
WaterLand NG24 пелетна камина с водна риза 

Инструкция за монтаж и експлоатация  
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Настоящата камина е проектирана и произведена съобразно 

Стандарти: БДС  EN  14785-2006 

 

 

Спазването на правилата на настоящата инструкция е в интерес на потребителя и 

едно от гаранционните условия. 

ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ: 

1. Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с 

ограничени физически, сетивни или умствени способности, или с недостатъчен 

опит и познания. Монтажът трябва да бъде извършен от квалифициран 

специалист в областта на отоплителните инсталации или от оторизиран от „БГ 

Терм“ ООД сервиз.  Мястото за поставяне и начинът на свързване на камината 

трябва да се изберат внимателно, като се следват указанията за безопасност. 

Монтирайте далеч от запалими предмети! 

2. Използвайте само гориво, препоръчано от компанията. Този продукт не трябва 

да се използва за изгаряне. Абсолютно забранено е да се използва течно 

гориво!!! 

3. Преди започването на каквато и да е операция, потребителят трябва да е прочел 

и разбрал напълно съдържанието на тази инструкция за експлоатация. Грешки 

или неправилни настройки биха могли да причинят рискови условия на работа 

и/или неправилна (лоша) такава; 

4. За правилната експлоатация на камината и на електронната апаратура, свързана 

към нея, и за предотвратяване на злополуки е необходимо да бъдат спазвани 

инструкциите, упоменати в това ръководство; 

5. Не мийте камината с вода. Водата може да попадне във вътрешността на 

камината и да повреди електрониката, както и да причини токов удар; 

6. 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; 

7. Потребителят е напълно отговорен за правилната експлоатация на продукта, 

което освобождава фирмата-производител от отговорност за всички негови 

действия или бездействия; 

8. 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; 

9. 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 специално предназначени предпазни средства, като 

например ръкавици с температурна защитa или инструменти; 

10. При никакви обстоятелства камината не трябва да се запалва с отоврена врата 

или счупено стъкло; 

11. Камината трябва да се свърже електрически към система, оборудвана с действащ 

земен кондуктор. (Да се заземи); 

12. Изключете камината в случай на повреда или неизправност; 

13. Събралите се в горелката неизгорели пелети в горелката след всеки неуспешен 

опит за запалване трябва да бъдат отстранени преди ново запалване; 

14. Инсталирайте камината спрямо всички изсиквания за противопожарна охрана 
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15. Ако се появи огън в димоотводната тръба, угасете камината, изключете 

захранващия кабел и никога не отваряйте вратата. Обадете се на компетентен 

оторизиран сервизен техник; 

16. Не палете камината със запалими материали, ако системата и за запалване 

откаже; 

17. Периодично проверявайте и почиствайте фукса на камината (връзката към 

димоотводната тръба); 

18. Пелетната камина не е печка за готвене; 

19. Винаги дръжте капака на бункера затворен; 

Безопасни отстояния 

При монтаж на камината трябва да се спазват безопасни разстояния от минимум 600 

мм, ако не се положи каменна вата за изолация на стената и облицовката. Това 

разстояние важи за камините и димотводите разположени в близост до материали 

със степен на горимост В и С. Безопасното разстояние се удвоява, ако камерата се 

намира в близост до материали със степен на горене СЗ.  

1. Предназначение 

Камината е предназначена за отопление на битови и обществени помещения с 

използване на пелети. Камината е снабдена със стоманена „водна риза“ 

предназначена за отоплителни системи с температура на водата до 90º C при 

максимална тяга 12 Ра. 

Камината е проектирана и изработена да работи 

само с пелети клас А; ( DIN  plus  51731 ) със 

следните характеристики: 

• Материал 100% чиста иглолистна или широколистна дървесина; 

• Диаметър Φ6/8 мм; 

• Дължина 20-30мм; 

• Калоричност  >4.8 kW/кг; •  Пепелно съдържание  < 8%. 

Използването на пелети с характеристики различни от препоръчаните може да 

доведе до намаляване на мощността, нестабилна и непостоянна работа на камината. 

