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Уважаеми потребители, 

 

Благодарим Ви, че закупихте този продукт! Горелката за дървени пелети IVG BIO - ENERGY S40 е 

качествен и изпитан продукт с интуитивно меню, лесен за експлоатация и поддръжка. Надяваме се 

чрез нея да ви осигурим желания топлинен комфорт. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Моля, в интерес на Вашата безопасност и безпроблемна експлоатация, прочетете 

подробно и внимателно тази инструкция, преди да предприемете действия по 

монтирането и експлоатацията на тази пелетна горелка. 

 

Описание на изделието 

 

Съставни части на изделието (фиг.1): 

I. Контролер за управление EMC 1 BIO-ENERGY - осигурява пълен автоматичен контрол 

и управление на горелката, със следните изводи (от дясно на ляво): 

- захранващ кабел - осигурява ел. захранване от електрическата мрежа AC 220-230 V; 

- захранващи кабели към водни помпи(електрозадвижки) - осигурява ел. захранване и 

управление на воднате помпи (електрозадвижки) на отоплителната инсталация и Битово 

Гореща Вода т.н. БГВ 

- захранващ кабел към шнека - осигурява ел. захранване и управление на шнека; 

- захранващ кабел (конектор) към горелката - осигурява ел. захранване и управление на 

горелката; 

- сензори за температура - следи температурата на котела или бойлера(да се закрепят 

надеждно на оказаните места !!! 

II. Шнек за пелети - осигурява транспортиране на пелетите и се състои от следните елементи: 

- тръба с пружинен транспортьор - транспортира пелетите по тръбата; 

- глава на шнека - в нея се намира мотор - редуктор, както и ел. връзки на шнека; 

- гъвкав пелетопровод - осигурява транпортиране на пелетите от тръбата на шнека към 

горелката; 

III. Горелка - осигурява пълно изгаряне на пелетното гориво и е   изградена от следните 

конструктивни елементи: 

- горивна камера - създава условия за оптимален горивен процес; 

- скара - монтира се в горивната камера на горелката и в/у нея се осъществява изгарянето на 

пелетното гориво 

- нагревателни запалителни свещи - осигуряват запалване на пелетното гориво; 

- скат - насочва пелетното гориво към скарата; 

- въздушна кутия - осигурява разпределение на въздушният поток; 

- метален пелетопровод - осигурява транпортиране пелетното    гориво към ската; 

- вентилатор - нагнетява необходимото количество въздух 

- фотосензор - следи интезитета на пламъка ; 

- термостат - осигурява аварийна защита, от т.н. обратно горене; 
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Основни характеристики и възможности на горелката 

IVG BIO - ECONОMIC S40 е модулираща горелка, предназначена за вграждане във водогрейни 

котли за отопление на битови и обществени помещения. Горелката работи с дървени пелети. 

 

Управлението на горелката се осъществява с контролер тип EMC 1-BIO ENERGY със софтуер 

ver. 12.85 и ver. 12.85 BGW, който e специално разработен за по-добро изгаряне и позволява 

пълно автоматизиране на запалването и горивния процес, както и прецизно дозиране на 

пелетите и въздуха с цел повишаване КПД на горелката и икономия на пелетно гориво. 

Менюто може да бъде на български , английски език , гръцки и италиянски език в 

зависимост от нуждите на нашите клиенти! 

Мощността се регулира плавно - горелката осигурява необходимата мощност в зависимост от 

моментната консумация на изградената отоплителна система. Този начин за управление на 

мощността се използва в модулиращите горелки с цел значително намаляване разхода на 

пелетно гориво (до 30% в сравнение с горелки тип ,,on - off''). 

След достигане на зададената температура, горелката автоматично преминава в модулиращ 

режим. 

При липса на консумация на топлинна енергия за по-дълъг период от време в интервала t
0
 С 

(зададена) до t
0
 С (+) хистерезис, горелката работи на минимална мощност. 

При достигане на t
0
C (зададена) (+) хистерезис, горелката преминава в режим „пауза" 

(изчакващ режим), в който не се подава гориво. 

Автоматичен рестарт се извършва след спадане на температурата до зададената t
0
 С (-) 1/2 

хистерезис. 

Интелигентна система за контрол при спиране на ел. захранването по време на работа - 

управлението извършва автоматично запалване след въстановяване му. 

Програмно избиране на максималната мощност за всеки избран от потребителя котел за 

твърдо гориво от 12 kW до 40kW със стъпка през 1kW. 

Ускорено контактно запалване с ниска консумация на ел. мощност (350W), осъществено с 

два ел. нагревателя по 150W (двойно осигурено запалване) и двускоростно обдухване при 

палене! 

Изключителна газодинамика, която по време на работа създава подналягане в 

пелетопровода - предпазва от обратно запалване дори при разхерметизиран пелетопровод. 

Подаване на пелетите от металният пелетопровод по ската към огнището се извършва на 

въздушна възглавница - оптимизира пелетоподаването. 

Огнище - хипервентилирано, създава условия за пълно изгаряне на горивото и покрива 

критериите за най-високият емисионен клас - 5 за пелетни горелки. 

Газодинамичното охлаждане на стените на горивната камера е удължаващо живота на 

горелката. 

Газодинамично самопочистване по време на работа - възможност за задаване на време за 

почистване и регулиране на интервалите между почистванията. 

Самопочистване при стоп и първи старт. 

Автоматично управление на циркулационната помпа на котела над 40
0
С дава възможност за 

задаване на температура на включване. 

Двтоматично изключване при задръстване - изписва се на дисплея. Двтоматично изключване при 

изчерпване на горивото, изписва се на дисплея.:Аварийно спиране 

Задействана термична защита от обратен огън, осигурена чрез вграден термостат в основата 

на металният пелетопровод . При задействане на тази защита горелката преминава в авaриен 

режим и спира да работи. 
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При заклинване на шнека от чужд предмет, шнека спира да се върти, но не дефектира мотора 

и управлението, съгласно изискванията на стандарта за пелетни горелки. 

Часовник за реално време - независим от мрежовото захранване 

Вграден седмичен програматор. 

