрез многократно натискане, докато текущото меню не се промени; 

- "+" -  увеличава текущата стойност на параметъра;  

- "-" - намалява стойността на параметъра; 

За да повишите ефективността на менюто, на горната фигура се вижда, че символите на менюто, се показват, 

когато USER MENU е активен. Текущият символ се подчертава от мигащото му изобразяване.  

6.2.7 Контролен панел- подменю SERVICE 

Подменюто SERVICE, може да се разгледа / измени / провери различни работни параметри на котела (SP - 

сервизни параметри, Co - буферни команди- съдържа две функции SAVE и CLEAR, EI - буфер с информационни 

елементи, SI - буфер с информация за сензори, HP - статистика параметри, EC - броячи на грешки). 

До подменюто на услугата можете да получите достъп от менюто на потребителя, като натиснете клавишната 

комбинация J7 ( ) и J5 (MENU / OK) (клавишите J7 и J5 трябва да се държат натиснати едновременно), 

докато символът S11 ( ) мига. Подменюто за услуги се показва като списък с параметри и превключването от 

един параметър в друг се извършва чрез натискане на клавишите "P +" и "P-". Единствените стойности, които 

могат да бъдат променени в този списък, са тези на работните параметри на котела, обозначени чрез показване 

на текста "SP: dd" на символ S2. "SP" означава, че е сервизен параметър, а "dd" представлява текущия индекс 

на параметъра. Промяната на стойността на параметъра "SP" става чрез натискане на "+" или "-". 

След промяна на сервизен параметър символът S11 ( ) мига, което означава, че параметърът трябва да бъде 

запазен. 

Запазването на сервизните параметри се постига чрез натискане на MENU / OK, когато текущият параметър от 

подменюто за обслужване е позициониран в буфера за команди - Co 00 се показва на символ S2, а SAVE на 

символ S1, се избира командата SAVE. Чрез натискане на MENU / OK, когато е избрана команда SAVE, 

променения сервизен параметър ще бъде записан в EEPROM паметта. 

Възможни действия:  
- "+" - увеличение на стойността на избрания параметър; 

- "-" - намаляване на стойността на избрания параметър; 

- "P +" - преминава към следващия параметър; 

- "P-" - преминава към предишния параметър; 

- RESET - изход от подменюто за услуги. 

Фигура 6.2.5 параметър индекс 5 от подменюто за услуги. По отношение на показаната информация подменюто 

SERVICE е разделено на шест категории, всяка от които съдържа конкретна информация: 
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  - SP (категория на сервизни параметри): съдържа 24 параметъра. Параметрите SP могат да бъдат променяни, 

тяхната промяна засяга работата на котела;  

- CO (категория на параметрите на командата): съдържа две команди. Командите се използват за запазване на 

промени в сервизните параметри и нулиране на брояча на грешки; 

- EI (категория на информативните параметри): съдържа три параметъра, които предоставят информация за 

модулирането на пламъка и скоростта на въртене на вентилатора; 

- SI (категория параметри с информация от сензори): Съдържа девет параметъра, които предоставят 

информация за състоянието на сензора; 

- HP (статистически - исторически параметри): съдържа девет параметъра с информация за историята на котела, 

параметри, които не могат да бъдат променени; 

- EC (брояч на грешки): съдържа информация за броя на появата на грешки в системата. Броячите на грешки 

могат да бъдат нулирани чрез активиране на CLEAR команда от категория Co. 
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Таблица 6.3 показва параметрите от подменюто SERVICE  

Индекс Скала(*) МИН МАКС M.U(**) 
Абсолютна стойност 

Описание 
25kW 29kW 35kW 

SI:00 -10 - - Bar    
Налгане на котела  

(30*3 бара) 

SI:01 -10 
- - l/min    

Дебит БГВ  
(100х10 l / min) 

SI:02 -10 - - °C    Темп.  БГВ (470х47°C) 

SI:03 -10 
- - 

°C 
   

Темп. на загряване 
(720х72°C) 

SI:04 -10 
- - 

°C 
   

Темп. на връщане на 
отопление 

SI:05 -10 - - °C    Темп. димни газове 

SI:06 -10 
- - 

°C 
   

Темп., отчетена от 
външния сензор 

SI:07 -10 
- - 

°C 
   

Темп., отчетена от 
сензор 1 на външния 

резервоар 

SI:08 -10 
- - 

°C 
   

Темп., отчетена от 
сензор 2 на външния 

резервоар 

HP:00 x3 - - h    
Брой раб. часове на 
електронния блок 

(часове под напреж.) 

HP:01 x1 
- - 

h 
   

Брой работни часове на 
вентилатора 

HP:02 x1 - - h    Брой раб. часове на БГВ 

HP:03 x1 
- - 

h 
   

Брой раб. часове в 
режим на отопление 

HP:04 x1 
- - 

h 
   

Брой работни часове 
със запалена горелка 

(БГВ + отопление) 

HP:05 x1 
- - 

h 
   

Брой раб. часове на 
помпата 

HP:06 x10 
- - NA    

Брой запалвания 
(96=960) 

HP:07 x1 
- - NA    

Брой цикли на 
замръзване 

HP:08 - - - -    ЗАПАЗЕНО 

EC:00         
Показва брой грешки в 

обхвата E0X 

EC:01 
       

Показва брой грешки в 
обхвата E0X 

EC:02 
       

Показва брой грешки в 
обхвата E0X 

EC:03 
       

Показва брой грешки в 
обхвата E0X 

EC:04 
       

Показва брой грешки в 
обхвата E0X 

EC:05 
       

Показва брой грешки в 
обхвата E0X 

 

 

 



Старт Еко ООД 

ТЕХНИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО НА МОНТАЖ,  
ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДРЪЖКА 

 
КОНДЕНЗНИ ГАЗОВИ КОТЛИ  

MKDENS ТИП C38 

Издание: 1 

Ревизия: 3 

Код на формуляра: 
 F-POV05-08 

Дата: 11/01/2021 

Страница: 34/68 
 

34 

 

Индекс Мащаб (*) MIN MAX M.U(**) 
Абсолютна стойност 

Описание 
25kW 29kW 35kW 

SP:00. X1 0 1 - 0 0 0 
Външен темп. сензор 

0=липсва     1 = наличен 

SP:01  x1 0 1 - 0 0 0 
Вид отопл. с-ма: 
0 = с радиатори  

1=подово отопление 

SP:02  x1 0 1 - 0 0 0 
Вид БГВ котел 

0=вграден 1=външен 

SP:03  x1 0 1 - 0 0 0 ЗАПАЗЕНО 

SP:04  x1 0 1 - 0 0 0 

Бр. темп. сензори на 
външния котел: 

0=няма (има друго 
устройство, което 

активира помпата). Темп. 
на БГВ - фиксирана на 70°C 
1=темп. датчик е свързан 
BCU – не се прилага в тзи 

случай 

SP:05  x1 1 33 - 1 1 1 

Външен темп. датчик: 
параметър за настройка 
кривата на компенсация 

на климата 

SP:06  - - - - 0 0 0 ЗАПАЗЕНО 

SP:07  - - - - 0 0 0 ЗАПАЗЕНО 

SP:08  x100 14 65 RPM 53 58 65 
Макс. скорост на 

вентилатора в режим БГВ 

SP:09  x100 14 65 RPM 53 58 65 
Макс. скорост на 

вентилатора в режим 
отопление 

SP:10 x100 14 65 RPM 14 14 15 
Макс. скорост на 

вентилатора в режим БГВ 
и отопление 

SP:11 x100 12 65 RPM 30 30 30 
Скорост на вентилатора 

при старт (предварителна 
вентилация) 

SP:12 x1 5 60 Sec 6 6 6 
Време на предварителна 

вентилация 

SP:13 x100 14 65 RPM 28 28 28 
Скорост на вентилатора 

при запалването 

SP:14 x100 12 65 RPM 40 40 40 
Скорост на вентилатора 

при поствентилация 

SP:15 x1 5 60 Sec 25 25 25 Време за следвентилация 

SP:16 x1 5 120 Sec 35 35 35 Помпа след циркулация 

SP:17 x1 0 30 Min 10 10 10 
Помпа след циркулация 

(след цикъл на горене БГВ) 

SP:18 x1 0 15 Min 3 3 3 
Помпа след циркулация 

(след загряване на цикъл 
за изгаряне) 

SP:19 x1 5 60 °C 50 50 50 

Макс. разлика в 
отчетената темп. от 
сензора за завой и 

отопление при връщане) 

SP:20 x1 2 15 °C 0 0 0 

Макс. разлика в 
отчетената темп. между 

сензор 1 и сензор 2 
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Индекс Мащаб(*) MIN MAX M.U(**) 
Абсолютна стойност 

Описание 
25kW 29kW 35kW 

SP:21 x1 0 7 °C 0 0 0 

Разликата в температурите 
над зададените стойности 
(в сензора на котела), при 

която се активира БГВ с 
външен котел 

SP:22 x1 1 7 °C 7 7 7 

Разликата в температурите 
над зададените стойности 
(в сензора на котела), при 

която се активира БГВ с 
външен котел е 
деактивирана 

SP:23 x1 0 2 NA 0 0 0 

Зададени настройки от 
таблото: 

0=нормални  
1=минимална мощност 
2=максимална мощност 

CO:00 - - - -    
Команда SAVE-J5 

(MENU/ON) - запазва 
направените настройки 

CO:01 - - - -    
Нулира брояча грешки на 

командата CLEAR-J5 
(MENU/OK) 

EI:00 x10 - - RPM    
Текуща скорост на 

вентилатора 

EI:01 - - - -    ЗАПАЗЕНО 

EI:02 ÷100 - - mV    
Йонизационно 

напрежение (350=3,5V) 

(*) [Показана стойност] * [Мащаб] = [реална стойност] 
(**) Измервателна единица за [реална стойност] 

 

6.2.8 Контролен панел 

- подменю ECONOMIC (икономичен режим) 

Ако е активирана функцията ECONOMIC ( ), котелът вече не отчита температурата, зададена в отоплителната 

система. В този случай цикълът на горене на отоплителната система спира при 50 ° C и се рестартира при 35 ° C. 

Тази функция не може да бъде активна едновременно с функция Comfort. Функцията за комфорт има 

приоритет. 

 

6.2.9 Контролен панел 

- подменю COMFORT  

Чрез навигация през USER MENU на символа S12 ( ) функцията COMFORT ( ) може да бъде активирана. 

Чрез тази функция котелът се стартира, когато температурата на БГВ е равна на зададената температура на БГВ; 

котелът спира, когато температурата на битовата гореща вода е с 8 ° C (зададена стойност) по-висока от 

зададената температура на БГВ. Ако загрятата вода не се консумира в продължение на един час, функцията 

COMFORT се деактивира автоматично. 
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6.2.10 Контролен панел 

- активирайте функцията PTI - Периодичен технически преглед PTI функция - Периодичният технически преглед 

се активира автоматично на всяка 1 година (+/- 2 седмици) ( ).  

Близо до датата PTI на дисплея ще покаже мигаща икона ( ) SERVICE, ако котелът е в режим на готовност, 

мига и символ " ". За да запазите гаранцията, моля, обадете се на оторизирания сервиз, който е въвел в 

експлоатация котела, за да извърши задължителната техническа профилактика (PTI). Задължителната 

техническа профилактика (PTI) се регулира от специфичното законодателство и не се урежда от Старт Еко ООД 

или от оторизирания дистрибутор/сервиз. 

