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Уважаеми клиенти,

На първо място бихме искали да ви благодарим за 
предпочитанието, което ни дадохте, закупувайки един 
от нашите продукти и ви поздравяваме за избора. За да 
ви позволим да използвате по най-добрия начин новия 
си котел, ви приканваме внимателно да следвате 
описаното в това ръководство.
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1. БЕЗОПАСНОСТ

Внимание!!
Прочетете и следвайте инструкциите на гърба на топлинния генератор.

Разпоредби за правилното изхвърляне на продукта съгласно Директива 2012/19 / ЕС В края на 
жизнения си цикъл продуктът не трябва да се изхвърля като градски отпадъци. Тя може да бъде 
отнесена до специален център за рециклиране, управляван от местната власт, или до дилър, 
предлагащ тази услуга. Отделното изхвърляне на домакински уред избягва възможните негативни 
последици за околната среда и човешкото здраве, произтичащи от неправилно изхвърляне, и 
позволява възстановяването на материалите, от които е направен, за да се постигнат значителни 
икономии на енергия и ресурси.

Възможно е да поискате от дистрибутора да събира отпадъците от електрическо и електронно оборудване при условията и съгласно 
процедурите, предвидени в Законодателен указ 49/2014. Разделното събиране и правилно третиране на електрическо и електронно 
оборудване, батерии и акумулатори благоприятстват опазването на природните ресурси, зачитането на околната среда и гарантират 
защитата на здравето. За допълнителна информация относно центровете за събиране на отпадъци от електрическо и електронно 
оборудване, батерии и акумулатори е необходимо да се свържете с властите
компетентни органи за издаване на разрешения.

BIOMATIC EVO

BIOMATIC EVO 34 ххх

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И

ДОКЛАДИ О
ОПАСНОСТ

АТАКИ
ХИДРАВЛИКА

ВРЪЗКА НА ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА

Girolami srl BIOMATIC 26 Д.ТЕХНИЧЕСКИ ATI
A ++
A + A +
ДА СЕ

Б.
° С.

МИНИМАЛНО РАЗСТОЯНИЕ

БЕЗОПАСНОСТ

Д.
Е
F.
G.

23. кВт

ПРОВИЗИИ
ИЗХВЪРЛЯНЕ
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И

ДОКЛАДИ О
ОПАСНОСТТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

МИНИМАЛНИ РАЗСТОЯНИЯ ОТ

БЕЗОПАСНОСТЕТИКЕТ
ЕНЕРГЕТИКА A ++

A + A +
ДА СЕ

Б.
° С.
Д.
Е
F.
G. АТАКИ

ХИДРАВЛИКА
23. кВт

РАЗПОРЕДБИ ОТ
ИЗХВЪРЛЯНЕ

1.1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТНОСНО УПОТРЕБА
Класификация на предупрежденията, свързани с действие.
Предупрежденията, свързани с действията, се диференцират според тежестта на възможната опасност с предупредителните знаци
и следните ключови думи:

Опасност или предупреждение Забрана за вдигане или транспортиране на хора

Опасност от токов удар Забрана за стоене под окачени товари

Опасност от мобилни повдигателни съоръжения Трябва да прочетете ръководството с инструкции

Опасност от падащи предмети отгоре Задължение за внимание

Опасност от падане Задължение за обезсиляване

Опасност от спъване Задължение на подемно оборудване

Опасност от изгаряния Задължение за носене на предпазна каска

Забрана за докосване с ръце Задължение за носене на защитни ръкавици

Забрана за паркиране и спиране на превоз на товари Задължение за носене на защитни обувки

1.2. ОПАСНОСТ ОТ НЕДОСТАТЪЧНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Следните интервенции могат да се извършват само от квалифицирани техници с необходимите умения:
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› Монтаж;
› Демонтаж;
› Инсталация;
› Пускане в експлоатация;

› Поддръжка;
› Ремонт;
› Извеждане от експлоатация.

› Спазвайте всички инструкции, доставени с продукта.
› Продължете в съответствие със състоянието на техниката.

› Спазвайте всички съответни директиви, закони, стандарти и други разпоредби.
› Използвайте само горивото, препоръчано от производителя. Продуктът не трябва да се използва като 
инсинератор.
› Категорично е забранено използването на алкохол, бензин, течни горива за фенери, дизел, биоетанол, течности за 

запалване на дървени въглища или подобни течности за запалване / запалване на пламъка в тези уреди. Дръжте 
тези запалими течности далеч от уреда, когато ги използвате.

› За правилното използване на продукта и свързаното с него електронно оборудване и за предотвратяване на злополуки, 
трябва винаги да се спазват указанията, дадени в това ръководство.

› Уредът може да се използва от деца под 8-годишна възраст и от хора с намалени физически, сензорни или 
умствени способности или без опит или необходимите знания, стига да са под наблюдение или след като са 
получили инструкции относно безопасното използване на уреда и разбиране на опасностите, присъщи на 
него. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и поддръжката, предназначени за извършване от 
потребителя, не трябва да се извършват от деца без надзор.

› Преди да започне каквато и да е операция, потребителят или някой, който се подготвя за работа по продукта, трябва да е 
прочел и разбрал цялото съдържание на това ръководство за инсталиране и употреба. Грешките или лошите настройки 
могат да причинят несигурни условия и / или нестабилна работа.

› Не използвайте продукта като стълба или носеща конструкция.
› Не поставяйте пране върху продукта, за да изсъхне. Всички връзки за дрехи или други подобни трябва да се държат на 

подходящо разстояние от продукта. Опасност от пожар.
› Всяка отговорност за неправилна употреба на продукта се носи изцяло от потребителя и освобождава производителя от всякаква 

гражданска и наказателна отговорност.
› Всеки вид подправяне или неоторизирана подмяна на неоригинални части на продукта може да бъде опасен за 

безопасността на оператора и да освободи компанията от всякаква гражданска и наказателна отговорност.
› Повечето повърхности на продукта са много горещи (врата, дръжка, стъкло, тръби за изпускане на дим и др.). 

Следователно е необходимо да се избягва контакт с тези части без подходящо защитно облекло или подходящи 
средства, като ръкавици с термична защита или операционни системи тип „студена ръка“.

› Забранено е да работите с продукта с отворена врата или със счупено стъкло.
› По време на периода на неизползване всички предвидени в уреда врати / капаци / капаци трябва да останат затворени.
› Продуктът трябва да бъде електрически свързан към система, оборудвана с ефективна система за заземяване.
› Изключете продукта в случай на повреда или неизправност.
› Натрупването на неизгоряло гориво в горелката след всяко „прекъсване на запалването“ трябва да се отстрани, преди да се 

пристъпи към ново запалване. Преди да запалите отново, проверете дали горелката е чиста и добре позиционирана.

› Не измивайте продукта с вода. Водата може да попадне вътре в уреда и да повреди електрическата изолация, 
което да доведе до токов удар.

› Не стойте дълго време пред продукта в експлоатация. Не прегрявайте стаята, в която сте отседнали и където е 
инсталиран продуктът. Това може да увреди физическите условия и да причини здравословни проблеми.

› Инсталирайте продукта в помещения, които не са изложени на риск от пожар и оборудвани с всички услуги като захранвания 
(въздух и електричество) и отработени газове.

› В случай на пожар в камината изключете уреда, изключете го от електрическата мрежа и никога не отваряйте вратата. След това се 
обадете на съответните органи.

› Съхранението на продукта и покритието трябва да се извършва в помещения без влага и те да 
не бъдат изложени на лошо време.

› Препоръчва се да не се отстраняват краката, предвидени за поддържане на корпуса на продукта към пода, за да се осигури 
подходяща изолация, особено в случаите на подове, изработени от запалими материали.

› Ако системата за запалване откаже, не я принуждавайте да се възпламенява с използване на запалими материали.
› Извънредните операции по поддръжка трябва да се извършват само от оторизиран и квалифициран персонал.
› Оценете статичните условия на повърхността, върху която ще лежи теглото на продукта, и осигурете 

подходяща изолация, ако е направена от запалим материал (например дърво, килим, пластмаса).
› Електрически части под напрежение: захранвайте продукта само след завършване на монтажа му.
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› Изключете продукта от захранването 230V, преди да извършвате каквито и да било операции по поддръжка.
› Неправилната или неправилна поддръжка на продукта може да доведе до опасни ситуации.
› Забранено е ръчното зареждане на гориво в мангала. Неспазването на това предупреждение може да породи 

опасни ситуации.
› Важно е винаги да се отстранява натрупването на неизгорели пелети в мангала, причинени от неуспешно запалване, 

чрез изпразване на резервоара или от всички ситуации, които могат да генерират това състояние, преди продуктът 
да се запали отново.

1.3. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

При неправилна употреба могат да възникнат опасности за безопасността на потребителя или трети страни или дори да повредят продукта и други 

предмети.

Продуктът е проектиран като топлинен генератор за затворени отоплителни системи и за производство на битова гореща вода. В 
зависимост от вида на уреда, продуктите, споменати в тези инструкции, трябва да се инсталират и използват само в комбинация с 
принадлежностите, изброени в допълнителната документация, отнасяща се до канала за димни газове.
Употребата по предназначение включва:

› Съответствие с инструкциите за употреба, инсталиране и поддръжка на продукта и на всички други компоненти на 
системата;
› Инсталирането и монтажа в съответствие с одобрението на продуктите и системата;
› Съответствие с всички изисквания за проверка и поддръжка, посочени в ръководствата.
› Употребата по предназначение включва и инсталиране в съответствие с IP класа.

› Всяка употреба, различна от тази, описана в това ръководство, или употреба, която надхвърля описаното по-
горе, трябва да се счита за неправилна. Всяка пряка търговска и промишлена употреба също е неподходяща.

ВНИМАНИЕ.

Всяка неправилна употреба не е разрешена.

1.4. ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ако в сградите има мирис на изпарения:

› Избягвайте стаи с миризма на дим.
› Ако е възможно, отворете врати и прозорци и създайте проект.
› Не използвайте открит огън (напр. Запалки, кибрит).
› Не пуши.
› Уведомете съседите, като се обадите или почукате.
› Напуснете сградата незабавно и предотвратете достъпа на трети страни.
› Уведомете пожарната и полицията веднага щом напуснете сградата.
› Уведомете спешната техническа служба от телефон извън сградата.
› Уведомете пожарната и полицията веднага щом напуснете сградата.
› Уведомете спешната техническа служба от телефон извън сградата.

Опасност от смърт поради липса на предпазни устройства.
Диаграмите, съдържащи се в този документ, не показват всички предпазни устройства, необходими за 
съвременна инсталация.
› Инсталирайте необходимите предпазни устройства в системата.
› Спазвайте съответните национални и международни закони, стандарти и директиви.
› Не елиминирайте или деактивирайте предпазните устройства на котела Biomatic EVO.
› В случай на неизправност на предпазното устройство, поискайте намесата на техника за възстановяването му.

Опасност от отравяне и изгаряния поради отделяне на горещи пари.
› Използвайте продукта само с напълно сглобена тръба за димни газове.
› Използвайте продукта само с напълно сглобена и затворена тапицерия и / или ламперия.

Риск от отравяне поради недостатъчно подаване на горивен въздух в условия на работа на отворена 
камера.
› Уверете се, че в помещението за инсталиране на продукта има достатъчно количество въздух и никога не е 
препречено.
› Моля, обърнете внимание, че трябва да се спазват общите изисквания за вентилация и приложимите разпоредби
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монтаж и проветряване на помещенията и минимални измервания на всмукателните тръби за горене.

Опасност от изгаряне или попарване от прегряти части

› Работете върху тези компоненти само след като са се охладили.
› Преди да почистите горивната камера, уверете се, че чугуните са студени.
› Използвайте студената ръка, доставена с котела, за да отворите вратата.

Риск от нараняване по време на транспортиране поради голямото тегло на продукта
› Транспортирайте продукта с помощта на поне двама души.
› Използвайте транспортни средства и повдигане за товари.
› Проверете стабилността на машината на палета.
› Проверете плътността на уплътнителните корди.

Риск от повреда поради корозия поради неподходящо изгаряне и околния въздух Спрейове, разтворители, почистващи препарати на 
хлорна основа, бои, лепила, амонячни връзки, прахове и други подобни могат да причинят корозия на продукта и в канала за димните 
газове.
› Проверете дали подаването на въздух за горене не съдържа хлор, сяра, прах и др.
› Уверете се, че на мястото на инсталацията не се съхраняват химикали.
› Уверете се, че въздухът за горене не се подава през комини, които преди са били използвани с котли 

на гориво или други отоплителни уреди. Последното всъщност може да причини натрупване на 
сажди в комина.

› Ако искате да инсталирате продукта в салони за красота, магазини за боядисване, дърводелци, почистващи фирми 
или други подобни, изберете отделно помещение за инсталиране, в което е осигурено безхимично подаване на 
въздух за горене.

Риск от материални щети от спрейове и течности за откриване на течове
Спрейовете и течностите, които търсят течове, могат да запушат обменника и / или работното колело на циркулатора, като го разрушат.

› Не пръскайте спрейове и течности по време на ремонта. Потърсете течове. Риск от 
материални щети, причинени от замръзване
› Инсталирайте продукта само в среда без замръзване.

Риск от материални щети поради използването на неподходящ инструмент
› За да затегнете или разхлабите винтовите връзки, използвайте подходящ инструмент.

Опасност за живота от избягване на изпарения
› Уверете се, че всички инспекции и измервателни отвори в тръбата за димни газове на сградата, които могат да бъдат 

отворени, винаги са затворени по време на пускането в експлоатация и по време на работа.
› Димът може да излезе от непропускащи тръби или повредени уплътнения.
› Гресът на основата на минерално масло може да повреди уплътненията.
› Уверете се, че за монтажа на системата за димни газове се използват само димоотводи от същия 
материал.
› Не монтирайте повредени тръби.
› Премахнете всякакви неравности и скосете тръбите, преди да ги монтирате и премахнете стърготините.

› Никога не използвайте грес на основата на минерално масло за монтаж.
› За да улесните сглобяването, използвайте само доставената смазка.
› Останки от хоросан, стърготини и др. в канала за димни газове може да предотврати изхвърлянето на изпарения на открито, като 

по този начин ги накара да избягат в сградата.

› След монтажа отстранете остатъците от хоросан, стърготини и др. От димния канал
› Проверете тягата на димоотвода по време на монтажа.
› Проверете тягата на димохода, след като машината е свързана, както студена, така и след 30 минути работа при 

максимална мощност по време на пускане в експлоатация на котела Girolami®.

Опасност от пожар и електронни повреди поради мълния
› Ако сградата е оборудвана със система за мълниезащита, интегрирайте в нея и димния канал.
› Тръбата за димни газове (части от канала за димни газове, разположени извън сградата) съдържа метални материали, които я интегрират 

в системата за изравняване на потенциалите.

Риск от корозия поради комини с отлагания на сажди
Комините, които преди това са разсейвали изпаренията на топлинните генератори, захранвани с твърдо гориво, не са 
подходящи за подаване на въздух за горене. Химичните утайки в комина могат да натежат върху въздуха за горене e
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причиняват корозия в продукта.

› Уверете се, че подаването на въздух за горене винаги е без корозивни вещества.

Риск от материални щети поради аспирирани изпарения или частици примеси
› Ако изходът на системата за димни газове е близо до комин, димът или частиците мръсотия могат да бъдат засмукани. 

Всмуканите изпарения или частици мръсотия могат да повредят продукта.
› Ако изпаренията при високи температури се подават в близкия комин или възникне пожар от сажди, изходът на димната 

система може да бъде повреден от въздействието на топлината.
› Вземете подходящи мерки за защита на системата за димни газове, например чрез повдигане на комина.

Стандарти (директиви, закони, наредби)
› Спазвайте приложимите национални стандарти, разпоредби, директиви и закони.

2. ПОМЕЩЕНИЕ

Котлите Girolami® те са изградени и тествани в съответствие с изискванията за безопасност, посочени по-долу
Европейски директиви:

› UNI EN 303-5
› Директива 73/23 / ЕИО
› Директива 89/336 / ЕИО

Котли за твърдо гориво с ръчно и / или автоматично зареждане. Електрически 
материал, предназначен за използване в определени граници на напрежението. 
Сближаване на законодателствата на държавите-членки относно електромагнитната 
съвместимост.
Относно сближаването на законовите, подзаконовите и административните 
разпоредби на държавите-членки относно строителните продукти. Относно 
сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби 
на държавите-членки относно отговорността за щети, причинени от дефектни 
продукти.
Безопасност на електрическите 

материали. CE маркировка на машини. 

Обща безопасност на продукта 

Безопасност на машината

Електромагнитна съвместимост на машините 
Обща безопасност на продукта.
Безопасност на машините.
Безопасност на машини, панели и системи на борда на машината.
Топлогенератори, захранвани от дърво или други твърди биогорива - 
Проверка, монтаж, инспекция и поддръжка.
Безопасност на машините - Общи принципи на проектиране - Оценка на 
риска и намаляване на риска.
Безопасност на машините - Предпазители - Общи изисквания за проектирането и конструкцията на 

неподвижни и подвижни предпазители

Безопасност на машините - Блокиращи устройства, свързани с предпазители - 
Принципи на проектиране и избор.
Безопасност на машините - Електрическо оборудване на машини Част 1 - 
Общи правила.
Ергономия на термичната среда - Методи за оценка на реакцията на човека 
при контакт с повърхности - Част 1: Горещи повърхности. Отпадъци от 
електрическо и електронно оборудване.
Създаване на рамка за разработване на изисквания за екодизайн 
за продукти, свързани с енергията.
Прилагане на Директива 2009/125 / ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета относно изискванията за екопроектиране на локални 
отоплителни уреди за твърдо гориво,

› Директива 89/106 / ЕИО

› Директива 85/374 / ЕИО

› Директива 2006/95 / ЕО
› Директива 98/37 / ЕО
› Директива 92/59 / ЕИО
› Директива 2006/42 / ЕО
› Директива 2004/108 / ЕО
› Директива 2001/95 / ЕО
› UNI EN 292/1 и 292/2
› Директива CEI EN 60240-1
› UNI EN 10683

› UNI EN ISO 12100: 2010

› UNI EN ISO 14120: 2015

› UNI EN ISO 14119: 2016

› CEI EN 60204-1: 2018

› UNI EN ISO 13732-1: 2009

› Директива 2012/19 / ЕС
› Директива 2009/125 / ЕО

› Регламент (ЕС) 2015/1185

САМО BIOMATIC EVO:

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО КОТЕЛЪТ МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА И С ДЪРВО.

ВНИМАНИЕ!
Посоченото предназначение е валидно само за оборудване с пълна механична и структурна ефективност на завода в 
съответствие със спецификациите на гореспоменатите стандарти.
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НАСТОЯЩОТО РЪКОВОДСТВО Е АДРЕСИРАНО НА СОБСТВЕНИТЕ НА СЛЕДВАЩИЯ МОДЕЛ КОТЕЛ НА БИОМАСА: Biomatic EVO
В случай на съмнения относно съдържанието и за някакви разяснения, свържете се с производителя или упълномощената служба 
за техническа помощ, като посочите номера на параграфа на обсъжданата тема.

Girolami® си запазва правото да променя спецификации и технически и / или функционални характеристики на машината по всяко време, 

без да дава предварително уведомление.

2.1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Уредите GIROLAMI, принадлежащи към гореспоменатите категории, са включени в категорията на отоплителното оборудване и са 
предназначени за използване в затворени среди. Устройството не е подходящо за използване в открита среда.

Посоченото по-горе предназначение и предоставената от машината конфигурация са единствената разрешена от 
производителя: не използвайте машината в противоречие с предоставените указания.

ВСИЧКИ МЕСТНИ РЕГЛАМЕНТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТЕЗИ, ПОСОЧЕНИ НА НАЦИОНАЛНИ И ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ, ТРЯБВА ДА 
СЪОТВЕТСТВАТ ПРИ ИНСТАЛИРАНЕТО НА УРЕДА.

