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1. ОБЩИ УКАЗАНИЯ 

• Внимателно прочетете и стриктно съблюдавайте предупрежденията, съдържащи се в настоящата инструкция. 

• След монтажа на котела монтажникът трябва да информира потребителя за начина на работа и да му предостави настоящата 

инструкция, която е неделима и основна част от продукта. Тази инструкция трябва грижливо да се съхранява от потребителя, за да 

се използва в случай на нужда. 

• Инсталирането и поддръжката трябва да се извършват при спазване на действащите норми, според инструкциите на производителя 

и трябва да се извършват от професионално квалифициран персонал. Забранена е всяка намеса по запечатани механизми за 

настройка. 

• Неправилно инсталиране или неподходяща поддръжка могат да причинят щети на хора или вещи. Изключва се всякаква 

отговорност на производителя за щети, причинени от грешки при инсталирането и употребата и изобщо поради неспазване на 

инструкциите. 

• Преди да извършите каквото и да е действие по почистване или поддръжка, изключете уреда от захранващата мрежа чрез 

прекъсвача на уреда и/или  чрез специалните прекъсвателни механизми. 

• При повреда и/или неизправна работа на апарата го изключете като избягвате всякакви опити за поправяне или за пряка намеса. 

Обръщайте се изключително към професионално квалифициран персонал. Евентуалната поправка-замяна на елементите трябва да 

бъде извършвана единствено от професионално квалифициран персонал като се използват само оригинални резервни части. 

Неспазването на горните условия може да застраши безопасността на уреда. 

• Този уред трябва да бъде предназначен само за употребата, за която е изрично предвиден. Всяка друга употреба следва да се счита 

за несвойствена и следователно опасна. 

• Опаковъчните материали не трябва да се оставят на места, достъпни за деца, тъй като са потенциално опасни. 

• Не се разрешава използването на уреда от лица (в това число и деца) с ограничени физически, сензорни или умствени 

възможности или от лица без съответен опит и знания, освен ако не са под постоянно наблюдение или не са преминали 

предварително обучение относно правилата за безопасно използване на уреда. 

• Използването на уреда и свързаните принадлежности трябва да се извършва в съответствие с действащото законодателство. 

• Илюстрациите в инструкцията са опростени изображения на продукта. В това изобразяване може да има леки и незначителни 

разлики с доставения уред. 

2. ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 

 2.1 Увод 

Уважаеми клиенти, 

ECONCEPT TECH 25 C - 35 C е кондензационен топлогенератор с 
предварително приготвена газовъздушна смес, с херметична горивна камера, 
предназначен за отопление и производство на битова топла вода; отличава се с 
много високо КПД и много ниско ниво на вредни емисии; работи на природен газ 
или на пропан-бутан; оборудван е с микропроцесорна система за управление. 

Уредът е с херметична горивна камера; може да бъде инсталиран в закрити 
помещения или в открити помещения с частичен заслон (съгласно стандарт EN 
297/A6), където температурата на въздуха достига до -5°C (-15°C с комплект 
против замръзване като опция). 

2.2. Командно табло 

Режим топла вода 
Когато се зададе команда за БГВ (чрез отваряне на крана за топла вода), тя се 
изобразява на дисплея чрез премигване на топлата вода под крана. 
На дисплея (поз. 11 - фиг. 1) се изобразява фактическата температура на 
изходящата топла вода и по време на изчакване на топлата вода - надпис “d1“. 
Комфорт (Confort) 
Командата Confort (възстановяване на вътрешната температура на котела) се 
изобразява  на дисплея чрез премигване на топлата вода под крана. На дисплея 
(поз. 11 - фиг. 1) се изобразява фактическата температура на водата, 
съдържаща се в котела. 
2.3. Включване и изключване  

Свързване към електрозахранването 

• През първите 5 секунди на дисплея се показва версията, програмирана в 
електронната карта. 

• Отворете газовия вентил в предната част на котела. 
• Котелът е готов за работа и се включва автоматично при всяко потребление 

на гореща вода или при подаване на сигнал за включване на отоплителната 
система 

Включване и изключване на котела 

Натиснете копчето "Вкл/Изкл" (поз. 7 - фиг. 1) за 5 секунди. 
 

 
Фиг. 2 – Изключване на котела 

Когато котелът е изключен, електронната карта продължава да се захранва с 
електричество. Подгряването на топла вода и отоплението са изключени. Остава 
активна системата за защита от замръзване. За да включите отново системата, 
натиснете пак копчето "Вкл/Изкл" (поз. 7 - фиг. 1) за 5 секунди. 
 

 
Фиг. 3 

Котелът е готов за работа и се включва автоматично при всяко потребление на 
гореща вода или при подаване на сигнал за включване на отоплителната система. 

При изключване на захранването на уреда и/или на газоподаването, системата за защита от 
замръзване не работи. В случай на продължително изключване на котела в зимния период, за да се 

избегнат повреди от замръзване, се препоръчва да се източи всичката вода от котела и от инсталацията; 

или да се източи само контура за БГВ и да се сипе подходящ антифриз в отоплителната система, в 

съответствие с указанията, отбелязани в т. 3.3 
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2.4. Регулиране  
Превключване на режим "Лято"/"Зима" 

Натиснете копчето "Лято"/"Зима" (поз. 6 - фиг. 1) за 2 секунди. 

На дисплея се появява символ "Лято" (поз. 10 - фиг. 1): В тази позиция 
котелът ще произвежда само БГВ. Системата за защита от замръзване 
остава активна. 