Какво представляват пелетите 

Пелетите се произвеждат чрез пресоване на дървени трици отпадък от 

производство на мебели, гатери и други. Този тип гориво е екологично съобразно 

тъй като при производството му не се използват никакви слепващи елементи  

(лепила, смоли и др.). Всъщност целостта на пелетите е гарантирана от лигнита – 

натурална съставка съдържаща се в самото дърво.  

Докато калоричността на дървото е 4.4 kW/кг (15% влажност при 18 месеца сушене) 

то на пелетите е 5.2 kW/кг. 

Важно!!! 

За да се гарантира безпроблемната работа на печката, пелетите трябва да се 

съхраняват на сухо място! 
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Презареждането на пелети може да се осъществи по време на работа, като се спази 

следната последователност: 

1.  Отворете капака на бункера (намира се в горната 

задна част на камината); 2.  Допълнете бункера, 

използвайки негорим съд; 

3. Затворете капака на бункера. 

Внимание!!! Използвайте ръкавици! Пазете се от горещи повърхности! 

2.Технически Данни 

 

Максимална мощност KW 24 

Мощност топлоотдаване KW 3 

Отопляема площ m
3
 500 

Височина H mm 1120 

Ширина W mm 650 

Дълбочина D mm 560 

Обем бункер kg 35 

Тръба свеж въздух ф mm 60 

Тръба изгорели газове ф mm 80 

Тегло kg 188.00 

Тип гориво   Пелети Ф6-Ф8 

Тяга на комина Pa 12 

Среден разход гориво kg/h 1,2-5,0 

Ел. консумациия V/Hz 60/310 

Ел.захранване V/Hz 230/50 

Обем водна риза L 48.00 

Работно налягане bar 0,5-2,0 

Мах мощност водна риза Kw 21.00 

Работа при температура на околната среда C 5-40 

Влажност при 30
o
 С на околната среда % 85 

КПД % >92% 

Съдържание на СО в димните газове ppm <200 

Средна температура на димните газове C 150.00 
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3.Монтаж 

  

  3.1 Общи условия. 

При монтажа и експлоатацията трябва да се спазват всички национални, регионални 

и европейски изисквания за безопасна работа на уреда. 

Преди монтажа трябва да се осигури товароносимостта на мястото, за което е 

предназначена камината. Теглото на камината е посочено в таблицата за технически 

данни (стр. 4). 

За осигуряване на правилна и безопасна работа на камината, е необходимо да се 

спазват следните условия: 

Монтирането на камината и съоръженията към него да се извърши от оторизирани 

лица. 

Подът, където се поставя камината, трябва да бъде равен и хоризонтален, изработен 

от негорими материали с размер най-малко 400 мм пред камината и не по-малко от 

200 мм от двете страни и отзад до стената. 

Минимални отстояния от стена до пелетната камина трябва да бъдат не по-малки от 

600 мм. Минималното пространство пред камината трябва да бъде 1000 мм. При 

наличие на горими материали и конструкции камината трябва да отстои от тях не 

по-малко от 800мм. 

Вратата на камината трябва да бъде затворена плътно по време на работния процес. 

Отварянето й по време на работа е абсолютно забранено. 

При монтиране на камината съединенията между отделните кюнци и розетката на 

комина рябва да бъдат плътни. 

При първоначалното запалване на камината се получава миризма в следствие на 

обгаряне на боята. 

Камината е боядисана с топлоустойчива боя, която постига своята окончателна 

устойчивост след неколкократно палене и загряване. ЕТО ЗАЩО НЕ ПИПАЙТЕ 

ВЪНШНИТЕ ПОВЪРХНИНИ, за да не се повреди покритието. 

  3.2 Основни правила и препоръки. 

Камината с водна риза работи на принципа на котел за водно отопление. 

Предимството на този вид отоплителни системи е максималното използване на 

топлината, отделяща се при горивния процес. При този метод топлината от 

горивната камера се отвежда до отдалечени и труднодостъпни за обикновен 

топлообмен помещения, с цел поддържането на равномерна температура и 

топлинен комфорт. 