2.2. ЦЕЛ И СЪДЪРЖАНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО

Ръководството съдържа цялата необходима и достатъчна информация, за да гарантира безопасно използване на котела, като 
дефинира:

› Указания за правилен монтаж на димоотвода;
› Превантивни действия за правилно използване на котела в безопасни условия;
› Коригиращи действия за извършване на първоначална диагноза на всички възникнали аномалии.

Ръководството трябва да се пази внимателно и винаги да е на разположение за консултация от крайния 
потребител, инсталатора и Центровете за техническа помощ, оторизирани от Girolami®.

Това ръководство е неразделна част от котела.
В случай на загуба или влошаване на това ръководство, потребителят може да отправя редовно искане до 
производителя за доставка на конкретен дубликат за закупения котел, като предоставя модела и серийния 
номер. Информацията може да бъде получена от етикета, монтиран на задния панел на машината. Искането 
може да бъде изпратено на следните адреси:

GIROLAMI Srl
Via Roma, 12 | Sant'Oreste | 00060 | Рим Тел. 
+39 0761 507249 Факс. +39 0761 509273 
girolami@girolami.eu

Girolami® си запазва правото да променя ръководствата, без да информира собствениците. 

ЗАБЕЛЕЖКА:Всички мерни единици са изразени / отнесени към SI (Международната система).

2.3. ОТГОВОРНОСТ
С предоставянето на това ръководство Girolami Srl отказва всякаква гражданска и наказателна отговорност за произшествия, 
произтичащи от:

› пълно или частично неспазване на съдържащите се в тях инструкции за безопасност, инсталиране и употреба;
› от модификации на всякакви механични, електрически, електронни и части за настройка;
› от ремонти, извършени от персонал, НЕ упълномощен от производителя;
› неправилен монтаж, извършен от неквалифициран и / или необучен персонал;
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› вмъкване на работи, които не са извършени по работен начин от неквалифициран персонал (например 
димоотводи и / или канални системи и / или електрическа система);

› инсталация, която не отговаря на всички местни и национални закони и разпоредби, които са в сила в мястото, региона или държавата на 

инсталация;

› използването на неоригинални или неспецифични резервни части за модела на котела;
› липса на превантивна поддръжка;
› изключителни и / или катастрофални събития като атмосферни зауствания, наводнения, земетресения, пожари и други, 

които не се дължат на котела.

Girolami® също така отказва своята отговорност за използването на котела от неквалифициран персонал и / или щети, 
причинени на неквалифицирани лица.

2.4. ЗАКОННА ГАРАНЦИЯ

За да се възползва от правната гаранция, съгласно Директива 1999/44 / EC на ЕИО, крайният потребител трябва 
стриктно да спазва предписанията, посочени в това ръководство, и по-специално:

› Скрупульозно изпълнявайте рутинните процедури за поддръжка, описани в това ръководство;
› Извършете извънредна поддръжка от оторизиран и квалифициран персонал;
› Използвайте само и изключително дървената BIOMASS като материал за биомаса. Материалът от биомаса трябва да 

бъде сертифициран;
› Работете в границите на използване на котела;
› Използване на котела от персонал с доказани способности, умения и адекватно обучение

Следните условия не са обхванати от ЗАКОННАТА ГАРАНЦИЯ:
› Всички части, подлежащи на износване, като уплътнения, лагери, втулки, винтов вал, дръжка, винтов двигател, вентилатори, 

запалители, стъкло, части, които могат да бъдат извадени от горивната камера;
› Всички неоригинални части и / или неправилно инсталирани от персонал, упълномощен от Girolami®
› Гаранцията не покрива транспортни разходи и щети, подправяне на продукта, повреди от неправилен 

монтаж и поддръжка, всякакви щети, причинени от неправилна употреба, прегряване, горива, които не 
отговарят на инструкциите, както и атмосферни агенти, природни бедствия, електрически разряди, 
пожари, електрическа система не отговаря на посоченото в брошурата и на действащите разпоредби.

› при наличие на корозия, натрупване или счупване в котела, причинено от разсеяни течения, конденз, агресивност или 
киселинност на водата, неправилно извършени процедури за отстраняване на котлен камък, липса на вода, утайки или 
варовикови отлагания.

Следното също е изключено от гаранционните условия:

› Разходите, необходими за отстраняване и последващо преинсталиране на продукта, ако е необходимо, както и всякакви 
компенсации за периода на неефективност на котела;

› Неизправности на котела, дължащи се на тягова система, която не отговаря на изискванията и 
изискванията на действащите разпоредби и на микроклиматичните условия (например: излагане 
на вятър, адекватно излагане на димния край и т.н.) на сайт за инсталиране.

За намеса в рамките на гаранция на продукта, потребителят е помолен да се свърже с търговеца, където е направил 
покупката, който ще извърши необходимите процедури за намеса от Girolami®.

Всички интервенции, обхванати от гаранцията и които могат да бъдат извършени директно при крайния потребител, ще се 
извършват само и единствено ако частите, които трябва да бъдат заменени, са достъпни.
Ако частите, които трябва да бъдат заменени / ремонтирани, са недостижими, Girolami® няма да извърши намесата и си запазва правото 
да възстанови разходите, свързани с повикването, пътуването и часовете, които е използвал техникът.

Неспазването на разпоредбите, съдържащи се в това ръководство, ще доведе до незабавно отнемане на гаранцията.

3. ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ПРАВИЛНА УПОТРЕБА
3.1. ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Този раздел съдържа всички общи предупреждения за използване, използване и инсталиране на машината, също така 
се изисква да се спазва допълнителната документация, трябва стриктно да се спазват всички ръководства за сервиз и 
монтаж, приложени към другите компоненти на системата.
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Законодателството изисква запазването на тази документация и предоставянето на ръководството и всичко останало
допълнителна документация за потребителя на системата. 
Общите предупреждения са дадени в раздела"3.9. 19.от това 
ръководство за употреба и поддръжка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ”на страница

3.1.1. Първо запалване
За да осигури коректна работа на котела, Girolami® препоръчва да се свържете с оторизиран център за техническа 
помощ на Girolami и да го накарате да извърши първата процедура по запалване, за да може Центърът за техническа 
помощ да провери правилната конфигурация и инсталиране на котела.

3.1.2. Техническа помощ

Girolami® е в състояние да реши всеки технически проблем, свързан с използването и поддръжката през 
целия жизнен цикъл на машината, при условие че се спазват процедурите за инсталиране, ако не се 
създадат отделения за проверка, може да доведе до физическа невъзможност за намеса от персонала на 
Girolami.
В случай на необходимост от намеса от центровете за техническа помощ, Girolami® ще предостави на крайния потребител 
съответните референции на оторизирания персонал на територията или крайният потребител може да потърси най-близкия 
до него център за техническа помощ чрез уебсайта www.girolami.eu .

3.1.3. Резервни части
В случай на необходимост от резервни части, Girolami® ще предостави на крайния потребител съответните препоръки на 
оторизирания персонал.

3.1.4. Доставка на материали и обработка
Котелът се доставя идеално опакован и фиксиран към дървена платформа, която му позволява 
да се движи с мотокари и / или други средства.
Доставката включва следния материал:

› Тази брошура;
› Захранващ кабел L = 2mt.
Следните условия трябва да се считат за ОПАСНОСТ:
› Обърнете внимание по време на боравене с всяко преобръщане на материала;

Следните условия трябва да се считат за ВНИМАНИЕ / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
› Всяко преобръщане на котела може да причини неизправността му.
› Проверете целостта преди предварителните тестове за запалване.
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На топлинния генератор, под горната горна част на облицовката, има кука за работа с машината, 
внимавайте при маневриране с машината.

Използвайте подходящи превозни средства, експлоатирани само от квалифициран персонал.

3.2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ИНСТАЛАТОРА

Всички местни разпоредби, включително тези, отнасящи се до националните и европейските стандарти, трябва да се 
спазват при инсталиране на уреда;
Котелът попада в типа термични машини с принудително течение, т.е. машини, за които 
работата е гарантирана от инсталираната в него система за отвеждане на дим;

Следователно, тъй като димоотводът е под налягане, трябва да се спазват следните изисквания:

› Инсталирайте котела на специален димоотвод за изключително използване на същия;
› Не инсталирайте машината на други димоотводи, независимо дали са свързани с машини с естествено или принудително течене
› За правилната работа на котела и в съответствие с действащите разпоредби, котелът трябва да да се монтира 

на подходящ димоотвод с тяга между 10 Pa и 14 Pa, проверена съгласно действащите разпоредби;

› Димният канал не трябва да има няма система за контрол на капацитета, като например клапани;
› Задължително е да се монтира изолиран двустенен димоотвод по целия канал за дим;
› Проверете дали мястото за монтаж отговаря на действащите разпоредби в страната, където е монтиран котелът;
› Уредът трябва да бъде монтиран на под с достатъчна товароносимост. Ако съществуващата конструкция не отговаря на 

това изискване, ще трябва да се предприемат подходящи мерки (например плоча за разпределение на товара);
› Монтажът на уреда трябва да гарантира лесен достъп за почистване на самия уред, тръбите за 

димните газове и димохода;
› Не правете летящи електрически връзки и / или подправяйте предоставения кабел;
› Проверете ефективността на електрическата система по отношение на течове и заземяване;
› Спазвайте инструкциите, дадени в ръководството, както и прилагайте всички системи за превенция и безопасност 

за вашето лице;
› За да се предотврати прегряване и / или задействане на огън от запалими предмети, поставени в близост до 

котела, той трябва да има зона за безопасност 800 mm;
› При наличие на дървена настилка или друг запалим материал е необходимо да се монтира подходяща 

топлоизолационна плоча преди монтаж и пускане в експлоатация;
› При наличие на подови настилки от други материали, ако след проверка на прекомерно нагряване се счита за 

подходящо, може да се монтира подходяща топлоизолационна плоча.
›

ЗАБЕЛЕЖКА.

Свързването на печката към хидравличната система трябва да се извършва изключително от специализиран персонал, 
който може да извърши инсталацията по работен начин и в съответствие с разпоредбите, които са в сила в държавата на 
монтаж.

Ако котелът предвижда взаимодействие с вече съществуваща система в комплект с друг отоплителен уред 
(мазен котел, газов котел и др.), Трябва да се спазват съответните действащи разпоредби.
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Винаги инсталирайте спирателни вентили пред котела, за да го изолирате от водопроводната система, ако е 
необходимо да го преместите или преместите, за извършване на обикновена и / или извънредна поддръжка.

Свържете котела с помощта на гъвкави тръби, за да имате възможност за леки движения.

Girolami Srl отказва всякаква отговорност в случай на повреда на вещи или хора или в случай на повреда или 
неправилна експлоатация, в случай че горните предупреждения не бъдат спазени.

3.3. ПРАВИЛА ЗА МОНТАЖ
Продуктът е котел, предназначен за работа с дървесни 
пелети. Горивната камера е в депресия.
Ето някои европейски референтни стандарти за инсталиране на продукта:

› EN 303-5: 2012
Котли на твърдо гориво, с ръчно или автоматично подаване, номинална топлинна мощност 500 kW 
Терминология, изисквания, тестове и маркировки

› UNI EN 12828: 2014
Отоплителни системи в сгради - Проектиране на водни отоплителни системи

› CEI EN 60335-1: 2013
Безопасност на битови и подобни електрически уреди

› EN 1443: 2019
Камини с обща норма

› EN 1856-1: 2009
Комини - Изисквания към металните комини - Част 1: продукти за коминната система.

› EN 1856-2: 2009
Комини - Изисквания за метални комини - Част 2: Вътрешни канали и димни канали от метал.

› UNI EN 1457-1: 2012
Коминни тръби - Вътрешни теракотни / керамични тръби - Част 1: Сухо работещи теракотни / керамични тръби 
Изисквания и методи за изпитване

› UNI EN 1457-2: 2012
Комини - Вътрешни теракотни / керамични тръби - Част 2: Теракотени / керамични тръби, работещи в мокри условия - 
Изисквания и методи за изпитване

› UNI EN 13384-1: 2015
Комини - Методи за термично изчисление и динамичен флуид - Част 1: Комините, контролирани от един 
отоплителен уред.

Ето някои референтни стандарти за Италия:

› UNI 10683: 2012
Топлогенератори, задвижвани от дърво или други твърди биогорива - Проверка, монтаж, инспекция и 
поддръжка (за отдаване на топлина към огнището по-малко от 35kW)

› UNI / TS 11278: 2008
Комини / димни канали / канали / метални димоотводи - Избор и правилна употреба според вида на приложението 
и относителното обозначение на продукта

› UNI 10847: 2000
Единични димоотводи за генератори, работещи с течни и твърди горива Поддръжка и контрол - 
Насоки и процедури

› UNI 8065: 2019
Пречистване на вода в зимни и летни климатични системи, за производство на битова гореща вода и в 
слънчеви термични системи

› UNI 9182: 2014
Системи за захранване и разпределение на топла и студена вода - Проектиране, монтаж и изпитване

Във всеки случай е важно да се спазват действащите местни разпоредби и препоръки.

Процедурата за монтаж изисква оформлението на отоплителната система, изготвено в съответствие с местните 
разпоредби и действащи препоръки.
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За електрическите части:

› EN 60335 "Безопасност на битови и подобни електрически уреди"
Част 1: Общи изисквания
Част 2: Специфични правила за уреди с горелки на газ, масло и твърдо гориво, оборудвани с 
електрически връзки.
Местни изисквания за свързване на комина. Местни 
изисквания за противопожарни разпоредби.

3.4. МЕРКИ ЗА МОНТАЖ
Котелът трябва да бъде свързан към димен канал, който може да изхвърля изпаренията в най-високата точка от къщата. 
Димопроводът трябва да бъде с подходящ размер, изолиран и снабден с кондензат, който може да се образува поради 
високата ефективност на котела и произтичащите от това ниски температури на изхода на изпаренията. Коминът трябва да 
отговаря на действащите разпоредби.
Преди да инсталирате котела, направете отвора за преминаване на отработените газове и отвора за външния 
въздухозаборник.
Димоходът с една стена може да се използва само в секцията вътре в машината.

Забележки за въвеждане в експлоатация на топлинния генератор от техника:

› въздухът за горене трябва да е достатъчен и чист (да не е замърсен);
› точките за измерване трябва да са самоблокиращи се и в бедрото;
› контрол на емисиите след първа инсталация;
› устни инструкции от компетентно лице, CtA, преди първата употреба;
› проверете правилната консервация на използваните горива и складовото помещение;
› редовно проверявайте дали отоплителният уред е в добро състояние (поне веднъж годишно или в края и при рестартиране 

на периода на експлоатация на топлинния генератор);
› проверете правилното оразмеряване на отоплителната система;
› проверете правилното оразмеряване на комина, включително свързването на изпускателния канал;
› проверете необходимите разстояния за горими материали и при необходимост поискайте 

конструкция на щит;
› проверка на минималното разстояние, необходимо от стени и тавани (по отношение на почистването).

3.5. СТАЯ ЗА МОНТАЖ
Котелът трябва да бъде инсталиран в помещение, което е подходящо защитено от лошо време.
Опорната повърхност и / или опорните точки трябва да имат носеща способност, подходяща за поддържане на 
общото тегло на котела и аксесоарите при пълно натоварване (вода, гориво и др.).
За доброто функциониране на котела е необходимо да се гарантира минимален въздушен поток, за да се осигури ефективна 
вентилация на същия.
Задължително е да се осигури адекватен външен въздухозаборник, който позволява приемането на въздуха за горене, необходим за 
правилното функциониране на котела.
Въздухозаборниците трябва да бъдат направени по такъв начин, че да не могат да бъдат препятствани по никакъв начин.

Необходимо е да се осигури защита на въздухозаборниците с помощта на решетки, метални мрежи и др., Без да се намалява полезният 

участък на мрежата.

ВАЖНО.
Когато избирате мрежата и размера на отвора, полезният участък трябва да бъде по-голям или равен на участъка, 
необходим за функционирането на продукта.
Въздушният поток може да бъде получен и от помещение, съседно на инсталационното помещение, стига този поток 
да може да протича свободно през постоянни отвори, комуникиращи с външната страна; за избягване на спални, 
бани, гаражи, гаражи и изобщо зони с риск от пожар.
Следователно е така необходимо направете отвори в стените на стаята, които отговарят на следните изисквания:

› Имайте свободна секция от поне 6 cm2 за всеки 1 kW. Във всеки случай минималният участък на отвора не трябва да 
бъде по-малък от 100 cm2. Разделът може да се изчисли, като се използват следните отношения:

S = K * Q ≥ 100см2 (където "S" се изразява в cm2, „Q“ в kW, „K“ = 6 cm2 /kW)

› Отворът трябва да бъде разположен в долната част на външна стена, за предпочитане противоположна на тази, в която се 
намират отработените газове.
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Инсталирането на продукта не е разрешено:

› в помещения, където има уреди с течно гориво с непрекъсната или прекъсната работа, които поемат въздуха 
за горене в помещението, в което са монтирани, или;

› в които има газови уреди тип В,   предназначени за отопление на помещения, с или без производство 
на битова гореща вода и в съседни и комуникационни помещения, или;

› при която обаче депресията, измерена на място между външната и вътрешната среда, е по-голяма от 4 Pa.
имат носеща способност, подходяща за поддържане на общото тегло на котела и аксесоарите при пълно 
натоварване (вода, гориво и др.).

Забранено е поставянето на продукта в помещения, използвани като спални, бани, гаражи, гаражи и 
изобщо пожароопасни помещения.

Проверете дали стаята има изискванията и характеристиките, които отговарят на действащите разпоредби.
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3.7. ИЗИСКВАНИЯ МИНИМАЛНИ РАЗСТОЯНИЯ ЗА МОНТАЖ И ПОДДРЪЖКА

Котелът трябва да бъде монтиран на подходящо място, за да позволи нормални операции за отваряне за 
обикновена и извънредна поддръжка на същия.

За обикновената и извънредна поддръжка на машината е необходимо да се осигури пространство от двете страни на 
около 70 см и отзад около 10 см, необходимо за нормални интервенции по поддръжката.

BIOMATIC EVO

10 см

70 см 70 см

BIOTEC EVO

50 см

70 см 70 см

3.8. ИЗИСКВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТ РАЗСТОЯНИЯ ОТ ЗАПАЛИМИ МАТЕРИАЛИ

Топлинни или запалими предмети и части в контакт с продукта не могат да се съхраняват; обаче дръжте 
такива предмети на минимално челно разстояние от80 см от най-външната тежест на продукта.

3.9. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ВНИМАНИЕ.

Следните условия трябва да се считат за ОПАСНОСТ:
› Всички местни разпоредби, включително тези, отнасящи се до националните и европейските стандарти, трябва да се 

спазват при инсталирането на уреда. "
› Не използвайте уреда като инсинератор или по друг начин, различен от предназначението му

заченат. "
› Не трябва да се използва друго гориво, освен пелети.
› По изключение котелът може да се използва и с дърва (само BIOMATIC EVO).
› Не използвайте течни горива "
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› Уредът, особено външните повърхности, при работа достига високи температури на допир: боравете 
внимателно, за да избегнете изгаряния "

› Не правете неоторизирани модификации на уреда. "Използвайте само оригинални резервни части, 
препоръчани от производителя".

› Подгответе мястото за монтаж в съответствие с действащите разпоредби в страната, където е монтиран котелът;
› Уредът трябва да бъде монтиран на под с достатъчна товароносимост. Ако съществуващата конструкция не отговаря на 

това изискване, ще трябва да се предприемат подходящи мерки (напр. Плоча за разпределение на товара)
› Изборът на мястото за монтаж на уреда трябва да гарантира лесен достъп за почистване на самия 

уред, каналите за димните газове и димоотвода.
› Когато котелът е включен не докосвайте горещи повърхности като стъкло, врата, дръжка и димоотвод: опасност от тежки 

изгаряния, повърхности с висока температура;
› Когато котелът е включен, Не отваряйте вратата. Ако вратата е отворена, котелът извършва процедурата за заключване. 