За да изключите режим "Лято" натиснете отново копчето "Лято"/"Зима" (поз. 
6 - фиг. 1) за 2 секунди. 
Регулиране на температурата за отопление 

Температурата в отоплителната система се регулира от 20°C (минимум) до 
90°C (максимум) с помощта на копчетата на фиг. 1 (поз. 3 -). 

 
Обозначения 

Фиг. 1 – Контролен панел 

1 = Задаване на температурата на топлата вода 

3 = Задаване на температурата на отоплителната инсталация 
5 = Дисплей 

6 = Рестартиране /Reset/ – Избор на режим "Лято"/"Зима" - Меню "Плаваща температура" 

7 = Бутон за избор на режим "Икономичен"/"Комфорт" - "Вкл/Изкл" на котела 
9 = Индикация за функционирането на топлата вода 

10 = Индикация функция „Лято” 

11 = Индикация "Мултифункционален режим" (мига при активна функция за защита на 

топлообменника) 

12 = Индикация функция Eco (Икономичен режим) 

13 = Индикация функция отопление 

15 = Индикация включена горелка и текуща мощност (мига при проблеми с горенето) 

Индикация по време на работа на котела 

Режим отопление 

Командата за отопление (зададена чрез стаен термостат или с дистанционен 
таймер) на дисплея се изобразява чрез премигване на топлия въздух над 
радиатора върху екрана.  
На дисплея (поз. 11 - фиг. 1) се изобразява фактическата температура в 
отоплителния контур и по време на изчакване за отопление - надпис “d2”. 

Фиг. 4 

Регулиране на температурата на топлата вода 

Температурата в системата за топла вода се регулира от 40°C (минимум) до 
55°C (максимум) с помощта на копчетата (поз. 1 и 4 - фиг. 1). 

 

 
Фиг. 5 

Настройка на околната температура (със стаен термостат като опция) 
Задайте с помощта на термостата желаната температура на въздуха в 
помещението. Ако не е монтиран стаен термостат, котелът ще поддържа в 
инсталацията зададената в началото температура. 
Регулиране на околната температура (с дистанционен таймер като опция) 
Задайте с помощта на дистанционното управление желаната температура в 
помещенията. Котелът ще регулира температурата на водата и на отоплението в 
зависимост от зададената околна температура. За работата на дистанционното 
управление с таймер вижте съответната инструкция на устройството. 
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Регулиране на температурата на 
отоплението 

Настройката може да се извърши чрез менюто на дистанционното 
управление, както и от панела за управление на котела. 

Регулиране на температурата на 
топлата вода 

Настройката може да се извърши чрез менюто на дистанционното 
управление, както и от панела за управление на котела. 

Превключване режим Лято/Зима Режим "Лято" има приоритет над командата за включване на 
отоплението, постъпваща от дистанционното управление. 

 
 
 
Избор на режим Eco/Confort 

Като изключите топлата вода от менюто на дистанционното 
управление, котелът минава в режим Economy. В такъв случай 
копчето eco/confort (поз. 7 - фиг. 1) върху панела за управление 
на котела се дезактивира. 

Като включите топлата вода от менюто на дистанционното 
управление, котелът избира режим Confort. В такъв случай 
можете да изберете един от двата режима чрез копчето 
eco/confort (поз. 7 - фиг. 1) върху панела за управление. 

 
Плаваща температура 

С дистанционното управление, както и с електронния блок на 
котела, се регулира плаващата температура : приоритетна е 
плаващата температура, зададена чрез електронния блок. 
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Плаваща температура 
Ако е монтиран външен датчик (опция), регулирането на котела се  осъществява в 
режим "Плаваща температура". В този режим температурата на водата в 
отоплителната инсталация се регулира в зависимост от външните климатични 
условия, което позволява да се осигури през цялата година максимален комфорт и 
икономия на енергия. По-конкретно, при увеличение на външната температура, 
началната температура на водата в инсталацията намалява, в съответствие с 
дадената "крива на компенсация". 
В режим "Плаваща температура", зададената температура чрез копчетата за 
регулиране на отоплението (поз.3 - фиг. 1), става максималната температура на 
водата, подавана в системата за отопление. Препоръчва се да се постави на 
максималната стойност, за да може системата да се регулира по целия диапазон 
на полезна дейност. 
При инсталирането регулирането на котела трябва да се извърши от 
квалифициран специалист. След това потребителят може да прави промени, за да 
си осигури максимален комфорт. 
Компенсационна крива и промени на характеристиките 
Като натиснете за 5 секунди копчето RESET (поз. 6 - фиг. 1) се открива достъп в 
меню "Плаваща температура"; на дисплея започва да мига символа "CU". 
Използвайте копчетата за регулиране на топлата вода (поз. 1 - фиг. 1), за да 
изберете нужната компенсационна характеристика от 1 до 10. При задаване на 
характеристика 0, режим "Плаваща температура" се изключва. 
Като натиснете копчето за регулиране на отоплението (поз. 3 - фиг. 1) се открива 
достъп до паралелната промяна на характеристиките; на дисплея започва да мига 
символът "OF". Използвайте копчетата за БГВ (поз.  1 - фиг. 1) за паралелно 
изменение на кривата в съответствие с характеристиката (фиг. 6). 
При   повторно натискане за 5 секунди на копчето RESET (поз.   6 - фиг. 1) се 
излиза от меню "Плаваща температура". 
Ако температурата в помещението е по-ниска от желаната, препоръчваме да 
изберете характеристика от по-висок порядък и обратно. Увеличете или намалете 
с една единица и преценете резултата за стойността на температурата в 
помещението. 

