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Съдържание: 
Уважаеми клиенти. 
 
Благодарим Ви, че закупихте този продукт на NBE, който е проектиран и произведен по най-високите 
стандарти в ЕС. За да извлечете максимума от вашия продукт. Препоръчваме Ви внимателно да прочетете 
това ръководство преди инсталиране и работа. В случай, че срещнете затруднения по време на 
инсталиране или работа, препоръчваме ви първо да направите справка с това ръководство или с 
информацията, предоставена в раздела за поддръжка на www.nbe-global.com. 
 
Забележка: Помощният текст за всички параметри на менютата може да бъде достъпен, като изберете ? в 
приложението v13, намиращо се на безжичният ви таблет. 

Запазете това ръководство, така че винаги да разполагате с него при нужда. 
!  
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Предупреждения: 
 
 
Никога не работете с шнека/вентилатора и не се опитвайте да влезете в бункера, 
докато  системата работи. 
 
Котелът не трябва да работи без правилно закрепване на пепелния съд и капака. 
 
Системата е снабдена с електрически ток  230V-50 Hz. Неправилната инсталация 
или неправилния ремонт могат да причинят опасност от токов удар. 
Електрическите връзки трябва да се извършват от лице с необходимите умения и 
обучение. Изпълнението на електрическата инсталация трябва да се извършва в 
съответствие със съответните местни правила. 
 
Винаги изключвайте системата от електрическото захранване преди да започнете 
работа по поддръжка или сервиз. Системата трябва да бъде свързана към отделна 
електрическа верига, която е оборудвана с подходящ прекъсвач и дефектно- 
токова защита. 
 
Котелът трябва да бъде монтиран към функциониращ комин с подходящо 
течение. В случай, че мирише на дим или забележите някаква друга индикация за 
неправилно функциониране на комина, всички операции на вашата система 
трябва незабавно да спрат и трябва да останат така, докато не бъде решен 
проблемът. Продължаващата работа може да доведе до смърт или нараняване. 
 
Винаги четете ръководството, преди да инсталирате и / или ремонтирате 
системата. Ако имате съмнения, потърсете професионална помощ. 
 
Тъй като системата за контрол непрекъснато се актуализира и се добавят нови 
функции , потребителят носи отговорност за актуализирането на ръководствата и 
ръководствата за техническо обслужване. 
Нови актуализирани ръководства могат да се изтеглят от www.nbe-global.com 
 
Отваряйте капаците и т.н. с изключително внимание. 
Когато котелът е в действие, има риск от висока температура под горните капаци, 
което може да причини изгаряния. 
Избягвайте боравенето с котела, докато е в експлоатация. 
Никога не отваряйте контейнера за пепел, докато котелът работи. 
 
Системата трябва да се управлява от квалифицирани хора. 
Свържете се със своя дилър, ако имате съмнения относно безопасното използване 
на котела. 
 
Структурата на менюто на контролера на таблета се поддържа от текстовете за 
помощ, които се намират в самата версия на таблета. Благодарение на 
непрекъснатите актуализации и новите функции, ви препоръчваме да прегледате 
внимателно контролера преди употреба, за да получите представа за всички 
функции и т.н. от вашия монтажник. 
 
Това ръководство трябва да се съхранява близо до котела! 
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Технически данни: RTB 
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Име на продукта  RTB 
10 

RTB 
10 

VAC 

RTB 
16 

RTB 
16 

VAC 

RTB 
30 

RTB 
30 

VAC 

RTB 
50 

RTB  

50  

VAC 

RTB 

80 

Максимална мощност (kW) 11,0   11,0  17,0 17,0 25,0 25,0 48,0 48,0 78,0 

Минимална мощност (kW) 3,0 3,0 5,5  5,5 7,5 7,5 14,0 14,0 23,0 

КПД 93,9% 93,9% 91,1% 91,1% 91,4% 91,4% 93,6% 93,6% 93,6% 

КПД при мин. мощност 90,5% 90,5% 92,4% 92,4% 92,7% 92,7% 94,6% 94,6% 93,9% 

Консумация  (W) 37 37 40 40 90 90 168 168 125 

Консумация при мин. 
Мощност (W) 

24 24 20 20 34 34 82 82 69 

Клас съгл. EN303-5:2012 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Контролер V13 V13 V13 V13 V13 V13 V13 V13 V13 

Широчина (мм)  

(само на котела)  

506 506 506 506 652 652 762 762 962 

Дълбочина (мм) 862 862 862 862 862 862 1114 1114 1296 

Височина (мм) 1055 1710 * 

1982** 

1055 1710* 

1982** 

1055 1710 * 

1982** 

1225 1880* 

2152** 

1518 

Комин (мм) 100 100 100 100 130 130 150 150 180 

Тегло (кг) 162 194 162 194 179 214 390 430 580 

Обем водна риза (лт) 36 36 36 36 48 48 78 78 105 

Обем на контейнера за 
пепел (лт) 

31 31 31 31 38 38 60 60 60 

Изводи 3/4 ” 3/4 ” 3/4 ” 3/4 ” 3/4 ” 3/4” 1” 1” 5/4” 

Тест репорт # 300-ELAB- 2042 2042 2045 2045 2064 2064 2179 2179 2216 

* Височина на котела + Вакуумния бункер 

**Височина на котела + Вакуумния бункер + Вакуумен циклон 



Технически данни: BS+  
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Име на продукта BS+ 