Риск от избягване на дим (операция с пелети);
› Когато котелът е включен или горещ не изпълнявайте почистващи операции от всякакъв вид;
› Обърнете внимание на наличието на непълнолетни в близост до котела;
› Камината и отделението за пепел трябва да се държат затворени във всяко работно състояние на котела, като 

запалване, нормално, модулация, готовност и изключване, за да се предотврати изтичането на изпарения.
› Не хвърляйте вода върху горещи повърхности;
› В случай на пожар не изключвайте захранването и го изключвайте с подходящи средства;

› За да се предотврати прегряване и / или запалване на огън от запалими предмети, поставени в близост до 
котела, това трябва да има буферна зона съгласно спецификациите, дадени в това ръководство.

¬ Дървени или други запалими подови настилки. ПРЕДИ монтаж и пускане в експлоатация, 
монтирайте подходяща топлоизолационна плоча;

¬ Подови настилки от други материали. Ако се счита за подходящо, след проверка на прекомерно нагряване, да
може да инсталира подходяща топлоизолационна плоча.

Следните условия трябва да се считат за ВНИМАНИЕ / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

› Спазвайте инструкциите и знаците на показаните етикети;
› Използвайте само сертифицирана биомаса и от вида, посочен в раздела "6. 29 ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОТЛА ”на страница

› Извършвайте ОБИЧАЙНИ операции по поддръжка при изключен и студен котел;
› Не влизайте във вътрешните електрически части на котела. Операцията да се извършва от квалифициран персонал, 

упълномощен от Girolami Srl;
› Преди всяко запалване извършвайте обикновени операции по почистване;

Нива на шум при работа на топлинния генератор *

Котел

Техническа стая

Растение

Канал за дим

Димоотвод

45 dB

35 dB

25 dB

60 dB

45 dB

* Измерванията на шума са извършени съгласно EN 15036-1

3.10. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ТЕХНИКА ПО ПОДДРЪЖКА

Следните условия трябва да се считат за ОПАСНОСТ:

› Спазвайте предписанията, посочени в това ръководство за обикновени и извънредни операции по 
поддръжка;
› Използвайте всички необходими предпазни устройства;
› Извършвайте ОБИЧАЙНИ и ИЗВЪНРЕДНИ операции по поддръжка с изключен и студен котел;
› Преди да влезете във вътрешността на котела, изключете захранващия кабел от контакта;
› Уверете се, че системата е снабдена с ефективна земна връзка съгласно действащите стандарти и закони;
› Захранващият кабел в нито един момент не трябва да достига температура над 50 ° C в сравнение с тази
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околен свят;

› Ако е направена директна връзка към електрическата мрежа, е необходимо да се прекъсне с всеполюсен превключвател с минимален 

отвор за контакт 3 mm, оразмерен по отношение на електрическото натоварване, отчетено от данните на табелката;

› Жълто-зеленият заземителен кабел не трябва да се прекъсва от който и да е превключвател и трябва да бъде 
лесно достъпен

4. ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПИСАНИЕ НА КОТЛА
Техническите характеристики на котела са обяснени в следващия раздел

BIOMATIC EVO 26
BIOTEC EVO 26

BIOMATIC EVO 26
BIOTEC EVO 26

BIOMATIC EVO 26
BIOTEC EVO 26

ОЦЕНЕНА ПОЛЕЗНА МОЩНОСТ

НОМИНАЛНА ПОЛЕЗНА МОЩНОСТ [H2O] 

МИНИМАЛНА ПОЛЕЗНА МОЩНОСТ

МИНИМАЛНА ПОЛЕЗНА МОЩНОСТ 

[H2O] ALMAX ЕФЕКТИВНОСТ

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОНЕ

ТЕМПЕРАТУРА НА ДУМИТЕ

кВт
кВт
кВт
кВт
%
%

25.3
23.5
7.05
6.7

93,0%

95,1%

32.4
30,0
7.05
6.7

92,6%

95,1%

34.6
32,0
7.05
6.7

92,50%

95,1%

ИЗХОД НА МАКС С ° 71 78 80

ТЕМПЕРАТУРА НА ДУМИТЕ
ИЗХОД НА МИН С °

mg / Nm³

45 45 45

ЧАСТИЦИ / OGC / NOX (10% O) 2 11,2 / 0,9 / 165

211 - 31
5

95
3

12
12

5.3 / 14.9

100/65
ПЕЛЕТ

8,6 / 1,0 / 173

211 - 38
5

95
3

12
12

5,3 / 17,9

100/65
ПЕЛЕТ

7,8 / 1,2 / 176

211 - 40
5

95
3

12
12

5,3 / 18,8

100/65
ПЕЛЕТ

CO НА 10% O2 КОТЛ КЛАС 
ALMIN И ALMAX (UNI EN 303-5)

mg / Nm³

СЪДЪРЖАНИЕ НА ВОДА

МАКСИМАЛНО РАБОТНО НАЛЯГАНЕ 

ПРЕПОРЪЧЕН ПРОЕКТ МАКС. МОЩ 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН ПРОЕКТ ДИМЕН 

МАСОВ ПОТЕНТИ

КАПАЦИТЕТ НА РЕЗЕРВОАРА ***

ВИДОВЕ ГОРИВО
КОНСУМАЦИЯ НА ПЕЛЕТИ *

L
Кафене

Татко

Татко

g / s

L / Kg

НА МАКС И МИН kg / h 5,41 - 1,67 6,66 - 1,67 7,17 -1,67

АВТОНОМИЯ ALMAX EMIN

ОБЕГЛЯЕМ ОБЕМ **
ПУШЕН АУТ

SNORKEL
НОМИНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА МОЩ

з
m³
ИЛИ
см²

12 - 39
505/577/673

100
42

10 - 39
645/737/860

100
42

8 - 39
688/786/917

100
42

[EN 60335-1] W 120W (MAX 400W) 120W (MAX 400W) 120W (MAX 400W)

НАПРЕЖЕНИЕ И ЧЕСТОТА
ЗАХРАНВАНЕ V - Hz

килограма

mm

230 -50

380

300/300/0

230 -50

380

300/300/0

230 -50

380

300/300/0

НЕТО ТЕГЛО

РАЗСТОЯНИЕ ОТ ГОРИМИ МАТЕРИАЛИ
[НАЗАД СТРАННО ДОЛНО]

РАЗСТОЯНИЕ ОТ ГОРИВНИ МАТЕРИАЛИ [ФРОНТ]

РАЗМЕРИ НА ГОРИЛНАТА КАМЕРА 

СЕЗОННО ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕКОДИЗАЙН 2020)

ЕНЕРГЕТИЧЕН ЕТИКЕТ

mm
mm
%

800
380 х 200 Н 430

89,32
A + EEI 121

800
380 х 200 Н 430

89.16
A + EEI 121

800
380 х 200 Н 430

88,81
A + EEI 121

ПРОДСЕКЦИЯ за БГВ ****
10L / MIN ΔT 25 ° C

(17KW)
10L / MIN ΔT 25 ° C

(17KW)
10L / MIN ΔT 25 ° C

(17KW)

* *
* * *
* * * *

Обем на нагряване в зависимост от необходимата мощност на m3 (съответно 40-35-30 Kcal / h перм3)

Референтна стойност съгласно UNI EN 14961-2 Пелети 650 kg / m3

Стойности, изчислени с температура на входната вода 10 ° C, температура на тялото на котела 65 ° C и топлинен капацитет на бобината 450 ÷ 500W / m2К.
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4.1. РАЗМЕРИ НА КОТЛА
BIOMATIC EVO

112 62.50

50,50
43,50

36
30
24

65

7.50

1007
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BIOTEC EVO

68 87

37,50

ДА СЕ

19.
9.50

17.50
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4.2. ОПИСАНИЕ И ЧАСТИ ИМЕНА НА КОТЛА
BIOMATIC EVO

АТАКИ
ХИДРАВЛИКА

ЛЪЧ
ТРЪБА

СЕРПЕНТИНА
ОТКЛАДЕТЕ

ТЕПЛО / БГВ

СТАЯ НА
ГОРЕНЕ

РЕЗЕРВОАР

АВТОМАТИ

ХИДРАВЛИКА

АВГУР
РЕЗЕРВОАР

АВГУР

КРИКУЛ

РАЗМЕРИ НА СТАИТЕ
НА ГОРЕНЕ

ЕДИНИЦА НА

МЕРКА

Ширина

Дълбочина

Височина

Сила на звука

Ширина на отвора на вратата 

Височина на отвора на вратата

380 мм

180 мм

400 мм

27 L
420 мм

390 мм

W П.

ТЕМ
ВОДА

ТЕМ
ПЕЛЕТ

ТЕРМОСТАТИ A
РЪЧНО НУЛИРАНЕ
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BIOTEC EVO

ЛЪЧ
ТРЪБА

РЕЗЕРВОАР

СТАЯ НА
ГОРЕНЕ

АВГУР
РЕЗЕРВОАР

КРИКУЛ
АВГУР

РАЗМЕРИ НА СТАИТЕ
НА ГОРЕНЕ

ЕДИНИЦА НА

МЕРКА

Ширина

Дълбочина

Височина

Сила на звука

Ширина на отвора на вратата 

Височина на отвора на вратата

380 мм

180 мм

400 мм

27 L
420 мм

390 мм

ТЕМ ЗА ВОДА

W П.
ТЕМ ЗА ПЕЛЕТ

ТЕРМОСТАТИ A
РЪЧНО НУЛИРАНЕ
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4.3. ИНТЕРФЕЙС НА ВЪНШНАТА
За да извърши инсталацията, котелът има следните хидравлични връзки:

BIOMATIC EVO

СИСТЕМНО НАтоварване ДОСТАВКА ДО ОТОПЛИТЕЛНАТА СИСТЕМА

БГВ ВРЪЩАНЕ КЪМ ОТОПЛИТЕЛНАТА СИСТЕМА

БЕЗОПАСНОСТ ИЗХОД

ТЕРМИЧНИ

СИСТЕМНО НАтоварване

СИСТЕМНО РАЗТОВАРВАНЕ

ЗАБЕЛЕЖКА.

За да инсталирате правилно машината, 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е да я свържете към 
водопровода за подаване на течаща вода за 
намеса на предпазното устройство за 
термично разтоварване и за евентуално 
производство на битова гореща вода.

Ако не е необходимо да произвеждате битова 
гореща вода директно от машината, трябва да се 
затвори само връзката, свързана с изхода на 
БГВ. Също така е такаЗАДЪЛЖИТЕЛНО свържете 
машината към канализацията на блока за 
недвижими имоти, за да осигурите евакуация на 
водата, ако предпазните устройства се намесят 
(термичен разряд и високо налягане).

ИНТЕРФЕЙС ХАРАКТЕРИСТИКА

220Vac при 50Hz
360W +/- 10%
100W +/- 10%

› Електрически

› Пикова мощност
› Напълно в експлоатация

Приставка за екстрактор Ø100mm

Ø48mm

1 "М
1 "М
½ „М
½ „М
½ „Е

Връзка с размер на тръбата за горене на въздуха 

Доставка до връзката на отоплителната верига 

Връщане към връзките на отоплителната верига 

Връзка за подаване на битова гореща вода Мрежа 

Вход за вода

3bar връзка за предпазен клапан

ВАЖНО.
Хидравличните връзки зависят от вида на

Изпускателна атака на веригата Съединител за маркуч

Конфигурация на системата, в раздела "13. СИСТЕМНИ ДИАГРАМИ, УПРАВЛЕНИ ОТ УПРАВЛЯВАЩИЯ БЛОК" на страница 54
накратко са илюстрирани системните конфигурации, управлявани от блока за управление на котела.
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BIOTEC EVO

ИЗпускателен клапан

БЕЗОПАСНОСТ 3 БАР

СИСТЕМНО РАЗТОВАРВАНЕ

СИСТЕМНО НАтоварване

ДОСТАВКА В СИСТЕМАТА

ВРЪЩАНЕ ОТ РАСТЕНИЕТО

ЗАБЕЛЕЖКА.

За да инсталира правилно 
машината, тя я прави
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО свържете машината към 
канализацията на блока за недвижими имоти, за да 
осигурите евакуация на водата, ако предпазните 
устройства се намесят (термичен разряд и високо 
налягане).

ИНТЕРФЕЙС ХАРАКТЕРИСТИКА

› Електрически

› Пикова мощност
› Напълно в експлоатация

220Vac при 50Hz
360W +/- 10%
100W +/- 10%

Приставка за екстрактор

Връзка с размер на тръбата за въздух за горене 

Доставка до връзката на отоплителната верига 

Връщане към връзката на отоплителната верига 

Входяща мрежа за вода

3bar връзка за предпазен клапан

Ø100mm

Ø48mm

1 "М
1 "М
½ „М
½ „Е

ВАЖНО.
Хидравличните връзки зависят от типа на 
конфигурацията на системата, в раздела „13. 
СИСТЕМНИ ДИАГРАМИ, УПРАВЛЕНИ ОТ 
КОНТРОЛНИЯ БЛОК "на страница 54накратко са 
илюстрирани системните конфигурации, 
управлявани от блока за управление на котела.
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5. ТРЪБИ ЗА ВЪЗДУХ НА ВЪЗДУХА ЗА КОМИН И ГОРИВО
По-долу са дадени насоките за правилна работа на котела при условие на правилното свързване на тръбите за 
въздух и димоотводи.

5.1. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕТО

Този котел е класифициран като уред тип В:
Това са традиционно най-често срещаните уреди, така наречената „отворена 
горивна камера“.
Те поемат въздуха, необходим за горенето, директно в помещението, където са 
монтирани и трябва да бъдат свързани чрез димни канали към евакуационни системи за 
продуктите от горенето (комини, димоотводи и др.).

ВНИМАНИЕ.

Изисква се:
УРЕД ТИП Б

› осигурете адекватен външен въздухозаборник, който позволява прием на въздух
горивен агент, необходим за правилната работа на котела (за повече информация вижте раздел
"3.5. СТАЯ ЗА МОНТАЖ "на страница 17);

› свържете изтичането на кондензат на димоотвода;
› използвайте изолиран димоотвод с двойна стена по целия димопровод.

Закупуването на всички компоненти, съставляващи системата за тяга (димоотвод), всмукване на въздух и използването на 
сертифициран и квалифициран персонал за тяхното инсталиране е единствената отговорност на крайния потребител.

Girolami ® не носи отговорност за неизправности, причинени от неадекватна система за газене.

Минималните изисквания за инсталиране трябва да да спазва разпоредбите и критериите, изброени в раздела "3.3. УКАЗАНИЯ ЗА 
МОНТАЖ "на страница 16в допълнение към действащите разпоредби в мястото на монтаж.

За оптимална работа на котела димоотводът трябва да се характеризира с течение, вариращо от 
минимум 10 Pa до максимум 14 Pa.

За топлинни генератори, захранвани с непрахообразни твърди горива (UNI 10412-2), каналите за отвеждане на 
димните газове трябва да бъдат направени съгласно действащото законодателство и по-специално, както се изисква 
от UNI 9618 и UNI 10683.
Тези канали са по същество съставени от димоотвод, който отвежда изпаренията навън; от комина, за 
евакуиране на изпаренията в атмосферата и от димния канал, който свързва генератора с димоотвода.

Димоотводът трябва да бъде уплътнен срещу димни газове, водоустойчив и изолиран, за да се избегнат 
кондензационни явления, той също трябва да е устойчив на нормални термомеханични напрежения и действието на 
димните газове и техните кондензати.

Камерата за събиране, разположена под устието на димния канал, трябва лесно да се проверява от 
специален херметичен люк.
Височината на изхода, където трябва да се постави комина, трябва да осигури добро разпръскване на продуктите от 
горенето.
За тази цел тя трябва да бъде подложена извън зоната (наречена обратен хладник), в която могат да се образуват противоналягания 
(тези зони варират в зависимост от височината и ъгъла на наклона на покрива, позовавайки се на стандарт UNI 7129).

За да може димният канал да работи правилно, трябва да се имат предвид някои фактори:
› Стените на димоотвода не трябва да имат минимална грапавост, това би причинило триене в димните газове, намалявайки 

ефективността на течението;
› Стоманата със сигурност е най-добрият материал, затова е за предпочитане пред строителни материали като тухла;

› Друг важен аспект се дава от размерите: димоотвод с малък диаметър, поддържащ високата температура 
на изпаренията, увеличава скоростта на изтичане, докато голям комин го забавя;

› Освен това е важно да се избягва коминът да има хоризонтални участъци: това би забавило тегленето и би 
благоприятствало замърсяването на самия канал;

› Високата температура на изпаренията в комина определя добра тяга и също така избягва проблеми с кондензацията и 
замърсяването, така че инсталирането както на димния канал, така и на двойната стена на комина е задължително
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така че да се сведат до минимум температурните загуби;

› Необходимо е да се подготви външен въздухозаборник в същата стая, където е инсталиран уредът, за да се 
осигури постоянен обмен на кислород, което е от съществено значение за доброто горене.

Следователно добрият димоотвод трябва да осигури правилната тяга: ако трябва да бъде лоша тяга, тя ще забави 
горенето, намалявайки неговата ефективност, затова препоръчваме използването на активатор на тяга; ако, от 
друга страна, има прекомерна тяга, това би довело до увеличаване на разхода на гориво, без да носи ползи по 
отношение на по-голяма топлина, в този случай е необходимо да се използва регулатор на тяга или компенсатор.

ОПАСНОСТ.

Не инсталирайте допълнителни топлинни генератори на димохода и не инсталирайте системи за контрол на капацитета върху него 
(например регулиращи клапани).

6. ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОТЛА

След като бъдат дефинирани изискванията за монтаж, операциите, необходими за използване на котела, сега са обяснени 
на дисплея.

ЗАБЕЛЕЖКА.

Не забравяйте, че при първите стартирания може да се генерират неприятни миризми, предизвикани от полимеризацията на 
боята

ОПАСНОСТ.

По време на работа на котела се препоръчват следните допълнителни предпазни мерки:

› За запалвания НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ алтернативни горива на BIOMASS, както е посочено, или запалими течности.
› (BIOMATIC EVO):

НИКОГА НЕ ОТВАРВАЙТЕ вратата, когато котелът работи, освен когато използвате режима на дърво или комбиниран. 
(BIOTEC EVO):
НИКОГА НЕ ОТВАРЯЙТЕ вратата, когато котелът работи.

› НИКОГА НЕ ИЗКЛЮЧВАЙТЕ от електрическата мрежа, освен в случай на пожар на резервоар.

За правилна работа използвайте само и изключително пелети, които отговарят на един от следните стандарти
показано в таблицата:

ПАРАМЕТЪР ЕДИНИЦА НА
МЕРКА ENPLUS A1 ENPLUS A2 DINPLUS ÖNORMM7135 SN166000 DIN51731

Диаметър

Дължина

mm

mm

6 (± 1)

3,15 ≤ L≥ 40

6 (± 1)

3,15 ≤ L≥ 40

4-10

≤ 5 * d

4-10

≤ 5 * d

4-10

<50

4-10

<50

Плътност
очевидно kg / dm3 ≥ 600 ≥ 600

Калорична стойност MJ / kg

Калорична стойност kWh / kg

≥ 16,5

5.0

≥ 16,5

5.0

18.

17,5-19,5

18.

17,5-19,5

17,5-19,5 17,5-19,5
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6.1.
6.1.1. Описание на екрана

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС

Дисплеят има 2 основни екрана (HOME 1 и HOME 2) и 1 бърза лента за достъп до ОСНОВНИТЕ светодиоди.

НАЧАЛО 1 от 2

Това е основният екран, където се показва следната информация:
Дата и час, стайна температура на използваното помещение, използван стаен термостат, инструмент за докладване на грешки.

ДАТА И ЧАС 12:18 | Понеделник, 2 март 2020 г. на СПИСЪК ЗА ГРЕШКИ

ТЕМПЕРАТУРА
КОТЕЛ 22. ° С
СЪСТОЯНИЕ НА СИСТЕМАТА

ЗАПАЛВАНЕ

28 °
ТЕРМОСТАТ

ОСНОВНИ

ВКЛ-ИЗКЛ на
ХРОНО

УПРАВЛЕНИЕ

ГОРЕНЕ
ИНФОРМАЦИЯ

НАСТРОЙКИ ОПЕРАЦИЯ

ДОМ 2 от 2 :.
Този екран се осъществява чрез плъзгане на екрана 
отдясно наляво, както е показано на фигурата до.