Възможност за управление от вътрешен и външен седмичен програматор (програмируеми 

термостати) и/или управление на „старт" и „стоп" с мобилен телефон, (като опция). 

Възможност за преминаване в режим на минимална мощност Ртт.(т.н. „пилотен пламък" ) 

при управление от стаен термостат - за целта е предвиден отделен вход на управляващия 

контролер. 

Възможност за управление на помпа за БГВ (като опция) 

(тази опция е активирана софтуерно и хардуерно чрез Ver.12.85 BGW ) 

1. Зимен режим с приоритет на бойлера; 

2. Летен режим с възможност за: 

- еднократно загряване на бойлера до зададена температура; 

- постоянно загряване на бойлера до зададена температура. 

Превключването между „летен режим" и „зимен режим" е задължително да се прави при 

изключена горелка!!! 

 

Монтаж на горелката и контролера към водогрейни котли 

ГОРЕЛКАТА ТРЯБВА ДА БЪДЕ МОНТИРАНА ОТ УПЪЛНОМОЩЕН СЕРВИЗЕН ЕКИП ! ТЯГАТА НА 

КОМИНА ТРЯБВА ДА БЪДЕ НАЙ-МАЛКО 15 Ра И ТРЯБВА ДА БЪДЕ СТАБИЛНА! ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е 

ДА БЪДЕ МОНТИРАН СТАБИЛИЗАТОР НА ТЯГА! 

 

Основни Технически параметри и изисквания към котела ,на който ще бъде 

монтирана горелката: 

• Минимален размер на горивната камера: 250x250x300(mm); 

• Разстояние между края на главата и охлаждащата повърхност на котела 150(mm); 

• Горелка се прикрепя към котел, чийто отвор е с размери (или се изработва такъв): 

- височина -105mm 

- ширина -180mm 

- минимална дълбочина от фланеца на горелката до охлаждащата   повърхност на 

котела - 310mm; 

• Препоръчителна минимална тяга на комина: 15 Pa; 

• Достъп на свеж въздух към горелката:     ~ 90 m
3
/h при Pmax; 
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Препоръки при монтаж и инсталация: 

 

Горелката може да се монтира на клапата за първичен въздух - 3 

без изработване на нов отвор на следните котли: 

 

BUDERUS LOGANO S111 -20,24,25,32,45; BOSCH SOLID 2000 B-- K20-

1S61.K24-1S61.K25-1S61.K32-1S61.K32-1S62.K45-1S62; JUNKERS 

Supraclass S - K20-1S61.K24-1S61.K25-1S61.K32-1S61.K32-1S62.K45-

1S62; VIADRUS U22, U26 - всички мощности; SIME - всички 

мощности. ПИРОЛИЗНИ КОТЛИ - всички видове. 

Може да се монтира на всички останали котли, стига да може да се 

направи отвор, в който да влезе горивната глава на горелката и 

горивната камера на котела да отговаря на минималните размери, 

посочени в техническите параметри. Водогрейните котли, към които  

се се монтира горелката, трябва да отговарят на изискванията 

посочени в стандарт БДС EN 303-5.  

Трябва да се спазват противопожарните предписания! 

 

Стъпки при монтаж 

1.Контролера за управление EMC 1 (виж фиг 1. - 1) трябва да бъде монтиран на достъпно 

място с цел директен достъп от страна на потребителя. При монтирането му в табло или 

поставянето му на стената, мястото трябва да се подбере, така че да не му действат топлина и 

влага с цел предотвратяване повреда на компонентите му. Механичното закрепване на 

управлението EMC 1 се осъществява чрез метални планки, които са включени в комплекта на 

горелката. 
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2.Горелката (виж фиг 2. - 8) се монтира на вратата на съответният котел или друго фабрично 

предвидено място. 

Задължително трябва да се спазят наклоните за монтаж на горелката и съответно на шнека, 

показани на фигурата. Това гарантира нейната правилна и икономична работа. 

 

Котела , към който се прикрепва горелката трябва да бъде нивелиран така , че да е изпълнено 

условието за нивелация на горелката показано на Фиг. 2 

ВНИМАНИЕ! 

При неспазването на изброените по-горе условия, има риск от задръстване (горелката спира и 

влиза в авариен режим), невъзможност да запали или преразход на гориво. Производителя 

не носи отговорност при неправилно монтиране! 

3. Температурния сензор (виж фиг 1. - 12) да се монтира на едно от следните места: 

- изходната тръба на котела (топлата вода); 

- на специално гнездо за температурния сензор ,при наличие на такова; 

- на водната риза на котела малко над механичният термометър; 

Температурния сензор трябва да бъде монтиран така, че да осъществява добър контакт към 

металната повърхност с цел доброто топлоотдаване, също така трябва да е монтиран 

изключително надеждно, така че да не може самостоятелно или неволно да бъде отстранен. 

ВНИМАНИЕ! 

При неспазването на горната точка 3, има риск от прегряване на котела с нежелателни 

последствия, тъй като защитите зависят от измерването на реалната температура на 
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топлоносителя в котела от този сензор. Производителя не носи отговорност при неправилно 

монтиране. 

Задължително е да се монтира механичен авариен термостат на котела, свързан така, че 

да прекъсва ел. захранването (ДС 220-230 V ) на контролера. 

4. Шнека (виж фиг 1. - 5) трябва да бъде монтиран към бункера с пелетно гориво, така че да 

бъде под ъгъл 45 °,спрямо хоризонталната равнина. Съединете го към горелката, както е показано на 

фигурата. 

5. Гъвкавият пелетопровод, който свързва шнека с горелката трябва да бъде почти вертикален, така 

че по време на работа да не се задържат в него пелети (минимум 60 
о 

наклон). При необходимост 

може да се скъси, но да не е по-къс от 250 mm (изискване по стандарт). 

6. Конектора на контролера (виж фиг 1. - 9) трябва да се включи към горелката. При изваждането му 

по време на работа контролера спира автоматично горелката (минава в авариен режим). 

7. Водната помпа (ел.задвижка) се включва към контролера ЕМС-1, преди той да бъде свързан към ел. 

мрежа (AC 220-230V). 