10 

BS+ 

16 

BS+ 

25 

Максимална мощност 12 kW  16 kW 23 kW 

Минимална мощност 3 kW  5 kW 7 kW 

Ефикасност 95,0% 95,0% 95,0% 

Минимална ефикасност 95,1% 94,3% 92,9% 

Консумация на ел.енергия 39W 52W 66W 

Ниска консумация на ел.енергия 23W 25W 27W 

EN303-5:2012 Клас 5 5 5 

Контролер V13 V13 V13 

Ширина (мм) (само на котела)  490 490 490 

Ширина включваща 280л. бункер 980 980 980 

Ширина  380л. бункер 1240 1240 1240 

Дълбочина на котела (мм) 969 969 969 

Височина на котела (мм)     *вкл.  Бункер 1113   /   *1220 1113   /   *1220 1113   /   *1220 

Комин (мм) 130 130 130 

Тегло (кг) 162 163 165 

Обем водна риза  (литри) 36 36 36 

Големина на контейнера за пепел (литри) 25 25 25 

Изход топла вода/Вход студена вода/Пълнене ¾ ” ¾ ” ¾ ” 

Тест репорт # 300-ELAB- 2052 Адм. управление 2054 



Дизайн на котелното помещение 
Котелното помещение за котли за биомаса трябва да бъде изпълнено в съответствие с правилата, 
определени от местните строителни кодекси, екологичните власти и инспектората по труда. Ако имате 
съмнения как да изпълните котелното си помещение, препоръчваме Ви да се обърнете към местния 
сертифициран дистрибутор на RTB за напътствие. 
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1. Стена и таван. 

2. Разстояние до стената. 

3. Подове. 

4. Площ и осветление. 

5. Комин. 

6. Въздух. 

7. Водоснабдяване. 

8. Гориво. 

9. Забранени течности и материали в котелното помещение. 

10. Разрешение, уведомяване и инспекция. 

 
 
1.Стена и таван. 
Повърхностите на тавана трябва да бъдат конструирани с материал  от клас най-малко 1. 
Ако повърхността на тавана се окаже долната страна на покрива, той трябва да бъде направен от 
незапалими материали. Стените трябва да са изградени с материал  от клас най-малко 2. 
 
2. Разстояние до стената. 
Разстоянието от котела или тръбата за изгорели газове до всеки запалим материал трябва да бъде 
достатъчно голямо, за да не се допусне температурите да надвишават 80 ° С. Това изискване се прилага 
дори ако горимият материал е покрит с незапалим материал. Ако разстоянието е по-голямо от 500  мм, 
изискването за разстояние обикновено е изпълнено. 
 
3. Подове. 
Подовете трябва да се състоят от (или да бъдат покрити) с незапалим материал под и около котела на 
разстояние най-малко 300 мм от страната на котела и на 500 мм от предната част на котела (т.е. от 
страната, където се отстранява пепелта). 
 
4. Площ и осветление. 
Котелното помещение и площта около отоплителната система трябва да са достатъчно големи, за да 
позволят лесна работа, почистване и поддръжка на отоплителната система и котелното помещение. 
Трябва да има достатъчно осветление, така че експлоатацията и поддръжката да могат да се извършват 
безопасно. 
 
5. Комин. 
Коминът трябва да бъде с дизайн, отвор и височина, които осигуряват достатъчно тяга 
за правилното излизане на димните газове.  
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако няма достатъчно тяга в комина, димът ще се задържа в комина и 
през малки пукнатини е възможно  да проникне в къщата. 



Дизайн на котелното помещение 

 
Вътрешният диаметър на комина трябва да е достатъчно голям за количеството димни газове, които 
коминът трябва да отведе. Ако вътрешният диаметър е твърде малък, това ще попречи на дима да излезе 
достатъчно бързо поради голямото съпротивление в комина. Това може да доведе до връщане на дима. 
Едновременно с това  пелетите не  изгарят напълно, поради липсата на кислород . Това може да доведе 
до следи от катран в комина, което увеличава риска от пожар в комина. 
 
Отворът на комина също не трябва да бъде прекалено голям, тъй като студеният въздух може да влезе в 
комина отгоре. Когато коминът се охлади, може да се получи кондензация и да се появят сажди в комина. 
Саждите са най-вече козметични проблеми, защото могат да проникнат през комина и да причинят грозни 
кафяви петна, които да се появяват по стените в къщата. 
 
Освен това е важно, коминът да излиза достатъчно високо над покрива, така че димът да не пречи на 
околните къщи.  
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Какви са обичайните признаци, че комина не 
работи? 
 
- Фотоклетката е черна или разтопена. 
- Пушек в бункера. 
- Топла канална шахта. 
- Димът излиза от вентилатора или котела при 
стартиране. 
  
Ако имате проблеми с комина те често са свързани с 
вятъра в определени посоки. 
Вятърът, който духа от едната страна на къщата, 
може да предизвика подналягане от другата страна 
на къщата. 
Свръхналягането и подналягането ще се опитат да се 
балансират - дори и чрез комина, ако е възможно. 
Добра идея е да се посъветвате със специалист за 
размера на комина и димоотводите, 
разположението на вратите за почистване на комина 
и т.н. 
 
6. Въздух 
Котелът за пелети трябва да може да получи 
достатъчно въздух за изгаряне. Това може да бъде 
постигнато, ако котелът за пелети е инсталиран в 
помещение с отвор за външен въздух. Размерът на 
отвора за въздух трябва да е същият като вътрешния 
диаметър на комина. Той също така трябва да бъде 
монтиран от същата страна като комина, за да 
компенсира разликите в налягането. 
 