12:18 | Понеделник, 2 март 2020 г. на

22. ° С
ЗАПАЛВАНЕ

28 °
на

Екранът, който се появява, показва поредица от 8 икони, които 
могат да придобият значенията, показани в таблица 2 по-долу.

12:18 | Понеделник, 2 март 2020 г. на
LED 1 LED 2 LED 3 LED 4

1 2 3 4
За да се върнете към предишния екран, ще трябва да 
направите обратната операция, след което плъзнете екрана 
отляво надясно.

LED 5 LED 6 LED 7 LED 8

1 2 3 4

на
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Нагревателна свещ включена Включен шнек Помпата е активна

Активен клапан V2 V2 изход активен 2 Aux 2 изход активен

3 Aux 3 изход активен R. Липса
горивоВъншен хроно

Отворен контакт на
хронотермостат

Искане за вода
санитарен

БЪРЗА ЛЕНТА LED ОСНОВНА:
Този екран се осъществява чрез плъзгане на екрана 
отгоре надолу, както е показано на фигурата до.

12:18 | Понеделник, 2 март 2020 г. на

22. ° С
ЗАПАЛВАНЕ

28 °
на

Появяващият се екран показва 4 икони, които могат да 
придобият значението, показано в таблица 3 по-долу.

12:18Po | tLеuннza2 март 2020 г.Сезон Операция Операция
дървоP1

2 ° С

Зима2 Комби

За да се върнете към предишния екран, ще трябва да направите 
обратната операция, след което плъзнете екрана
отдолу нагоре. ЗАПАЛВАНЕ

28 °
на

Силата на
изгаряне

Състояние на

chrono функционалност
Зима

Лято Дърво / Пелети Пелети

дърво Климатичен

Таблица 3: Значение на основните светодиодни бързи символи
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6.1.2. Таблица на работното състояние

Следващата таблица показва състоянието на машината по време на работа (Графична област: НАЧАЛО 1 от 2- Държава
Система):

КОД ОПИСАНИЕ

Машината е или в стартираща фаза, или в изход от състояние на готовност и продължава с нейното текущо повторно активиране.
Машината проверява условията, за да установи дали да продължи с запалването си или да постави правилните 
условия на работа.

REC.ACC.

ИЗКЛЮЧЕН

ПРОВЕРИ

ВКЛЮЧЕНО

СТАБИЛИЗАЦИЯ

Параметрите на машината са такива, че да разглеждат машината в изключено 

състояние. При стартиране на машината се проверява състоянието на параметрите. 

Машината е във фаза на запалване, предизвиквайки изгарянето на материала.

Машината е преминала фазата на запалване и преминава към следващата фаза.

НОРМАЛНО
Машината е в работно състояние за правилна работа.
В тази фаза е възможно да се зададат работните параметри като: мощност и / или термостат на котела.

МОДУЛИРАНЕ Машината е достигнала едно от следните две нива на управление: температура на димните газове или термостат на котела

Машината е достигнала едно от следните две нива на управление: температура на димните газове или термостат на котела. НА
n тази фаза преминава във фаза на изключване за последващо автоматично повторно запалване, ако не съществуват и 
двете предишни условия за температурата на димните газове и термостата на котела.

В ГОТОВНОСТ

ИЗКЛЮЧВАМ

БЕЗОПАСНОСТ

Устройството е получило командата за изключване от клавиатурата.

Машината е надвишила параметрите за безопасност, за които е поставена в безопасност.

Устройството е срещнало аномално състояние, за което не може да продължи при безопасна експлоатация (за състоянието вижте 
"6.1.4. Кодове за грешки" на страница 32).
За да излезете от условието за блокиране, задръжте символа за 3 секунди.
Ако условията вече не съществуват, машината отменя самото състояние на блока.

БЛОК

Таблица 3: Таблица на оперативните държави

6.1.3. Помощни съобщения

Допълнителните съобщения са както следва:

КОД DSC

Показване на състоянието на температурните сонди. Съобщението се показва по време на фазата на проверка и показва, че отчетената 
температура на една или повече сонди е равна на минималната или максималната стойност (в зависимост от разглежданата сонда). 
Проверете дали сондите не са отворени (отчитане на минималната стойност на температурната скала). или късо съединение (отчитане на 
максималната стойност на температурната скала).

ПЕСЕН

ОБСЛУЖВАНЕ
Съобщение, указващо, че програмираните работни часове са достигнати. 
Необходимо е да се обадите за помощ.

ПОЧИСТВАНЕ
Съобщение, указващо, че програмираните работни часове са достигнати. 
Необходимо е да почистите печката или котела.

ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ЗАПАЛВАНЕТО
Съобщение, което се появява, ако системата е изключена не ръчно във фазата на запалване (след фазата на предварително зареждане):
системата ще се изключи само когато е напълно работеща. Сензорът 

на мрежата е затворен със система в режим на работа с биомаса. 

Отворена врата.

Отворен термостат за биомаса.

Няма комуникация между клавиатурата и контролната платка.

ER20

ПРИСТАНИЩЕ

ER06

ГРЕШКА ВРЪЗКА

Таблица 4: Спомагателни съобщения

6.1.4. Кодове за грешки

КОД ОПИСАНИЕ

ER01
ER02
ER03
ER04

TEM предпазен термостат. Той може да се намеси и когато системата е изключена.

Превключвател за налягане на дим. Той може да се намеси само ако горивният вентилатор е 

активен. Гасене поради ниска температура на дим или липса на светлина в мангала. 

Изключване поради прегряване на водата.
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КОД ОПИСАНИЕ

ER05
ER07
ER08
ER09
ER10
ER11
ER12
ER15
ER16
ER17
ER18
ER23
ER25
ER26
ER27
ER34
ER35
ER39
ER41
ER42
ER47
ER48
ER52

Гасене поради висока температура на дима.

Грешка на кодера. Грешката може да възникне поради липса на сигнал на кодера.

Грешка на кодера. Грешката може да възникне поради проблеми с регулирането на скоростта. Ниско 

налягане на водата.

Високо водно налягане.

Clock Error Грешката възниква поради проблеми с вътрешния 

часовник. Изключването е неуспешно.

Изключване поради прекъсване на захранването за повече от 50 минути. 

Грешка в комуникацията на RS485.

Неуспешно регулиране на въздушния 

поток. Изчерпване на биомасата.

Сонда за котел или сонда за котел Връщане или отваряне на сондата Puffer. 

Счупен мотор за почистване на мангал.

Почистващият двигател е счупен.

Почистващият двигател 2 е счупен. Депресия 

под минималния праг. Депресия над 

максималния праг. Датчикът на разходомера 

е счупен.

Не е достигнат минимален въздушен поток в Check Up. 

Максималният въздушен поток е надвишен.

Грешка на шнековия кодер: няма сигнал на кодера.

Грешка на кодера на шнека: Неуспешно регулиране на скоростта на шнека. Грешка 

в I / O модулите на I2C.

Таблица 5: Код за грешка

За допълнителни разяснения относно причините и решенията, вижте раздела "12. УПРАВЛЕНИЕ НА ГРЕШКИ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА 
НЕИЗПРАВНОСТИ "на страница 52.
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7. РАБОТА С КОТЛА
По-долу са дадени различните команди за въвеждане в експлоатация и настройки на машината за функции
Потребител.

Чрез докосване на иконата на дисплея на разположен в 
горния десен ъгъл имате достъп до информационната секция 
на котела, екранът показва състоянието му в реално време.

Информация

Температура
Ти пушиш

Температура
Котел

Температура
Puffer

Налягане

900 ° С 15 ° С 110 ° С 0 mbar

12:18 | Понеделник, 2 март 2020 г. на

22. °

Скорост на вентилатора Шнек рецепта Код на продукта
513

0 оборота в минута 0.0 оборота в минута 1 бр 1001

7.1. ИЗБОР НА РЕЖИМ НА РАБОТА (SOLOBIOMATIC EVO)
Към бойлер изключен възможно е да изберете режима на работа на машината.

Изборът на режим на работа се управлява от дисплея със следната процедура:

› От основния екран докоснете символа, за да 
влезете в менюто Настройки.

изд
Настройки

Управление
Изгаряне

Управление
Отопление Зареждане

28 °
на

› Изберете иконата
Управление на горенето

за да преминете към следващото меню
Управление на горенето

Операция

Мощност на пелети

Power Wood

Калибриране на шнека

Калибриране на вентилатора

Пелети

Р6

P3

0

0

› Изберете елемента Операция

В този момент дисплеят показва три налични режима. Ако това 
меню не се вижда, както е на фигурата, то ще бъде активирано от 
оторизирания сервизен център по време на интервенцията

Настройки

Операция
на първо запалване след проверка на условията за 
безопасност на инсталацията. Пелети

дърво

Комби

Управление
Изгаряне

Управление
Отопление Зареждане

Режимите на работа са следните:
В този режим котелът се запалва 
ръчно и за управление на 
горенето;

› ДЪРВО:

› ПЕЛЕТ: В този режим котелът се запалва в автоматичен режим (с ръчно или хроно стартиране) и 
позволява използването на Рецепта за гориво;
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› КОМБИ: В този режим котелът се включва в автоматичен режим (с ръчно или хроно стартиране) и 
освен това изисква използването на дървесина в допълнение към биомасата.

В режим COMBI котелът автоматично разпознава присъствието на дървесина, като анализира температурата на дима
и ако условията са проверени, се пристъпва към спиране на доставката на биомаса. В случай че изгарянето на 
дървесината е неефективно или завършено, котелът продължава да активира отново подаването на биомаса.

Цикълът се повтаря, докато котелът се изключи.

› След като направите своя избор, потвърдете го, като докоснете зелената икона

› Докоснете символа ESC неколкократно, докато се върнете на главния екран.

След като бъде избран режимът на работа, на дисплея ще се появи една от следните икони:

Операция

дърво

Операция

Пелети

Операция

Комби

7.2. ИЗБОР НА РЕЦЕПТА ЗА ГОРЕНЕ
При изключен котел е възможно да се избере рецепта за горене, съответстваща на заредената в резервоара биомаса, 
Рецепта, за която параметрите за дозиране на биомаса и свързаното с тях управление на изсмукващия дим са 
зададени в картата в съответствие с изискванията за емисии.

ВНИМАНИЕ! Котелът е фабрично настроен да използва следните видове биомаса:
Пелет 1: рецепта, свързана единствено и изключително с използването на пелети;

Пелет 2: рецепта, отнасяща се единствено и изключително за използването на ями с девствени кюспе;
Пелет 3: рецепта, приложима единствено и изключително за използването на дървесни стърготини, чиято гранулометрия НЕ ТРЯБВА да бъде по-

висока от тази на пелетите съгласно разпоредбите;

За всякакви специфични нужди на Потребителя последният трябва да се свърже с местния Център за 
техническа помощ, за да настрои машината с параметри, свързани с наличната биомаса.

ВАЖНО:
По време на ПЪРВОТО ЗАПАЛВАНЕ, което трябва да се извърши от оторизиран техник на Girolami®, клиентът се кани да 
предостави горивата, за които трябва да бъде предоставено ПЪРВОТО ЗАПАЛВАНЕ, за да може техникът да направи 
специфичните настройки за избраните горива.

За да изберете типа биомаса, заредена в резервоара, действайте по следния начин:

› От основния екран докоснете символа, за да 
влезете в менюто Настройки.

изд
Настройки

Управление
Изгаряне

Управление
Отопление Зареждане

28 °
на
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› Изберете иконата
Управление на горенето

за да преминете към следващото меню Управление на горенето

Операция

Мощност на пелети

Power Wood

Рецепта за пелети

Калибриране на шнека

› Изберете елемента Рецепта за пелети и изберете от 3-те налични 
стойности.

Рецепта за пелети

Управление
Изгаряне

Управление
Отопление 1 Зареждане2ento

3

1 3

› След като направите своя избор, потвърдете го, като докоснете зелената икона

7.3. ВКЛЮЧЕНО
Преди да включите, извършете рутинните операции по поддръжка и проверете нивото на биомаса в
резервоар.

След това докоснете символа , на дисплея ще се появи следният екран:

Чрез превъртането на катинара ще се появи съобщението “Power on”.

НАБЛЮДЕНИЕ. За да се върнете към главния екран от което и да е меню, докоснете стрелката горе вдясно, за 
да стигнете до основния изглед.

до

7.4. ЗАПАЛВАНЕ В ДЪРВЕН РЕЖИМ (SOLOBIOMATIC EVO)
За да запалите котела на дърва в ръчен режим, след като изберете режим на изгаряне на дърва,
действайте по следния начин:

Отворете вратата на горивната камера

› Включете котела, като докоснете символа

Плъзнете, за да включите

НА

28 °
на на

Този екран ще се появи на дисплея, където чрез превъртане на катинара ще се появи съобщението „Включено захранване“.

› Продължете да поставяте дървото в горивната камера и да го запалвате ръчно (например с помощта на 
диаволина);
› Затворете вратата на горивната камера;
› Ако в рамките на 1 минута температурата на изпаренията достигне прага при включена машина, процедурата за 

запалване може да се счита за завършена.
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› Като алтернатива, ако температурата на димните газове не достигне прага на машината в рамките на 1 
минута, аспираторът ще се изключи и след това ще рестартира котела, като повтори процедурата.

› Повторете процедурата, докато се постигне редовно запалване.

ВНИМАНИЕ.

Абсолютно избягвайте претоварването на котела, не добавяйте повече от 5 кг / ч дърво.

След запалване (чрез биомаса или ръчно) е възможно да се управлява горенето на дървесината (т.е. въздухът за 
горене).

7.5. НАСТРОЙКА НА МОЩНОСТ ЗА ОТОПЛЕНИЕ НА ДЪРВО (SOLOBIOMATIC EVO)

За да регулирате мощността на дървото, постъпете по следния начин:

› От основния екран докоснете символа, за да 
влезете в менюто Настройки.

изд
Настройки

Управление
Изгаряне

Управление
Отопление Зареждане

28 °
на

› Изберете иконата
Управление на горенето

за да преминете към следващото меню
Управление на горенето

Операция

Мощност на пелети

Power Wood

Рецепта за пелети

Калибриране на шнека

› Изберете елемента Power Wood и изберете от наличните 
стойности.

Power Wood

Р2
Управление

Изгаряне
Управление

Отопление Зареждане
P3

Р4

› Потвърдете желания избор, като докоснете зелената икона
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7.6. РЕЖИМ ЗА НАСТРОЯВАНЕ НА МОЩНОСТ НА ОТОПЛЕНИЕ
След запалване котелът възобновява нивото на мощност, запаметено предварително от последната фаза на
изключвам.

За да настроите мощността на отопление, постъпете по следния начин:

› От основния екран докоснете символа, за да 
влезете в менюто Настройки.

изд
Настройки

Управление
Изгаряне

Управление
Отопление Зареждане

28 °
на

› Изберете иконата
Управление на горенето

за да преминете към следващото меню
Управление на горенето

Операция

Мощност на пелети

Power Wood

Рецепта за пелети

Калибриране на шнека

› Изберете елемента Мощност на пелети и изберете от наличните 
стойности.

Мощност на пелети

P5
Управление

Изгаряне
Управление

Отопление Зареждане
Р6

Кола

Потвърдете желания избор, като докоснете зелената икона
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7.6.1 Таблица на нивата на мощност
Показаните в таблицата по-долу мощности се отнасят до водните мощности.

МОДЕЛ 26

МОЩНОСТ [KW]

МОДЕЛ 30

МОЩНОСТ [KW]

МОДЕЛ 34

МОЩНОСТ [KW]НИВО

1
2
3
4
5
6
ДА СЕ

6.7
8.5
12
16.
20.

23.5

6.7
9.5
13
18.
22.
30

Автоматично управление на нивото

6.7
10.5
15
20.
25
32

Ако резервоарът и тръбата на шнека са напълно изпразнени, първо продължете с описаното в следващия 
раздел, след това продължете нормално с гореспоменатите операции.

ЗАБЕЛЕЖКА:

За целите на доброто управление на потреблението на биомаса се препоръчва да настроите котела на ниво на автоматична 
мощност. Това ниво съответства на автоматичен контрол на мощността спрямо целевата температура на котела. Колкото по-
близо се приближавате до целевата температура на котела, толкова повече котелът ще намали консумацията на биомаса и 
обратно.

7.7. РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ НА БИОМАСА

В случай, че биомасата в резервоара свърши, с възможно изпразване на шнека, е необходимо системата да се 
напълни ръчно, тъй като, ако тази процедура не бъде извършена, котелът ще премине към следващия
запалването ще се обърка поради повреда в запалването (запалването е неуспешно).

Процедурата е следната:

› От основния екран докоснете символа, за да 
влезете в менюто Настройки.

изд
Настройки

Управление
Изгаряне

Управление
Отопление Зареждане

28 °
на

› Изберете иконата за да преминете към следващото меню Зареждане
› След това изберете елемента НА за да активирате зареждането и гласа на горивото ИЗКЛ за спиране на 

операцията по товарене.

ВНИМАНИЕ.

Фазата на зареждане ще продължи да доставя гориво непрекъснато, докато не бъде спряно ръчно. 
Това може да доведе до претоварване или изтичане на самата биомаса от тигела. В този случай 
изпразнете горивната камера, преди да стартирате машината. Функцията за зареждане е активна 
само при изключена машина и затворена врата.
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7.8. КОРЕКЦИЯ НА БИО НАТЯГ
За да компенсира всякакви разлики в калоричността на биомасата, машината позволява да се извърши
корекции в излишък или дефицит на самото предлагане. 

Процедурата за прилагане на тези корекции е следната:

› От основния екран докоснете символа, за да 
влезете в менюто Настройки.

изд
Настройки

Управление
Изгаряне

Управление
Отопление Зареждане

28 °
на

› Изберете иконата
Управление на горенето

за да преминете към следващото меню
Управление на горенето

Операция

Мощност на пелети

Power Wood

Рецепта за пелети

Калибриране на шнека

› Изберете елемента Калибриране на шнека и 
направете корекции (нагоре или надолу).

Устройството ви позволява да извършвате стъпки за 
настройка между -5 и +5. Фабричната стойност е 0.

ЗАБЕЛЕЖКА.

Направете корекции САМО изд ЕДИНСТВЕНО И САМО ако е необходимо за някакви условия:

› Регулиране на котела от монтажника на мястото на инсталиране;
› Вариации на ефективността на горенето, предизвикани от различни видове биомаса.

7.9. КОРЕКЦИЯ НА ВЕНТИЛЯТО НА ГОРЕНЕТО

За да компенсира всякакви разлики в калоричността на биомасата, машината позволява да се извърши
над или под корекции на мощността на димния аспиратор. 

Процедурата за прилагане на тези корекции е следната:

› От основния екран докоснете символа, за да 
влезете в менюто Настройки.

изд Настройки

Управление
Изгаряне

Управление
Отопление Зареждане

28 °
на
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› Изберете иконата
Управление на горенето

за да преминете към следващото меню

Управление на горенето

Операция

Мощност на пелети

Power Wood

Рецепта за пелети

Калибриране на шнека

› Изберете елемента Калибриране на вентилатора и 
направете корекции (нагоре или надолу).

›
Устройството ви позволява да извършвате стъпки за 
настройка между -5 и +5. Фабричната стойност е 0.

ЗАБЕЛЕЖКА.

Направете корекции САМО изд ЕДИНСТВЕНО И САМО ако е необходимо за някакви условия:

› Регулиране на котела от монтажника на мястото на инсталиране;
› Вариации на ефективността на горенето, предизвикани от различни видове биомаса.

7.10. НАСТРОЙКА НА ТЕРМОСТАТ ЗА КОТЕЛ
Температурата на входа на водата се показва на дисплея в района Основен термостат (вижте раздела.
"6.1.1. Описание на екраните "на страница 30).

Процедурата за настройка на термостата е както следва:

› От основния екран докоснете символа, за да 
влезете в менюто Настройки.

