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1. УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ НА WARMHAUS
Поздравяваме ви за избора на котли Warmhaus за отопление и
yпроизводство на БГВ за дълги години и благодарим за доверието.
Комби котли Warmhaus, произведени в съответствие с ЕС стандарти
и иновационна технология се внасят в много страни. Може да се
възползвате от оторизираната ни сервизна мрежа, сертифицирана
за всички видове поддръжка на тези продукти. Оторизираният ни
сервиз гарантира характеристиките на продукта при употреба на
оригинални резервни части. Прочетете внимателно инструкцията за
употреба на съоръжението.

(Виж: 3.5. ВЪПРОСИ ЗА ВЗИМАНЕ ПОД ВНИМАНИЕ ОТ
ПОТРЕБИТЕЛЯ ОТНОСНО ГАРАНЦИОННИТЕ УСЛОВИЯ)

За ефикасна употреба, препоръчваме монтажа на уреда да
се извърши от квалифициран персонал.

Производителят не е отговорен за повреди поради неправилни
интервенции, грешен монтаж или изпозлването на
неквалифициран персонал. Това ще анулира гаранцията.
Предвид, че уредът е свързан с отоплителна система, БГВ,
природен газ или пропан бутан и ел.връзки, не осъществавайте
никакви интервенции без оторизиран сервиз.

1.1.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Инструкцията е неразделна част от уреда и трябва да бъде
предадена на потребителя. Същата трябва да бъде
съхранявана за употреба при необходимост, тъй като
съдържа важна информация за съоръжението..
Отоплителната и БГВ система трябва да бъдат
изградени от инженерингова фирма в съответствие
с действащите местни закони и стандарти.
Монтажът и поддръжката трябва да се извършват
ототоризиран квалифициран персонал.При
неправилен монтаж производителят не носи
cотговорност за щети на хора, животни или предмети.
Проект на природен газ; Възможно е да изберете за
изпълнител на проекта и някой от дилърите на газ във
вашето населено място.
За да може да работи котела на пропан бутан,
трябва да се проведе дискусия със сервиза на
Warmhaus. Проекта и приложението на пропан бутан
трябва да се извърши от компанията, осигуряваща
резервоара, в съответствие с местните норми.

1.2.

ОБЩИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
Производителят отказва всяка договорена или
извън - договорена отговорност при щети
поради неспазване на указанията в

Уредът трябва да се използва единствено за
предназначената цел (да се използва в затворена
отоплителна система и отворена за производство на
БГВ).
Всяка друга употреба е неподходяща и може да предизвика
потенциална опасност.

Поддръжката на уреда трябва да се извършва от
оторизиран технически персонал.
Абсолютно забранено е засичането на загуби на
газ спомощта на пламък.
Употребата на уреда за цели, различни от
предвидените може да нанесе щети на хора,
животни и предмети.

CE маркировка в съответствие с долупосочените директиви:
- Директива газ 2009/142/EEC
- Директива КПД 92/42/EEC
- Eлектромагнитна съвместимост
- Директива 2014130/EU
Призводител: ÇELİKPAN Isıtma ve Soğutma Sistemleri Tic. A.Ş. Bursa
Organize Sanayi Bölgesi Park Cad. No:10 16140 Nilüfer-Bursa / Türkiye
WARMHAUS
Warmhaus оторизирани сервизни центрове осигуряват качество и
професионализъм на действие. ÇELİKPAN не е отговорен за
щети произтичащи от поправка, замяна на части и
поддръжка от трети лица и продукта остава извън гаранция.

настоящата инструкция.Същото важи и при
неправилен монтаж, употреба илиподдръжка.

Само оторизиран Warmhaus сервиз има
правомощията да подвързва електрически
съоръжението.

Поддръжката и поправката в резултат на повреда в рамките
на гаранционния период ще бъде изпълнено безплатно без
начисляване на разходи за труд или резервни части.
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ÇELİKPAN A.Ş. си запзва правата за всякакви технически и търговски
промени без предварителна информация и отказва отговорностза
грешки в правописа.

1.3.

ОБЩИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

DURING EMERGENCIES

КАК ДА ДЕЙСТВАМЕ, КОГАТО УСЕТИМ МИРИЗМА НА ГАЗ
...

Не използвайте
запалки.

Не включвайте
лампи или други
ел. механизми,
не изключвайте
контакт.

Проветрете
помещението.

Затворете
вентилите или др.
механизми
работещи с газ.

Не ползвайте
звънеца.

Не използвайте
телефон при
изтичане на газ.
Може да се
предизвика
искра.

Незабавно
излезте
отпомещението

Свържете се
с
доставчика на
газта.

Не извършвайте
никакви
интервенции.

Никога не
затваряйте отвора
за отвеждане на
газта от
помещението в
случай на загуба
на
газ.

СЪДЪРЖАНИЕ НА
ОПАКОВКАТА

БЪРЗА ПОМОЩ

ПОЖАРНА

ПОЛИЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ: посетете сайта на
доставчика на газ и раздела
СПЕШНИСЛУЧАИ.
Съвет: Вземете телефона на местния
доставчикна газ.

2. МОНТАЖ
2.1.

ПРИРОДЕН
ГАЗ
СПЕШНОСТ

I. I. Схема за монтаж (Фигура 1)
II. Инструкция за потребителя (Фигура 2)

Warmhaus се продава в два кашона за котел
и комин. Кутията с кашона съдържа
следните материали а малкия кашон
съдържа комина за отвеждане на димни
газове.

III. Аксесоари (Фигура 3)
IV. Шаблон за монтаж (Фигура 4)
V. Комплект комин (Фигура 5)

Фигура 2 Инструкция

Фигура 4 Шаблон за монтаж

Фигура 3 Аксесоари

Фигура 5 К-т комин

Не оставяйте опаковката така, че
да е достъпна до деца.
Фигура 1 Схема за монтаж
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ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА МОНТАЖ НА КОТЕЛА
Няма стриктни изисквания за мястото на монтаж на уреда (тип
C). Механизмите се монтират съобразно обема на помещението
и типа вентилация. Може да бъде монтиран на частично
защитени места, като балкони, тераси - в защитен шкаф,
взимайки мерпи против замръзване..
Котелът трябва да е стабилно закрепен на стената. Използвайте
гъвкави връзки между уреда и газовата тръба. Меки връзки се
използват и при A, B и C тип механизми и не трябва да превишават
макс. позволената от закона дължина. Връзката с комина трябва
да cе постави на външна стена. Монтажът трябва да е съобразен
с местните изисквания и стандарти.

• • Препоръчително е дренажната тръба да е от прозрачен
маркуч с цел избягване загуба на вода от предпазния вентил
на котела по време на монтажа. Ако не е възможно; не
поставяйте електронни механизми, деликатни или др.
компонент и инструменти под котела.
• • Не поставяйте мебели под котела по същите
гореспоменати причини.

2.2.4. Размери и връзки
208

118

208

• Стълби на сгради,
• Коридори за основна употреба, вентилационни помещения,
тавани, аварийни изходи, мазета, и др помещения от общ тип

•
•
•
•
•

725

2.2.2. Неподходящи места за монтаж на котел със
затворена камера

725

Дворове между сгради,
Затворени балкони,
Отворени балкони, освена кон ее поставен в шкаф,
Открити, ветровити места,
Забранен е монтажа на котел тип С в помещения,
осигуряващи свеж въздух за други уреди.

288

30

2.2.3. Стенен монтаж и позициониране на уреда
• • Трябва да е проверено и сигурно, че стенния монтаж на уреда
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е надежден.
• • Шаблонът за монтаж, който се доставя заедно с котела, трябва
да се използва за прецизното позициониране на уреда.
• • При употребата на други материали за монтаж, гаранцията
на котела няма да се признае.
• • Трябва да се провери стената преди монтирането на уреда .
• • Котелът трябва да се монтира на огнеупорна стена.
• • ЗАБЕЛЕЖКА: Горивни и корозивни материали:
• • Химически агресивни субстанции могат да предизвикат
корозия и д а анулират гаранцията.
• • Не складирайте и не използвайте възпламеними материали
(хартия, бой и др. препарати) в близост до котела.
• 1,8 - 2,2 м. височина е препоръчителна за монтажа напла нката
за окачване на котела.
• • При места с малко пространство, котелът трябва да е
минимум 30см над пода а отстрани поне 5 см., за да е
възможна поддръжката му.
• • Котелът не може да функционира в среди с експлозивни или
възпламеними субстанции и аксидни димни газове.
• • Монтажът не е възможен в близост до фурни, радиатори или
др.нагряващи уреди.
• • Котелът може да се постави в шкаф, но с отстояние от всички
страни от поне 5см.

40

2.2.1.

ПРАВИЛА ЗА МОНТАЖ

118

2.2.

100

65

148

65

65

Фигура 6 Котли Priwa и Enerwa: размери и връзки

Warmhaus Priwa / Enerwa
A: Подаване ОИ
B: Изход БГВ
C: Вход газ
D: Вход БГВ
E: Връщане ОИ
F: Кран за
пълнене
G: Maнометър
H: Предпазен
изпускателен вентил
I: Дренаж
J: Отвеждане н
аконденза
K: 230V 50HZ AC

I

2.2.5. Присъединяване ГАЗ и
Пропан Бутан (Категория уред
I2H, II2H3P)

2.2.6. Качество на газта
Котелът е проектиран за функциониране с чисто гориво, без
чужди субстанции; поради това се изисква поставянетон
афилтър на газо - подаващата тръба.

118

Котлите ни са произведени за работа с природен газ (G20) и
пропан бутан. Газовите тръби трябва да са равни на или поголеми от 3/4""G връзката на котела. Преди
присъединяването към газоподаващата линия трябва да
прочистите добре инсталацията, за да не се затруднява
функционирането на котела. Уверете се дали газта от
главната линия отговаря на предвиденото за котела (вижте
таблицата на котела

Уверете се правилното присъединяване на газовия вентил.
Газоподаващата тръбя трябва да осигурява необходимото
количество към котела, когато същия работи на пълна
мощност. Всички присъединения и връзки трябва да се
извършат съобразно изискванията на закона .

