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Компактен пелетен котел под налягане TOBY 

20-50 KW 

УПЪТВАНЕ за употреба и монтаж
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1. Основнa информация за котела

Мерките на чертежа са даени в следния ред: TOBY 20 / TOBY 30 / TOBY 50. Първият 

чертеж е на TOBY 20, вторият на TOBY 30, a третият на TOBY 50. Ако е дадена само една 

мярка, то тя е еднаква и за трите модела. 

Подаващата и връщащата тръби на котела се намират от лявата страна на котела 

(гледано отпред). Подаващата тръба е означена с червен цвят, а връщащата тръба със 

син. На връщащата тръба се намира и кранче за пълнене и изпразване на котела. До 

него се стига като се отвори решетестият отвор на кожуха на котела. През същия отвор 

се стига и до мотора на шнековия механизъм. От дясната страна на котела, гледано 

отпред, се намира предвиденият за димоотвод отвор, към който се прикрепят 

димоотводни елементи, които да свържат котела с комина. Алтернативният 

димоотводен отвор се намира на задната страна на котела. И в двата случая става 

въпрос за капачки на ламаринения кожух на котела, отстрани или отзад, които се 

изваждат лесно, за да се монтира димоотводът.  
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Части на котела гледано от предната лява страна: 1. Голяма врата (за почистване на 

главната горивна камера и горивната скара).  2. По – малка врата (за почистване на 

пространството под тръбния топлообменник на котела) заедно с ръчка за изтръскване 

на турболаторите. 3. Плъзгаща се (маскирана) врата. 4. Контролен панел (автоматика) 

на котела. 5. Капак на отвора за слагане на пелетите в бункера. 6. Голям бункер за 

пелети. 7. Връзка между големия и малкия бункер. 8. Защитна мрежичка. 9. Подаваща 

тръба. 10. Връщаща тръба. 11. Малък букер за пелети. 12. Термостат. 13. Отвор за 

достъп до мотора и кранчето за пълнене и изпразване на водата от котела. 14. Сензор 

за налягане. 15. Мотор  на шнековия механизъм за пелети. 16. Кранче за пълнене и 

изпразване на водата от котела. 17. Нагревател. 18. Защитна ламарина. 
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Части на котела гледано от дясната страна: 19. Вентилатор. 20. Изход за димните 

газове. 21. Врата за достъп до автоматиката на котела (електронната платката) и до 

вентилатора. 22. Горен капак на топлообменника. 23. Входове за кабелите.  

1.1 Технически характеристики спрямо EN 303-5 

Базова мощност на моделите 
TOBY 

20 KW 30 KW 50 KW 

Обхват на мощността на котела 5 – 20KW 9,5 – 31,7 KW 16 – 50 KW 

Тегло на котела  298 kg 338 kg 480 kg 

Подаваща/Връщаща тръба 
(цолаж) 

1‘‘ 5/4‘‘ 5/4‘‘ 

Пълнене/ Изпразване (цолаж) 1/2‘‘ 1/2‘‘ 1/2‘‘ 

Отвор на димоотвода (Ф) 120 mm 120 mm 120 mm 

Температура на изходните димни 
газове 

140 ˚С 140 ˚С 160 ˚С 

Капацитет на бункера за пелети 120 kg 150 kg 200 kg 

Разход на пелети при минимална 
мощност 

Мин. 1 kg/h Мин. 2,18 kg/h Мин. 3,2 kg/h 

Разход на пелети при максимална 
мощност 

Макс. 4 kg/h Макс. 7,17 kg/h Макс. 10 kg/h 

Необходима тяга на комина 10 Ра 14 Ра 16 Ра 

Вместимост на вода в котела 62 lit 80 lit 114 lit 

http://www.cvisiontech.com


6 
 

Напрежение 220  V 50 Hz 220 V 50 Hz 220 V 50 Hz 

Разход на електроенергия при 
запалване на котела 

400 W 400 W 400 W 

Разход на електроенергия при 
режим на работа на котела 

100 W 100 W 100 W 

КПД (по отношение на водата) 90% 90% 90% 

Енергиен клас на котела 5 5 5 

 

 

1.2 Описание на продукта 

 

 В екологично и технологично отношение котлите TOBY предствляват най – 

приемливото и най – ефикасно решение за отоплението на дървени пелети 

достъпно на нашия пазар. 