 
 
7. Кран за вода 
В котелното помещение трябва да има кран за вода. 
Ако мощността на котела е по-малка от 60 kW, 
достатъчен е прахов пожарогасител (минимум 5 кг). 



ИНСТАЛАЦИОННИ ДИАГРАМИ  
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1. Обикновено 
Връщане на водата  чрез 
регулируем байпас  
 
Не  управлява бойлера за  БГВ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. БГВ  с 2-пътен вентил за топла 
вода 
 
Обикновено се използва, когато 
бойлера за БГВ е малък. 
 
Затоплянето на къщата се 
осигурява, докато се произвежда 
топла вода. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Правилно изпълнената инсталация гарантира, че системата функционира правилно. Трябва 
винаги да се спазват както националните, така и местните указания и изисквания. Котелът може 
да бъде монтиран на система под налягане до максимум 2,5 бара. 
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3. Бойлер за БГВ с 3-пътен 
вентил 
 
Обикновено се използва, 
когато бойлерът е голям. 
 
Къщата не се захранва с 
топлина, докато се произвежда 
топла вода. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Управление с компенсация 
по външна температура и 
слънчева инсталация за 
бойлера за БГВ 
 
 
Забележка ! 
Тази настройка изисква 
използването на разширителен 
модул за доставка на всички 
допълнителни изходи, 
необходими при 
инсталирането.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Правилно изпълнената инсталация гарантира, че системата функционира правилно. Трябва 
винаги да се спазват както националните, така и местните указания и изисквания. Котелът може 
да бъде монтиран на система под налягане до максимум 2,5 бара. 

ИНСТАЛАЦИОННИ ДИАГРАМИ  
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5. NBE Каскадна ситема 
Обикновено се използва, когато  
нуждата от  топлина е голяма. 
Могат да се комбинират до 8 
котела. 
Котлите трябва да са свързани 
към интернет и регистрирани на 
www.stokercloud.dk   
 
И след това регистрирани на  
 
www.cascade.stokercloud.dk 
 
 
StokerCloud се включва и 
изключва  от котлите и осигурява 
равномерното им натоварване. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ИНСТАЛАЦИОННИ ДИАГРАМИ  

Правилно изпълнената инсталация гарантира, че системата функционира правилно. Трябва 
винаги да се спазват както националните, така и местните указания и изисквания. Котелът може 
да бъде монтиран на система под налягане до максимум 2,5 бара. 
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ИНСТАЛИРАНЕ НА КОТЕЛА 
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Общи насоки 
 
1. Котелът трябва да бъде монтиран само от 
квалифицирани монтажници с "Сертификат 
за монтаж и сервиз на малки инсталации за 
биогориво" и трябва да бъде инсталиран в 
съответствие с указанията на AT за 
техническо оборудване - B.4.8 (приложимо 
само за  Дания) 
 
2. Котелът не трябва да се монтира върху 
горими повърхности. 
 
3. На коминната тръба над котела трябва да 
бъде монтирана вратичка за почистване с 
дължина 500 мм над котела, за да може 
лесно да се демонтира касетата на 
контролера, намираща се в задната част на 
котела. Неизолираните димни тръби трябва 
да се сведат до минимум. Наклонете 
тръбата за дим на 45 градуса, за да сведете 
до минимум натрупването на прах в 
коминната тръба. 
 
4. Тягата на комина трябва да е минимум 5 
паскала и да бъде стабилна. Не трябва да 
възниква свръхналягане. Необходимо е да 
инсталирате регулатор на тяга.  Не 
използвайте регулатор на тягата, ако към 
комина е монтирана печка или дървен 
котел.  
 
5. Котелът трябва да бъде монтиран с  
регулируем байпас 
 
Забележка ! 
Може да загубите гаранцията си, ако не 
успеете да инсталирате лицензиран 
регулируем байпас 
с вашата система. 
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RTB бункер     
  120   220   320   400 
Широчина (Бункер)               300 мм                     500 мм   700 мм   700 мм 
Широчина (Котел+ Бункер)  806 мм                   1006 мм                    1206 мм                    1506 мм 
Височина                     1337 мм                                       1337 мм                    1337 мм                    1737 мм 
Дълбочина  854 мм                     854 мм   854 мм   854 мм 
Капацитет на резервоара* 120 кг   220 кг   320 кг                     400 кг 
Съвместим с RTB:  10+16+30 kW  10+16+30 kW  10+16+30 kW    50 kW 
 
*Резултатите варират в зависимост от качеството на пелетите. 
 
  
 
 
 
 
 
 
    
RTB Бункер с Вакуумен 
Транспорт    
  120 VAC   220 VAC   320 VAC   400 VAC 
Широчина (Бункер)     300 мм   500 мм   700 мм   700 м 
Широчина (Котел+Бункер)  806 мм                    1006 мм                    1206 мм                    1506 мм 
Височина                    1408 мм                    1408 мм                    1408 мм                    1908 мм 
Дълбочина     854 мм   854 мм   854 мм   854 мм 
Капацитет на резервоара*  120 кг   220 кг                      320 кг   400 кг 
Съвместим с RTB  10+16+30 kW  10+16+30 kW  10+16+30 kW    50 kW 
 
*Резултатите варират в зависимост от качеството на пелетите. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
RTB Каскадна система с двоен бункер     
   250 Двоен  500 Двоен   220 Двоен   320 Двоен   
Широчина (Бункер)    1200 мм  1600 мм     500 мм   500 мм   
Широчина (Котел+Бункер)                         1512 мм                    2112 мм   
Височина    1000 мм  1000 мм                    1337 мм                    1737 мм   
Дълбочина    600 мм    800 мм     854 мм   854 мм   
Капацитет на резервоара*   250 кг    500 кг     220 кг   320 кг   
Съвместим с RTB   10+16+30+50+80kW  10+16+30+50+80kW           10+16+30 kW  50 kW   
Подготвен за вакуумен транспорт      
 
*Резултатите варират в зависимост от качеството на пелетите. 
   