1. Да се осигури обезвъздушаване на всеки клон и елемент от инсталацията, във 

всеки момент от експлоатацията й. 

2. Всички елементи на инсталацията трябва да бъдат осигурени против замръзване, 

особено ако разширителният съд или други части от нея са разположени в 

неотопляеми помещения. 

3. Циркулационната помпа може да бъде подбрана с необходимия дебит по 

формулата: 

G=0,043. P, (m³/h), където: 

 P, kW е топлинната мощност на водната риза. Циркулационната помпа може да се 

включва и изкючва с термостат, дублиран с ръчен електрически ключ. 
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4. Първото сервизно почистване на филтъра на помпата да се извърши 

непосредствено след изпробване на инсталацията. 

5. Ако се използва стара инсталация, то тя трябва многократно да бъде промита от 

натрупалите се замърсявания, които биха се отложили по повърхнините на 

водната риза. 

6. Да не се източва оборотната вода от инсталацията през неотоплителния  сезон. 

7. Не се препоръчва химическа обработка на оборотната вода. 

Схема 1 е принципна комбинирана схема за отопление с камина на твърдо гориво, 

електрически бойлер с водна серпентина и слънчев панел. За икономическа 

ефективност на системата и постоянна наличност на евтина топла вода е необходим 

квалифициран монтаж на автоматика за управление на топлинните потоци от и към 

слънчевия панел и бойлера. 

Схема 2 представлява едноетажно отопление с принудителна циркулация. 

Предимството на тази схема е във възможността да бъдат скрити водопроводните 

елементи. 

Разширителният съд трябва да бъде отворен към атмосферата, което означава, че 

разположението му е на най-високата точка в системата. Обемът му може да се 

определи като 0,1 част от обема на цялата инсталация. 

Пълненето или източването на системите става с маркуч през канелка, монтирана в 

най-ниския участък. Допуска се и монтаж на мембранен разширителен съд при 

изграждане на затворен тип система. 

По време на първите 3-4 запалвания е възможно образуването на конденз по 

повърхнините на водната риза,който в зависимост от влажността на горивото и 

температурата на постъпващата вода може да достигне 0,3 литра на разпалване. 

Образуващият се нагар намалява рязката температурна разлика и количеството на 

конденза. 

• Фирмата поддържа гаранционен и след гаранционен сервиз и подмяна на 

водните ризи. 

• Гаранцията не се признава за камини с издути водни ризи, което е резултат от 

повишаване на налягането в системата при неправилно свързване. 

• Водните ризи са изпитани при налягане 4Bar. 

Препоръчва се монтажът да се извърши от квалифициран специалист. 
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3.3 Монтаж на комина и коминните тела 

   Коминни тела и кюнци 

За монтажа на коминните тела е задължително употребата на незапалими 

материали, които са устойчиви на продуктите на горене и възможния конденз. 

Монтажът трябва да се осъществи по-такъв начин, че да  гарантира херметичността 

им и да предотвратява образуването на конденз. Монтаж на хоризонтални участъци 

е забранен. Минималният наклон, който трябва да бъде осигурен е 5 градуса нагоре. 

Смяна на посоките се осъществява посредством колена с ъгъл не по голям от 45˚. 

Пелетните камини „WaterLand” са оборудвани с димен вентилатор и трябва да се 

спазват следните инструкции: 

• Хоризонталните участъци трябва да имат наклон минимум 5° нагоре;  

• Не се позволяват повече от четири смени на посоката, включително и тези при 

които се използват Т-елемент; 

• Коминните тела трябва да са херметични и да се изолират ако излизат извън 

помещението, в което е инсталирана камината; 

• Коминните тела трябва да позволяват почистване от сажди; 

• Коминните тела трябва да имат константно сечение. Промяна на сечението се 

позволява само при връзката с комина; 

• Допуска се свързването на коминните тела към общ комин. 

Комин 

Коминът или коминното 

тяло трябва да е 

подходящо изолирано 

и да е изградено от 

материали които са 

устойчиви на 

нормалното механично 

натоварване, както и на 

топлината и продуктите 

на горене и конденза. 

•  Да се разположи на 

достъпно разстояние 

от запалими 

материали. 