 Котлите TOBY са с приятен външен вид и компактни размери и като такива са 

подходящи за вграждане в помещенията на дома Ви или в котелни помещения. 

 Горивната камера на котела е под налягане със строг контрол на количеството 

необходим въздух, резултатите при горене са оптимални. 

 Вътрешният казан на котела е направен от стоманена ламарина с дебелина 5 

mm, a стените, които не са в допир с огъня, са с дебелина 4 mm. 

 Коефициентът на полезно действие (КПД) е допълнително увеличен (90%) и 

благодарение на големия тръбен топлообменник и триходовото движение на 

димните газове. В тръбния топлообменник има три турболатара направени от 

спираловидно навита шина, с което допълнително се повишава ефективността 

на котела. По КПД  превъзхожда горелката на пелети благодарение на 

горивната камера, която е предназначена да работи единствено на пелети, за 

година можете да спестите и до 20% гориво. 

 TOBY  e идеално допълнение към система, в която вече има котел на твърдо 

гориво. Бункерът за пелети се намира над горивната камера и заема малко 

място. 

 От бункера до горивната камера пелетът стига благодарение на шнековия 

механизъм, който избутва пелета, за да падне в тръбата, която го отвежда до 

горивната камера. По този начин бункерът и горивната камера са физически 

напълно разделени, което възпрепятства преминаването на пламъка към 

бункера на котела. За всеки случай термостатът на шнековия механизъм пречи 

на евентуалното връщане на пламъка. 

 Чистенето на котела е сведено до абсолютния минимум, когато се работи с 

твърдо гориво, почиства се един път седмично, а при работа с 

висококачествени пелети на всеки 15 дни. 
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 Котелът TOBY покрива и най – строгите екологични  изисквания засягащи 

емисиите на вредни частици (сертифициран в Италия, в института KiWa, както и 

в машиностроителния факултет на университета в Ниш, Сърбия). Всички 

емисионни стойности са в рамките на референциалните стойности за най – 

високия клас котли (клас 5). ТОBY 30 изпълнява всички условия за финансиране 

в държавите и регионите от Европейския съюз, където има програми за 

финансирането на закупуване и използване на възобновяеми източници на 

енергия. 

 Котелът разполага с тройна система за сигурност: Странична врата против 

неочаквано силно налягане в горивната камера, термостат на шнековия 

механизъм, който пречи на пламъка да се върне, сензорът за налягане на 

горивната камера спира работата на мотора и дозирането щом се отвори 

долната врата на котела. 

 

2. Препоръки за транспортирането и складирането на котела 

2.1 Транспортиране  

! Котелът винаги трябва да бъде във вертикално положение  

! Преобръщането на котела при транспорт или вграждане представлява сериозен риск, 

който може да доведе до повреди. 

! Забранено е слагането на един котел върху друг. 

! Котелът може да се складира само в затворени помещения без влиянието на външни 

атмосферни фактори. Влагата в помещението също не бива да надвишава критичните 

стойности от 80%, за да не се образува конденз. Температурата в помещението може 

да варира от 0˚С до 40˚С. 

 

! При разопаковане на котела проверете дали боята на кожуха на котела не е 

одраскана и дали всички части на котела са на мястото си. 

2.1 Комплект на котела  

! С котела се доставят следните части и документи: 

 Комплект за чистене 

 Гаранционна карта и упътване за употреба на котела 

 Автоматика на котела (интегралната част на котела) 

 Кранче за пълнене и изпразване (монтирано на връщащата тръба под кожуха), 

удължител с упътване в пликче 
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! С котела НЕ СЕ ДОСТАВЯТ задължителните части за свързване и функциониране: 

 Термоманометър и групата обезопасяващи елементи – предпазен вентил 

под налягане, автоматичен обезвъздушител и манометър 

 Смесителен вентил против вътрешна кондензация 

 Съпътстващата котела арматура 

 

3. Уводни забележки 

! Потребителят е длъжен да спазва строго упътването за употреба. В противен случай 

гаранцията и евентулани последвали повреди няма да бъдат признати. 

! Водната риза на котела е изпробвана в нашия изпитателен център с налягане от 6 bar. 

! Строго съблюдавайте по време на работа да не се стигне до затваряне на вентила и 

гръмване на котела вследствие на разширяването на водата. В този случай гаранцията 

не се признава. 

! При първото стартиране на помпата, както и в началото на отоплителния сезон, 

задължително рестартирайте циркулационната помпа механично. 

