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EN 14785 – 2006  

Art. 15a B-VG - VKF AEAI 

PRIMULA HYDRO / ORCHIDEA HYDRO 

Диапазон на топлинната мощност Min: 4,4kW (3,0kW - 1,4kW) 

Max: 21,0 (17,0kW - 4,0kW 

CO емисии (при 13% О2) при P min= 0,040% 

при P max= 0,012% 

Коефициент на полезно действие P min = 95,0% 

P max = 92,5% 

Температура на димни газове 150 °C  

Прах 1,7 mg/Nm3 (при 13% O2) 

1,2 mg/MJ 

Максимално допустимо налягане на водата 2,5 bar 

Максимална ел.мощност 420 W 

(осреднена ел.мощност 120 W) 

Номинално напрежение 230 V - 50 Hz 

Минимално разстояние между 

камината и стена/обект (отзад) 
100 mm 

Минимално разстояние между  

камината и стена/обект (странично) 
100 mm 

Устройството е подходящо за инсталация в общ комин. 

Използвайте само препоръчаните горива. 

Прочетете и спазвайте инструкциите! 

 
COD: 8901020900 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
Скъпи клиенти,  

бихме желали да ви благодарим за избора на нашия продукт и специално пелетната камина. 

За да получите най-добра работа на вашата камина и да се насладите напълно на топлината и на 
чувството на уют, които огънят разпръсква във вашия дом, препоръчваме да прочетете това 
ръководство внимателно, преди първото запалване на камината. 

Бихме желали да ви напомним, че камината НЕ ТРЯБВА да се използва от деца, и че те трябва винаги да 
се държат на безопасно разстояние от нея! 

 

Проверка на публикацията 
Във връзка с това, че продуктът се подобрява и развива от страна на производителя е необходимо да 
пазите инструкцията. Производителят си запазва правото да прави модификации и изменения на 
съоръжението и на ръководството, без да е необходимо за това да информира крайния клиент. Всяка 
репродукция на ръководстото, дори частична, без съгласието на производителя е забранена. 

 

Грижа за ръководството и как да се използва 
• Пазете добре ръководството и го дръжте на място, което можете да достигнете лесно и бързо; 

• Ако загубите или унищожите това ръководство или ако е в лошо състояние, поискайте копие от 
търговеца или директно от производителя, осигурявайки идентификационните данни на вашия 
продукт; 

• Информация, която е важна или която изисква специално внимание е маркирана в удебелен текст. 
(bold); 

• Текстът изписан с Italic е използван, за да привлече вашето внимание за други параграфи в 
инструкцията или за всякакви допълнителни пояснения. 

 

ИЗПОЛЗВАНИ СИМВОЛИ В РЪКОВОДСТВОТО 

 

ВНИМАНИЕ 
Този предупредителен знак показва, че съобщението, към което се отнася, трябва да бъде 
внимателно прочетено и разбрано, защото грешки в разбирането на тези забележки може да 
причини сериозни повреди по камината и да изложи безопасността на потребителя на риск. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
Този символ се използва, за да подчерате информация, която е важна за надеждната работа на 
камината. Неизпълнението на тези предписания или компромисите с тях водят до 
незадоволителна работа на камината. 

 
ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА РАБОТА: 
Показва последователността на бутоните, които трябва да се натиснат за достъп в менютата 
или за извършване на настройки. 

 

РЪКОВОДСТВО 
Показва, че вие би трябвало да прочетете внимателно тази инструкция или съответните 
инструкции. 
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1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 

1.1.  ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ 

 

• Инсталирането на камината, осъществяване на електрическите връзки, 
проверка на функционалността и поддръжката на съоръжението са задачи, 
които се извършват от квалифициран и оторизиран сервизен специалист; 

• Инсталийрайте камината в съответствие с нормите и изискванията на вашия 
регион, област, държава, които са в сила; 

• Този уред не може да бъде използван от хора (включително деца) с 
ограничени психически, зрителни или ментални умения или с малък опит и 
познания, освен ако не бъдат обучени и инструктирани за използването на 
съоръжението пред човекa, отговорен за тяхната сигурност; 

• За правилната експлоатация на камината и на електронната апаратура, свързана към 
нея и за предотвратяване от злополуки е необходимо да бъдат спазвани 
инструкциите, упоменати в това ръководство; 

• Изпозлзването, настройките и програмирането да бъде извършвано от пълнолетен. 
Грешки или неправилни настройки биха могли да причинят рискови условия на работа 
и/или неправилна (лоша) такава; 

• Преди започването на каквато и да е операция, потребителят трябва да е прочел и 
разбрал напълно съдържанието на тази инструкция за експлоатация; 

• Камината трябва да бъде използванa само по предназначение. Всеки друг опит за 
експлоатация трябва да се приема за некоректен и рисков; 

• Не използвайте камината за седeне върху нея или като подпора; 

• Не поставяйте дрехи за сушене върху камината. Всякакви закачалки за дрехи и 
подобни трябва да са разположени на разумно разстояние от камината. Опасност от 
пожар; 

• Потребителят е напълно отговорен за правилната експлоатация на продукта, което 
освобождава фирмата-производител от отговорност за всички негови действия или 
бездействия; 

• Всяка намеса или подмяна, която е направена от неоторизирани лица или 
използвайки неоригинални резервни части за камината, могат да са рискови за 
потребителя и освобождават фирмата-производител от всякаква отговорност; 

• Повечето повърхнини на камината са изключително горещи (вратата, дръжката, 
стъклото, димоотводната тръба и т.н.). Предотвратете контакта с тези части преди да 
сте се снабдили със специлно предназначени предпазни средства, като например 
ръкавици с температурна защита или инструменти; 

• При никакви обстоятелства камината не трябва да се запалва с отоврена 
врата или счупено стъкло; 

• Не докосвайте камината с мокри ръце, дори само поради факта, че това е 
електрически уред. Винаги изключвайте захранващия ел.кабел, преди да 
предприемете каквито и да е действия по камината; 

• Преди започване на всякакво почистване или действия по поддръжката се уверете, че 
камината е изключена от бутона на гърба и или директно от захранващия с 
ел.енергия кабел; 

• Камината трябва да се свърже електрически към система, оборудвана с действащ 
земен кондуктор. (Да се заземи); 

• Системата трябва да е правилно оразмерена спрямо електрическата мощност на 
камината; 

• Неправилна инсталация или лоша поддръжка (неотговарящи на описаните в това 
ръководство) могат да доведат до увреждания на хора, животни или предмети. 
Фирмата производител не носи отговорност за това; 
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1.2.  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТНОСНО РАБОТАТА  

 

• Изключете камината в случай на прекъсване или лоша работа; 

• Пелетите не трябва да се пълнят ръчно в горелката; 

• Събралите се в горелката неизгорели пелети в горелката след всеки неуспешен опит 
за запалване трябва да бъдат отстранени преди ново запалване; 

• Не мийте вътрешната част на камината с вода; 

• Не мийте камината с вода. Водата може да попадне във вътрешността на камината и 
да повреди електрониката, както и да причини токов удар; 

• Не излагайте тялото си на горещия въздух за дълъг период. Не прегрявайте стаята, в 
която сте и в която сте монтирали камината. Това може да причини увреждания и 
здравословни проблеми; 

• Не излагайте растения или животни директно срещу потока на горещия въздух. Това 
може да причини вредни ефекти върху тях; 

• Не слагайте в бункера никакви други горива освен дървесни пелети; 

• Инсталирайте камината спрямо всички изсиквания на противопожарна охрана и я 
оборудвайте с всички сервизни техники (ел.захранване, отвеждане на димни газове); 

• Ако се появи огън в димоотводната тръба, угасете камината, изключете захранващия 
кабел и никога не отваряйте вратата. Обадете се на компетентен  оторизиран 
сервизен техник; 

• Ако камината и керамичните облицовки се съхраняват в склад, това трябва да става 
на сухо място и не трябва да се излагат на екстремни температури; 

• Не е подходящо камината да бъде поставена директно на пода, а ако подът е 
направен от запалим материал, тя трябва съответно да се изолира; 

• Не палете камината със запалими материали ако системата й за запалване откаже; 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

• За каквито и да е проблеми, моля свържете се с вашия търговец или с фирма, 
оторизирани за сервизна дейност и винаги изисквайте оригинални резервни части при 
поправка на камината; 

• Използвайте само препоръчаното от фирмата производител гориво (за Италия 
дървесни пелети с диаметър 6мм, а за други европейски страни с диаметър 6-8мм); 

• Периодично проверявайте и почиствайте фукса на камината (връзката към 
димоотводната тръба); 

• Пелетната камина не е печка за готвене; 

• Винаги дръжте капака на бункера затворен; 

• Пазете тази инструкция внимателно, защото тя трябва да съпровожда камината през 
целия й период на работа. Ако камината се препродаде или се премести при друг 
потребител, се уверете, че книжката съпровожда продукта; 

• При загубване на ръководството, моля изискайте копие от търговеца или директно от 
завода-производител; 

1.3.  ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 

 

Заводът-производител дава гаранция на камината, с изключение на компонентите, 
които са консумативи, за период от 2 години от датата на поръчка, която се доказва от 
придружаващия камината документ, предоставен от търговеца и датата, на която се е 
осъществила продажбата. Гаранцията важи при условие, че гаранционната карта се 
попълни и върне до 8 календарни дни и че продуктът е инсталиран и тестван от 
специализиран инсталатор според подробните инструкции, описани в ръководството за 
монтаж и експлоатация, съпровождащо продукта. 
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Терминът „гаранция” трябва да се тълкува и означава безвъзмездна подмяна или поправка 
на части, признатити като дефектни при пуска на съоръжението поради 
производствени дефекти. 

1.3.1.  Ограничения 

Гореописаната гаранция не покрива компоненти свързани с електричеството или 
електрониката, или вентилатори, чийто гаранционен период е 1 година от датата на заявка на 
продукта. 

Гаранцията не покрива частите, подложени на нормално износване като гарнитури, стъкло и 
всяка друга част, която би могла да бъде извадена от горивната камера. 

Гаранцията на подвижните части важи за оставащия гаранционен период, стартиращ от 
датата на поръчка на продукта. 

1.3.2.  Изключения  

Вариации в цвета на боядисаните или керамични части и спуквания на стъклото или 
керамични части нямат основание да бъдат предявени като гаранционни рекламации, тъй като те са 
естествени характеристики на материала и/или резултат от ползването на продукта. 

Гаранцията не покрива всички части, които дефектират поради небрежната и невнимателна 
експлоатация, неправилна поддръжка или инсталация, неотговаряща на описаната от завода-
производител (виж съответната глава за експлоатация в ръководството). 

Заводът-производител не носи отговорност за повреди, причинени директно или индиректно 
от хора, животни или предмети в резултат от несъблюдаване на всички инструкции, посочени в това 
ръководство, особено предупрежденията, отнасящи се за инсталирането, експлоатацията и 
поддръжката. 

Ако продуктът не извършва правилно свойте функции, моля свържете се с вашия търговец 
и/или вносител. 

Повреди, причинени при транспорта и/или товаро-разтоварварни дейности са изключени от 
гаранция. 

Инсталирането и поддръжката на продукта трябва да се извършва изключително според 
доставената книжка (инструкция за експлоатация). 

Гаранцията отпада при събития на повреда, причинени от външна намеса (устройства), 
атмосферни условия, природни бедствия, токови удари, пожар, дефекти в електрическата система и 
причинени поради липса или неправилна намеса в срок според инструкцията за експлоатация на 
производителя. 

 

 

 

РЕКЛАМАЦИИ ПОД ГАРАНЦИЯ 

Искането за действие под гаранция трябва да бъде адресирано до търговеца, 
който ще препрати рекламацията за техническа помощ в специализиран сервиз. 

 

 

Производителят не носи отговорност в случай, че продукта или някой друг 
аксесоар се използва не по предназначение или модифициран без необходимото 
позволение. 

При подмяна трябва да бъдат използвани само оригинални резервни части. 
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2. ТЕОРEТИЧНИ БЕЛЕЖКИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯТА 

2.1.  Пелети 

Дървесните пелети са произведени при горещо екструдиране на 
стърготини (талаш), който се получава повреме на обработката 
на естествено суха дървесина. Компактността на материала е в 
следствие на наличието на лигнин, който се съдържа в 
дървесината и позволява производството на пелети без 
използването на лепила и свързващи вещества. 

Пазарът предлага различни видове пелети с различни 
характеристики, които зависят от това какъв вид смес от 
дървесина е използвана. Диаметърът на дървесните пелети 
варира между 6мм и 8мм, със стандартна дължина от 5мм до 
30мм. Доброкачествените пелети имат плътност, която варира 
между 600kg/m3 и 750 kg/m3, с влагосъдържание от 5% до 8% от 
теглото им. 

Освен че са екологично чисто гориво (използва се остатъчния 
дървесен материал и се осъществява по-чисто изгаряне 
отколкото е възможно с изкопаемите (фосилните) горива), 
пелетите имат техническо предимство. Докато 
доброкачественото дърво за огрев има калоричност около 
4.4kW/kg (с 15% влага, след 18 месечно изсушаване), то 
дървесните пелети, направени от същия материал са с 
калоричност 4.9 kW/kg. 

За да гарантират добро изгаряне пелетите трябва да бъдат 
складирани в сухо и чисто помещение. Обикновено пелетите се 
доставят в 15 или 20 кг-мови чували, така че складирането им е 
много удобно. 

Доброкачествените пелети гарантират добро изгаряне и 
понижаване на вредните емисии, отделяни в атмосферата. 

 

 

По-лошото качество на пелетите изисква по-честа намеса. Необходимо е по-
често почистване на вътрешните части, като например горелката и горивната 
камера. 

Основната сертификация и класификация на пелети на европейския пазар се прави според DINplus and 
Ö-Norm M7135, които дефинират следните параметри на горивото: 

� Калоричност: 4,9kW/kg; 

� Влажност: max 10% от теглото им; 

� Пепелносъдържание: max 0,5% от теглото им; 

� Диаметър: 5-6 мм; 

� Дължина: max. 30mm; 

� Съдържание: 100% необработено дърво без спойващи добавки (съдържание на кора макс.5%) 

� Опаковка: в екологични биологично разграждащи се чували; 

 

Производителят на камината силно препоръчва използването на сертифицирано 
гориво за своите камини (DINplus and Ö-Norm M7135). 

Използването на гориво с ниско качество или неотговарящо на спецификациите, 
дадени по-горе в ръководството компрометират работата на вашата камина и 
може да доведе до прекратяване на гаранцията и отговорността на 
производителя спрямо продукта. 

Пелетните камини работят само с пелети с диаметър 6-8мм с дължина от 5мм до 
макс. 30мм. 

Гориво дървесни пелети 

Чувал с 15кг дървесни пелети 
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2.2.  ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯТА 

  

ВАЖНО! Инсталацията и монтажът на камината трябва да се осъществи от 
квалифициран специалист. 

Камината трябва да бъде инсталирана на подходящо място, което позволява нормални действия на 
отваряне и поддръжка. 