208

2.2.7. Приупотреба на резервоар на пропан бутан
Употребата на пропан бутан е за изисквания за отопление
над 24 kW. Нов резервоар за пропан бутан може да има
утайки, които могат да повлияят на нормалното
функциониране и ефикасността на котела .
118

208
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2.2.8. При употреба на газови бутилки
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Фигура 7 Котли PriwaPlus и
EnerwaPlus размери и връзки

• 300 mmSS редуцир вентил да се използва за пропан бутан.
• 500 mmSS редуцир вентил не се използва
• 370 mmSS редуцир вентил да се използва за пропан бутан.
• Не поставяйте тръбите на студени места с риск от
заснежаване c цел предотвратяване на замръзване през
зимния сезон
• • Не поставяйте тръбите в топли помещения с фурни,
камини и др.нагряващи уреди.
• • Не използвайте единични тръби а колектор за пропан
бутан за двойни или тройни.
• • Отстоянието между колектора и тръбата трябва да е
максимум 125см
• • Не използвайте медни тръби за разстояния по-големи от
125 см.
• • Маркучът трябва да е пристегнат със скоба.
• • Монтажът на резервоар за пропан бутан и
индустриални тръби трябва да отговаря на местните
стандари и да се извърши от квалифициран персонал.
При неспазване на тези условия котелът няма да се
поддържа от оторизиран сервиз на Warmhaus .

Warmhaus Priwa / Enerwa
A: Подаване ОИ
B: Изход БГВ
C: Вход газ
D: Вход БГВ
E: Връщане ОИ
F: Кран за
пълнене
G: Maнометър
H: Предпазен
испускателен вентил
I: Дренаж
J: Отвеждане на
конденза
K: 230V 50HZ AC
При разлика в използвания тип газ е необходима интервенция
за обръщане на съответния тип газ (cвържете се с оторизиран
сервизен център).

Спирателен
вентил

LPG

LPG

Колектор
370 mmSS
2 kg
Редуцир
вентил
12 кг или
24 кг
LPG
ТРЪБА

фИГУРА 8 Присъединяване на газови бутилки
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2.2.9. Монтаж на радиатори
Радиатори и подово отопление трябва да се изпълнят
съобразно законовите изисквания и технически
спецификации за топлинни загуби.
• Инсталацията с радиатори трябва да е проектирана за
работно налягане от 6 бара.
• Ако налягането в градската водопроводна мрежа е повисок от 6,5 бара, трябва да се монтира редуктор.
• Препоръчително е радиаторната инсталация да се изгради
без употребата на връзки и колена, доколкото е възможно
• Да се монтира мрежест филтър на връщането от ОИ.
• Например; разширителен съд от 8 литра може да поддържа максимум (80C в радиаторната система) 140 литра и
(55.C в подово отопление) за 170 литра разширител.
Допълнителен разширителен съд е нужен за по-големи
инсталации.
• Ако се използват заедно стаен термостат и термостатна
радиаторна глава; термостатната глава не трябва да се
монтира на радиатор, който е в същата стая с термостата.
• Трябва да се направи кръстосана връзка за по ефикасно
функциониран е при радиатори по-дълги от 1,5м.
• Котелът може да работи на минимум 0,5 бар налягане на
водата, което съответства на малък дебит в мрежата, поради
което не би било възможно да се настрои точна температура
на водата от крана. Затова кранът за водата трябва да е на
близко разстояние и да се използват възможно най-малко
колена. Налягането в инсталацията трябва да е поне 1 бар, за
да се осигури комфорт при ползването на БГВ. Хидрофор
може да се използва по желание.
• Предварително напълнете инсталацията и проверете за
загуби!

5. Когато отвеждате конденза в канализационната мрежа

трябва да се отчете ефекта от съществуващия водопровод
6. Дренажната тръба за конденза трябва да е винаги насочена
надолу.

2.2.10. Пълнене на канала за конденз
След монтажа на котела, електрическото подвързване,
вързването на радиаторите и БГВ, дренажа на конденза,
трябва да се напълни с вода и кондензната линия. (Фигура 9 ).
Фигура 9 Пълнене на кондензната тръба

Линията за дренаж на конденза трябва да е
непромокаема. Поставете бленда за димните
газове и излейте 1л. вода с цел предотвратяване изтичането
на димни газове при първото запалване.
Маркучът за конденз трябва да винаги наклонен надолу.
Внимание при дренаж на конденза:
НЕПРАВИЛНИЯТ МОНТАЖ НА ДРЕНАЖНАТА ЛИНИЯ ЗА КОНДЕНЗА ЩЕ
ПОВЛИЯЕ ВЪРХУ ДОБРОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА КОТЕЛА.

1. Тръбите за дренаж трябва да бъдат от подходящ материал
PVC, PVC-U, ABS, PVC-C или PP.
2. Металните тръби НЕ са подходящи за дренажни системи.
3. Всяка дренажна система, която е външна на сградата
трябва да се изолира против замръзване.
4. Използвайте възможно най-малко колена и фитинги при
изграждането на дренажната система с цел избягване на
запушване.

2.2.11. Присъединяване комин и аксесоари
Използвайте оригинални комини и аксесоари за отвеждане на
димните газове на котли Warmhaus, съобразявайки се с
правилата и оразмеряването, описани в настоящата
инструкция.
В случай на употреба на комини и аксесоари, различни от
тези на Warmhaus, котелът няма да се поддържа от
оторизирания сервиз н афирмата и гаранцията н
ауреда ще отпадне!
Warmhaus предлага различни варианти за отвеждане на
димни те газове и приток на свез въздух.
Комините на Warmhaus са направени от пластмаса.
Не могат да се монтират без необходимата защита от UV и
външни условия на отстояние повече от 40см от външна сте.
Вижте фигура 10.
Коминът трябва да се монтира съобразно местните
стандарти. Ако комин минава100 0 мм покрай пластмасов
или боядисан улей или 500 мм боядисани навеси, алуминиев
протектор с дължина поне 1000мм трябва да се постави под
улея или ръба.
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ТИПОВЕ КОМИНИ

C53

C13
Въздух

C53
Д. газове

Въздух

Фигура 10 Коаксиален комин.

C33
Въздух

Д. газове

Фигура 12 Коаксиален и вертикален комин.

C83
Д. газове

Фигура 11 Вертикално раздвоено отвеждане

Въздух

Д. газове

Фигура 13 Отвеждане в общ комин

Терминалът за димните газове трябва да е поне 2 м над
повърхността, която може да бъде свободно достигната. При
определени условия, коминът може да отдели водна пара.
Съобразете монтажа с това условие, защото може да
причини дискомфорт. Трябва да се предотврати връщането
на отработените газове обратно през вентилационни
помещения.

Фигура 14 Логото на Warmhaus е на всички аксесоари .
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2.2.12. Отстояния от комина

Фигура 15 Положения на комина

Положение комин

Мин. отстояние

A
B
C
W

30 мм под прозорец
Под водосточна тръба
Под стряха
Под балкон

30 мм.
75 мм.
20 мм.
200 мм.

E
F
G
H
S

До вертикална отводна тръба
Външни или вътрешни ъгли
На ниво на под, покрив или балкон
На друга /срещуположна/ стена

150 мм.
300 мм.
300 мм.
600 мм.
1200 мм.

J
R
Q
M

Към друг комин
Към друга стена освен гаражна
Към друга стена освен гаражна

1200 мм.

Към друг комин, освен на същата стена (вертикален)
Към друг комин, освен на същата стена (вертикален)

P
F
I

На друг прозорец/водосток
На друг прозорец/водосток вертикален
На нивото на покрива
На съседна стена
До прозорец на съседна стена

L

Към друг комин

1500 мм.
300 мм.
300 мм.
300 мм.
300 мм.
300 мм.
1000 мм.

Забележка: От началото докрая на комина > 1200 мм (на фигура 15_H или I)
Забележка: За котли ти пC5: Коминът за отвеждане на димните газове и този
за приток на въздух не трябва да се монтират на срещуположни стени на
сградата.

2.2.13.

Монтаж с хоризонтални комини

Cвързване на коаксиални хоризонтални комини с диаметър DN
60/100мм.
Предвид че котелът е със затворена камера и получава въздух за
горене отвън и отвежда димни газове през същия комин. За да се
предотврати изпускането на газове в помещението трябва да се
обърне oсобено внимание на монтажа на комина.
• Присъединяването на комина да е направено отвън на
монтажа на котела. Ако стандартният комплект не е подходящ
изберете елементи от гамата ни с аксесоари.
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• Свържете фланеца (11) към коляно (1), използвайки болтове (12)
• 2 болта с уплътнения (2) са поставени отвътре на тръбата в двата края на
коляно 90°.
• Поставете външния маншон (EPDM) към комина, както е показано на
Фигура 16. След като сте го поставили вече може да фиксирате и
вътрешния (7) към комина.

1.

Фигура 16 Коаксиален комин

Фигура 17 Монтаж на комина

Поставете другия край на EPDM c
маншон към външната част на
комина. Внимавайте за
правилното им поставяне:
• Click-fit уплътнения за комини и
колена. С цел свързване на други
елементи към комина:
Свържете към мъжката част на
комина или коляното (плоска)
женската част на предния
елемент (страната с
уплътнението), така че да е плътно
прилепнало

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

90° коляно
Уплътнение
Уплътнение
Центрираща скоба
Външна тръба
Вътрешен маншон
Външен маншон
Вътрешна тръба
60 уплътнение
Защитна решетка
Уплътнение фланец
Болтове за закрепване на фланеца
Контролна пропка
Капаче за контрол на свежия въздух

Ф и г у р а 1 8 Минаване през стена на коаксиален комин

При монтаха на
хоризонталните тръби,
трябва да се поддържа
наклон от 3% нагоре,
като минимум, и да се
използват закрепващи скоби
на вски 3 метра.

a
3

Когато коминът или
удължението трябва да
се скъси имайте
предвид, че вътрешната тръба
трябва да е с 5 мм по-дълга от
външната.

d

a + b + c + d < 7 m.

o

b
c

Фигура 21 II. Пример за монтаж на колена 90°

a- Коляно (45°)
b- Удължение
c- Допълнително коляноl 90°
d- Стандартен комин
Общата дължина на комина не
трябва да превишава 8м с едно
хоризонтално коляно. Общата
дължина се намалява с 1м с всяко
коляно 90° или две от 45°.
Mаксимум 3 броя колена 90° могат
да се използват.