! Редовно чистете горивната камера на котела. 

! При запалване на котела съществува възможност от навлажняване или прокапване в 

горивната камера и комина на котела. Ако налягането в инсталацията е постоянно, 

въпросното явление представлява конденз, а не теч в котела. Причината за 

кондензацията е голямата температурна разлика между подаващата и връщащата 

тръба и е последица от следните грешки при проектирането: 

 Ако е вграден котел с мощност по – голяма от тази на инсталацията, 

 Не е монтиран смесителен вентил против вътрешна кондензация, 

 Вратата на котела не е добре затворена или пепелникът не е добре поставен 

(постъпва повече въздух, отколкото е необходимо). 

! В случай че сервизният екип бъде повикан заради теч, а се окаже, че става въпрос за 

конденз, идването на сервизния екип се заплаща.  

! Монтажът на отоплителната система и привеждането и в действие се извършва само 

от оторизирани лица. 

! В случай на лошо проектирана отоплителна система и евентуални дефекти при работа 

на системата, които могат да доведат до неизправности в работата на котела, цялата 

  Електрически  кабел  с  щепсел  за  включване  на  котела  към  електрическата 

мрежа. 
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материална отговорност и възникналите от това разходи се поемат единствено от 

лицето, на което са поверени проектирането и изработката на отоплителната 

инсталация, а не производителят, представителят или продавачът на котела. 

! Ако при стартирането оторизираното лице забележи дефекти в работата на 

инсталацията на отоплителната система, не е длъжно да пусне котела, докато не се 

отстранят дефектите. Купувачът е длъжен да подпише доклад за първото запалване на 

котела. Само така гаранцията на котела остава валидна. 

 

4. Забележки по сигурността 

! По време на работа частите на пещта са горещи. При контакт с тях се убедете, че сте 

взели предпазни мерки против изгаряния. 

! В случай че определени части на котела са повредени, строго се забранява 

използването на котела. 

! Не пипайте електрическите кабели с мокри ръце. 

! Електрическата инсталация трябва да бъде изведена и заземена строго според 

нормите 73/23 СЕЕ и 93/98 СЕЕ и трябва да бъде правилно оразмерена. 

 

5. Вграждане на котела  

5.1 Поставяне на котела в котелното 

! Котелното трябва да разполага с вентилационни отвори. Неопходимият обем на 

отворите за проветряване е даден в следното уравнение:  

А (sm²) = 6,2 . P (KW) 

където Р е базисната мощност на котела в KW. 

! Котелът TOBY е конструиран така, че да заема минимално пространство. Гледано 

отпред, от дясната страна се намира димоотводът. Изходът на димоотвода може да 

бъде и отзад (като се обърне вентилатора) на предвидения за това отвор. Подаващата 

и връщащата тръби, както и достъпът до нагревателя на котела, се намират отляво. Ако 

е предвидено димоотводът да бъде от дясната страна, котелът може да се доближи до 

стената, съответно да бъде поставен до края в ъгъла. Ако отворът на комина се намира 

отляво, необходимо е да се остави пространство за димоотводната тръба от дясната 

страна и зад котела, както е показано на снимката.  

 

http://www.cvisiontech.com


10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! Котелът трябва да се постави на стабилна подложка от незапалим материал. 

 

5.2 Свързване с комина 

Котелът TOBY е с изкуствено проветрение, вентилаторът на котела създава 

принудителна тяга през котела. За нормалното функциониране във всякакви ситуации 

(вятър, високо атмосферно налягане, спиране на тока) препоръчваме наличието на 

вертикален комин с тяга 10-16 Ра (TOBY 20 – 10Pa, TOBY 30 – 14Pa, TOBY 50 – 16Pa). 

Заради намаляването на топлинните загуби и заради безопасността и екологичните 

фактори е необходимо да има вертикален комин свързан като на картинката и, ако има 

възможност, коминът да бъде качествен (от керамични сегменти с изолация дебелa до 

5 sm). Коминът трябва да се чисти редовно, поне 1-2 пъти годишно.  

 

 

 

 

http://www.cvisiontech.com


11 
 

 

 

 

 

 

 

 

1) Димоотвод; 2) Дихтунг; 3) Огнеупорен защитен капак; 4) Комин с размери не по 

– големи от 200 х 200 mm с максимална височина 5-6 метра (тяга на комина 10-

16 Ра). 