Препоръчителната тяга 

при работа  на комина – 

от 12 - 20 Ра. 

 

Внимание!!! При опасност от пожар изключете пелетната камина от контролера. По 

този начин се спира притока на кислорд. 
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 4. Почистване 

Почистване на камината трябва да се извършва 

само в студено състояние. Почистването на 

горивната камера трябва да се осъществява 

ежедневно. За целта уверете се, че камината е 

преустановила работа и е напълно изстинала. 

Издърпайте горивната пота нагоре и я извадете 

от камината,  след което я почистете от нагар. 

При извадена горивна пота на дъното на 

горивната камера се открива отвор 

предназначен за насъбралата се пепел. Съберете 

пепелта в пепелника  и върнете горивната пота 

на мястото й,  след  което затворете вратата.  

 

 

Камината е готова за работа. 

Почистването на димоотводните тръби и 

комина се извършва веднъж на всеки 1,5т 

използвано гориво. 

Почистване на димоотводните тръби: 

1. Отворете горния капак на камината 

като го издърпате нагоре; 

2. Развийте болтовете на капака за 

почистване с ключ номер 10; 
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3. Извадете страничнните декоративни капаци; 

4. Развийте болтовете на малкия и големия ревизионен отвор; 

5. Почистване на димоотводните тръби: 

• Извадете турболаторите от каналите и ги почистете 

• С шомпол почистете димоотводните тръби 

• Почистете пепелта, която е изпаднала през малката и голяма ревизия (част от 

пепелта попада и в горивната камера). 

6. След като се почисти, затворете ревизийте и капака за почистване. Проверете, 

дали болтовете са притегнати добре. При всяко отваряне проверявайте за 

нарушения по уплътненията. При констатирани такива се забранява паленето на 

камината до подмяната им. 

 

5.Безопасност и непредвидени рискове 

Условия за опасност могат да възникнат в следните случаи: 

• Автоматизираната пелетна камина се използва неправилно; 

• Съоръжението е инсталирано от неквалифициран персонал; 

• Инструкциите за безопасно използване, описани в това ръководство не са 

спазени; Непредвидени рискове 

Автоматизираната пелетна камина “WaterLand” е конструирана и произведена в 

съответствие с основните изисквания за безопасност на действащите национални, 

регионални и европейски изисквания. Въпреки че са обмислени възможните 

рискови ситуации, произтичащи от неправилна експлоатация, възможно е да 

възникнат следните рискове: 

• Риск от разпространение на горивен процес извън камината – при отваряне на 

вратата на камерата на камината е възможно да изпаднат горещи/горящи 

частици (както нагорещена пепел, така и дребни частици горящи въглени), което 

би могло да доведе до възникване на пожар в отопляваното помещение. Ето 

защо е необходимо камината винаги да работи при плътно затворена врата. Тя 

може да се отваря само когато съоръжението е охладено до температурата на 

околната среда; 

• Риск от изгаряне, причинено от високата температура, вследствие на процеса на 

горене в пещната камера и/или достъпа до вратата на тази камера до нагрети 

капаци, при почистване в зоната на горивната пота или от недоизгорял материал 

в контейнера за събиране на пепелния остатък;  

• При опасност от пожар съоръжението трябва да се спре от контролера и 

захранването, и да се установи причината. 
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 Назад към Основната меню.  Превъртане на ляво 

 

 Изход от менюто без запаметяване 

на данните. 

 Превъртане 

Намаляване на стойността 

 Превъртане на дясно  Назад към горно ниво 

 

 Изход от менюто и запаметяване на 

данните 

 Превъртане 

Увеличаване на стойността 

 

 

 

 

 

 

 

Запалване на системата 

чрез натискане и 

задържане в продължение на 

3 секунди. 

Нулиране на алармите, 

ако бъде натиснат в 

продължение на 3 

секунди. 

 Достъп до 

Потребителско меню 1. 

 Достъп до Потребителско 

меню 2. 

 Достъп до 

Информационно меню. 

 

Ръководството е предназначено за потребителя. 