В случай, че не извършите необходимия PTI навреме (на всяки 1 година +/- 2 седмици), за да защитите котела 

от потенциални повреди, които не са обхванати от гаранцията (запушване на топлообменници и системи за 

рекуперация на топлина до непоправимо напукване, натрупвания вътре в помпата, което може да доведе до 

непоправими повреди и т.н.), тогава специфичната мощност на котела ще бъде намалена до 20-25% от 

максималната настройка за СН и БГВ и котелът вече няма да работи с максимална мощност. За да премахнете 

от котела съобщението за информация на потребителя, както и да валидирате PTI и да активирате следващия 

брояч на време от прибл. 2 години +/- 2 седмици, използвайте комбинацията от клавиши: натиснете 

едновременно клавишите POWER и IN за 4 секунди / SU (зима / лято). 
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7. ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

Опасност! Пускането в експлоатация е разрешено само от оторизиран техник. 

За да се възползвате от всички функции на котела за дълго време, се 

препоръчва да извършите всички описани по-долу работи. 

 

Опасност! Опасност от смърт, причинена от токов удар. 

 

7.1 Работа по въвеждане в експлоатация 

При пускане в експлоатация трябва да се предприемат следните стъпки . 

№ Работен етап 
Прави се при пускане 

в експлоатация 

1.  
Проверете режима на свързване на комплекта въздух/газ 

/изход 
да 

2.  Измерване на параметрите на захранването да 

3.  Проверка на връзката на котела към електр.мрежа да 

4.  Проверете налягането в разширителния съд с мембраната  да 

5.  
Проверете наличието на магнитен филтър на връщащата 

вода от инсталацията 
 

да 

6.  Пълнене и изпразване на отоплителната система  да 

7.  Доставка на газ да 

8.  Стартиране на котела да 

9.  Регулиране на горивната смес и количеството да 

10.  
Измерване на статично налягане и динамично налягане на 

подаване на газ 
 

да 

11.  
Максимална настройка на мощността на СН и БГВ в 

зависимост от инсталацията 
 

да 

12.  
Регулиране на скоростта на помпата според изискванията 

за инсталиране (фабрично зададено на 5 м)  
 

да 

13.  Задаване на допълнителни функции да 

14.  Монтаж на стаен термостат и външен сензор да 

15.  
Проверете наличието на филтър за омекотител + примеси 

във входящата верига за битова гореща вода  
да 

16.  Проверка на характеристиките за безопастност да 

17.  Тест за херметичност на изпускателната система да 

18.  Проверка на херметичност да 

19.  Обучение на потребителите да 

 
7.2 Проверка на режима на свързване на комплекта въздух / газ за вход / изход  

- проверете вентилационните отвори на помещението;  

- проверете дали е осигурен въздух за горене;  

- проверете дали каналите за изпускане на димните газове са свободни; 

- проверете дали са спазени минималните / максималните дължини на комплекта;  
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- проверете наличието на уплътнения. 

 

7.3 Измерване на параметрите на захранването  

Електрическата връзка към отоплителна инсталация е съвместима, ако: L = фаза; N = нула = заземяване) 

Напрежението, измерено с променлив волтметър, е   L- N ~ L-G = 230 Vca +/- 10% 

б) Измерването на напрежението с помощта на волтметър е:  

За променлив ток: N-G ˂ 10 Vca 

За DC: N-G = 0 Vcc 

в) Съпротивление, измерено между нула на работа и сетълмент: N-G ˂0,4 Ω 

7.4 Проверка на връзката на котела към захранването 

- Проверете дали котелът се захранва към електрическата мрежа съгласно инструкциите, описани в главата.5.8  

7.5 Проверете налягането в разширителния съд  

Внимание! Преди да напълните котела, проверете налягането в разширителния 

съд на котела. Налягането в разширителния съд трябва да бъде 0,8-1 бара 

 

7.6 Проверете наличието на магнитен филтър при връщащата вода от системата 

  Проверете дали инструкциите за монтаж на главата са спазени.5.4. 

7.7 Пълнене и изпразване на отоплителната система 

Внимание! 

Отоплителната система трябва да се почисти преди пълнене; 

Не използвайте антифриз или корозивни средства като добавка за загряване на вода! Старт 

Еко ООД не носи отговорност за причинени вреди поради това. 

 

Внимание! 

Пълненето на инсталацията се извършва само при затворен клапан за гориво. Риск 

от експлозия в котела. 

 

Когато се запали котела, на контролния панел ще се появи съобщението за приветствие "- -", последвано 

веднага от входа на котела до грешката E88 ( ). 

Това ще посочи необходимостта от въвеждане в експлоатация от оторизиран сервиз и одобрен от СТАРТ ЕКО 

ООД. За целта се свържете с някоя от оторизираните представители, посочени на сайта на Старт Еко ООД – 

www.starteco.bg/distributors. 
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Премахването на грешка E88 се извършва по 

следния начин: 

- свалете предния капак на котела (глава 5.9.1); 

- електронната кутия е сгъната; 

- развийте винтовете (8), отстранете 

електрическия свързващ кабел (мост) (9 фиг. 7.1); 

- след отстраняване на свързващия кабел, котелът 

е напълно функционален и всички функции на 

котела са налични; 

- поставете предния капак. 

 

Внимателно! Премахването на котела от състояние на грешка E88 е разрешено от 

оторизиран представител! 

 

За пълнене на инсталацията извършете следните операции: 

1. Вентилът за пълнене на котела (фиг. 7.2) и вентилите на 

инсталацията за отопление / битова вода се отварят;  

2. Заредете котела с налягане около 0,8 бара, посочено на 

аналоговия манометър, монтиран в долната част на котела 

("под котела"); 

3. Развийте винта за обезвъздушаване на помпата ; 

4. Котелът трябва да е захранен с електричество и автоматично 

стартира функцията за обезвъздушаване на CH за 450 секунди, 

ако не е натиснат нито един клавиш, както следва: 30 секунди (помпа ВКЛ.), Последвана от 20 секунди 

помпа OFF. Цикълът се повтаря 9 пъти. 

5. След изтичане на 450 секунди - започва втори цикъл на обезвъздушаване, като преди това проверявате 

херметичността на цялата система (ако възникнат загуби, отстранете проблемите);  

6. Продължете обезвъздушаването на котела чрез ръчно активиране на функцията за обезвъздушаване, 

за активиране продължително натиснете J5 (MENU / OK), за да активирате помпата и тя да започне 

работа, когато котелът е изключен (режим на готовност), за да деактивирате натиснете J5 (MENU / ОК) 

или за да включите котела, натиснете POWER;  

7. Регулирайте нивото на функцията на помпата (5, 6 или 7 m) в настройките на котела (вижте глава 7.11); 

8. Продължете да пълните котела, докато налягането не достигне 1,1 - 1,5 бара; 

9. Проверете херметичността на цялата система. Ако има загуба, отстранете проблемите;  

10. Проверете дали нагревателите са вентилирани; 

11. Получете 2-3 цикъла на вентилация от 50-60 секунди, докато в инсталацията не се чува шум, след горните 

стъпки; 

12. Проверете налягането в инсталацията, посочена на дисплея / манометъра. Ако е необходимо, допълнете 

с топлоносител, спазвайки горните стъпки; 

 

Внимание! 

Проверете правилното функциониране на помпата преди да 

включите котела.Работата на котела с блокирана помпа може да 

доведе до непоправими повреди на първичния топлообменник 

(Фигура 7.3). 
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Работното състояние на помпата се проверява 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО при пускане в експлоатация, с 

изваждане на предния капак, като се провери 

индикацията и се активира функцията ВЕНТИЛИРАНЕ. Ако 

функцията за ВЕНТИЛИРАНЕ не може да бъде изпълнена, 

тъй като светодиодите на помпата показват състоянието 

на "ПОМПА БЛОКИРАНА" ( вижте глава 7.11 - Таблица 7.4 

'' Кодове за грешки в помпата, тогава е необходимо 

помпата да се отключи, както следва (Фигура 7.4): 

- С помощта на напречна отвертка (PH2) натиснете винта 

на ротора (движение 1), след което отключете ротора, 

като завъртите наляво и надясно (движение 2). 

След освобождаването на роторната помпа продължете с правилната вентилация на инсталацията, като 

изпълните стъпките, описани по-горе. 

 

Внимание! 

Неправилната вентилация на инсталацията може да доведе до непоправими 

повреди на основния топлообменник - виж фиг. 7.3. Неправилната вентилация на 

инсталацията може да доведе до загуба на гаранцията!  

Указание! Препоръчителното налягане върху отоплителния кръг е 1,5 ÷ 2 бара.  

Празен котел 

Изпразването на котела изисква следното:  

- изключете бутона за захранване и изключете захранването, затворете крана за газ;  

- Затворете крана от входа за централно отопление и студена вода;  

- отворете вентила за пълнене (фиг.7.1), след което се отваря точката за битова гореща вода  

 

Внимание!  

Риск от изгаряне при изпразване на котела.  

 

7.8 Захранване на газовия котел 

За правилното снабдяване с газ продължете както следва  

- Проверете дали видът на доставения газ съответства на посочения на етикета на котела; 

- отворете вратите и прозорците; 

- избягвайте искри и свободни възпламенявания; 

- проверете херметичността на горивната инсталация с входящия клапан в затворения корпус и отворете със 

затворен корпус за 10 минути. Газовата намотка не трябва да показва преминаване на газ. 

 

7.9 Включване на котела 

За да включите котела, натиснете  

J6 (POWER) фиг.7.5. 
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Изборът на операционна система лято / зима 

С натискане на клавиш J7 ( ) можете да промените режима на работа от лятно към зимно и обратно. Това 

се визуализира на дисплея, символ S7 / S8 ще бъде активиран. 

Контрол на температурата в отоплителния кръг 

За да регулирате температурата, натиснете J5 (MENU / OK), натиснете J1 (P-) или J2 (P +), докато символът S9 (

) не започне да мига, а символът S1 показва температурата на водата. За увеличаване / декрементиране ще 

се използват клавишите "+" и "-". 

Регулиране на температурата на водата по веригата за битова гореща вода  

За да регулирате температурата, натиснете J5 (MENU / OK), натиснете J1 (P-) или J2 (P +), докато символът S10 (

)не започне да мига. За увеличаване / намаляване се използват клавишите "+" и "-". 

7.9.1 Работа в системата за битова гореща вода 

Котелът може да работи по този начин и през двата сезона ("зима" и "лято"). Потреблението на БГВ е режимът 

с приоритет на потребление над отоплението AT. Според конфигурацията на системата за БГВ (моментално или 

котелно) параметър SP: 02 ще бъде настроен на 0 или 1. 

Незабавна конфигурация на БГВ (параметър SP: 02 = 0) - Потребността от отопление се задейства чрез 

откриване на воден поток от термостата. По този начин системата се опитва да осигури гореща вода до 

зададената температура. Ако необходимия капацитет за отопление е по-малък от минималния капацитет на 

котела (дебит на БГВ по-малък от 2,4 л / мин), зададената температура не може да се поддържа от котела. За 

да се осигури на потребителя максимален комфорт, в този случай котелът ще работи непрекъснато с 

минимален капацитет, докато температурата на горещата вода е под 63° С. Ако температурата на БГВ достигне 

63° С, горелката се изключва (газовият клапан е затворен), но циркулационната помпа все още работи. 

Повторно запалване става веднага щом температурата на БГВ стане по-ниска от 60 ° C. 

Ако необходимия капацитет за отопление е по-голям от максималния капацитет на котела (прекалено висок 

дебит на БГВ), температурата на БГВ ще бъде обратно пропорционална на дебита на БГВ, но по-ниска от 

зададената температура. При незабавна конфигурация на БГВ функцията COMFORT може да бъде активирана. 

