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1 Обяснение на символите и указания за 
безопасност

1.1 Обяснение на символите

Предупредителни указания

Сигнални думи в началото на предупредително указание 
обозначават начин и тежест на последиците, ако не се следят 
мерките за предотвратяването на опасността.
• УКАЗАНИЕ означава, че могат да възникнат материални щети.
• ВНИМАНИЕ означава, че могат да настъпят леки до средно 

тежки телесни повреди.
• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ означава, че могат да настъпят тежки 

телесни повреди.
• ОПАСНОСТ означава, че могат да настъпят опасни за живота 

телесни повреди.

Важна информация

Други символи

1.2 Указания за безопасност

Общи указания за безопасност
Неспазването на указанията за безопасност може да доведе до 
тежки наранявания – както и впоследствие до смърт, а освен 
това може да предизвика материални щети и замърсяване на 
околната среда.

B Осигурете инсталирането и първоначалното пускане в 
експлоатация, както и поддържането в изправност, да се 
извършва от специализирано предприятие.

B Осигурете приемането на инсталацията да се извърши от 
компетентните органи.

B Извършвайте почистване в зависимост от използването. 
Съблюдавайте интервалите за почистване в глава Почистване. 
Констатираните недостатъци да се отстраняват незабавно.

B Извършвайте почистване и техническо обслужване най-малко 
веднъж годишно. При това проверявайте цялата инсталация за 
безаварийно функциониране. Констатираните недостатъци да 
се отстраняват незабавно.

B Преди пускането в експлоатация на инсталацията прочетете 
внимателно указанията за безопасност.

Предупредителните указания в текста се 
обозначават с предупредителен триъгълник върху 
сив фон и се ограждат.

При опасност вследствие на ток удивителната в 
предупредителния триъгълник се замества от 
символа за светкавица.

Важни информации без опасности за хора или 
вещи се обозначават с показания вляво символ. 
Тя се ограничава с линии над и под текста.

Символ Значение
B Стъпка на действие

Препратка към други места в документа или 
към други документи

• Изброяване/запис в списък
– Изброяване/запис в списък (2. ниво)

Табл. 1
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Опасност поради несъблюдаване на собствената сигурност в 
аварийни случаи, например при пожар
B Не поставяйте собствения си живот в опасност. Собствената 

безопасност е винаги на първо място.

Повреди от грешки в обслужването
Грешки в обслужването могат да водят до телесни повреда и /или 
материални щети.

B Осигурете да имат достъп само лица, които компетентно могат 
да обслужват уреда.

B Монтажът, пускането в експлоатация, както и техническото 
обслужване и поддържане в изправност, трябва да се 
извършват само от специализирано предприятие.

Монтаж, експлоатация
B Възлагайте монтирането на уреда само на правоспособна 

специализирана фирма.
B Не променяйте газопроводните части.
B Не експлоатирайте уреда без достатъчно количество вода.
B По време на експлоатацията винаги дръжте затворени 

отворите на съоръжението (врати. капаци за техническо 
обслужване отвори за вентилация).

B Използвайте само според фирмената табелка за типа на уреда 
разрешени за употреба горива.

B Не затваряйте или намалявайте вентилационните отвори във 
вратите, прозорците и стените.

Опасност за живота от електрически ток
B Връзката с електрическата мрежа трябва да се осъществява 

само от специалист по ел.инсталации. Спазвайте схемата за 
ел.свързване.

B Преди монтажа: Изключете всички полюси на електрическото 
захранване. Подсигурете срещу неволно включване.

B Не монтирайте този уред във влажни помещения.

Технически преглед/Обслужване
B Препоръка към клиента:Сключете договор за техническо 

обслужване и инспекция с правоспособна специализирана 
фирма и възлагайте всяка година техническо обслужване на 
уреда.

B Ползвателят носи отговорност за безопасността и спазването 
на изискванията за опазване на околната среда на 
инсталацията (Федерален закон за защита на околната среда 
от емисиите на екологично вредни вещества).

B Обърнете внимание на указанията за безопасност в главата 
"Техническо обслужване и почистване".

Оригинални резервни части
Производителят не носи отговорност за щети, които са 
възникнали от резервни части, които не са доставени от него.

B Използвайте само оригинални резервни части и допълнителни 
принадлежности на производителя.

Опасност от отравяне
B Недостатъчният приток на въздух може да доведе до изтичане 

на отработени газове.
B Обърнете внимание отворите за приточен и отработен въздух 

да не са намалени или затворени.
B Ако незабавно не се отстрани неизправността, котелът не 

трябва да продължава да се експлоатира.
B При излизане на дим в помещението на разполагане, 

проветрете помещението, напуснете го и при необходимост 
повикайте пожарната служба.

B Обърнете в писмен вид внимание на собственика на 
съоръжението за неизправността и опасността.

Опасност от изгаряне/опарване
Горещите повърхности на отоплителния котел и димоотводната 
система, както и изтичащата от защитните устройства гореща 
вода, могат да доведат до изгаряния/опарвания.

B Горещите повърхности да се докосват само със съответното 
защитно оборудване.

B Отворете внимателно вратите на котела.
B Преди всякакви работи по котела, го оставете да се охлади.
B В близост до топлия котел не трябва да има деца без надзор.