Контролер за горивна система на пелети. 
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Клавиатурата на сензорния екран е калибрирана още в завода. 

При появяване на  грешки при докосването на екрана, може да се направи ново 

калибриране. 

За да калибрирате екрана, следваите процедурата по-долу: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Изключете клавиатурата. 

2. Натиснете с пръст в която и да е точка на екрана и включете отново 

клавиатурата. 

3. На екрана ще се появи съобщение с предупреждение, което гласи “Продължете 

да натискате, за да предизвикате калибриране на екрана (Keep touching to force 

screen calibration)”. 

4. Няколко секунди по-късно ще се появи второ съобщение, което гласи “Сега 

спрете докосването (Remove touch now)”. 

5. Ако не бъде изпълнена всяка от дадените команди в рамките на няколко секунди, 

процедурата по калибриране няма да започне и екранът ще покаже основната 

рамка. 

Щом командите, зададени от клавиатурата, бъдат правилно изпълнени, процедурата 

по калибриране ще започне и фигура номер 1 ще се покаже на екрана. 

6. С писец или с пръст натиснете центъра на символа „+“, разположен в горния ляв 

ъгъл на екрана  

7. Клавиатурата ще запамети координатите на точката и ще премести символа „+“ в 

центъра на екрана (Фиг.  

2). 

8. Натиснете отново върху символа „+“, това ще го премести в долния десен ъгъл на 

екрана (Фиг. 3). 

9. Щом бъде натисната тази последна точка, процедурата по калибриране е 

завършена и екранът ще покаже основната рамка. 

Проверете сега, като натискате върху екрана, дали клавиатурата реагира на дадените 

команди по-прецизно от преди. 

 

Touch the cross by stylus. Touch the cross by stylus. 
X1:  749                   Y1:  764 Touch the cross by stylus. 

X1:  749                   Y1:  764 
X2:  455                   Y2:  561 

Калибриране на сензорен екран: 

 
 
 - 
 
 
 

 - 
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Грешки 

Er01 = Грешка за безопасност, високо напрежение 1: сигнализира също и при изключена 

система. 

Er02 = Грешка за безопасност, високо напрежение 2: сигнализира, само ако е включен 

вентилаторът на горенето. Er03 = Гасене за отработени газове под температурата. Er04 = Гасене 

за вода над температурата. 

Er05 = Гасене за отработени газове над температурата. 

Er06 = Отворен термостат за пелети (пламъкът се връща от мангала). 

Er07 = Грешка на вентилатора на енкодера: няма сигнал в енкодера. 

Er08 = Грешка на вентилатора на енкодера: неуспешно регулиране на вентилатора за горене. 

Er09 = Ниско налягане на водата (грешката не се докладва, ако системата е в изключено или 

блокирано състояние и помпа Р1 е изключена). 

Er10 = Високо налягане на водата. 

Er11 = Датата и часът не са верни поради продължително прекъсване на 

електрозахранването.  

Er12 = Неуспешно запалване. 

Er15 = Липса на захранващо напрежение. 

Er16 = Грешка RS485 с комуникацията. 

Er17 = Грешка в регулатора на въздушния поток. 

Er18 = Изчерпани пелети. 

Er23 = Отворена сонда на котела или сонда на буфера. 

Er25 = Грешка на двигателя, почистващ мангала. 

Er39 = Повреден датчик на въздушния поток. 

Er41 = Минималният въздушен поток в проверката не е достигнат/Изпитването „Слаб 

принудителен въздушен поток“ в проверката е неуспешно. 

Er42 = Достигнат максимален въздушен поток. 

Er44 = Грешка отворена врата. 

Er47 = Грешка в енкодера на сондата: няма сигнал в енкодера. 

Er48 = Грешка в енкодера на сондата: неуспешно регулиране на скоростта на сондата. 

Er52 = Грешка на модул вход/изход I2C. 

Er57 = Изпитването „Слаб принудителен въздушен поток“ в проверката е неуспешно. 

Service = Сервизна грешка. Тя уведомява, че планираните часове на работа са достигнати. 

Необходимо е да се обадите за обслужване. 