Тази функция позволява подаването на БГВ възможно най-бързо, като поддържа котела топъл. Когато 

функцията е активирана, котелът се стартира, когато температурата на горещата вода е равна на зададената 

температура на БГВ; котелът спира, когато температурата на битовата гореща вода е с 8 ° C (фиксирана стойност) 

по-висока от зададената температура на БГВ. Ако загрятата вода не се консумира за един час, функцията 

COMFORT се деактивира автоматично. 

Конфигурация на котел (параметър SP: 02 = 1) 

Ако горещата вода се подава от съд за съхранение, поведението на цялата система се влияе от параметъра 

SP: 04, както следва: 

• Параметър SP: 04 = 0 - котел със стаен термостат. Както при системата за незабавна БГВ, потреблението на 

отопление се задейства от термостата. Котелната помпа се управлява от термостат на котела. Котелът ще 

осигурява гореща вода косвено при 70° С. Потребителят може да регулира температурата на горещата вода от 

настройките на котела. 

В случай на непрекъсната работа на котела с минимален капацитет в режим на БГВ, температурата на водата в 

инсталацията може да надвиши стойността от 70 ° С. Следователно, от съображения за безопастност, котелът 

ще се изключи (газовият клапан ще бъде затворен), когато температурата на водата достигне 73 ° C (фиксирана 
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стойност) циркулационната помпа ще продължи да работи. Ново запалване ще се извърши след като 

температурата на водата падне под 70 ° C 

В случай, че котелът е конфигуриран да работи с бойлер, функцията ANTILEGIONELLA се активира автоматично. 

Това означава, че температурата на котела ще се поддържа на максимална температура в продължение на 

един час, веднъж седмично. 

 

7.9.2 Работа в режим на отопление  
Котелът работи в този режим само когато е избран сезон "зима". За да изберете вида на отоплителната система 

(подово отопление или радиатори), параметърът SP: 01 ще бъде зададен на 0 или 1 (0 = отопление на 

радиаторите; 1 = подово отопление). Необходимостта от отопление възниква, когато температурата на 

отоплителния кръг достигне 6° C по-ниска от зададената за отопление на радиатори или 5°C – по-ниска от 

зададената за подово отопление. В същото време необходимостта от отопление приключва, когато 

температурният сензор в стаята измери температура на въздуха с 4° C по-висока за отопление с радиатори и с 

5°C по-висока за подово отопление от зададената температура на отопление. Циркулационната помпа ще 

работи непрекъснато. Ако външен температурен сензор е свързан към котела, той ще работи само когато 

температурата навън е по-ниска от зададената в стайния термостат. В противен случай, котелът няма да работи. 

7.9.3 Предварително зададени функции за безопастност на котела 
1. Функцията за защита от замръзване. В случай, че температурата на водата в системата падне под 9°C, 

котелът се запалва автоматично и работи докато достигне температура на водата 30°C. 

2. Функция за циркулация на топла вода и отоплителната система. Цикълът на циркулация започва само ако 

котелът е в състояние на РАБОТА. 

Цикъл на циркулация - работа с отопление - стартира (превключвателите на помпата в състояние ON), ако: 

 - температурата на загряване надвишава предварително зададения праг (приблизително 90 ° C). Цикълът на 

циркулация се прекратява, ако: 

 - температурата на нагряване е под предварително зададения праг (приблизително 80 ° C) 

Цикъл на циркулация - работа на БГВ - стартира (превключвателите на помпата в състояние ВКЛЮЧЕНО), ако:  

- температурата на нагряване надвишава предварително зададения праг (приблизително 80°C). Цикълът на 

циркулация се прекратява, ако: 

- температурата на нагряване е под предварително зададения праг (приблизително 75 ° C); 

Предимства: 

а) предотвратява застояване на водата при високи температури в топлообменника. По този начин значително 

намалява варовика. 

б) предотвратява вряща вода в топлообменника в обхват след нагряване. Тези предимства водят до защита на 

топлообменника. 

3. Системата за блокиране на помпата и трипътния вентил.  

Ако котелът не е имал цикъл на горене в продължение на 24 часа, помпата работи 12 секунди, за да не блокира. 

В това време трипътният вентил се активира и деактивира. 

4. След вентилация  

След всяко спиране на котела вентилаторът продължава да работи известно време, за да изхвърли напълно 

димните газове от котела и заедно с тях водната пара. По този начин се защитава електрическата управляваща 

верига на вентилатора и първичния топлообменник, който частично се охлажда. 

5. Функцията за предотвратяване на бактерии "Легионела"  

Тази функция е активна за работата на котела с бойлер за БГВ. При загряване на БГВ в бойлера, функцията 

ANTILEGIONELLA се активира автоматично. Това се прави веднъж седмично в продължение на един час, като 

температурата на бойлера се поддържа на стойност 65°C. 

6. Функция за обезвъздушаване  

Тази функция ще се активира всеки път, когато контролния панел бъде свален и е без захранване 

(умишлено от потребителя или неволно чрез падане на напрежението) в продължение на 100 секунди. 

Функцията ще се активира само ако, захранването е прекъснато, котелът е в състояние на изключване и 

е изпълнено условието за налягане (минимум 0,7 бара). 
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7.10 Регулиране на горивната смес и количеството при работа с пълна мощност 

Кондензацията на котела е фабрично настроена да работи с газ G20. Измерването на статични и динамични 

налягания от навлизане на газ в газовия клапан включва редица предходни операции: 

  - Затворете газовия клапан; 

  - повторете инструкциите в глава 5.9.1 подточки a, b, c, d. 

 

ЛЕГЕНДА 

1 - Допълнителен изход за измерване на изходното налягане 

2 - изход за изходящо налягане на газ 

3 - изход за налягане на газ 

A - винт за регулиране на максималното налягане 

B - Мини винт за регулиране на налягането. 

 

7.10.1 Измерване и регулиране на статичното налягане 

Измерването на статичното налягане на входа на газовия клапан се извършва по 

следния начин: фиг. 7.6: 

   - Разхлабете винта от позиция (3) на входа на газовия клапан с помощта на 

отвертка 1x5 mm; 

- Включете маркуча за измерване; 

  - Отворете газовия клапан; 

  - Проверете налягането на манометър. Статичното налягане при използване на природен газ G20 трябва да 

бъде в границите 25 ÷ 30mbar. Регулирането на налягането се извършва от газовия клапан, монтиран на 

веригата за подаване на гориво. 

 

7.10.2 Регулиране на сместа въздух - гориво при минимална работа 

 Минималната работна настройка е фабрично зададена (виж фигура 7.6) Неоторизираното и безпричинно 

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

гаранцията. 

Ако се счете за необходимо, повторете тази корекция. Продължете както следва: 

  - монтирайте сондата на газанализатора на димните газове в изхода на изпускателния комплект - фиг.5.7; 

  - пуснете котела и преминете в режим на работа – мин. мощност - сервизен параметър SP: 23=1; 

  - регулирайте количеството смес от въздух и газ чрез винта (B), така че CO2 от димните газове да бъде около 

8,2% ± 0,2%; 

 

7.10.3 Настройка на сместа въздух-газ при максимална работа 

Количеството газо-въздушна смес при максимална работа е фабрично зададено. В някои случаи е 

необходимо тази корекция да се повтори. 

Продължете по следния начин: 

- монтирайте сондата на газанализатора на димните газове в изпускателния комплект.  

- включете котела и преминете в режим на работа – макс. мощност - сервизен параметър SP: 23 = 2;  

- регулирайте количеството смес от въздух-газ във винта (A) с 2,5 mm, така че CO2 от димните газове да бъде 

около 8,8% ± 0,2% 
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Внимание! 

Всяка намеса или корекция на газовия клапан се извършва само от оторизирани 

сервизи/дистрибутори на Старт Еко ООД. 

 

7.11 Избор на работа на помпата 

При проектирането на отоплителната инсталация ще се вземат предвид хидравличните характеристики на 

помпата. 

 

 

 

 

 

 

 

Flow pump – дебит помпа Q [mc/h] 

Настройки на помпата: 

  Помпата може да бъде настроена с четири режима на работа (4 нива). 

   Таблица 7.4 - Режими на работа на помпата 

(*) фабрично зададен режим на работа. 

Настройката на работния режим се извършва: 

- кратко натискане на бутона на помпата ( ), преглежда се текущия режим на работа; 

- за да изберете друг режим на работа, задръжте за 10 секунди бутона ( ) (фиг. 7.6), след това натиснете 

кратко бутона ( ) и изберете желания режим (вижте табл. 7.4); 

  - запазването на работния режим е автоматично след освобождаване на клавиша ( ). Последният въведен 

работен режим ще бъде запазен. 

 

Настройката на режим на помпата трябва да се извърши когато котелът е в режим на 

циркулация на помпата. Циркулационният режим на помпата се активира с дълго натискане 

на клавиша J5 (MENU / OK) на контролния панел на котела, когато той е изключен или в режим 

на готовност. 

UPM3 Flex As 
[m] 

Червена 
LED 1 

Жълта 
LED 2 

Жълта 
LED 3 

Жълта 
LED 4 

Жълта 
LED 5 

4        

5*         

6          

7         



Старт Еко ООД 

ТЕХНИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО НА МОНТАЖ,  
ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДРЪЖКА 

 
КОНДЕНЗНИ ГАЗОВИ КОТЛИ  

MKDENS ТИП C38 

Издание: 1 

Ревизия: 3 

Код на формуляра: 
 F-POV05-08 

Дата: 11/01/2021 

Страница: 45/68 
 

45 

 

Когато помпата работи, LED1 е зелен. Останалите 4 светодиода са жълти и светят в зависимост от енергийния 

етап (P1), на който помпата работи - таблица (7.5). 

Таблица 7.5 Значение на светодиодите на помпата 

 

Дисплей Значение Производителност в % от P1MAX 

1 LED мига в зелено 
В режим на готовност (само 

външни команди) 
0 

1 LED зелено + 1 LED жълто Ниска производителност 0-25 

1 LED зелено + 2 LEDs жълто Ниска средна производителност 25-50 

1 LED зелено + 3 LEDs жълто Висока средна производителност 50-75 

1 LED зелено + 4 LEDs жълто Висока производителност 75-100 

 

 

 

Указание! 

За да спестите енергия и да поддържате нисък шум на работа, изберете възможно най-ниско 

ниво на работа на помпата в зависимост от спецификата на отопл. система. 

 

Кодове за грешки в помпата. 

Ако помпата е открила една или повече грешки, LED 1 се променя от зелен в червен. Когато грешката е активна, 

светодиодите показват типа грешка, както е показано в таблица (7.6). Ако едновременно се активират няколко 

аларми, светодиодите показват грешката с най-висок приоритет. 

Дисплей Значение Действие помпа Решение 

1 LED червена + 
жълта (LED 5) 

Роторът е 
блокиран 

Помпата се опитва да 
рестартира на всеки 1,5 
секунди 

Изчакайте или 
разблокирайте вала 
на ротора 

1 LED червена + 1 
жълта (LED 4) 

Захранването е 
твърде ниско 

Това е предупреждение, но 
помпата продължава да работи 

Проверете 
захранването 

1 LED червена + 1 
жълта (LED 3) 

Електрическа 
грешка 

Помпата е спряла, защото 
захранващото напрежение е 
твърде ниско или има 
неправилно подаване 

Проверете 
напрежението / 
сменете помпата 

 

7.12 Настройка на допълнителни функции 

Настройката на допълнителни функции на котела се извършва от менюто "SERVICE" (Услуги). 