5.3 Пълнене на котела и инсталацията с вода 

Пълненето на котела и инсталацията с вода се осъществява чрез направена връзка 

между водопровода и връщащата тръба на отоплителната инсталация към котела. 

При отворена инсталация връзката може да се направи само чрез сферичен кран, а 

при затворена инсталация е желателно връзката да се направи чрез кран за 

автоматично допълване, поддържащ зададеното в отоплителната инсталация 

налягане.  

Ако системата е от затворен тип (с мембранен разширителен съд), след 

напълването на котела и инсталацията с вода под налягане (1,5 до 2 bar), се 

извършва обезвъздушаване на инсталацията. Обезвъздушаването се върши с 

помощта на автоматичен обезвъздушител, който се поставя на най – високата точка 

на системата. Този обезвъздушител не влиза в комплекта на котела. При отворения 

тип инсталация налягането зависи от височината на обекта и местоположението на 

отворения разширителен съд (1bar на 10 m).  

5.4 Монтаж на затворена отоплителна система  

! Задължителна е употребата на предпазен вентил (с праг от 2-3 bar в зависимост от 

мощността на котела), който се поставя в близост до котела. 

! Необходимо е и системата да разполага с термометър и манометър за отчитане на 

температурата и налягането в системата. 

! Препоръчва се и вграждането на филтър за груби частици на връщащата тръба. 
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В зависимост от разположението на котела спрямо тръбната мрежа и отоплителните 

тела монтажът може да се направи по два начина: 

5.4.1 Първи начин  

На подаващата тръба се поставят следните елементи: разширителен съд, предпазен 

вентил, разширителен (мембранен) съд и вентил на котела. 

! Предпазният вентил трябва да се намира в непосредствена близост до котела, на 

леснодостъпно и видно място. 

! Вентилът трябва да бъде настроен на базисно налягане от 2,5 bar и при това налягане 

да се отваря. Диаметърът на отвора , на който е поставен вентилът, трябва да бъде 

минимум 15 mm. Свързващата тръба на предпазния вентил трябва да бъде колкото се 

може по – къса и да не може да се затваря. На тази тръба не трябва да има никаква 

арматура. Извивките на тази тръба, ако има такива, трябва да са с радиус r > 3 D (D – 

радиус на тръбата) и под ъгъл α > 90˚. 

! Затвореният разширителен съд се поставя близо до котела, така че и неговата 

предпазна тръба трябва да бъде къса. Съдът трябва да се постави така, че мембраната 

да бъде в хоризонтално положение, за да може натоварването му да бъде 

равномерно. Вместимостта на разширителния съд се определя въз основа на 

капацитета на котела в съотношение 1 KW : 1 lit. 

! Предпазният вентил и разширителният съд се свързват близо един до друг, така че, 

ако спре електричеството и захранването към котела на твърдо гориво, ръстът на 

вместимостта да се поеме първо от разширителния съд (до определеното налягане), а 

след това да се задейства и предпазният вентил. Строго следете в котела да не се появи 

въздух!  
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5.4.2 Втори начин  

Този вариант се прилага, когато котелът е на по – ниско място спрямо тръбната мрежа. 

Задачата на автоматичния обезвъздушител е да осигури пълното обезвъздушаване на 

целия котел. 

! При втория вариант на подаващата тръба се свързват в следния ред: 

обезвъздушителен вентил (не е съставна част от котела), предпазен вентил, (сферичен) 

вентил на котела, циркулационна помпа и вентил, който да задържа водата в системата 

при подмяна на помпата. На връщащата тръба, преди котела, се връзва 

разширителният съд, както е показано на снимката.  

! Разширителният съд, предпазният вентил и вентилът против прегряване се свързват 

по начина обяснен в предишния раздел. За арматурата на котела (разширителният съд, 

предпазният вентил и вентилът против прегряване) също трябва да имате съответните 

упътване и гаранционен лист. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
При затворената система за централно отопление се препоръчва употребата на 

разширителен съд, чиято вместимост трябва да бъде поне една десета от цялостната 

вместимост на системата (включително и водната вместимост на котела). Системата 

системата.  