 

Потребителско меню 1 

Управление на горенето: 

• Мощност: В това меню е възможно да се променя мощността на горене на системата. 

Може да се настрои на автоматичен или ръчен режим. В първия случай системата 

избира мощността на горене. Във втория случай потребителят избира желаната 

мощност. 

• Рецепта: Меню за избор на рецепта за горене. Максималната стойност е броят на 

рецептите, видими за потребителя. 

• Калибриране на сондата: То позволява да се променя наборът от стойности в 

постоянната скорост на сондата или на часовете. Стойностите са в диапазона – 7  ÷ + 7 . 

Твърдата стойност е 0. 



Ръководство за експлоатация и монтаж камина Waterland NG24 

14           БГ Терм ООД, телефонен номер за техническа помощ: +359 885 57 33 99 

Калибриране на вентилатор: То позволява да се променя набора от стойности в 

постоянната скорост на вен тилатора за горене. Стойностите са в диапазона – 7 ÷ + 7 . 

Твърдата стойност е 0. 

Управление на отоплението 

• Термостат на котела: Меню за промяна на стойността на термостата на котела.  

• Термостат на буфера: Меню за промяна на стойността на термостата на буфера. 

• Термостат в помещението: Това меню позволява да се промени стойността на локалния 

термостат в помещението. То се вижда, само ако е избрана околна сонда. 

• Лято-Зима: Меню, което позволява да се избере Лято-Зима. 

Ръчно зареждане: Процедурата задейства ръчното зареждане на пелети с активиране на 

продължителен режим на двигателя на сондата. Зареждането се спира автоматично след 

600 секунди. Системата трябва да бъде ИЗКЛ.  

За да може функцията да бъде активирана. 

Нулиране на почистването: Меню за нулиране на функцията „Поддръжка на системата 2“.  

Активиране на термостат: Това позволява активиране/деактивиране на функцията Термостат 

в помещението. Термостат в помещението: Меню за промяна на стойността на термостата в 

помещението на дистанционната клавиатура. 

 

Потребителско меню 2 

Менюто е достъпно чрез едновременно натискане на бутони Р3 и К3 в продължение на 3 

секунди. 

 

Настройки на клавиатурата 

• Час и дата: Използва се за настройка на дата, месец, година и текущо време. 

• Език: Меню за промяна на езика на LCD екрана. 

Меню на клавиатурата  

• Настройка на контраст: Меню, използвано за регулиране на контраста на екрана. 

• Задаване на минимална светлина: Меню, използвано за регулиране на светлината на 

екрана, когато не се използват команди. 

• Списък с възли: Това меню показва: адреса за комуникация на панела, типология на 

панела, фърмуер код и фърмуер версия. Данните не могат да бъдат променяни.  

• Звуков сигнал: Това позволява да се активира или деактивира звуковият сигнал на 

клавиатурата. 
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Хроно за клавиатури K200 

 

За да се промени CHRONO програмирането на 

клавиатурата, моля, натиснете в полето 

„Chrono“ на екрана или влезте в Settings Menù 

->Chrono. 

За активиране/деактивиране на функцията 

CHRONO, натиснете „Enable CHRONO“ 

(активиране на хроно). 

Ако функцията „хроно“ е деактивирана, 

светодиодът е изключен , ако е активирана, 

светодиодът е червен . За да изберете 

желаното програмиране CHRONO, натиснете 

върху една от следните възможности: „Enable 

Daily“ (активиране ежедневен), „Enable Weekly“ 

(активиране седмичен) или „Enable Week End“ 

(активиране почивен ден). Ако 

програмирането е деактивирано, светодиодът 

е изключен , ако е активирано, светодиодът е 

зелен . За да редактирате времевите 

интервали, натиснете „Edit timetable“ 

(редактиране на графика). 

За да излезете от меню Хроно, натиснете 

клавиша . 

Програмиране на хроно: 

С натискането на „Edit timetable“ вие имате 

достъп до прозорец за редактиране на 

времевите интервали за всеки от трите режими 

на програмиране. 