 

7.12.1 Настройка режим на работа на котела: 

  Режим на работа: 

  - Влезте в подменю SERVICE (Услуги); 

  - Параметър SP: 02 = 1; 

  - Параметър SP: 04 = 0 - котел с термостат. В този случай работата на котела се задейства от термостата.  

Помпата на котела се управлява от термостата на котела. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Максималната температура на топлата вода, подавана от котела, е 70°C. 
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7.12.2 Регулиране на максималната и минималната скорост на вентилатора 

Режим на работа: 

- Въведете подменю “SERVICE”; 

- параметър SP: 08 - контрол на максималната скорост, режим на отопление;  

- параметър SP: 09 - управление на максимална скорост, режим на БГВ; 

- Параметър SP: 10 - Регулиране на минималната скорост, режим на отопление / БГВ. 

- Length of  coaxial kit - Дължина на коаксиален комплект 

- Length of dual kit - Дължина на двоен комплект 

- Fan speed - Скорост на вентилатора 

 

7.13 Инсталиране на стаен термостат и външен сензор 

Монтажът на стайния термостат се извършва съгласно инструкциите, описани в глава. 5.9 . 

Таблица 7.2 

Дължина на 
коаксалния 
комплект 

Скорост на вентилатора 
[RPM]x100 

Скорост на вентилатора 
[RPM]x100 

Скорост на вентилатора 
[RPM]x100 

C38GC25 C38GC29 C38GC325 

 SP: 08 SP: 09 SP: 10 SP: 08 SP: 09 SP: 10 SP: 08 SP: 09 SP: 10 

1-3 м 53 53 14 58 58 14 65 65 15 

20 м 59 58 14 - - - - - - 

Дължина на 
двойния 

комплект 

Скорост на вентилатора 
[RPM]x100 

Скорост на вентилатора 
[RPM]x100 

Скорост на вентилатора 
[RPM]x100 

C38GC25 C38GC29 C38GC325 

 SP: 08 SP: 09 SP: 08 SP: 09 SP: 10 SP: 10 SP: 09 SP: 10 SP: 10 

1-5 м 52 54 - - - - - - - 

 

7.14 Проверка на характеристиките за безопастност 

Проверете работата на предпазния клапан, почистете го или го сменете, ако не работи поради износване. 

7.15 Тест за теч на изпускателната система 

  Този тест се извършва с помощта на газанализатор от оторизирания сервиз, който извършва пускането в 

експлоатация на котела. Поставете сондата на газанализатора във изхода за входящ въздух на коляното на 

димоотвода / изходящи газове.  

7.16 Безопасно изключване на котела 

Ако крайният потребител установи, че устройството не е в изправност, ако се показват многократно кодове за 

грешки, той трябва да спре работата на котела в най-кратки срокове и при максимални условия на сигурност. 

Потребителят трябва да направи следното: 

- Да натисне бутона POWER и да прекъсне работата на котела; 

- Да изключи захранването на електричество, като изключи щепсела (когато е подходящо); 

- веригата за подаване на гориво се прекъсва чрез затваряне на газовите клапани;  

- Циркулацията на БГВ и отоплението се прекъсва чрез затваряне на тези вериги; След като спре котела в 

максимална безопастност, потребителят да се свърже със сервизната компания, която обслужва сервизно 

котела. 

7.17 Обучение на потребителите  

Задължително при пускането му в експлоатация оторизирания дистрибутор/сервиз трябва да инструктира 

получателя подробно за следните проблеми:  

  A. Процедура за безопасно включване и изключване на котела, като се проверяват главно следните елементи:  

- електроснабдяване; 

- подаване на гориво (газ); 

- захранване и зареждане на отоплителния кръг; 

- пълнещият клапан трябва да бъде затворен; 

- налягане в системата (1,5 ÷ 2 бара); 

- клапаните на горещата вода, които трябва да са отворени. 
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B. Режимът на работа на котела и възможни проблеми, които могат да възникнат.  

Г. Ще бъде обяснено и какво означава всеки бутон или индикатор на контролния панел. 

Д. Предупреждава получателя, че понижението на налягането на водата в системата трябва да бъде 

компенсирано чрез допълване, преди отново да се използва котелът. 

Е. Предупреждава по отношение на работата на системата, монтирана на входа/изхода за въздух/газ. Обърнете 

специално внимание, че тяхната промяна е забранена. 

Ж. Препоръчва се получателят да извършва профилактика поне веднъж годишно, за да се провери работата на 

котела от оторизирания дистрибутор/сервиз. Обърнете специално внимание, че тяхната подмяна е 

забранена. 

З. Оторизирания дистрибутор/сервиз предупреждава за предпазните мерки, които трябва да се вземат срещу 

замръзване. 

И. Предоставена е инструкция за употреба на котела. 

В края на инструктажа се подписва протокол за въвеждане в експлоатация (табл.4.1), в който клиентът се 

подписва, че е разбрал как да работи и експлоатира котела. Този лист се подписва и от лицето, извършващо 

въвеждането в експлоатация и провело обучението. Лицето, което извършва пускането в експлоатация, има 

право да откаже пускането в експлоатация на котела, ако установи нередности и няма да подпише протокола 

за въвеждане в експлоатация до отстраняването им от клиента. 

 

7.18 Условия за качество и гаранция 

Търговска компания KÖBER LTD - VADURI BRANCH като производител и СТАРТ ЕКО ООД като вносител, 

гарантират правилното функциониране на котела при спазване инструкциите за инсталиране, пускане в 

експлоатация и експлоатация, посочени в „гаранционния сертификат“ от производителя и подписани при 

пускането в експлоатация. 

Внимание! 

Неспазването на това води до загуба на гаранция. 

Гаранцията не покрива щети, които са отговорност на доставчиците на комунални услуги, както 

и щети поради неправилно използване от потребителя: 

   претенции, които не могат да бъдат предявени на производителя: 

 причинени от конструктивни недостатъци на инсталацията, към която е свързан котела, причинени от 

доставчиците на комунални услуги (доставчик на водоснабдяване; доставчик на газ; доставчик на 

електроринергия); 

 повреди в резултат на неправилен монтаж и пускане в експлоатация (при други категории газове, други 

хидравлични схеми на функциониране или други конфигурации на всмукване и извеждане на димните 

газове); 

 неправилна работа след доставка; 

 Неподходящи условия за съхранение до въвеждане в експлоатация; 

 монтаж или пускане в експлоатация от неоторизиран сервиз; 

 неправилни условия за монтаж, включително повреди поради замръзване на инсталацията; наслагване 

от мръсотия, котлен камък и др.; 

 повреди, причинени от повреда в електрическото захранване, липса на заземяване или колебания на 

напрежението от мрежовото захранване; 

 дефекти поради природни електрически явления (мълния) 
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8. ПРОВЕРКА И ПОДДРЪЖКА 

8.1 Интервали за проверка и поддръжка 

Близо до датата PTI, на дисплея ще се покаже мигаща икона ( ) - СЕРВИЗ, ако котелът е в режим на готовност, 

ще мига и символ " ". За да запазите гаранцията, моля, обадете се на оторизирания сервиз, който е въвел 

в експлоатация котела, за извършване на задължителната техническа профилактика (PTI ). 

 В случай, че не извършите необходимия PTI навреме (на всяка 1 година +/- 2 седмици), за да защитите котела 

от потенциални повреди, които не са обхванати от гаранцията (запушване на топлообменници и системи за 

рекуперация на топлина, натрупвания вътре в помпата, което може да доведе до непоправими повреди и т.н.), 

тогава специфичната мощност на котела ще се намали до 20-25% от максималните стойности за СН и БГВ и 

котелът вече няма да работи с максимална мощност. 

За да премахнете от котела съобщението за задължителна профилактика, както и да валидирате PTI и да 

активирате следващия брояч на време от прибл. 1 година +/- 2 седмици, използвайте комбинацията от 

клавиши: натиснете едновременно клавишите POWER и IN за 4 секунди / SU (зима / лято). 

Задължително е периодичният технически преглед (PTI) да се извършва според съществуващото 

законодателство. За гаранционния период периодичната профилактика на котела (VTP) се извършва от 

компании, одобрени от KÖBER S.R.L. - ВАДУРИ БРАНЧ и СТАРТ ЕКО ООД. 

За да отговаряте на изискванията за експлоатационна безопастност, надеждност и дълъг живот, препоръчваме 

годишна профилактика на котела, която се извършва САМО от оторизиран сервиз. Затова препоръчваме да 

подпишете договор за поддръжка и обслужване. Препоръчва се тази профилактика да се извърши преди 

студения сезон, когато котелът ще бъде ползван най-много. 

 

Опасност! 

Работите по профилактика, поддръжка и ремонт са разрешени само за оторизиран 

сервиз. Неспазване сроковете на профилактиката води до влошаване техническите 

показатели на котела. За да се насладите на всички функции на котела възможно най-

дълго, се препоръчва да използвате оригинални резервни части. 

 

8.2 Инструкции за безопастност 

Преди началото на профилактиката, се извършват следните действия: 

- Изключете главния превключвател; 

- Изключете газовия клапан; 

- Затворете крановете на отоплителните изводи, както и клапата за пълнене на котела. След приключване на 

всички дейности по проверка и поддръжка, се вземат предвид етапите от въвеждането в експлоатация (глава 

7). 

 

Опасност! Опасност от смърт от токов удар. 

 

 

8.3 Действия при профилактика 

За работи по поддръжката на котела трябва да се предприемат следните стъпки:  
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Таблица 8.1 Стъпки за работа по поддръжката 

Номер Работен етап Е направен: 

1.  
Въвеждане в експлоатация от  оторизиран 

сервиз 
 

Проверка 

2.  
Прекъсване на захранването от мрежата и 

прекъсващо захранването с газ 
 

* 

3.  
Затваряне на крана на съответната 

инсталация; намаляване на налягането на 
котела; 

 
* 

4.  
Проверете и почистете първичния 

топлообменник 
* 

5.  
Проверка на електрода за запалване / 

йонизация 
* 

6.  Проверете налягането в разширителния съд * 

7.  Проверка на вторичния топлообменник * 

8.  Проверете дебитомера * 

9.  
Проверете връзките на отоплителния кръг и 

топлата вода 
 

* 

10.  Проверете и почистете капака на конденза * 

11.  Проверка на предпазните елементи * 

12.  Проверете електрическите връзки * 

13.  Проверете херметичността и клапана * 

14.  
Проверка на функцията за затваряне на 

клапана 
* 

15.  
Проверка на инсталацията на димните 

газове 
* 

16.  
Проверете устройствата за настройка (стаен 

термостат, външен сензор), ако е приложимо 
* 

 

Внимание! 

  За почистване на котела препоръчваме следните методи: Външно - неабразивни почистващи 

препарати (посочени разтвори от типа PRONTO); Вътрешно - специални продукти за химическо 

почистване на термични инсталации (виж глава 5.1.2). 

 

8.4 Проверка и почистване на горивната камера  

Проверката на горивната камера се извършва от 

оторизиран сервиз. Почистването на горивната 

камера не трябва да се извършва ежегодно, но за да 

се изпълнят изискванията за безопастност е 

задължителна проверка на елементите по-долу и 

извършване на поддръжка. 

Ако по време на годишната проверка има нагари, 

наблюдавани в горивната камера, е необходимо 

предварително изсмукване на тези отлагания, ако е 

необходимо, намотките на топлообменника се 

почистват (фиг. 8.1) с помощта на гъвкава неметална 

четка. 