Опасност от щети по инсталацията поради отклонения от 
минималното работно налягане на комина
При по-високи работни налягания емисиите на отработените 
газове се повишават, поради което котелната инсталация се 
натоварва по-силно и може да се повреди.

B Уверете се, че коминът и връзката за отработени газове 
отговарят на изискванията.

B Уверете се, че работните налягания се спазват.
B Възложете контрола на необходимото работно налягане на 

правоспособна специализирана фирма.

Взривоопасни или леснозапалими материали
B Не съхранявайте горими материали или течности в близост до 

котела.
B Спазвайте минималните отстояния към горими материали.

Въздух за горене/в помещението
B Поддържайте въздуха за горене в помещението свободен от 

агресивни вещества (например халогенни въглеводороди, 
съдържащи хлорни или флуорни съединения). По този начин 
се предотвратява корозията.

Опасност от щети по инсталацията поради превишено 
налягане
За да се избегнат щети от свръхналягане, по време на 
отопляването може да се появи вода на предпазния вентил на 
контура за гореща вода и на захранването с топла вода.

B В никакъв случай не затваряйте предпазните клапани.
B В никакъв случай не блокирайте контура за гореща вода.
B В никакъв случай не спирайте циркулацията на студената вода.

2 Данни за уреда
Настоящото ръководство съдържа важна информация за 
безопасното и сигурно управление на отоплителния котел.

2.1 Употреба по предназначение
Котелът за твърдо гориво Solid 3000H... е стандартен котел за 
работа с коксово гориво в едно и многофамилни жилища 
(алтернативни горива, вижте Глава 3, Страница 5). За да 
осигурите употреба по предназначение, трябва да обърнете 
внимание на сведенията върху фирмената табелка за типа на 
уреда и техническите данни. 

За поддържане на посочените там температурни граници трябва 
да се монтира подходящо устройство.

Не се допуска инсталация на котела в предверия и коридори.

Отоплителният котел за твърдо гориво се представя по-нататък 
по принцип като отоплителен котел.

Отоплителният котел може да се използва само за подгряване на 
гореща вода и индиректно производство на топла вода. 
Допълнителна информация за целесъобразна употреба можете 
да видите в глава 4.1, страница 6 и глава 2.3, страница 4.
6 720 801 493 (2012/01) Solid 3000H
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2.2 Стандарти, правила и директиви

2.3 Описание на продукта
Solid 3000H... е отоплителен котел за твърдо гориво, одобрен 
за работа с коксово гориво. 
Алтернативни горива, вижте глава 3, страница 5.

Отоплителният котел се състои от:
• Прът за теглене на клапата за отработени газове [1]
• Врата за пълнене [2]
• Регулатор на вторичния въздух с ревизионен разтвор [3]
• Врата за пепел [4]
• Термометър/ манометър [5]
• Регулатор на горене [6]
• Въздушна клапа [7]

Вратата за пълнене [2] служи за пълнене на горивната камера с 
гориво.

Горивната камера предава произведената топлина на 
отоплителната вода.

Регулаторът на горенето [6] е свързан чрез верига с въздушната 
клапа [7] и регулира притока на въздуха на отоплителния котел. 
Колкото по-топъл става отоплителният котел, толкова повече 
въздушната клапа се затваря, за да не се надвишава настроената 
температура на котелната вода.

Зад вратата за пепел [4] се намира съдът за пепел.

Облицовката има обшивка от изолационен материал и по този 
начин предотвратява допълнителни загуби чрез излъчване и в 
режим на готовност.

Термометърът/ манометърът показва температурата в 
отоплителния котел и налягането на водата.

Фиг. 1 Общ преглед на продукта

Клапа за отработени газове
Клапата за отработените газове се отваря при загряването на 
студен отоплителен котел или при лоша тяга на комина ( Фиг. 
2  горе). По този начин горещите отработени газове по-бързо 
влизат в комина и коминът "тегли" по-добре.

При режим на нормална работа и при достатъчна тяга на 
комина, клапата за отработените газове се затваря ( Фиг. 2  
долу). По този начин възникват по-малко загуби от охлаждане 
през комина.

Фиг. 2 Клапа за отработените газове (горе отворена; долу 
затворена)

Обърнете внимание на специфичните за страната 
предписания и стандарти!

Котелът засмуква необходимия въздух за горене 
от околната среда. Котелът трябва да се монтира и 
експлоатира само в постоянно добре вентилирани 
помещения.

7
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2.4 Фирмена табелка
Типовата табелка се намира на дясната страна на котелния блок.

Там ще откриете даннии за серийния номер, мощността и 
разрешителните.

2.5 Технически данни

3 Общи указания за горивата
Отоплителният котел е предназначен за основно горива кокс – 
размер 1 (20 – 40 mm). 

Като алтернативни горива са допустими (намалена мощност и 
по-кратки интервали на техническо обслужване):

• Каменни въглища и кокс размер 2 (10 – 20 mm)
• Отломки от каменни въглища и кокс (40 – 100 mm)
• Дърво

Температурата на отработените газове при нормална работа е в 
рамките на 250 – 300 °C.
В зависимост местните условия, използваното гориво (дърво 
или въглища) и състоянието на почистване тези стойности могат 
да бъдат надвишени.