Помещението и разположението на камината трябва да осигурява: 

• да е осигурена възможност за действия (работа около нея); 

• снабдена с електрозахранване 230V 50 Hz; 

• да е осигурена надеждна система за отвеждане на димни газове; 

• снабден с външна вентилация; 

• да е осигурено надеждно заземяване, изпълнено съгласно CEI 64-8; 

 

Камината трябва да е свързана към димоотводна тръба или вътрешен или външен 
вертикален канал за отвеждане на димните газове, съгласно с действащите стандарти UNI 
7129 - 7131 9615. 

Камината трябва да бъде позиционирана така, че електрическата връзка (кабела) с 
центр.захранване да е достъпен. 

 

  

ВАЖНО! 

Камината трябва да е свързана към димоотводната тръба или към вертикален 
канал за отвеждане на димни газове, които отвеждат пушека в най-високата 
точка на сградата. 

От изгарянето на дървесни пелети се отделят димни газове, които ако влезнат в 
контакт със стени или са в близост до тях, могат да се образуват опишвания и 
потъмняване. 

Внимавайте, тъй като димните газове (пушекът) са много горещи, но почти 
невидими и в случай на допир (контакт) могат да причинят изгаряне.  

Отворите (в стените) за тръбите за свеж въздух и отвеждане на димни газове 
трябва да се направят преди позиционирането на камината. 

 

2.3.  РАБОТНА ОБЛАСТ НА КАМИНАТА 

За правилно функциониране и добро температурно разпределение, 
камината трябва да бъде позиционирана в положение, от което да 
може да си взема необходимия за изгарянето на пелетите въздух 
(трябва да се осигуряват до около 40 m3/h), както е заложено в 
държавните и местните стандарти. 
Обемът на стаята, в която е монтирана камината не трябва да е по-
малък от 30 m3.  
Въздухът трябва да влиза постоянно през отвори в стената (в 
близост до камината), като връзката с външната среда да е 
изпълнена с минимум колена и с площ на напречното сечение от 
100 cm2. Тези отвори трябва да са направени така, че да не 
позволяват по никакъв начин тяхното задръстване (затваряне). 
Като алтернатива, въздухът може да бъде взет от съседни 
помещения, в които има осигурена вентилация и достъп на свеж 
въздух (отвън), стига това да не са спални или бани, обезпечени 
против пожар, както например гаражи, складове за дърва или 
други такива, изградени според действащите стандарти. Примерно разположение на пелетна камина 
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Не е позволено камината да се монтира в спални, 
бани или в стая, където вече има монтирано друго 
отоплително съоръжение (печка, камина и др.), 
което няма свой отделен въздушен вход. 

Поставянето на камината в помещение с 
експлозиви е строго забранено. 

Подът на помещенеито, където камината ще бъде 
инсталирана трябва да бъде достатъчно здрав, за 
да издържи нейната тежест. 

 
 

Ако стените не са запалими, позиционирайте камината с 
изхода за димните газове на разстояние минимум 10см от 
задната й част и стената. 

В случай, че стените са лесно запалими (например от дърво, 
пластмаса или др. подобни), тогава се изисква да спазвате 
разстояние от минимум 20см отзад „А”, 20см от страни „В” и 
150см от предната й страна. 
Ако в помещението се намират предмети и мебели, които 
смятате, че са деликатни и лесно запалими, като драперии, 
дивани и др., то трябва да увеличите разстоянието между тях 
и камината. 
 

 

Ако подовата настилка е направена от дърво, 
осигурете защита на повърхността на пода според 
действащите държавни стандарти. 

 

 

2.4.  ВРЪЗКА КЪМ ВЪНШНИЯ ОТВОР ЗА ПРИТОК НА СВЕЖ ВЪЗДУХ 

Важно е възможно най-голямо количество въздух да влиза в 
помещението, където е монтирана камината, което се изисква 
за правилното изгаряне в съоръжението и за вентилирането/ 
проветрението на помещението. Това може да бъде постигнато 
чрез постоянни отвори в стените на стаята, водещи навън,  
която трябва да бъде вентилирана или чрез единични или 
общи вентилационни канали. За тази цел на най-близката 
външна стена до камината трябва да се направи отвор с 
минимален брой кривини с площ на напречното сечение 100 
cm². (еквивалент на кръгъл  отвор с диаметър 12см или 
квадрат със страна 10x10 cm), защитени от външната страна с 
решетка. 
 
Каналът за въздух трябва да отговаря на следните изисквани: 
• да е свързан директно с помещението, където е 

инсталирана камината; 
• да бъде защитен от решетка, метална мрежа или друга 

подходяща защита, която да не намалява сечението на 
отвора; 

• да бъде разположен по такъв начин, че да не е възмож-
но да се запуши; 

 

Примерно разположение на пелетна камина 
(за запалими стени) 
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Не е задължително да свържете канала за приток 
на свеж въздух директно към камината (така че да 
доставя свеж въздух директно отвън), но е важно 
във всеки случай да осигурите въздушен поток от 
50m3/h посредством отвор с горепосочените 
размери. Виж стандарт UNI 10683. 

 

2.5.  СВЪРЗВАНЕ НА ДИМООТВОДНАТА ТРЪБА 

При правенето на отвора за прокарването на димоотводната тръба 
е необходимо да се има предвид наличието на горими материали. 
Ако отворът ще преминава през дървена стена или друг 
чувствителен на висока температура материал, ИНСТАЛАТОРЪТ 
ТРЯБВА преди всичко да използва специален материал за стени 
(диаметър минимум 13cm 13cm) и да изолира тръбата на камината, 
минаваща през него, използвайки подходящи изолационни 
материали (с минимална дебелина 1.35см с минимален коефициент 
на топлопроводсност от 0.07 W/m.K).  

По същия начин трябва да се процедира и в случай, че 
димоотводната тръба на камината трябва да премине през 
вертикални или хоризонтални удължения в близост до 
чувствителна на топлина стена (мин. 20см). 

Като алтернатива препоръчваме да се използва изолирана тръба, 
която също може да бъде използвана отвън за предотвратяване на 
конденз. 

Горивната камера работи при налягане, по-ниско от атмофсерното.  
Димоотводната тръба също е с подналягане, когато е свързана към 
добре изпълнен комин, като турбо вариант (директно през стена).  
 

  

Винаги използвайте тръби и връзки с подходящи 
уплътнения, за да се гарантира херметичност. 

 

  

Всички секции на комина трябва да могат да се 
инспектират и преместват, за да се прави периодично 
почистване. Препоръчително е да се използват Т-връзки 
с ревизионни отвори. 

Позиционирайте камината като имате предвид всички 
инструкции и предупреждения, описани по-горе. 

 

  

ВАЖНО! 

Всички 90 градусови колена по димоотвода трябва 
да са изпълнени с подходящи Т-връзки, за да има 
възможност за инспектиране (виж аксесоари за 
пелетната камина). 

Абсолютно забранено е да се поставя скара/решетка  
в края на димоотвода, защото това може да доведе 
до лоша работа на камината. 

ЗА ВРЪЗКА КЪМ ДИМООТВОДА ТРЯБВА ДА СЕ 
ИЗПОЛЗВА НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 2-3 МЕТРА ХОРИЗОНТАЛНА 
ТЪБА И НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 3 БРОЯ 90° КОЛЕНА.  

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДИМООТВОДЪТ ДА Е ОТ ТРЪБА 
Ø 80 mm И ДА НЕ НАДВИШАВА ДЪЛЖИНА ОТ 6 МЕТРА 

 

Изглед отзад на пелетна камина (пример) 

1) Вход на въздух в горивната камера 

2) Изход на димните газове  

 

Примерен монтаж на пелетна камина 



ПЕЛЕТНИ КАМИНИ Глава 2 red ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ И ЕКСПЛАОТАЦИЯ Стр. 13  

 

Теоретични бележки за инсталацията Техническа служба – Правата запазени – Размножаването забранено 
 

 

 

2.6.  ВРЪЗКА КЪМ ДИМООТВОДНАТА ТРЪБА 

Димоотводната тръба трябва да има вътрешни размери не по-
големи от 20 x 20cm или диаметър до 20cm. В случай, че е с 
по-големи размери или че димоотводната тръба е в лошо 
състояние (напр. е напукана, с лоша изолация и т.н.) е 
препоръчително в комина да се постави неръждаема тръба с 
подходящ диаметър по цялата дължина на комина.  
По време на работа на камината е необходимо да се провери с 
подходящи уреди, че тягата е минимум 10 Pa. 
В долния край на комина поставете ревизионен елемент, който 
да позволява периодично отваряне и почистване, което 
трябва да се извършва поне веднъж годишно. 
Направете връзките между отделните елементи стегнати, като 
използвате тръби и връзки както ви препоръчваме. 
Уверете се, че на върха на комина е поставена т.н. 
„противовятърна шапка”, което е в съответствие с 
действащите стандарти. 
 

  

Този вид връзка осигурява отвеждане на димните 
газове дори и в случай на временно прекъсване на 
ел.захранването. 

 

2.7.  ВРЪЗКА КЪМ ВЪНШНА ДИМООТВОДНА 
ТРЪБА С ИЗОЛАЦИЯ ИЛИ КЪМ ДВУСТЕННА 
ТРЪБА 

Външната димоотводна тръба (комин) трябва да е с размери 
минимум 10x10cm или диаметър от 10cm и максимум 20x20cm 
или диаметър от 20cm. 
Проверете с подходящи уреди, че тягата на комина в работен 
режим е минимум 10 Pa. 
Единственият вид комин, позволен да се използва е изолиран 
(двустенен), произведен от неръждаема гладкостенна от 
вътрешния край тръба, закрепена за стената. Гъвкава 
неръждаема тръба не трябва да се използва. В долния 
край на комина поставете ревизионен елемент, който 
позволява периодично отваряне и почистване, което трябва 
да се извършва поне веднъж годишно. Направете 
връзките между отделните елементи стегнати, като използвате 
тръби и връзки както ви препоръчваме. 
Уверете се, че на върха на димоотвода е поставена 
противовятърна шапка, което е в съответствие с действащите 
стандарти. 
 

  

Този вид връзка осигурява отвеждане на димните 
газове дори и в случай на временно прекъсване на 
ел.захранването. 

 

2.8.   ВРЪЗКА КЪМ ДИМООТВОДНАТА ТРЪБА  

За правилното функциониране на камината, свързващата 
тръба между камината и комина или димоотводната тръба да 
има наклон не по-малък от 3% в хоризонталното удължение, 
чиято дължина трябва да не надвишава 2-3 метра, а 

1) Противовятърна шапка 

2) Димоотвод 

3) Ревизионен отвор 

 

1) Противовятърна шапка 

2) Димоотвод 

3) Ревизионен отвор 
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вертикалното разстояние между между два Т-елемента (смяна 
на посоката, колена) трябва да е не по-малко от 1.5м. 
Проверете с подходящи уреди, че тягата на комина е минимум  
10 Pa.  
В долния край на комина поставете ревизионен елемент, който 
да позволява периодично отваряне и почистване, което 
трябва да се извършва поне веднъж годишно. 
Направете връзките стегнати, като използвате тръби и връзки 
както ви препоръчваме. 
Уверете се, че на върха на димоотвода е поставена 
противовятърна шапка, което е в съответствие с действащите 
стандарти. 
 

  
 

Този вид връзка осигурява евакуация на пушека 
дори и в случай на временно прекъсване на 
ел.захранването. 

2.9.   ПРОБЛЕМИ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА, 
ПРИЧИНЕНИ ОТ ИЗМЕНЕНИЯ НА ТЯГАТА В 
ДИМООТВОДНАТА ТРЪБА 

От всички атмосферни и географски условия, които оказват 
влияние върху работата на комина (дъжд, мъгла, сняг, 
надморска височина, излагане на слънчева светлина, посока 
на позициониране), вятърът безспорно има най-голямо 
значение. Всъщност, заедно с областта с по-ниско налягане, 
причинено от разликата в температурата във вътрешната и 
външната страна на комина има друга област с налягане или 
свръхналягане: динамично натоварване, причинено от вятъра. 
Възходящият поток винаги повишава подналягането, а оттук се 
получава и тягата. Страничният вятър повишава 
подналягането през противовъздушната шапка, ако е 
монтирана правилно. Низходящият поток винаги намалява 
подналягането, а понякога го обръща (т.е. да стане по-голямо 
от атмосферното налягане). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освен посоката и силата на вятъра, разположението на комина 
и коминната шапка по отношение на покрива на сградата, е 
важно и околното пространство. 

Вятърът също оказва влияние върху функционирането на 
комина косвено чрез създаване на зони с високо и ниско 
налягане, не само извън сградата, но също така и в нея. В 
помещения, пряко изложени на вятър (2), вътре може да бъде 
създадена зона с по-високо налягане от атмосферното, което 
може да увеличи тягата в печки и камини, но може да бъде 
компенсирана от външно високо налягане, ако коминната 

1 

2 3 

4 

Страничен вятър2: 
8m/sec  

Подналягане от 30Pa 

 

Низходящ поток под 45° при 8m/sec  
Свръхналягане от 17 Pa 

 

1-2 = Зони с високо налягане 

3-4 = Зони с ниско налягане 

ВЯТЪР 

Най-неблагоприятни 
точки 

Най-благоприятни 
точки 

ВЯТЪР 

Низходящ поток 

Зона с високо 
налягане 

 

Зона с ниско 
налягане 

 

1) Противовятърна шапка 

2) Димоотвод 

3) Ревизионен отвор 
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шапка се намира от страната, изложена на вятър (1). От друга 
старна в стаите на противоположната страна на посоката на 
вятъра (3), може да се създаде динамично подналягане, което 
противостои на естественото топлинно подналягане на комина, 
но това може да се компенсира (понякога) чрез локализиране 
на димните газове от противоположната страна на вятъра  (4). 

 

  

ВАЖНО! 

Функционирането на пелетната камина е особено чувствително към структурата 
и позицията на комина за отвеждане на димните газове. 

Опасни условия могат да бъдат преодолени с подходящи настройки на камината, 
извършени от квалифициран техник. 

2.10.  ВОДОПРОВОДНА ВРЪЗКА 

  

ВАЖНО! 

Свързването на камината към отоплителната инсталация трябва да се извърши 
САМО от специализиран персонал, който е в състояние да осигури правилна 
инсталация, в съответствие с актуалните държавни стандарти. 

Ако отоплителната инсталация на камината ще включва взаимодействие с други 
вече съществуващи отоплителни системи (газов котел, котел на течно гориво или 
др.) е още по-препоръчително да се обадите в квалифициран сервиз, който 
впоследствие ще бъде отговорен за съответствието на системата с действащото, 
приложимо законодателство. 

Фирмата-производител не носи отговорност за щети на лица или вещи в случай 
на неуспешна или неправилна експлоатация, ако посочените по-горе 
предупреждения не са изпълнени. 