 
 

OFFSET = 2О OFFSET = 4О 

3. МОНТАЖ 

3.1. Общи указания 
КОТЕЛЪТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ МОНТИРАН В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДЕЙСТВАЩОТО 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СПОРЕД ПРАВИЛАТА НА ДОБРАТА ПРАКТИКА, СПОРЕД 
ИНСТРУКЦИИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И САМО ОТ КВАЛИФИЦИРАН  
СПЕЦИАЛИЗИРАН ТЕХНИК. 

3.2. Място на поставяне 
Горивната камера на уреда е херметично изолирана спрямо мястото на 
инсталиране. Това позволява котелът да бъде инсталиран във всякакви помещения. 
Все пак помещението трябва да има достатъчно вентилация, за да се предотвратят 
дори и най-малките опасни ситуации при изтичане на газ. Съгласно Директива на 
ЕИО № 90/396 това изискване е задължително за всички газови уреди, включително 
и за уреди с херметична горивна камера. 
В съответствие със стандарт EN 297/A6 уредът може да работи в частично 
защитено помещение при температура на околната среда не по-ниска от -5°C. Ако 
уредът е оборудван с комплект против замръзване, минималната температура може 
да достига до -15°C.  Препоръчва се да се постави котела под навес, на балкона или 
в подходяща ниша. 
Във всички случаи, в мястото на монтиране не трябва да има прах, запалими 
предмети и материали, както и корозивни газове. 
Котелът може да бъде закачен на стената: предоставя се в комплект с куки за 
окачване. При закрепването на стената трябва да се гарантира устойчивост и 
стабилност на котела. 

Ако уредът е монтиран между мебели или напречно, трябва да се 
предвиди свободно пространство за демонтиране на кожуха и за 
извършване на поддръжката. 

3.3. Хидравлични съединения          

Предупреждения 

Отводното отверстие на обезопасителния клапан трябва да бъде свързано с отводния 
канал или с канализационната мрежа, за да се предотврати изтичането на вода на 
пода в случай на свръхналягане в отоплителната система. Ако не се спази това 
изискване, производителят на котела не носи отговорност за наводняване на 
помещението при сработване на обезопасителния клапан. 
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Преди да свържете уреда, уверете се, че е настроен за работа със съответния тип 
гориво и почистете всички тръби на инсталацията. 

Свържете тръбите на определените места, както е указано на чертежа на фиг. 8 
и в съответствие с илюстрациите върху самия уред. 

 

А В 
2О 1О О -1О -2О 2О 1О О -1О -2О 

 Фиг. 6 – Пример за паралелно изменение на компенсационни характеристики  

Настройка с дистанционно управление с таймер 

Ако към котела е свързано дистанционно управление с таймер (опция), 
настройките по-горе ще се извършат според указанията в таблица 1. 

 
Таблица 1 
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Регулиране на хидравличното налягане в системата 
Налягането при пълнене, при студена система, контролирано по показанията на 
водомера на котела, трябва да е около 1,0 бар. Ако по време на работа 
налягането на водата в системата падне под минимално допустимата стойност, 
на дисплея се изписва Грешка F37. Трябва да се възстанови началното налягане 
като се отвори крана, както е показано в поз. 1 - фиг. 7. Винаги затваряйте крана 
след тази операция. 
След като се възстанови налягането в инсталацията, котелът ще активира 
цикъла по обезвъздушаване за 120 секунди; на екрана се изписва FH. 

 

 
Фиг. 7 – Кран за пълнене 

Фиг. 8 – Хидравлични съединения 

A = ECONCEPT TECH 25 C - B = ECONCEPT TECH 35 C 
1 = Подаване в отоплителната система - 2 = Изход от контура за БГВ 
3 = Вход газ - 4 = Вход в контура за БГВ 
5 = Връщане към инсталацията - 6 = Изход на обезопасителния клапан 

Характеристики на водата в отоплителната система 

В случай, че твърдостта на водата превишава 25
о
 Fr (1o Fr = 10 ppm CaCO3), се 

препоръчва да се използва специално третирана вода, за да се избегне 
образуването на налепи по стените на котела. 

Система за защита от замръзване, антифриз, добавки и инхибитори 

Ако е необходимо, може да се използва течен антифриз, добавки и инхибитори, но 
само ако производителят им дава гаранция, че продуктите са подходящи за тази 
цел и няма да повредят топлообменника или други компоненти и/или материали 
на котела и на инсталацията. Забранява се използването на антифриз, добавки и 
инхибитори, които не са специално предназначени за употреба в отоплителни 
системи и не са съвместими с материалите, използвани в конструкцията на котела 
и на инсталацията. 

Антифриз за котли, инсталирани навън (опция) 

Ако уредът е инсталиран навън, в частично защитено помещение, в което 
температурата може да падне под -5°C и да достигне до -15°C, котелът трябва 
да бъде оборудван с комплект против замръзване, за да се предпази 
тръбопровода и сифона. Комплектът се състои от термостат, няколко 
нагревателя и нагревател за сифона. Включете комплекта към електронната 
платка ; поставете термостата и нагревателите към тръбопровода, както е 
показано в инструкциите, приложени към комплекта. 
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 Коаксиален 60/100 Коаксиален 80/125 

Максимално допустима дължина 5 m 15 m 

Коефициент редукция коляно 90° 1 m 0,5 m 

Коефициент редукция коляно 45° 0,5 m 0,25 m 

 

Тип Наименование 
C1X Хоризонтални тръби за приток на въздух и отвеждане на дима през стената 
C3X Вертикални тръби за приток на въздух и отвеждане на дима през покрива 
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3.4. Присъединяване към газопровода 

Свързването с газопровода трябва да се направи на определеното място (вижте 
фиг. 8), в съответствие с действащите разпоредби; използвайте твърда или 
гъвкава метална тръба с безшевно покритие от неръждаема стомана, като 
поставите газов кран между котела и системата за газоподаване. Проверете 
всички газови съединения да са херметично затворени. 