трябва да разполага и с автоматичен обезвъздушител за отстраняване на въздуха от 
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5.5 Монтиране на вентила против прегряване 

! На инсталацията, в близост до котела, е задължително и монтирането на вентил 

против прегряване тип Caleffi 544501 или подобен на него. В случай на повреда или по 

– голяма авария, ако такъв вентил не е поставен, гаранцията няма да бъде призната и 

няма да се изплати обезщетение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ролята на този вентил е да отвори притока на студена вода от водопровода и директно 

да охлади водата в котела, ако тя по някаква причина достигне критичните стойности от 

95-100 С˚, и по този начин да предотврати евентуална авария. Когато е достигната 

предварително зададената температура, притокът на студена вода и отворът за 

изпразване се отварят едновременно, докато температурата не падне под съответната 

стойност, при което притокът на студена вода и отворът за изпразване се затварят 

едновременно. 

Начинът на монтиране на вентила против вътрешен конденз е описан детайлно в 

упътването, което се доставя заедно с продукта.  

 

5.6 Монтаж на отворена отоплителна система  
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! При отворената отоплителна система на подаващата тръба се поставят подред 

следните елементи: разводна тръба  на разширителния съд, вентил на котела, а на 

връщащата тръба се поставят връщащата предпазна тръба на разширителния съд, 

вентилът на котела, помпата и вентилът на помпата. 

! Непосредствено под отворения разширителен съд (до 8 sm) се поставя къса връзка 

между връщащата тръба, която предпазва водата в разширителния съд от замръзване 

през зимата (само когато котелът работи). 

! На предпазната разводна тръба и на предпазната връщаща тръба не трябва да има 

никакава арматура или вентили. На самия разширителен съд трябва да има преливна и 

отдушна  тръби (както е показано на чертежа).  

! Вместимостта на разширителния съд се определя по следното уравнение:  

V = 0,07 V вода (lit) 

 

в което водата V (l) е водната вместимост на цялата система. Диаметърът на 

предпазните разводна и връщаща тръби трябва да бъде около 25mm.  

! Отвореният разширителен съд се поставя вертикално над най – високо монтираното 

отоплително тяло, при което предпазните тръби и разширителният съд трябва да бъдат 

предпазени от замръзване. Гравитационната система на отопляване е възможна при 

отворената отоплителна система.  
 

6. Предпазване на котела от вътрешна кондензация 

Често се случва в хода на работа от котела да капе вода, т.е. под котела да се образува 

локвичка вода. Появата и не означава непременно, че водната риза на котела е 

протекла. Много често става въпрос за друг проблем. Заради неправилното 

инсталиране на котела или заради избора на котел с неподходяща мощност, или 

заради лош комин се появява кондензация по котела. Освен това не става въпрос за 

намалява експлоатационния му период. 

определени вредни частици. Тази вода предизвиква корозия по котела и значително 

чиста вода, а за кондензат, който, в зависимост от използваното гориво, съдържа и 
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При положение, че избраният котел съответства на пресметнатата за отопление площ, 

проблемът с кондензацията може да се избегне като на входа на студената вода се 

монтира смесителен вентил: 

1. Смесителен вентил 2. Подаваща тръба 3. Връщаща тръба

Задачата на смесителния вентил е веднага да подаде част от топлата вода към 

студената вода, за да намали температурната разлика между подаващия и връщащия 

поток. Нискотемпературната корозия се появява, когато температурата на водата във 

връщащата тръба е под точката на кондензация на димните газове. Тогава се стига до 

кондензация на водните пари в димните газове, в следствие на което се появява 

кондензат, т.е. вода, която капе от котела.  

! Заради необходимостта си вграждането на смесителен вентил е условие 

за гаранцията на котела. Монтирането му е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО. 

7. Функциониране на котела

От предната страна на котела се намира главният контролен дисплей (touch screen). 

Чрез докосване на съответните бутони котелът се пали и гаси, а иконките и 

съобщенията изписващи се на дисплея дават информация за съответната фаза на 

работа на котела. Първото запалване на котела се извършва задължително от 
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оторизирано лице, което има за задача да упъти крайния потребител относно начина 

на функциониране на котела. 

7.1 Главен дисплей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От главния дисплей се влиза във всички останали менюта, които контролират работата 

на котела. От главния дисплей се пали и гаси котелът. 

7.1.1 Описание на бутоните  

 Чрез задържане за две секунди на бутона ON-OFF котелът се пали и гаси. 

 Чрез задържане за две секунди на SET бутона се влиза в потребителското (USER) 

меню.  