RTB Пелетен бункер: 
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BS+ Бункер     
  280   380    
Широчина (Бункер)               490 мм                      750 мм    
Широчина (котел + бункер)   980 мм                    1240 мм                    
Височина                    1220 мм                    1220 мм                    
Дълбочина    969 мм                      969 мм    
Капацитет на резервоара*   180 кг    250 кг    
Съвместим с BS+     10+16+25 kW  10+16+25 kW             
 
*Резултатите варират в зависимост от качеството на пелетите. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
    
Стандартен бункер 
   
  60x60   80x80   60x60 доп.  80x80 доп. 
Широчина    600 мм   800 мм   600 мм   800 
мм   
Височина                    1000 мм                   1000 мм   250 
мм                      250 мм 
Дълбочина   600 мм   800 мм   600 мм   600 мм 
Капацитет на бункера*  120 кг   150 кг                      60 кг   100 кг 
Съвместим с   всички модели  всички модели          60x60 Бункер   80x80 Бункер 
 
* Резултатите варират в зависимост от качеството на пелетите   
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Горе описаните бункери не се считат за стандартни 
 

BS+ Пелетен бункер 
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Вакуумната система за дървесни пелети прави лесно  персонализиране формата на доставка за вашата 
система. Ето няколко примера за начините за конфигуриране на вашия вакуумен транспорт. 

 

 

 

Голям силоз, 3-5 тона с вакуумен транспорт до RTB бункер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голям силоз, 3-5 тона с вакуумен транспорт до стандартен бункер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашно изработено съхранение с вакуумен траспорт до RTB бункер. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Домашно изработено съхранение с вакуумен траспорт до стандартен бункер. 
 

 

 

 

Вакуумен транспорт 
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Може да има инсталирана фабрична инсталация на изходите L5-L6 L7 L8 L9-L10-L11-L12-L13. 

 

 

Диаграма за свързване: 
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Диаграма за свързване: 
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ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА НА 

СВЪРЗВАНЕ: 

19 

Преглед на връзката 

  ВХОД ИЗХОД  ФУНКЦИИ 

110-230 PE-N-L   110-230 Volt AC 

SAFETY THERMOSTAT L-L Предпазен термостат 

MOTOR   PE-N-L1 Външен шнек 

BURNER   PE-N-L2 Вентилатор 

BURNER   PE-N-L3 Вътрешен шнек 

BURNER   PE-N-L4 Запалване 

EKSTRA 1   PE-N-L5 
Циркулационна помпа (може да се настрои и на 

друго оборудване) 

EKSTRA 1   PE-N-L6 
Почистване на компресора (може да се настрои и 

на друго оборудване) 

EKSTRA 2 PE-N-L7 Шнек за обезпрашаване 

EKSTRA 2 PE-N-L8 Допълнителен изход за оборудване 

EKSTRA 3 PE-N-L9 Клапан за компресор на котел 1 

EKSTRA 3 PE-N-L10 Клапан за компресор на котел  2 

EKSTRA 4 PE-N-L11 Избирателен изход 

EKSTRA 5 PE-N-L12 Избирателен изход 

EKSTRA + PE-N-L13 Избирателен изход 

BUS GRD, TX, RX,   Разширителен модул 

ILT V1, V, V2 02 контрол 

CONTACT K-K1   Външно включване/изключване 

CONTACT K-K2   Свободно 

PULS  P-P1   Налягане 

PULS  P-P2 Соларно затопляне 

PULS  P-P3 Свободно 

DISTANCE -, SIG, +   Датчик за разстоянието на бункера 

LAN RJ45   Интернет връзка 

TEMP. T- T1    Температура на котела 

TEMP. T – T2   Температура на дима 

TEMP. T – T3   Връщаща температура на котела 

TEMP. T – T4   Температура на БГВ 

TEMP. T – T5   Външна температура 

TEMP. T – T6   Свободно 

TEMP. T – T7   Сензор за налягане на компресора 

EKS / FOTO T – T9   Отоплителна сензорна горелка 

EKS / FOTO T-T10 Фото сензор горелка 
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ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ 

20 

Контролерът поддържа следното оборудване. Помощ при извършване на корекции, почистване и 
познания. 

Включено с  RTB 
Сензор за температура на дима: 
Прочетете текущата температура 
на дима показана на дисплея. 
 
 
Разширителен модул: 
Получете допълнителни 10 
изхода за оборудване. 
Подготвено за 02 контрол. 
 
 
 
Комплект за контрол на 
кислорода: 
Регулира количеството кислород 
в димните газове. Регулира 
количеството на дървесните 
пелети и въздуха в съответствие 
с желаните О2 %. 
 
 
 
Комплект за приоритет на топла 
вода: 
Произвежда топла вода само 
когато е необходимо. Затваря 
бойлера за топла вода, когато 
къщата се отоплява. 
Комплектите са налични с 2 или 
3-пътен моторизиран вентил. 
 
 
Малък комплект за система за 
почистване на компресора: 
Почиства ефективно главата на 
горелката при високо налягане. 
С този комплект трябва да 
използвате собствен компресор.  
 