С цел сигурност,
коминът не трябва да
се блокира дори и
временно.

Фигура 19 Комин кондензен котел
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a + b + c + d + e + f < 7 m.

Lmqx = 8m

a

a- Стандартно коляно (45°)
b- Удължение
c- Допълнително коляно 45°
d- Стандартен комин
e- Допълнително коляно 45°
f- Стандартен комин

d

b

c

d

a

b

f
e

Фигура 22 III. Монтаж на едно коляно 90° или две 45°

Фигура 20 I. Монтаж на единично коляно 9 0°

2.2.14. Монтаж на вертикални комини
Котелът може да се свърже към вертикален комин през плосък
или наклонен покрив с помощта на гамата аксесоари. При
вертикални монтажи (0 60/100mm) коминът не трябва да
превишава 8м.

Ø60/100 mm = L max. = 8 m

Изчисление
L1
L2
L3
L4
L5
L6

= 0.3 м.
= 0.5 м. (45° коляно еквивалентна дължина)
= 2.0 м.
= 0.5 м. (45° коляно еквивалентна дължина)
= 1.0 м.
= 0.5 м.

L Общо= 6.3 м.

6.3 м. < Lмакс = 8 м.

Корекция в изпълнението

Фигура 24 Пример за приложение на вертикален комин

Фигура 23 Монтаж на вертикален комин

2.2.15. Раздвоени комини Ø 80/80

Изчисление

Този кит позволява приток на въздух отвън и
и отвеждане на димните газове през
отделни тръби. Димните газове се отвеждат
през тръба (F) - от пластмаса, за да
устоява на конденза. Притокът на въздух е
през тръба А, която също е пластмасова.
Удължения са 0 80/80. Максималната
вертикална дължина (без колена) за тръби приток и отвеждане -0 80 е 36м.
Максималната хоризонтална права
дължина (с колена за приток и отвеждане)
за тръби 0 80 е 30м.

L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11

=0.5 м.
=1.0 м. (90° коляно еквивалентна дължина)
=1.5 м.
=1.0 м. (90° коляно еквивалентна дължина)
=1.5 м.
=0.5 м.
=1.0 м. (90° коляно еквивалентна дължина)
=0.5 м.
=0.5 м. (45° коляно еквивалентна дължина)
=1.5 м.
=1.0 м. (90° коляно еквивалентна дължина)

L12

=1.5 м.

L Общо =12 m.
Фигура 25 Пример за монтаж
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12 m. < Lмакс. = 30 м.

Корекция в изпълнението

2.2.16. Монтаж в частично защитени външни помещения
Инструкции: Котелът може да се монтира на частично защитени
външни помещения. Частично защитени означава, че котелът е
мон тиран на място без директно влияние на атмосферни
фактори (дъжд, сняг и т.н.).
Защита от замръзване: Уредът е снабден с антизамръзваща
система, автоматично активираща помпата, когато
температурата на водата падне под 5°C.
Антизамръзващата защита зависи от следните условия:
- ако котелът е правилно свързан към газтаи ел. мрежа;
- ако е включен главния превключвател;
- ако котелът не е бокирал поради липса на запалване;
- за да се поддържа циркулацията на водата в инсталацията,
всички вентили на системата трябва да са отворени.
При тези условия котелът е защитен от замръзване до -5°C външна
температура.
Най-ниската температура -5°C. Ако котелът е монтиран в среда
с температури по-ниски от -5°C, и газоподаването е прекъснато
по някаква причина, антизамръзващата защита няма да се
задейства и уредът ще блокира поради замръзване.
Спазвайте следните изисквания, за да предотвратите риска от
замръзване:
- Отоплителен кръг - използвайте подходящи антизамръзващи
cредства. Материалите използвани за производството на котела
са устойчиви на гликол и пропилен, базирани на
антизамръзващи течности.

Не е позволена употребата на адапроти или др.
приспособления за свързване на уреда към ел.
Мрежа.
2.2.18. Oпционални управления: стаен термостат, външен
температурен датчик и други
Присъединяването на управление или външен датчик към
уреда трябва да се извърши от квалифициран персонал.
Външният датчик, термостатното управление и
други аксесоари се предлагат като опция от
фирмата производител.
Следвайте инструкциите за монтаж на външния датчик.
Teмпературен датчик
Този датчик може да се свърже директно с ел. подвързване на
котела
и
автоматично
се
намалява
максималната
температура на връщащата вода, когато външната
температура се покачва, Когато външната температура пада
се увеличава автоматично температурата на връщащата вода.
Външният температурен датчик е активен с или без наличието
на стаен термостат.
Връзката между температурата на подаване към ОИ и
външната температура се определя от криви, обозначени на
контролното табло на котела. (Фигура 39)
Електрическото подвързване на външния датчик трябва да се
осъществи към електронната платка на котела - 5ти и 6ти
конектор (Фигура 26).

Антизамръзващата защита на котела е гарантирана само при
cпазване на споменатите условия: В случай, че уредът е
монтиран на места с температура по-ниска от 0°C тръбите за
отоплението и БГВ трябва да се изолират.

2.2.17. Eлектрически връзки

ОТГОВОРНОСТ НА СЕРВИЗА

Eлектрическите връзки са налъпно осъществени, ако уредът е
ефективно заземен съобразно изискванията на закона. Опасно и
неприемливо е да се използват газовата или водните тръби за
заземяване.
ВЪНШЕН ДАТЧИК

ÇELİKPAN A.Ş. не е отговорен за щети и загуби, произтичащи oт
липса на заземителна инсталация на уреда, отговаряща на
законовите изисквания.

ФАБРИЧНИ НАСТРОЙКИ

6

WHITE

5

WHITE

4

ORANGE

3

ORANGE

2

GREEN

1

GREEN

OPENTERM

МОСТ ТЕРМОСТАТ / BLACK

Също така се уверете, че електрическата инсталация отговаря на
максимално консумираната мощност в техническата
спецификация на уреда. Уредът е даден като "X" тип безжакови
специални кабели. Котли Warmhaus има степен на защита IPX5D.
Захранващият кабел трябва да се свърже към заземителна
връзка и полюси L-N към230 V +%10; -%15 50Hz мрежа, категория
висок волтаж 3ти клас, мултиполюсен конектор, който трябва да
се заземи на същата шина. Свържете се с оторизиран сервиз за
смяната на кабела. Ако са сменени предпазителите на картата
използвайте 2A или 3,15A тип предпазители.

Фигура 26 Cтаен термостат и външен датчик
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АКСЕСОАРИ

Фигура 27 Priwa и PriwaPlus дебит на помпа / налягане

KIT RFRC03 Голям екран, Moдулиращ, Седмична
програма, безжичен стаен термостат

Фигура 28 Помпа с автоматичен обезвъздушит ел,3скоростна (Priwa и PriwaPlus).

RC08 Голям екран, Moдулиращ, Седмична
програма, кабелен термостат

2.3. ХИДРАВЛИЧНИ ВРЪЗКИ
2.3.1.

Радиатори
Внимание: За да не отпадне гаранцията на уреда,
почистете внимателно системата, за да няма останали
утайки, които да навредят на топлообмена.

Внимание: препоръчително е да се монтира
омекотител за водата на места, където твърдостта
й е повече от 25 F, за да се защити
топлообменника за БГВ.

RC07 Moдулиращ, Седмична програма,
Кабелен термостат

2.3.2.

Пълнене/Изпразване на радиаторната инсталацията

Уверете се,че налягането е 1-1,5 бар на манометъра,
обозначен със символ M, въртейки крана за пълнене по
посока на часовника, което е обозначено с DM символ на
долната фигура на стр. 9 и 10 за пълненена затворения
радиаторен кръг. След това обезвъздушете с помощта на
вентилите.

Външен температурен датчик

14

Дренажът на инсталацията трябва да се извърши през
канализационната мрежа.

Wilo-Yonos PARA KSL 15/7.0

8 4660/5 PWM1

80

n=1/min/%PWM 1

7
6

P/kPa

70
4210/15PWM1

60

PWM1
5 3730/25

50

4 3240/35PWM1

40

3 2750/45PWM1

30

2 2260/55

20

1
0
0

PWM1

1770/65 PWM1

10

1290/75 PWM1
800/85 PWM1

0,40

,8

1,21

,6

2,02

,4

0

Фигура 29 Enerwa и Enerwa Plus дебит помпа/
налягане

Дренаж на конденза
Дренажа на конденза трябва да се свърже към
канализационната мрежа чрез тръби Ø 24мм, устойчиви на
киселинността на конденза. При присъединяването към
канализационната мрежа трябва да се вземе предвид риска
отзамръзване. Преди да включите уреда се уверете, че конденза
се отвежда правилно.

2.3.3.

Циркулационна помпа

Тъй като Priwa и PriwaPlus котли са оборудвани с 3-скоростни
помпи, а Enerwa и EnerwaPlus са снабдени с помпа с конвертор
на честотата, трябва да се провери дали помпата осигурява
нужния дебит, зависещ от загубите на налягане в системата.

2.3.4.

Проверки при стартовото пускане на котел

За да е валидна гаранцията на котела, първото пускане трябва
да се извърши от отризиран сервиз. Долуописаните действия
трябва да се извършат от квалифициран персонал :

Фигура 30 Enerwa и Enerwa Plus автоматичен

- Одобрение от газово дружество за газовата линия на уреда;
- Ел. връзки трябва да са посредством 2 или 3 Amps
предпазители;
- Уверете се в наличие на ел. прекъсвач;,
- Уверете се, че няма прекъсване на водната мрежа;
- Уверете се, че налягането на водата в инсталацията е 1,2-1.