Натиснете върху лявата         дясната      

стрелка на първия ред, за да превъртите между 

трите налични режима на програмиране: „daily 

mode“ (ежедневен режим), „weekly“ (седмичен), 

„week-end“ (почивен ден). 

Натиснете върху лявата      дясната      стрелка 

на втория ред, за да превъртите дни или група 

от дни на седмицата, съгласно по-рано 

избрания режим на програмиране. 

За ежедневен режим може да изберете всички 

дни от седмицата: понеделник, вторник, сряда, 

четвъртък, петък, събота и неделя. За седмичен 

- може да изберете само една група от дни: 

понеделник-неделя. За почивен ден - може да 

изберете две групи от дни: понеделник-петък и 

събота-неделя. 
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За да излезете от меню „Edit timetable“, натиснете клавиша. За 

активиране/деактивиране на трите времеви интервали, натиснете върху светодиода 

на желания ред  . Ако времевият интервал е деактивиран, светодиодът е изключен  , 

ако е активиран, светодиодът е червен  . За да редактирате времевите интервали, 

натиснете върху написаното или часа на желания ред. 

Новият прозорец, който се появява от горната страна, показва деня или групата дни 

от седмицата и времевия интервал, който редактираме. Часът в ляво е часът на 

запалване на системата, докато часът в дясно е часът на гасене. За да увеличите 

стойността на часа, натиснете клавиша  . За да намалите стойността на часа, 

натиснете клавиша . За да запаметите новите стойности на времевия интервал и да 

излезете от менюто, натиснете клавиша  . За да НЕ запаметите новите стойности на 

времевия интервал и да излезете от менюто, натиснете клавиша  . 

Запаметените времеви интервали за трите режима на програмиране се съхраняват 

поотделно, така че ако се променят данните относно „ежедневния режим“, 

„седмичният“ и „почивен ден“ не се променят. 
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Първоначална настройка 
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Възможни конфигурации за електрониката. 
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EO ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 16  

Долуподписаният,  

Светозар Иванов Даскалов в качеството си на управител на „БГ Терм” ООД, с адрес  гр. 

София, Бул. Акад Ст. Младенов 54, 

декларирам на собствена отговорност, че продукта:  

ПЕЛЕТНА КАМИНА тип/модел, WATERLAND 18 и WATERLAND 24  предназначени за работа 

на твърдо гориво (пелети),  

за които се отнася тази декларация, са произведени в условията на въведена и поддържана 

от производителя система за производствен контрол и са в съответствие със следния 

стандарт:  

1. БДС EN 14785:2006 Отоплителни уреди, работещи на дървени пелети за жилищни 

помещения. Изисквания и методи за изпитване. 

2. СД CEN/TS 15883:2009 Битови уреди на твърдо гориво. Методи за изпитване на 

емисиите. 

3. Директива 97/23/EC, въведена с "Наредба за съществените изисквания и оценяване 

на съответствието на съоръжения под налягане“ 

  

и съответствието е оценено съгласно стандарт БДС EN 14785:2006 и СД CEN/TS 15883:2009. 

Декларацията се издава въз основа на протокол от първоначално изпитване на типа: 

№ CPR 083 / 19.07.2016г. 

издаден от: 

„ИТЕМ КОНСУЛТ” ООД  

Адрес: гр. София 1220, бул. „История славянобългарска” 8  

Разрешение за оценяване съответствието на продуктите номер CPR 21 – NB 18 1837 

Специфични изисквания, свързани с употребата на продукта: 

В случай на употреба не по предназначение и на несъгласувано изменение на продукта, 

тази декларация губи валидност. 

Маркировката “СЕ” е поставена за първи път на продукта на 20.07.2016 г. 

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК. 

 

15.05.2017 г. София                                                      

Светозар Даскалов – управител БГ Терм ООД 
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0700 10 782 
заявки по телефона и продуктова информация 

на цената на един градски разговор 

 

 

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 ЗБ, тел.: 082 588 445 

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

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

 

www.bgtherm.conn. e-mail:bgt@bgtherm.com 

национален денонощен телефон за сервиз 0885 573 399 

 

http://www.bgtherm.conn/
mailto:bgt@bgtherm.com