Мерна 
единица

Типоразмер на котела

20 25 32 40

Клас на отоплителния котел според EN 303-5 – 1

Брой на котелните секции – 4 5 6 7

Водно съдържание l 27 31 35 39

Съдържание на горивната камера l 25,5 34 42,5 51

Коефициент на полезно действие % 72 до 78

Диапазон на температурата на котелната вода °C 65 до 90

Минимална температура на връщане °C 65

Температура на отработените газове при номинална мощност °C 250 – 300

Дебит на отработени газове (при номинална мощност) гр/сек 17,7 23,0 28,3 31,8

Необходимо работно налягане (необходима тяга) при работа с 
номинална мощност

Pa 20 22 23 28

Допустимо работно налягане bar 4

Максимално изпитвателно налягане bar 8

Коксово гориво

Отоплителна мощност при кокс (Номинална мощност) kW 20 25 32 40

Разход на гориво при номинална мощност, ориентировъчна 
стойност

kg/h 3,9 5,1 6,2 6,9

Продължителност на горенето при номинална мощност, 
ориентировъчна стойност

 h 4

Гориво-каменни въглища
Номинална отоплителна мощност при каменни въглища 
(номинална мощност)

kW 18 27 30 35

Разход на гориво при номинална мощност, ориентировъчна 
стойност

kg/h 1,9/3,6 2,3/4,6 2,6/5,2 3,2/6,4

Продължителност на горенето при номинална мощност, 
ориентировъчна стойност

 h 4

Гориво дърва с (долна) топлинна стойност от 13 MJ/kg и максимална влажност от 20 %

Отоплителна мощност при номинална мощност kW 16 23 27 30

Разход на гориво при номинална мощност, ориентировъчна 
стойност

kg/h 2,6/5,3 3,5/7,1 4,3/8,5 4,9/9,8

Продължителност на горенето при номинална мощност, 
ориентировъчна стойност

 h 2

Максимална дължина на дървените цепеници (диаметър 150 mm) mm 270 370 470 570

Табл. 2 Технически данни

ОПАСНОСТ: Опасност за живота от изтичащ 
въглероден монооксид (CO)!
Отоплителният котел не е предназначен за 
изгаряне на кафяви въглища. При горене с 
кафяви въглища отоплителният котел може да 
заглинява и CO може да изтича.

B Не използвайте кафяви въглища за горене.

ОПАСНОСТ:  Увреждания на здравето и/или 
повреди инсталацията при използване на 
неподходящи горива! 
При използване на други или неподходящи горива 
могат да се получат застрашаващи здравето и/или 
повреждащи отоплителната инсталация вещества.

B Не използвайте за горене пластмаси, 
домакински отпадъци, химично третирани 
остатъци от дърво, отпадъчна хартия, трески, 
остатъци от кори на дървета и талашит, пелети 
както и прахообразни вещества.
6 720 801 493 (2012/01) Solid 3000H
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Горене с дървесина
Предписани са сухи цепеници с диаметър 150 mm и максимална 
влажност на дървото 20 %.

Използвайте само сухи цепеници в естествен вид на дървото, 
При влажност на дървото над 20 % мощността на отоплителния 
котел намалява. Освен това се получава увеличено образуване 
на катран, което намалява живота на котела. Посочените 
стойности за мощността както и неограничената функция на 
отоплителния котел могат да бъдат гарантирани само при 
максимална влажност на дървото до 20 %.

Образуване на катран и кондензат
Грешно управление на отоплителния котел води до прекалено 
силно образуване на катран и кондензат. Оттук могат да 
възникват повреди на отоплителния котел както и на 
димоотводната система.

При загряването на студения отоплителен котел в него 
кондензира вода, която се стича по стените. По тази причина 
може да възникне впечатлението, че отоплителният котел има 
теч. Това "изпотяване" на отоплителния котел приключва, когато 
върху вътрешните стени на отоплителния котел се напласти 
пепел.

Експлоатация при ниска температура на котела под 65 °C или 
гориво с прекалено висока влажност също предизвиква 
кондензация по отоплителните плоскости. Възможно е стичане 
на кондензат. 

Отопляването при прекалено ниска температура на котела води 
до образуване на катран и може да предизвика повреди на 
димоотводната система чрез отлагане на кондензат. 

B Обърнете внимание на указанията за експлоатация на 
отоплителния котел.

B Експлоатирайте отоплителния котел с препоръчаните работни 
температури.

B Използвайте отоплителния котел само с препоръчаните 
горива 

B Отстранете наслагвания от катран със стъргателен нож за 
почистване (доставена принадлежност) при топъл 
отоплителен котел.

4 Пускане в експлоатация и управление

4.1 Указания за експлоатация
При експлоатацията на отоплителното съоръжения обърнете 
внимание на следните указания:

B Отоплителният котел трябва да бъде обслужван само от 
възрастни, които са запознати с указанията и работата му.

B Обърнете внимание децата да не пребивават без надзор в 
близост до работещ отоплителен котел.

B Не палете огъня посредством течности и не използвайте 
такива за увеличаване мощността на отоплителния котел.

B Не слагайте или съхранявайте горящи предмети в близост до 
пространството за пълнене и горивната камера, и на 
разстояние по-малко от 200 mm около отоплителния котел.