Включено с RTB 
Голям комплект за почистване 
на компресора: 
Почиствайте ефективно главата 
на горелката при високо 
налягане с компресор с нисък 
шум. 
 
 
Слънчево отопление: 
Използвайте контролера на 
горелката за пелети, за да 
стартирате вашата соларна 
система. 

Външен температурен сензор: 
Спира горелката през външен 
температурен датчик. 
 
 
 
Ламбда сонда: 
Модул за разширения. 
 
 
 
 
 
Комплект: Дебитомер 
Вижте моментния дебит на 
дисплея и изчислете текущата 
консумация на енергия за къщата. 
 
 
 
 
 
Датчик за нивото на пелетите в 
бункера: 
Показва на екрана на контролера 

колко гориво остава в бункера. 

 
 
 
Вентилатор за димни газове: 
Нямате необходимата тяга в 
комина ? Скоростта на 
вентилатора може да се 
синхронизира с мощността на 
горелката. Може да се свърже към 
контролера на горелката. 
 
 
Комплект за управление с  
компенсация по външна 
температура: 
Поддържа висока температура на 
котела и регулира  температурата 
на подаване  спрямо външната 
температура. 
 
 
 
 
Безжичен термостат: 
Спира горелката за пелети с 
термостат.  
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За да получите своя пелетен котел на Stokercloud, свържете го с 
външен безжичен рутер, който е свързан към интернет. Преди да 
започнете, се уверете, че знаете името (SSID) на рутера си и паролата, 
която ще използвате. 

 

Свързване на горелката през мрежата: 

1. Отворете безжичния дисплей и се свържете към вашата горелка. 

2. Изберете Setup> свържете го към Stokercloud 

3. Изберете желания безжичен рутер в списъка и след това въведете 
паролата на вашия рутер. 

4. Ще получите потвърждение от приложението, когато контролерът е 
успешно свързан към безжичния рутер. 

Създаване на акаунт в Stokercloud 

5. Идете на www.stokercloud.dk  и намерете своята конзола чрез 
падащото меню, алтернативен вариант – въведете серийния номер на 
контролера в търсачката? 

6. Влезте, като използвате серийния номер на контролера и номера на 
паролата (намира се на етикета на контролния пакет) и следвайте 
инструкциите. 

 

7. Въведете желаното потребителско име и парола, и лична 
информация. 

 

Вашият пелетен котел е вече онлайн и винаги можете да го намерите 
на www.stokercloud.dk , като изберете номера на контролера в 
списъка от падащото меню. По същия начин можете да се свържете 
към пелетен котел от приложението, дори ако безжичният ви дисплей 
не е в локалната мрежа. Например от колата или вилата. 

 

Съвет: Уверете се, че има ярка синя светлина до слота за SD карта. 
Мигаща светлина е индикация, че вашата горелка не е свързана към 
интернет и трябва да проверите вашия рутер. Ако лампата не свети, 
вашият безжичен рутер не е свързан към интернет. Проверете дали 
вашият рутер е включен и функционира правилно.  
 

 

 

СВЪРЗВАНЕ КЪМ ИНТЕРНЕТ 
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http://www.stokercloud.dk/


 

1. Въведете местожителство.  

   Това ще бъде показано на  www.stokercloud.dk,  

   ако не искате другите да видят точното местоположение на вашата система , просто  

   преместете малко пинчето (както е показано на илюстрацията). 

   След като конфигурацията ви бъде запазена ще имате собствена уеб страница  

    и системно табло на Stokercloud.  

    След кратък период от време ще може да видите данните от своята горелка. 

     

 

    Искате ли данни на мобилното си устройство? 

    Изтеглете приложението си за следните устройства: 

 

 

    Android Play, за android телефон, търсете ”StokerKontrol” 

 

 

    ITunes for iPhone мобилен телефон, търсете”StokerApp” 

 

 

    For Windows мобилен телефон, търсете ”StokerKontrol” 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ИНТЕРНЕТ ВРЪЗКА 
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CLOUD SERVICE: 

23 

Как работи: 
 
- NBE наблюдава аномалиите във вашите графики. 
 
- Ако е необходимо, NBE ще се свържи с вас по електронната ви поща  
и ще поиска вашето разрешение да направи оперативна промяна. 
 
- NBE оценява графиките и моделите на вашата горелка и прави 
корекции въз основа на наблюденията. 
 
- Промените във Вашите настройки винаги могат да бъдат преглеждани 
 чрез вашата LOG ситема. 
 
- След като го настроите, трябва да изглежда така: 
 
 
 
NBE’s Cloud Service гарантира: 
- Най-малък брой електрически запалвания. 
- Най-доброто възможно PI регулиране. 
- Оптимизирана система за вашата къща. 
- По-ниска консумация на дървесни пелети. 
- Сигурност във всекидневния си живот. 
- Последните актуализации на контролера. 
 