8. Конектора за шнека (виж фиг 1. - 6) трябва да се съедини, преди контролера да бъде свързан към 

ел. мрежа. 

9. Включете захранващия кабел (виж фиг 1. - 2) към електрическата мрежа AC 220-230 V. 

10. Изчакайте първоначалното издухване (8-10мин). 

11. Заредете бункера и шнека по указаният по-долу метод 

12. Задръжте бутон UP за 3 секунди, за да стартирате горелката. 

Изисквания към горивото  

-Пелетите трябва да са клас ,,А'' (действителен); 

-Препоръчителна калоричност на горивото > 4,7kW/kg ( по европейски стандарт ); 

- Диаметър на гранулите - 6-8mm; 

- Влажност - под 10%;  

- -Пепелно съдържание под 1% ; 

-Препоръчваме пелети призведени от иглолистен дървен материал без кора и други примеси. 

Трябва да се използва само качествено и сухо пелетно гориво.  

Горивото да се съхранява в сухи и проветриви помещения! 

Забранява се складирането на горивото в непосредствена близост до съоръжението! 

Препоръчва се горивото да бъде съхранявано в съседни помещения!  

При инсталиране на горелката в помещението, трябва да бъдат спазвани изискванията за 

противопожарна безопасност! 

ВНИМАНИЕ! 

Горелката трябва да бъде монтирана така, че да бъде обслужвана лесно. Не се допуска монтирането й 

в прекалена близост до запалителни материали, близост до горива поради опасност от възникване на 

пожар! 

Горелката трябва да се монтира към съоръжение (водогреен котел, както и друг топлинен консуматор) 

надежно, така че да не може да се отстрани без инсрументи, както и да се създаде възможност за 

лесно обслужване и почистване на съоръжението от пепелния остатък. 

Монтажа и поддръжката на горелката трябва да се извърши от квалифициран техник, сертифициран 

от фирмата производител. Преди въвеждане на горелката в експлоатация, трябва да се осигури 

изправността на работа на отоплителната система. Обслужването на горелката трябва да бъде 

извършвано само от лица, които са запознати с инструкцията за монтаж и експлоатация на 

съоръжението. 
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Описание и наръчник за работа с горелката 
Запълване и настройка на шнека 

След монтиране на пелетната горелка трябва да се измери дебита на шнека, както е показано на (фиг. 

3). При смяната на пелетите с други, се налага да се повтори процедурата. Шнека трябва да се зареди, 

чрез команди подавани от котролера в следната последователност: 

- Чрез бутон ,, OK'' влизате в „ПОТРЕБИТЕЛСКО МЕНЮ'' 

- Чрез бутон ,,DOWN'' и „ОК'' влизате в под меню   Настройка горелка'' 

- Чрез бутон ,, OK'' влизате в под меню на ,,Шнек зареждане'' 

- Чрез бутон ,, UP '' пускате шнека 

- Изчаквате докато пелетите започнат да излизат от него, т. е. когато шнека е пълен с пелети . 

- След това се засича времето с хронометър(часовник) и след 360 секунди се спира мотора -Чрез 

бутон ,,DOWN'' 

- Измерва се количеството пелети в [g/6min]". 

- Чрез бутон ,, С '' се връщате в под под меню на ,, Настройка горелка'' 

- Чрез бутон ,, UP '' избирате меню „ШНЕК [g/6min]'^ влизате с бутон ,, OK'' 

- Чрез бутон ,, UP '' или ,,DOWN'' избирате най-близката по-висока стойност до направените от Вас 

измервания на теглото пелети, с което задавате дебита на шнека за съответния тип пелети в меню 

„шнек [ g/6min ]" 

- Чрез бутон ,, OK'' съхранете промените !!! 

Свържете гъвкавия пелетопровод на шнека към горелката. 

 

 

Фиг.3 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Ако въпреки измерванията на грамажа, показано на фиг. 3 с цел определяне на капацитета, 

след стартиране на горелката забележите, че се натрупват много пелети (склонност към 

задръстване), увеличете капацитета на шнека с 2-3 стъпки. 

Тази донастройка се налага поради факта,че съществуват пелети от различни 

производители с различна плътност и дължина, което променя реалния капацитет на шнека! 
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Указания за почистване 

Изключете горелката ръчно, чрез натискане и задържане на бутон ,, UP '' в продължение на 3 

секунди. Изчакайте зададеното време в програмата за газодинамично почистване (8-10 min). 

По време на механичното почистване контролерът трябва да се изключи от ел. мрежата. 

С оглед на вашата безопасност горелката трябва да се охлади до безопасна температура. 

След като бъде изключена и охладена, горелката е готова за почистване. 

Премахнете скарата от горивната камера и я почистете фиг.4! 

Почистете също така и горивната глава, както и пространството под ската. 

Поставете скарата правилно, така че да се заключи в ската фиг.4! 

 

Почиствайте горелката редовно! Опитно ще установите през какъв интервал от време ще 

трябва да я чистите. Желателно е да се почиства най-малко един път в седмицата (от веднъж 

на ден до веднъж на седмица). По-честото почистване й осигурява по-голяма икономичност и 

намалява риска от задръстване. 

Използването на по-качествено пелетно гориво ще доведе до по-големи интервали на 

почистване на горелката. 

 

ВНИМАНИЕ! 

При използване на по-некачествено пелетно гориво е желателно да се почиства горелката по- 

често поради риск от задръстване, както и нарушаване на коректната и работа. Правилното й 

функциониране зависи също и от почистването на котела и комина. Почиствайте ги периодично!  

 

 

Фиг. 4 

  



БГ Терм ООД 

гр. София, бул. акад. Стефан Младенов 54, Тел.: 02 /969 71 00, факс: 02 /862 54 11      стр. 10 
 

Основни технически характеристики и параметри на EMC 1 

Размери 175x130x60 

 

Дисплей 

Памет 

Часовник / Седмичен 

календар 

Батерия(часовник) 

 

 

 

 

 

Сензори 

 

Работа при температура на 

околната среда Влажност на 

околната среда при 30°С 

Захранващо напрежение  

Ел. мощност на EMC 1 

Течнокристален графичен дисплей 128x64 

Енергонезависима 

Независим от мрежовото захранване 

 

Поддържа текущото време на EMC в продължение на 10 

години. 