 

За свързване на камината към отоплителната система потребителят трябва да се обърне към 
глава 3, ИНСТАЛИРАНЕ И СГЛОБЯВАНЕ и по-специално към т.3.4. СВЪРЗВАНЕ КЪМ 
ОТОПЛИТЕЛНАТА СИСТЕМА 
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3. ИНСТАЛИРАНЕ И СГЛОБЯВАНЕ 

3.1.  ЧЕРТЕЖИ И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

3.1.1.  Външен вид и габаритни размери PRIMULA / ORCHIDEA Hydro 
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3.1.2.  Технически характеристики 

 
Технически характерстики Водогрейни PRIMULA-ORCHIDEA 
Макс. топлинна мощност  21 kW / 17,0 kW  
Мин. топлинна мощност 4,4 kW / 3,0 KW  
КПД при макс. топлинна мощност 92,5% 
КПД при мин. топлинна мощност 95,0% 
Т димни газове при макс.мощност 150°C 
Т димни газове при мин. мощност 71°C 
Прах 1,7 mg/Nm3 (13% O2) ( 1,2 mg/MJ) 
CO при 13%O2 при мин. и макс.мощност 0.040 — 0.012% 
CO2 при макс. и при мин. мощност 7,03% – 12,49% 
Количество димни газове при мин. и 
макс.мощност 

4,5 – 11 g/sec 

Препоръчителна тяга при макс. мощност 0,10 mbar – 10 Pa 
Препоръчителна тяга при мин. мощност 0,05 mbar – 5 Pa 
Обем на бункера за гориво 44 l 
Вид на пелетите Пелети с диам. 6-8мм и дължина от 5 до 30мм 
Разход на гориво Min ~ 0,9 kg/h *    Max.  ~ 4  kg/h * 
Работно време между презареждане При min мощност ~ 28 h *   , при max. мощност ~ 7 h * 
Отопляем обем , [m3] 366/40 – 418/35 – 487/30 ** 
Вход на тръбата за свеж въздух Вътр. диаметър 50mm 
Димоотвод (Фукс) Вътр. диаметър 80mm 
Електрическа мощност Max. 420 W – средно около 120 W 
Ел. захранване  230 V / 50 Hz 
Нето тегло 190  Kg. 
Тегло с опаковката 200  Kg. 

 

 

* - данни, които могат да варират в зависимост от използвания вид пелети; 

** - отопляемият обем е изчислен при cal/m3 40-35-30 (респ. 40-35-30 Kcal/h за m3); 

Устройството е подходящо за инсталация в общ комин. 
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3.2.  ПОДГОТОВКА И РАЗОПАКОВАНЕ 

Камините PRIMULA и ORCHIDEA се доствят в два вида опаковки: 

 

�  Камини PRIMULA имат 1 опаковка : 

o Тя съдържа камината и металните капаци с 
профилите (Фиг.1); 

� Камини ORCHIDEA имат 2бр. опаковки: 

o Едната съдържа самата камина; 

o Другата съдържа керамичните части (Фиг.2). В този 
случай кашонът с керамиките се поставя върху 
опаковката на устройството (камината); 

 

Разопаковайте камината, отстранете 4-те болта (винта), които 
обезопасяват съоръжението за транспортния палет (два от тези 
болта са от ляво и другите два са от дясно (виж фиг.3)) и 
поставете камината на избраното 
място, като се уверите, че са 
изпълнени всички горепосочени 
предписания за монтажа й. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Камината трябва винаги да се транспортира или мести във вертикално положение като се използва 
транспортна количка. Внимавайте особено много да не нараните вратата и стъклото. Винаги местете 
продукта внимателно. Ако е възможно разопкаовайте камината на мястото, където ще бъде монтирана. 

Материалите, от които са направени опаковките не са токсични или вредни, така че няма специални 
изисквания за унищожаването им. 

Съхранението и евентуалното рециклиране на опаковката е отговорност на крайния потребител в 
съответствие с действащото законодателство по този въпрос. 

Не съхранявайте камината или капаците и без опаковка. 

Позицинирайте камината на избраното място, без да са монтирани капаците и я свържете към 
димоотвода. Използвайте 4-те крачета за настройка (J), за да нивелирате камината, така че коминът (S) 
да се изравни със свързващата тръба (H) .  

Фигура 3 – Отстраняване на опаковъчните болтове 

 
Фигура 1 – Пример за опаковката на 
камината + металните капаци Primula 

Фигура 2 – Пример за опаковката на керамикате 
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Щом приключите с операциите по свързването, монтирайте страниците (керамични или стоманени 
капаци). 

Ако трябва камината да се свърже към димоотвод, който преминава през задната стена (за да се 
свърже с комина), трябва с най-голямо внимание да се уверите, че връзката не е под натоварване 
(напрежение) 

 

  

Ако изходът за димните газове на камината се използва неправомерно, 
функционирането на камината може да се повреди непоправимо. 

 

 

 

1. Завъртете опората по посока на 
часовниковата стрелка, за да 
снижите камината; 

2. Завъртете опората обратно на 
часовниковата стрелка, за да 
повдигнете камината; 
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3.3.  СГЛОБЯВАНЕ НА СТРАНИЧНИТЕ КАПАЦИ 

 

Сглобяване на профилите за поставяне на страничните стоманени капаци (PRIMULA) 

Отстранете в горната част чугунения капак (А). Вземете страничен 
капак (B) (уверете, че той влиза под частите за закопчаване (F) и 
го фиксирайте към горния метален капак на камината със скоба (C) 
и четирите болта (D). Два от тях държат скобата (C) за камината, а 
другите 2 захващат скобата (C) за страничния капак (B). Повторете 
същата операция и за другата страна. Поставете обратно чугунения 
капак.  

 

 

A

B

C

D

B

 
 

 

 

 

Фигура 4 – странични капаци на PRIMULA 
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Поставяне на керамични страници (капаци) ORCHIDEA. 

Отсранете в горната част чугунения капак (А). Вземете шестте 
карамики (В) от кутията (виж стр. 18, точка 3.2) и ги вмъкнете в 
профил (С), където е канала от горе надолу. Повторете същата 
операция и за втората страна. Поставете обратно чугунения капак. 
(Фиг.5) 

 

A

B

CC

 
 

 

 

  

Препоръчваме използването на малки велкро 
дискове между керамиките, за да предотвратите 
контакта помежду им. 

  

Препоръчваме да монтирате керамиките след като 
сте завършили с инсталацията на камината. 

 

 

Фигура  5 –страничен изглед  ORCHIDEA 
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3.4.  СВЪРЗВАНЕ КЪМ ОТОПЛИТЕЛНАТА СИСТЕМА 

 

  

ВАЖНО! 
Свързването на камината към отоплителната 
инсталация трябва да се извърши САМО от 
специализиран персонал, който е в състояние да 
осигури правилна инсталация, в съответствие с 
актуалните държавни стандарти. 

Фирмата-производител не носи отговорност за щети на 
лица или вещи в случай на неуспешна или неправилна 
експлоатация, ако посочените по-горе предупреждения 
не са изпълнени. 

 

ИЗВОДИ И ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ РАЗМЕРИ ЗА СВЪРЗВАНЕ ЗА 
ВОДОГРЕЙНИ КАМИНИ PRIMULA–ORCHIDEA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A1=Подаваща вода 3/4”M 

A2=Връщаща вода 3/4”M 

C=Предпазен вентил 3 bar – 1/2”F 

E=Източване на системата 1/2”F 
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3.4.1.  Свързване към отоплителната система 

Направете връзките към съответните фитинги, показани на 
предишната фигура. Уверете се, че тръбите не са под напрежение 
или че не са неправилно оразмерени. 
 

  

ВАЖНО! 

СИЛНО СЕ ПРЕПОРЪЧВА ДА ИЗМИЕТЕ ЦЯЛАТА 
ОТОПЛИТЕЛНА СИСТЕМА ПРЕДИ ДА СВЪРЖЕТЕ 
КАМИНАТА, ЗА ДА СЕ ОТСТРАНЯТ ОСТАТЪЦИ И 
МРЪСОТИИ. 

Инсталирайте винаги шибърни вентили, за да я 
отделите от водопроводната система, в случай, че 
се наложи да местите камината или ако се прави 
рутинна профилактика или специална поддръжка. 

Свържете камината като използвате еластични 
връзки, (така че да няма твърда връзка към 
системата) и да позволяват леки премествания. 

 

  

Предпазният вентил по налягане (С) винаги се 
свързва към тръбата за източване. Тръбата трябва 
да е подходяща да издържа високата температура 
и налягане на водата. 

 

A = кран 

B = вътрешна система 

C = предпазен вентил под налягане 

D = гъвкави тръби 
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End piece with a 
filling tap (D) 
and pressure gauge (M) 
(accessory)

Grey plug loosened 
1 turn

Red plug blocked

3.4.2.  Пълнене на системата 

За да напълните системата, камината може да бъде оборудвана с 
краен елемент (опция), възвратен клапан (D), за ръчно пълнене на 
отоплителната система (ако опционалните елементи не са 
инсталирани) се използва крана за пълнене и източване. По време 
на това действие въздухът в системата се освобождава от 
автоматичния обезвъздушител, поставен под капака на камината. 

За да се осигури правилно отваряне на вентилите, препоръчително 
е да развиете сивата капачка един оборот и да запазите червената 
капачка завита (виж фигурата). 
Налягането при пълнене на системата, КОГАТО Е СТУДЕНА 
трябва да е 1 bar. 

По време на работа, ако налягането падне (поради изпаряване на 
разтворените газове във водата) до стойности, по-ниски от 
минималните, посочени по-горе, потребителят трябва да използва 
за пълнене крана за пълнене, за да повишите налягането до 
нормалното ниво. 

За правилното функциониране на камината В ЗАГРЯТО 
СЪСТОЯНИЕ, налягането в камината трябва да е 1.5 bar. 

За да следи налягането в системата, крайният елемент (ако 
е наличен) е оборудван с манометър (M). 

След завършване на тази операция, винаги затваряйте крана. 

3.4.3.   Характеристики на водата 

Характерситиките на водата, използвана при пълнене на системата 
са много важни, за да се предотврати натрупването на минерални 
соли и отлаганетоо на котлен камък по тръбите, в камината и в 
топлообменниците. 

Моля поискайте съвети от вашия водопроводчик относно: 
 

 

• Твърдост на водата, циркулираща в системата, за 
предотвратяване на проблемите от отлагане на 
котления камък и варовик, особено в 
топлообменника на БГВ. (при <25° френски градуса); 

• Монтиране на омекотителна инсталация (ако 
твърдостта на водата надвишава 25° френски 
градуса); 

• Пълнене на системата с пречистена вода 
(деминерализирана); 

• Възможно осигуряване на анти-кондензен кръг; 

• Монтаж на водопроводни брони за предотвратяване 
на чукането по фитинги и тръби. 

 

Ако имате отоплителна система с голямо съдържание вода или 
която изисква периодично допълване, препоръчваме монтаж на 
омекотителна инсталация. 
 

  

Котленият камък драстично намалява 
функционирането на камината и на отоплителната 
система поради ниска топлопроводимост. 

 

 

 

Кран за пълнене (D) 

Манометър (M) 
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3.5.  ПРИМЕРНИ СХЕМИ НА СВЪРЗВАНЕ  

  

Следващите схеми трябва да се използват само като ориентир. За правилното 
свързване винаги следвайте бележките на топлотехника-инсталатор. 
Отоплителната система трябва да отговаря на местните, регионалните и 
националните изисквания. Монтаж и проверка на елементите и модулите от 
отоплителната инсталация да се извършва само от специализиран, упълномощен 
персонал. 

Фирмата-производител не носи отговорност за неспазване на разпоредбите, 
изброени по-горе. 

 

3.5.1.  Схема на отоплителна инсталация 

 
ИЗПЪЛНЕНИЕ: -ОТОПЛЕНИЕ С КАМИНА 
 

S

T

VS
P

VE

V

Vsc

T

SE
230V 50HZ

RA RA RA RA

RP

Flt
A

V

V

M

 

SYSTEM DELIVERY

PRESSURE SAFETY DISCHARGE

SYSTEM RETURN

SYSTEM REFILL

 
КОНФИГУРАЦИЯ: PRIMULA/ORCHIDEA  С КОМПЛЕКТ ЗА БГВ 

СИСТЕМА СЪС ЗАТВОРЕН РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД САМО ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЧРЕЗ РАДИАТОРИ 

 

ЛЕГЕНДА: 
 

SE Контролер 

S Автоматичен обезвъздушител; 

M Манометър; 

VS Предпазен клапан, 3 bar; 

V Кран сферичен; 

P Помпа; 

VD  Възвратен вентил с клапа; 

T  Термометър; 

VE  Разширителен съд 6l, 1,5bar; 

W  3-пътен вентил с моторзадвижка; 

SC  Пластинчат топлообменник; 

F  Датчик за поток; 

  

C  Газов котел (метан); 

B Бойлер; 

BA  Акумулиращ съд; 

RA  Радиатори; 

PR  Серпентини подово отопление; 

PS  Слънчеви панели; 

A     Абсорбер; 

RP  Регулатор по налягане; 

Vsc  Кран за пълнене и източване; 

Flt  Филтър; 

Add  Омекотителна система; 
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R

230V 50HZ
SE

S VS P

VE

T

Vsc

B

T

RA RA RA RA

Flt

Add

A

RP

V

V

M
V SYSTEM DELIVERY

SYSTEM RETURN

COLD DOMESTIC
WATER INLET

HOT DOMESTIC WATER OUTLET

PRESSURE SAFETY
DISCARGE

SYSTEM REFILL

3.5.2.  Схема на отоплителна инсталация в комбинация с бойлер  
ИЗПЪЛНЕНИЕ - ОТОПЛЕНИЕ С КАМИНА, ПОДГРЯВАНЕ НА БГВ С БОЙЛЕР; 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНФИГУРАЦИЯ: PRIMULA/ORCHIDEA  БЕЗ КОМПЛЕКТ ЗА БГВ, КОМБИНИРАНА С БОЙЛЕР 

ОТОПЛЕНИЕ С АКУМУЛИРАЩА СИСТЕМА ЗА БГВ 

 

ЛЕГЕНДА: 
 

SE Контролер 

S Автоматичен обезвъздушител; 

M Манометър; 

VS Предпазен клапан, 3 bar; 

V Кран сферичен; 

P Помпа; 

VD  Възвратен вентил с клапа; 

T  Термометър; 

VE  Разширителен съд 6l, 1,5bar; 

W  3-пътен вентил с моторзадвижка; 

SC  Пластинчат топлообменник; 

F  Датчик за поток; 

  

C  Газов котел (метан); 

B Бойлер; 

BA  Акумулиращ съд; 

RA  Радиатори; 

PR  Серпентини подово отопление; 

PS  Слънчеви панели; 

A     Абсорбер; 

RP  Регулатор по налягане; 

Vsc  Кран за пълнене и източване; 

Flt  Филтър; 

Add  Омекотителна система; 
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R

230V 50HZ

S VS P

VE

VT

T

C

PS

BA

PR

PR

SE

RA RA RA RA

Vsc
Flt

Add

A

RP

V

V

M

HOT DOMESTIC
WATER OUTLET

PRESSURE SAFETY
DISCHARGE 

SYSTEM REFILL

SYSTEM DELIVERY

SYSTEM RETURN

COLD DOMESTIC
WATER INLET

3.5.3.  Отоплителна инсталация в комбинация с акумулиращ съд 
ИЗПЪЛНЕНИЕ - ОТОПЛЕНИЕ С АКУМУЛИРАЩА СИСТЕМА , ПОДГРЯВАНЕ НА БГВ С АКУМУЛИРАЩА СИСТЕМА 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

КОНФИГУРАЦИЯ: PRIMULA/ORCHIDEA БЕЗ КОМПЛЕКТ ЗА БГВ, КОМБИНИРАНА С АКУМУЛИРАЩА СИСТЕМА С БОЙЛЕРИ СЛЪНЧЕВИ 
ПАНЕЛИ, СХЕМА НА СИСТЕМА СЪС ЗАТВОРЕН РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД ЗА ОТОПЛЕНИЕ С РАДИАТОРИ ИЛИ ПОДОВИ ПАНЕЛИ И ЗА 
ПОДГРЯВАНЕ НА БГВ 
 

 

ЛЕГЕНДА: 
 

SE Контролер 

S Автоматичен обезвъздушител; 

M Манометър; 

VS Предпазен клапан, 3 bar; 

V Кран сферичен; 

P Помпа; 

VD  Възвратен вентил с клапа; 

T  Термометър; 

VE  Разширителен съд 6l, 1,5bar; 

W  3-пътен вентил с моторзадвижка; 

SC  Пластинчат топлообменник; 

F  Датчик за поток; 

  

C  Газов котел (метан); 

B Бойлер; 

BA  Акумулиращ съд; 

RA  Радиатори; 

PR  Серпентини подово отопление; 

PS  Слънчеви панели; 

A     Абсорбер; 

RP  Регулатор по налягане; 

Vsc  Кран за пълнене и източване; 

Flt  Филтър; 

Add  Омекотителна система; 
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4. НАЧИН НА РАБОТА 

4.1.  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕДИ ЗАПАЛВАНЕ 

  

ВНИМАНИЕ! 