 
 
 
 
 
 

Ако горелката ви се регистрира онлайн чрез нашия уебсайт www.stokercloud.dk, можем да ви помогнем да 
държите под око системата. Ако се случи нещо неочаквано, като прекалено много запалвания, нестабилна 
работа, неправилно PI регулиране и т.н., тогава имаме възможността да Ви помогнем ONLINE. 
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След като системата бъде сглобена, напълнена с вода, свързана със захранването, 
и напълнена с пелети са необходими няколко основни настройки на горелката. 
Това включва: 
 I. Калибриране на външния шнек чрез претегляне на дървесните пелети и 
II. Регулиране на настройката на вентилатора при 10%, 50% и 100% мощност 
  
I.Претегляне на пелетите 
1. Отделете  маркуча от спускащата тръба на горелката и прикачeте     
 найлонова торба или подобно под тръбата 
2. Отидете на System>Manual>External Auger> ON. Това ще задейства външния шнек. 
Оставате шнека да работи около 15 минути. Това ще гарантира, че шнекът е напълно запълнен  
и ще позволи по-прецизно претегляне по-късно. След като приключите, изпразнете  
пелетите от найлоновата торба и прикачете празната торбичка към тръбата. 
1. Отидете на Hopper menu> Force external auger>Force auger 6 min  за да активирате  
360 секундов тест. Дървените пелети ще започнат да се разпръскват. 
1. Когато тестът приключи, махнете найлоновата торба, и претеглете само пелетите на кухненската скала. 
Въведете теглото в  контролера като отидете в Hopper menu >Auger capacity/6min> enter “pellet weight”. 
II Регулиране на вентилатора 
1. Включете системата, като натиснете ON/OFF бутона на таблета.        
2. Отидете на  Boiler menu>Regulation menu > set Min power = 100 % and Max Power = 100 %. Това ще 
блокира мощността на 100 % мощност. Оставете за 15 минути, докато горелката достигне 100 % мощност. 
(Бележка: при заключване на мощността на 50 % мощност, настройте Min & Max power = 50 %. По 
същия начин, при заключване на мощността на 10 %, задайте Min & Max power = 10 %). 
3. Направете измерване на CO2 или 02% в комина с помощта на анализатор на димните газове (или ако на 
вашия системен комплект е налице O2 контролен метод, за да ПОКАЖЕТЕ САМО) и контролирайте, че 
CO2% или 02% при 100% са в диапазона до стойностите, показани в таблицата по-долу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ако стойността на 02% е твърде ниска (или подобно, ако C02% е твърде висока) в сравнение със 
стойностите на схемата, увеличете скоростта на вентилатора, за да увеличите 02% и да намалите C02% при 
горене. По същия начин, за да намалите O2% и да увеличите C02%, намалете скоростта на вентилатора. 
За да настроите скоростта на вентилатора, отидете в менюто Boiler >Fan menu>Speed at 100 % power и 
регулирайте скоростта на вентилатора с няколко % наведнъж. Позволете за няколко минути корекцията да 
влезе в сила. Отбележете, че получените стойности са в диапазона до стойностите, показани в таблицата 
(Забележка: в менюто Fan можете да намерите и скоростта на вентилатора при 50% и 10% мощност). 
4. Повторете стъпките 1-3, за да регулирате скоростта на вентилатора при 50% и 10% мощност. 
5. След регулиране на вентилатора на 100%, 50% и 10%, отидете на Regulation 
Menu and set min power = 10 % and max power = 100 %. Започнете нормално управление. 
Забележка: Имайте предвид, че поради дозите на шнека, отчитането на C02 на CO 2 измерването никога 
няма да бъде 100% стабилно. 

СТАРТИРАНЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ 
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Почистването трябва да се извърши според нуждите.  
Има голяма разлика в зависимост от настройките на конструкцията, регулирането и качеството на 
дървесните пелети, за това колко често трябва да се извършва поддръжка. Таблицата за поддръжка е само 
показателна и важи за RTB системите! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изключете горелката във връзка с почистването. 
Изключете контролера и го оставете да се охлади за приблизително 5 минути. След като горелката е 
напълно изключена , 
тя е готова за почистване. Изключете горелката, премахнете предпазителя и извадете горелката от 
котела, за да може лесно 
да се работи. 
 
Контейнера за пепел. 
Пепелният съд трябва да бъде изпразнен от пепелта, която от своя страна лесно може да се използва като 
тор. 
   
      Никога не изхвърляйте топла пепел в кошчето за боклук, оставете го да се охлади в метална кофа. 
Топлата пепел  
      може да почне да гори, ако се получи въздух (02) 
  
      Не забравяйте да монтирате контейнера за пепел правилно след изпразването му, в противен случай 
димът може да отиде  назад!  
 
Главата на горелката. 
Oтстранете всяка пепел от решетката. Отстранете остатъците от пелети под решетката на горелката.  
Избършете фотосензора. 
Уверете се,че във вентилатора няма нищо и че той може да се върти свободно.   
 
Бункер. 
Тъй като пелетите естествено съдържат прах, от време на време трябва да изпразните бункера 
напълно.Колкото повече прах има в бункера, толкова по-малко ще подава шнека и толкова по-нестабилна 
ще е дозировката. Котелът ще излезе извън регулиране с по-голям риск от престой. Колко често трябва да 
изпразвате бункера зависи и до голяма степен от качеството на пелетите, които използвате.   
 
Стартиране след почистване. 
Сглобете отново системата и включете контролера, като горелката ще се стартира автоматично. 

СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА 
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Събрахме най-типичните решения за малък проблем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ 
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Проблем. Възможна причина. Възможно решение. 

Аларма горещ вал Пепел в главата на горелката. Повече въздух за горене. 

Обратно налягане в бойлера. Почистете котела и т.н. 

Няма налягане в комина. Увеличете височината на комина 

  Често почиствайте главата на горелката. 

  Преминете към по-качествени пелети. 

Пушек в бункера. Пепел в бункера. Почистете котела и т.н. 

Димни изпускания Няма налягане в комина Изолирайте димната тръба. 

Увеличете височината на комина. 

Поставете облицовка в комина 

Увеличете температурата на дима, отстранете 
полурегулиращите решетки от котела. 

Дефектeн датчик на вала на помпата. Променете температурния сензор на печата на 
горелката. 