B Не поставяйте горими предмети върху отоплителния котел.
B Почиствайте повърхността на отоплителния котел само с 

негорими средства.
B Не съхранявайте запалими материали в помещението за 

монтаж на отоплителния котел (напр. газ, масло).
B По време на работата на отоплителния котел в никакъв случай 

не увеличавайте номиналната мощност на отоплителния котел 
(прегряване).

B Съхранявайте пепелта в негорим съд със затворен капак.
B Експлоатирайте отоплителния котел с максимална 

температура от 90 °C и редовно я контролирайте по време на 
работата му.

B Експлоатирайте отоплителния котел с минимална изходна 
температура от 65 °C. Осигурете посредством подходящи 
съоръжения, тази граница на температурата да се спазва.

B Минималната температура на водата в котела трябва да бъде 
над 65 °C, тъй като при по-ниска температура водната пара 
кондензира и могат да се получат отлагания. Това оказва 
отрицателно влияние върху правилните работни условия на 
отоплителния котел и неговия живот.

B Собственикът на отоплителния котел трябва да работи според 
Ръководството за работа. Собственикът на отоплителния 
котел единствено има право да пуска отоплителния котел в 
експлоатация, да го извежда от експлоатация и да го почиства. 
Всички други работи трябва да се извършват оторизирани 
сервизни предприятия.

B При опасност от експлозия, пожар, изтекли горими газове или 
пари (напр. пари, които възникват при лепене на линолеум, 
PVC и др.) не експлоатирайте отоплителния котел.

B Обърнете внимание на горимостта на строителните 
материали.

4.2 Преди пускането в експлоатация

Типоразмер на котела Максимална дължина на 
цепениците

3000H 20 270 mm

3000H 25 370 mm

3000H 32 470 mm

3000H 40 570 mm

Табл. 3 Максимална дължина на цепениците

Вид дървесина
Калоричност1)

1) Сушено на въздух дърво с влажност 20%.

kWh/kg kWh/m2

Буг, дъб, ясен 4,1 2100

Клен, бреза 4,2 1900

Топола 4,1 1200

Бор, лиственица, дугласка 4,4 1700

Смърч, елха 4,5 1500

Табл. 4 Енергийни стойности на различни видове дърво

ОПАСНОСТ: Опасност от нараняване чрез 
отворени врати на отоплителния котел!
B По време на работата дръжте вратата на 

горивната камера затворена.

ОПАСНОСТ: Опасност от нараняване от високата 
температура на колектора за отработените газове 
( Фиг. 2, страница 4)!
B По време на работата не докосвайте колектора 

за отработените газове.
 Solid 3000H6 720 801 493 (2012/01)
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За личната Ви безопасност преди пускането в експлоатация 
обърнете внимание на следните указания:
• Не е разрешена експлоатацията на отоплителния котел с 

отворена врата без надзор.
• Забранено е в отоплителния котел да се използват ускорители 

за запалване.

4.3 Проверка на работното налягане, допълване на 
вода за отопление и обезвъздушаване на 
отоплителната инсталация

В първите дни новонапълнената вода за отопление губи много 
обем, тъй като все още силно се отделят газове. По този начин 
се образуват въздушни възглавници, които нарушават работата 
на отоплителната система.

B При нови отоплителни инсталации работното налягане трябва 
да се проверява първоначално ежедневно, при необходимост 
допълвайте вода за отопление и обезвъздушавайте 
отоплителната система и радиаторите.

B По-късно е необходима ежемесечна проверка на работното 
налягане, при необходимост да се допълва отоплителна вода и 
да се обезвъздушават отоплителната система и радиаторите.

4.3.1 Проверка на работното налягане
Специализираната инсталаторска фирма трябва да настрои 
работното налягане най-малко на 1 bar и да го запише в 
Табл. 5, страница 7.

По принцип се различават два вида отоплителни инсталации: 
отворени и затворени. В практиката отворени отоплителни 
инсталации се инсталират само рядко. Поради тази причина на 
базата на пример със затворена инсталация ще Ви разясним 
начина на контрол на водното налягане.

B Проверете работното налягане. Ако налягането на 
съоръжението намалее под 1 bar (под червената стрелка), 
трябва да допълните вода.

Фиг. 3 Термометър/ манометър

4.3.2 Допълване на вода за отопление и обезвъздушаване на 
отоплителната инсталация

Оставете да Ви бъде показано от специализираната 
инсталаторска фирма, къде се намира крана за пълнене и 
източване на отоплителната вода на Вашия котел.

B Напълнете бавно отоплителната инсталация. При това 
наблюдавайте показанието на налягането (термо-/
манометър).

B Когато желаното работно налягане е достигнато, затворете 
крана за вода и крана за пълнене и източване.

B Обезвъздушете отоплителната инсталация през 
обезвъздушителните вентили на радиаторите.

B Ако при обезвъздушаването спадне работното налягане, 
трябва да допълните вода.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Повреда на съоръжението! 
Пускането в експлоатация без достатъчно 
количество вода ще разруши котела!

B Винаги експлоатирайте отоплителния котел с 
достатъчно количество вода.