Трябва да се извърши връзка и към димоотводната тръба. Ето защо, следните 
критерии за идентифициране и оценка на инсталацията трябва да се считат 
съвместими със стандартите. 

За изграждане на цяла инсталация или частична такава ви препоръчваме да се 
свържете със специализиран, оторизиран сервизен център. 

Фирмата-производител не препоръчва други видове инсталиране (например 
когато димните газове не се отвеждат в комина) и не може да бъде подведена 
под отговорност за неизправности и аномалии при работата на съоръжението. 

 

 

• Не докосвайте камината по време на първото запалване, тъй като през тази фаза боята 
обгаря. Ако докоснете боята, тя може да се обели и и да се вижда стоманената 
повърхност; 

• Ако е необходимо покрийте боята с аерозол (спрей) в оригиналния цвят (виж раздел 
„Аксесоари за пелетни камини”); 

• Препоръчително е в стаята да се осигури достатъчно вентилация по време на първото 
запалване, тъй като камината ще отдели малко количество пушек и миризма на боя; 

• Не стойте близо до камината и вентилирайте помещението. Отделянето на пушек и 
миризма на боя ще спрат след около 1 час работа на камината. Няма опасност за 
здравето ви; 

• Уверете се, че отоплителната система е запълнена с циркулационна течност и че няма 
течове; 

• Уверете се, че всички спирателни кранове между камината и системата са отворени; 

• Уверете се, че преди стартиране на отоплителната система е цялостно обезвъздушена; 

• Уверете се, че вътрешните устройства работят правилно (датчици за поток, термостати 
и т.н.). Уверете се, че горивната камера и димоотводната тръба са чисти и че по 
отоплителния кръг няма отложен котлен камък. 

 

 

По време на горене и изстиване камината се разширява и свива (заради 
линейните термични разширения) и поради тази причина може да издава 
различни шумове (като пукане). 

Това явление е напълно нормално и не трябва да се смята за дефект, тъй като 
тялото на камината е изработено от въглеродна стомана, която има 
необходимата еластичност. 

Началните (заводските) настройки гарантират правилна работа и 
предотвратяват прегряване по време на първото запалване. 

 

4.2.  ПРОВЕРКА ПРЕДИ ЗАПАЛВАНЕ 

Проверете дали всички условия за сигурност, описни по-горе са спазени. Уверете се, че сте прочели и 
напълно сте наясно със съдържанието на тази инструкция. 

 

Отстранете всички компоненти от горивната камера на камината и от вратичката. Те 
могат да се запалят по друг начин. В това число инструкцията за експлоатация и 
различни стикери. 

Уверете се, че скарата в горивната камера е правилно разположена и лежи точно в основата и не се е 
разместила по време на пренасянето на продукта. Уверете се дали ел. връзка е подходяща (230 V 50 Hz) и 
дали главният прекъсвач на гърба на камината е включен. Уверете се, че контролният панел светва и се 
изписва съобщение OFF / "CURRENT TIME"(«ТЕКУЩО ВРЕМЕ»). 
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4.3.   ЗАРЕЖДАНЕ НА ПЕЛЕТИ 

Гориво се зарежда от горната част на камината, като отворите 
капака на бункера. Изсипете пелетите в бункера. Когато е празен, 
той побира около 30 kg (т.е. пелетите от два 15 кг-ови чувала). 

Препоръчително е насипването на горивото да се направи на  
стъпки: 

• Изсипете половината от съдържанието на чувала с пелете в 
бункера и изчакайте горивото да се слегне по дъното; 

• След това изсипете останалото количество; 

 

Никога не махайте предпазната решетка от 
вътрешността на бункера. Когато зареждате 
пелети, пазете чувалът да не докосва някоя топла 
повърхност, тъй като е възможно да се стопи. 

 

4.4.  КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ 

ИНДЕКСИ НА БУТОНИТЕ И УКАЗАТЕЛНИ СВЕТЛИНИ  
 

БУТОНИ 

1. Намаляване на настроената температура / функция 
програмиране; 

2. Увеличаване на настроената температура / функция 
програмиране; 

3. Превъртане на програмиращото меню нагоре / промяна 
скоростта на вентилатора – увеличаване; 

4 Превъртане на програмиращото меню надолу/ 
диагностика на вентилатора на димните газове – 
намаляване; 

5. Запалване/изключване на камината; 

6. Настройка на температурата на термостатите 
(въздух и вода) / вход в програмиращите менюта; 

 

УКАЗАТЕЛНИ СВЕТЛИНИ 

7. Обща аларма (виж спецификацията); 

8. Екран  D1-D2; 

9. Таймер активен / неактивен, /когато свети индикатора/; 

10. Светлинен индикатор, който светва, когато 
термостата „поиска” мощност; 

11.  Активна водна помпа / неактивна, когато свети 
индикатора; 

12. Активен индикатор на отоплителен кръг; 

13.  Активен индикатор за БГВ; 

14. Активен индикатор – топлообменника функционира; 

15. Активен шнек / неактивен, когато свети индикатора; 

16. НЕ РАБОТИ; 

17. Светлинен индикатор – свети повреме на запалване; 
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4.5.  НЕОБХОДИМИ НАСТРОЙКИ ПРЕДИ ПЪРВОТО ЗАПАЛВАНЕ 

Превключете главният прекъсвач, който се намира на гърба на 
камината в позиция (I). 

Екранът (8) на контролния панел ще покаже съобщение OFF и 
CURRENT TIME ( ТЕКУЩО ВРЕМЕ). 

Ако показаното време не е правилно, може да бъде настроено по 
процедурата, описана по-долу. 
 

 

Имайте предвид, че текущото време ви е 
необходимо само тогава, когато правите седмично 
програмиране, използвайки ТАЙМЕРА (виж 
съответната глава). Ако времето не се настрои 
правилно, това по никакъв начин не може да 
повлияе на работата на камината. 

4.5.1.  НАСТPОЙКА НА ТЕКУЩОТО ВРЕМЕ 

 Натиснете едновременно бутон � и �, за да достигнете до 
техническия параметър UT01. Ако отново натиснете бутон � ще 
имате достъп до позиция UT02, която показва часовете. 
Използвайте бутони � или �, за да промените часовете. 

За потвърждение на часа и за да преминете към настройка на 
минутите, натиснете бутон �. (ще видите параметърUT03)  
Използвайте бутони � или � , за да намалите/увеличите минутите 
(на стъпки от 1минута). 

За да потвърдите настроеното време и за изход, натиснете �. 
 
4.5.2.  Запаметяване на меню в камината  

 

  

ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА МЕНЮ Е АКТИВНА 
САМО, КОГАТО КАМИНАТА НЕ Е ЗАПАЛЕНА. 

 
 

Press in rapid succession, or simultaneously, the buttons � and �. 

“SET” will appear on the display, alternatingly with the recipe number. 
The recipes are +3;+2;+1;0;-1;-2;-3. 

Alternatively, if the display shows the message "- - - -", it indicates that 
no recipe is currently selected (first lighting). 

To exit from the menu without making changes, press key � or key �, 
or wait 120 seconds without pressing a key. 

To modify or set a new recipe, press the buttons � or � in order to 
find the desired recipe according. 

 

  

За да потвърдите избора си, натиснете бутон �, 
докато на екрана още веднъж се появи времето и 
съобщението “OFF”.  

 

 

  

Заводската настройка на меню на камината е 0 за 
всички модели и всички страни. 
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Пръв достъп за избор на меню 

Фаза 1: Пример за достъп до меню и 
показване на предходна настройка 

Фаза 2: За избор на желано меню натиснете 
посочения бутон 
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4.6.  КОНТРОЛ НА ТЕМПЕРАТУРАТА НА ВОДАТА В КАМИНАТА 

Камината вече е настроена с редица стандартни параметри, което 
й позволява да работи нормално (температура на водата 65°C и 
температура на въздуха 22°C). Въпреки това, потребителят може 
да промени тези параметри по следния начин: 
 

Следните параметри могат да бъдат настроени: 

 

T външна  Това е температурата, която искате да постигнете в 
стаята, където е монтирана камината. За да я 
настроите, натиснете веднъж бутон ���� “SET” и 
променете стойностите, като използвате бутони 
� или �. 

T H2O = Максимална температура на водата в камината. При 
достигане на тази температура, камината ще намали 
мощността си, за да предотврати нейното прегряване. 
Заводската настройка е 65°C и не може да бъде 
настроена под 40°C или над 80°C.  

 За да я настроите, натиснете 2 пъти в бърза 
последователност бутон ���� “SET” и променете 
стойностите, като използвате бутони � или �. 

 Не е препоръчително да настроите 
температурата под 50/55°C, за да 
предотвратите образуването на кондензат на 
водни пари в камината. 

  

4.7.  ПЪРВО ЗАПАЛВАНЕ 

Камината е готова за запалване.  

По-долу има кратко описание на това, как да запалите и изгасите 
вашата камина. 

4.7.1.  Запалване не камината 

За да запалите камината от управляващото табло, натиснете за 
няколко секунди бутон �.  

След около 15 минути на екрана (8) горе ще се появи 
външната температура, а - долу температурата на водата в 
камината. Камината е ЗАПАЛЕНА. 

Ако е завършила фазата на запалването и няма пламък (камината 
не е запалена), на екрана ще се изпише съобщението “Alarm no 
ignition” = „Аларма няма запалване” придружен с периодична 
звукова аларма. В такъв случай изключете камината чрез 
натискане и задържане за няколко секунди на бутон �.  

Екранът (8) ще изпише съобщение “Off/current time"=Off/текущо 
време. 

 Проверете скарата на горелката. Има ли пелети? 
 

 

Ако това е първо запалване, горивото от бункера трябва да запълни 
транспортиращия шнек и не е дошло до скарата в здаденото време или 
количество. В този случай скарата на горелката може да е празна или върху нея 
може има много малко количество пелети. 

Настройка на температурата на водата в 
системата 

 

Настройка на външната температура 
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Камината е включена и е на пълна мощност 
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ОТСТРАНЕТЕ ВСИЧКИ ПЕЛЕТИ ОТ ГОРЕЛКАТА И ПОВТОРЕТЕ ЗАПАЛВАНЕТО ЧРЕЗ НАТИСКАНЕ 
ЗА НЯКОЛКО СЕКУНДИ НА БУТОН �. 

 

След повторен опит за запалване, ако отново няма пламък, дори и ако има достатъчно пелети, 
вероятно има проблем с компоненти на камината или нейната настройка не е правилна. 
 

  

ОТСТРАНЕТЕ ПЕЛЕТИТЕ ОТ ГОРЕЛКАТА И СЕ СВЪРЖЕТЕ С ОТОРИЗИРАН ТЕХНИК. 

4.7.2.  Изключване на камината 

Камината може да бъде изключена по всяко време и всяка позиция. 
За да изключите камината, натиснете бутон� за няколко 
секунди.  

 

 

НИКОГА НЕ ИЗКЛЮЧВАЙТЕ КАМИНАТА КАТО Я ИЗКЛЮЧИТЕ ОТ ЗАХРАНВАЩИЯ 
КАБЕЛ. Винаги оставяйте камината да завърши цикъла на спиране, в противен 
случай биха могли да бъдат причинени щети на нейната конструкция, а също и 
проблеми със запалването в бъдеще. 

 

4.8.  ПРЕГЛЕД НА ПЛАМЪКА 

За да имате правилно функциониране на камината, трябва да сте в състояние да определяте нейната 
работа и по външния вид на пламъка. Основните характеристики, които потребителят трябва да има 
предвид са следните: 

• Формата на пламъка; 

• Цветът му; 

• Естеството. 

4.8.1.  Формата 

При нормално изгаряне пламъкът трябва да има заострена форма, жив и динамичен характер, с 
вертикални или извити към задната част на горивната камера върхове на пламъците. Трябва да се създава 
впечатлението, че пламъкът се изтегля (издърпва) нагоре. 

От друга страна, пламъкът, който е по-широк в основата, със слаб характер и хаотични върхове на 
пламъците, може да бъде симптом на лоша настройка по отношение зареждането с гориво и/или 
отвеждането на димни газове е възпрепятствано, или има низходящи потоци, които пречат на правилното 
отвеждане на дима. В този случай ВИНАГИ ще има проблем при работата на камината (най-вече ще се 
намали нейната ефективност). Поискайте съвет от специализиран техник. 

4.8.2.   Цветът на пламъка 

Цветът по някакъв начин е свързан с формата на пламъка. Цвят, 
който варира между оранжево и жълто с тъмни върхове и широка 
основа (както е описано по-горе) е беден на кислород и е 
показател за неправилно горене. Когато цветът се смени на жълто-
бял, формата се променя, като стане по-тънка и показва наличие 
на високо съдържание на кислород. 

4.8.3.   Естество 

Жизнеността или слабостта на пламъка при всички случаи са тясно 
свързани с неговата форма. 

 

НЕПРАВИЛНО ИЗГАРЯНЕ 

Форма: разширена, 
непостоянна, некомпактна; 

Естество: слаб ; 

Цвят: Оранжево-жълт; 

НОРМАЛНО ИЗГАРЯНЕ 

Форма: заострена, компактна, 
вертикална; 

Естество: жив ; 

Цвят: жълт-светло, жълт-бял; 
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4.9.  РАБОТА 

4.9.1.  Алгоритъм на работа 

Когато запалите камината, използвайки бутон �, след първия етап 
на запалване от около 15мин и по време на който екрана (8) 
показва междинните фази “FAN ACC – LOAD WOOD – FIRE ON“, 
камината ще започне да работи в автоматичен режим при средна 
мощност и ще направи първата проверка на температурата, която 
трябва да достигне.  

Температурата на околния въздух се показва на горния екран (8) 
на контролното табло, докато температурата на водата в камината 
е показана на долния екран, редуващи се със съобщението “H2O”. 