Ако чрез изсмукване и почистване с четка отлаганията не се отстранят, е необходимо да се използват средства 

за почистване: CLEANEX OXI B и CLEANEX OXI A или аналози. 

Уплътнител за 

премахване на 

димните газове 

Серпентини за 

горивната камера 
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Процедурата за почистване е следната: 

1 Напръскайте CLEANEX OXI B директно върху повърхността, която трябва да се почисти, докато не се намокри 

напълно и я оставете да действа в продължение на 5 до 15 минути в зависимост от консистенцията на 

отлаганията. 

2 Изплакнете с вода и незабавно използвайте CLEANEX OXI A чрез пръскане.  

3 Оставете да действа 2-5 минути в зависимост от консистенцията на отлаганията. 

4 Извършете окончателното изплакване с много вода. В зависимост от консистенцията на отлаганията може 

да се наложи операцията да се повтори. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Не използвайте KLEENEX OXI A за по-дълъг период от посочения. 

Изолация: 

Изолацията на топлообменника (разположен в дъното на горивната камера) трябва да се проверява 

ежегодно; ако показва признаци на повреда, тя трябва да бъде заменена задължително. Ако капакът за 

конденз, разположен в кондензната верига, се е задръстил и е причинил повишаване на нивото на конденз в 

горивната камера, изолацията на топлообменника задължително трябва да бъде сменена. 

Уплътнение на димоотвода: 

Ако показва признаци на повреда, то задължително трябва да бъде сменено (разположено в горната част на 

горивната камера). 

 

 

Уплътнение на капака на горивната камера (силиконова гума): 

Ако показва признаци на повреда, задължително трябва да бъде заменено. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Силиконовият уплътнител за капак 

трябва да се сменя задължително 

веднъж на две години. 

 

Горелката: 

Горелката не изисква никаква поддръжка. 

Ако повърхността на горелката е повредена, 

капакът на горивната камера трябва да бъде сменен 

(фиг. 8.2) 

  

Изолационна 

горивна камера 

горелка/запалка 

Уплътнение на капака на 

горивната камера 

(силиконова гума) 
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8.5 Проверете и регулирайте електрода за запалване / йонизация 

  Проверката на електрода за запалване / йонизация включва 

следните операции, фиг. 8.3:  

- изключете котела от бутона POWER и изключете захранването; 

- затворете газовия клапан; 

- свалете предния капак и капака на камерата под налягане; 

- изключете щепсела (1) от електрода (4) йонизация / запалване (5) и 

заземяващ кабел (2); 

- Развийте фиксиращите винтове (3) и извадете електрода. 

Проверете дали електродите за запалване / йонизация нямат 

отлагания от алуминий или пукнатини в керамичния материал. Ако 

сметнете за необходимо, сменете електрода за запалване / 

йонизация. Операциите за инсталиране на нов йонизационен или 

запалителен електрод се извършват в обратен ред. Смяната на 

графитните уплътнения е задължителна. 

8.6 Проверете налягането в разширителния съд  

Проверката на налягането включва следните операции, фиг. 

8.4: 

- Инсталацията трябва да се изпразни, докато посоченото 

налягане стане "0". 

- разхлабване / махнете капака и капака на камерата под 

налягане; 

- измерване налягането в разширителния съд  до 

измервателния нипел (1); 

Ако налягането в разширителния съд е по-малко от 0,5 бара, 

пристъпете към повишаването му, за да получите налягане от 1 

бар (максималното допустимо налягане в разширителния съд). 
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8.7 Проверка на топлообменника за топла вода 

Тя включва следните операции (фиг. 8.5): 

- изключете и изпразнете котела; 

- разхлабете винтовете (1) и извадете пластинчатия 

топлообменник (2); 

- проверете дали има замърсяване в топлообменника. 

Почиствайте с подходящи препарати. Ако сметнете за 

необходимо, сменете плоския топлообменник; 

- Монтира се в обратен ред. 

 

 

Внимание! 

Поставете уплътненията на топлообменника за топла вода. 

 

8.8 Проверка на дебитомера 

Тя включва следните операции (фиг. 8.5): 

- изпразнете котела; 

- отстранете сензора на Хол (6) на хидроблока; 

- Развийте комплекта (5), съдържащ цедка; 

- демонтирайте тази конструкция с помощта на гаечни ключове 13 мм и 19 мм; 

- Почиствайте всеки компонент, особено цедките (3 и 4) със саниращ разтвор; 

- измийте с вода; 

- монтажът е в обратен ред. 

 

8.9 Проверка на връзките на отоплителния кръг и топлата вода 

- напълнете отоплителния кръг и кръга за топла вода и проверете; 

- проверете херметичността на всички хидравлични връзки и възли с резба, тръби и фитинги за сензори за 

топла вода и температура. 

 

8.10 Проверете и почистете клапана на конденза 

  Проверете дали кондензният отвор няма отлагания, извадете пластмасовата топка и я измийте (за да не се 

изплъзне топката в сифона). 

8.11 Проверка на предпазните елементи 

Проверете предпазния клапан дали е изправен и евентуално го сменете, ако не работи поради износване. 

Внимание! 

Проверката / подмяната на температурните сензори предполага пълното изпразване на 

котела. 

 

 

8.12 Проверка на електрическите връзки 

- проверете дали електрическите връзки са добре направени; 

- проверете целостта на кабела. 
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8.13 Проверка на херметичността и газовия клапан  

Проверете херметичността на газовата тръба и газовия клапан, работното налягане, с разпенване (емулсия на 

вода и сапун). 

8.14 Проверка на функцията за затваряне на клапана 

- пуснат в експлоатация котел; 

- изключете котела от бутона Power; 

- Трябва пламъкът да изгасне бързо и равномерно; 

 

8.15 Проверка на херметичността на димните газове  

- сондата на газанализатора е поставена във входа за измерване на въздух от комплекта въздух / газ / вход / 

изход (виж фиг.5.2). За да се провери херметичността, тя измерва концентрацията на O2 от канала за всмукване 

на въздух. Тя трябва да бъде минимум 20,6% O2. 

 

9. ОПИСАНИЕ НА ГРЕШКИ И КАК ДА СЕ ИЗЧИСТЯТ/ОТСТРАНЯТ 

Възможните системни грешки се обозначават със следните кодове, появяващи се на дисплея. Значението на 

сигналите за грешка, появяващи се на дисплея, е обяснено в таблица 9.1. 

Забележка: 

- I - информационни грешки: тези грешки не спират котела и сигнализират за някакъв проблем; 

-N - нормални грешки: Тези грешки предотвратяват неправилната работа на котела; 

-C - Критични грешки: тези грешки незабавно спират работата на котела и системата блокира; 

- Експлоатациите, които зависят изключително от веригата на БГВ (E36-E37, E46-E47), се считат за информативни, 

ако работят за веригата на отопление или нормални ако работят БГВ веригата. 

 

Код Клас 
Енергонезавис

има 
Значение Режим на нулиране 

 
E01 

 
C 

 
ДА 

-качеството на захранването не е в 
параметрите; 

- връзката между електронната 
платка и контакта не е правилна, 

създавайки лош контакт 

Автоматично нулиране 
до изчезването на 

причината 

 
E02 

 
C 

 
НЕ 

- отказ на електронната платка 
поради електромагнитни смущения 

във външната система за 
захранване на котела. На една и 

съща електрическа верига с котела 
има потребители, генериращи 

такива смущения: пералня, 
климатик или др.) 

Автоматично нулиране 
до изчезване на 

причината 

E04 C НЕ 

-разкъсване на лентовия кабел 
между електронната платка и 

дисплея; 
- клавиши на заключения дисплей 
(ръчно или механично заключени 
при натискане на дисплея). Всеки 

бутон, натиснат повече от 17 
секунди, показва грешка E04 

Автоматично нулиране 
до изчезване на 

причината 
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E06 C НЕ 

- Често нулиране на електронната 
платка. За 3 часа повече от 75 пъти 

нулиране, поради факта, че 
захранването не е в параметрите. 

Ръчно анулиране от 
RESET бутона 

Е07 N НЕ 

-EEPROM параметрите на 
производителя и / или инсталатора 
са повредени поради неадекватна 
комуникация между процесорите. 

Ръчно нулиране от 
RESET бутона 

 
 
 
 
 

Е08 

 
 
 
 
 

C 

 
 
 
 
 

ДА 

-EEPROM параметърът на 
инсталатора е повреден поради 

неправилна връзка в захранващата 
верига 230 V между електронната 

платка и захранването или друг 
полеви елемент, захранван от 230V 

в котела; 

Ръчно нулиране от 
RESET бутона 

 
 
 
 

Е10 

 
 
 
 

N 

 
 
 
 

НЕ 

-налягане на водата в системата е 
по-малко от 0,8 бара (поради 

отоплителната система); 
- налягането на водата в системата е 

по-високо от 3,5 бара (поради 
отоплителната система); 

- захранващ кабел на сензора за 
налягане с несъвършен или 

прекъснат контакт; 
сигнал за грешен сензор за 
налягане (декалибриране) 

Автоматично нулиране 
до изчезване на 

причината 

 
 
 

E11 

 
 
 

N 

 
 
 

ДА 

Бързото повишаване на 
температурата на изходната вода 

(нисък дебит или блокиране на 
помпата - опция с превключвател на 

потока) 

Автоматично нулиране 
до изчезването на 

причината 

 
 

E13 

 
 

N 

 
 

НЕ 

Разликата в температурата на кръга 
/ връщащата вода е твърде висока, 

причинена от: въздух в 
инсталацията; Потокът на СН е 

твърде нисък; ниско налягане на 
инсталацията; температурен датчик 

е дефектен. 

Автоматично нулиране 
до изчезването на 

причината 

E15 N ДА 
Без признаци на воден поток при 
активиране на помпата на котела 

Ръчно анулиране от 
RESET бутона 

 
 
 
 
 
 

E20 

 
 
 
 
 
 

C 

 
 
 
 
 
 

ДА 

-Флаг (повреда на пламъка след 3 
опита за запалване), причинен от: 
-проблеми в газоснабдителната 

мрежа: липса на газ; ниско налягане 
на газ в мрежата; газомер / 

дефектни мрежови регулатори; 
наличие на конденз (вода) в 

горивния газ; 
-проблеми с елементите на 

веригата за вътрешно горене на 
котела: връзки / електроди / 

трансформатор за запалване / 
пластина; Специфични 

кондензационни котли: проблеми с 
изтичането на конденз. 

Ръчно анулиране от 
RESET бутона 
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E22 

 
 

C 

 
 

ДА 

-защита във фазата на откриване на 
пламъка, невалиден сигнал за 

йонизационен ток. 

Ръчно анулиране от 
RESET бутона 

E23 C ДА 
- текущата йонизация извън цикъла 

на горене. 
Ръчно анулиране от 

RESET бутона 

E25 C НЕ 

- изменение на напрежението на 
захранването / прекъсвания / 

пропуски / вариации на честотата / 
по-високите / по-ниските честоти от 
стандартните могат да доведат до 
постоянно блокиране на грешката 

E25, в зависимост от състоянието на 
котела. 