УКАЗАНИЕ: Повреда на котела поради 
температурни напрежения!
Ако отоплителната инсталация се пълни в топло 
състояние, температурните напрежения могат да 
предизвикат пукнатини от вътрешни напрежения. 
Отоплителният котел губи своята плътност.

B Пълнете отоплителната инсталация само в 
студено състояние (входната температура 
трябва да е максимално 40 °C)

УКАЗАНИЕ: Повреда от често допълване на вода!
Ако често трябва да допълвате отоплителна вода, 
отоплителната инсталация в зависимост от 
качеството на водата може да се повреди чрез 
корозия и образуване на котлен камък.

B Питайте специалиста по отопление, дали можете 
да използвате местната вода без предварителна 
обработка или дали тя. предварително трябва да 
бъде обработена.

B Уведомете специализираната за отопление 
фирма, ако често трябва да допълвате вода.

ВНИМАНИЕ: Опасност за здравето от 
замърсяване на питейната вода!
B Обърнете внимание на специфичните за 

страната предписания и стандарти за 
избягването на замърсяване на питейната вода 
(например чрез вода от отоплителни 
инсталации).

Работно налягане/Качество на водата
Минимално работно налягане 
(допълнете при недостиг)

________________ bar

Зададена стойност за работното 
налягане (оптимална стойност)

________________ bar

Максимално работно налягане 
на отоплителната инсталация 
(Налягане за задействане на 
предпазния вентил) ________________ bar

Водата за допълване трябва да 
се пречиства. Да /Не

Табл. 5 Попълва се от специализираната фирма за отопление
6 720 801 493 (2012/01) Solid 3000H
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4.4 Настройка на регулатора на горене
B Настройте регулатора на горенето на червената маркировка 

(85 °C) ( Фиг. 4 ).

B Донастройте обтягането на веригата чрез позицията на лоста 
(или като скъсите веригата) така, че въздушната клапа при 
температура на котелната вода от 85 °C да бъде затворена до 
най-малкия размер (5mm), а самата верига да виси леко 
свободно.

Фиг. 4 Настройка на регулатора на горене

[1] Червена маркировка (85 °C)

По този начин се предотвратява образуването на швелов газ 
при достигане на температурата на котелната вода. 
Отоплителният котел работи с минимална мощност.

4.5 Приточен въздух

4.6 Разгаряне на отоплителния котел

B Отворете вратата за пепелта.
B За да увеличите тягата на отоплителния котел, отворете 

клапата за отработените газове.

Фиг. 5 Отваряне на клапата за отработени газове 

B Поставете слой от хартия.
B Върху слоя от хартия поставете слой от гориво с дебелина ок. 

8 до 10 cm (тънки дървени парчета, въглища или кокс). Не 
използвайте дебели цепеници.

B Запалете горивото във вътрешността на отоплителния котел. 

Когато въздушната клапа е напълно затворена, не 
се извършва пълно изгаряне. Катранът се отлага 
по отоплителните повърхности, което изисква по-
високи разходи за почистване.

ОПАСНОСТ: Опасност за живота поради липса на 
кислород в помещението на монтаж!
B Подсигурете достатъчен приток на чист въздух 

през отвори навън.
B Обърнете внимание, тези отвори да не бъдат 

намалявани или затваряни.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от повреда на 
котела и нараняване на хората при 
некомпетентно пускане в експлоатация! 
Поради липса на въздух за горене може да се 
стигне до образуването на катран и швелов газ.

B Подсигурете достатъчен приток на чист въздух 
през отвори навън.

B Обърнете внимание, тези отвори да не бъдат 
намалявани или затваряни.

УКАЗАНИЕ: Повреди на котела поради агресивни 
вещества в приточния въздух! 
Халогенни въглеводороди, съдържащи хлор или 
флуор съединения, при горенето причиняват 
увеличена корозия в отоплителния котел.

B Не допускайте във входящия въздух агресивни 
вещества.

Отоплителният котел засмуква необходимия 
въздух за горене от околната среда.
B Монтирайте и експлоатирайте отоплителни 

котли само в добре вентилирани помещения!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Повреда на котела чрез 
грешно управление! 
Пренапълване на горивната камера с гориво 
може да води до прегряване и повреда на 
отоплителния котел.

B Адаптирайте количеството гориво към 
способността на отоплителната система за 
поемане на енергията ( глава 4.7, 
страница 9).

Решаващо за чисто изгаряне в отоплителния котел 
са правилното управление на отоплителния котел 
както и достатъчна тяга на димоотводната 
система.
 Solid 3000H6 720 801 493 (2012/01)
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B При използването на помощни средства за запалване на 
твърди вещества (материал за запалване на въглища): 
запалете помощните средства за запалване на твърди 
вещества извън отоплителния котел и след това ги положете 
върху материала за запалване.

B Затворете защитната врата на горивната камера.
B Оставете вратата за пепелта леко открехната. 

Фиг. 6 Поставяне на разпалки за разгаряне

[1] Защитна врата на горивната камера
[2] Врата за пепел

B Оставете горивото по време на 15 – 20 минути да се запали, 
докато се получи жар.

B Затворете вратата за пепелта. 

B Отворете вратата за пълнене и напълнете горивната камера 
[1] на ¼ от вместимостта й с гориво. 