обезвъздушител и помпа с честотен конвертер

Radiator
outlet line
(hot)
Condensation
water outlet

Radiator rotation line (cold)

City water line

Фигура 31 Обща схема за монтаж на котел
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2.3.5.

Части на котела

1

14

2

15

3

16

4

4
24

5

25

6

6

7
17

8

18

9

19

10

26

20

11

21

12

27

22
29

13

28

23
Фигура 32 Компоненти на
уреда

3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА
ПОТРЕБИТЕЛЯ
3.1.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

3.1.1. Употреба на котела
Ако се усеща мирис на газ в помещението, затворете крана
за газта. Не натискайте електрически ключове и не правете
нищо, което може да породи искра. Обадете се н агазовата
компания или оторизиран сервиз. (вижте 1.3 ЗАГУБИ НА ГАЗ,
Стр. 6)
Първото пускане трябва да се осъществи от оторизиран
сервиз за ваша безопасност и валидност на гаранцията.
Извършете следните проверки преди използването на уреда:
• Уверете се, че вентилите на радиаторите, крана за газта и
водата са отворени; налягането в системата е между 1 - 1,5
бар и инсталацията е обезвъздушен;
• Уверете се, че има газ в мрежата;
• Уверете се, че котелът е включен в ел. мрежа;
• Няма възпламеними материали в близост до котела;
• Коминът не е запушен;
• Ако има стаен термостат, уверете се, че е включен.

16

1. Извод комин
2. Кондензна тава
3. Тръба за отвеждане на конденза
4. Главен топлообменник
5. Запалителен електрод
6. Смесител въздух-газ (AGM)
7. Датчик подаване (ОИ)
8. Сифон за конденза
9. Подаване ОИ
10. 3-пътен вентил с ел. задвижка
11. Отвеждане на конденз
12. Пресостат за ниско налягане
13. БГВ датчик
14. Вентил разширителен съд
15. Датчик димни газове
16. Разширителен съд
17. Тръба газ
18. Датчик връщане ОИ
19. пОМПА [Priwa: 3 -скорости ; Enerwa: честотен конвертор]
20. Пластинчат топлообменник
21. Предпазен вентил 3 бар.
22. Maнометър
23. Газов вентил
24. Капак към топлообменник
25. Електронен вентилатор
26. Автоматичен обезвъздушител
27. Контролно табло
28. Кран за пълнене
29. Флусостат

Ако искате да изключите котела за дълго време, трябва да
направите следното:
• Изпразнете отоплителната инсталация, освен ако няма
антифриз
• Изключете главния прекъсвач на котела, затворете всички
вентили!
Ако изключвате котела за кратко време, извършете следните
действия:
• Не изключвайте главния прекъсвач, както и всички вентили в
системата!
• Оставете уреда в положение Лято и активирайте
антизамръзващата функция.
Изключвайте котела при поддръжка или ремонт. След приключване
на операциите оторизираният сервизен технитрябва да включи уреда.
Следвайте следните правила:
• Не почиствайте панелите на котела, докато същия функционира;
• Не докосвайте котела с мокри крайници;
• Не докосвайте електрическите кабели;
• Ако кабелите са повредени, изключете уреда от главния прекъсвач
и не го докосвайте;
• Подмяната на ел. кабели трябва да се осъществи от отризиран
сервиз;
• Не излагайте уреда директно на изпарения от кухненски уреди;
• Преотвратете достъпа на деца и неспособни хора до съоръжението.

Контролно табло на модели PRIWA и ENERWA
1
6

3

8

9

10

11

12

13

4

En er w a E24

5
Фигура 33 Контролно табло на Priwa & Enerwa

2

7

Фигура 34 Екран на контролно табло на Priwa & Enerwa

Enerwa E24

БУТОНИ
1. MODE/ РЕЖИМ
2. RESET/РЕСЕТ бутон.
3. Настройка температурата на водата в ОИ
4. Настройка температурата на БГВ
5. Конектор за софтуер
6. Дигитален дисплей
7. Дисплей за температура, данни и кодове за грешки
8. Визуализира се символ на радиатор, когато котела е в
режим отопление. Символът примигва, когато се прави
корекция на температурата.
9. Символ пламък се визуализира само, когато котелъте
активен (има горене); системата отчита пламък. Видимо е
като символ, когато има повреда.
10. Кран за БГВ се визуализира в режим лято и/или зима.
Символът прмигва, при употреба на БГВ режим или при
регулиране температурата на водата.
11. Индикатор за повреда
12. Състояние на повреда, изискващо ресет
13. Ниско налягане в радиаторите.
Tемпературата, показана на екрана има толеранс от ± 3°C,
в зависимост от условията, в които работи котела.

Контролният панел на котли РRIWA & ENERWA има син LCD
дисплей, 2 бутона – за отопление (3) и БГВ (4), RESET/РЕСЕТ бутон и
бутон за работен режим/ MODE (1.
RESET/РЕСЕТ: използва се за рестартиране на котела и
изчистване на повреда, ако има такава.

MODE/РЕЖИМ: Winter/Зима, /Summer/Лято, OFF режим се
използва за настройка.
Работни положения и съответните им обозначения:
ПОЗИЦИИ:
• CLOSED/ЗАТВОРЕНО или OFF (3 знака на LCD дисплея)
• WINTER/ЗИМА► Температура ОИ + °C + кран + визуализиране радиатор.
• SUMMER/ЛЯТО► Температура ОИ + °C + визуализиране кран.
• CH/ОИ ON► Температура ОИ + °C + кран+ визуализиране
символ на мигащ радиатор.
• DHW/БГВ ON► Температура БГВ + °C + визуализиране
символ на мигащ кран.
• CH FROST PROTECTION/ ОИ Антизамръзваща защита ► Темп. ОИ
· °C +символ на мигащ радиатор + се визуализира символ за
запален котел.
• DHW FROST PROTECTION/БГВ Антизамртзваща заита ►
Температура ОИ + °C символ на мигащ радиатор и кран + се
визуализира символ за запален котел
• CH/DHW ОИ/БГВ ПРОМЯНА НАСТРОЙКА► Промяната на
настройката на ОИ ще се aктивира, когато символът
на радиатора мига бързо. Промяната в настройката
на БГВ ще се активира, когато символа за кран мига
бързо.
• Функция сервиз ОИ + изобразен кран. (само за сервизен
техник. Изчакайте функцията да приключи без да
натискате какъвто и да е бутон или въртейки такъв!)
CH/ОИ: Отоплителна инсталация DHW/БГВ: Битова гореща вода
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3.2.

ИЗБОР НА РЕЖИМ ON/OFF/STANDBY И SUMMER/WINTER (ЛЯТО/ЗИМА)

Използвайте V ключ за прекъсване на ел. захранване на котела. Стойността на температурата, когато електричеството се подаде
към котела, е температурата на водата в инсталацията.
3.2.1. On/Off/Standby положения
Използвайте V ключ за прекъсване/ включване на ел.
захранване на котела.

Когато котела се пуска за първи
път екрана показва буква nG и
номер след нея (например 24),
обозначавайки kW мощност на
уреда.

3.2.2.

OFF

След това се изписва OFF

OFF

и екрана се изключва. Сега котелът
е в STANDBY положение.
Температурата при подаване на
електричество към уреда е
температурата на водата в
инсталацията.

Функциониране в зимен режим

В това положение уредът работи както за отопление, така и
за производство на БГВ.

Температурата на ОИ се регулира от
бутон (3), a на БГВ от бутон (4) и се
обозначава на екрана от индикатор
7.

За да включите котела задръжте бутон
MODE/РЕЖИМ, докато се появи кръга
на екрана, пуснете бутона, когато се
изпълни целия кръг.
В този случай котела заема
първоначално положение ОИ.
Символът мига в левия горен ъгъл на
екрана и температурата на
инсталацията е изписана на екрана,
след което екрана се изключва. В това
положение, може да настроите
температурата между 35 - 80 °C с
бутон 3.

Tемпературата се увеличава, когато
бутонът се върти надясно и се
намалява, когато се върти наляво.
Стойността се потвърждава след
мигане от 4-5 секунди, след пускане на
бутона и продължава да показва
температурата на инсталацията .
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{ако имате подово отопление, сервизен техник ще
настрои котела ви за “Нискотемпературно
функциониране“. Максималната температура се
ограничава с бутона за регулиране температурата
на ОИ (3) (пр. максимум 47 °C)}.

В това положение, можете да
настроите температурата между 35 60 °C с бутона за БГВ температура (4),
чийто символ се визуализира. При
завъртане на БГВ бутона, докато
дисплея свети, ако завъртите по
посока на часовника, ще увеличите
температурата и съответно ще
намалите при завъртане в обратната
посока (наляво).

3.2.3.

Функцониране в летен режим

В този режим котелът работи само за производство на
БГВ.
Ако включвате котела за първи път,
задръжте бутон MODE/РЕЖИМ и го
пуснете след изпълването на кръга
на екрана. Първоначално котелът се
включва на режим отопление,
символ радиатор мига в в горния ляв
ъгъл и температурата на
отоплителната инсталация ще се
обозначи на екрана, след което
същият ще се изключи.
За да превключите на БГВ задръжте
бутон MODE/РЕЖИМ и пуснете бутона
след изпълването на кръга на екрана.
В този случай символът мига в горния
десен ъгъл на екрана и
температурата на съществуващата
топла вода ще се обозначи на екрана,
след което екрана ще се изключи.

В това положение можете да
избирате темпратура между 35 - 60
°C чрез бутон 4 - за регулиране
температурата на БГВ. Екранът ще
свети през това време, символът за
кран и стойността на БГВ
температура ще мига. След като е
завъртян бутон за БГВ светлините на
екрана ще се включат и
температурата може да бъде
увеличавана - въртейки по посока на
часовника и намалена, когато се
върти в cобратната. Индикатор 7
показва зададената температура.
Стойността ще се потвърди след
пускането на бутона и след
примигване от 4-5 секунди.