ВНИМАНИЕ! Подмяната на батерията се извършва 

задължително от упълнонощените сервизи, посочени в 

гаранционната карта! 

температурен сензор, светлинен сензор 

и термостат 

5°C - 45°C 

95% 

220 - 240V 50-60Hz 

- „standby" режим: 0, 0014 kW 

- режим „старт": 0, 396 kW 

- „работен режим": средно под 0,08 k 
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МЕНЮ НА КОНТРОЛЕР EMC1 

Работен екран 

 

Контролер за управление EMC 1 притежава графичен дисплей, визуализиращ текущото 

състояние на горелката, както и бутони за 

 

Навигацията между отделните редове в полето се осъществява чрез бутоните ,,UP''- нагоре и 

„DOWN" - надолу. 

 

На графичния дисплей се представя информация за състоянието на системата както следва: 

 

Поле периферия - дава информация за(от горе на долу): 

- дали горелката е стартирана или не; 

- моментна температура на котела;( бойлера ) 

- включена или изключена водна помпа; 

- текуща мощност на горелката; 

- интезитет на пламъка; 

- текущо време - при включен седмичен таймер, информационното поле за текущо време ще се 

редува чрез следното съобщение - „! ТАЙМЕР !". 

 

 

Поле съобщения - Индикацийте за изпълнение на зададения алгоритъм на горелката се визуализират 

чрез следните съобщения: 

 

Почистване при Старт; 

• Почистване при Стоп; 

• Почистване на горелка; 

• GSM Старт; 

• GSM Стоп; 

• Зимен режим 

• Летен режим 

 

Фиг.6 

както и следните аварийни режими: 

• Повреден термосензор; 

• Аварийно спиране; 
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• Задръст./няма гориво; 

• Котел прегряване; 

• Проблем бат./Часовник; 

• Лошо запалване/гориво; 

 

Поле информация - показва данните от избраната позиция на поле периферия и статуса на 

горелката: 

• режим запалване; 

• работен режим; 

• режим пауза; 

Запалване и изключване на горелката  

ВНИМАНИЕ! 

При всяко включване на контролера в ел. мрежа горелката преминава в режим ,,почистване 

при СТАРТ'' (8-10 min.). Трябва да се изчака съответното време, (през това време горелката 

не може да бъде стартирана). 

Бутона „UP" се използва за СТАРТ и СТОП на горелката (задържане 3 секунди за СТАРТ или 

СТОП!). 

След задържане 3 секунди за СТАРТ, горелката преминава в „РЕЖИМ ЗАПАЛВАНЕ", което се 

извършва по определена програма,след която горелката сама преминава в работен режим. 

След задържане 3 секунди за СТОП, горелката преминава в режим „СТОП" и газодинамично 

почистване при СТОП(8-10гпт.). 

По време на издухването не е възможно да я стартирате отново! 

 

Потребителско меню 

С натискане на бутон „OK" се влиза в „ПОТРЕБИТЕЛСКО МЕНЮ", (фиг.7). С бутони „UP " и 

„DOWN" се избира съответното подменю за настройка и с „OK" се осъществява (запаметява) 

съответната настройка. За излизане от потребителското меню се използва бутон „C"(CANCEL). 

 

Фиг. 7 

 

„ТЕМПЕРАТУРА" 

Извършва настройка на желаната температура на котела и съответния хистерезис 

(фабричната настройка е 50° C , с хистерезис 10° C). В същото подменю се настройва и 

температурата на включване на водната (циркулационната) помпа (фабрична настройка 45° 

C). 

„ПОЧИСТВАНЕ ГОРЕЛКА" 

Задава се интервала за почистване в минути и съответно времето за почистване в секунди. 

„НАСТРОЙКА ГОРЕЛКА" 
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^ „ МОЩНОСТ КОТЕЛ" - задава се необходимата мощност от 12kW до 40kW със стъпка през 1kW 

^  „ДЕБИТ ШНЕК" , който се настройва по правилата описани в ИНСТРУКЦИЯТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

И МОНТАЖ- при потвърждаване на съответната стойност на „ДЕБИТ ШНЕК" с команда „ОК" 

контролера задава автоматични настройки за избраната мощност на „ВРЕМЕ ИЗГАРЯНЕ" 

^ „ВРЕМЕ ИЗГАРЯНЕ"- време за изгаряне на съответната доза подадени пелети Фабрично стойността 

е зададена за иглолистни пелети. Възможно е да увеличите тази стойност ако стане натрупване на 

пелети в огнището! 

^ „ВЪЗДУХ MIN. мощност" - регулиране на потока на въздуха в режим на MIN. мощност (Изчаква се 

горелката да премине на MIN. мощност и след достигане на зададената температура се избира 

подходяща скорост на вентилатора ) 

^ „ВЪЗДУХ -MAX. мощност"- регулиране на потока на въздуха в режим на MAX. мощност . В работен 

режим на MAX. мощност се избира подходяща скорост на вентилатора . 

^ „ШНЕК ЗАРЕЖДАНЕ"- преди първоначален пуск се пуска принудително шнека с цел запълване на 

тръбата с пелети (около 10 мин.) докато започнат да падат през гъвкавата прозрачна тръба на 

пелетопровода 

 

„БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА"  

„Избран режим : НЕ" - само отопление  

^ „ЛЕТЕН" 

-еднократно загряване на бойлера до зададена температура -постоянно загряване на бойлера до 

зададена температура 

^ „ ЗИМЕН" 

- загряване на бойлера с приоритет 

^ „ДАТА И ЧАС" 

Тук се настройват актуални дата и час. 

 

ВНИМАНИЕ! 

При използване на седмичен таймер е задължително да бъдат зададени коректни 

настройки.При незададени дата,час и минути,горелката няма да може да бъде стартирана 

коректно чрез седмичен таймер. 