За свързването с коаксиални тръби, в началото поставете един от следните 
присъединителни елементи. Отверстията в стената за закрепване на котела 
трябва да се направят в съответствие с илюстрацията на обложката. 
Хоризонталните участъци на тръбите за отвеждане на изгорелите газове трябва 
да бъдат наклонени надолу към котела, за да се предотврати изтичането навън 
на водата от конденза. 

3.5 Свързване към електрозахранването 
Безопасността на уреда може да бъде осигурена само при правилното му 
свързване с инсталацията за заземяване, изпълнена според действащите 
технически стандарти за безопасност. Трябва да бъде направена проверка на 
инсталацията за заземяване от квалифициран специалист. Производителят 
не носи отговорност за щети, причинени от неправилно заземен уред. 
Котелът е предварително окабелен; кабелът за свързване към 
електрическата мрежа е от типа "Y" без вилка. Свързването с мрежата трябва 
да бъде с фиксирана връзка, с инсталиран двуполюсен ключ с разстояние 
между отворите за контакт най-малко 3 mm, а също така и с 

  0 1ОО   
0 6О      0 127   

0 8О 

предпазител между котела и мрежата с макс. номинал 3A. Важно е да се 
съблюдава полярността (фаза : кафяв кабел / нула : син кабел / заземяване : 
жълто-зелен кабел) при свързване с електрическата мрежа. 
Захранващият кабел на уреда не трябва да бъде подменян от 
потребителя. В случай на повреда на кабела, изключете уреда и се 
обърнете към квалифициран специалист, който да извърши смяната. 
При подмяна на захранващия кабел използвайте само кабел "HAR H05 
VV-F" 3x0,75 mm² с максимален външен диаметър 8 mm. 

Термостат за стайна температура (опция) 

ВНИМАНИЕ : ТЕРМОСТАТЪТ ЗА СТАЙНА ТЕМПЕРАТУРА ТРЯБВА ДА 
СЕ ВКЛЮЧИ В САМОСТОЯТЕЛЕН КОНТАКТ. ПРИ ПОДАВАНЕ НА 
НАПРЕЖЕНИЕ ОТ 230 V КЛЕМИТЕ НА ТЕРМОСТАТА СЕ ПОВРЕЖДАТ И 
НЕ ПОДЛЕЖАТ НА РЕМОНТ. 

При включване на програматор или таймер не трябва да се използва 
захранване за тези устройства чрез включване в прекъсващия контакт. В 
зависимост от вида на устройството захранването трябва да се 
извършва директно или с батерии. 

Достъп до клемния блок 

За да получите достъп до клемния блок, следвайте инструкциите на фиг. 9. Местополо-
жението на клемите за различните връзки е показано в електрическата схема на фиг. 22. 

О41ОО2ХО О41ОО6ХО О41ОО1ХО 

Фиг. 11 – Начални елементи за коаксиални тръби  

Таблица 3 – Максимална дължина на коаксиалните тръби 

 

 
 
 
 
Свързване с отделни тръби 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

С5x С3x в2x С1x 

 
 
Фиг. 12 – Пример за свързване с отделни тръби                             (      = Въздух /     = Дим ) 

 

Таблица 4 – Варианти за изпълнение 
 

Тип Наименование 

C1X Хоризонтални тръби за приток на въздух и отвеждане на димните газове през стената. Входните и 
изходни отвори трябва да бъдат концентрични или разположени в близост (до 50 см), за да бъдат 
изложени на еднакво ветрово въздействие. 

C3X Вертикални тръби за приток на въздух и отвеждане на димните газове през покрива. Входните и 
изходни отвори са като при C12. 

C5X Отделни тръби за отвеждане на димните газове и приток на въздух на стената или на покрива, разположени в места с 
различно налягане. Отворите за отвеждане на димните газове и приток на въздух не трябва да са 
разположени на срещуположни стени. 

C6X Отделни системи с тръби за приток на въздух и отвеждане на димните газове, сертифицирани EN 1856/1. 

B2X Аспирация на въздуха в котелното помещение и отвеждане на дима през стената или през покрива. 
 

           ВНИМАНИЕ - В ПОМЕЩЕНИЯТА ТРЯБВА ДА ИМА ПОДХОДЯЩА ВЕНТИЛАЦИОННА СИСТЕМА 

 
 

3. 6         Димоотводи 

Предупреждения 

 
Фиг. 9 – Достъп до клемния блок 

 

За свързване с отделни тръби монтирайте в началото на уреда следния 
съединителен елемент: 

Уредът е от тип "C", с херметическа камера и принудителна тяга. Притокът на въздух и 
отвеждането на димните газове трябва да се свърже съответно със системата за 
аспирация/отвеждане, както е посочено по-долу. Преди да пристъпите към монтажа проверете 
и съблюдавайте стриктно съответните предписания. Освен това съблюдавайте правилата, 
отнасящи се за разположението на комините в стената и/или на покрива и минималните 
разстояния до прозорците, стените, други шахти, ъглите на сградата и т.н. 