В този работен режим можете да променяте само желаната стайна 
температура, използвайки бутони � и �. 
 

Основната цел на камината е да повиши стайната 
температура, измерена чрез термостата (вътрешен или 
външен) до температурата, настроена от потребителя.  

 

След това, в зависимост от стайната температура се 
извършва следната проверка: 

 

Стайна температура < Температура на термостата? 

 

• ДА 

Това означава, че камината трябва да затопли стаята. За тази 
цел започва постепенно да повишава мощността си, докато 
достигне максимум. 

• НЕ 

Това означава, че камината е достигнала зададената й 
температура в помещението. За това ще намали мощността си 
до минимум и ще работи така, докато температурата в 
помещението отново намалее под зададената в термостата, 
освен ако функцията ECO-STO е активирана (виж точка 4.9.3.) 

 
 

 

За правилна работа е необходимо стайният 
термостат (вътрешен или външен) да измерва 
температурата надеждно, тъй като правилното 
функциониране се основава почти изцяло на 
посочения по-горе контрол. 

Настройка на температурата на термостата 
(температура, която трябва да се достигне в 
стаята) 
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Камината е включена и работи на пълна 
мощност 
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4.9.2.   Работни режими 

АВТОМАТИЧНИЯТ РЕЖИМ ви позволява да настроите определена 
температура, която да бъде достигната. В този режим на работа 
камината автоматично ще променя мощността си, за да поддържа 
постоянна стайна температура, която е предварително зададена. 
Както е описано, температурата се настройва като се използват 
бутоните � и � на стъпки от по 1 градус.  
Предният вентилатор, който е активен само в автоматичен работен 
режим и когато камината е гореща, е разделен на 5 степени на 
скоростта. Може да се управлява като се използват бутони � и 
�. Скоростта на вентилатора се показва за няколко секунди на 
екрана (8). 

Тази настройка ще се запази и при следващото запалване.  
 

Работен пример:  
Ако околната температура, измерена от сондата на камината е 15°C, 
а зададената температура на термостата е 22°C, камината 
постепенно ще премине към максимална мощност. При дотигане на 
желаната фиксирана температура (22°C), камината ще премине към 
минимална мощност или ще влезе в режим ECO-STOP (виж т.4.9.3.). 
Трябва обаче да се отчита факта, че температурата, измерена от 
термостата й е само ориентировъчна, от потребителя зависи 
напълно да намери правилната настройка на заданието за 
температурата на камината. В някои случи, за да се достигнат 22°C в 
стаята, може да се наложи да настроите термостата на камината на 
20°C. Това е така, защото външният й термостат се намира близо до 
камината и затова улавя излъчваната от нея топлина. 

В този режим потребителят може да предпочете да запалва и 
загасва камината, като натисне за няколко секунди бутон �. 
Препоръчително е да проверявате съдържанието на бункера за 
гориво от време на време, за да предовратите изгасване поради 
липса на пелети. 

 

 
 

  

ВНИМАНИЕ! 

Ако по време на работа се появят условия, които 
променят нормалното състояние на експлоатация, 
светва аларма за обща тревога LED (7), придружен 
със звуков сигнал (виж т. „Блокиране на 
камината”) и камината реагира, като стартира 
процес на пълно изключване.  

 

В случай на прекъсване на електрическото 
захранване по време на запалване или работа, 
камината преминава към режим охлаждане и след 
това автоматично прави опитва да запали отново. 

 

Настройка на температурата на термостата 
(температура, която тябва да се достигне в 
помещението) 
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Настройка на скоростта на предния 
вентилатор 
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Камината в режим на аларма и блокиране 
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4.9.2.1.  Вътрешен термостат – място на датчика за 
температурата в помещението 

 Едва след като е завършена инсталацията, се уверете, че 
стайния датчик е преместен от мястото му и е поставен 
далеч от камината, за да се предотврати отчитането на 
неверни температури. 

Датчикът е поставен на гърба на камината. Когато използвате 
стаен термостат, винаги трябва да настройвате температурата с 
няколко градуса по-висока (напр. ако искате да постигнете 20°C, 
трябва да го настроите на 22°C), защото сензорът се влияе от 
топлината на тялото на камината. 

4.9.2.2.   Работа с помощта на външен термостат 

ВЪНШНИЯТ ТЕРМОСТАТ ( не се достава с камината) - трябва 
да бъде доставен отделно. 

Температурата на камината може да се контролира от външен 
стаен термостат. Той трябва да е поставен на централна позиция в 
стаята, където е монтирана камината. Той осигурява съответствие 
между желаната за достигане температура и моментната такава.  

 

4.9.2.3.  Свързване на външен термостат 

Свържете двата кабела, които излизат от монтирания на стената 
термостат към накрайника. Включете накрайника в муфата на 
гърба на камината. Виж Фигура 6.  
 

 

Щом свържете термостата, трябва да 
откачите вътрешния термостат на камината, 
с който тя е оборудвана.  

 

За да извършите това действие, трябва да направите 
следното: 

• Натиснете бутон � и веднага след това бутон � върху 
контролния панел. Екранът му ще изпише „UT01/OFF”; 

• Натиснете няколко пъти бутон �, докато на екрана на 
контролния панел се появи „UT16”. 

• Натиснете и задръжте бутон � , а след това натиснете бутон 
� и отидете до параметър“UT20”; екранът ще покаже 
съобщение „UT19/OFF”. 

• Като използвате бутоните � или �, настройте този параметър 
на “ON” или “OFF”. Ако е настроен на “ON”, вътрешният 
термостат е включен. Ако е настроен на  “OFF”, външният 
термостат е включен, а вътрешният – изключен. 

• Така че, ако икате да активирте външния термостат, трябва да 
настроите параметър “UT20” на “OFF”. 

• За изход от това меню, натиснете бутон � или изчакайте 60 
сек. 

 

 

Фигура 6 - Свързване на външен 
термостат към камината 
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4.9.3.  Задаване на режим ECO-STOP 

Термостатът управлява работата на камината чрез изключване, щом се достигне зададената 
температура и след това запалва отново, когато е необходимо. 

Можете да активирате или деактивирате тази функция или да изберете интервали, през които камината 
да се изключва. 

1-ва ситуация: ECO-STOP неактивен (заводска настройка). 

Ако деактивирате тази функция, когато се достигне зададаената температура, камината ще продължи да 
работи на минимална мощност, докато термостата не подаде сигнал за повишаване на мощността или 
докато потребителят реши да изключи камината ръчно. 

 

 

Заводската настройка на камината е с изключен (деактивиран) ECO-STOP режим, 
както в предходния пример.  

 

2-ра ситуация: ECO-STOP активен и контролиран по време. 

Ако активирате тази функция, когато се достигне зададената температура, камината ще продължи да 
работи на минимална мощност за времето, настроено от потребителя, което може да бъде от 1 мин. до 
30мин. Ако през това време няма нужда от топлина, камината автоматично ще изключи. Тя ще запали 
автоматично отново, само ако термостата подаде сигнал за работа. 

Пример с активиран режим ECO-STOP и контрол по време 
Ако измерената от термостата температура (вътрешен или външен) е 15°C, а зададената му температура е 
20°C, камината ще следва повишаване на мощността. Щом желаната температура бъде достигната (20°C), 
камината ще премине в режим на минимална мощност. Камината ще остане в този режим за 15 мин. Ако 
стайната температура остане по-висока от зададената, камината временно ще изключи. Показва се 
съобщение “Eco Stop”. Когато стайната температура падне под зададената на термостата (например 18°C) 
камината ще се подготви автоматично да запали отново (“COOL-FIRE”). Ще започне да работи, докато 
отново се достигне температура 20°C. 

Ако камината е оборудвана с комплект за подгряване на БГВ и се подаде сигнал за БГВ за повече от 30сек. 
(като се използва датчик за поток), камината веднага ще запали отново без да премине през вече 
описаната фаза на охлаждане (“COOL-FIRE”). 

 

 

Всички автоматични действия за повторно запалване или поради спад в стайната 
температура или поради потребление на БГВ са възможни, ако камината работи 
или е в режим ECO-STOP. 

Ако потребителят загаси камината ръчно с бутон �, камината няма да запали 
отново автоматично  след промяна на температурата или потребление на БГВ. 

Ако има комплект за подгряване на БГВ, трябва да се деактивира режима ECO-
STOР, за да се намали съответното време, когато има нужда от БГВ. 

 

Трябва обаче да се отчита, че измерената от термостата температура е ориентировъчна, а от потребителя 
зависи да намери правилното местоположение на монтаж на камината (напр. искате да зададете на 
термостата 22°C, за да достигнете всъщност 20°C). В този режим потребителят може да запали камината 
чрез настройка на термостата към по-висока температура от тази в стаята или чрез натискане за няколко 
секунди на бутон �. Влизате в режим "Off" и след това се натиска същия бутон за да запалите камината 
отново. 

 

ПОВЕДЕНИЕ НА КАМИНАТА С АКТИВИРАН ТАЙМЕР: 

Статус на камината Таймерът се намесва, за да... Камината... 

ECO STOP Изключи камината Изключва за постоянно и изгасва 

ECO STOP Запали камината Остава в режим ECO STOP  
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4.9.3.1.  Активиране/деактивиране на режим ECO-STOP  

4.9.3.2.  ОПЕРАЦИИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШАТ ОТ ИНСТАЛАТОР 
 

• Превключете главния прекъсвач на гърба на камината и го поставете в позиция “I”. Екранът на 
контролното табло ще покаже съобщението “OFF/CURRENT TIME”; 

• Натиснете бутон �, веднага след това натиснете бутон � върху контролния панел. Екранът му ще 
покаже съобщението „UT01/OFF”; 

• Натиснете бутон � няколко пъти, докато екранът на панела покаже “UT16"; екранът на контролния 
панел показва “UT16/OFF”; 

• Натиснете и задръжте бутон � и след това натиснете бутон � и отидете на параметър “UT19”; 
екранът показва “UT19/OFF”; 

• Натиснете бутон � или �, за да активирате или деактивирате функцията, или да смените времето на 
включване на ECO-STOP режима. Екранът на панела ще покаже съобщението “UT19/OFF” или 
“UT19/1”, “UT19/2”, “UT19/3”………. “UT19/30”; 

• Натиснете бутон � за няколко секунди, за да потвърдите, докато панела покаже съобщението 
“OFF/CURRENT TIME” 

 
4.9.4.  Режим на програмиране (с таймер) 

Този работен режим, изразен чрез светлинен индикатор (9) 
върху екрана, позволява да програмирате камината да работи 
или бъде изключена за една седмица. 

Обикновено камините PRIMULA и ORCHIDEA са с 
деактивиран режим на програмиране (светлинен 
индикатор 9 не свети). 

Основните характеристики в режима на програмиране са: 

• Дневен старт; 

• Часовник; 

• Програма (4 дневни програми са налични) 

4.9.4.1.   Дневен старт (код на екрана “UT 01”) 

Първо се настройва текущия ден, който ще действа като 
референция за програмираната последователност. Т.е. трябва да 
определите какъв ден е текущия. 

Да предположим, че когато четете тази точка е ПЕТЪК. Като 
използвате показаната таблица (Фиг.7), виждате, че ПЕТЪК 
отговаря на ДЕН 5. Трябва да зададете в камината стартиращ ден 
ДЕН 5. 

За да настроите тази стойност, натиснете последователно бутони 
� и �. Ще се появи код “UT 01” , съпроводен със съобщението 
“OFF”. Сега натиснете веднъж бутон � и ще видите съобщение 
„ДЕН 7”. Веднага ще забележите, че светлинният индикатор (9) 
свети на екарана. 

Натиснете още 2 пъти бутон � и ще видите в последователност 
съобщенията „ДЕН 6” → „ДЕН 5”. 

Екранът (8) сега ще покаже съобщение „ДЕН 5”, съпътстван с код 
“UT 01”. 
Същата процедура може да бъде осъществена, използвайки 
бутон�. Единствената разлика е, че менюто преминава в обратна 
на показаната посока: 

“OFF →DAY 1→DAY 2→DAY 3→DAY 4→DAY 5” 

За да запаметите настройката, натиснете бутон ����. 

Display (9) 
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Фигура 7 – Таблица за съответствие на 
дните от седмицата 
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ОБОБЩЕНИЕ: 
За да АКТИВИРАТЕ режима на ПРОГРАМИРАНЕ (светлинен 
индикатор 9 включен), натиснете последователно бутони � и � за 
изписване на код “UT 01”. След това натиснете бутони  � или � за 
увеличаване или намаляне на стартовия ден. За запаметяване, 
натиснете бутон �. 
 

 
  

 

 

 

 

За да ДЕАКТИВИРАТЕ режима на ПРОГРАМИРАНЕ (светлинен 
индикатор 9 изключен), натиснете последователно бутони � и � 
за изписване на код “UT 01”. След това натиснете бутони � или �, 
докато се появи съобщение “OFF”; потвърдете чрез натискане на 
бутон �. 

 

 

Само запаметеното съобщение “OFF” деактивира 
режима на ПРОГРАМИРАНЕ. 

4.9.4.2.  Часовник (код на екрана UT 02 и UT 03) 

Виж точка 4.5.1. настройка на времето, за да разберете как се настройва текущо време. 

Основните стъпки по настройката са следните: 

• Настройка на ЧАСОВЕТЕ (код на екрана UT 02) 

Натиснете бутони � и � за достъп до менюто за настройка и параметър “UT 01”. Използвайте 
бутон� за достъп до параметър “UT02”, който отговаря на времето на часовника, изразен в ЧАСОВЕ. 

Екранът (8) сменя последователно код“UT 02” и показателя на вътрешното време на камината в 
настоящия момент. Използвайте бутон � (увеличаване) или � (намаляване), за да настроите 
часовете. За да запаметите промените, натиснете бутон �, който ще ви вкара в следващия екран “UT 
03”, за да настроите минутите; 

• Настройка на МИНУТИТЕ (код на екрана UT 03) 

Екранът (8) показва последователно код “UT 03” и текущите минути на часовника. Използвайте бутон 
� (увеличаване) или � (намаляване), за да настроите минутите. За да запаметите, натиснете бутон 
�. Това ще ви доведе на екрана параметър  “UT 04”. 
 

 

  

Кодът “UT 04” не е част от режима на ПРОГРАМИРАНЕ. 

Трябва да се използва само от инсталатора или квалифициаран техник при 
познаване на ключа за достъп. 

Натиснете отново бутон (3), за да продължите и за да се появи код “UT 05”. 

4.9.4.3.  Програма 

Камини PRIMULA и ORCHIDEA могат да работят с до 4 програми, разпределени в хода на деня или за 
цялата седмица. Всяка програма има 3 основни стъпки: 
 

• Времето, през което камината се включва (трябва да бъде между 00:00 и 23:40); 

• Времето, през което камината се изключва (трябва да е по-голямо от стартовото време, 
максимум до 23:50); 

• Дните, през които трябва да се активира или деактивира стартирането или спирането 
на камината; 

 

ВНИМАНИЕ! 

Всеки запаметен ден с изключение на 
съобщението “OFF” активира режима на 
ПРОГРАМИРАНЕ ode. 
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Моля, разгледайте ПРОГРАМА 1 (обобщена в следващата таблица). Това е първата от четирите програми в 
програмната последователност. 