7.1.2 Показатели  

 Температура на водата в котела към дадения момент (в горния ляв ъгъл на 

екрана) 

 Настройки на температурата на водата в котела (под иконката за моментната 

температура) 

 Графично изображение на състоянието, в което се намира котелът (иконката в 

средата) 

  Мощност на котела към дадения момент (горен десен ъгъл на дисплея)  

 Таймер: Ако в горния десен ъгъл на дисплея се вижда ръчица, котелът е в ръчен 

режим на работа, а таймерът на котела е изключен. Ако на това място има 

часовник, значи таймерът е включен. Ако часовникът мига, таймерът е 

активиран. 

7.1.3 Описание на моментното състояние – Нормално функциониране на котела 

Съобщенията се изписват на английски език, ако това е избраният език. 

 „Ръчно сипване на гориво“. 
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 „Разпалване на горивото“: котелът започва да подава пелети към пещта и да 

ги разпалва. 

 Boiler power off: Котелът е изключен. 

 Cleaning: Котелът е във фаза на почистване. 

 Test Flame Detection: Нагревателят на котела е включен. 

 Ignition Resistance: Проверка дали в котела има пламък. 

 Loading Pellets: Котелът започва да се захранва с пелети. 

 Flame Stabilization: Изчаква се пламъкът в котела да се стабилизира. 

 Boiler power on: Котелът работи. Регулира се спрямо зададените параметри. 

 Boiler powering off: Котелът се гаси. 

 Waiting: Бойлерът е в режим изчакване. Изчаква температурата на водата да 

падне под зададената стойност (ако е зададена такава). 

 Test Hardware: Хардуерна проверка. 

 Max performance boiler power on: Kотелът е достигнал максимална 

температура на димните газове. 

 Boiler power in modulation: Teмпературата на водата е достигнала зададената 

стойност. 

 SERVICE: Необходимост от сервизна намеса. 

 

 

       7.1.4 Сигнализация  

В случай на проблем котелът ще изпише на дисплея някой от следните сигнали:  

 Alarm BlackOut: Сигнал, че електрозахранването е спряло. 

 Lighting failed: Котелът не е успял да се запали в рамките на определения за 

запалване интервал. 

 Alarm Smoke sensor broken: Нещо не е наред със сензора за димните газове, 

не е поставен добре, веригата е прекъсната и т.н.. 

 Alarm Low pressure: Сигнализира ниско налягане в горивната камера (ако 

има сензор за налягане). 

 Alarm Pellet Thermostat: Сигнал на пелетния термостат (ако е включен). 

 Alarm No Fuel: Сигнал, че липсва гориво. Температурата на димните газове 

слиза под температурата на гасене, системата „мисли“, че няма гориво. 

 Alarm Water sensor broken: Сигнализира прекъсната верига на сензора за 

топла вода в котела. 

 Alarm High water temperature: Прекалено висока температура на водата в 

котела. 
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7.2 Дисплей настройки – Set меню 

На този дисплей можете да настроите температурата на водата в котела, мощността на 

котела, режим на мощност на котела, корекции на дозирането (ако са активирани), 

корекции на вентилатора (ако са активирани). При пускането на котела оставете 

настройването на оторизираното лице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7.2.1 Бутони 

 Задръжте за десет секунди бутона Water temperature SET , за да започне 

ръчното подаване на пелети в котела. 

 За кратко натиснете бутонa Water temperature SET в котела. Стойностите на 

дисплея ще се покачат. 

 За кратко натиснете бутона Max power SET. Стойностите на дисплея ще се 

покачат. 

 За кратко натиснете бутона Power Mode. Стойностите на дисплея ще се покачат. 

 За кратко натиснете бутона Feed Correction. Стойностите на дисплея ще се 

покачат. 

 За кратко натиснете бутона Combustion Fan Corr. Стойностите на дисплея ще се 

покачат. 

 За кратко натиснете бутона MINUS, за да намалите стойностите на избрания 

параметър. 

 За кратко натиснете бутона PLUS, за да увеличите стойностите на избрания 

параметър. 
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 За кратко натиснете бутона EXIT, за да се върнете на главното меню.  

 Настроена температура на водата е желаната температура на водата в котела, която 

котелът трябва да достигне и поддържа.  

Настроена Маx мощност (Max Power Set) е зададената максимална мощност на 

котела. 