Свързване с коаксиални тръби 
 

 
 
 
 

041003X0 
 

С1Х С3Х С3Х С3Х С1Х С1Х 
 

Фиг. 13 – Съединителен елемент за отделни тръби 
                    Преди да пристъпите към монтажа проверете дали използвате правилната диафрагма 

 
Фиг. 10 – Пример за свързване с коаксиални тръби                                   (         = Въздух /        = Дим)  
 

Таблица   2   -   Варианти за изпълнение 

 и дали не превишавате максимално допустимата дължина, като направите следното изчисление: 

1. Окончателно определете схемата на отделните димоотводи, включително 
принадлежностите и изводите. 

2. Консултирайте се с таблица 6 и определете загубите в Мекв. (еквивалентни метри) за 
всеки компонент в зависимост от разположението му. 

3. Проверете изчислената обща загуба да е по-малка или равна на максимално 
разрешената дължина, указана в таблица 5.
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 ECONCEPT TECH 25 C ECONCEPT TECH 35 C 

Максимално разрешена дължина 75 mЕкв 55 mЕкв 

 

 Загуби в mЕкв. 

Приток на 
въздух 

Отвеждане на дима 
Вертикално Хоризонтално 

 
 

 
Ø 80 

ТРЪБА 1 m М/Ж 1KWMA83W 1,0 1,6 2,0 

КОЛЯНО 45° М/Ж 1KWMA65W 1,2 1,8 

90° М/Ж 1KWMA01W 1,5 2,0 

МАНШЕТ С контролна точка за замерване 1KWMA70W 0,3 0,3 

ТЕРМИНАЛ За приток на въздух - стенен 1KWMA85A 2,0 - 

За отвеждане на дима – стенен 
със защита от вятър 

1KWMA86A - 5,0 

КОМИН Двоен отделно за приток на въздух / 
отвеждане на дима  

010027X0 - 12,0 

Само за отвеждане на дима 
Ø80 

010026X0 + 
1KWMA86U 

- 4,0 

 
Ø 60 

ТРЪБА 1 m М/Ж 1KWMA89W 
 

6.0 

КОЛЯНО 90° М/Ж 1KWMA88W 
 

4.5 

РЕДУКЦИЯ 80/60 041050X0 
 

5.0 

ТЕРМИНАЛ За отвеждане на дима – стенен 
със защита от вятър 

1KWMA90A 
 

7.0 

 
 

ВНИМАНИЕ: ОТЧИТАЙТЕ ВИСОКИЯ КОЕФИЦИЕНТ НА ЗАГУБА ПРИ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ Ø60 И ГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО ПРИ НЕОБХОДИМОСТ И НА 
ПОСЛЕДНИЯ ТРАКТ НА КОМИНА. 

 

Тип Наименование 

C2X Приток на въздух и отвеждане на дима с общ комин (в един и същ комин). 

C4X 
 

Приток на въздух и отвеждане на дима с отделни общи комини, но под еднакво ветрово въздействие. 

C8X Отвеждане на дима чрез отделен или общ комин, приток на въздух чрез стенен отвор  

B3X Приток на въздух в котелното помещение чрез коаксиален тръбопровод (включващ димоотводните тръби) и 
отвеждане на дима чрез общ комин с естествена тяга. 
            
              ВНИМАНИЕ - В ПОМЕЩЕНИЕТО ТРЯБВА ДА ИМА ПОДХОДЯЩА ВЕНТИЛАЦИОННА СИСТЕМА 

 

 

Таблица 5 – Максимална дължина на отделните тръби 

 
 
 

 
Таблица 6 - Принадлежности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Свързване с колективни комини 
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4. ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДРЪЖКА 

4.1 Регулиране 

Пренастройка на котела на друг вид газ 

Котелът може да работи с метан и с пропан-бутан и в завода е предварително 
настроен за работа с един от тези два вида газ, както ясно е указано на 
опаковката и на табелата с технически данни. Когато уредът трябва да бъде 
пренастроен за работа с друг вид газ, различен от този, за който е бил настроен 
в завода, необходимо е да използвате специално предвидения за целта 
комплект и да действате според следните указания: 
1. Демонтирайте кожуха на котела. 
2. Отворете херметичната горивна камера. 
3. Откопчайте фиксиращия клип C и махнете газовата тръба A от групата 

вентилатор – тръба вентури. 
4. Сменете дюзата B от газовата тръба с дюзата, която се намира в комплекта за 

подмяна. 
5. Поставете отново газовата тръба A като я щракнете и проверете 

непропускливостта на връзката. 
6. Поставете самозалепващата се табелка, включена в комплекта за 

пренастройка в близост да табелката с технически данни. 
7. Затворете горивната камера и върнете кожуха обратно. 
8. Променете параметрите за съответния тип газ : 
• Превключете котела в дежурен режим 
• Натиснете копчетата за БГВ (1 и 2 - фиг. 1) за 10 секунди: на дисплея ще 

започне да мига “b01“ 
• Натиснете копчетата за БГВ (1 и 2 - фиг. 1) за да зададете параметър 00 

(при работа с  метан)  или  параметър  01  (при  работа с пропан-бутан) 
• Натиснете копчетата за БГВ (1 и 2 - фиг. 1) за 10 секунди 
• При това котелът се връща в дежурен режим 

9. Свържете анализатор за изгорелите газове на изхода на котела и проверете 
дали концентрацията на CO2 в дима, при котел работещ на минимална и на 
максимална мощност, съответства на стойностите, указани в таблицата за 
технически данни на съответния тип газ. 

 
 

 
Фиг. 14 – Пример за свързване с комини                                   (        = Въздух /        = Дим) 

 
Таблица 7 – Варианти за изпълнение 

 
 
 

 
 

 
 
 
Ако искате да присъедините котел ECONCEPT TECH 25 C - 35 C към колективен 
комин или към отделен комин с естествена тяга, необходимо е тези комини да са 
проектирани от квалифицирани специалисти в съответствие с действащата 
нормативна уредба и да са подходящи за уреди със закрита горивна камера, 
оборудвани с вентилатор. 