изд
Настройки

Управление
Изгаряне

Управление
Отопление Зареждане

28 °
на

› Изберете елемента за да преминете към следващото меню

Управление на отоплението
Управление на отоплението

Термостат на котела

Лято зима

80

Зима
› Изберете елемента Термостат на котела

› Задайте желаната температура (в долния ляв и десен ъгъл 
има съответно минималните и максималните стойности, 
които термостатът може да приеме. Термостат на котела

› Потвърдете, като докоснете зелената икона
Управление

Изгаряне78 Управление
R.7isc9обучение80 Зареждане8себе си1нто 82

45 89
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7.11. ЛЕТНО-ЗИМЕН РЕЖИМ
В посоченото меню работното състояние на котела се установява между:
ЛЯТО:
Режим, при който машината подава топла вода към спомагателни системи (като например контур за битова гореща вода, нагнетателна 
вода и др.) И НЕ АКТИВИРА циркулатора на отоплителната система.
Ако има излишък от производство на енергия (САМО и ИЗКЛЮЧИТЕЛНО в този случай) циркулаторът изхвърля 
енергията в системата, поддържайки машината в безопасност (циркулаторът е активен);
ЗИМА:
Режим, при който основната функция на машината е да доставя топлинна енергия към основната система 
(например отопление или нагнетател) и евентуално към вторичните системи, ако те се нуждаят от енергия.

› От основния екран докоснете символа, за да 
влезете в менюто Настройки.

изд
Настройки

Управление
Изгаряне

Управление
Отопление Зареждане

28 °
на

› Изберете елемента
Управление на отоплението

за да преминете към следващото меню
Управление на отоплението

Термостат на котела 80

Лято зима Зима
› Изберете елемента Лято зима

Лято зима

Управление
Изгаряне

Управление
ОтоплениеЕда сеса билиЗареждане

Зима

› Направете своя избор и потвърдете, като докоснете зелената икона

7.12. АКТИВИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФРУНКЦИЯТА НА ХРОНО ТЕРМОСТАТ

Функцията CHRONO ви позволява да програмирате автоматично включване и изключване. Има 3 вида 
програмиране:

Програмиране Описание

Позволява ви да зададете 3 програми (ON / OFF) за всеки един ден на седмицата.Ежедневно

Седмично Позволява ви да зададете 3 програми (ON / OFF) на ден равен за всички дни от седмицата.

Позволява ви да зададете 3 програми (ON / OFF) на ден, като разграничавате програмата от от 
понеделник до петък от тази на Събота и неделя.

Уикенд

За да зададете желаните интервали от време, действайте по следния начин.
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7.12.1 Ежедневно програмиране

› От основния екран докоснете символа CHRONO

28 ° ХРОНО - ЕЖЕДНЕВНО

на

› Изберете програмата Daily

› Влезте в режим на редактиране, като докоснете символа

ЕЖЕДНЕВНО СЕДМИЧНО УИКЕНД

› Изберете деня, който искате да зададете › Въведете желаното време (а):

Ежедневно Ежедневно

Започнете

07 30
08 45
09 00
10 15
11 30

Спри се

11 30
12 45
13 00
14 15
15 30

00:00 - 00:00

00:00 - 00:00

00:00 - 00:00

00:00 - 00:00

00:00 - 00:00

00:00 - 00:00

Понеделник

Вторник

Сряда

› В края на програмирането потвърдете със зелената 
отметка

Започнете

07 30
08 45
09 00
10 15
11 30

Спри се

11 30
12 45
13 00
14 15
15 30

00:00 - 00:00

00:00 - 00:00

00:00 - 00:00

За да се върнете на главния екран, просто докоснете 
символа със стрелка горе вдясно.

Забележка: За да активирате конкретния график (ден и 
часове), белият правоъгълник (и) трябва да бъде 
проверен вдясно на екрана.
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7.12.2 Седмично програмиране

› От основния екран докоснете символа CHRONO

28 ° ХРОНО - СЕДМИЧНО

на

› Изберете програмата Daily

› Влезте в режим на редактиране, като докоснете символа

ЕЖЕДНЕВНО СЕДМИЧНО УИКЕНД

› Изберете деня, който искате да зададете › Въведете желаното време (а):

Седмично Седмично

Започнете

07 30
08 45
09 00
10 15
11 30

Спри се

11 30
12 45
13 00
14 15
15 30

00:00 - 00:00

00:00 - 00:00

00:00 - 00:00

00:00 - 00:00

00:00 - 00:00

00:00 - 00:00

Понеделник неделя

› В края на програмирането потвърдете със зелената 
отметка

Започнете

07 30
08 45
09 00
10 15
11 30

Спри се

11 30
12 45
13 00
14 15
15 30

00:00 - 00:00

00:00 - 00:00

00:00 - 00:00

За да се върнете на главния екран, просто докоснете 
символа със стрелка горе вдясно.

Забележка: За да активирате конкретния график (ден и 
часове), белият правоъгълник (и) трябва да бъде 
проверен вдясно на екрана.
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7.12.3 Уикенд програмиране

› От основния екран докоснете символа CHRONO

28 ° ХРОНО - УИКЕНД

на

› Изберете програмата Daily

› Влезте в режим на редактиране, като докоснете символа

ЕЖЕДНЕВНО СЕДМИЧНО УИКЕНД

› Изберете деня, който искате да зададете › Въведете желаното време (а):

Уикенд Уикенд

Започнете

07 30
08 45
09 00
10 15
11 30

Спри се

11 30
12 45
13 00
14 15
15 30

00:00 - 00:00

00:00 - 00:00

00:00 - 00:00

00:00 - 00:00

00:00 - 00:00

00:00 - 00:00

понеделник петък

събота неделя

› В края на програмирането потвърдете със зелената 
отметка

Започнете

07 30
08 45
09 00
10 15
11 30

Спри се

11 30
12 45
13 00
14 15
15 30

00:00 - 00:00

00:00 - 00:00

00:00 - 00:00

За да се върнете на главния екран, просто докоснете 
символа със стрелка горе вдясно.

Забележка: За да активирате конкретния график (ден и 
часове), белият правоъгълник (и) трябва да бъде 
проверен вдясно на екрана.

7.7.4 Активиране на Chrono

След като настройката на часовете приключи, хронометърът се избира, тъй като избраният режим е 
осветена в основния екран на хронолога. В примера по-долу е активно СЕДМИЧНО програмиране.

ХРОНО - СЕДМИЧНО

ЕЖЕДНЕВНО СЕДМИЧНО УИКЕНД
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7.13. НАСТРОЙКА НА АКСЕСОАРИ
Настройките на аксесоарите са както следва:

› Чрез докосване на иконата на основния дисплей можете да влезете в менюто Персонализации

Персонализации

Настройки
Дисплей

Системно меню Меню на дисплея

7.13.1 Настройка на дата и час

› От екрана „персонализации“ изберете иконата Настройки на дисплея

› Изберете елемента Дата и час
› Въведете референтните стойности за деня и часа, 

за да оптимизирате работата на машината и 
свързаните сигнали.

› Потвърдете, като докоснете символа на иконата

Настройки на дисплея

Дата и час

Език

След като стойностите са зададени, върнете се в главното меню
като изберете иконата горе вляво или се върнете в менюто, продължете, като изберете иконата горе вдясно .

7.13.2 Настройка на езика

› От екрана „персонализации“ изберете иконата Настройки на дисплея

› Изберете елемента Език
Настройки на дисплея

› Дисплеят показва 24 езика за 
операционните настройки

Дата и час

Език
› След като изборът завърши, върнете се в главното меню, 

като изберете иконата горе вляво или се върнете към
менюто продължете, като изберете иконата горе вдясно.

7.13.3 Настройки на клавиатурата

› От екрана „персонализации“ изберете иконата меню на дисплея

Имате достъп до менюто, където можете да направите следните 
персонализации:

Персонализации

› Яркост:
Задайте яркост с използвания дисплей

› Минимална яркост:
Задайте яркост с неизползвания дисплей

› Спиране на дисплея:
Настройте дисплея на черен, ако не се използва

› Адрес на контролния панел:
Тази настройка не може да бъде променена от потребителя

› Рестартиране на контролния панел:

Нулиране на дисплея в случай на специфични проблеми

Настройки
Дисплей

Системно меню Меню на дисплея
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› Звук:
Включете / изключете звука при докосване

› Изчистване на списъка с грешки:

Тази настройка не може да бъде променена от потребителя

› Списък на възлите:

Тази настройка не може да бъде променена от потребителя

› Заден план:

Позволява избор между 6 различни фона на дисплея

› Информация за контролния панел:
Вижте техническа информация на дисплея

Меню на дисплея

Яркост 100

10Минимална яркост

Дисплейно окачване

Адрес на контролния панел 

Рестартиране на контролния 

панел Звук

Изчистване на списъка с грешки

Списък на възлите

Заден план

Информация за контролния панел

16.

>
>
>

7.14. ИЗКЛЮЧВАМ
За да изключите машината, докоснете символа и на дисплея ще се появи следният екран:

Чрез плъзгане на катинара ще се появи съобщението 
„Изключване“.

Устройството ще се изключи с последователност: Превъртете, за да изключите

› Гасене на пламък;
› Охлаждане на тялото чрез димна вентилация и 

циркулация на водата;

Машината ще продължи при завършване на фазата, 
докато не се постигнат условията за безопасност.

на

ЗАБЕЛЕЖКА: Може да има две условия, за които машината изпълнява цикъла Rec.Acc .:
› Ако се извършва „горещо“ повторно запалване на котела, преди охлаждане (в този случай котелът 

завършва цикъла на охлаждане и след това продължава с повторно запалване);
› В случай, че захранването откаже, следователно, дори ако котелът е студен, той ще извърши цикъла на 

охлаждане от съображения за безопасност. След това ще продължи със запалването
›
8. РЕДИЧНА ПОДДРЪЖКА

ОПАСНОСТ.

Препоръчително е да извършвате ВСИЧКИ операции по рутинна поддръжка при изключен котел и студ. Опасност от 
СЕРИОЗНИ ИЗГОРЕНИЯ !!!

За да оптимизирате използването и работата на машината, препоръчително е да използвате механизма за движение на 
турбулатора ежедневно или всеки път, когато горивото се зарежда в резервоара.

За да поддържате котела ефективен, продължете със следните рутинни операции по поддръжка:
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8.1. ПОЧИСТВАНЕ НА ГОРИВНА КАМЕРА

ЧЕСТОТА: СЕДМИЧНО
Преди всяко запалване (или преди оставяне на котела без надзор) е необходимо да се извърши:

› Изпразване на отделението за пепел, разположено в горивната камера. Обърнете внимание на правилното 
позициониране на уплътнението, когато го затваряте;

› Продължете с аспирацията на остатъчната пепел в горивната камера и в зоната под
отделение за пепел.

BIOMATIC EVO

КРИКУЛ

СТАЯ ЗА ПЕПЕЛЕН КУПЕР
ГОРЕНЕ

ОТДЕЛЕНЕ ЗА ПЕПЕЛ

ДИМНА СТАЯ

ОГЪН НА СТЪКЛЕНА ВРАТА

КРИКУЛ

СТАЯ ЗА ПЕПЕЛЕН КУПЕР
ГОРЕНЕ

ОТДЕЛЕНЕ ЗА ПЕПЕЛ

ДИМНА СТАЯ

› Почистете стъклото на пожарника с течен препарат и хартия.
› Изсушете преди да продължите със запалването.

Забележка. В зависимост от качеството на биомасата по отношение на остатъка от катран, отстранете 
тигела за почистване в зоната под него.
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8.2. ПОЧИСТВАНЕ НА ПЕПЕЛЕНОТО ОТДЕЛЕНИЕ (ДИМНА КАМЕРА)

ЧЕСТОТА: ПОЛОВИНА ГОДИНА

Почистването на това отделение трябва да се извършва от оторизиран център.

8.3. ПОЧИСТВАНЕ НА СВЪРЗАНАТА ТРЪБА

ЧЕСТОТА: ПОЛОВИНА ГОДИНА

Почистването на снопа от тръби трябва да се извършва от оторизиран център.
Честотата на почистване зависи от времето на използване на котела, както и от качеството и вида на използваната 
биомаса.
Ако се използват некачествени горива, може да се наложи по-честа извънредна поддръжка.

›Прочетете ръководството с инструкции преди да използвате 
машината.› Използвайте ръкавици за операции по поддръжката
›Всяка операция трябва да се извършва със студена и изключена машина
›Изключете захранването преди почистване

МОЛЯ ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

Машината трябва да бъде пусната в експлоатация от признат 
център за техническа помощ, както се изисква от UNI 10683: 2012

ВАЖНО! Преди да затворите машината и да я пуснете в експлоатация, уверете се, че взривозащитените клапани са 
ориентирани, както е показано на фигурата (посока на задния отвор).

BIOMATIC EVO

КЛАПАН
АНТИ-СПЛАВ

ПОКРИТИЯ НА
ИНСПЕКЦИЯ

МЕХАНИЗЪМ
ДВИЖЕНИЕ
ТУРБУЛАТОРИ

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА И ПОДДРЪЖКА НА BIOMATIC EVO 26/30/34 ДЖИРОЛАМИ 49



BIOTEC EVO

КЛАПАН
АНТИ-СПЛАВ

ПОКРИТИЯ НА
ИНСПЕКЦИЯ

МЕХАНИЗЪМ
ДВИЖЕНИЕ
ТУРБУЛАТОРИ

9. ГОДИШНА ИЗВЪНРЕДНА ПОДДРЪЖКА

ВНИМАНИЕ! Следните интервенции трябва да се извършват от упълномощен персонал за техническа помощ

За извънредни дейности по поддръжката се имат предвид:

› Всички онези действия, които трябва да бъдат изпълнени, преди да поставите машината в покой (например в края 
на студения сезон):

¬ Почистване на снопове тръби;

¬ Изпразване на отделението за пепел и почистване на отделението за тигела;

¬ Изпразване на резервоара за биомаса и тръбата на шнека (с аспиратор и / или процедура, описана в раздел "7.7. 
Ръчно зареждане на биомаса "на страница 39);

¬ Почистване на стъкло на пожарна врата.

› Всички тези действия, които трябва да бъдат изпълнени преди стартиране на машината (например в началото 
на студения сезон). Тази група включва следното:

¬ Проверка на ефективността на всички уплътнения: противопожарна врата, люкове за проверка на тръбите; отделение за пепел;

¬ Контрол на димоотвода и спомагателни работи;
¬ Проверка на налягането в разширителния съд.

› Всички онези интервенции, които са свързани с прояви на непредвидени проблеми и за които правилното 
функциониране на машината може да бъде нарушено. Причините за извънредно поддържане на тези 
евентуални събития могат например да бъдат следните:

¬ Счупено стъкло в пожарната врата. В случай на пукнатини, поставете котела извън услугата. 
Ако котелът е включен, ВЕДНАГА го изключете и НЕ СТОЙТЕ пред него;

¬ Подмяна на уплътнителните уплътнения поради случайния им компромис. Котелът може да 
продължи да работи, но ефективността не е гарантирана.

¬ Ненормално присъствие на скърцане или писъци. Устройството има съществуващ дефект, който го поддържа 
в експлоатация, но дефектът може да прогресира, като влоши или компрометира работата му.
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10. СЕ МАРКИРОВКА
BIOMATIC EVO

20. 20. 20.
EN 303-5 EN 303-5 EN 303-5

VIA ROMA 12 | 00060 | SANT'ORESTE (РИМ) -ИТАЛИЯ VIA ROMA 12 | 00060 | SANT'ORESTE (РИМ) -ИТАЛИЯ VIA ROMA 12 | 00060 | SANT'ORESTE (РИМ) -ИТАЛИЯ

BIOMATIC EVO 26 S | N: ххх BIOMATIC EVO 30 S | N: ххх BIOMATIC EVO 34 S | N: ххх
Номинална топлинна мощност към огнището | Максимална мощност | Gesamtwärmeleistug 
| Пусан макс | Potencia maxima 25.3 кВт

5

Малкономинална топлинна мощност в огнището | Максимална мощност | Gesamtwärmeleistug | Пусанс 32.4 кВт
Номинална топлинна мощност към огнището | Максимална мощност | Gesamtwärmeleistug 
| Пусан макс | Potencia maximaмакс. | Potencia maxima

EN303-5 клас Клас EN303-5 | Klasse EN303-5 | Клас EN303-5 | EN303-5 клас

34.6 кВт

EN303-5 клас Клас EN303-5 | Klasse EN303-5 | Клас EN303-5 | EN303-5 клас 5
30 кВт

EN303-5 клас Клас EN303-5 | Klasse EN303-5 | Клас EN303-5 | EN303-5 клас 5
32 кВтНоминална топлинна мощност макс Топлинна мощност макс. | Gesamtwärmeleistug макс. 

| Puissance thermique max | Potencia térmica màx 23.5 кВт
Номинална топлинна мощност макс Топлинна мощност макс. | Gesamtwärmeleistug макс. 
| Puissance thermique max | Potencia térmica màx

Номинална топлинна мощност макс Топлинна мощност макс. | Gesamtwärmeleistug макс. 
| Puissance thermique max | Potencia térmica màx

Номинална топлинна мощностмин Топлинна мощност мин. | Gesamtwärmeleistug мин. 
| Пунсисова температура min. | Potencia térmica mín. 6.7 кВт

93%

Номинална топлинна мощностмин Топлинна мощност мин. | Gesamtwärmeleistug мин. 
| Пунсисова температура min. | Potencia térmica mín. 6.7 кВт

92,6%

Номинална топлинна мощностмин Топлинна мощност мин. | Gesamtwärmeleistug мин. 
| Пунсисова температура min. | Potencia térmica mín. 6.7 кВт

92,5%

95,1%

Изпълнение при Max | Rendement au Max | Ефективност при Max | Rendimiento al máx | 
Отстъпка а ла Макс

Изпълнение при Max | Rendement au Max | Ефективност при Max | Rendimiento al máx | 
Отстъпка а ла Макс

Изпълнение при Max | Rendement au Max | Ефективност при Max | Rendimiento al máx | 
Отстъпка а ла Макс

Добив при мин. | Отпускане au Min | Ефективност при Min | Rendimiento al mín | 
Отстъпка à Мин 95,1% Добив при мин. | Отпускане au Min | Ефективност при Min | Rendimiento al mín | 

Отстъпка à Мин 95,1% Добив при мин. | Отпускане au Min | Ефективност при Min | Rendimiento al mín | 
Отстъпка à Мин

Температура на изхода на димоотвода при Max / Min | Température des fumées en sortie au Температура на изхода на димоотвода при Max / Min | Température des fumées en sortie au 
Max / Min | Температура на отработения дим при Max / Min | Температура на humos de salida 
al max / min | Température des fumées d'échappement au niveau max / min

78/45 ° С

Температура на изхода на димоотвода при Max / Min | Température des fumées en sortie au 
Max / Min | Температура на отработения дим при Max / Min | Температура на humos de salida 
al max / min | Température des fumées d'échappement au niveau max / min

Макс. / Мин. | Температура на отработения дим при Max / Min | Температура на humos de 
salida al max / min | Température des fumées d'échappement au niveau max / min

71/45 ° С 80/45 ° С

Частици / OGC / NOX (10% O2) | Частици / OGC / NOX (10% O2) | Частици / OGC / NOX (10% O2) | 

Частици / OGC / NOX (10% O2) | Особености / OGC / NOX (10% O2)

11.2
0,9 165

mg / Nm3
Частици / OGC / NOX (10% O2) | Частици / OGC / NOX (10% O2) | Частици / OGC / NOX (10% O2) | 

Частици / OGC / NOX (10% O2) | Особености / OGC / NOX (10% O2)

8.6 1.0
173

Частици / OGC / NOX (10% O2) | Частици / OGC / NOX (10% O2) | Частици / OGC / NOX (10% O2) | 

Частици / OGC / NOX (10% O2) | Особености / OGC / NOX (10% O2)

7.8 1.2
mg / Nm3 176 mg / Nm3

CO при мин. И макс. (10% O2) | CO при минимум и максимум (10% O2) | CO bei Min und bei 
Max (10% O2) | CO в мин. et au max (10% O2) | CO al Mín y al Máx. (10% O2) 211/31 mg / Nm3

0,12 / 12 mbar | Па

CO при мин. И макс. (10% O2) | CO при минимум и максимум (10% O2) | CO bei Min und bei 
Max (10% O2) | CO в мин. et au max (10% O2) | CO al Mín y al Máx. (10% O2) 211/38 mg / Nm3