Ръчно анулиране от 
RESET бутона 

 
 
 
 

Е26 

 
 
 
 

C 

 
 
 
 

ДА 

-Емисии на димни газове: 
неправилно инсталиран комплект; с 

неправилна дължина или наклон; 
- прекъснатият източник на въздух; 

- активиране на термостата при 
прекалено висока температура; 

термостат с дефектна температура 

Ръчно анулиране от 
RESET бутона 

 
Е30 

 
N 

 
ДА 

Неизправност на датчика за 
димните газове 

Ръчно анулиране от 
RESET бутона 

 
 

Е31 

 
 

N 

 
 

НЕ 

Неизправност в сензора за 
температура на връщащата вода 

Автоматично нулиране 
до изчезването на 

причината 

 
 

Е32 

 
 
I 

 
 

НЕ 

Неизправност в сензора за 
температура на връщащата вода 

Автоматично нулиране 
до изчезването на 

причината 

 
 

Е35 

 
 
I 

 
 

НЕ 

Дефектен сензор за външна 
температура 

Автоматично нулиране 
до изчезването на 

причината 

 
 

Е36 

 
 

N,I 

 
 

НЕ 

Неизправност на сензора за 
температурата на БГВ 

Автоматично нулиране 
до изчезването на 

причината 

 
 

Е37 

 
 

N,I 

 
 

НЕ 

Датчикът за температура на котела 
1 е повреден 

 

Автоматично нулиране 
до изчезването на 

причината 

 
 

Е38 

 
 

N,I 

 
 

НЕ 

Неизправност на датчика за 
температурата на котела 2 

 

Автоматично нулиране 
до изчезването на 

причината 

 
 

Е40 

 
 

N 

 
 

ДА 

Температурата на димните газове е 
твърде висока 

Ръчно нулиране от 
бутона RESET, до 

изчезване на причината 

 
Е41 

 
N 

 
НЕ 

CT температурата на отопление / 
загряване е твърде висока или 

твърде ниска 

Автоматично нулиране 
до изчезването на 

причината 

 
 

Е42 

 
 
I 

 
 

НЕ 

Температурата на  отоплителния 
кръг е твърде висока или твърде 

ниска 

Автоматично нулиране 
до изчезване на 

причината 

 
 

Е45 

 
 
I 

 
 

НЕ 

Външната температура е твърде 
висока 

Автоматично нулиране 
до изчезването на 

причината 

 
 

Е46 

 
 

N,I 

 
 

НЕ 

Температурата на БГВ е твърде 
ниска / висока 

Автоматично нулиране 
до изчезването на 

причината 
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Е47 

 
 

N,I 

 
 

НЕ 

Посочените стойности в сензор 1 за 
температурата на котела са твърде 

ниски / високи 

Автоматично нулиране 
до изчезването на 

причината 

 
 

Е48 

 
 

N,I 

 
 

ДА 

Стойностите от сензора за 
температурата на котела 2 е твърде 

ниски / високи. 

Автоматично нулиране 
до изчезването на 

причината 

 
Е50 

 
N 

 
ДА 

-проблеми на захранването на 
вентилатора; 

-Функционални проблеми. 

Ръчно анулиране от 
RESET бутона 

 
Е51 

 
N 

 
ДА 

Грешка в командата / състоянието 
на вентилатора 

Ръчно анулиране от 
RESET бутона 

 
 

Е52 

 
 

N 

 
 

ДА 

- Неправилно функциониране на 
вентилатора 

- напр. скоростта на вентилатора е 
настроена грешно 

Ръчно анулиране от 
RESET бутона 

 
Е88 

 
I 

 
ДА 

Това ще покаже необходимостта от 
въвеждане в експлоатация 

Ръчно анулиране от 
RESET бутона 

 

9.1 След като котелът започне да работи, на дисплея не се появява нищо 

а) Проверете захранващия кабел;  

б) проверете лентовия кабел между 

дънната платка и дисплея дали е 

поставен правилно в конектора на 

дънната платка и дисплея;  

в) Проверете предпазителите, които се 

намират на платката входа; 

(Фиг. 9.1). Измерете с волтметър 

напрежението. Трябва да е 230V.  

 

г) Ако не отговаря, сменете предпазителите 

и проверете за напрежение в мрежата. 

д) Проверете дали платката е гореща и дали 

процесорът отдясно излъчва топлина 

(вижте фиг. 9.1). Ако не е така, заменете в 

следния ред: 

- лентов кабел; 

- дисплей; 

- електронна платка; 

 e) Проверете дали сензорът за налягане не е в късо съединение. За 

това извадете конектора на сензора за налягане. Ако на 

дисплея се появи грешка E10, сензорът за налягане трябва да 

бъде сменен. Ако грешката продължава, сменете 

електронната платка. 

Подмяната на електронната платка включва следните 

операции (фиг.9.2):  

- изключете котела от захранването; 

- свалете предния капак / капак; 

- разхлабете винтовете (1); 

- изключете лентовия кабел (2), изключете всички конектори 

на платката и разхлабете винтовете (5); 

- премахнете електронната платка (6). 

Проверете наличието 

на напрежение 

Проверете дали 

процесорът излъчва 

топлина 

фиг.9.1 Електронна платка 
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Инсталирането на електронната платка е в обратен ред за демонтаж, свързването на електронната платка ще 

съответства на схемата на свързване 10.1 

 

 

9.2 Възникна грешка E01 (самовъзстановена грешка при изчезването на причината)  

   -качеството на захранването не е в параметрите;  

- връзката между електронната платка и електрическия контакт не е правилна, създавайки несъвършени 

контакти.  

Грешка E01 се генерира от: 

- неправилен контакт на веригата със захранването, който генерира прекъсвания на напреженията на 

захранването на малки интервали; 

- неизправност на захранващия модул. 

- проверка на електрическите контакти на мрежата; 

- проверете контактите от панела на веригата за захранване на котела.  

ЗАБЕЛЕЖКА: Всеки неправилен контакт може да причини кратки прекъсвания на захранването. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако в рамките на 3 часа има повече от 75 пъти нулиране (поради факта, че захранването не е в 

параметрите), котелът ще влезе в грешка E06, която изисква ръчно нулиране. 

 

9.3 възникна грешка E02 (автоматично нулиране при изчезването на причината) 

Грешка E02 се генерира от: 

Състояние на отказ на електронната платка поради електромагнитни смущения във външната система за 

захранване на котела. На една и съща електрическа верига с котела има потребители, генериращи такива 

смущения: пералня, климатик или други уреди. 

- отказ на електронната платка поради прекомерна влажност вътре в електронната кутия (не се спазват 

условията на средата за инсталиране на котела). 

 

Отстраняване: 

- електрическото захранване / захранване на котела се препоръчва да бъде по отделен маршрут, директно до 

разпределителното табло на сервизно поставено и задължително заземяване. Заземяването може да се 

провери с волтметър между вериги съответно фаза към неутрал или фаза към заземяване. Напрежението 

трябва да е равно. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако в рамките на 3 часа има повече от 75 прекъсвания (поради факта, че захранването не е в 

параметрите), котелът ще влезе в грешка E06, която изисква ръчно нулиране. 

ЗАБЕЛЕЖКА! За да се покаже на клиента, че системата за електрозахранване на котела е дефицитна, е 

възможно по ваше желание да инсталирате защита за захранването с галванично покритие на Kober.  

9.4 Възникна грешка E04 (самовъзстановяваща се грешка при изчезването на причината) 

Грешка E04 се генерира от: 

-разкъсване на лентовия кабел между електронната платка и дисплея;  

- клавиши на заключения дисплей (ръчно или механично заключени клавиши при натиск на дисплея). Всеки 

бутон, натиснат повече от 17 секунди, показва на дисплея грешка E04. 

Отстраняване: 

- Ако грешката E04 се запази след освобождаване при натиск върху бутоните на дисплея (ръчно или механично 

заключен от натиск на дисплея) и нулиране от клавиша RESET, сменете лентовия кабел и / или дисплея (позиция 

2, 4, фигура 9.2). 

-Ако ситуацията продължава, тогава конекторът на електронната платка може да има повреда (несъвършен 

контакт). Това е възможна причина, но изключително рядко срещана.  

Най-честата причина се дължи на ръчната работа с клавиатурата.  

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако в рамките на 3 часа има повече от 75 пъти нулиране (поради факта, че захранването не е в 

параметрите), котелът ще влезе в грешка E06, която изисква ръчно нулиране 

 

9.5 Възникна грешка E06 (възстановена ръчно с RESET бутона )  

Грешка E06, създадена от: 
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Ако в рамките на 3 часа има повече от 75 пъти нулиране (поради факта, че захранването не е в параметрите), 

котелът ще влезе в грешка E06, която изисква ръчно нулиране. 

ЗАБЕЛЕЖКА! За да се покаже на клиента, че системата за електрозахранване на котела е дефицитна, е 

възможно по ваше желание да инсталирате защита за захранването с галванично покритие на Kober. 

Отстраняване: Вижте точки 9.2, 9.3, 9.4. 

 

9.6 Възникна грешка E07 (възстановена ръчно грешка, ключ RESET)  

Грешка E07 се генерира от: 

- Фабричните настройки и/или на инсталатора на контролера са повредени поради неправилна комуникация 

между процесорите. 

 

Отстраняване: 

- влизане в менюто за обслужване за проверка на параметрите (виж таблица 6.3 разд. 6.2.6) и потвърждаване 

на настройките. Ако грешката продължава след изпълнение на описаните по-горе стъпки, сменете 

електронната платка (вижте фигура 9.2)  

 

9.7 Възникна грешка E08 (възстановена ръчно грешка, ключ RESET) Грешка E08 се генерира от 

- Параметрите на контролера са повредени поради неправилна връзка на веригата за захранване 230 V между 

електронната платка и захранването или друг полеви елемент, захранван от 230V, в котела. 

Отстраняване: 

- натиснете клавиша RESET. Ако грешката продължава след натискане, сменете електронната платка (вижте 

фигура 9.2) 

 

9.8 Възникна грешка E10 (самовъзстановяваща се грешка при изчезването на причината) 

   Грешка E10 се генерира от: 

  - водното налягане в системата е по-малко от 0,8 бара;  

- налягането на водата в системата е по-високо от 3,5 бара; 

- захранващ кабел на сензора за налягане е с нарушен или прекъснат контакт; 

- грешен сигнал на сензора за налягане (декалибриране). 

- налягането в системата се възстановява. Препоръчителна стойност 1,1-1,5 бара; 

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

- подмяна на сензора за налягане. Проверете дали чрез премахване на конектора на сензора за налягане на 

дисплея се показва налягането от 0 bar, съответно грешка E10.  

Смяна на сензор за налягане (3) фиг.9.3 включва 

следните операции: 

- изключете котела; 

- Затворете вентила на отоплителния кръг и горещата 

вода, източете котела; 

- свалете предния капак, сгънете електронната кутия; 

- изключете сензора за налягане (3); 

- отстранете сензора. 

Сензорът за налягане на монтажа (3) е в обратен ред на 

монтиране. 

 

9.9 възникна грешка E11 (самоанулираща се грешка 

при изчезването на причината) 

  Грешка E11 се генерира от: 
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- Бързо повишаване на температурата на изходящата вода. Котелът влиза в грешка E11 по време на горене или 

веднага след приключване на търсенето, разликата между температурата на потока и връщането е по-голяма 

от 50°C и/или повишаването на температурата е по-голямо от 90°C в рамките на 1,5 секунди. 

- Проблеми с преминаването в отоплителния кръг. 

Отстраняване: 

- проверете непрекъснатостта на захранващия кабел на помпата. Кабелът или помпата се подменят в 

зависимост от резултата при проверката. Препоръчваме да проверите непрекъснатостта на трите безжични N, 

L и заземяването, като ги преместите; 

- отстранете въздуха от системата; 

- Проверете дали няма запушване на отоплителния кръг (радиатори, филтри или задръстени канали, 

еднопосочни клапани, залепени клапани). 