 

„ GSM/ СЕДМИЧЕН ТАЙМЕР" 

Тук се прави избор на възможните режими за „ ПУСК" и „СТОП" на горелката, съответно от 

седмичен таймер или от външен (вътрешен) GSM комуникатор или от стаен термостат който 

при „НОРМАЛНО ОТВОРЕН КОНТАКТ" задава режим на горелката Pmin. мощност! 

При избран режим „НЕ" , горните два режима се отменят и горелката се управлява от ръчен 

„ ПУСК" и „СТОП" или от стаен термостат . 

 

ВНИМАНИЕ! 

Не е възможно стартиране на горелка по „Седмичен таймер", при липса на зададени 

текущо реално дата, час и минути, което се извършва в меню „Ден и Дата". При изписване 

на съобщение „Проблем Бат./Часовник" не е възможно активиране на опция ТАЙМЕР! 
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Горелката не може да бъде стартирана ръчно от потребителя при включен „Седмичен 

таймер'', но може да бъде изключена, в следствие на което се изключва и седмичния таймер. 

Посредством това меню се разрешава и забранява Седмичния Таймер. 

 

„ ПРОГРАМИРАЙ ТАЙМЕР " 

Изберете дните от седмицата, през който желаете да бъде стартирана горелката. 

Изберете желания ден от седмицата чрез ,,UP'' или ,,DOWN'' и чрез бутон „OK" влезте в 

подменю(фиг. 8) 

Маркирайте деня с „ДА'' или го забранете с „НЕ'' 

Задайте желания брой пускания и спирания (1 или 2) - „П/С" за съответния ден, както и часът и 

минутите, в които трябва да се осъществи съответния СТАРТ и СТОП. 

 

 

 

фиг. 8 

 

Чрез бутон „OK" се потвърждават направените промени и пред съответния ден се индикира символ „* 

".След направените промени в меню „Програмирай Таймер", съхранете направените настройки в 

„запис промени " с бутон „OK". 

 

„СЕРВИЗНО МЕНЮ" 

В това меню е препоръчително да се влиза само от оторизирани техници, дистрибутори и 

фирми! 

Кода за достъп е предоставен на нашите дистрибутори! 

В това меню се осъществяват настройките на системата на запалване и въздух горене! 

„Запалване" 

Желателно е в това меню да се използват фабричните настройки! 

Използва се за настройка на всички параметри свързани със запалването на горелката: 

- „ Първа доза [s] " - задава се количеството пелети за първоначално запалване. Критерий за този 

времеви интервал е пълното покриване на нагревателните запалителни свещи с пелетно гориво. 

- „ Изгар. Доза [min] " - задава се времеви интервал, достатъчен за изгаряне на първа доза пелети. 

- „ Лимит фотодатчик [lx] " - минимален праг на фотосензора след който се изключва програма 

запалване''. 

- „Пелети минимално" - минималното количество пелети под което не е възможно да се поддържа 

някакъв стабилен пламък при работа на минимална мощност. 
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„Време запалване" 

 

Това време определя периода, за който ако горелката не е запалила, прави нов опит за запалване. 

След втори неуспешен опит за запалване, горелката преминава в авариен режим с индикация- „Лошо 

запалване/гориво". 

„Вентилатор" 

В това меню се задават времената за газодинамично почистване на горелка при СТАРТ и 

СТОП, както и регулиране на максималният въздух по време на запалване . 

Настройките на времената за почистване на горелка при СТАРТ и СТОП е задължително да 

бъдат 8-10 минути. Задаване на по-малки стойности на тези времена ще доведе до 

неправилна експлоатация на съоръжението! 

Възможно е при първоначален монтаж времето за газодинамично почистване при СТАРТ да 

се намали на 1 min. без да се запомня с цел да не се губи време на монтажния екип. 

Задължително след това възстановете фабричната настройка (10min) и я запомнете с бутон ОК. 

Аварийни защити на EMC 1 

1. „КОТЕЛ ПРЕГРЯВАНЕ" - Защита от прегряване на котела при и над 95°C (регистрира се от 

термосензора). При тази защита горелката спира аварийно. Не е възможен старт от 

потребителя докато не се нормализира температурата - тя трябва да е под 95°C. 

2. „ПОВРЕДЕН ТЕРМОСЕНЗОР" - Защита при повреден, немонтиран или прекъснат кабел на 

термосензора към котела. Възможно е кабела за комуникация между устройството и сензора 

да е прекъснат. Възможно е корпуса на сензора да е повреден. Горелката спира аварийно и 

не може да се стартира от потребителя! 

3. „ЗАДРЪСТ. \НЯМА ГОРИВО" - Защита на горелката при неправилни от потребителя 

настройки, некачествено пелетно гориво, както и при липса на пелети. Възможно е и 

замърсяване на фотосензора. 

Управлението установява липса на светлина към фотосензора и спира горелката. Почистете 

горелката от пепелта и шлаката или заредете бункера за пелети с гориво. 

4. „АВАРИЙНО СПИРАНЕ !!!" - Защита при несвързан конектор на EMC 1 към горелката, или 

котела е достигнал критична температура 95*С и/или защита от обратно запалване на пелетите в  

металният пелетопровод. Устройството спира автоматично и не може да се стартира, докато  

конектора не се включи , не спадне температурата на котела или се отстранят причините за обратно 

горене (може и да се е повредил термостат за обратно горене). 

5. „Проблем Бат./Часовник" - Защита при незададени дата, ден и час или при изтощена батерия на 

часовника. Тази аларма не позволява горелката да се управлява в такива случаи от седмичния 

програматор. Задайте текущото време на контролера. При изтощена батерия тя трябва да бъде 

подменена, от специализиран сервиз . 

6. „Лошо запалване/Гориво" - Защита на горелката при некоректно зададени настройки на 

контролера, неправилно нивелирана горелка, некачествено или влажно пелетно гориво, 

както и изгорели нагреватели. При тази аларма горелката спира да прави опити за повторно 

запалване! 

7. ВНИМАНИЕ! 

Контролера на горелката трябва да бъде включен към контакт, който трябва да бъде 

заземен(занулен). При липсата на такъв, това може да доведе до риск от токов удар! 

Производителя не носи отговорност! 