Ако режимът на мощността е настроен на ръчно управление (MAN), котелът ще варира 

мощността си между Мощност 1 („модулация“) и тази стойност, т.е. Мощност 1 ще 

служи за поддържане на зададената температура, а Max мощност ще служи за 

достигане на зададената температура на водата в котела.  

Ако режимът на мощност е настроен на автоматично управление (AUTO), котелът ще 

променя самостоятелно мощността си въз основа на разликата между моментната и 

зададената температура (няколкостепенна модулация), но в този случай мощността на 

котела няма да надвишава Max мощност. 

Режим на мощност   Изберете AUTO или MAN. Разликата между тези режими е 

обяснена в предходния раздел.  

Корекция на дозирането   Ако е активиран този параметър, необходимо е да изберете 

един от деветте предварително програмирани начина на дозиране. Ако вече е избран 

такъв, този параметър е неактивен. Този параметър не трябва да се използва 

самостоятелно, а само в присъствието на оторизирано лице. 

Корекция на вентилатора   Ако е активиран този параметър, необходимо е да изберете 

един от деветте предварително програмирани начина на работа. Ако вече е избран 

такъв, този параметър е неактивен. Този параметър не трябва да се използва 

самостоятелно, а само в присъствието на оторизирано лице.  

 
7.3 Потребителски дисплей  
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В това меню потребителят може да настройва точното време, таймера и избора на 

езика, на който да се изписват съобщенията. От това меню оторизираното лице влиза в 

настройките на параметрите. Входът към настройките на параметрите е защитен с 

парола. Описание на бутоните: 

 
 За кратко натиснете бутона Clock Menu за да настроите точното време. 

 За кратко натиснете бутона Chrono Set за да настроите таймера. 

 За кратко натиснете бутона LANGUAGE за избор на език, за да смените езика на 

дисплея. 

 За кратко натиснете бутон EXIT, за да се върнете на главното меню. 

 

 

 

7.4. Настройки на часовника  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание на бутоните: 

 За кратко натиснете бутон PLUS, за да увеличите стойностите на параметъра. 

 За кратко натиснете бутон MINUS, за да намалите стойностите на параметъра. 

и да се удължи живота на дисплея. 

определено време дисплеят започва да свети по – слабо с цел да пести енергия 

ON) или само когато се натисне някой от бутоните. При втората опция след 

 За кратко натиснете бутона LAMP, ако искате дисплеят да свети постоянно (LAMP 
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7.5  Настройки на таймера  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можете да настроите таймера за 4 запалвания и угасвания на ден. 

Описание на бутоните: 

 За кратко натиснете бутон PLUS, за да увеличите стойностите на параметъра. 

 За кратко натиснете бутон MINUS, за да намалите стойностите на параметъра. 

 За кратко натиснете бутона ЕXIT, за да се върнете на потребителското меню. 

 За кратко натиснете бутон ON-OFF, за да се активира и дезактивира таймерът за 

съответния ден от седмицата. 

 За кратко натиснете бутон DAY SELECTION за избор на ден от седмицата. 

 За кратко натиснете бутон CHANGE TIME SELECTION, за да преминете през 

дефинираните периоди на работа на таймера 

Котелът се пали във времето определено със START и се гаси във времето определено 

със STOP. 
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Редовното седмично (ако се работи с висококачествени пелети на всеки 10 дни) 

почистване включва: 

1. Изтръскване на пепелта в топлообменника с помощта на двете големи ръчки от 

предната страна. За целта не е необходимо да отваряте котела, а само да 

мърдате ръчките нагоре – надолу за около 5-10 секунди. Ръчката повдига и 

спуска спиралните турболатори намиращи се в тръбите на топлообменника, 

изтръсквайки насъбралата се пепел, за да падне в долната част на котела. 

2. Изпразване на двата пепелника на котела. 

3. Отстраняване на пепелта в долната част на горивната камера (ако има такава). 

4. Почистване на скарата в която изгаря пелетът.  

5. Почистване на пепелника, в който се намира скарата за изгаряне на пелета. 

! Редовната поддръжка е условие за правилното функциониране и дългия 

експлоатационен период на котела. Заедно с котела се доставя и прибор за 

почистване, който улеснява достъпа до различните части на котела. Необходимо е 

котелът да се почиства веднъж (до два пъти седмично при работа с нискокачествени 

пелети) и основно почистване веднъж месечно, както и след края на отоплителния 

сезон. 