3.7 Свързване на отвеждането на конденза 

Котелът е оборудван с вътрешен сифон за отвеждане на конденза. Свържете, 
като упражните лек натиск, контролния кран A и гъвкавата тръба B. Захванете ги 
около 3 cm и ги фиксирайте със скоба. Налейте в сифона около 0,5 литра вода и 
включете гъвкавата тръба към отходния канал. 

 

 
Фиг. 15 – Свързване на отвеждането на конденза 

Фиг. 16 – Пренастройка на котела на друг вид газ 

Включване в режим TEST 

Едновременно натиснете копчетата за отопление в продължение на 5 секунди 
(поз. 3 и 4 - фиг. 1), за да активирате режим TEST. Котелът ще се включи на 
максимална мощност, зададена, както е указано в следващия параграф. 

Илюстрациите на отоплението и на топлата вода (фиг. 17) премигват на екрана; 
мощността на отоплението ще се изпише отстрани. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фиг. 17 - Режим TEST (мощност на отоплението = 100%) 

Натиснете копчетата за отопление (поз. 3 - фиг. 1) за да увеличите или намалите 
мощността (минимална = 0%, максимална = 100%). 

При натискане на копчето за БГВ "-" (поз. 1 - фиг. 1) мощността на котела 
незабавно се регулира на минимум (0%). При натискане на копчето за БГВ "+" 
(поз. 2 - фиг. 1) мощността на котела незабавно се регулира на максимум (100%). 

При активиране на режим TEST и изразходване на топла вода, достатъчно за 
активиране на режим БГВ, котелът остава в режим TEST, но трипътния вентил 
застава на позиция за БГВ. 

За да излезете от режим TEST, повторете действията за активиране. 

Режим TEST автоматично се изключва след 15 минути или ако се прекрати 
изразходването на топла вода (ако изразходването е било достатъчно, за да се 
включи в режим БГВ). 
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Код на 
неизправ-
ностите 

Неизправност Възможни причини Отстраняване 

 

 
 
 
 

A01 

 
 
 
 
 
Не може да се запали 
горелката 

 
Няма захранване с газ. 

Проверете регулярното газоподаване 
към котела и да няма въздух в тръбите. 

Неизправност на следящия/ 
запалващия електрод. 

Проверете дали електродите са 
правилно окабелени, поставени и да не 
са надраскани. 

Дефект в газовия клапан. Проверете и заменете, ако е 
необходимо, газовия клапан. 

Недостатъчно налягане на газ в 
мрежата. 

Проверете налягането в мрежата. 

Запушен сифон. Проверете и почистете сифона. 

 
A02 

Наличие на пламък при 
изгасена горелка 

Неизправност в електрода. Проверете кабелите на 
йонизиращия електрод. 

Неизправност в електронната карта. Проверете електронната карта. 

 
 

A03 

 
 
Включване на защита от 
прегряване 

 
Датчикът за отопление е повреден. 

Проверете правилното поставяне и 
изправността на датчика за 
температура на отоплението. 

Няма циркулация на вода в 
системата. 

Проверете циркулационната помпа. 

Наличие на въздух в системата. Обезвъздушете инсталацията. 

A04 
Включва се предпазното 
устройство в димохода 

Неизправност F07 подадена 3 пъти за 
последните 24 часа 

Вижте неизправност F07 

A05 
Включва се предпазното 
устройство във вентилатора 

Неизправност F15 подавана в 
продължение на 1 час  Вижте неизправност F15 

 
 
 

 
A06 

 
 
 
Отсъствие на пламък след 
цикъла на запалване 
(6 пъти за 4 мин.) 

Неизправност на йонизиращия 
електрод 

Проверете как е поставен 
йонизиращия електрод и го сменете, 
ако е необходимо. 

Неустойчив пламък. Проверете горелката. 

Грешка при смесването на газовия 
клапан. 

Проверете настройките за смесване 
при минимална мощност. 

 
Запушени въздушни и димни тръби. 

Прочистете комина, въздуховодите и 
димоотводите и изходите им. 

Запушен сифон Проверете и почистете сифона. 

 
F07 

Повишена температура на 
дима 

Датчикът на топлообменника показва 
повишена температура в 
продължение на повече от 2 минути. 

 
Проверете обменника. 

 
F10 

Неизправност на датчик 1 за 
температура на водата в 
подаващия контур на 
отоплението 

Датчикът е повреден.  
Проверете кабела или заменете 
датчика, ако е необходимо. 

Късо съединение в съединителния кабел 

Прекъснат кабел 

 
F11 

Неизправност на датчика за 
температура на водата в 
обратния контур на 
отоплението 

Датчикът е повреден.  
Проверете кабела или заменете 
датчика, ако е необходимо. Късо съединение в съединителния кабел 

Прекъснат кабел 

 
F12 

 
Неизправност на датчика за 
температура на водата в 
контура на БГВ 

Датчикът е повреден.  
Проверете кабела или заменете 
датчика, ако е необходимо. 

Късо съединение в съединителния кабел 

Прекъснат кабел. 

 
F13 

 
Неизправност в датчика на 
обменника 

Датчикът е повреден  
Проверете кабела или заменете 
обменника, ако е необходимо. 

Късо съединение в съединителния кабел 

Прекъснат кабел. 