Фиг. 7 Допълване на гориво (разгаряне)

[1] Горивна камера

B Затворете вратата за пълнене.
B За да се предотвратяват загуби на топлина в комина, в 

зависимост от тягата на комина затворете колкото е 
възможно клапата за отработените газове ( Фиг. 8 , долу). 
Ако отработените газове не оттичат достатъчно добре (няма 
достатъчна тяга в комина), отново с малко отворете клапата за 
отработените газове ( Фиг. 8 , горе).

Фиг. 8 Клапа за отработените газове (горе отворена; долу 
затворена)

4.7 Способност за поемане на енергия
Способността на отоплителната система да поема енергия 
зависи от фактическата стойност на температурата на водата и 
от загубите на топлина на отоплявания обект. За икономична 
работа на отоплителната инсталация използваното количество 
гориво трябва да се адаптира към съответната способност за 
поемане на енергия. По този начин се избягва прегряване на 
отоплителния котел и се намалява емисията на вредни вещества.

Преди да се напълва горивната камера [1], 
вложеното гориво трябва да е напълно изгоряло и 
да има достатъчно количество жар.

6 720 643 469-24.2T

6 720 643 469-25.2T

Времето за разгаряне може да се променя въз 
основа на състоянието на почистване на 
отоплителния котел, на местните условия, на 
използваните горива и времето (подналягане в 
димоотводната система).

При горене с дърво обърнете внимание: 
прекалено къси и прекалено дебели цепеници 
водят до неравномерно поведение на горенето. 
Горивната скара трябва да бъде покрита изцяло с 
гориво.
B Използвайте само цепеници със зададена 

дължина и дебелина ( глава 3, страница 5).

Големи размери каменни въглища и кокс горят по-
дълго, при прекалено голямо количество горива 
мощността може да намалява. Проверявайте и 
разпалвайте огъна в по-кратки интервали.
6 720 801 493 (2012/01) Solid 3000H
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4.8 Допълване на гориво

В зависимост от вида и качеството на горивото, 
продължителността на горене на едно напълване на 
отоплителния котел при номинална мощност е около 3 до 5 часа.

За да допълвате гориво или да проверите нивото на 
напълването: 

B Отворете вратата за пълнене [1] само малко и чакайте ок. 
10 секунди, за да намалее количеството на газа за горене в 
пространството за пълнене. Когато количеството на газа за 
горене стане по-малко, напълно отворете вратата за пълнене.

B За да намалявате по време на допълването образуването на 
пушек в котелното помещение, отворете клапата за 
отработените газове ( Фиг. 8  горе).

B Разпалвайте огъня чрез ръжен и допълвайте желаното 
количество гориво.
Чрез редовно разпалване се постига равномерно изгаряне и 
константна мощност на отоплителния котел.

B Затворете вратата за пълнене [1] и клапата за отработени 
газове ( Фиг. 8 , страница 9). 

Фиг. 9 Допълване на гориво дърво

4.9 Постоянен режим на отопление (огънят гори 
през нощта)

При постоянен режим на отопление отоплителният котел може 
да работи с намалено топлоотделяне около дванадесет часа.

Предприемете следните настройки за постоянна експлоатация:

B Разпалвайте огъня и пълнете горивната камера напълно с 
гориво (цепеници).

B За да намалите захранването с въздух за горене, почти 
напълно затворете въздушната клапа.

B Отворете клапата за отработени газове
По този начин се намалява образуването на наслагвания от 
катран и сажди в димоотводната система по време на 
постоянен режим на отопление.

B Променете настройката на органите за регулиране (смесител, 
съоръжение за повдигане на изходната температура) така, че 
температурата на водата в котела да се увеличи на 80 °C – 
90 °C.

ВНИМАНИЕ: Опасност от нараняване поради 
избухване.
B Не използвайте течни горива (напр. бензин, 

керосин или подобни).
B Никога не впръсквайте и не пръскайте течни 

горива в огъня или жарта.

Междувременно отваряне на вратата за пълнене 
нарушава изгарянето. Това може да води до по-
лошо поведение при изгарянето и прекомерно 
изтичане на газ за горене.
B Оставете пълнежът да изгаря по възможност 

напълно. 

Бързото покриване на жарта с гориво 
възпрепятства излизането на горещите газове от 
горивната камера.
При горене на дърво спазвайте следното: 
допълвайте само толкова дърво, така че между 
горната цепеница и горния ръб на горивната 
камера да остава разстояние от най-малко 50 mm 
( Фиг. 9).
При кокс спазвайте следното: Пълнете кокс до 
долния край на вратата за пълнене.

ОПАСНОСТ: Опасност за живота от серни газове!
При работа с намалена мощност могат да се 
образуват серни газове, които могат да 
предизвикат отравяне при вдишване.

B Не вдишайте видим пушек.
B Обърнете внимание на добрата вентилация на 

помещението на монтаж.
B Почистете отоплителния котел и димоотводната 

система ( глава 5.1, страница 11).
B Възложете проверка на тягата в комина.

ВНИМАНИЕ: Повреда на котела от катран и 
кондензат!
При температури на водата в котела под 65 °C в 
горивната камера се образуват повече катран и 
кондензат и животът на отоплителния котел силно 
намалява.

B Експлоатирайте отоплителния котел постоянно 
с температура на водата в котела между 65 °C и 
90 °C.