! Ако се използват пелети с ниско качество с неорганични примеси (пръст, пясък), с 

времето ще се стигне до тяхното отлагане под формата на „силикатни“ утайки. Същите 

могат да се отстранят само ръчно, което на практика означава чистене на котела, ако е 

необходимо, и по няколко пъти на ден. Котелът няма да функционира правилно. 

! Нечистенето на котела води до бързото изхабяване, т.е. корозия на частите на котела, 

което от своя страна допринася за лошото изгаряне на пелетите и топлинни загуби.  

! Този котел е предназначен за чисти дървени пелети без никакви примеси. Изгарянето 

е по – качествено и експлоатационният период на горелката на котела се удължава.  

! Преди да се пристъпи към почистването му, котелът трябва да бъде изгасен и всички 

части на горивната камера да бъдат студени. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО използвайте ръкавици. 

Етапите на почистване са детайлно описани на следващите снимки. 

   

 

7.6  Почистване и поддръжка на котела 
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С помощта на показания на предната снимка ключ можете да отворите лявата (по – 

голяма) врата на котела. 

 

 

 

 

 

Извадете скарата от горивната камера и детайлно я почистете от пепел и нагари.  

 

 

 

 

 

 

След това почистете поставката на скарата, намираща се в горивната камера. 

Внимателно отстранете всички възможни остатъци от пелети, пепел и евентуални 

нагари. 

 

 

 

 

 

врата, както и да изтръскате турболаторите.  

С котела се доставя и специален ключ, с който можете да развиете гайките на долната 
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на снимката, а с лопатката събирайте пепелта, така че да пада в пепелника. След това 

изпразнете пепелника на предвидено за тази цел място. Условие за доброто и 

безопасно почистване на котела е той да бъде студен. 

 

 

 

 

 

Уверете се, че отворът за пламъчната тръба е отлявао, когато слагате скарата обратно. 

Поставете скарата в пепелника по начина, по който е била поставена първоначално.  

 

 

 

 

 

След като върнете скарата на мястото и (и сте се уверили, че е седнала идеално на 

мястото си), завийте и стегнете лявата врата на котела и със същия ключ, но с другата 

му страна, отвъртете гайките на по – малката дясна врата на котела. 

 

 
 

 

 

 

 

участъка под нагревателя. Доближете пепелника до ръба на котела, както е показано 

Сега с помощта на лопатчицата и пепелника почистете дъното на горивната камера в 
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Почистете пепелта на дъното на котела като я сипвате в пепелника. Доближете 

пепелника до ръба на котела, както е показано на снимката, а с лопатката събирайте 

пепелта, така че да пада в пепелника. След това изпразнете пепелника на предвидено 

за тази цел място. Условие за доброто и безопасно почистване на котела е той да бъде 

студен. 

 

 

 

 

Необходимо е от време на време да изтръсквате турболаторите на котела. За целта 

монтирайте ключа от котела на шиша в долната дясна част на котела, над малката 

врата, и го завъртете наляво – надясно няколко пъти. 

Пепелта в горната част на горивната камера ще падне в долната част на котела и ще 

можете да я отстраните при следващото чистене на котела. 

 

 

 След като почистите котела и върнете вратичката на мястото и, проверете дали гайките 

на вратите са добре завити. В противен случай котелът няма да гори добре. В лявата 

страна на котела, където се намират скарата и нагревателят, ще се насъбира повече 

пепел, отколкото в дясната страна, където са турболаторите. Затова не е необходимо 

при всяко почистване да правите последните три стъпки описани в упътването, а на 

всеки 2-3 пъти, в зависимост от качеството на пелетите. 
 

 

 

 

 
 

 

След развиването откачете и свалете долната врата на котела.  
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А Схема на електрическо свързване 
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Котелът на дървесни пелети TOBY 20 KW, и TOBY 30 KW

са произведени през 2012 г., по конструкцията, изпълнението и
производителността съответстват на следните стандарти и директиви, предписаноот ЕС:

• 97/23 ЕЕС „Директива за устройствата под налягане”

• EN 303/5 „Стандарт за котлите на твърдо гориво”

В Šimanovci, 10 юни 2012г.

Печат и подпис на длъжностното лице

Декларация за съответствие

Ние Termomont d.o.o. със седалише на управление на адрес Prhovačka street bb,
22310 Šimanovci, Република Сърбия, с пълна собствена отговорност заявяваме, че:
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