3.2.4.

Ресетиране на котела (Рестартиране)

В случай, че уредът отчете повреда или блокира задръжте
РЕСЕТ бутона за 3-4 секунди и пуснете след изпълване на
кръга на екрана. След което рестартирате котела.
Пример за грешка; когато E81 или
E06 кодове за грешка се изпишат на
екрана означава, че уредът е
блокиран поради липса на
запалване. В този случай е възможно
да има затворен кран за газта.
Котелът ще се рестартира след
отваряне на вентила и след
натискане на РЕСЕТ бутон. Ако не
тръгва и след ресетиране се
свържете със сервизен център.
3.2.5.

КОНТРОЛНО ТАБЛО НА КОТЛИ
PRIWAPLUS & ENERWAPLUS
3

1

6

2

4

5

8

7

Фигура 35 Контролно табло на котл иPriwaPlus & EnerwaPlus

Изключване на котела

9
19

Изключване на котела, докато е в режим SUMMER/ЛЯТО;
3.2.6. Избор на On/Off/Standby и Summer/Winter-Лято/Зима

15

При задържане на бутон
MODE/РЕЖИМ след изпълване на
кръга, докато екранът свети,
10

16
11

OFF

на дисплея ще се изпише OFF,
което означава, че котелът е
ИЗКЛЮЧЕН.

17

18

14

13

12

Фигура 36 Дисплей на котли PriwaPlus &
EnerwaPlus

БУТОНИ
1. MODE/РЕЖИМ бутон за настройка.
2. RESET/РЕСЕТ бутон.
Изключване на котела, докато е в
режим WINTER/ЗИМА; задръжте бутон
MODE, след изпълване на кръга,
докато екрана свети, котелът ще
oбъде в режим SUMMER/ЛЯТО.

След това при повтаряне на тази
операция на дисплея ще се изпише
OFF и след изпълване на кръга
екранът ще се изключи.

3. Бутон за увеличаване температурата на ОИ
4. Бутон за намаляване температурата на ОИ
5. Конектор за софтуер
6. Дигитален дисплей 7
. Бутон за увеличаване температурата на БГВ
8. Бутон за намаляване температурата на БГВ
9. Индикатор за модулация на пламъка
10. Температура ОИ
11. Индикатор за работен режим отопление
12. Температура БГВ
13. Индикатор за работен режим БГВ
14. Работен режим Комфорт
15. Искане за РЕСЕТ поради повреда
16. Индикатор за свързан външен датчик
17. Дигитален манометър (Налягане ОИ 1,3 бар
предупредителен символ; E02 код за грешка се изписва при
спад в налягането на инсталацията)
18.Индикатор за повреда .

Tемпературата, отчетена на екрана може да има толеранс
от ± 3°C в зависимост от околните условия. Екранът на котли
PriwaPlus & EnerwaPlus има 6 бутона: РЕСЕТ, РЕЖИМ, ОИ (+),
ОИ (-), БГВ (+) и БГВ (-).
RESET/РЕСЕТ: Използва се за рестартиране на котела и е
ли миниране на кодовете за грешки.

OFF

Сега котелът е в положение STANDBY
както OFF.

MODE/РЕЖИМ: Използва се за Winter ЗИМА/Summer ЛЯТО/OFF
работни режими.
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3.2.8. Функциониране в зимен режим

Работни положения:
ПОЛОЖЕНИЯ:
• Сервизна функция показани радиатор + кран. (Само за
оторизиран сервиз, изчакайте функцията да спре без да
натискате никакви бутони!).

• CLOSED/ЗАТВОРЕНО или OFF (3 букви на LCD екрана)
• WINTER/ЗИМА► показани са Темп. ОИ + °C + кран +
радиатор.
• SUMMER/ЛЯТО► показани са Темп. ОИ + °C + кран.
• CH/ОИ ON► показани са Температура отопление + °C +
кран + мигащ радиатор (символ).
• DHW/БГВ ON► показани са Температура БГВ + °C +
мигащ кран символ.
• CH FROST PROTECTION/ ОИ Антизамръзваща защита►
Температура ОИ
· Показани са °C + мигащ радиатор (символ) +
символ за наличие на пламък.
• DHW FROST PROTECTION/ БГВ Антизамръзваща защита►
Темература ОИ + °C мигащ радиатор и кран (символи) +
символ за наличие на пламък
• CH/DHW ОИ/БГВ промяна настройка► промяната на
ОИ настройка ще се aктивира, когато символът за
радиатор мига силно. Промяната на БГВ настройка ще
се активира, когато символа на крана мига силно.
• Сервизна функция: показани са радиато + кран. (Само
за оторизиран сервиз, изчакайте функцията да спре без
да натискате никакви бутони!)
3.2.6. Избор на On/Off/Standby и SUMMER/INTER
Лято/Зима режими
ON/OFF бутон не е наличен на таблото на котела. Вкл./Изкл.
се изпълнява от автоматичен V ключ, който е включен към
линията на котела.
3.2.7. On/Off/Standby положения
ON/OFF бутон не е наличен на таблото на котела. Вкл./Изкл.
се изпълнява от автоматичен V ключ, който е включен към
линията на котела.
Когато котела се включва за първи път
екрана изписва букви nG и номер
след това (например 24),
обозначаващ kW мощността на
уреда.

След това се изписва OFF

и светлината угасва. Котелът вече е
в STANDBY положение.
Температурната стойност, когато
има електричество в котела е
температурата на водата в ОИ.
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В това положение, котелът работи както за отопление, така и
за производство на БГВ. Настройка на температура ОИ (CH)
се прави с бутони (3) и (4) от фигура 28, настройка
темература на БГВ се прави с бутони (7) и (8) и тази
температура се индикира от индикатори за отопление (10) и
за БГВ (12).

Задръжте
MODE
бутон
за
включване
на
котела,
когато
надпис OFF е изписан на дисплея.

Задейства се кръга на екрана.

Пуснете бутона, когато кръга е
завършен.

В този случай котелът първоначално
заема ОИ положение, символът
мига в долния ляв ъгъл, а символа на
крана е в десния ъгъл. Дигиталният
манометър, показващ налягането в
системата е централно в долната
част на екрана. Също така се вижда
символа за температура на ОИ и
екранът не е осветен.
Aналогов манометър има в долната дясна част на
котела. Дори и при липса на електричество
налягането в инсталацията се отчита от този
манометър.

Когато се включи котела, символът за модулация на
пламъка се вижда в долната част на екрана. В това
положение можете да намалявате или увеличавате
температурата между 35 - 80 °C. Екранът свети, когато
бутоните са натиснати и символ °C мига както и
стойността на температурата.
{Ако имате подово отопление, сервизен техник
трябва да настрои котела ви на "Ниско
температурно функциониране" Максималната
температура ще се ограничи до максимум 50
°C)

Регулиране БГВ в режим Зима.
Може да регулирате темп. на БГВ
между 35 - 60 °C с бутони (7) и (8),
намиращи се под РЕСЕТ бутона.
Екранът свети по време на
промяната. Символ °C мига заедно
със стойността на температурата.
Екранът се изключва след
настройката.

Tогава, когато същото действие се
повтори, след изпълване на кръга, се
виждат букви на екрана,
осветлението му изгасва и котелът
остава в STANDBY положение.

3.2.9. Функциониране в режим Лято

3.2.10. Употреба със стаен термостат (oпция)

В това положение котелът работи само за производство
на БГВ.

Котелът има възможност за свързване към стаен термостат,
което се предлага като опция. Всички термостати Warmhaus
могат да се свържат към двужични кабели. Проветете
внимателно инструкциите за употреба и монтаж.
Благодарение на стайния термостат можете да
програмирате котела си за всеки ден от седмицата според
вашите нужди.

Ако включвате котела за първи път
задръжте бутон MODE и го пуснете
след изпълването на кръга на
екрана. Първоначално котелът
включва ОИ положение, символът на
радиатора ще мига отляво на
екрана, както и температурата на
ОИ. Екранът ще се изключи след
това.
За да превключите на БГВ положение,
задръжте бутон MODE и го пуснете
след изпълване на кръга на екрана. В
това положение символът за БГВ се
появява вдясно долу на екрана заедно
с температурата на БГВ, след което
екрана се изключва.

В това положение можете да
регулирате температурата на БГВ
между 35 -60 °C с помощта на
бутони (7) и (8) под РЕСЕТ бутона.
По време на промяната екранът
свети, а символ °C заедно със
стойността на температура на БГВ
мига. Стойността се потвърждава
след изгасване на екрана.

Важно: Задължително е да има две различни
линии, съобразно законовите изисквания относно
ел. подвързване при употребава на On/Off или
времеви термостат.
Не е позволено да се използват части на котела за
заземяване на електрическата линия. Това трябва да е
сигурно при електрическото подвързване на котела.
Монтаж
• Моля се свържете се с наш представител относно
съвместимостта на стайни термостати с котли
Warmhaus;
• Не махайте компоненти на уреда по време на монтаж;
• Не монтирайте термостата на директна слънчева светлина или
близо до източници на топлина;

• Производителят не се счита за отговорен за
долуопсаните ситуации:
a) Грешен монтаж
b) Намеса на неоторизиран и неквалифициран персона
c) Неспазване на инструкциите дадени в настоящето
указание
Инструкции за монтаж: Монтажът трябва да се извърши
само от оторизиран сервиз от Warmhaus. Двужичният
кабел за монтажа се доставя от потребителя.

Изключване на котела
Изключване на котела, докато е в режим SUMMER/Лято,
CORRECT

Когато задържите бутон MODЕ,
докато екрана свети след
изпълването на кръга, ще изчезнат
символите на екрана, светлината
ще изгасне и котелът ще е вече в
изключено положениe.

FALSE

Термостатът
трябва да се
монтира 1,25 или
1,50м височина от
gпода и на поне
30см. отстояние.

FALSE

Изключване на котела, докато е в режим Зима

Поне 30 см
разстояние трябва
от врати и
прозорци.