При първоначално включване на контролера,ако се появи червена светлина в дясно на 

бялата лента на стикера,то разменете фаза и нула(включете щепсела обратно)! 

Това условие касае по-голяма надеждност при аварийни ситуации,но не се отразява на 

основната работа на горелката. 
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Електрическа схема на изделието  

 

 

 

 

Предпазителя трябва да бъде 3.15А !!! Моля не го заменяте с други стойности. 

1. При свързване на водна помпа към контролера, спазвайте мощността да не е повече от 

200W. Ако се налага управление на помпи с по-голяма мощност използвайте контактор. 

 

ВНИМАНИЕ! 

При повреда съоръжението трябва да бъде ремонтирано от оторизиран сервиз. С оглед на 

Вашата безопасност се забранява свалянето на капаци, както и ремонти от 

неупълномощени лица. При неспазване на тези условия гаранцията отпада, а 

производителя не носи отговорност. 
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Отстраняване на неизправности 

Тук са описани най-вероятните неизправности и тяхното отстраняване, които в 

повечето случаи са предизвикани в последствие от неправилна експлоатация 

и настройка на съоръжението. 

 

НЕИЗПРАВНОСТ 

Тъмен екран на дисплея. 

Контролера не работи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горелка не се стартира 

ПРИЧИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Захранващия кабел на 

контролера не е свързан към ел. 

мрежа 

2. Липса на напрежение в ел. 

мрежа: AC 220-230V 50Hz; 

3. Предпазителя на входа на 

контролера е прекъснал; 

4. Дефектирал предпазител 

поради 

наличие на късо съединение, 

възникнало към водната помпа; 

 

 

 

 

 

1. Задействана защита, поради 

висока достигната температура на 

котела 

2. Задействана защита от обратно 

запалване на горелката 

(термостат) 

- „ Аварийно спиране", горелката 

се е задръстила с пепел/ шлака, 

намалена тяга в следствие на 

задръстен димоотвод и/ или 

непочистен котел (димогарни 

тръби или ризи) 

3. Изваден или не добре поставен 

конектор на контролер към 

горелка 

„ Аварийно спиране"; 

4. Включен седмичен таймер, 

горелката не може да се стартира 

от бутона „UP"; 

5. Горелката е в режим  

Почистване СТАРТ'' или 

ОТСТРАНЯВАНЕ 

 

1. Свържете захранващия кабел 

към ел. мрежа: AC 220-230V 50Hz; 

2. Проверете за наличие на 

напрежение в контакта на ел.  

мрежа: 

AC 220-230V 50Hz; 

3. Подменете дефектиралия 

предпазител с 3.15А ; 

4. Проверете дали водната помпа 

е изправна или отговаря на 

мощността, обявена от  

производителя; 

При невъзможност за 

отстраняване на горепосочената 

неизправност, обърнете се към 

оторизиран сервиз!  

 

1. Стартирайте горелката, когато 

падне температурата на котела 

под 

зададената от потребителя, като 

предварително се проверят 

всички 

елементи от системата 

2. Почистете комин, котел и 

горелка! 

 

 

 

3. Свържете надеждно конектора 

на 

контролера към горелката; 

 

 

4. Изключете седмичния таймер, 

ако 

не го ползвате; 

5. Изчакайте да премине 

необходимото време за 

почистване и 
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 „Почистване СТОП'' (вентилатора 

работи на пълна мощност. 

тогава задайте команда СТАРТ. 

На дисплея се изписва 1. Неправилно поставена скара в 1. Поставете добре скарата; 

„Лошо горивната камера;  

запалване/гориво" 2. Непочистена, замърсена или 2. Премахнете скарата и изчистете 

 задръстена горелка; горелката от пепел, шлака и пелети; 

 3. Пелетното гориво е 3. Увеличете времето за запалване на 

 некачествено; контролера или сменете горивото; 

 4. Неизправен фотосензор, 4. Проверете фотосензора. Той не 

 възможно да е замърсен; трябва да е замърсен . Почистете го 

  или го подменете; 

 5. Изгорели нагревателни 5. Проверете дали са изправни 

 запалителни свещи; нагревателните запалителни свещи. 

  При повреден нагревател, заменете 

  го с нов; 

 6. Не коректно зададено „ВРЕМЕ 6. Увеличете „ВРЕМЕ ЗАПАЛВАНЕ", 

 ЗАПАЛВАНЕ" трябва да бъде минимум 6 min.! 

 7. Неправилно нивелирана горелка 7. Извършете правилна нивелация 

 ( по-голям наклон от посочения на съобразно инструкцията за монтаж 

 фиг.2) фиг. 2. 

 8. Не коректно зададено „Първа 8. Проверете дали пелетите покриват 

 доза [s]" нагревателите, увеличете „Първа 

  доза [s]" ; 

На дисплея се изписва 

„Задръст./Няма гориво!" 

1. Изгаснала горелка - задръстена с 

неизгорели пелети 

2. Некоректно зададени 

настройки 

на горелката ; 

3. Пелетното гориво в бункера е 

свършило, в следствие на което 

горелката е изгаснала. 

1. Некоректно зададени настройки 

-Проверете капацитета на шнека за 

360 sec 

при необходимост увеличете 

зададеният капацитета на шнека( в 

„Потребителско меню'', под меню 

„Автоматични настройки'', под под 

меню „Капацитет шнек ........... ''),с което 

се намалява автоматично времето на 

подаване на гориво от шнека. 

2. Недостатъчно време за изгаряне 

на 

доза пелети при 100% мощност. 

- увеличете „време изгаряне" 

в меню „настройка горелка" 

3. Проверете наличието на пелетното 

гориво в бункера. При липса на 

пелети - заредете! 

Заредете и шнека чрез контролера! 
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 4. Горелката е задръстена поради: - 4. Заменете пелетното гориво с 

 некачествено пелетно гориво, - качествено!(На пазара съществуват и 

 неправилно монтирана скара - нискокачествени пелети, не се 

 неправилно монтирана горелка. заблуждавайте, че с тях ще постигнете 

  желаният ефект.) Проверете дали 

  скарата е монтирана правилно (виж 

  фиг.4) 

  Проверете дали горелката е 

  нивелирана правилно (виж фиг.2). 