0,12 / 12 mbar | Па

5,3 / 17,9 g / s

100/65 L / Kg

6-8 / 5-30 Ø / мм

CO при мин. И макс. (10% O2) | CO при минимум и максимум (10% O2) | CO bei Min und bei 
Max (10% O2) | CO в мин. et au max (10% O2) | CO al Mín y al Máx. (10% O2)

211/40 mg / Nm3

0,12 / 12 mbar | Па

5,3 / 18,8 g / s

100/65 L / Kg

6-8 / 5-30 Ø / мм

Минимално теглене |Минимална тяга | Mindestabzug | Минимално тираж | Минимален изстрел Минимално теглене |Минимална тяга | Mindestabzug | Минимално тираж | Минимален изстрел Минимално теглене |Минимална тяга | Mindestabzug | Минимално тираж | Минимален изстрел

Маса на дим Маса на дим | Abgasmasse | Masse des fumée | Маса хумос 5.3 / 14.9 g / s

100/65 L / Kg

Маса на дим Маса на дим | Abgasmasse | Masse des fumée | Маса хумос Маса на дим Маса на дим | Abgasmasse | Masse des fumée | Маса хумос

Капацитет на резервоара | Капацитет на резервоара | Fassungsvermögen des 
Pelletbehälters | Капацитет на резерва за гориво | Депозиран капацитет

Капацитет на резервоара | Капацитет на резервоара | Fassungsvermögen des 
Pelletbehälters | Капацитет на резерва за гориво | Депозиран капацитет

Капацитет на резервоара | Капацитет на резервоара | Fassungsvermögen des 
Pelletbehälters | Капацитет на резерва за гориво | Депозиран капацитет

Гориво | Гориво | Бренстоф | Запалим | Запалим 6-8 / 5-30 Ø / мм

1,67 / 5,41 Kg / h

39/12 з

Гориво | Гориво | Бренстоф | Запалим | Запалим Гориво | Гориво | Бренстоф | Запалим | Запалим

Часова консумация мин. / Макс. | Минимална / максимална почасова консумация | Stündlicher Verbrauch мин. / Макс. 

| Консомационен хорайър мин. / Макс. | Часова консумация в / макс

Часова консумация мин. / Макс. | Минимална / максимална почасова консумация | Stündlicher Verbrauch1,67 / 6,66 Kg / h Часова консумация мин. / Макс. | Минимална / максимална почасова консумация | Stündlicher Verbrauch1,67 / 7,17
мин. / макс. | Консомационен хорайър мин. / Макс. | Часова консумация в / макс. Kg / hмин. / макс. | Консомационен хорайър мин. / Макс. | Часова консумация в / макс

Автономност макс. / Мин. | Макс. / Мин. Време на изпълнение между емисии

| Betribsautonomie max / min | Автономии | Макс / мин автономност
Автономност макс. / Мин. | Макс. / Мин. Време на изпълнение между емисии

| Betribsautonomie max / min | Автономии | Макс / мин автономност 39/10 з
Автономност макс. / Мин. | Макс. / Мин. Време на изпълнение между емисии

| Betribsautonomie max / min | Автономии | Макс / мин автономност
39/8 з

Обем на нагряване при 40-35-30Kcal / hperm3 | Обем на нагряване при 40-35-30 Kcal / h на m3 | 

Обем подлежащ на смесване au 40-35-30 Kcal / h перм3 | Обем, калентируем 40-35-30 Kcal / h перм3 

| Raumheizvermögen при 40-35-30 Kcal / h перм3

505 577
673

Обем на нагряване при 40-35-30Kcal / hperm3 | Обем на нагряване при 40-35-30 Kcal / h на 645 737 Обем на нагряване при 40-35-30Kcal / hperm3 | Обем на нагряване при 40-35-30 Kcal / h на 688 786
м3 | Обем подлежащ на смесване au 40-35-30 Kcal / h перм3 | Обем, калентируем 40-35-30 Kcal / h 
перм3 | Raumheizvermögen при 40-35-30 Kcal / h перм3

м3 м3 | Обем подлежащ на смесване au 40-35-30 Kcal / h перм3 | Обем, калентируем 40-35-30 Kcal / h 
перм3 | Raumheizvermögen при 40-35-30 Kcal / h перм3 860 м3 917 м3

Съдържание на вода | Капацитет на котела | Enthalten des Dampfkessels | Капацитет на 
шодерата | Съдържа де ла калдера

95 L
Съдържание на вода | Капацитет на котела | Enthalten des Dampfkessels | Капацитет на 
шодерата | Съдържа де ла калдера

95

3

Ø 42

100

L
Съдържание на вода | Капацитет на котела | Enthalten des Dampfkessels | Капацитет на 
шодерата | Съдържа де ла калдера

95 L

Максимално налягане на водата | Максимално налягане на водата | Maximaler 
Wasserdruck | Pression max eau | Presiòn màxima de agua

3 Кафене
Максимално налягане на водата | Максимално налягане на водата | Maximaler 
Wasserdruck | Pression max eau | Presiòn màxima de agua

Кафене
Максимално налягане на водата | Максимално налягане на водата | Maximaler 
Wasserdruck | Pression max eau | Presiòn màxima de agua

3 Кафене

Вход за въздух за горене | Вход за въздух за горене | Einlass Verbrennungsluft | Entrée 
d'air pour la zgorevanje | Въздушен въздух за гориво Ø 42 mm

Ø 100 mm

Вход за въздух за горене | Вход за въздух за горене | Einlass Verbrennungsluft | Entrée 
d'air pour la zgorevanje | Въздушен въздух за гориво

mm
Вход за въздух за горене | Вход за въздух за горене | Einlass Verbrennungsluft | Entrée 
d'air pour la zgorevanje | Въздушен въздух за гориво

Ø 42 mm

Ø 100 mm

400 W

Диаметър на изхода за дим | Изход за дим | Rauchgasaustritt | Diamètre sortie de fumées | 
Diàmetro salida humos

Диаметър на изхода за дим | Изход за дим | Rauchgasaustritt | Diamètre sortie de fumées |
Diàmetro salida humos

Номинална електрическа мощност макс Максимална номинална електрическа мощност | Elektrische Nennle

ИЛИ mm
Диаметър на изхода за дим | Изход за дим | Rauchgasaustritt | Diamètre sortie de fumées | 
Diàmetro salida humos

Номинална електрическа мощност макс Максимална номинална електрическа мощност | 
Elektrische Nennleistung макс. | Puissance électrique номинална макс. | Potecia eléctrica макс. 400 W

230/50 V / Hz

The-
ужилен макс. | Puissance électrique номинална макс. | Potecia eléctrica макс.

Захранващо напрежение | Захранващо напрежение | Speisespannung | Напрежение2
400

30/50

W
Номинална електрическа мощност макс Максимална номинална електрическа мощност | 
Elektrische Nennleistung макс. | Puissance électrique номинална макс. | Potecia eléctrica макс.

Захранващо напрежение | Захранващо напрежение | Speisespannung | Напрежение
V / Hz

Захранващо напрежение | Захранващо напрежение | Speisespannung | Напрежение230/50
| Захранващо напрежение V / Hz

Тегло | Тегло | Гевич | Poids | Тегло

| Tensión de alimentación

Тегло | Тегло | Гевич | Poids | Тегло

| Tensión de alimentación

Тегло | Тегло | Гевич | Poids | Тегло400 Килограма 400 Килограма
400 Килограма

(10k) 55 / (20k) 75 mBarЗагуби на водно налягане (10k) 55 / (20k) 75 mBar

89,32%

A + EEI 121

Загуби на водно налягане (10k) 55 / (20k) 75

89.16
mBar Загуби на водно налягане

Сезонно представяне (Екодизайн 2020) Сезонно представяне (Екодизайн 2020) % Сезонно представяне (Екодизайн 2020)
88,81%

A + EEI 121Енергиен етикет Енергиен етикет A + EEI 121 Енергиен етикет

Инсталирайте в съответствие с действащото законодателство | Инсталационна програма selon la règlementation en vigueur | Gerät ist für eine 

Mehrfachbelegung des Schornsteins geeignet | Инсталирайте в съответствие с действащите приложими разпоредби | Инсталирайте según на действащото 

законодателство.

Използвайте само препоръчаното гориво | Препоръка на утилизатор с незапалима препоръка | Nur empfohlenen 
Brennstoff benutzen | Използвайте само препоръчаните горива | Използвайте само препоръчителни горими.
Прочетете и следвайте инструкциите! |Lire et suivre les инструкции! | Bedienungsanleitung lesen und beachten!

Инсталирайте в съответствие с действащото законодателство | Инсталационна програма selon la règlementation en vigueur | Gerät ist für eine 

Mehrfachbelegung des Schornsteins geeignet | Инсталирайте в съответствие с действащите приложими разпоредби | Инсталирайте según на действащото 

законодателство.

Използвайте само препоръчаното гориво | Препоръка на утилизатор с незапалима препоръка | Nur empfohlenen 
Brennstoff benutzen | Използвайте само препоръчаните горива | Използвайте само препоръчителни горими.
Прочетете и следвайте инструкциите! |Lire et suivre les инструкции! | Bedienungsanleitung lesen und beachten!

Инсталирайте в съответствие с действащото законодателство | Инсталационна програма selon la règlementation en vigueur | Gerät ist für eine 

Mehrfachbelegung des Schornsteins geeignet | Инсталирайте в съответствие с действащите приложими разпоредби | Инсталирайте según на действащото 

законодателство.

Използвайте само препоръчаното гориво | Препоръка на утилизатор с незапалима препоръка | Nur empfohlenen 
Brennstoff benutzen | Използвайте само препоръчаните горива | Използвайте само препоръчителни горими.
Прочетете и следвайте инструкциите! |Lire et suivre les инструкции! | Bedienungsanleitung lesen und beachten!

| Прочетете и следвайте инструкциите за експлоатация! | Leer y Seguir las instrucciones! | Прочетете и следвайте инструкциите за експлоатация! | Leer y Seguir las instrucciones! | Прочетете и следвайте инструкциите за експлоатация! | Leer y Seguir las instrucciones!

BIOTEC EVO

20. 20. 20.
EN 303-5 EN 303-5 EN 303-5

VIA ROMA 12 | 00060 | SANT'ORESTE (РИМ) -ИТАЛИЯ VIA ROMA 12 | 00060 | SANT'ORESTE (РИМ) -ИТАЛИЯ VIA ROMA 12 | 00060 | SANT'ORESTE (РИМ) -ИТАЛИЯ

BIOTEC EVO 26 S | N: ххх BIOTEC EVO 30 S | N: ххх BIOTEC EVO 34 S | N: ххх
Номинална топлинна мощност към огнището | Максимална мощност | Gesamtwärmeleistug 
| Пусан макс | Potencia maxima 25.3 кВт

5

Номинална топлинна мощност към огнището | Максимална мощност | Gesamtwärmeleistug | Пусанс

макс. | Potencia maxima

EN303-5 клас Клас EN303-5 | Klasse EN303-5 | Клас EN303-5 | EN303-5 клас

32.4

5

кВт Номинална топлинна мощност към огнището | Максимална мощност | Gesamtwärmeleistug 
| Пусан макс | Potencia maxima 34.6 кВт

EN303-5 клас Клас EN303-5 | Klasse EN303-5 | Клас EN303-5 | EN303-5 клас EN303-5 клас Клас EN303-5 | Klasse EN303-5 | Клас EN303-5 | EN303-5 клас 5
32 кВтНоминална топлинна мощност макс Топлинна мощност макс. | Gesamtwärmeleistug макс. 

| Puissance thermique max | Potencia térmica màx 23.5 кВт
Номинална топлинна мощност макс Топлинна мощност макс. | Gesamtwärmeleistug макс. 
| Puissance thermique max | Potencia térmica màx 30 кВт

Номинална топлинна мощност макс Топлинна мощност макс. | Gesamtwärmeleistug макс. 
| Puissance thermique max | Potencia térmica màx

Номинална топлинна мощностмин Топлинна мощност мин. | Gesamtwärmeleistug мин. 
| Пунсисова температура min. | Potencia térmica mín. 6.7 кВт

93%

Номинална топлинна мощностмин Топлинна мощност мин. | Gesamtwärmeleistug мин. 
| Пунсисова температура min. | Potencia térmica mín. 6.7

92.6
кВт

Номинална топлинна мощностмин Топлинна мощност мин. | Gesamtwärmeleistug мин. 
| Пунсисова температура min. | Potencia térmica mín. 6.7 кВт

92,5%

95,1%

Изпълнение при Max | Rendement au Max | Ефективност при Max | Rendimiento al máx | 
Отстъпка а ла Макс

Изпълнение при Max | Rendement au Max | Ефективност при Max | Rendimiento al máx | 
Отстъпка а ла Макс

%
Изпълнение при Max | Rendement au Max | Ефективност при Max | Rendimiento al máx | 
Отстъпка а ла Макс

Добив при мин. | Отпускане au Min | Ефективност при Min | Rendimiento al mín | 
Отстъпка à Мин 95,1% Добив при мин. | Отпускане au Min | Ефективност при Min | Rendimiento al mín | 

Отстъпка à Мин 95.1 %
Добив при мин. | Отпускане au Min | Ефективност при Min | Rendimiento al mín | 
Отстъпка à Мин

Температура на изхода на димоотвода при Max / Min | Température des fumées en sortie au Температура на изхода на димоотвода при Max / Min | Température des fumées en sortie au 
Max / Min | Температура на отработения дим при Max / Min | Температура на humos de salida 
al max / min | Température des fumées d'échappement au niveau max / min

Макс. / Мин. | Температура на отработения дим при Max / Min | Температура на humos de 
salida al max / min | Température des fumées d'échappement au niveau max / min

71/45 ° С 78/45
Температура на изхода на димоотвода при Max / Min | Température des fumées en sortie au 
Max / Min | Температура на отработения дим при Max / Min | Температура на humos de salida 
al max / min | Température des fumées d'échappement au niveau max / min

° С 80/45 ° С

Частици / OGC / NOX (10% O2) | Частици / OGC / NOX (10% O2) | Частици / OGC / NOX (10% O2) | 

Частици / OGC / NOX (10% O2) | Особености / OGC / NOX (10% O2)

11.2
0,9 165

8.6 1.0
173

mg / Nm3
Частици / OGC / NOX (10% O2) | Частици / OGC / NOX (10% O2) | Частици / OGC / NOX (10% O2) | 

Частици / OGC / NOX (10% O2) | Особености / OGC / NOX (10% O2)

Частици / OGC / NOX (10% O2) | Частици / OGC / NOX (10% O2) | Частици / OGC / NOX (10% O2) | 

Частици / OGC / NOX (10% O2) | Особености / OGC / NOX (10% O2)

7.8 1.2
mg / Nm3 176 mg / Nm3

CO при мин. И макс. (10% O2) | CO при минимум и максимум (10% O2) | CO bei Min und bei 
Max (10% O2) | CO в мин. et au max (10% O2) | CO al Mín y al Máx. (10% O2) 211/31 mg / Nm3

0,12 / 12 mbar | Па

CO при мин. И макс. (10% O2) | CO при минимум и максимум (10% O2) | CO bei Min und bei 
Max (10% O2) | CO в мин. et au max (10% O2) | CO al Mín y al Máx. (10% O2) 211/38

0,12 / 12

mg / Nm3
CO при мин. И макс. (10% O2) | CO при минимум и максимум (10% O2) | CO bei Min und bei 
Max (10% O2) | CO в мин. et au max (10% O2) | CO al Mín y al Máx. (10% O2)

211/40 mg / Nm3

0,12 / 12 mbar | Па

5,3 / 18,8 g / s

100/65 L / Kg

6-8 / 5-30 Ø / мм

Минимално теглене |Минимална тяга | Mindestabzug | Минимално тираж | Минимален изстрел Минимално теглене |Минимална тяга | Mindestabzug | Минимално тираж | Минимален изстрел mbar | Па Минимално теглене |Минимална тяга | Mindestabzug | Минимално тираж | Минимален изстрел

Маса на дим Маса на дим | Abgasmasse | Masse des fumée | Маса хумос 5.3 / 14.9 g / s

100/65 L / Kg

Маса на дим Маса на дим | Abgasmasse | Masse des fumée | Маса хумос 5,3 / 17,9

100/65

g / s Маса на дим Маса на дим | Abgasmasse | Masse des fumée | Маса хумос

Капацитет на резервоара | Капацитет на резервоара | Fassungsvermögen des 
Pelletbehälters | Капацитет на резерва за гориво | Депозиран капацитет

Капацитет на резервоара | Капацитет на резервоара | Fassungsvermögen des 
Pelletbehälters | Капацитет на резерва за гориво | Депозиран капацитет

L / Kg
Капацитет на резервоара | Капацитет на резервоара | Fassungsvermögen des 
Pelletbehälters | Капацитет на резерва за гориво | Депозиран капацитет

Гориво | Гориво | Бренстоф | Запалим | Запалим 6-8 / 5-30 Ø / мм

1,67 / 5,41 Kg / h

39/12 з

Гориво | Гориво | Бренстоф | Запалим | Запалим 6-8 / 5-30 Ø / мм Гориво | Гориво | Бренстоф | Запалим | Запалим

Часова консумация мин. / Макс. | Минимална / максимална почасова консумация | Stündlicher Verbrauch мин. / Макс. 

| Консомационен хорайър мин. / Макс. | Часова консумация в / макс

Часова консумация мин. / Макс. | Минимална / максимална почасова консумация | Stündlicher Verbrauch1,67 / 6,66
Kg / h

Часова консумация мин. / Макс. | Минимална / максимална почасова консумация | Stündlicher Verbrauch1,67 / 7,17
мин. / макс. | Консомационен хорайър мин. / Макс. | Часова консумация в / макс. Kg / hмин. / макс. | Консомационен хорайър мин. / Макс. | Часова консумация в / макс

Автономност макс. / Мин. | Макс. / Мин. Време на изпълнение между емисии

| Betribsautonomie max / min | Автономии | Макс / мин автономност
Автономност макс. / Мин. | Макс. / Мин. Време на изпълнение между емисии

| Betribsautonomie max / min | Автономии | Макс / мин автономност 39/10 з
Автономност макс. / Мин. | Макс. / Мин. Време на изпълнение между емисии

| Betribsautonomie max / min | Автономии | Макс / мин автономност
39/8 з

Обем на нагряване при 40-35-30Kcal / hperm3 | Обем на нагряване при 40-35-30 Kcal / h на m3 | 

Обем подлежащ на смесване au 40-35-30 Kcal / h перм3 | Обем, калентируем 40-35-30 Kcal / h перм3 

| Raumheizvermögen при 40-35-30 Kcal / h перм3

505 577
673

Обем на нагряване при 40-35-30Kcal / hperm3 | Обем на нагряване при 40-35-30 Kcal / h на 645 737 Обем на нагряване при 40-35-30Kcal / hperm3 | Обем на нагряване при 40-35-30 Kcal / h на 688 786
м3 | Обем подлежащ на смесване au 40-35-30 Kcal / h перм3 | Обем, калентируем 40-35-30 Kcal / h 
перм3 | Raumheizvermögen при 40-35-30 Kcal / h перм3

м3 м3 | Обем подлежащ на смесване au 40-35-30 Kcal / h перм3 | Обем, калентируем 40-35-30 Kcal / h 
перм3 | Raumheizvermögen при 40-35-30 Kcal / h перм3 860 м3 917 м3

Съдържание на вода | Капацитет на котела | Enthalten des Dampfkessels | Капацитет на 
шодерата | Съдържа де ла калдера

95 L
Съдържание на вода | Капацитет на котела | Enthalten des Dampfkessels | Капацитет на 
шодерата | Съдържа де ла калдера

95

3

Ø 42

100

L
Съдържание на вода | Капацитет на котела | Enthalten des Dampfkessels | Капацитет на 
шодерата | Съдържа де ла калдера

95 L

Максимално налягане на водата | Максимално налягане на водата | Maximaler 
Wasserdruck | Pression max eau | Presiòn màxima de agua

3 Кафене
Максимално налягане на водата | Максимално налягане на водата | Maximaler 
Wasserdruck | Pression max eau | Presiòn màxima de agua

Кафене
Максимално налягане на водата | Максимално налягане на водата | Maximaler 
Wasserdruck | Pression max eau | Presiòn màxima de agua

3 Кафене

Вход за въздух за горене | Вход за въздух за горене | Einlass Verbrennungsluft | Entrée 
d'air pour la zgorevanje | Въздушен въздух за гориво Ø 42 mm

Ø 100 mm

Вход за въздух за горене | Вход за въздух за горене | Einlass Verbrennungsluft | Entrée 
d'air pour la zgorevanje | Въздушен въздух за гориво

mm
Вход за въздух за горене | Вход за въздух за горене | Einlass Verbrennungsluft | Entrée 
d'air pour la zgorevanje | Въздушен въздух за гориво

Ø 42 mm

Ø 100 mm

400 W

Диаметър на изхода за дим | Изход за дим | Rauchgasaustritt | Diamètre sortie de fumées | 
Diàmetro salida humos

Диаметър на изхода за дим | Изход за дим | Rauchgasaustritt | Diamètre sortie de fumées |
Diàmetro salida humos

Номинална електрическа мощност макс Максимална номинална електрическа мощност | Elektrische Nennle

ИЛИ mm
Диаметър на изхода за дим | Изход за дим | Rauchgasaustritt | Diamètre sortie de fumées | 
Diàmetro salida humos

Номинална електрическа мощност макс Максимална номинална електрическа мощност | 
Elektrische Nennleistung макс. | Puissance électrique номинална макс. | Potecia eléctrica макс. 400 W

230/50 V / Hz

The- 400
30/50

W
Номинална електрическа мощност макс Максимална номинална електрическа мощност | 
Elektrische Nennleistung макс. | Puissance électrique номинална макс. | Potecia eléctrica макс.ужилен макс. | Puissance électrique номинална макс. | Potecia eléctrica макс.