- налягането в системата се възстановява. Препоръчителна стойност 1,1-1,5 бара. 

- Проверете дали няма запушване на отоплителния кръг (радиатори, филтри или задръстени канали, 

еднопосочни клапани, залепени клапани). 

- проверете дали топлообменникът не е запушен, ако е запушен, пристъпете към почистване или смяна. 

- проверете непрекъснатостта на захранващия кабел на превключвателя на потока и в зависимост от резултата, 

заменете кабела или превключвателя на потока. 

 

9.10 Възникна грешка E13 (самовъзстановяваща се грешка при изчезването на причината) 

Грешка E13 се генерира от: 

- твърде висока разлика в температурата между изходящата и връщащата вода на отоплитения кръг.  

- въздух в системата; 

- нисък дебит на топлоносителя; 

- Ниско налягане в системата; 

- дефектен сензор за температура. 

 

Отстраняване: 

- премахнете въздуха от системата; 

- проверете налягането в системата. 

Препоръчителна стойност 1,1-1,5 бара; 

- проверете дали електрическата верига от електронната платка към температурния сензор (конектори, 

обтягащи кабела) е непрекъсната; 

- проверете дали помпата работи; 

Ако след горните проверки все още се показва грешка E13, сменете един по един датчиците за температура. 

 

9.11 възникна грешка E15 (възстановена ръчно грешка, клавиш RESET)  

  Грешка E15 се генерира от: 

- липсата на сигнал от дебитомера при активиране на помпата на котела (само при монтиран бойлер) 

- подготовката се извършва в обменника на плочите на котела  

Грешката се причинява от: 

- дефектна помпа на котела (или нейният повреден захранващ кабел). Проверете непрекъснатостта на кабела 

и на трите проводника N, L и заземяването, като ги премествате препоръчително. 

В зависимост от резултата, сменете кабела или помпата; 

- дефектен дебитомер. Сигналът на кабелния дебитомер е прекъснат, конекторът е поставен неправилно или 

дебитомерът се декалибрира. В зависимост от резултата, кабелът на дебитомера се подменя, конекторът се 

монтира в правилното положение. 

 

Отстраняване: 
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- проверете непрекъснатостта на захранващия кабел на помпата на котела и в зависимост от резултата помпата 

или кабелът се подменят. Препоръчваме да проверите непрекъснатостта и на трите тела N, L и заземяване, като 

ги преместите; 

- проверете дали сигналния кабел на дебитомера не е прекъснат, конекторът не е поставен неправилно. В 

зависимост от резултата, кабелът на дебитомера и / или дебитомера се подменя. 

 

9.12 Възникна грешка в E20 (ръчно анулиране с RESET бутона) 

  Грешка E20 се генерира от: 

- липса на пламък (след 3 опита за запалване), причинена от: 

- проблеми в газоснабдителната мрежа: липса на газ; ниско налягане на газ в мрежата; газомер / дефектни 

мрежови регулатори; наличие на конденз (вода) в горивната камера; 

- съществуваща вода / масло / примеси на входа на газовия клапан, подаден към газовата инсталация; 

- съществуваща дъждовна вода в газовия вентил поради недобра инсталация на входящия / евакуационен 

комплект; 

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

трансформатор / плоча; Специфичен конденз: проблеми с изтичането на конденз. 

Третирането на тази грешка се извършва по следните начини: 

А) Няма пламък върху горелката: 

Наличието на пламъка се определя от символа S6 ( ) на дисплея. 

- проверете дали в тръбата за подаване на гориво към котела присъства газ (налягането на газа се измерва на 

входния жак във външния газов регулатор на котела). Ако липсва, проверете дали автоматичният клапан, 

управляван от газовия детектор, не е заключен или се свържете с доставчика на газ;  

- проверете регулатора на налягането на газа на изхода на външния газов регулатор (ако липсва, сменете 

газовия регулатор); 

- проверете налягането на газа на изхода на тръбата на газовия клапан по време на запалването. Ако няма, 

проверете непрекъснатостта на захранващите кабели към вентила. В зависимост от резултата, сменете 

кабелите и/или газовия клапан); 

- проверете електрода за йонизация/запалване (вижте глава 8.5); 

- проверете кабелите и връзките между електронната платка и трансформатора за запалване (непрекъснатост 

на кабела, съединител, обтягащ кабела, тяхната твърда връзка в щифтовете на трансформатора и корпуса и 

твърдия кабел, свързващ електрода за запалване в трансформатора);  

Ако грешката продължава, сменете частите в следния ред:  

1) електрод за запалване - вижте глава 8.5 

2) запалителен трансформатор 

3) електронна платка за трансформатор за запалване (2) 

 

фиг.9.4 включва следните операции:  

- изключете котела; 

- свалете предния капак, сгънете електронната кутия; 

- изключете всички конектори от трансформатора за 

запалване (2); 

- Разхлабете винтовете (1) и отстранете запалителния 

трансформатор (2). Монтажът трябва да се извърши в 

обратен ред към свързването, когато свързвате 

трансформатора, те ще съответстват на схемата на 

свързване 10.1. 

Б) Пламъкът се появява на горелката, но не се поддържа 
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Наличието на пламъка е дадено със символ S6 () на дисплея. 

а) измерване на напрежението на входните изводи на газовия клапан - при наличие на напрежение, преминете 

на точка б); 

б) проверете непрекъснатостта на кабела на йонизационния електрод, включително целостта на клемата. Ако 

не отговаря, сменете електрода; 

в) проверете непрекъснатостта и правилното поставяне на заземяващия проводник за електронната кутия (P13 

и P15 конектори в допълнение 10.1). 

Ако резултатът от проверката от точки а) и б) отговаря, заменете в следния ред:  

1) йонизационният електрод - виж глава 8.5 

2) газов клапан 

3) електронна платка 

 

 

Забележка: Информация за правилното откриване на пламък можете да получите, като видите параметъра 

El: 02. Влезте в менюто SERVICE, превъртете параметрите, докато стигнете до El: 02. Ако няма пламък, 

показаната стойност е между 270 - 300. При откриване на пламък тази стойност трябва да се спусне до 0 и да 

остане на 0 през целия цикъл на горене. Колебанията над 0 показват йонизация на веригата на неизправност 

(електроди, кабели, конектори, дънна платка). 

Подмяната на клапана (фиг. 9.5) включва следните операции: 

- изключете котела от захранването и електричеството;  

- свалете предния капак; 

- сгънете електронната кутия; 

- изключете конектора на газовия клапан; 

- разхлабете гайката за свързване на газовия клапан (1); 

- разхлабете фиксиращите винтове на газовия клапан (4); 

- плъзнете клапана (3) отпред и го извадете. 

Монтирането на клапана се извършва чрез извършване в 

обратен ред на отстраняване. 

При монтажа на газовия клапан се поставя ново уплътнение 

(2). 

В) Грешка в E20 може да възникне и ако има проблеми с клапана 

на конденза: блокиране на канала за конденз към маркуча за 

източване. 

- проверете дали контактите на сифона на конденза не са на късо 

поради кондензация (Фигура 9.6). 

- Проверете веригата за отстраняване на конденза, за да се уверите, 

че няма препятствия. Развийте сифона и го почистете, включително 

плаващата топка. 

 

9.13 възникна грешка в E22 (ръчно анулирана грешка с бутон RESET)  

Грешка E22 се генерира от: 

- невалиден йонизационен токов сигнал. 

Отстраняване: 

- Ако грешката продължава след ръчно нулиране, от бутона RESET или възникне с по-голяма честота, сменете 

електронната платка (вижте фигура 9.2). 

 

9.14 възникна грешка E23 (възстановена ръчно грешка, клавиш RESET)  

Грешка E23 се генерира от: 

- йонизационен ток, открит извън цикъла на горене; 

- Прекомерно нагряване на електрода;  

- лош контакт с електрод; 
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- дефектен газов клапан; 

 

Отстраняване: 

- Ако грешката продължава след ръчно нулиране, от бутона RESET или възникне с по-голяма честота, сменете 

електронната платка (вижте фигура 9.2). 

9.15 възникна грешка E25 (възстановена ръчно грешка, клавиш RESET)  

Грешка E25 се генерира от: 

- дефектен под за задвижване на клапана; 

- изменение на захранващото напрежение / прекъсвания / пропуски / вариации на честотата. По-високите / по-

ниските честоти от стандартните могат да доведат до постоянно блокиране на грешката E25, в зависимост от 

състоянието на котела. 

 

Отстраняване: 

- Ако грешката продължава след ръчно нулиране, от бутона RESET или възникне с по-голяма честота, сменете 

електронната платка (вижте 9.2) 

 

9.16 възникна грешка в E26 (възстановена ръчно грешка, клавиш RESET) 

Грешка E26 се генерира от: 

 - Емисии на димни газове: неправилно инсталиран комплект; с неправилна дължина или наклон; 

- прекъснатият източник на въздух; 

- активиране на термостата при прекалено висока температура;  

- термостат с дефектни показания.  

 

Отстраняване: 

- проверете изпускателната верига, за да се уверите, че няма 

препятствия (ледени отлагания, натрупвания на сажди, други тела, 

които могат да възпрепятстват изпускателната верига) или няма 

неправилно поставяне на обратните уплътнения на димните газове; 

- проверете дали изпускателната верига има минимално 

необходимите дължини и правилното позициониране; 

- Проверете работата на помпата и целостта на горивната камера; 

- проверете дали има правилна циркулация през топлообменника, така че котелът да не прегрява (правилна 

работа на помпата, правилно определяне на налягането и вентилацията, правилна настройка на газовия клапан 

и температурата на СН / БГВ да не са настроени неправилно). Проверете непрекъснатостта на кабелите от 

електронната платка до термостата при прекалено висока температура, включително и на клемите на кабелите. 

Проверете дали термостатът за свръхтемпература е в изправност. 

- проверете връзката на газовия клапан 

 

Подмяната на термостата за прегряване (фиг. 9.7) включва следните операции: 

- изключете котела от бутона POWER;  

- Свалете предния капак и/или капака под налягане; 

- изключете кабела на термостата; 

- разхлабете винтовете (1), свалете скобата на термостата (2) и отстранете термостата (3).  

 

Инсталирането на термостата за прегряване е в обратен ред до демонтиране, Изисква се между контактната 

повърхност на връзката и термостата, да се нанася топлопроводима силиконова паста.  
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9.17 Възникна грешка E30 (възстановена ръчно грешка, ключ RESET) 

 Грешка E30 се генерира от:  

- Компрометирана или прекъсната верига на захранване на сензора за димни газове;  

- дефектен сензор за димните газове. 

 

Отстраняване: 

- проверете дали електрическата верига от 

електронната платка до сензора за димните газове 

(включително сензорите, обтягащи се за кабелите) е 

непрекъсната; 

Ако грешката продължава след нулиране от бутона 

RESET, сменете сензора за димните газове (фиг. 9.8). 

Подмяната на сензора за димните газове Фиг. 9.8 

включва следните операции:  

- свалете предния и капака под налягане; 

- страничните стени трябва да бъдат премахнати; 

- разгънете камерата под налягане възможно най-много, без да изкривявате горната част на корпуса - 

преместете 1; 

- изключете сензора (2); 

- премахнете сензора за димните газове - движение 2 и сменете. 

Монтажът се извършва в обратен ред. Сензорът е монтиран на тръбопровода за изпускане на газ чрез кабелна 

връзка. Ако след горните проверки грешката продължава, сменете електронната платка (вижте фиг. 9.2). 