 

ПРОГРАМА 1 
Символ върху екрана ( 8 ) UT 05 UT 06 UT 07 

Данни, които трябва да се 
въведат 

Разписание 

Запалване на камината 

Разписание 

Загасяне 

Дни активирани или деактивирани 

On/Off 1,2,3,4,5,6,7 

 

 

ПРОГРАМА 1: настройка на времето на стартиране работата на камината. 

Това е стъпка “UT 05”. Екранът на панела (8) на камината се променя между съобщение “UT 05” и 
времето, изразено в часове и минути. Използвайте бутони � (увеличаване) или � (намаляне), за да 
настроите времето на запалване на камината за тази програма. Всеки път, щом натиснете бутон, 
времето се увеличава или намалява с 10 минути. Ако задържите бутона натиснат, промяната става 
значително по-бързо. Това ви позволява да правите големи промени бързо. Щом вече сте настроили 
времето, което желаете, го запаметете чрез натискане на бутон �. Това автоматично ще ви доведе до 
следващата стъпка “UT 06”. 
 
 

ПРОГРАМА 1: настройка на времето на спиране работата на камината. 

Това е стъпка “UT 06”. Екранът на панела (8) на камината се променя между съобщение “UT 06” и 
времето, изразено в часове и минути. Използвайте бутони � (увеличаване) или � (намаляне), за да 
настроите времето на загасяне на камината за тази програма. Всеки път, щом натиснете бутон, времето 
се увеличава или намалява с 10 минути. Ако задържите бутона натиснат, промяната става значително по-
бързо. Това ви позволява да правите големи промени бързо. Щом вече сте настроили времето, което 
желаете, го запаметете чрез натискане на бутон �. Това автоматично ще ви доведе до следващата стъпка 
“UT 07”. 
 
 

ПРОГРАМА 1: настройка на активирани или деактивирани дни. 

Това е стъпка “UT 07”. Екранът на панела (8) на камината се променя между код “UT 07” и едно от 
следните: “ON 1, OFF 1, ON 2, OFF 2,    ON 3, OFF 3, ON 4, OFF 4, ON 5, OFF 5, ON 6, OFF 6, ON 7, OFF 7”, 
където номерата отговарят на дните от седмицата (виж табл.), “ON” значи „АКТИВЕН”, а “OFF” – 
„НЕАКТИВЕН”.  В стъпка “UT 07”, бутон � превърта числата, които отговарят на дните, а бутон � ги 

активира или деактивира. Преминете през дните, като използвате � .След това използвайте бутон �, за 
да установите кои дни да бъдат активни и кои не. След като настроите, запаметете с бутон � и 
автоматично ще преминете към “UT 08”. 
 

1 Съответства на MONDAY = ПОНЕДЕЛНИК 

2 Съответства на TUESDAY =  ВТОРНИК 

3 Съответства на WEDNESDAY = СРЯДА 

4 Съответства на THURSDAY = ЧЕТВЪРТЪК 

5 Съответства на FRIDAY = ПЕТЪК 

6 Съответства на SATURDAY = СЪБОТА 

7 Съответства на SUNDAY = НЕДЕЛЯ 

 
 
Пример: Настройте времената на запалване (7:30) и спиране (9:30) за програма 1. Това е стъпка “UT 07”. 
Да предположим, че желаете да програмирате камината така, че тя да работи с тази програма в 
понеделник, сряда и петък.  
 

• Натиснете бутон �, докато достигнете позиция или “ON 1”, или “OFF 1”. Когато видите “ON 1”, не 
правете нищо. Когато видите “OFF 1”, натиснете бутон � , за да прочетете “ON 1” (понеделник 
активен); 
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• Сега натиснете веднъж бутон �, за да отидите до позиция “ON 2” или “OFF 2” и отново натиснете или 
не бутон �, за да прочетете “OFF 2” (вторник неактивен); 

• Натиснете веднъж бутон �, за да отидете до “ON 3” или “OFF 3” и след това натиснете или не бутон 
�, за да прочетете “ON 3” (сряда активен); 

• Натиснете веднъж бутон �, за да отидете до “ON 4” или “OFF 4” и след това натиснете или не бутон 
�, за да прочетете “ON 4” (четвъртък неактивен); 

• Натиснете веднъж бутон �, за да отидете до “ON 5” или “OFF 5” и след това натиснете или не бутон 
�, за да прочетете “ON 5” (петък активен); 

• Натиснете веднъж бутон �, за да отидете до “ON 6 или OFF 6 и след това натиснете или не бутон �, 
за да прочетете “ON 6” (събота неактивен); 

• Натиснете веднъж бутон �, за да отидете до “ON 7” или “OFF 7” и след това натиснете или не бутон 
�, за да прочетете “ON 7” (неделя неактивен); 

• Накрая натиснете бутон �, за да запаметите цялата настройка на активиране на програма 1 и 
автоматично ще преминете към стъпка “UT 08”, която въвежда “ПРОГРАМА 2”. 

 

ПРОГРАМА 2 

Символ върху екрана ( 8 ) UT 08 UT 09 UT 10 

Данни, които трябва да се 
въведат 

Разписание 

Запалване на камината 

Разписание 

Спиране на 
камината 

Дни активирани или деактивирани 

On/Off 1,2,3,4,5,6,7 

Това е втората от четирите налични програми. Методите на настройка са същите като тези за предходно 
описаната програма. 

 

ПРОГРАМА 3 
Символ върху екрана ( 8 ) UT 11 UT 12 UT 13 

Данни, които трябва да се 
въведат 

Разписание 

Запалване на камината 

Разписание 

Спиране на 
камината 

Дни активирани или деактивирани 

On/Off 1,2,3,4,5,6,7 

Това е третата от четирите налични програми. Методите на настройка са същите като тези за ПРОГРАМА 
1. 

 

ПРОГРАМА 4 
Символ върху екрана ( 8 ) UT 14 UT 15 UT 16 

Данни, които трябва да се 

 въведат 

Разписание 

Запалване на камината 

Разписание 

Спиране на 
камината 

Дни активирани или деактивирани 

On/Off 1,2,3,4,5,6,7 

Това е последната от четирите налични програми. Методите на настройка са същите като тези за 
ПРОГРАМА 1. 
 

ЗА ДА ИЗЛЕЗЕТЕ ОТ ПРОГРАМИРАЩАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ, ТРЯБВА ДА НАТИСНЕТЕ ОЩЕ 
ВЕДНЪЖ БУТОН (3), СЛЕД КОЕТО ВЛИЗАТЕ В СТЪПКА “UT 16”. 

 

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА 
Камината изисква около 20 минути преди да започне да духа топъл въздух и други 10 
минути преди да достигне пълна мощност. Имайте го предвид, когато настройвате 
стартовото (началното) време. По подобен начин камината изисква около 30 минути за 
загасяне, по време на което акумулираната топлина се излъчва в стаята. Помнете, че 
правилната настройка на режима на работа на камината и използването на програмите за 
работа дават възможност за значителни икономии на гориво; 
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4.10.  ПРИМЕР НА ПРОГРАМИРАНЕ 

Тук е даден пълен пример за програмиране. Отнася се за постоянно обитаема къща, седмичен 
отоплителен цикъл, като собствениците се прибират на обяд и в късния следобед. През работните дни, 
отоплението трябва да работи сутрин, по време на обяда да спира, до връщане на живущите от работа. 
През почивните дни отоплението трябва да работи през цялото време. 

 

 

ПРОГРАМА 1 (6:30 - 8:00, Понеделник до Петък) 
 

ОПИСАНИЕ АКТИВИРАНЕ СТЪПКА ЕКРАН ПОТВЪРЖДЕНИЕ 

Вход в програмиращата редица Бутон 3 UT 01 Ден 1…Ден 7..Off  

Днес е четвъртък (Ден4)) Бутон 1 или Бутон 2 UT 01 Ден 4 Бутон 3 

Сега е 6 часа следобед... Бутон 1 или Бутон 2 UT 02 18 Бутон 3 

И 12 минути Бутон 1 или Бутон 2 UT 03 12 Бутон 3 

Стъпката не се използва (за поддръжка)  UT 04  Бутон 3 

Програма 1: време на запалване 6:30  (горещо в  7:00 ) Бутон 1 или Бутон 2 UT 05 6:30 Бутон 3 

Програма 1: време на загасяне 8:00  (студено в  8:30) Бутон 1 или Бутон 2 UT 06 08:00 Бутон 3 

Програма 1: активен ден Понеделник Бутон 2 UT 07 ON 1 или OFF 1  

Програма 1: активен ден Понеделник Бутон 1 UT 07 ON 1  

Програма 1: активен ден Вторник Бутон 2 UT 07 ON 2 или OFF 2  

Програма 1: активен ден Вторник Бутон 1 UT 07 ON 2  

Програма 1: активен ден Сряда Бутон 2 UT 07 ON 3 или OFF 3  

Програма 1: активен ден Сряда Бутон 1 UT 07 ON 3  

Програма 1: активен ден Четвъртък Бутон 2 UT 07 ON 4 или OFF 4  

Програма 1: активен ден Четвъртък Бутон 1 UT 07 ON 4  

Програма 1: активен ден Петък Бутон 2 UT 07 ON 5 или OFF 5  

Програма 1: активен ден Петък Бутон 1 UT 07 ON 5  

Програма 1: неактивен ден Събота Бутон 2 UT 07 ON 6 или OFF 6  

Програма 1: неактивен ден Събота Бутон 1 UT 07 OFF 6  

Програма 1: неактивен ден Неделя Бутон 2 UT 07 ON 7 или OFF 7  

Програма 1: неактивен ден Неделя Бутон 1 UT 07 OFF 7  

Програма 1: ПОТВЪРЖДЕНИЕ  UT 08  Бутон 3 
 

 

 

ПРОГРАМА 2 (11:30 - 13:00, Понеделник до Петък) 
 

ОПИСАНИЕ АКТИВИРАНЕ СТЪПКА ЕКРАН ПОТВЪРЖДЕНИЕ 

Програма 2: време на запалване 11:30  (горещо в 12:00 ) Бутон 1 или Бутон 2 UT 05 11 : 30 Бутон 3 

Програма 1: време на загасяне 13:00  (студено в 13:30) Бутон 1 или Бутон 2 UT 06 13 :00 Бутон 3 

Програма 2: активен ден Понеделник Бутон 2 UT 07 ON 1 или OFF 1  

Програма 2: активен ден Понеделник Бутон 1 UT 07 ON 1  

Програма 2: активен ден Вторник Бутон 2 UT 07 ON 2 или OFF 2  

Програма 2: активен ден Вторник Бутон 1 UT 07 ON 2  

Програма 2: активен ден Сряда Бутон 2 UT 07 ON 3 или OFF 3  

Програма 2: активен ден Сряда Бутон 1 UT 07 ON 3  

Програма 2: активен ден Четвъртък Бутон 2 UT 07 ON 4 или OFF 4  

Програма 2: активен ден Четвъртък Бутон 1 UT 07 ON 4  

Програма 2: активен ден Петък Бутон 2 UT 07 ON 5 или OFF 5  

Програма 2: активен ден Петък Бутон 1 UT 07 ON 5  

Програма 2: неактивен ден Събота Бутон 2 UT 07 ON 6 или OFF 6  

Програма 2: неактивен ден Събота Бутон 1 UT 07 OFF 6  

Програма 2: неактивен ден Неделя Бутон 2 UT 07 ON 7 или OFF 7  

Програма 2: неактивен ден Неделя Бутон 1 UT 07 OFF 7  

Програма 2: ПОТВЪРЖДЕНИЕ  UT 08  Бутон 3 
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ПРОГРАМА 3 (16:30 - 21:30, Понеделник до Петък) 
 

ОПИСАНИЕ АКТИВИРАНЕ СТЪПКА ЕКРАН ПОТВЪРЖДЕНИЕ 

Програма 3: време на запалване 16:30  (горещо в 17:00 ) Бутон 1 или Бутон 2 UT 05 16 : 30 Бутон 3 

Програма 3: време на загасяне 13:00  (студено в 13:30) Бутон 1 или Бутон 2 UT 06 21 :30 Бутон 3 

Програма 3: активен ден Понеделник Бутон 2 UT 07 ON 1 или OFF 1  

Програма 3: активен ден Понеделник Бутон 1 UT 07 ON 1  

Програма 3: активен ден Вторник Бутон 2 UT 07 ON 2 или OFF 2  

Програма 3: активен ден Вторник Бутон 1 UT 07 ON 2  

Програма 3: активен ден Сряда Бутон 2 UT 07 ON 3 или OFF 3  

Програма 3: активен ден Сряда Бутон 1 UT 07 ON 3  

Програма 3: активен ден Четвъртък Бутон 2 UT 07 ON 4 или OFF 4  

Програма 3: активен ден Четвъртък Бутон 1 UT 07 ON 4  

Програма 3: активен ден Петък Бутон 2 UT 07 ON 5 или OFF 5  

Програма 3: активен ден Петък Бутон 1 UT 07 ON 5  

Програма 3: неактивен ден Събота Бутон 2 UT 07 ON 6 или OFF 6  

Програма 3: неактивен ден Събота Бутон 1 UT 07 OFF 6  

Програма 3: неактивен ден Неделя Бутон 2 UT 07 ON 7 или OFF 7  

Програма 3: неактивен ден Неделя Бутон 1 UT 07 OFF 7  

Програма 3: ПОТВЪРЖДЕНИЕ  UT 08  Бутон 3 
 

 

ПРОГРАМА 4 (7:30  - 22:30 Събота и Неделя) 
 

ОПИСАНИЕ АКТИВИРАНЕ СТЪПКА ЕКРАН ПОТВЪРЖДЕНИЕ 

Програма 4: време на запалване 7:30  (горещо в 8:00 ) Бутон 1 или Бутон 2 UT 05 7 : 30 Бутон 3 

Програма 4: време на загасяне 2230  (студено в 23:00) Бутон 1 или Бутон 2 UT 06 22 :30 Бутон 3 

Програма 4: неактивен ден Понеделник Бутон 2 UT 07 ON 1 или OFF 1  

Програма 4: неактивен ден Понеделник Бутон 1 UT 07 OFF 1  

Програма 4: неактивен ден Вторник Бутон 2 UT 07 ON 2 или OFF 2  

Програма 4: неактивен ден Вторник Бутон 1 UT 07 OFF 2  

Програма 4: неактивен ден Сряда Бутон 2 UT 07 ON 3 или OFF 3  

Програма 4: неактивен ден Сряда Бутон 1 UT 07 OFF 3  

Програма 4: неактивен ден Четвъртък Бутон 2 UT 07 ON 4 или OFF 4  

Програма 4: неактивен ден Четвъртък Бутон 1 UT 07 OFF 4  

Програма 4: неактивен ден Петък Бутон 2 UT 07 ON 5 или OFF 5  

Програма 4: неактивен ден Петък Бутон 1 UT 07 OFF 5  

Програма 4: активен ден Събота Бутон 2 UT 07 ON 6 или OFF 6  

Програма 4: активен ден Събота Бутон 1 UT 07 ON 6  

Програма 4: активен ден Неделя Бутон 2 UT 07 ON 7 или OFF 7  

Програма 4: активен ден Неделя Бутон 1 UT 07 ON 7  

Програма 3: ПОТВЪРЖДЕНИЕ  UT 08  Бутон 3 
 

Ако не се използва програма, всички дни от седмицата свързани с тази 
програма трябва да бъдат настроени на "OFF" 