Когато бутон MODE е задържан,
докато екрана свети, след
изпълване на кръга котелът ще
премине в режим SUMMER/ ЛЯТО.
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Сервиз и поддръжка: стаен термостат Warmhaus не трябва да
има контакт с вода или висока влажност. Освен външна
повреда, термостатът не изисква никаква поддръжка.
3.2.11. Външен температурен датчик (Oпция)
Външен температурен датчик (може да се монтира към
котела, но от оторизиран сервизен техник и ще позволите
автоматично регулирне на температурата в отоплителната
система съобразно промените във външната температура.
Външният датчик поддържа ефикасно функциониране на уреда,
намалявайки температурата на отопление, когато външната
температура се покачи и съответно обратното – показване
температурата на отопление, когато външната температура се
понижи. Този датчик е активиран, когато е свързан и не зависи
от типа или модела на стайния термостат. Връзката мержу
температурата на ОИ и външната температура
се определя съобразно кривите, показани на графиката
отдолу.
След свързването на външния температурен датчик, настройката се
прави съобразно средната външна температура посредство
параметър P04 . Сервизният техник ще направи тази
настройка при монтажа.

И може да бъде увеличен до 3 минути.
(P21) Регулиране ниска температура
Този параметър е настроен на 1 за подово отопление или
нискотемпературни инсталации. 0 (нула) за радиаторни
системиили високотемпературни инсталации.
(P24) Защита от деца
Стандартно този параметър не е активен. Консултирайте се със
сервизен център за активирането на параметъра. Параметърът е
активиран, когато е настроен на 1.
Бутоните се заключват след 2 минути , когато тази функция е
активна. Отключва се, когато се задържи бутон MODE и се
изпълни кръга на екрана. Котелът е защитен от промени в
настройките при активирането на тази функция
(P40) Период на забавяне стартиране на отоплението.
Котелът разполага с електронен таймер за
предотвратяване на честото му включване по време на
фазата на отопление. Tози период е настроен на 2 минути
стандартно и може да се увеличи до 10 минути.
(P42) Готова топла вода (Пре-затопляне пасивно/активно).
С цел получаване на топла вода без да се чака, водата в
мрежата се затопля предварително в пластинчатия
топлообменник. Тази функция е показана на бутон 6 на
котел PriwaPlus
LCD дисплей
Активирането на тази функция на модели PRIWA и ENERWA се
осъществая чрез настройка на параметри, от наш оторизиран
сервиз, в зависимост от вашите изисквания.
Функция обезвъздушаване
Активиране на меню за модели LAWA, PRIWA и ENERWA:
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Функция обезвъздушваване може да се активира чрез
натискане на РЕСЕТ бутон повече от 5 секунди, докато бутони
CH/ОИ и DHW/БГВ са на максимално положение. При
активирането н атази функция, 3-пътния вентил и помпата
работят или не работят за изкарване на въздуха в инсталацията.

IIII
MIN

MIN

MODE
MAX

MAX

RESET
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3.2.12. Характеристики на котела
Предвид, че котелът има електронна платка, някои от
работните характериситки могат да се променят, от
оторизиран сервизен център, съобразно ваши предпочитания и
условия на работа на уреда.
Моля свържете се с наш техник, когато искате промяна на
следните параметри.
(P06) Мощност отопление
Котелът е с електронна модулация на мощността съобразно
изискванията на самата инсталация. Съответно дебита на газта
се определя от топлинното натоварването на системата.
(P07) Контролиране на мощността. Период на увеличение
Когато котелът се включи изпозлва определн период от време
за достигане на зададената максимална отоплителна
мошност. Този период е настроен на 3 минути стандартно
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Фигура 40 Ресет и бутони на МАКС. положение

3.3. ПОВРЕДИ
3.3.1.

Кодове за грешки

Кодове
грешки

Повреда / Описание на грешка

E 02

Ниско налягане на водата в ОИ / параметърът
е погрешно настроен

E 03

Възможни причини

Състояние котел / Решение

Не е достатъчно налягането в системата
за доброто й функциониране.

Проверете манометъра на котела,
коригирайте налягането между 1÷1,2
бар. Натиснете РЕСЕТ бутон.

Високо налягане на водата в системата

Прекалено налягане, защитен вентил.

Намалете налягането в системата чрез
крана. Обадете се на сервизен техник

E 04

Повреда БГВ температурен датчик

Когато плаката отчете повреда или
грешка в NTC датчика за БГВ, котелът
сигнализира тази грешка.

Котелът не функционира (1).

E 05

Повреда ОИ температурен датчик

E 13

Аларма поради висока температура на
датчика за димни газове.

E 14
E 15

rE 06
rE 08

rE 07

Електронната карта отчита повреда в
температурния датчик на подаването.
output NTC
sensor. поради висока
Котелът
блокира

Котелът не функционира (1).

температура на димните газове.

При повтаряне след ресетиране се
обадете на сервизен техник.

Повреда в датчика за димните газове

Платката отчита аномалия в датчика за
димните газов.

Котелът не функционира (1).

Повреда вентилатор

Блокирал вентилатор. Прекалено налягане.

При повтаряне след ресетиране се
обадете на сервизен техник..

Няма запалване. Няма запалване в
определениа за това период независимо от Проверете дали е отворени вентилите за
заданието на инсталацията. Може да се
газта.
изиска промяна на „статус на запалване“ на
първо запалване или след дълъг период на
standby.

При повтаряне след ресетиране се
обадете на сервизен техник.

Сработване на защитния термостат

Ако сеполучи прегряване поради някаква
повреда в нормалното функциониране
котелът преминава в състояние на повреда

Натиснете РЕСЕТ бутон. (1)

E 09

Няма вода в ОИ

Липса на вода в инсталацията или котела

Свържете се с оторизиран сервизен
център.

E 10

AUX повреда на датчика на подаване

Повреда датчик

При повтаряне след ресетиране се
обадете на сервизен техник. (1)

E 16

AUX повреда на датчика на връщане

Повреда датчик

При повтаряне след ресетиране се
обадете на сервизен техник. (1)
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Грешки Повреда / Описание на
грешка
E 11

Повредена модулация на
газовия вентил

Възможни причини

Състояние котел / Решение

Вътрешна повреда

При повтаряне след ресетиране се обадете на сервизен техник. (1)

E 17

Максимално различие между
2 NTC температурни датчика

Неподходяща циркулация

При повтаряне след ресетиране се обадете на сервизен техник. (1)

E 19

Максимално различие между
2 NTC температурни датчика

Неподходяща циркулация

При повтаряне след ресетиране се обадете на сервизен техник. (1)

Използвани всички допустими
ресетирания

Внимание: Повредата може да бъде ресерирата успешно
максимум до 5 пъти, след което функцията се заключва за поне 1
час и след това са възможни още 5 опита.

Когато захранващото напрежение е
недостатъчно

Котелът стартира отново без необходимост от РЕСЕТ след като
напрежението в мрежата стане нормално.

Вариране в електрическотата честота

При повтаряне след ресетиране се обадете на сервизен техник. (1)

rE 28

Достигнат максимаен брой
блокирания.

E 37

Ниско напрежение

E 40

rE 41
E 42
E 43

rE 44

Грешка в честотата на
електричеството
Загуба на пламък при 6
последователни
запалвания

Повреда на бутоните

Обадете се на сервизен център. (1)

Липса на
комуникация със
стайния термостат

Липса на комуникация с термостат или
изваден кабел

Обадете се на сервизен център. (1)

Случва се, когато газовия вентил е
Повреда в газовия вентил, период
отворен по-дълго от очакваното. Котелът
на отваряне без пламък
продължава нормална подготовка,

E 62

E 74
rE 80

При повтаряне след ресетиране се обадете на сервизен техник. (1)

Повреда в бутоните

Искане за настройка

rE 72

Проверете дали вентилите за газта са
отворени.

Платката отчита необходимост от
калибриране. Проверетекога е сменяна
платката или ще се изиска промяна на
параметрите на въздуха и газта.

Натиснете РЕСЕТ бутон. (1)

Приключва когато е завършено калибрирането.

Делта T грешка поради
повреда в запалването

Затворени газови вентили или
проблем в горивото

Повреда втори температурен
датчик

Повреда датчик

Обадете се на сервизен център. (1)

Повреда газов вентил

Вътрешна повреда

Обадете се на сервизен център. (1)

Уверете се, че вентилите са отворени и проверете горивото
пулс/сиркулация. (1)

Грешки

Повреда / Описание на грешка

Възможни причини

Състояние котел / Решение

rE 81

Проблем в запалването при първо
стартиране (1, 2)

Проблем в горивната линия

Обадете се на сервизен център. (1)

rE 82

Проблем в горенето

E 83

Временен проблем в горенето

rE 88

Повреда в газовата линия

rE 98

Повреда на платката при първо
запалване

Вътрешна повреда

Обадете се на сервизен център. (1)

rE 99

Обща повреда

Отчетена повреда в котела

Натиснете РЕСЕТ бутон. (1)

Проблем в налягането на газта и/или в Проверете налягането на газта и линията. (1)
захранващата линия
Установена повреда в компонентите
Котелът не функционира (1).
на газовия вентил

(1) Свържете се с оторизиран сервизен център.
(2) 81 нумеровани грешки съответстват на всяко блокиране в комина за отвеждане на димните газове. В този случай трябва да се
консултирате със сервизен рехник преди рестартирането на котела.
3.3.2.

Препоръки за икономична употреба на котела

Котелът ви е настроен на ECO модел за икономична
употреба и препоръчваме да не се променя.
Избор н аправилна мощност
Изчислението на топлинни загуби трябва да се направи правилно
mи мощността на котела да се съобрази с тези загуби. Уреди с
недостатъчна мощност ще отговарят със закъснение на нуждите
на инсталацията. Затова мощността на уреда трябва да се
избере спрямо мястото на употреба.
Изолация
Изолацията на сградата е най-важна за намаляване на
топлинните загуби и консумацията на газ.
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Радиатори
Проверете за правилното налягане на налягането в
инсталацията и коригирайте с вентилите, ако е необходимо. Не
поставяйте мебели пред радиаторите.
БГВ
Винаги настройвайте температурата на БГВ на (38~42 °C).
Високата температура на битва гореща вода поражда
натрупване на котлен камък и това влияе негативно на
функционирането на котела.