Захранващо напрежение | Захранващо напрежение | Speisespannung | Напрежение2Захранващо напрежение | Захранващо напрежение | Speisespannung | Напрежение
| Tensión de alimentación

Тегло | Тегло | Гевич | Poids | Тегло

V / Hz
Захранващо напрежение | Захранващо напрежение | Speisespannung | Напрежение230/50
| Захранващо напрежение V / Hz

Тегло | Тегло | Гевич | Poids | Тегло

| Tensión de alimentación

Тегло | Тегло | Гевич | Poids | Тегло 400 Килограма 400 Килограма
400 Килограма

(10k) 55 / (20k) 75 mBarЗагуби на водно налягане (10k) 55 / (20k) 75 mBar

89,32%

A + EEI 121

Загуби на водно налягане (10k) 55 / (20k) 75

89.16
mBar Загуби на водно налягане

Сезонно представяне (Екодизайн 2020) Сезонно представяне (Екодизайн 2020) % Сезонно представяне (Екодизайн 2020)
88,81%

A + EEI 121Енергиен етикет Енергиен етикет A + EEI 121 Енергиен етикет

Инсталирайте в съответствие с действащото законодателство | Инсталационна програма selon la règlementation en vigueur | Gerät ist für eine 

Mehrfachbelegung des Schornsteins geeignet | Инсталирайте в съответствие с действащите приложими разпоредби | Инсталирайте según на действащото 

законодателство.

Използвайте само препоръчаното гориво | Препоръка на утилизатор с незапалима препоръка | Nur empfohlenen 
Brennstoff benutzen | Използвайте само препоръчаните горива | Използвайте само препоръчителни горими.
Прочетете и следвайте инструкциите! |Lire et suivre les инструкции! | Bedienungsanleitung lesen und beachten! | 
Прочетете и следвайте инструкциите за експлоатация! | Leer y Seguir las instrucciones!

Инсталирайте в съответствие с действащото законодателство | Инсталационна програма selon la règlementation en vigueur | Gerät ist für eine 

Mehrfachbelegung des Schornsteins geeignet | Инсталирайте в съответствие с действащите приложими разпоредби | Инсталирайте según на действащото 

законодателство.

Използвайте само препоръчаното гориво | Препоръка на утилизатор с незапалима препоръка | Nur empfohlenen 
Brennstoff benutzen | Използвайте само препоръчаните горива | Използвайте само препоръчителни горими.
Прочетете и следвайте инструкциите! |Lire et suivre les инструкции! | Bedienungsanleitung lesen und beachten! | 
Прочетете и следвайте инструкциите за експлоатация! | Leer y Seguir las instrucciones!

Инсталирайте в съответствие с действащото законодателство | Инсталационна програма selon la règlementation en vigueur | Gerät ist für eine 

Mehrfachbelegung des Schornsteins geeignet | Инсталирайте в съответствие с действащите приложими разпоредби | Инсталирайте según на действащото 

законодателство.

Използвайте само препоръчаното гориво | Препоръка на утилизатор с незапалима препоръка | Nur empfohlenen 
Brennstoff benutzen | Използвайте само препоръчаните горива | Използвайте само препоръчителни горими.
Прочетете и следвайте инструкциите! |Lire et suivre les инструкции! | Bedienungsanleitung lesen und beachten! | 
Прочетете и следвайте инструкциите за експлоатация! | Leer y Seguir las instrucciones!
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11. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (DM186)

BIOMATIC EVO 26
BIOTEC EVO 26

BIOMATIC EVO 30
BIOTEC EVO 30

BIOMATIC EVO 34
BIOTEC EVO 34

5 звезди 4 звезди 4 звезди

12. УПРАВЛЕНИЕ НА ГРЕШКИ И НЕИЗПРАВНОСТИ - ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

ЗАБЕЛЕЖКА.

Когато се изисква разглобяване, крайният потребител трябва да се консултира с оторизиран център за техническа помощ
Girolami®.
В случай на съобщение за грешка (на дисплея се 
появява съобщението “Er XX”) машината е в състояние 
BLOCK. ВРЪЩАЙТЕ котела, като докоснете кода за 
грешка и плъзнете катинара надясно.
Ако условията, за които котелът е сгрешил, няма

Плъзнете, за да отключите

са по-налични, самото състояние (а следователно и 
условието BLOCK) се елиминира.

на

СЪБИТИЕ ПРИЧИНИ ДЕЙСТВИЯ

С cldaia
електрически
включи дисплея
не се включва

› Изключете в положение за изключване (или 0) › Проверете положението на превключвателя в положение (или 1)

› Проверете дали краят на кабела е напълно поставен.

› Проверете целостта на предпазителя на основата на превключвателя. Ако е в 

пълна ефективност, проверете предпазителя на платката след отстраняване 

на частите.

› Проверете връзката на дисплея с кабела от страната на дисплея. 

(За да проверите връзката от страната на платката, е необходимо 

да премахнете предния панел).

› Частично свързан захранващ кабел
› Изгорели предпазители

› Кабелът на дисплея е прекъснат или изключен

Чрез докосване на символа
запалване на
котелът не стартира
в последователността на
включено

› Дисплеят не приема команда
› Плосък свързващ кабел с 

частично прекъсната карта

› Свържете се с техническата поддръжка

В тигела не се повишава 
биомаса › Изпразнете резервоара и тръбата на шнека

› Дефектен мотор на шнека

› Проверете нивото на биомаса в резервоара

› Изпълнете последователност, както е показано в раздела "7.7.
Ръчно зареждане на биомаса "на страница 39

› Проверете предпазителя на двигателя
› Свържете се с техническата поддръжка

Котелът не се 
запалва › При биомасата в тигела няма дим във 

фазата на запалване.
Неправилно позициониран или неефективен или дефектен подгревна 

свещ.

› С биомасата в тигела се подчертават 

натрупванията на дим, но пламъкът не се 

запалва.

› Изсмуквателят на дим е частично изключен, 

неефективен или счупен

› Свържете се с техническата поддръжка
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СЪБИТИЕ ПРИЧИНИ ДЕЙСТВИЯ

Растението на
не отопление
генерира топлина при
комунални услуги

› Проверете температурата на водата 
от главния дисплей / термостата. 
Може да е ниско.

› Ниско налягане в системата поради присъствието

› Циркулаторът се активира при 50 ° C

› Проверете налягането в системата. Отстранете задния панел и 

действайте върху крана на пълнещия блок. Не превишавайте 

налягането от 2 бара!

› Продължете с обезвъздушаването на студените елементи и машината с 

помощта на обезвъздушител.

› Свържете се с техническата поддръжка

течове или превишено налягане на безопасност

› Наличие на въздух в системата

› Липса на електричество към циркулатора 

или дефект в същия.

Черно стъкло

› Неефективност на горивния процес, дължаща 

се или на качеството на биомасата, или на 

наличието на вторични въздухозаборници 

или на аномални условия на тяга в сравнение 

с фабричните условия (и обикновено)

› Свържете се с техническата поддръжка.

Код на грешка: Er01
› Обратен огън и / или прегряване на тръбата 

на шнека или достигане на безопасната 

температура на подаващата вода

› Дефектен термостат

› Предпазният термостат открива температура на винтовата тръба по-висока от 

110 ° C ± 10 ° C или температура на водата по-висока от 90 ° C и се намесва чрез 

отваряне на електрическия контакт и изключване на захранването към 

винтовия двигател.

› Проверете кой от двата термостата се е намесил (идентифициран със 

символите W или P) вижте изображението в раздела "BIOTEC EVO" a
стр. 23.

› Нулирайте термостата, когато машината е студена

› Ако термостатът не се нулира дори при натискане на бутона, обадете 

се на техническата помощ

Код на грешка: Er02
(възниква, когато
димоотводът е
включен)

› Лошо състояние на индуцирано течение или 

прекомерни входове за вторичен въздух 

(например отворена врата).

› Запушвания на димния канал

› Проверете затварянията и уплътненията или 
затворете вратата

› Свържете се с техническата помощ, за да отпушите 
димохода и / или да го проверите

Код на грешка: Er03
› Температурата на дима е достигнала минималната 

граница на безопасност

› Във фазата на модулация котелът охлажда твърде много изпаренията и 

следователно се извършва процедурата за изключване. Свържете се с 

техническата поддръжка

Код на грешка: Er04
› Температурата на водата е надвишила 

зададената граница

› Машината блокира подаването на биомаса и изчаква 
евентуално връщане в условията на безопасност. Ако не, 
той продължава да блокира и сигнализира кода

› Ако температурата надвиши 95 ° C след прекъсване на биомасата, 

охлаждането се активира поради намесата на предпазната 

намотка (термичен разряд)

Код на грешка: Er05
› Температурата на дима е достигнала максималната 

граница на безопасност.

› Сондата за температурата на димните газове е 

неефективна или изключена.

› Машината блокира подаването на биомаса и изчаква 
евентуално връщане в условията на безопасност. Ако не, 
той продължава да блокира и сигнализира кода

› Свържете се с техническата поддръжка

Код на грешка: Er11
› Часовникът не е настроен правилно › Продължете да задавате стойностите, както е посочено в

раздел "7.13.1 Настройка на дата и час "
на страница 46

Код на грешка: Er12
› Термо печката е достигнала опитите за 

запалване, без да е включила

› Проверете за биомаса
› Температурата на димните газове не е надвишила минималната граница на 

безопасност. Свържете се с техническата поддръжка

› Проверете дали има въздухозаборници, като например запалването на 

пламъка е неефективно.

› Свържете се с техническата поддръжка
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СЪБИТИЕ ПРИЧИНИ ДЕЙСТВИЯ

Код на грешка: Er15 › Нямаше електричество повече от 50 минути › Продължете с отключване и рестартиране.

охлаждане на котела под границите 
на безопасност.

Код на грешка: Er16
› Дефект във връзката на дисплея › Свържете се с техническата поддръжка

Код на грешка: Er18
› Липса на гориво › Заредете отново горивото и след това изчистете грешката

Код на грешка: Er52
› Дефектна карта › Свържете се с техническата поддръжка

13. СИСТЕМНИ ДИАГРАМИ, УПРАВЛЕНИ ОТ УПРАВЛЯВАЩИЯ БЛОК
Този раздел показва възможните системни конфигурации, управлявани директно от платката, и картографиране на 
нейните електрически връзки.
За всякакви разяснения относно конфигурацията на всяка нужда, моля, свържете се с местния център за 
помощ за дефиницията и правилното управление на самата машина.

Конфигурация 0 (P26 = 0) Конфигурация 1 (P26 = 1)

FL S1 P1 Р2 FL S1 P1

Р2

P1
S1 П.2 FL S1 P1 FL

Р2

Конфигурация 2 (P26 = 2) Конфигурация 3 (P26 = 3)

P1
S1 Р2 S2 P1 S2

S1

Р2

Конфигурация 4 (P26 = 4) Конфигурация 5 (P26 = 5)

S1 P1 Р2 FL S1

S2
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Конфигурация 6 (P26 = 6) Конфигурация 7 (P26 = 7)

P2-3
° С. разбъркайте ДА СЕ

FL P1

S1 S1 Б.
Р2

P1 S3

Конфигурация 8 (P26 = 8) Конфигурация 9 (P26 = 9)

P2-3
разбъркайте

P2-3
° С. разбъркайте ДА СЕ

P1 P1 S3
° С. ДА СЕ

S1 Б. S1 Б.

S2
S3

Конфигурация 10 (P26 = 10)

S1 Р2

S2

P1 P3 S3
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14. СХЕМА НА ОВЕЖДАНЕТО
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+ V
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54 +V.
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51 GND
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+ V
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46 COM

1
2
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51 GND
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+ V
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39 GND F. 10
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11.
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14.

Термостат на
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49 GND36 +Vc
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34 GND
+ V

47COM
46 НЕ

NN 15
FF 16.
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33
32 S4

Сонда за котел
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Не. 17
F. 18.31 GND

30 S3 COM 19.
NC 20.29 GND

28 GND
Aux 2 изход

Електромагнитен клапан

IN 2 вход НЕ 21.
27 S2
26
25 +

Не. 22.

Термодвойка
(Сонда за изпарения)

F.ИЗКЛ 23.
F.НА 24

В 8

CN1 RS485

IN 8 вход
GND

Vout
+ V

12:18 | Понеделник, 2 март 2020 г. на

22. ° С
ЗАПАЛВАНЕ

28 °
на

Команден панел Термостат на
Безопасност на водата

СЕНЗОР ЗА ВРАТИ 28 GND 11.
1227 S2

Термостат на
Безопасност на пелети
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15. ЕКОДИЗАЙН2020 РЕФЕРЕНТНА ТАБЛИЦА
15.1 МАСА BIOMATIC EVO 26 / BIOTEC EVO 26
Задължителна информация за локално отопление на твърдо гориво

Идентификатор на модела: BIOMATIC EVO 26
BIOTEC EVO 26

Функционалност за непряко отопление: ДА

Директна топлинна мощност 6.7 kW

Косвена топлинна мощност 23,5 kW

ГОРИВО ГОРИВО ДРУГИ ηС.
ЕМИСИИ ПО СЛЕД
ОТОПЛЕНИЕ НА СТАИТЕ

ЕМИСИИ ПО СЛЕД
НАГРЕВАНЕ ОТ СРЕДА ДО 
ТОПЛИННА МОЩНОСТ
МИНИМУМ (*) (**)

ЛЮБИМО ГОРИВА
ПОДХОДЯЩО

89,32 ПРИ НОМИНАЛЕН ОТОПЛИТЕЛЕН ИЗХОД (*)

PM OGC CO NOX PM OGC CO NOx

[x] mg / Nm3 (13% O2) [x] mg / Nm3 (13% O2)

Дървени трупи със съдържание 
на влага ≤ 25%

НЕ НЕ

Компресирано дърво със 
съдържание на влага <12%

ДА НЕ 93 8.1 0.7 23. 120 9.3 1.9 153 94

Друга дървесна биомаса НЕ НЕ

Недървесна биомаса НЕ НЕ

Антрацит и сухи въглища НЕ НЕ

Металургичен кокс НЕ НЕ

Кокс с ниска температура НЕ НЕ

Битумни въглища НЕ НЕ

Брикети от кафяви въглища НЕ НЕ

Торфени брикети НЕ НЕ

Брикети от смеси от 
изкопаеми горива НЕ НЕ

Други изкопаеми горива НЕ НЕ

Брикети от биомаса и 
изкопаеми горива НЕ НЕ

Друга комбинация от 
биомаса и твърдо гориво НЕ НЕ

(*) PM = частици, OGC = органични газообразни съединения, CO = въглероден оксид, NOx = азотни оксиди (**) 
Необходимо само ако се прилагат корекционните коефициенти F (2) или F (3)

Брикети от биомаса и 
изкопаеми горива НЕ НЕ
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Характеристики, когато уредът работи само с предпочитаното гориво

ГЛАС СИМВОЛ СТОЙНОСТ ЕДИНИЦА НА
МЕРКА

ГЛАС СИМВОЛ СТОЙНОСТ ЕДИНИЦА НА
МЕРКА

ТЕРМИЧНА МОЩНОСТ ЕФЕКТИВНОСТ НА ПЕЧАЛБАТА (ПОЛУЧЕНО NCV)

Номинална топлинна мощност П.ном 23.5 кВт Полезна ефективност при 
номинална топлинна мощност ηти ном 93 %

Минимална топлинна мощност
(ориентировъчно)

П.мин 6.7 кВт Полезна ефективност при минимална 
топлинна мощност (ориентировъчна) ηth мин 95.1 %

ПОМОЩНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ ЕЛЕКТРИК ТИП КОНТРОЛ НА ТОПЛИНАТА / ТЕМПЕРАТУРАТА
ОКОЛНА СРЕДА (ПОСОЧЕТЕ САМО ЕДНА ОПЦИЯ)

При номинална топлинна мощност елмакс 0,080 кВт Еднофазна топлинна мощност без контрол на 
стайната температура НЕ

При минимална топлинна мощност еLмин 0,056 кВт Две или повече ръчни стъпки без контрол на 
стайната температура НЕ

В режим на готовност еLSB 0,0023 кВт С контрол на стайната температура чрез 
механичен термостат ДА

ИЗИСКВАНА МОЩНОСТ ЗА ПОСТОЯННИЯ ПИЛОТЕН ПЛАМЪК С електронен контрол на стайната температура ДА

Захранване, необходимо за
пилотен пламък (ако е приложимо)

П.пилот 0 кВт С електронен контрол на стайната температура 
и ежедневен таймер ДА

ДРУГИ ОПЦИИ ЗА КОНТРОЛ
(могат да бъдат избрани множество опции)

Контрол на стайната температура с откриване на 
присъствие НЕ

Контрол на стайната температура с откриване на 
отворен прозорец НЕ

С опция за дистанционно управление ДА
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15.2 МАСА BIOMATIC EVO 30 / BIOTEC EVO 30

Задължителна информация за локално отопление на твърдо гориво

Идентификатор на модела: BIOMATIC EVO 30
BIOTEC EVO 30

Функционалност за непряко отопление: ДА

Директна топлинна мощност 6.7 kW

Косвена топлинна мощност 29,99 kW

ГОРИВО ГОРИВО ДРУГИ ηС.
ЕМИСИИ ПО СЛЕД
НАГРЕВАНЕ ОТ СРЕДА ДО 
ТОПЛИННА МОЩНОСТ
НОМИНАЛ (*)

ЕМИСИИ ПО СЛЕД
НАГРЕВАНЕ ОТ СРЕДА ДО 
ТОПЛИННА МОЩНОСТ
МИНИМУМ (*) (**)

ЛЮБИМО ГОРИВА
ПОДХОДЯЩО 89.16

PM OGC CO NOX PM OGC CO NOx

[x] mg / Nm3 (13% O2) [x] mg / Nm3 (13% O2)

Дървени трупи със съдържание 
на влага ≤ 25%

НЕ НЕ

Компресирано дърво със 
съдържание на влага <12%

ДА НЕ 92,5 9 0,85 27.5 127 9.3 1.9 153 94

Друга дървесна биомаса НЕ НЕ

Недървесна биомаса НЕ НЕ

Антрацит и сухи въглища НЕ НЕ

Металургичен кокс НЕ НЕ

Кокс с ниска температура НЕ НЕ

Битумни въглища НЕ НЕ

Брикети от кафяви въглища НЕ НЕ

Торфени брикети НЕ НЕ

Брикети от смеси от 
изкопаеми горива НЕ НЕ

Други изкопаеми горива НЕ НЕ

Брикети от биомаса и 
изкопаеми горива НЕ НЕ

Друга комбинация от 
биомаса и твърдо гориво НЕ НЕ

(*) PM = частици, OGC = органични газообразни съединения, CO = въглероден оксид, NOx = азотни оксиди (**) 
Необходимо само ако се прилагат корекционните коефициенти F (2) или F (3)
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Характеристики, когато уредът работи само с предпочитаното гориво