 

9.18 Възникна грешка E31 (възстановена ръчно грешка, клавиш RESET при изчезване на причината)  

Грешка E31 се генерира от:  

- неизправност в електрическата верига на температурния сензор, монтиран на отоплителния кръг;  

- дефектен сензор за температура на отопление. 

 

Отстраняване: 

- проверете дали електрическата верига от електронната 

платка до температурния датчик (включително клемите на 

кабелите) е непрекъсната; 

- проверете дали помпата на котела работи.  

Ако и двете проверки са положителни, сменете сензора за 

температурата на отопление (вижте фиг.9.9). Подмяната на 

сензора за отоплителния кръг (1), фиг.9.9 включва следните 

операции.  

- изпразнете котела от отоплителния кръг и горещата вода;  

- свалете предния капак; 

- изключете сензора (1); 

- извадете сензора от отоплителния кръг (1) с гаечен ключ 14 мм: 

  Монтирането на сензора (1) е в обратен ред на разглобяване, необходимо е да се подмени уплътняващото 

уплътнение (2). 

 

9.19 Възникна грешка в E32 (възстановена ръчно грешка, бутон RESET при изчезване на причината) 

Грешка E32 се генерира от:  

- неизправност в електрическата верига на температурния сензор, монтиран на връщащата вода на 

отоплителния кръг; 
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- Дефектен сензор за температура на връщащата вода на отоплителния кръг; 

 

 

 

 

Отстраняване: 

- проверете дали електрическата верига от електронната 

платка до температурния датчик (включително клемите на 

кабелите) е непрекъсната; 

- проверете дали помпата работи.  

Ако и двете проверки са положителни, сменете сензора за 

температура на връщащата вода на отоплителния кръг (фиг. 

9.10). 

 

Подмяната на сензора за връщане на отопление (1) Фиг. 9.10 

включва следните операции: 

- Свалете предния капак на котела и капака на дясната 

странична стена и камерата под налягане; 

- изключете котела (1); 

- свалете капака (1) с 13-милиметров гаечен ключ. За да смените сензора в обратен ред на отстраняване, е 

необходимо да смените уплътнението (2). 

 

9.20 Възникна грешка E35 (ръчно анулирана при изчезване с бутон RESET) 

Грешка E35 се генерира от: 

- неизправност в електрическата верига на сензора за външна температура;  

- повреден сензор за външна температура 

 

Отстраняване: 

- проверете дали електрическата верига от електронната платка до температурния сензор (включително 

клемите на кабелите) е непрекъсната. 

 

Ако резултатът от теста е положителен, сменете външния сензор за температура. 

 

9.21 Възникна грешка в E36 (анулирана ръчно при премахване на повредата с бутон RESET) 

Грешка E36 се генерира от: 

- неизправност в електрическата верига на температурния сензор, монтиран на веригата за БГВ; 

- повреден температурен датчик, монтиран във веригата на БГВ. 

 

Отстраняване: 

- проверете дали електрическата верига от електронната платка до температурния сензор (включително  

клемите на кабелите) е непрекъсната. 

Ако резултатът от теста е положителен, сменете сензора за температура, монтиран във веригата за БГВ (вижте 

фиг. 9.10). 

Подмяната на сензора във верига за гореща вода (3) фиг.9.10 включва следните операции: 
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- Затворете вентила за битова гореща вода;  

- свалете предния капак; 

- изключете сензора (3); 

- Демонтирайте сензора за верига за гореща вода (3) с 13 мм ключ. 

Монтирането на сензора (3) е в обратен ред на разглобяване, необходимо е да се смени уплътнението (4) 

9.22 E37, E38 възникна грешка (анулирана ръчно при премахване на повредата с бутон RESET) 

Грешка E37, E38 е генерирана от: 

- неизправност в електрическата верига на температурния сензор, монтиран на външния съд  / бойлер; 

- 1 или 2 сензор за температура, монтиран на бойлера, е дефектен. 

 

Отстраняване: 

- проверете дали електрическата верига от електронната платка към 1 сензора за температура (включително 

клемите на кабелите) е непрекъсната. 

Ако резултатът от теста е положителен, сменете 1 или 2 температурен датчик, монтиран на външния съд  / 

бойлер. 

9.22 Възникна грешка E40 (анулирана ръчно при премахване на повредата с бутон RESET) 

Грешка E40 се генерира от: 

- температурата на димните газове е твърде висока;  

- твърде малко налягане в системата; 

- дефект или изгаряне на термостат, 

- сензор за топлообменник на ток и свръхтемпература при късо съединение; 

- запушен топлообменник. 

 

Отстраняване: 

- налягането в системата се възстановява. Препоръчителна стойност 1,1-1,5 бара; 

- проверете дали електрическата верига от електронната платка до температурния датчик (включително 

клемите на кабелите) е непрекъсната; 

- проверете дали топлообменникът не е запушен, ако е запушен и го почистете или сменете. 

 

9.23 Възникна грешка E41 (анулирана ръчно при премахване на повредата с бутон RESET) 

  Грешка E41 се генерира от: 

- твърде ниско налягане в системата; 

- температура по-ниска от 4 ° C или по-висока от 90 ° C, отчетена от температурния сензор, монтиран на тръбата 

на отоплителния кръг; 

- въздух в системата; 

- Съпротивлението във водната система е твърде високо; 

- дефектен сензор за температура на потока / циркулация; 

- Неизправна помпа или повредено окабеляване на помпата (без циркулация). 

 

Отстраняване: 

- налягането в системата се възстановява. Препоръчителна стойност 1,1-1,5 бара; 

- премахване на въздуха от системата; 
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- Проверете дали няма запушване на отоплителния кръг (радиатори, филтри или задръстени канали, 

еднопосочни клапани, запушени клапани, блокирана помпа). 

- проверете дали електрическата верига от електронната платка до температурния датчик (включително 

клемите на кабелите) е непрекъсната; 

- проверете непрекъснатостта на захранващия кабел и кабела на помпата.  В зависимост от резултата, сменете 

кабела или помпата. Препоръчваме да проверите непрекъснатостта на трите безжични N, L и заземяване, като 

ги преместите; Ако резултатите от теста са положителни, сменете сензора за температура на циркулацията на 

отоплителния кръг (вижте фиг.9.9). 

 

 

9.24 Възникна грешка E42 (анулирана ръчно при премахване на повредата с бутон RESET) 

Грешка E42 се генерира от: 
- налягането в системата е твърде ниско; 
- Входните тръби за студена вода и връщащата вода на отоплението са свързани неправилно; 
- температура по-ниска от 4 ° C, отчетена от температурния сензор, монтиран на връщащата вода на 
отоплителния кръг; 
- въздух в системата; 
- дефектен сензор за връщащата вода на отоплението; 
 
 
Отстраняване: 
- налягането в системата се възстановява. Препоръчителна стойност 1,1-1,5 бара; 
- проверете правилното свързване на веригите;  
- премахване на въздуха от системата; 
- проверете дали електрическата верига от електронната платка до температурния датчик (включително 

клемите на кабелите) е непрекъсната;  

Ако резултатите от теста са положителни, сменете сензора за температура на връщащата вода на отоплителния 
кръг (фиг.9.10). 
 
 
9.25 Възникна грешка E45 (анулирана ръчно при премахване на повредата с бутон RESET) 
 
Грешка E45 се генерира от: 
- външен датчик за температура отчита стойностите на температурата над 50 ° C; 
- дефектен сензор за външна температура;  
- неизправност в електрическата верига на сензора за външна температура. 
 
Отстраняване: 
- проверете дали електрическата верига от електронната платка до температурния датчик (включително 

клемите на кабелите) е непрекъсната;  

Ако резултатът от проверката е положителен, сменете външния сензор за температура. 
 
 
9.26 Възникна грешка E46 (анулирана ръчно при премахване на повредата с бутон RESET) 
 
Грешка E46 се генерира от: 
- температура, по-ниска от 4 ° C или по-висока от 80 ° C, отчетена от температурния сензор, монтиран на веригата 
за БГВ. 
 
Отстраняване: 
- проверете дали електрическата верига от електронната платка до температурния датчик (включително 

клемите на кабелите) е непрекъсната;  

Ако резултатът от проверката е положителен, сменете сензора за температура, монтиран във  веригата за БГВ 
(вижте фиг.9.9) 
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Грешка E47, E48 се генерира от: 
 
- температура по-ниска от 4 ° C или по-висока от 80 ° C, отчетена от 1 или 2 температурни датчика, монтирани 
на външния бойлер. 
 
Отстраняване: 
- проверете дали електрическата верига от електронната платка към температурния сензор 1 или 2 

(включително клемите на кабелите) е непрекъсната;  

Ако резултатът от проверката е положителен, сменете сензора за температура, монтиран на външния бойлер.  
 
9.28 Възникна грешка E50 (възстановена ръчно грешка, RESET ключ)  
Грешка E50 се генерира от: 
- липсата на циркулация в изхода на димните газове; 
- проблеми с вентилатора; 
- проблем с превключвателя за въздушно налягане; 
- повреда на микроконтролера. 
 
Отстраняване:  
- проверете евакуационната верига (комплект за котел  с принудително изтегляне), за да сте сигурни, че няма 
запушване; 
- проверка на захранването на вентилаторната платка; 
- проверете непрекъснатостта на кабела от електронната платка на вентилатора (включително конекторите за 
захващане). Ако всичко е изправно, уверете се, че вентилаторът се върти. Ако вентилаторът не се върти, сменете 
го; 
 
Подмяната на вентилатора (фиг. 9.11 и фиг.9.12) включва следните 
операции: 
- изключете котела от  бутона POWER; 
- Изключете котела от източника на захранване;  
- затворете вентила за подаване на гориво; 
- Свалете предния капак и капака / капака на камерата под налягане; 
- Изключете запалващия / йонизационния електрод и вентилатора; 
- отстранете скобата за захранване с газ ( 1 ) и разглобете връзката (2);  
- разхлабете гайките (4) и извадете отпред основния капак на 

топлообменника (5) (включително вентилатора); 

- Разхлабете винтовете за фиксиране на вентилатора (6); 

- демонтирайте вентилатора (7); 

- Проверете състоянието на уплътнението (8). Ако е повредено, 

сменете го; Поставянето на вентилатора се извършва в обратен ред 

на операциите по отстраняване. Задължително се подменя O-

пръстена (3).  

 

 

Възникна грешка в E51 (възстановена ръчно грешка) 

Грешка E51 се генерира от: 

- Неправилно окабеляване на вентилатора; 

- вентилаторът е блокиран; 

- повреда на микроконтролера.   

 

Отстраняване: 
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- проверка на захранването на вентилаторната плоча; 

- проверете непрекъснатостта на кабела от платката на вентилатора (включително клемите на кабелите). Ако 

всичко е изправно, се уверете, че вентилаторът се върти. Ако вентилаторът не се върти, сменете го (вижте фиг. 

9.2). 

 

 

9.30 Възникна грешка E52 (анулирана ръчно грешка) 

  Грешка E52 се генерира от: 

- неподходяща работа на вентилатора (скорост); 

- дефектен вентилатор; 

- дефектни връзки на вентилатора; 

- блокирана евакуационна тръба. 

 

Отстраняване: 

- проверете непрекъснатостта на кабела от платката на вентилатора (включително конекторите).  

- Ако всичко е изправно, се уверете, че вентилаторът се върти. Ако вентилаторът не се върти, сменете го 

(вижте фиг. 9.10); 

- проверете евакуационната верига (комплект), за да се уверите, че няма нейно замъгляване 

 Ако грешката продължава или се появява в различно време, но с висока честота, сменете електронната 

платка (вижте фигура 9.2). 
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