ОПИСАНИЕ АКТИВИРАНЕ СТЪПКА ЕКРАН ПОТВЪРЖДЕНИЕ 

Програма 4: време на запалване – НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА  UT .. ANY Бутон 3 

Програма 4: време на загасяне – НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА  UT .. ANY Бутон 3 

Програма 4: неактивен ден Понеделник Бутон 2 UT .. ON 1 или OFF 1  

Програма 4: неактивен ден Понеделник Бутон 1 UT .. OFF 1  

Програма 4: неактивен ден Вторник Бутон 2 UT .. ON 2 или OFF 2  

Програма 4: неактивен ден Вторник Бутон 1 UT .. OFF 2  

Програма 4: неактивен ден Сряда Бутон 2 UT .. ON 3 или OFF 3  

Програма 4: неактивен ден Сряда Бутон 1 UT .. OFF 3  

Програма 4: неактивен ден Четвъртък Бутон 2 UT .. ON 4 или OFF 4  

Програма 4: неактивен ден Четвъртък Бутон 1 UT .. OFF 4  

Програма 4: неактивен ден Петък Бутон 2 UT .. ON 5 или OFF 5  

Програма 4: неактивен ден Петък Бутон 1 UT .. OFF 5  

Програма 4: неактивен ден Събота Бутон 2 UT .. ON 6 или OFF 6  

Програма4: неактивен ден Събота Бутон 1 UT .. OFF 6  

Програма 4: неактивен ден Неделя Бутон 2 UT .. ON 7 или OFF 7  

Програма 4: неактивен ден Неделя Бутон 1 UT .. OFF 7  

Програма 4: ПОТВЪРЖДЕНИЕ  UT ..  Бутон 3 
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4.11.  ПРЕДПАЗНИ УСТРОЙСТВА 

Камината е окомплектована със следните предпазни устройства: 

 

• ПРЕСОСТАТ - следи налягането в димоотвода. Предназначен е да изключи шнека в случай на 
затруднен поток или значителна обратна тяга (от вятъра); 

• ДАТЧИК ЗА ТЕМПЕРАТУРАТА НА ДИМНИТЕ ГАЗОВЕ Следи температурата на димните газове и 
разрешава пускането или спирането на камината , когато тя намалее под зададената стойност; 

• КОНТАКТЕН ТЕРМОСТАТ В БУНКЕРА ЗА ГОРИВО (KLIXON) - Ако температурата надвиши 
зададената безопасна стойност, той незабавно спира работата на камината; 

• КОНТАКТЕН ТЕРМОСТАТ В КАМИНАТА - Ако температурата надвиши зададената безопасна 
стойност, той незабавно спира работата на камината; 

• ДАТЧИК НА ТЕМПЕРАТУРАТА НА ВОДАТА - Ако температурата на водата наближи температурата 
на спиране (85°C), датчикът подава сигнал и управлението на камината преминава през серия от 
охлаждащи цикли или режим “ECO-STOP” автоматично я изключва, за да предотврати блокиране на 
температурния датчик, както е описано горе; 

• ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ - Камината е защитена от силови токови удари от главния бушон, 
който се намира на контролния панел в задната част на камината. Други предпазители за защита на 
електронни табла (дънната платка и платката на топлообменника) се намират в самите тях; 

• ВЕНТИЛАТОР НА ДИМНИТЕ ГАЗОВЕ - Ако вентилаторът спре, електронното табло спира 
подаването на пелети веднага и се появява на екрана съобщение за аларма; 

• МОТОР – РЕДУКТОР - Ако мотор-редуктора спре, камината ще продължи да работи докато пламъкът 
изгасне поради липса на гориво и докато се достигне минималната стойност на охлаждане; 

• ВРЕМЕННО СПИРАНЕ НА ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕТО - След краткото спиране на тока, камината 
автоматично преминава в режим на охлаждане; 

• ПОВРЕДА ПРИ ЗАПАЛВАНЕ - Ако по време на запалване не се появи пламък, камината ще премине 
в режим на аларма; 

• АНТИ-ЗАМРЪЗВАЩА ФУНКЦИЯ - Ако датчикът в камината отчете температура на водата по-ниска 
от 5°C, циркулационната помпа се включва автоматично, за да запази системата от замръзване; 

• АНТИБЛОКИРАЩА ФУНКЦИЯ НА ПОМПАТА - Ако циркулационната помпа не се използва за дълъг 
период от време, се активира периодично за 10 секунди, за да се предпази от затягане. 

 

 

 

 

НАРУШАВАНЕТО НА ЦЯЛОСТТА НА ПРЕДПАЗНИТЕ УСТРОЙСТВА Е ЗАБРАНЕНО  

Само след елиминиране на причината, довела до намесата на системата за сигурност е 
възможно камината да се запали отново и по този начин да се възстанови нейната работа. 
За да се разбере каква авария е имало, се консултирайте с това ръководство (т. 4.10.1), 
което обяснява какво да се предприеме при поява на съобщение за аларма. 
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SET

TURBO

1

2

6 4

3

5

! ALAR

 ВНИМАНИЕ! 
Ако камината не се използва, както е описано в това ръководство, производителят 
отказва да поеме каквато и да било отговорност за увреждания на лица или 
имущесвто, които могат да възникнат. Производителят освен това отказва да поеме 
отговорност за щети на лица и собственост, произтичащи от неспазването на всички, 
съдържащи се в това ръководство правила и в частност при следните ситуации: 

• При неизпълнение на приемане на всички предпазни мерки при техническо 
обслужване, почистване или поправка; 

• Предпазните устройства са отстранени или с нарушена цялост; 

• Камината не е свързана към работеща, ефективна система за отвеждане на 
димни газове; 

• Помещението на камината не се вентилира правилно; 

• Отоплителната система не е в съответствие с действащия в страната закон. 

 

4.11.1.   Сигнали за аларма 

Ако се възникне авариен режим, камината е оборудвана със 
система за проследяване, която информира потребителя чрез 
екрана ( 8 ) за естеството на проблема и къде е се е появил. 

Следната таблица обобщава принципно алармите, които могат 
да бъдат показани. 

 

 

Съобщение на 
екрана (8) 

Вид проблем Решение 

ALAR DEP FAIL Запушване на димоотвода или обратна тяга, 
причинена от вятъра. 

Проверете и почистете комина или проверете дали 
вятърът отвън не е причина димните газове да не 
напускат комина. Инсталирайте противовятърна 
шапка.  

Едва след като причината за блокирането е 
елиминирана, може да се направи още един опит за 
запалване на камината. 

ALAR FAN FAIL Твърде ниска скорост на вентилатора или изгорял 
вентилатор. 

Вентилаторът на димните газове е блокиран 

Проверете за мръсотии и дали те са забавили 
въртенето му. Ако почистването от сажди и пепел не 
реши проблема, сменете вентилатора. 

ALAR SMOKE PROBE Датчикът на димни газове дава на късо. Сменете датчика за температурата на димни газове 

ALAR SAFE FAIL Защитата, която контролира бункера с пелети е 
спряла. Камината прегрява поради неизправност. 

Проврете параметрите на използваното меню. 
Топлообменникът не работи.  
Камината е използвана твърде дълго на максимална 
мощност. 

ALAR HOT TEMP Това се появява, когато температурата на димни 
газове надвиши 180° за прекалено дълго време.  

Почистете топлообменника на камината и оставете да 
работи на максимална мощност за кратък период от 
време. Също така проверете качеството на пелетите. 

ALAR NO ACC Появява се при пръв неуспешен опит за палене. Ако това е първи опит за палене, запалете отново 
или проверете нивото на пелети в бункера.  

Проверете запалващия елемент. 

ALAR NO FIRE Появява се, когато камината изгасне и когато 
температурата на датчика на димни газове е под 
зададения праг. 

Наблюдава се когато пламъкът изгасне поради 
запушване или когато вече няма пелети в бункера. 
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SET

TURBO

1

2

6 4

3

5

! OFF

20 41:

4.11.2.  Други сигнали върху екрана 

Следващата таблица обобщава съобщения, които биха могли да се появят върху контр.панел. 

 

СЪОБЩЕНИЕ НА ЕКРАНА ЗНАЧЕНИЕ 
off Камината е изключена 

fan acc Отнася се за режима на работа на вентилатора 

load wood Зареждане на пелети 

fire on Последователност на запалването и настройка/стабилизиране на пламъка 

Eco Stop Камината автоматично изгасва при достигане на температурата 

20 C° Пример за температурата в стаята 

62 C° Пример за температурата на водата 

UT 01, UT02,… Параметри на потребителя за програмиране на време, времеви периоди и т.н. 

day1,,,7 Дните от седмицата 

set Работен режим за настройка на камината ( SET MAN = Камината се настройва ръчно) 

Alar fan fail Вентилаторът на димни газове не работи правилно 

stop fire Автоматично почистване на горелката през определен период от време  

red Червено 

cool fire Камината е в режим на охлаждане 

alar dep fail Пресостатът е блокирал, което показва затруднено отвеждане на димни газове 

alarm smoke probe Сондата на димните газове не работи правилно 

alar no acc Опитът за запалване е несполучлив. 

alar no fire Няма пламък в камината 

alar fail sic Топлинна аларма, висока температура в камината 

 

4.12.  ИЗКЛЮЧВАНЕ НА КАМИНАТА 

Камината може да бъде изключена по всяко време и във всеки 
режим на работа.  
 

 

НИКОГА НЕ СПИРАЙТЕ КАМИНАТА КАТО 
ПРЕКЪСВАТЕ ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕТО: 

Винаги оставяйте цикълът на спиране да завърши 
напълно, в противен случай може да се стигне до 
непоправими щети по камината и в последствие 
проблеми при запалването и. 

 

За да загасите камината, натиснете за няколко секунди бутон �. 
Екранът ( 8) ще покаже съощение “OFF”. От този момент започва цикъл на спиране, през който шнекът не 
работи, докато вентилаторът на димни газове и топловъздушния топлообменник остават включени, докато 
температурата на камината не намалее до безопасни стойности. 

Фактическото изключване на камината става всъщност след 20-30мин. и не преди температурата на 
димните газове да падне под 50 °C. Това се случва, за да могат димните газове да бъдат отведени в 
димоотводната тръба с помощта на вентилатора за димните газове. Това означава също, че има пълно 
възстановяване на топлината, получена от изгарянето. 
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AS

5.  ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ 
 

 
 
 
 
 
  

5.1.   ЕЖЕДНЕВНО И СЕДМИЧНО ПОЧИСТВАНЕ НА 
КАМИНАТА ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

5.1.1.  Преди всяко запалване  

Като използвате подходящ инструмент почистете скарата „А” от 
пепел и други неизгорели частици, които биха могли да запушат 
пропускането на въздух. В случай на изчерпване на пелетите, 
неизгорелите пелети върху скарата биха могли да се натрупат в 
бункера. Винаги изчиствайте пепелния остатък в скарата преди 
всяко запалване. 
 

 

ПРОВЕРЕТЕ, ЧЕ СКАРАТА НА ГОРЕЛКАТА Е ПРАВИЛНО 
ПОСТАВЕНА И ЧИСТА, ЗА ДА МОЖЕ ДА СЕ ГАРАНТИРА 
ОПТИМАЛНО ЗАПАЛВАНЕ И РАБОТА НА ВАШАТА 
ПЕЛЕТНА КАМИНА. 

 

За добро почистване на скарата я изкарайте напълно от гнездото и 
старателно почистете скарата и отворите на дъното и. Ако 
използвате пелети с добро качество ще ви е необходима само 
четка с мек косъм, за да почистите натрупаната пепел по 
компонентите. За трудни за почистване пепелни остатъци, 
използвайте стоманения инструмент, доставен с камината. 

5.1.2.  Проверка на всеки 2/3 дни 

Почистете отделение “S” около скарата “A” от пепел, като се 
пазите от горещата пепел. Едва, когато пепелта е напълно 
студена е възможно да ползвате прахосмукачка, за да я 
отстраните. Използвайте барабанен тип прахосмукачка, която е 
подходяща за събиране на частици с определени размери. Опитът 
и качеството на използваните пелети, ще определи необходимата 
честота на почистване. Все пак е препоръчително да 
почиствате пепелния остатък на всеки на 2 или 3 дни. 

5.1.3.   Почистване на стъклото 

За почистването на керамичното стъкло се препоръчва 
използването на суха четка или ако е много мръсно, малко 
количество от специален препарат за почистване на стъкло, след 
което почистете с кърпа. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Не използвайте абразивни продукти и не пръскайте 
почистващия продукт директно върху стъклото, върху 
керамичните части или върху уплътнениятя на 
горивната врата (съдържа керамични влакна). 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Почистването на всички части на камината трябва да 
се извършва, когато камината е напълно студена и 
изключена от ел.захранването. Камината няма нужда от 
честа поддръжка, ако работи пелети, отговарящи на 
изискванията за оползотворяваното гориво.  

Пример за чиста скара 

Пример за мръсна скара 

Почистване на стъклото 

Почистване на отделението за 
събиране на пепел 
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5.1.4.  Почистване на топлообменника и подскарното пространство на всеки 2 – 
3 дена 

Почистването на топлообменника и пространството под скарата е 
лесна, но много важна операция за поддръжката на камината. Ето 
защо, препоръчваме почистването на вътрешния топлообменник на 
всеки 2-3 дни, провеждайки тези операции в следната 
последователност: 

o Отстранете капака; 

o Почистете тръбите – Като използвате доставения с 
камината инструмент, енергично разклатете лостовете под 
капака 5-6 пъти (С на фигура 8); 

o Тази операция премахва натрупаните сажди и пепел по 
стените на димоходните тръби на топлообменника, когато 
камината работи нормално; 

o Почистете димоходния тракт добре  

Камини PRIMULA-ORCHIDEA (Фигура 9) 

-Камините Primula-Orchidea са окомплектовани с 
подвижено чекмедже за пепелта; 

o Поставете капака обратно, когато приключите с чистенето. 

 

 

Ако такова почистване не се прави на всеки 2-3 
дни, камината може да сигнализира аларма, 
причинена от запушване с пепел след няколко часа 
работа. 

Фигура 8 – Почистване на тръбите 
на топлообменника, използвайки 
стъргало (PRIMULA-ORCHIDEA) 

 

Фигура 9 - Почистване на долното 
чекмедже (PRIMULA-ORCHIDEA) 
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5.2.  ПЕРИОДИЧНО ПОЧИСТВАНЕ ОТ СПЕЦИАЛИЗИАРН ТЕХНИК 

5.2.1.  Почистване на тръбния топлообменник (SUITE/MUSA and CLUB) 

ПОЧИСТВАНЕ НА ГОРНОТО ОТДЕЛЕНИЕ 

При неработеща и студена камина махнете капака, отстранете 
страничните капаци/керамики, както е описано в точка 3.3., 
развийте скрепителните винтове, преди да махнете шайбите „В” и 
след това отстранете капака „С”. Сега извадете турбулизаторите 
“D” и като използвате твърда пръчка или четка, почистете 
вътрешната част на тръбите и турбулизаторите, като отстраните 
цялата натрупана пепел. Проверете уплътненията на капака и ги 
сменете ако е необходимо. 