 
F14 

Неизправност на датчик 2 за 
температура на водата в 
подаващия контур на 
отоплението 

Датчикът е повреден.  
Проверете кабела или заменете 
датчика, ако е необходимо. Късо съединение в съединителния кабел 

Прекъснат кабел. 

 

 
F15 

 
 
Неизправност във 
вентилатора 

Няма напрежение при захранване 230V Проверете 3-полюсните кабелни 
съединения. 

Не постъпва сигнал за отчитане на 
оборотите. 

Проверете 5-полюсните кабелни 
съединения. 

Вентилаторът е повреден. Проверете състоянието на 
вентилатора. 

F34 
Напрежение в захранването 
по-ниско от 170 V. 

Неизправност в електрическата мрежа. Проверете състоянието на 
електрическата инсталация. 

F35 Нарушение в честотата на 
тока в електрозахранването  

Неизправност в електрическата мрежа. Проверете състоянието на 
електрическата инсталация. 

 
F37 

 
Неправилно налягане на 
водата в системата 

Много ниско налягане. Напълнете инсталацията. 

Пресостатът не е свързан или е 
повреден. 

Проверете датчика. 

 

 
F39 

 
 
Неизправност на датчика за 
външна температура 

Датчикът е повреден или има  късо 
съединение в съединителния кабел. 

Проверете кабелните съединения или 
сменете датчика. 

Датчикът е изключен след 
активирането на режим плаваща 
температура. 

Отново включете външния датчик или 
изключете режим плаваща 
температура 

 
A41 

 
Местоположение на  
датчиците 

Датчикът за температура на водата в 
подаващия контур на системата за 
отопление или в контура на БГВ се е 
изключил от тръбата. 

Проверете дали датчикът е включен и 
дали функционира правилно. 

F42 
Неизправност на датчика за 
температура на водата в 
системата за отопление 

Датчикът е повреден. 
Сменете датчика. 

 

 

Регулиране мощността на отоплението 

За да регулирате мощността на отоплението, поставете котела в режим TEST 
(вижте т. 4.1). Натиснете копчетата за отопление (поз. 3 - фиг. 1), за да увеличите 
или намалите мощността (минимална = 00 / максимална = 100). Като натиснете за 
5 секунди копчето "RESET" ще запазите току-що зададената максимална 
мощност. Излезте от режим TEST (вижте т. 4.1). 

4.2 Пускане в експлоатация 

Преди да включите котела 
• Проверете херметичността на системата за подаване на газ. 
• Проверете за правилното напълване на разширителния съд. 
• Напълнете тръбите  и осигурете пълното обезвъздушаване в котела и 

инсталациите. 
• Проверете да няма течове на вода в котела и в инсталацията. 
• Проверете правилно ли е свързано електрическото захранване и 

заземяването. 
• Проверете дали налягането на газта съответства на изискуемото. 
• Проверете да няма запалими материали или течности в близост до уреда. 

Проверка по време на работа 
• Включете уреда. 
• Проверете да няма течове на вода или на гориво. 
• При работещ котел проверете дали функционират нормално димоотводите 

на комина. 
• Проверете непропускливостта и правилното функциониране на сифона и на 

системата за отвеждане на водата от конденза. 
• Проверете дали циркулацията на вода между котела и инсталацията се 

извършва правилно. 
• Проверете дали газовият клапан осигурява правилно регулиране на 

мощността, както при отопление, така и при производство на БГВ. 
• Проверете дали запалването на котела се извършва правилно като 

направите няколко опита за включване е изключване посредством 
термостата и на дистанционното управление. 

• Уверете се, че разходът на гориво според показанията на брояча 
съответства на стойността, указана в таблицата с технически 
характеристики  в т. 5. 

• Уверете се, че при отсъствие на сигнал за включване на отоплението, 
горелката се включва при пускане на кран за гореща вода. Проверете дали 
по време на работа на отоплението при пускане на кран за гореща вода 
циркулационната помпа за отопление спира и производството на гореща 
вода е регулярно. 

• Проверете правилно ли са зададени параметрите и, ако е  необходимо, 
направете необходимите изменения (регулирайте компенсационната крива, 
мощността, температурата и т.н.). 

4.3 Поддръжка 

Периодичен контрол 

За осигуряване на ефективна работа на уреда за дълъг период от време е 
необходимо да се извършва годишна проверка от квалифициран специалист, 
която да включва следните дейности: 
• Устройствата за управление и за безопасност (газов клапан, разходомер, 

термостат и т.н.) трябва да работят правилно. 
• Коминът за отвеждане на изгорелите газове трябва да е в пълна изправност. 
• Камерата трябва да е херметично затворена. 
• Въздуховодите за приток на въздух и отвеждане на изгорелите газове трябва 

да бъдат свободни от всякакви препятствия и да нямат течове. 
• Горелката и тоблообменникът трябва да бъдат добре почистени и по тях да 

няма налепи. За почистването им не използвайте химически препарати, нито 
телени четки. 

• По електрода не трябва да има отлагания и трябва да бъде правилно 
поставен. 

• Газовите и хидравличните инсталации трябва да са напълно херметизирани. 
• Налягането на водата в студената инсталация трябва да е около 1 бар. В 

противен случай приведете налягането до тази стойност. 
• Циркулационната помпа не трябва да е блокирана. 
• Разширителният съд трябва да бъде напълнен. 
• Разхода и налягането на газ трябва да съответстват на стойностите, указани 

в съответните таблици. 
• Тръбите за отвеждане на конденза трябва да бъдат свободни от всякакви 

препятствия и да нямат течове. 