Термостатни радиаторни вентили
Можете да регулирате разхода и комфорта си чрез употребата
на термостатни радиаторни вентили.
Стайни термостати
Котелът ще работи по-икономично и вие ще можете да
регулирате стайната температура чрез употребата на стаен
термостат. По този начин ще регулирате температурата на
помещението както желаете и ще спестите около 6%
мощност.

Препоръки за следване:
1. След първото стартиране на котела, запазете техническата
и сервизна документация на уреда, заедно с копие от
фактурата и гаранционната карта.
2. Използвайте уреда съобразно указанията в настоящата
инструкция.
3. Съхранете сервизната документация, защото ще ви е
нужна при бъдещи интервенции.

Вентилация
Не оставяйте прозорците леко отворени за проветряване на
помещението.
Широко отверен прозорец за кратко време има по-добър
ефект.
Завъртете термостатните вентили на минимум, когато
проветрявате.
Чистене и поддръжка
Внимание: за да поддържате котела в добро състояние и да
запазите добрите му работни характеристики непроменени трябва
да извършвате поддръжка поне веднъж годишно.
Препоръчваме тази поддръжка да се осъществява от сервизен техник.

3.4. ВЪПРОСИ ЗА ВЗИМАНЕ ПРЕДВИД ЗА
ВАЛИДНОСТ НА ГАРАНЦИОННИТЕ УСЛОВИЯ
Гаранцията, дадена от Çelikpan не покрива щети и повреди
породени от неправилна употреба или поради долуописаните
ситуации:
1. Щети и повреди на съоръжения, които не са били стартирани
от оторизиран сервиз на Warmhaus ,
2. Щети и повреди, произтичащи употреба на продукти, различни
от препоръчаните в настоящата инструкция и не по
предназначената цел.
3. Щети и повреди, произтичащи от погрешна селекция.
4. Щети и повреди, произтичащи от поддръжка и поправка,
извършени от неоторизиран персонал
5. Щети и повреди по време на транспорта, товарене,
разтоварване, външно въздействие или химическо
такова.
6. Щети и повреди, произтичащи от пожар или светкавици.
7. Щети и повреди, произтичащи от гориво с лоши
характеристики.
8. Ниско или високо напрежение; незаземен уред.
9. Щети и повреди, произтичащи от грешни електрически
инсталации,
10. Щети и повреди, произтичащи от неосъществяване на
годишна поддръжка или почистване от оторизиран сервиз.
11. Щети и повреди, произтичащи от употребата на други
механизми или уреди, използвани в системата.
12. Щети и повреди, произтичащи от замръзване поради
монтаж на неподходящо място.
13. Промяна на етикета с технически данни или гаранционните
условия.
14. Щети и повреди, произтичащи от употребата на вода с
характеристики извън описаните в настоящата инструкция.
Eлиминирането на гореописаните повреди ще бъде
извършено срещу заплащане.
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TЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
CE ceртификат
Кръг газ
Тип газ
Захранващо налягане н агазта
Входящо налягане (мин÷макс)
Максимална консумация на газ
Минимална консумация на газ
Смесителна система
Отношение на модулация
Материал топлообменник
КПД
(80/60 oC)КПД при максимална мощност
(50/30 oC) КПД при максимална мощност
КПД при 30% натоварване на 36/30 °C
КПД при 30% натоварване на 30°/50°C
Кръг ОИ
Максимална входяща мощност Qn
Минимална входяща мощност Qn
Максимална изходяща мощност Pn (80/60 oC)
Минимална изодяща мощност Pn (80/60 oC)
Максимална изходяща мощност Pn (50/30 oC)
Минимална изодяща мощност Pn (50/30 oC)
Температурен обхват (мин÷макс) високотемп. инсталации
Температурен обхват (мин÷макс) нискотемп. инсталации
Максимално работно налягане
Минимално работно налягане
Обем разширителен съд
Налягане помпа (при 1000 л/ч дебит)
Налягане помпа (при 500 л/ч дебит)
Максимален дебит помпа
Кръг БГВ
Максимална входяща мощност БГВ
Максимална изходяща мощност БГВ
Максимален дебит БГВ при (Δt: 30 °C)
Максимален дебит БГВ при (за активиране на БГВ функция )
Максимално водно налягане
Минимално водно налягане
Температурен обхват
Електрически кръг
Захранващо напрежение
КОнсумация ток
Степен на защита
Кръг отвеждане на димни газове
Температура димни газове (Qn)
(80/60 °C) температура на изходящите газове (Мин. / Макс.)
(50/30 °C) температура на изходящите газове (Мин. / Макс.)
Макс. температура на изходящите газове [Макс. БГВ режим]
NOx
Стойност на Nox (GCV)
Масов дебит димни газове (60/80°C - Qn) Ном./Мин.
Масов дебит димни газове (60/80°C - Qn) [Макс. БГВ режим]
Обща информация
Размери (В x Ш X Д)
Материал хидравлична група
Нетно тегло
Тегло с опаковка
Тип
Категория
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М.ЕД.

mba
r
mba
r
m³/h
m³/h

W
a
Priwa 24/31 &
PriwaPlus
24/31
r
CE-1015CR0544
:16
m
h
G20
G25 a
G31
u
20
37
37
s
2,35*
0,37*

2,81
0,43
Газ
1:10
неръждаем
steel

%
%
%
%

98,03
105.11
108,29

kW
kW
kW
kW
kW
kW
ºC
ºC
bar
bar
bar
mH2
O
mH2
O
ℓ/h

24,25
3,5
23,7
3
25
3,6

kW
kW
ℓ/mi
n.
ℓ/mi
n.
bar

V
AC–
Watt
50
IP
Hz

g/s
мм
кг
кг

24,25
3,5
23,7
3
25
3,6
25÷80
25÷47
3
0,5
8
5,4
5,8
2500

97,76
103,63
108,29

24,25
2,8
23,7
2,5
25
2,9

31.15
3,3
14,8
1,5
10
0,5
35 - 60

bar
ºC

°C
ºC
ºC
ºC
Clas
s
mg/
kWh
g/s

97,84
105,34
108,38

0,90
0,10

230 V +%10; %15
112
IPX5D

69,3
/70,5/
48,5
50,5
70
20
11,13 /1,6
14,3

64,6 /
70,2/
47,7
49,4
70
5
19

59,9 /
69,7/
47,0
50,5
70
31

725 x 420 x 288
Месинг
31,4
34,6
C 13, C 33, C53, C83
I2H (G20=20 mbar), I3P (G31=37
mbar)

М.ЕД.

TЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
Продуктов код

Priwa 28/35 & PriwaPlus 28/35

CE Nr.

CE-1015 17

CE File Nr.

CE-1015CS0553
Кръг Газ & Продукти на горене

Тип газ

G20

G25

20

25

37

mbar

Макс. консумация газ

2,97

3,37

1,14

m³/h

Мин. консумация газ

0,387

0,443

0,140

m³/h

Максимална входяща мощност Qn

28,70

28,70

28,70

kW

Минимална входяща мощност Qn

3,75

3,75

3,75

kW

Максимална изходяща мощност Pn (80/60 oC)

28,0

28,0

28,0

kW

3,5

3,5

3,5

kW

30,0

30,0

30,0

kW

3,9

3,9

3,9

kW

Масов дебит (Номинален)

12,88

12,57

14,08

g/s

Средна температура (Номинален)

66,1

64,6

65

oC

Масов дебит (Mинимален)

1,68

1,65

1,73

g/s

Средна температура (Mинимален)

44,5

44,1

44,9

oC

Захранващо налягане газ

Минимална изходяща мощност Pn (80/60 oC)
Максимална изходяща мощност Pn (50/30

oC)

Минимална изходяща мощност Pn (50/30 oC)

G31

(80/60 oC) КПД при максимална мощност

97,88

%

(50/30 oC) КПД при максимална мощност

105,00

%

КПД при частично натоварване (%30)

107,54

%

Температурен обхват

25 - 80

ºC

Работно налягане (Mакс. / Mин.)

3 / 0,5

bar

Кръг ОИ

Обем разширителен съд

10

bar

Налягане помпа (при 500 л/ч дебит)

5,9

ℓitre

2,5

mH2O

Максимална мощност БГВ

34,90

kW

Минимална мощност БГВ

3,75

kW

Максимален дебит БГВ (Δt: 30 °C)

16,8

ℓ/min.

Макс. дебит помпа
Кръг БГВ

Минимален дебит БГВ

1,5

ℓ/min.

Maкс. / Мин. водно налягане

10 / 0,5

bar

Температурен обхват

35 - 60

ºC

Масов дебит (Макс. – DHW режим )

16,02

g/s

Средна температура (Макс. – DHW режим)

55,40

oC

Електрически кръг
Електричество захранване

230 V +%10; -%15

V AC – 50 Hz

Консумация ток

125

Watt

Степен на защита

X5D

IP

Кръг димни газове
(50/30 °C) Максимална температура на д.г.
NOx

44,5

ºC

5

Class

General
Размери (В x Ш X Д)
Нетно тегло / Тегло с опаковка
Tип
Категория
Природен газ G20 (Hu=9,59 kWh/m3)

725 x 420 x 288

mm

33,2 / 36,4

kg / kg

C 13, C 33, C53, C83
I2H (G20=20 mbar), I3P (G31=37 mbar)

TЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

М.ЕД.