На дисплея се изписва 1. Високо зададена работна 1. Намалете работната температура 

„Котел прегряване" температура на котела, както и с на котела от меню „Температура"; 

 голям хистерезис;  

На дисплея се изписва 1. Изваден или не добре поставен 1. Свържете надежно конектора от 

„Аварийно спиране" конектор от контролера кък контролера към горелката; 

 горелка;  

 2. Задействана защита от обратно 2. Това може да се случи само при 

 запалване на горелката; запушени комин,котел, горелка със 

  сажди или шлака - ПОЧИСТЕТЕ!!! 

На дисплея се изписва 1. Потребителя не е задал дата, ден 1. Задайте текущо време и час на 

„Проблем Бат./Часовник" и час на контролера; контролера; 

 2. Батерията е изтощена; 2. Проверете дали батерията е 

  изправна в оторизиран сервиз; 

На дисплея се изписва 1.Проблем в комуникацията между 1.Проверете дали не е прекъснал 

„Повреден термосензор" контролера и сензора; кабела за комуникация термосензор 

  към контролера; 

 2. Термосензора е повреден; 2. Обърнете се към оторизиран 

  сервиз; 

Горелката изгасва при 1. Некоректно зададени настройки 1. Задайте коректни настройки на 

режим на ниска мощност на горенето; горенето - от сервизно меню 

 увеличете Ртт.(минималната 

  мощност)! 

 2. Времето за изгаряне е прекалено 2. Горелката гасне при прекалено 

 голямо; голямо време ,,Време изгаряне'', 

  затова намалете това време от 

  съответното меню! 

Горелката 1.Проблеми с надежноста с ел. 1.Проверете надежноста на контакта 

самопризволно минава в захранването. или разклонителя, в който е 

nPWUAA nnUUfTR^UP  включена! Подменете го с нов! 

L/C/T\rllVI 1 IU" V\    1 DdnC  Вероятно е повреден и прекъсва за 

  момети ел. захранването. 

 2. Проблем с фотодатчика- не 2. Проверете фотодатчика може да е 

 регистрира пламък. замърсен или поставен неправилно! 

Голяма разлика в 1.Не добър термоконтакт на 1.Прикрепете термосензора плътно 

показанията на топлоносителя в котела с към водната риза на котела или във 
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термометрите на котела и на 

контролера .  

Котела прегрява .  

термосензора на контролера.  

2.Термосензора на контролера 

не е поставен на подходящото 

място в котела 

фабричната термогилза, ако 

има такава. Изолирайте го 

термично от околният 

въздух.(възможно е студен 

въздух да го охлажда)  

2.Прикрепете термосензора 

изключително надежно на 

определеното му място в 

котела! 

Обезопасете го така, че да не 

може при неволно издърпване 

на кабелът му да не се отдели 

от котела, а да се прекъсне!  

При прекъсване на кабела 

контролера преминава в 

авариен режим и индикира 

„ПОВРЕДЕН ТЕРМОСЕНЗОР'' 

Това е от особена важност за 

безопасноста на отоплителната 

система.) 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ ЗА НАСТРОЙКА И ВЪЗМОЖНИ ТЪЛКОВАНИЯ НА 

СЪОБЩЕНИЯТА ЗА ГРЕШКИ И АВАРИИНО СПИРАНЕ 

 

Контролера за управление ЕМС 1 е универсален и позволява настройка на горелката за 

всякакви пелети или костилки. 

Винаги настройката е комплексна и зависи от много фактори:  

 вида и мощността на котела(големина на горивната камера)  

 тягата на комина 

 характеристики на пелетното гориво- иглолистни , широколистни или костилки  

 типа на обекта- без изолация , с изолация вида и мощността на радиаторите 

В горелката се използват 3 датчика (4 датчика): 

 температурен - следящ текущата температура на водата като топлоносител 

 температурен 2- следящ текущата температура на водата в бойлера при версия с БГВ 

 фотосензор - следящ има ли пламък или не 

 термостат за обратен огън - самовъзтановяващ се който ,прекъсва работата на горелката -

защита от обратно запалване 

 

Най - честите съобщения за аварии , които се изписват на екрана са: 

АВАРИИНО СПИРАНЕ- причината е задействана защита от „обратен огън" - да се почисти котела и 

комина (регулирайте въздуха на Pmin.) При повторно запалване съобщението за авария се изчиства 

автоматично. 

Ако е невъзможно стартиране на горелката , изчакайте да се охлади аварийния термостат или се 

обърнете към сервизен специалист! 
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-ЗАДРЪСТВАНЕ/НЯМА ГОРИВО- фотосензора не „вижда" пламък , поради следните възможни 

причини: 

 свършило гориво 

 затрупано огнището с пелети 

затрупването на огнището с пелети става при неподходящи настройки или при пелети с 

по-високо пепелно съдържание , което налага по често почистване) 

замърсен фотосензор 

- ЛОШО ЗАПАЛВАНЕ/ГОРИВО - след изтичане на времето за запалване, 

фотосензора не регистрира пламък - проверете в задната част на огнището дали добре са 

покрити нагревателите с пелети след зареждане на дозата за запалване ( фабр. настр. 

65сек.) при пуск на горелката! 

 

ВНИМАНИЕ! 

Въможно е пелетите да са леко влажни или ако не се появява дим да са 

изгорели нагревателните свещи! 

 

 

ОПИСАНИЕ НА КОНТРОЛЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕЛЕТНА ГОРЕЛКА IVG BIO- ENERGY S40 

С ВГРАДЕНА ОПЦИЯ ЗА БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА 

 

СЕРИЯ BIO-ENERGY EMC1-VER-12.85BGW 

 

Тази серия е разработена с принципно ново управление на турбовентилатора за въздух в 

пелетна горелка BIO - ENERGY S 40 , с което се постигна плавно изменение на скоростта на 

асинхронния мотор,а от там и доста по-добро обдухване и изгаряне. 

За целта бе вградена допълнителна платка т.нар. SPEED CONTROL с втори процесор и 

специално разработен софтуер версия Ver. 12.85. 