4.4 Отстраняване на неизправностите 

Диагностика 

При възникване на неизправност, на дисплея започва да мига символ със 
съответния код на неизправностите. 
Някои неизправности (обозначени с буква "A") водят до постоянно блокиране на 
котела: в този случай трябва да деблокирате ръчно, като натиснете копчето 
RESET (поз. 6 - фиг. 1) в продължение на 1 секунда или функцията RESET на 
дистанционното управление (опция), ако има такава. Ако котелът не се включи 
отново, то трябва да отстраните неизправността. 
Другите неизправности (обозначени с буквата “F”) водят до временно блокиране 
на котела: тези неизправности се отстраняват автоматично, щом стойностите на 
параметрите се възстановят в нормалните работни граници. 

Таблица с неизправностите   

Таблица 8 – Списък на неизправностите 



ECONCEPT TECH 25 C - 35 C 

BG cod. 3540R812 - 06/2011 (Rev. 00) 

 

 

Параметър Мерна 
еденица 

ECONCEPT TECH 
25 C 

ECONCEPT TECH 
35 C 

 

Макс. топлоотдаване в режим отопление kW 25,2 34,8 (Q) 

Мин топлоотдаване режим отопление kW 5,3 6,5 (Q) 

Макс. топлинна мощност - отопление (80/60 °C) kW 24,6 34,2 (P) 

Мин. топлинна мощност - отопление (80/60 °C) kW 5,2 6,3 (P) 

Макс. топлинна мощност - отопление (50/30 °C) kW 26,6 36,7 
 Мин. топлинна мощност - отопление (50/30 °C) kW 5,7 6,9 
 Макс. топлоотдаване в режим БГВ kW 27 34,8 
 Мин топлоотдаване в режим БГВ kW 5,3 6,5 
 Макс. топлинна мощност - БГВ kW 26,5 34,2 
 Мин. топлинна мощност - БГВ kW 5,2 6,3 
 Налягане на газоподаването G20 мбар 20 20 
 

Дебит на газ при макс. мощност G20 m³/h 2,86 3,68  
Дебит на газ при мин. мощност G20 m³/h 0,56 0,69  
Налягане на газоподаването G31 мбар 37 37 

 Дебит на газ при макс. мощност G31 kg/h 2,11 2,73 
 Дебит на газ при мин. мощност G31 kg/h 0,41 0,51 
 

 
Клас на ефективност  
според директива 92/42 EEC 

-   
Клас емисии NOx - 5 5 (NOx) 

Максимално работно налягане при отопление бар 3 3 (PMS) 

Минимално работно налягане при отопление бар 0,8 0,8 
 Максимална температура на водата при отопление °C 95 95 (tmax) 

Обем на водата в отоплителната система литър 1,5 2 
 Обем на разширителния съд в отоплителната 

система 
литър 8 10 

 

Предварително налягане в разширителния съд на 
отоплителната система 

бар 1 1 
 

Макс. работно налягане на водата в контура на БГВ бар 9 9 (PMW) 

Мин. работно налягане на водата в контура на БГВ бар 0,25 0,25 
 Обем на водата в контура на БГВ литър 0,3 0,5 
 Дебит на БГВ при ∆t 25 °C l/min 15,2 19,6 
 Дебит на БГВ при ∆t 30 °C l/min 12,7 16,3 (D) 

Степен на защита IP X5D X5D 
 Напрежение на захранването V/Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 
 Консумирана мощност W 120 140 
 Консумирана мощност в режим БГВ W 120 140 
 Тегло при празен котел kg 37 42 
 Тип на уреда 

 
C13-C23-C33-C43-C53-C63-C83-B23-B33 

 PIN CE 
 

0063BR3161 
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Фиг. 20 – Загуба на налягане в циркулационната помпа ECONCEPT TECH 25 C  

      A = Загуба на налягане в котела - 1, 2 и 3 = Скорост на циркулационната помпа 
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Фиг. 18 – Общ вид 
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Фиг. 21 – Загуба на налягане в циркулационната помпа ECONCEPT TECH 35 C  

      A = Загуба на налягане в котела - 1, 2 и 3 = Скорост на циркулационната помпа 
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Фиг. 22 – Електрическа схема 

 

 
 

Внимание:   Преди да включите стайния термостат или дистанционното управление 

свалете джъмпера на клемния блок. 

 
Таблица 9 – Обозначения на фигурите по т. 5 

 

5  Херметична камера 74   Кран за пълнене на инсталацията 

7 Приток на газ 82  Електрод за запалване и следене 

8 Изход за БГВ 95  Отводен канал 

9 Вход за БГВ 114  Пресостат за налягане на водата 

10 Начален контур 136   Дебитомер 

11 Обратен контур 138   Външен датчик (опция) 

14  Предпазен клапан 139   Дистанционно управление (опция) 

16  Вентилатор 161   Кондензационен топлообменник 

19  Горивна камера 186  Датчик за обратния поток 

22  Горелка 188   Електрод за запалване 

29  Колектор за отвеждане на димните газове 193  Сифон 

32  Циркулаторна помпа на отоплителния контур 194   Топлообменник БГВ 

36 Автоматичен въздуховод 196  Съд за събиране на кондензат 

37 Филтър на входа на студената вода 201   Смесителна камера 

39  Регулатор на дебита 250   Филтър на входа на инсталацията 

42  Датчик за температурата на БГВ 256   Сигнал от циркулационната помпа за режим Модулация на отоплението 

44  Газов клапан 278   Комбиниран датчик (безопасност + отопление) 

56  Разширителен съд 341   Датчик на топлообменника 

72  Стаен термостат (не е включен) T   Контакт ON/OFF (ВКЛ/ИЗКЛ) на дебитомера 