6 720 643 469-26.2T
 Solid 3000H6 720 801 493 (2012/01)
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На следващия ден отоплителният котел ще бъде готов за кратко 
време за работа, ако:

B Допълните гориво и поставите органите за регулиране 
(смесител, съоръжение за повдигане на изходната 
температура) в нормална позиция (виж горе изходна 
температура > 65 °C).

B С малко отворите въздушната клапа (50 mm).
B След успешно разгаряне затворите клапата за отработени 

газове.

4.10 Извеждане на отоплителния котел от 
експлоатация

B При дългосрочно извеждане от експлоатация (напр. на края 
на отоплителния период) старателно почистете отоплителния 
котел, защото от съдържанието на влага в пепелта може да 
възникне корозия.

B Защитете отоплителната инсталация от замръзване. Или 
изпразнете водопроводите или напълнете системата с 
антифриз (обърнете внимание на указанията на 
производителя).

Временно изключване на отоплителния котел
B Оставете отоплителния котел напълно да се охлади.
B Отворете вратата за пълнене и почистете горивната камера.
B Отворете вратата за пепел и извадете кутията за пепел.
B Изхвърлете пепелта.
B Почистете пространството за пепел.
B Поставете кутията за пепел и затворете вратата.
B Затворете вратата за пълнене.

4.11 Поведение при авария
При авария, напр. при опасност от взрив 
(напр. пари, прегряване на отоплителния котел) или при пожар, 
действайте както следва:

B Никога не поставяйте живота си в опасност. Собствената 
безопасност е винаги на първо място.

B Внимателно отворете вратата за пълнене.
Чрез внимателното отваряне на вратата за пълнене се пречи 
на пламъците да Ви обгърнат.

B Извадете жарта от горивния материал, от отоплителния котел 
при отворена защитна врата на горивната камера.

B Изгасете я внимателно с вода пред котела.

5 Почистване и техническо обслужване

5.1 Почистване на отоплителния котел

Наслагвания от сажди и пепел по вътрешните стени на 
отоплителния котел намаляват преноса на топлина. Поради 
недостатъчно почистване се повишава разходът на гориво, 
което може да доведе до замърсяване на околната среда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Повреда на котела от 
замръзване.
Когато отоплителната инсталация не работи, тя 
може да замръзне при студ.

B Защитете отоплителната инсталация от 
замръзване.

B При опасност от замръзване и неработещ 
отоплителен котел, изпразнете инсталацията.

За извеждане от експлоатация оставете 
отоплителният котел да изгори без остатъци, без да 
ускорявате процеса на изгарянето.

УКАЗАНИЕ: Повреда на котела поради 
неправилно техническо обслужване! 
Липсващо или некомпетентно техническо 
обслужване на отоплителния котел може да доведе 
до повреди.

B Грижете се за редовно, всеобхватно и 
компетентно техническо обслужване на 
отоплителното съоръжение.

При недостатъчно техническо обслужване или 
почистване производителят може да не поеме 
никаква отговорност.

Редовното компетентно техническо обслужване 
на отоплителния котел запазва коефициента на 
полезно действие, гарантира висока 
експлоатационна сигурност и екологично 
изгаряне.

Почистването на отоплителния котел е зависимо 
от качеството на дървото и условията на околната 
среда.

Почистването на котела е зависимо от качеството 
на дървото и условията на околната среда.

ВНИМАНИЕ: Опасност от нараняване поради 
неправилно чистене! 
При почистването могат да се получат 
наранявания от остатъци от изгаряне и остри 
ръбове. 

B При почистването носете предпазни ръкавици.

ВНИМАНИЕ: Опасност за здравето от 
отработените газове! 
Почистването с вода може да доведе до 
нарушаване на херметичността на димоотводната 
система.

B Не почиствайте с вода вътрешното 
пространство на отоплителния котел.

ВНИМАНИЕ: Щети за околната среда поради 
неподходящо експлоатационно състояние!
B Според разхода на гориво редовно почиствайте 

отоплителния котел.
6 720 801 493 (2012/01) Solid 3000H
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Интервали на почистване
Интервалите на почистване зависят от горивото, температурата 
на връщане и отоплителните режими.

В следващата таблица са посочени интервалите на почистване:

5.1.1 Почистване на линиите на отоплителния газ и 
горивната камера 

B Отворете вратата за пълнене и за пепелта.
B Почистете проходите за горещи газове и горивната камера от 

остатъци от пепел с четка за почистване.
B Почистете защитната врата на горивната камера от остатъци 

от пепел с четка за почистване.

Фиг. 10 Почистване на улеите за отоплителен газ 

B Затворете вратата за пълнене.
B Отстраняване на пепелта

5.1.2 Изпразване на камерата за пепел

B Отворете вратата за пепелта [2].
B Пометете остатъците от изгарянето в пространството за пепел
B Отстранете остатъците от изгарянето с кутията за пепел [1] от 

камерата за пепел.

Фиг. 11 Почистване на пространството за пепел

[1] Кутия за пепел
[2] Врата за пепел

Извършвайте почистването принципно преди 
началото на отоплението и само при охладена 
горивна камера.