Основното меню е на базата на Ver. 12.62 като бе добавен и софтуер за управление на т.нар. 

БГВ - Ver. 12.85 BGW със съответно хардуерно обезпечение а именно : 

втори ДАТЧИК за температура на бойлера ; 

втори изход за ВОДНА ПОМПА на бойлера.(виж фиг. 9 и 10) 
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фиг.9 Схема за Ver.12.85BGW 
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Фиг.10 Схема за Ver.12.86BGW 
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В зависимост от конкретната ситуация е възможно да изпълните една от горните монтажни 

схеми , като сервизния специалист може да поръча безплатно съответния софтуер на 

производителя! 

Съществува възможност за избор на „ летен" и „ зимен режим " с приоритет за БГВ 

или пък отмяна на същия с „не"! 

В режим „летен" е възможен избор на съответните режими: 

-еднократно загряване - горелката се изключва при достигане на зададената температура 

на бойлера; 

-постоянно загряване - след достигане на зададената температура на бойлера горелката 

преминава в режим „пауза" , при спад на температурата до „ зададена " минус „ хистерезис 

" горелката се пали автоматично и догрява бойлера. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Избора на „летен" или „зимен" режим да става при изключена горелка! 

След като се избере един от режимите и се потвърди с „ок" програмата ви позволява да 

влезете в меню за настройка на БГВ , а именно: 

 температура на бойлера; 

 температура на котела в режим бойлер - автоматично възприема стойност 5°C над 

температурата на бойлера(възможна ръчна настройка при необходимост); 

 хистерезис бойлер.  

 

Внимание! 

В режим на БГВ не е възможно да променяте температурата на котела в основното меню за 

отопление. 

Ако се наложи такава промяна отменете режим БГВ с „не"! 

След достигане на зададената температура на бойлера системата преминава в режим 

отопление като изключва „ПОМПА БОЙЛЕР" и включва „ПОМПА ОТОПЛЕНИЕ". 

До смъкване на температурата на котела в режим „ БГВ" до зададената в „РЕЖИМ 

ОТОПЛЕНИЕ" горелката работи на минимална мощност. 

С „ хистерезис бойлер" се определя с колко градуса под зададена температура на бойлера да 

се активира отново догряването на водата в бойлера. 

 

Мерки за безопасна работа с горелката 

Процеса на работа на съоръжението се следи от контролера за 

управление.Той управлява процесите запалване и горене, като те се следят от фотосензора и 

от термосензора. При два неуспешни опита на запалване на горелката тя минава в режим 

„СТОП", при което на дисплея се изписва ,,Лошо запалване/гориво''. 

По време на работа е възможно да свърши пелетното гориво или да се задръсти горелката- 

контролера ще индикира на дисплея „Задръст./няма гориво". 

В горелката е монтиран термостат,предпазващ я от обратно запалване на горивото или така 

нареченото възникване на обратен огън. При възникване на обратен огън контролера ще 

изключи горелката като премине в режим „СТОП" и ще изпише на дисплея „Аварийно 

спиране". 

При възникване на горната ситуация изключете контролера от ел.мрежата,вземете всички 

мерки за безопастност,като предпазване от запалване и топлинен удар,след което 
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внимателно почистете горелката.Желателно е да се извика упълномощен сервизен 

техник,който да установи дали съоръжението е обезопасено.Възможна е евентуална повреда 

на термостата,както и гъвкавия пелетопровод да бъде стопен.За предотвратяване на обратен 

огън трябва да се провери дали горелката е почистена,за правилна настройка,както и дали са 

спазени наклонените на горелката съгласно изискванията за монтиране. 

При изваден или не добре поставен конектор по време на работа,горелката спира 

автоматично в режим „СТОП",като алармира на дисплея „Аварийно спиране" 

 

Непредвидени рискове при почистване и обслужване 

Риск от изгаряне (нараняване) на ръцете-Възможна причина може да бъде висока 

температура в горивната камера.Този риск съществува при недоизгоряло пелетно 

гориво,както и неохладена горелка при почистване от страна на потребителя! 

Може да възникне при почистване както и обслужване на горелката. Препоръчително е 

използването на специални предпазни средства (ръкавици) 

Риск от електрически удар-Забранява се обслужването на горелката по време на работа, 

както и под напрежение! При късо съединение или евентуална повреда, трябва да бъде 

извикан упълномощен техник. Забранява се докосването на токопроводящи части! 

Риск от напрашаване на очите-Може да възникне по време на работа при почистване както и 

обслужване. Препоръчително е използването на специални предпазни средства (предпазни 

плътно прилепнали очила). 

 

ВНИМАНИЕ! 

Периодичното почистване, както и надзор на горелката ще предотврати евентуални аварий 

причинени от некачествено пелетно гориво, както и некорекни настройки на горенето. Прочетете 

упътването преди да предприемете монтаж и работа с горелката! 

 

 

Гаранционни условия: 

Гаранционния срок на изделието е 24 месеца от датата на продажба, при условие че 

са спазени всички изисквания за правилно транспортиране, съхранение и монтаж. 

Гаранцията е невалидна при монтаж на горелката от неупълномощени за целта 

специалисти! Пълните гаранционни условия са изписани в сервизната книжка на изделието. 

Нагревателите за запалване имат 6 месечна гаранция!!! 

 

Важно! Гаранцията важи само при предоставена фактура или касов бон и 

четливо попълнена и подпечатана сервизна книжка/гаранционна карта. 
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Сервизни центрове: 

София, бул. Акад. Стефан Младенов 54, тел.: 02 969 71 16 

Пловдив, ул. Рогошко шосе 34, тел.: 032 961 951 

Варна, бул. Владислав Варненчик 281, тел.: 052 509 637 

Бургас, ул. Транспортна 7, тел.: 056 525 701  

Русе, кв. Чародейка, ул. Зорница 3Б, тел.: 082 588 445 

Велико Търново, ул. Краков 7, тел.: 062 647 971 

Плевен, бул. Георги Кочев 88, склад 5В, тел.: 064 823 037 

Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 171, тел.: 042 601 763 

e-mail:bgt@bgtherm.com 
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