Неблагоприяни условия на вятъра Увеличете височината на комина. 

Затворете врати и т.н. 

Направете прием от същата страна като комина. 

Аварийно запалване Дефектно запалване. Сменете електрическия възпламенител с нов. 

Запалването се намира на погрешно място. Монтирайте го правилно. 

Гредата на горелката е поставена неправилно. Монтирайте го правилно. 

Твърде високо налягане в комина Инсталирайте въздушен стабилизатор в комина. 

Задайте електрическо запалване. 

Намалете скоростта на вентилатора по време на 
запалването. 

Спрете вентилатора Проверете дали вентилаторът работи, ако е 
необходимо го сменете с нов. 

Аларма температура на бойлера Дефектен температурен сензор Сменете температурния сензор. 

Температурния сензор е паднал от котела. Монтирайте го правилно, свържете сензора с 
кабелна връзка. 

Мощността е твърде ниска в сравнение с 
къщата. 

Направете нови настройки на горелката. 

Направете граница на алармата надолу. 

Ако е възможно, добавете повече енергия към 
горелката. 

Изход за алармен мотор Токов удар на ел.мрежа Захранване на горелката от друга 
електропреносна мрежа 

Релето  е дефектно Изпратете контролера за поправка 

Аларма: без гориво  Бункера е празен Напълнете бункера с дървесни пелети и 
рестартирайте. 

Пламъкът е в действие Направете нови настройки на горелката. 

Фото сензора е дефектен Сменете фото сензора с нов. 

Нестабилно подаване на гориво Празен шнек / бункер за стърготини. 



ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ 
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Проблем. Възможна причина. Възможно решение. 

Няма захранване към 
контролера 

Дефектен предпазител в 
контролера. Сменете предпазителя с нов. 

Термостатът за безопасност не 
е активен. Свържете отново,като натиснете червения бутон.  

Напрежението в контролера е 
твърде големо. Изпратете контролера за поправка до NBE. 

Горелката изключва 
защитата от остатъчен 
ток 

Електрическото запалване е 
дефектно Сменете електрическото запалване с ново. 

Електрическо изпускане в 
компонент. 

Забележете, когато устройството за остатъчен ток се 
деактивира, сменете компонента. 

Оголени кабели Проверете кабелите, ако е възможно ги изолирайте. 

Твърде висока 
консумация на пелети Слабо изгаряне  Направете нова настройка на горелката. 

Твърде високо налягане в 
комина 

Инсталирайте въздушен стабилизатор в комина. 
 

Неизолирани тръби в 
инсталацията. Изолирайте с изолация за тръби. 

Твърде много 
електрически 
запалвания 

Потокът в системата е 
променлив. 

Нагласете регулираната под налягане 
циркулационната помпа, на постоянно налягане. 

Нестабилен външен термостат. Задайте ”External wait” в контролера.  

Неизгорели пелети в 
пепелта Слабо изгаряне Направете нова настройка на горелката. 

Гредата е поставена 
неправилно. Монтирайте го правилно. 

Твърде много пелети на 
решетката. Направете нова настройка на горелката. 

Вентилаторът е настроен 
твърде високо. 

Направете нова настройка на горелката. 
 

Твърде високо налягане в 
комина 

Инсталирайте въздушен стабилизатор в комина. 
 

Пепел на решетката 
Почистването на вентилатора 
не е достатъчно. Регулирайте вентилатора % нагоре, за да почистите 

По-често почиствайте механичната решетка. 

Ниско качество на пелетите Сменете доставчика 

   Монтирайте почистващ компресор 

Сменете решетката с по-отворен модел. 

Изгаряне на мазнините. 
Регулирайте вентилатора нагоре с мощност 10, 50 и 
100%. 

Регулирайте захранването на горелката в 
"автоматично изчисление". 

 Кондензация в котела 
Твърде ниска температура на 
комина. Вижте стр. 27 за кондензацията на димните газове. 



Когато котелът има изключително висока ефективност > 93%, температурата на димните газове е 
естествено ниска. Типичната загуба на дим е само 2-3%. Това създава по-големи изисквания към вашия 
комин и как да се адаптира котел към съществуващата инсталация. Важно е, ако имате конденз, за да 
го предотвратите; в противен случай рискувате да развиете сажди в комина и корозия в котела. 
Забележка: Дори в котела да има вода, то може да се дължи на кондензация от комина. 
 
 
 
 
Неща, които могат да предотвратят кондензацията в котела и комина. 
 

1.   Висок комин > 5м. 

      Осигурява добро налягане при всякакви условия. 

2.   Малко сечение на комина 125мм – 150мм. 

      Осигурява по-добър поток и може да "носи" повече влага. 

3.   Къса неизолирана тръба за дим < 0,5м. 

       Не удължавайте излишнокоминната тръба . 

4.   Регулотар на тягата.  

      Стабилизира течението и осигурява комина със сух въздух.. 

5.   Висока температура на котела >70C градуса . 

      10 градуса покачване на температурата на котела дават 10 градуса повече 

       температура на дима. 

6.   Подходяща температура на връщане > 55C градуса. 

      В котела може да се получи конденз когато повърхностите на топлообменника са под 47 градуса. 

7.   Отопляемо котелно пространство. 

      Намалява охлаждането на котела и димната тръба 

8.   Повече кислород при горене. 

       Увеличава въздушния поток в котела и носи повече влага, 1% повече кислород струва прибл. 0,5% 
ефективност. 

9.   Премахнете турбулатора на котела. 