G20

W
Enerwa-ErP 24/31 & a
EnerwaPlus-ErP 24/31 r
m
CE-1015CR0544 :16 h
a
u
G25
s

G31

20

37

37

CE ceртификат
Кръг газ
Тип газ
Захранващо налягане на газта

mbar

Входящо налягане (мин./макс)

mbar

Максимална консумация газ

m³/h

2,35*

2,81

0,90

Минимална консумация газ

m³/h

0,37*

0,43

0,10

*(Природен газ G20) Калоричност (Hu=10,56 kWh/m3)
Смесителна система

Газ

Отношение на модулация

1:10

Материал топлообменник

Неръждаем

КПД
(80/60 oC) КПД при максимална отоплителна мощност

%

98,03

97,84

97,76

(50/30 oC) КПД при максимална отоплителна мощност

%

105.11

105,34

103,63

КПД при натоварване 30% при 36/30 °C

%

108,29

108,38

108,29

КПД при натоварване 30% при 30°/50°C

%

24,25

Кръг ОИ
Максимална входяща мощност Qn

kW

24,25

24,25

Минимална входяща мощност Qn

kW

3,5

3,5

2,8

Максимална отоплителна мощност Pn (80/60 oC)

kW

23,7

23,7

23,7

Минимална отоплителна мощност Pn (80/60 oC)

kW

3

3

2,5

Максимална отоплителна мощност Pn (50/30 oC)

kW

25

25

25

Минимална отоплителна мощност Pn (50/30 oC)

kW

3,6

3,6

2,9

Температурен обхват (мин./макс.) високотемп. инсталации

ºC

25÷80

Температурен обхват (мин./макс.) нискотемп. инсталации

ºC

25÷47

Работно налягане (Mаксимум)

bar

3

Работно налягане (Mинимум)

bar

0,5

Обем разширителен съд

bar

8

Налягане помпа (при 1000лl/ч дебит)

mH2O

5,5

Налягане помпа (при 500лl/ч дебит)

mH2O

7,8

ℓ/h

2400

Максимална входяща мощност БГВ

kW

31.15

Максимална изходяща мощност БГВ

kW

3,3

Максимален дебит БГВ (Δt: 30 °C)

ℓ/min.

14,8

Минимален дебит БГВ (за активиране на БГВ функция)

ℓ/min.

1,5

Максимален дебит помпа
Кръг БГВ

Максимално водно налягане

bar

10

Минимално водно налягане

bar

0,5

Температурен обхват

ºC

35 - 60

V AC–50 Hz

230 V +%10; -%15

Електрически кръг
Електрическо захранване
Консумация ток
Степен на защита

Watt

82

IP

IPX5D

Кръг димни газове
Температура димнии газове (Qn)

°C

(80/60 °C) Температура димни газове (Mин. / Maкс.)

ºC

69,3 /70,5

64,6 / 70,2

59,9 / 69,7

(50/30 °C) Температура димни газове (Mин. / Maкс.)

ºC

48,5 / 50,5

47,7 / 49,4

47,0 / 50,5

ºC

70

70

70

Макс. температура димни газове [Режим БГВ максимум]
NOx
Стойност на Nox (GCV)

Class

5

mg/kWh

20

Масов дебит димни газове (60/80°C - Qn) Номинал/Mинимум

g/s

11,13 /1,6

Масов дебит димни газове (60/80°C - Qn) [Макс. БГВ режим]

g/s

14,3

19

31

Обща информация
Размери (В x Ш X Д)

мм

Материал хидравлична група

Месинг

Нетно тегло

кг

Тегло с опаковка

кг

Tип
Категория

725 x 420 x 288

31,4
34,6
C 13, C 33, C53, C83
I2H (G20=20 mbar), I3P (G31=37 mbar)
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М.ЕД.

TЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
Продуктов код

Enerwa 28/35 & EnerwaPlus 28/35

CE Nr.

CE-1015 17

CE File Nr.

CE--1015CS0553
Кръг Газ & Продукти на горене

Тип газ
Захранващо налягане газ

G20

G25

G31

20

25

37

mbar

Максимална консумация газ

2,97

3,37

1,14

m³/h

Минимална консумация газ

0,387

0,443

0,140

m³/h

Максимална входяща мощност Qn

28,70

28,70

28,70

kW

Минимална входяща мощност Qn

3,75

3,75

3,75

kW

Максимална отоплителна мощност Pn (80/60 oC)

28,0

28,0

28,0

kW

Минимална отоплителна мощност Pn (80/60 oC)

3,5

3,5

3,5

kW

Макс. отоплителна мощност Pn (50/30 oC)

30,0

30,0

30,0

kW

Мин. отоплителна мощност Pn (50/30 oC)

3,9

3,9

3,9

kW

Масов дебит (Номинален)

12,88

12,57

14,08

g/s

Средна температура (Номинална)

66,1

64,6

65

oC

Масов дебит (Минимален)

1,68

1,65

1,73

g/s

Средна температура (Минимална)

44,5

44,1

44,9

oC

(80/60

oC)

97,88

%

(50/30 oC) КПД при максимална мощност

КПД при максимална мощност

105,00

%

КПД при натоварване (%30)

107,54

%

Кръг ОИ
Температурен обхват

25 - 80

ºC

Работно налягане (Maкс. / Mин.)

3 / 0,5

bar

Обем разширителен съд

10

bar

Налягане помпа (при 500 л/ч дебит)

5,9

ℓitre

2,5

mH2O

Максимална мощност режим БГВ

34,90

kW

Минимална мощност режим БГВ

3,75

kW

Максимален дебит БГВ (Δt: 30 °C)

16,8

ℓ/min.

Максимален дебит помпа
Кръг БГВ

Минимален дебит БГВ

1,5

ℓ/min.

Макс./Мин. водно налягане

10 / 0,5

bar

Температурен обхват

35 - 60

ºC

16,02

g/s

55,40

oC

230 V +%10; -%15

V AC – 50 Hz

98

Watt

X5D

IP

Масов дебит (Максимум – режим БГВ )
Средна температура (Максимум – режим БГВ )
Електричеки кръг
Електрическо захранване
Ел. консумация
Степен на защита
Кръг димни газове
(50/30 °C) Макс. температура на димните газове
NOx

44,5

ºC

5

Class

Обща информация
Размери (H x W X D)
Нетно тегло / Тегло с опаковка
Tип
Категория
Природен газ G20 (Hu=9,59 kWh/m3)

725 x 420 x 288

mm

33,2 / 36,4

kg / kg

C 13, C 33, C53, C83
I2H (G20=20 mbar), I3P (G31=37 mbar)

КАТЕГОРИЯ ГАЗ И СТРАНИ НА РАЗПРОСТАНЕНИЕ
Категория
cъоръжение

Захранващо
налягане
[mbar]

Използван газ

Cтрани на
разпростране
ние

Priwa 24
Priwa 28

Enerwa 24
Enerwa 28

Yes

Yes

AT, BG, CH, CZ, DK,
I

20

2H

EE, ES, FI, GB, GR, IE,

G20

IT,LT, LV, NO, PT, RO,
SE, SI, SK

I

2E

20

G20

DE, LU, PL, RO

Yes

Yes

2E+

20/25

G25

BE, FR

Yes

Yes

2L

25

G25

NL

Yes

Yes

2ELL

20, 20

G20, G25

DE

Yes

Yes

25

G20

HU

Yes

Yes

Yes

Yes

I

I
I
I

2H

CH, CZ, ES, GB, GR,
I

37

3P

G31

IE, RO, SI, SK, BE, FR,
IT, LT, NL, PL, PT

Priwa 24

PriwaPlus 24

XL
A
A+
A
B
C
D
E
F
G

A
B
C
D
E
F
G

++

A

XL

A

A
A+
A
B
C
D
E
F
G

2015

28

A
B
C
D
E
F
G

++

24
52 dB

Enerwa 24

A

XL

A

A
A+
A
B
C
D
E
F
G

52 dB

811/2013

2015

A
B
C
D
E
F
G

++

24

kW

EnerwaPlus 24

A

XL

A

A
A+
A
B
C
D
E
F
G

24

kW

52 dB

811/2013

2015

A
B
C
D
E
F
G

++

A

A

24

kW

52 dB

811/2013

2015

kW

811/2013

Етикет на продукта
ENERWA/ENERWAPLUS 24/31
Отопление помещение

24/31

24/31

Средно

Средно

Затопляне вода – деклариран профил

L

XL

Клас за енергийна ефективнос на сезонно отопление

A

A

A

A

24

24

Клас за енергийна ефективнос за топла вода
Отоплителна мощност

kW

Отопление помещение – годишна консумация

GJ
kWh (*)

БГВ – годишна консумация

26

GJ (**)

11

Сезонна енергийна ефективност отопление

%

91

Сезонна енергийна ефективност БГВ

%

81

Ниво на шум

dB

52

52

L

XL

Prated

kW

24

24

Полезна отоплителна мощност при високотемпературен режим (2)

P

kW

23,7

23,7

Полезна от. мощност при натоварване 30% при нискотемп. режим (1)

P

kW

4,34

4,34

91

(*) Eлектричество
(**) Гориво

Отоплителна мощност

4

1

Сезонен КПД

S

%

90

90

КПД при пълна мощност и високотемпературен режим (2)

4

%

98,03

98,03

Полезна от. мощност при натоварване 30% при нискотемп. режим (1)

1

%

108,29

108,29

Пълно натоварване

elmax

kW

0,070

0,070

Частично натоварване

elmin

kW

0,030

0,030

Standby режим

P

SB

kW

0,005

0,005

Standby топлинни загуби

P

Stby

kW

0,057

0,057

Консумация при запалване на горелката

P

kW

0,000

0,000

Годишна консумация на енергия

Q

Ниво на шум, вътре

L

dB

52

52

NO

mg/kWh

20

20

Допълнителна електрическа консумация

Емисии

ign
HE

WA
x

GJ

Параметри БГВ
Деклариран профил
Дневна ел. консумация

Q

kWh

0,117

Годишна ел. консумация

A

kWh

26

КПД битова гореща вода

h

%

81

Дневна ел. консумация

Q

kWh

14,809

Годишна ел. консумация

AFC

GJ

11

elec
EC

wh
fuel

(1) Нискотемп. означава за кондензни котли 30 oC, за нискотемп. котли 37 oC и за други нагреватели 50 oC темп. на връщане (на входа на уреда).
(2) Високотемпературен режим означава 60 oC на връщане и 80 oC на подаване.
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