За да се отстранят отлаганията от катран, 
отоплителният котел трябва да се подгрее. 
Отстраняването на отлаганията от катран може да 
стане по-лесно със стъргалка за почистване 
(доставена принадлежност).

Работи по почистването Интервал
Изпразване на камерата за пепел. Ежедневно

Почистване на проходите за горещите 
газове и горивната камера с четка за 
почистване. най-малко 

един път седмичноПочистване на защитната врата на 
горивната камера с четка за почистване.

Почистване на колектора за отработени 
газови и съединителния елемент 

най-малко 
 на всеки три месеца

Почистване на комина. най-малко 
 на всеки три месеца

Проверка на димоотводната система най-малко на всеки 
3 години

Табл. 6 Интервали на почистване

При нередовно почистване на скарата се получава 
лошо горене поради намалено подаване на 
кислород.

6 720 643 469-27.2T

УКАЗАНИЕ: Повреда на котела поради липсващо 
техническо обслужване и почистване! 
По-големи количества пепел в горивната камера 
могат да водят до прегряване и повреди на 
отоплителния котел.

B Редовно отстранявайте пепелта от отоплителния 
котел.

Не пълнете гореща пепел в пластмасови съдове и 
съдове за отпадъци.

6 720 643 469-28.2T
 Solid 3000H6 720 801 493 (2012/01)
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5.1.3 Почистване на колектора за отработени газове
За почистване на долната страна на колектора за отработените 
газове има отвор за почистване.

B Развийте двете крилчати гайки на капака за почистване [2].
B Внимателно свалете капака за почистване.
B Отстранете остатъците от горенето през отвора за 

почистване.
B Затворете отвора за почистване с капака за почистване. 

Обърнете внимание на правилната сглобка на уплътнението.
B Затворете капака за почистване с крилчатите гайки.

Фиг. 12 Капак за почистване на колектора за отработените газове 

[1] Задържаща вложка
[2] Капак за почистване
[3] Крилчата гайка

5.1.4 Проверка на работното налягане
глава 4.3.1 и глава 4.3.2, страница 7.

6 Защита на околната среда/утилизация
Опазването на околната среда е основен принцип на група 
Bosch. 
Качеството на изделията, икономичността и опазването на 
околната среда за нас са равнопоставени цели. Законите и 
разпоредбите за опазване на околната среда се спазват 
стриктно.
За опазването на околната среда ние използваме най-добрата 
възможна техника и материали, като отчитаме аргументите от 
гледна точка на икономическата ефективност.

Опаковка
По отношение на опаковката ние участваме в системи за 
утилизация, гарантиращи оптимално рециклиране. 
Всички използвани за амбалажа материали са екологично чисти 
и могат да се използват многократно.

Бракуван уред
Бракуваните уреди съдържат ценни материали, които трябва да 
се подложат на рециклиране.
Конструктивните възли се отделят лесно, а пластмасовите 
детайли са обозначени. По този начин различните 
конструктивни възли могат да се сортират и да се предадат за 
рециклиране или унищожаване като отпадъци.
6 720 801 493 (2012/01) Solid 3000H
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7 Отстраняване на неизправности
Когато има неизправност, която не може да бъде следствие на 
обслужването, уведомете Вашия специалист по отопление.

Собственикът трябва да извършва само ремонти, 
които се състоят в проста смяна на уплътнителната 
лента.

Неизправност Причина Отстраняване

Мощността на отоплителния котел 
прекалено ниска

Калоричността на използваното гориво е прекалено 
ниска, влажността на горивото е по-висока от 20 %.

Използвайте предписаното гориво с предписаната 
влажност

Не се спазват условията за работа. Проверете тягата на комина, температурата на връщане.

При недостатъчна тяга на комина, коригирайте комина.

Отлаганията от сажди се намират в димоотводната 
система и/или колектора на отработените газове.

Почистете димоотводната система и колектора за 
отработени газове.

Клапата за отработените газове е отворена. Затворете клапата за отработените газове.

В горивната камера на 
отоплителния котел се образува 
прекалено много кондензат, от 
вратата за пълнене излиза черна 
течност

Прекалено висока мощност на отоплителния котел Слагайте по-малко гориво. 

Проверка на настройката на регулатора на горенето.

Прекалено малко въздух за горенето. Проверете и почистете пътищата за въздуха за горенето.

Грешно или прекалено влажно гориво Използвайте предписаното гориво с предписаната 
влажност.

Ниска температура на котелната вода Проверете/увеличете минималната температура на 
котелната вода и осигурете минимална изходна 
температура от 65 °C.

Отоплителният котел не може да се 
регулира.

Вратата за пепелта не затваря плътно. Проверете уплътнителния шнур и го поставете отново или 
го сменете.

Тягата на комина е много голяма. Намалете тягата на комина с клапата за отработените 
газове, при необходимост коригирайте комина.

Променете настройката на ограничителя на тягата.

От термичния предпазител на 
потока (когато има такъв) излиза 
вода.

Температурата на котела е прекалено висока. Намалете горивото, за да гарантирате отдаването на 
топлината.

Термичният предпазител на потока не се затваря 
правилно. Замърсен, повреден.

Промийте термичния предпазител на потока, сменете го 
ако е необходимо. 

Табл. 7 Преглед на неизправности
 Solid 3000H6 720 801 493 (2012/01)
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