ГЛАС СИМВОЛ СТОЙНОСТ ЕДИНИЦА НА
МЕРКА

ГЛАС СИМВОЛ СТОЙНОСТ ЕДИНИЦА НА
МЕРКА

ТЕРМИЧНА МОЩНОСТ ЕФЕКТИВНОСТ НА ПЕЧАЛБАТА (ПОЛУЧЕНО NCV)

Номинална топлинна мощност П.ном 29 кВт Полезна ефективност при 
номинална топлинна мощност ηти ном 92,7 %

Минимална топлинна мощност
(ориентировъчно)

П.мин 6.7 кВт Полезна ефективност при минимална 
топлинна мощност (ориентировъчна) ηth мин 95.1 %

ПОМОЩНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ ЕЛЕКТРИК ТИП КОНТРОЛ НА ТОПЛИНАТА / ТЕМПЕРАТУРАТА
ОКОЛНА СРЕДА (ПОСОЧЕТЕ САМО ЕДНА ОПЦИЯ)

При номинална топлинна мощност елмакс 0,082 кВт Еднофазна топлинна мощност без контрол на 
стайната температура НЕ

При минимална топлинна мощност еLмин 0,056 кВт Две или повече ръчни стъпки без контрол на 
стайната температура НЕ

В режим на готовност еLSB 0,0023 кВт С контрол на стайната температура чрез 
механичен термостат ДА

ИЗИСКВАНА МОЩНОСТ ЗА ПОСТОЯННИЯ ПИЛОТЕН ПЛАМЪК С електронен контрол на стайната температура ДА

Захранване, необходимо за
пилотен пламък (ако е приложимо)

П.пилот 0 кВт С електронен контрол на стайната температура 
и ежедневен таймер ДА

ДРУГИ ОПЦИИ ЗА КОНТРОЛ
(могат да бъдат избрани множество опции)

Контрол на стайната температура с откриване на 
присъствие НЕ

Контрол на стайната температура с откриване на 
отворен прозорец НЕ

С опция за дистанционно управление ДА
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15.3 МАСА BIOMATIC EVO 34 / BIOTEC EVO 34

Задължителна информация за локално отопление на твърдо гориво

Идентификатор на модела: BIOMATIC EVO 34
BIOTEC EVO 34

Функционалност за непряко отопление: ДА

Директна топлинна мощност 6.7 kW

Косвена топлинна мощност 32 kW

ГОРИВО ГОРИВО ДРУГИ ηС.
ЕМИСИИ ПО СЛЕД
НАГРЕВАНЕ ОТ СРЕДА ДО 
ТОПЛИННА МОЩНОСТ
НОМИНАЛ (*)

ЕМИСИИ ПО СЛЕД
НАГРЕВАНЕ ОТ СРЕДА ДО 
ТОПЛИННА МОЩНОСТ
МИНИМУМ (*) (**)

ЛЮБИМО ГОРИВА
ПОДХОДЯЩО 88,81

PM OGC CO NOX PM OGC CO NOx

[x] mg / Nm3 (13% O)2 [x] mg / Nm3 (13% O2)

Дървени трупи със съдържание 
на влага ≤ 25%

НЕ НЕ

Компресирано дърво със 
съдържание на влага <12%

ДА НЕ 92,5 9.3 0.9 29 128 9.3 1.9 153 94

Друга дървесна биомаса НЕ НЕ

Недървесна биомаса НЕ НЕ

Антрацит и сухи въглища НЕ НЕ

Металургичен кокс НЕ НЕ

Кокс с ниска температура НЕ НЕ

Битумни въглища НЕ НЕ

Брикети от кафяви въглища НЕ НЕ

Торфени брикети НЕ НЕ

Брикети от смеси от 
изкопаеми горива НЕ НЕ

Други изкопаеми горива НЕ НЕ

Брикети от биомаса и 
изкопаеми горива НЕ НЕ

Друга комбинация от 
биомаса и твърдо гориво НЕ НЕ

(*) PM = частици, OGC = органични газообразни съединения, CO = въглероден оксид, NOx = азотни оксиди (**) 
Необходимо само ако се прилагат корекционните коефициенти F (2) или F (3)
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Характеристики, когато уредът работи само с предпочитаното гориво

ГЛАС СИМВОЛ СТОЙНОСТ ЕДИНИЦА НА
МЕРКА

ГЛАС СИМВОЛ СТОЙНОСТ ЕДИНИЦА НА
МЕРКА

ТЕРМИЧНА МОЩНОСТ ЕФЕКТИВНОСТ НА ПЕЧАЛБАТА (ПОЛУЧЕНО NCV)

Номинална топлинна мощност П.ном 32 кВт Полезна ефективност при 
номинална топлинна мощност ηти ном 92,5 %

Минимална топлинна мощност
(ориентировъчно)

П.мин 6.7 кВт Полезна ефективност при минимална 
топлинна мощност (ориентировъчна) ηth мин 95.1 %

ПОМОЩНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ ЕЛЕКТРИК ТИП КОНТРОЛ НА ТОПЛИНАТА / ТЕМПЕРАТУРАТА
ОКОЛНА СРЕДА (ПОСОЧЕТЕ САМО ЕДНА ОПЦИЯ)

При номинална топлинна мощност елмакс 0,084 кВт Еднофазна топлинна мощност без контрол на 
стайната температура НЕ

При минимална топлинна мощност еLмин 0,056 кВт Две или повече ръчни стъпки без контрол на 
стайната температура НЕ

В режим на готовност еLSB 0,0023 кВт С контрол на стайната температура чрез 
механичен термостат ДА

ИЗИСКВАНА МОЩНОСТ ЗА ПОСТОЯННИЯ ПИЛОТЕН ПЛАМЪК С електронен контрол на стайната температура ДА

Захранване, необходимо за
пилотен пламък (ако е приложимо)

П.пилот 0 кВт С електронен контрол на стайната температура 
и ежедневен таймер ДА

ДРУГИ ОПЦИИ ЗА КОНТРОЛ
(могат да бъдат избрани множество опции)

Контрол на стайната температура с откриване на 
присъствие НЕ

Контрол на стайната температура с откриване на 
отворен прозорец НЕ

С опция за дистанционно управление ДА
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15.4 ПРЕПРАТКИ

› "Сезонна енергийна ефективност за отопление на помещенията" (η), съотношението на търсенето на 
отопление на помещенията, доставено от локален нагревател на твърдо гориво, към годишното потребление 
на енергия, необходимо за задоволяване на това търсене, изразено в%;

› „Коефициент на конверсия“ (CC), коефициент, отразяващ 40% от очакваната средна производствена 
ефективност на ЕС по смисъла на Директива 2012/27 / ЕС на Европейския парламент и на Съвета 
относно енергийната ефективност CC = 2.5;

› „Емисии на частици“ означава емисиите на прахови частици при номинална топлинна мощност, изразени в mg / m3 сух 
дим, изчислени при 273 K и 1 013 mbar при 13% O2, или среднопретеглената средна стойност на емисиите на частици при 
до четири категории потребление , изразено в g / kg сухо вещество;

› „Емисии на въглероден оксид“ означава емисии на въглероден окис при номинална топлинна мощност, 
изразени в mg / m3 димни газове, изчислени при 273 K и 1 013 mbar при 13% O2;

› „Емисии на органични газообразни съединения“ означава емисии на органични газообразни съединения при номинална топлинна 
мощност, изразени в mgC / m3 димни газове, изчислени при 273 K и 1 013 mbar при 13% O2;

› „Емисии на азотен оксид“ означава емисии на азотен оксид при номинална топлинна мощност, изразени в mg / m3 
димни газове в NO2, изчислени при 273 K и 1 013 mbar при 13% O2;

› „Нетна калорична стойност“ (NCV) означава общото количество топлина, отделяно от единица маса гориво, 
съдържащо подходящо ниво на влага, когато то подлежи на пълно изгаряне в присъствието на кислород и 
когато продуктите от горенето не са се върнали в стаята температура;

› "Полезна ефективност при номинална топлинна мощност или минимална топлинна мощност" (съответно ηти, ном или ηth, 

min), съотношението между полезната топлинна мощност и общата входна енергия на отоплителния уред
местно твърдо гориво по отношение на NCV, изразено в%;

› „Електрическа мощност, необходима за номинална топлинна мощност“ (елмакс), консумацията на 
електроенергия на локалния нагревател за твърдо гориво при номинална топлинна мощност,
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изразен в kW. Ако продуктът предлага непряка функционалност за отопление и е оборудван с интегрирана циркулаторна 
батерия, консумацията на електроенергия се установява, без да се отчита енергийната консумация на циркулационната;

› „Електрическа мощност, необходима при минимална топлинна мощност“ (elmin) означава консумацията на електрическа 
енергия на локалния нагревател на твърдо гориво при минимална топлинна мощност, изразена в kW. Ако продуктът 
предлага непряка функционалност за отопление и е оборудван с интегрирана циркулаторна батерия, консумацията на 
електроенергия се установява, без да се отчита енергийната консумация на циркулационната;

› „Необходима електрическа мощност в режим на готовност“ (елsb), консумацията на електроенергия на продукта в режим на 
готовност, изразена в kW;

› „Захранване, необходимо за постоянния пилотен пламък“ (P.пилот), разходът на твърдо гориво на продукта за 
подаване на пламък, който да служи като източник на запалване за най-мощния горивен процес
достигне номиналната топлинна мощност или при частично натоварване, когато пилотният пламък остава запален 
повече от 5 минути преди запалването на основната горелка, изразен в kW;

› «Еднофазна топлинна мощност без контрол на стайна температура», продуктът не може автоматично да 
регулира собствената си топлинна мощност и няма обратна връзка за стайната температура с цел 
автоматично регулиране на топлинната мощност;

› «Две или повече ръчни фази без контрол на стайната температура», продуктът позволява ръчно регулиране на 
топлинната мощност на две или повече нива, но не е оборудван с устройството, което автоматично регулира 
топлинната мощност спрямо желаната вътрешна температура;

› «С контрол на стайната температура с помощта на механичен термостат», продуктът е оборудван с неелектронно устройство, 
което позволява автоматично регулиране на топлинната мощност за определено време, в съответствие с конкретно 
необходимо ниво на топлинен комфорт във вътрешната среда ;

› «С електронен контрол на стайната температура», продуктът е оборудван с електронно устройство, интегрирано или 
външно, което позволява автоматично регулиране на топлинната мощност за определено време, в съответствие с 
конкретно необходимо ниво на топлинен комфорт на вътрешната среда;

› "С електронен контрол на стайната температура и дневен таймер", продуктът е оборудван с електронно устройство, 
интегрирано или външно, което позволява автоматично регулиране на топлинната мощност за определено 
време, в съответствие с определено желано ниво на топлинен комфорт на вътрешна среда и да зададете нивото 
на температурата в определени часове в рамките на 24 часа;

› "С електронен контрол на стайната температура и седмичен таймер", продуктът е оборудван с електронно 
устройство, интегрирано или външно, което позволява автоматично регулиране на топлинната мощност за 
определено време, в съответствие с определено желано ниво на топлинен комфорт на вътрешна среда и да 
задавате нива на температурата в определени часове в продължение на цяла седмица; през седемте дни 
настройките трябва да позволяват ежедневни вариации;

› «Контрол на стайната температура с разпознаване на присъствие», продуктът е оборудван с електронно устройство, 
интегрирано или външно, което автоматично намалява настройката на стайната температура, когато присъствието 
на хора в стаята не се установи;

› „Контрол на стайна температура с откриване на отворен прозорец“ означава, че продуктът е оборудван с 
електронно устройство, интегрирано или външно, което намалява топлинната мощност при отваряне на прозорец 
или врата. Ако сензор се използва за откриване на отваряне на прозорец или врата, той може да бъде инсталиран с 
продукта, външно спрямо продукта, интегриран в строителната конструкция или според комбинация от тези опции;

› „С опция за дистанционно управление“ означава функцията, която позволява дистанционно взаимодействие извън сградата, 
където е инсталиран продуктът, с контрола на продукта;

› «Еднофазна», продуктът не може автоматично да променя собствената си топлинна мощност;
› "Две фази", продуктът може автоматично да регулира топлинната си мощност на две отделни нива, в съответствие с 

действителната и желаната вътрешна температура на околната среда, благодарение на температурни сензори и 
интерфейс, който не е непременно неразделна част от продукта;

› „Модулируем“, продуктът може автоматично да регулира топлинната си мощност в три или повече различни нива, в 
съответствие с действителната и желаната вътрешна температура на околната среда, благодарение на температурни 
сензори и интерфейс, който не е непременно неразделна част от продукта;

› „Режим на готовност“, състоянието, при което продуктът е свързан към мрежовия източник на енергия, зависи от 
енергията от мрежовия източник, за да функционира по предназначение и осигурява само следните функции, 
които могат да продължат за неопределен период от време: функция за повторно активиране или функция за 
повторно активиране с единственото посочване на активираната функция за повторно активиране и / или 
показване на информация или състояние;

› „Други изкопаеми горива“ означава изкопаеми горива, различни от антрацит и сухи въглища, металургичен кокс, 
нискотемпературен кокс, битуминозни въглища, лигнитни въглища, торф или брикети от смеси от изкопаеми горива;

› „Друга дървесна биомаса“ означава дървесна биомаса, различна от дървесни трупи със съдържание на влага по-малко или 
равно на 25%, брикети гориво със съдържание на влага по-малко от 14% или компресирана дървесина със съдържание на 
влага под 12%;
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› „Идентификатор на модела“ означава кодът, обикновено буквено-цифров, който отличава даден 
модел локален нагревател на твърдо гориво от други модели от същата марка или с името на 
същия производител;

› „Съдържание на влага“ означава масата на водата в горивото спрямо общата маса на 
горивото, използвано в локалния нагревател на твърдо гориво.

Изисквания за екодизайн 1. Изисквания за екодизайн за сезонна енергийна ефективност за 
отопление на помещенията
iii) сезонната енергийна ефективност на локалните нагреватели за отопление на твърдо гориво със затворено огнище, 
използващи сгъстена гранулирана дървесина (пелети), е не по-малка от 79%;

Изисквания за екопроектиране за емисии
› От 1или Януари 2022 г. Емисиите на твърди частици (PM) от локални нагреватели на твърдо гориво 

не трябва да надвишават следните стойности: (iii) Емисии на PM от локални нагреватели на твърдо 
гориво с твърдо гориво, в които те използват компресирана дървесина
гранулиран (гранули) не надвишава 20 mg / m3 при 13% O2 когато се измерва по метода, описан в приложение III, раздел 4
а) i) 1) или 2,5 g / kg (сухо вещество), ако се измерва по метода, описан в приложение III, раздел 4 a) i) 2) или 1.2
g / kg (сухо вещество), когато се измерва по метода, описан в приложение III, раздел 4 (a) (i) 3).

› От 1или Януари 2022г емисии на органични газообразни съединения (OGC) на локалните 
нагреватели за пространство с твърдо гориво не трябва да надвишават следните стойности:

пресованите гранули (гранули) не надвишават 60mgC / m3 при 13% O2.

› От 1или Януари 2022г емисии на въглероден окис (CO) на локалните нагреватели за 
пространство с твърдо гориво не трябва да надвишават следните стойности:

гранулиран (гранули) не надвишава 300mg / m3 при 13% O2.

› От 1или Януари 2022 г. емисии на азотни оксиди (NOх) на местните нагреватели на твърдо 
гориво не трябва да надвишават следните стойности:
локални нагреватели за отопление с твърдо гориво с открито огнище, локални нагреватели за 
отопление с твърдо гориво и термични печки с небиомаса
надвишава 200mg / m3, изразено в NO2 при 13% O2;

Специфични условия за сезонната енергийна ефективност на отоплението на помещенията
Сезонната енергийна ефективност на локалните нагреватели на твърдо гориво се определя, както 
следва:

ηS = ηС.На - 10% + F (2) + F (3) - F (4) - F (5)

къде е:

› ηС.На е сезонната енергийна ефективност на отоплението на помещенията по активен начин, изразена в%, изчислена, 
както е посочено в точка 5, буква б),

› F (2) е корекционен коефициент, който представлява положителен принос за сезонната енергийна ефективност на 
отоплението на помещенията поради корекциите на контролите за топлинен комфорт на вътрешната среда, 
чиито стойности са взаимно изключващи се или не могат да се събират. „един на друг, изразени в%,

› F (3) е корекционен коефициент, който представлява положителен принос за сезонната енергийна ефективност на 
отоплението на помещенията поради корекциите на контролите за топлинен комфорт на вътрешната среда, стойностите 
на които могат да се добавят една към друга, изразено в%,

› F (4) е корекционен коефициент, който представлява отрицателен принос за сезонната енергийна ефективност на 
отоплението на помещенията поради спомагателното потребление на електроенергия, изразено в%,

› F (5) е корекционен коефициент, представляващ отрицателен принос за сезонната енергийна ефективност на 
отоплението на помещенията поради консумацията на енергия на постоянен пилотен пламък, изразен в%.

Сезонната енергийна ефективност на активното отопление на помещенията се изчислява, както следва:
ηС.на = ηти ном (къде е: ηти ном е полезната ефективност при номиналната топлинна мощност въз основа на NCV).

Корекционният фактор F (2), който представлява положителен принос за сезонната ефективност на отоплението на 
помещенията поради корекциите на контролите за топлинен комфорт на вътрешната среда, чиито стойности
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взаимно се изключват или не могат да бъдат добавени един към друг, той се изчислява, както следва.

Ако продуктът има (важи само едно условие)

Отдаване на топлина в един корпус без контрол на стайната температура Две 

или повече ръчни стъпки без контрол на стайната температура

С контрол на стайната температура чрез механичен термостат. С 

контрол на стайна температура

С контрол на стайната температура и дневен таймер. С контрол 

на стайна температура и седмичен таймер

F (2)

0,0%
1,0%
2,0%
4,0%
6,0%
7,0%

Корекционният фактор F (3), който представлява положителен принос за сезонната ефективност на отоплението на 
помещенията поради корекциите на контролите за топлинен комфорт на вътрешната среда, чиито стойности могат
се добавят един към друг, се изчислява, както следва.

Ако продуктът е оборудван с (възможни са множество опции)

Контрол на стайна температура с откриване на присъствие Контрол на 

стайна температура с откриване на отворен прозорец С опция за 

дистанционно управление

F (3)

1,0%
1,0%
1,0%

Корекционният коефициент F (4), който представлява спомагателното потребление на електроенергия, се изчислява, както следва. Този 

корекционен коефициент отчита спомагателното използване на електричество в режим включен и в режим на готовност.

0,2 ¬ ел
F (4) = CC ¬

къде е:

макс+ 0,8 ¬el мин + 1,3 ¬ел sb ¬ 100%
П.ном

› елмакс е консумацията на електроенергия при номинална топлинна мощност, изразена в kW,
› елмин е консумацията на електроенергия при минимална топлинна мощност, изразена в kW; ако продуктът не предлага минимална 

топлинна мощност, се използва стойността на консумираната електрическа енергия при номиналната топлинна мощност,
› елsb е консумацията на електроенергия на продукта в режим на готовност, изразена в kW, ù
› П.ном е номиналната топлинна мощност на продукта, изразена в kW.

Корекционният коефициент F (5), свързан с консумацията на енергия на постоянен пилотен пламък, се изчислява, както 
следва. Този корекционен коефициент отчита мощността, необходима за постоянния пилотен пламък.

П.пилот ¬ 100%
F (5) = 0,5 ¬

П.ном

къде е:

› П.пилот е консумацията на пилотния пламък, изразена в kW,
› П.ном е номиналната топлинна мощност на продукта, изразена в kW.
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