 

 

ВНИМАНИЕ: Препоръчително е чистенето на горния 
топлообменник да се извърши в края на сезона и по 
възможност от отиризиран техник, за да се смени 
уплътнението под „С”. (Фиг 10). 

 

ПОЧИСТВАНЕ НА ДОЛНОТО ОТДЕЛЕНИЕ 

Извадете пепелника “G”, изпразнете го и като използвате 
накрайника на прахосмукачката отстранете пепелта и саждите, 
които са се отложили под чекмеджето “G”. Също така извадете 
скарата “F” и я почиствайте на всеки 2-3 дни, както е обяснено в 
т.5.1. 

Извадете чекмеджето “E”, изсипете го и като използвате 
накрайника на прахосмукачка, отстранете цялата налична пепел, 
която се е отложила по корпуса на чекмедже “E”. 

 

 

ВНИМАНИЕ: Препоръчително е чистенето на долното 
отделение „Е” да се прави веднъж седмично и във всеки 
случай в зависимост от разхода на гориво.  

 

Проверете плътността на керамичните гарнитури и ако е 
необходимо ги сменете. Проверете плътността на улътнението на 
вратата и ако е необходимо го сменете. 

В края на сезона е неоходимо да се почисти отделението под 
скарата и топлообменника. 

Това основно почистване трябва да се извърши в края на сезоа, за 
да се улесни отстраняването на всички остатъци от горенето, без 
да се чака прекалено дълго, защото с течение на времето и влагата 
тези остатъци могат да станат твърди. 

 

ПОЧИСТВАНЕ НА ДИМНИТЕ КАНАЛИ И ОБЩА ПРОВЕРКА : 

Почистете системата за отвеждане на димни газове, 
специално в областта на Т-връзката, колената и всеки 
хоризонтален участък от коминния тракт. 

За информация за почистване на комина се свържете с 
професионален коминочистач. Проверете уплътнението на вратата 
на камината. Ако е необходимо поръчайте ново уплътнение от 
търговеца или се свържете с оторизиран сервизен център да 
извърши тази услуга 
 

 

Фигура 10 – почистване на тръбния 
топлообменник, турбулизаторите и 
долното отделение (PRIMULA/ 
ORCHIDEA) 
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ВНИМАНИЕ:  

Честотата, с която димоотводът трябва да се чисти 
би трябвало да се определя на база употреба и вид 
на инсталацията. 

Препоръчваме Ви да разчитате на оторизиран 
сервизен център за почистването и поддръжката в 
края на сезона, те ще извършат всички по-горе 
споменати дейности и ще извършат обща проверка 
на компонентите на камината. 

5.2.2.  Изключване на камината в края на сезона 

В края на сезона, преди изключване на камината препоръчваме да 
се отстранят всички останали в бункера пелети, като използвате 
прахосмукачка. 

В периода, в който камината не е употреба, тя трябва да 
бъде изключена от щепсела и помещението, в което е 
монтирана да бъде сухо и безопасно. За по-голяма 
сигурност, особено ако наоколо има деца, препоръчваме да 
изключите захранващия кабел от задния край на камината. 

При повторно стартиране, когато натиснете главният прекъсвач 
(позициониран на гърба на камината) ако контролния панел не 
светне, би могло да означава, че предпазителят трябва да бъде 
сменен. 

На задната част на камината има захванат предпазител, който е 
поставен под захранващия контакт. Използвайте отверка, за да 
отворите капака на кутията с предпазителите и ако е необходимо 
ги сменете (3.15АТ) 

5.2.3.  Проверка на вътрешните компоненти 

 

ВНИМАНИЕ! 

Проверката на вътрешните електро-механични 
части трябва да се извършва само от 
квалифицирано лице с технически познания по 
електротехника и горивни процеси.  

 

Препоръчваме да се извършва ежегодишно сервизиране на камината, за предпочитане с подписан 
сервизен договор. Най-важната част на това обслужване е визуална и функционална проверка на 
вградените компоненти: 
• Мотор – редуктор; 
• Вентилатор на димните газове; 
• Датчик на димните газове; 
• Вентилатор на топлообменника (топловъздушен вентилатор); 
• Запалващ елемент; 
• Предпазен термостат за бункера за пелети; 
• Предпазен термостат за водата; 
• Сонда на термометъра за стайната температура; 
• Сонда на термометъра за температурата на циркулационната вода; 
• главна платка / сервизна карта; 
• Табло с предпазители – главна платка – сервизна карта; 
• Окабеляване; 
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В следващите редове са описани проверките и точките, по които трябва да се извърши проверка и 
поддръжка на камината и са неизменна част от поддръжката на камината. 
 
ЧАСТИ/ИНТЕРВАЛ Всеки  

ден 
Всеки  
2-3 дни 

Всеки  
30 дни 

Всеки  
60-90 дни 

Всяка  
1 година 

Скара ●     
Пепелник  ●    
Стъкло  ●    

Долно отделение   ●   
Топлообменник    ●  

Изход димни газове   ●   
Уплътнения на врата и пепелник    ●  

Вътрешни части     ● 
Комин     ● 

Циркулационна помпа     ● 
Плосък топлообменник     ● 

Компоненти от отоплителната 
инсталация 

    ● 

Електро-механични компоненти     ● 
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6. ПРОБЛЕМИ / КАЗУСИ / РЕШЕНИЯ 

 

ВНИМАНИЕ:  
РЪКОВОДСТВОТО Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ ОТ 
СПЕЦИАЛИЗИРАН ТЕХНИК. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 
Всички ремонти трябва да се извършват единствено от специализиран техник 
при напълно студена и с изключен щепсел камина. 
Маркираните в тъмно дейности трябва да се извършват от специализиран 
техник. 
Производителят не носи никаква отговорност и гаранцията на камината отпада 
ако това условие не е спазено. 

 

ПРОБЛЕМ ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ РЕШЕНИЯ 
Не се подават 
пелети в горивната 
камера. 

1. Бункерът за пелети е празен; 
2. Блокиран шнек; 
3. Дефектен мотор-редуктор; 
4. Дефектна електронната платка; 

1. Заредете пелети в бункера; 
2. Изпразнете бункера и освободете 

шнека; 
3. Сменете мотор-редуктора; 
4. Сменете електронната платка; 

Огънят изгасва или 
камината спира. 

1. Бункерът за пелети е празен; 
2. Не се подават пелети; 
3. Включване на датчика за 
температура на пелетите; 

4. Не добре затворена врата или 
уведено уплътнение; 

5. Неподходящи пелети; 
6. Бавно подаване на пелети; 
7. Мръсна горивна камера; 
8. Запушен димоход; 
9. Счупен или дефектен пресостат; 
10. Повреден вентилатор на димни 
газове; 

1. Заредете пелети в бункера; 
2. Виж предишния проблем; 
3. Оставете камината да изстине 

напълно и я запалете отново. Ако 
проблемът не се е отстранил, се 
обадете на техник; 

4. Затворете вратата добре или 
сменете уплътнението с 
оригинална резервна част; 

5. Сменете пелетите с такива, 
препоръчани от производителя; 

6. Проверете менюто и настройката; 
7. Почистете горивната камера, като 

следвате инструкциите в 
ръководството; 

8. Почистете фукса; 
9. Сменете пресостата; 
10. Проверете мотора и ако е 

необходимо го сенете целия; 
Камината работи 
няколко минути и 
след това изгасва. 

1. Незавършен цикъл на запалване; 
2. Временно прекъсване на 

ел.захранването; 
3. Запушен фукс; 
4. Температурния датчик е счупен 

или дефектен; 
5. Дефектен щепсел; 

1. Повторете настройките на цикъла 
за запалване; 

2. Вижте предишната инструкция; 
3. Почистете фукса; 
4. Проверете го и при нужда го 

сменте; 
5. Проверете го и при нужда го 

сменете; 
Пелети се натрупват 
в скарата, стъклото 
на вратата се 
зацапва и пламъкът 
е слаб. 

1. Недостатъчно въздух в горивната 
камера; 

2. Влажни или непригодни пелети; 
3. Вентилаторът димни газове е 
повреден; 

1. Почистете скарата и проверете, 
дали всички въздушни канали са 
чисти. Почистете основно 
горивната камера и фукса. 
Проврете, дали подаването на 
въздух не е възпрепятсвано.  
Проверете състоянието на 
уплътнението на вратата; 

2. Сменете вида на пелетите; 
3. Проверете и при нужда го сменете; 
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ПРОБЛЕМ ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ РЕШЕНИЯ 

Вентилаторът на 
димните газове не 
работи 

1. Няма ел.захранване към камината; 
2. Моторът е развален; 
3. Дефектна главна платка на 

управлението; 
4. Развален контролен панел; 

1. Проверете напрежението и 
предпазителя; 

2. Проверете мотора и кондензатора 
и при нужда ги сменете; 

3. Сменете управляващата платка; 
4. Сменете контролния панел; 

Топловъздушният 
вентилатор работи 
непрекъснато 

1. Дефектен или повреден 
температурен датчик; 

2. Повреден вентилатор; 
3. Обезшумителят на вентилатора 

дефектен; 

1. Проверете работата на датчика и 
ако трябва го сменете; 

2. Проверете работата на мотора и 
ако се налага го сменете; 

3. Сменете обезшумителя; 

В автоматичен 
режим камината 
работи винаги на 
пълна мощност. 

1. Термостатът -настроен на 
минимум; 

2. Стайният термостат е на такова 
място, че винаги отчита ниска 
стайна температура; 

3. Дефектен датчик на 
температурата; 

4. Контролният панел дефектен или 
повреден; 

1. Задайте нова температура на 
термостата; 

2. Сменете мястото на датчика; 
3. Проверете работата на датчика и 

ако трябва го заменете; 
4. Проверете панела и ако е 

необходимо го сменете; 

Камината не 
стартира 

1. Няма електрическо захранване; 
2. Блокирал шнек за подаване на 

пелети; 
3. Изгорял предпазител. 
4. Повреден пресостат (посочено 

блокиране); 
5. Запушен фукс или димоотвод; 

1. Проверете дали е свързана в 
електрическата мрежа и дали 
главният прекъсвач е в позиция 
“I”; 

2. Изчистете блокировката чрез 
рестарт на аварийния термостат, 
сменете го ако се повтори същото; 

3. Сменете предпазителя; 
4. Сменете пресостата; 
5. Почистете фукса и/или 

димоотвода; 
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АВАРИИ, СВЪРЗАНИ С ОТОПЛИТЕЛНАТА ИНСТАЛАЦИЯ 
 

ПРОБЛЕМ ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ РЕШЕНИЯ 

Камината работи, 
но няма 
повишаване на 
температурата 

1. Неправилни настройки; 

2. Камината / отоплителната 
системата са замърсени; 

3. Недостатъчна мощност на 
камината; 

4. Лошо качество на пелетите; 

1. Проврете настройката на 
параметрите; 

2. Проверете и почистете камината; 

3. Проверете дали камината е 
правилно оразмерена спрямо 
нуждите на инсталацията; 

4. Използвайте качествени пелети; 

Конденз на водна 
пара в камината 

1. Неправилни настройки на 
температурата; 

2. Недостатъчно потребление на 
гориво. 

1. Настройте камината на по-висока 
температура; 

2. Проверете настройките на 
камината; 

Студени радиатори 
през зимата 

1. Стайният термостат е настроен на 
ниска температура. Проверете 
дали термостатът е дефектен; 

2. Циркулационната помпа не се 
върти, защото е блокирала; 

3. Циркулационната помпа не 
работи; 

4. Радиаторите не са 
обезвъздушени; 

 

1.  Настройте термостата на по-
висока температура или го сменете; 

2. Освободете помпата като свалите 
капака и развъртете вала й с 
отверка; 

3. Проверете ел.захранването към 
помпата; ако трябва подменете 
помпата; 

4. Обезвъздушете радиаторите; 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Действията, маркирани в italic трябва да се 
извършат от специализиран техник. 

Производителят отказва да поема отговорност и да 
признава гаранции, ако това условие не е спазено. 
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7. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СХЕМИ 
7.1.  ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА НА PRIMULA ORCHIDEA Hydro БЕЗ КОМПЛЕКТ ЗА 
ПОДГРЯВАНЕ НА БГВ 

 

 

 

 

1. ИНТЕРФЕЙС ЗА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА 
КОНТРОЛЕРА; 

2. ГЛАВНА ПЛАТКА; 

3. ИНТЕРФЕЙСЕН МОДУЛ НА КОНТРОЛЕРА; 

4. ВЕНТИЛАТОР ЗА ПРИНУДИТЕЛНА 
КОНВЕКЦИЯ НА ЗАГРЯТИЯ ВЪЗДУХ 
(ТОПЛОВЪЗДУШЕН ВЕНТИЛАТОР); 

5. НУЛА; 

6. ЗАХРАНВАНЕ 230V; 

7. НУЛА (ЗА ДИМОСМУКАТЕЛЕН ВЕНТИЛАТОР); 

8. ЗЕМЯ (ЗА ДИМОСМУКАТЕЛЕН ВЕНТИЛАТОР); 

9. КОНЕКТОР ЗА КОНВЕКТОРНИЯ ВЕНТИЛАТОР; 

10. ВРЪЗКА КЪМ ДАТЧИЦИТЕ ЗА СИГУРНОСТ; 

11. ПРЕСОСТАТ ЗА НАЛЯГАНЕТО В ДИМОХОДНИЯ 
ТРАКТ НА КАМИНАТА; 

12. ЗАПАЛИТЕЛЕН ЕЛЕМЕНТ; 

13. ГОРИВОПОДАВАЩ ШНЕК; 

14. ДАТЧИК НА ТЕМПЕРАТУРАТА НА ДИМНИТЕ 
ГАЗОВЕ; 

15. ДИМОСМУКАТЕЛЕН ВЕНТИЛАТОР; 

16. МОТОР-РЕДУКТОР НА ГОРИВОПОДАВАЩИЯ 
ШНЕК; 

17. СЕНЗОР ЗА ТЕМПЕРАТУРАТА НА ДИМНИТЕ 
ГАЗОВЕ ЧЕРВЕН+; 

18. СЕНЗОР ЗА ТЕМПЕРАТУРАТА НА ДИМНИТЕ 
ГАЗОВЕ СИН -; 

19. ВЪНШЕН ТЕРМОСТАТ; 

20. ДАТЧИК ЗА СТАЙНАТА ТЕМПЕРАТУРА; 

21. ПРЕСОСТАТ ЗА НАЛИЧИЕ НА ВОДА  ВЪВ 
ВОДНАТА РИЗА; 

22. ТЕРМОДАТЧИК; 

23. КОНЕКТОР ЗА СЕРИЕН ПОРТ ЗА СЕРВИЗНО 
ОБСЛУЖВАНЕ НА КОНТРОЛЕРА; 

24. ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА; 

25. ДАТЧИК ЗА ПРЕВИШЕНА ТЕМПЕРАТУРА В 
БУНКЕРА ЗА ПЕЛЕТИ; 

26. СЕНЗОР НА ПРЕСОСТАТА ЗА НАЛЯГАНЕТО НА 
ВОДАТА  ВЪВ ВОДНАТА РИЗА; 
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