      Намалява съпротивлението на котела и прави комина да работи по-добре. Температурата на газа 
обикновено се увеличава до                приблизително 100 градуса. След изваждането на турбулаторите 
горелката трябва да се регулира отново. 

 10. Дръжте котела винаги отопляем.  

      Ако използвате приоритет на БГВ в управлението и котелът започва да става студен при всяко 
стартиране, то котелът не успява да        изсъхне при всяко стартиране..  

11. Монтирайте вентилатора за изгорели газове на комина. 

      Помага на потока по правилния начин, от CHIP 6.82 може вентилаторът да бъде свързан директно 
към контролера. 

  

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА КОНДЕНЗАЦИЯ НА 

ДИМНИТЕ ГАЗОВЕ 
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СТРУКТУРА НА ТАБЛЕТНОТО 

МЕНЮ:  
Контролер версия V13 с таблетка. 

27 

Можете да изберете параметрите, 
които искате да проследявате на 
таблото за управление, като 
отворите менютата на системата / 
екрана 

Иконите за изход 
показват работното 

състояние на 
оборудването. 

Данните за времето се 
изтеглят автоматично, ако 
контролерът е онлайн и е 

регистриран на 
www.stokercloud.dk. 

Избирането на икона за 
изход показва по-подробна 

информация. 
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Подменютата могат да бъдат 
намерени при достъп до 

главно меню. 

Изберете? за да изтеглите 
помощния текст за 

параметрите. 

38 
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! 
Под таймера за котел можете 
да избирате между ON, OFF 

или нощна редукция. 

В рамките на времето за 
БГВ можете да избирате 

между  On/Off по време на 
таймера. 

29 
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Изберете периоди от 
графики до 48 часа 

Изберете, за да видите 
графиките за данни за 

времето. 

Изберете данни за  
графиката. 

Изберете цвят на 
линейната графика 

Синята графика показва 
консумацията на БГВ. Зелен = 

топлинна консумация 

30 
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Данни за времето 

9999 / Andeby 
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Ръчното управление на 
изходите се използва за 

тестване на функционирането 
на оборудването. 

Показва промените в 
настройките 

Показва промени в 
състоянието на операциите 

Предоставя информационни 
съобщения. 

РЕГИСТРИРАНЕ 
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Родителското заключване може да 
бъде активирано, за да се 

предотвратят нежелани промени в 
системата ви. 



ГАРАНЦИ Я 

Всички продукти, закупени от NBE, са обхванати от действащия Датски Закон за покупките. 
Това включва 6 месеца гаранция за продуктите, валидни от датата на получаване. 
С приключването на гаранционната регистрация се предоставя 2-годишна гаранция. 

Ако закупите RTB от оторизиран дилър и регистрирате вашият бойлер онлайн, както и платени годишни 
сервизни посещения, гаранцията може да бъде увеличена до 36 месеца за техниката и до 10 години за 
водосъдържателя на котела. 

Варианти за гаранционен срок на съоражението: 
Клиентите го инсталират сами 6 месеца/без нагревателя/ 
Водопроводчик инсталира котела ( нео торизиран) 6 месеца/без нагревателя/ 
Оторизиран дилър инсталира котела + Онлайн на StokerCloud регистрация 12 месеца/без нагревателя/ 
Оторизиран дилър инсталира котела + Онлайн на StokerCloud регистрация 
+ платени годишни посещения 36 месеца/без нагревателя/ 
Оторизиран дилър инсталира котела + Онлайн на StokerCloud регистрация 
+ платени годишни посещения 10 години* 

* само за водосъдържателя 

Гаранционните  условия са описани в сервизната книжка. 

Сервизни центрове: 

София: 02/9697116 ; 0885 573 399 

Пловдив: 032/961951 

Бургас: 056/525701 

Варна: 052/509637 

В.Търново: 062/647971 

Плевен: 064/823037 

Русе - Терм ООД: 0898 544661 

Сливен - Био Клима: 044/623108 ; 0888720048 

Благоевград - Ема Терм: 0889 798954 

Хасково - Термоват: 038/605980 ; 0888302680 



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 

No. : 0112-2016 

Долуподписаният, представляващ следния производител 

Производител : NBE производство A/S 

Адрес : Kjeldgaardvej 2. DK9300 Saeby Denmark 
или представляващ упълномощения представител на производителя, посочен по-долу 

Упълномощен представител : БГ ТЕРМ ООД 

адрес : гр. София, бул. "Академик Стефан Младенов" 54 

с настоящото декларира, че продуктът 

Идентификация на продукта: 
Пелетни системи: 
B S + 10 = B S + 16 = B S + 25 
R T B 10=RTB 10 V A C 5 

R T B 16=RTB 16 V A C 5 

RTB 30= RTB 30 V A C 5 

RTB 50= RTB 50 V A C 5 

R T B 80. 

е в съответствие с разпоредбите на следната (ите) директива (и): 
(включително всички приложими изменения) 

Референция N; Име: 
EN303-5:2012 
2006/95-EC 
2QQ4/Q8-EC 
97 23 EEC 
2006/42-EC 
Изпълнителна заповед 

Европейска норма 
Ниска: Директива за напрежението 
Директивата за ЕМС (EMCD) 
Директивата за оборудване под налягане 
Директивата за машините 
Nr. 612 " 

и че посочените по-горе стандарти и / или технически спецификации са били приложени. 

Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: 14 



БГ Терм ООД 

официален вностител и сервиз 

 

сервизна мрежа: 

  

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 

 

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

  

национален денонощен телефон за сервиз 0885 573 399 

 


