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1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
1.1. Въведение 

Уважаеми клиенти, 
Преди всичко, бихме искали да ви благодарим за оказаното ни доверие с 
покупката на един от нашите продукти. Моля, прочетете и внимателно следвайте 
съветите, дадени в това ръководство за инсталация, употреба и поддръжка, за да 
може да се възползвате от нашия продукт в максимална степен.  
 
1.2. Консултация с ръководството 

Производителят си запазва правото да прави технически или естетични 
изменения в продуктите по всяко време без уведомление за това.  
Операциите по инсталиране, употреба и поддръжка на печката трябва да са в 
съответствие с изискванията, дадени в това ръководство, както и с европейските, 
националните и местните разпоредби.  
Чертежите, измерванията, диаграмите и другите конфигурации са дадени само 
като пример.  
Ако печката е продадена или преместена на друго място, се погрижете това 
ръководство винаги да бъде с нея, така че новият й собственик и/или лицето, 
което я инсталира, да може да прави справки с нея.  
 

Ị Този символ означава важно съобщение; неспазването му може да доведе до 
сериозна повреда на печката и нараняване.  
Обърнете специално внимание на „потъмнените думи” 

 
1.3 Правила за безопасност 

• Прочетете ръководството за употреба и поддръжка преди да инсталирате, 
запалите и приведете печката в употреба.  

• Инсталацията, електрическите връзки, тестването и поддръжката трябва да 
се извършват от квалифициран и/или упълномощен техник.  

• Свържете печката към одобрения димоотвод посредством тестващ извод; 
няколко части могат да бъдат свързани само ако така е предвидено в 
местните разпоредби и позволено от контролиращия орган.  

• Свържете печката към всмукателната система посредством външна тръба 
или въздушник.  

• Свържете печката към одобрения електрически контакт 230V – 50Hz.  

• За термо модела, свържете печката към отоплителната система; тя никога 
не трябва да се използва без водопроводната връзка и без вода в 
нагревателната камера. 

• Уверете се, че електрическата система и цоклите са подходящи за 
максималната абсорбционна способност на устройството, указана на 
етикета и в това ръководство.  

• Печката трябва да бъде изключена от контакта и охладена преди да се 
извършва поддръжката по нея.  

• Не използвайте запалими течности или вещества за да запалите печката 
или да засилите пламъка; когато печката е запалена, запалването на 
пелетите става автоматично. 
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• Печката на пелети трябва да се захранва само с дървени пелети с 
характеристики, описани в това ръководство. 

• Никога не блокирайте отвора за горене и изпарителя.  

• Не поставяйте леснозапалими или експлозивни вещества близо до печката, 
когато тя работи. 

• Не отстранявайте защитната решетка на пелетите.  

• Не работете с печката когато вратичката е отворена и/или стъклото е 
повредено или счупено.  

• По време на работа интензивната топлина, генерирана от горенето на 
пелетите, прави външните повърхности на печката много горещи, както и 
вратата, дръжката и димоотовода. Затова избягвайте контакт с тези части 
без подходяща защита.  

• Дръжте предмети, неустойчиви на топлина, на подходяща дистанция; 

• Почиствайте мангала редовно, винаги когато запалите печката или когато 
презареждате с пелети; 

• Избягвайте задимяване и недоизгорели продукти по време на запалване 
и/или нормален работен режим; излишното натрупване на неизгорели 
пелети в мангана трябва да се отстрани ръчно преди печката да се запали 
отново; 

• Димоотвода и регулатора на дим в горивната камера трябва да се 
почистват редовно от квалифициран персонал; 

• Предупреждавайте децата и гостите за гореописаните рискове; 

• В случай на проблеми при работа, печката може да се запали отново само 
след като се елиминира причината за проблема; 

• Ако е налична, фурната трябва да се използва само по предназначение, т.е. 
само за затопляне или готвене на храни; всяка друга употреба е 
неправилна и потенциално опасна;  

• Всяко смесване и/или неоторизирано заменяне с неоригинални части на 
печката, може да създаде риск за безопасността на потребителя и 
освобождава производителя от всякаква гражданска или наказателна 
отговорност.  

• Използвайте само оригинални части за подмяна, препоръчани от 
производителя.  

 
! Производителят отказва всяка отговорност за проблеми, повреди или 
инциденти, причинени от неспазването или неприлагането на инструкциите, 
съдържащи се в настоящото ръководство.  
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1.4 Техническо описание 
 
Камината работи изключително с пелети, като осигурява здравословна и 
безопасна топлина в стаята. Системите за автоматичен контрол на камината 
гарантират оптимална изходяща топлина и пълно изгаряне; има също и системи 
за безопасност, които да гарантират безопасна работа на частите на камината.  
 

Конструкция 

Горивна камера 

Стомана и чугун 
Стомана и чугун 

Номинална топлинна 
мощност – намалена 

Номинална мощност  
13.14 kW 

Намалена мощност  
5.12 kW 

Производство на топлина при 
производство на Н2О 
Номилална – намалена 

Номинална топлина 
9.67kW  

Намалена топлина 
3.47kW 

Производство на топлина при 
отопление на въздуха. 
Номинална – намалена 

Номинална топлина 3.29kW Намалена топлина 
1.83kW 

Консумация на час 
Номинална – намалена  

Номинална 3.37кг/ч* Намалена 1.27 кг/ч* 

Номинална ефективност – 
намалена ефективност 

Номинална 82.4% Намалена 85.1% 

Температура на димоотвода  
Номинална – намалена  

Номинална 162.1°С Намалена 93.6°С 

Изтичане на газ по 
димоотвода 

Номинал 18.3г/с Намаленo 11.9г/с 

Емисия с 13% О2 Номинална – 
намалена  

Номинална 0.037% Намалена  

Необходима тяга 

Димоотвод 

Въздушна тръба 

Електрическо напрежение 

Консумация на ел.енергия 

10-14Ра 
Ф80мм 
Ф50мм 
230V/50Hz 
 
420W максимум при запалване 
140W за нормална работа 

Минимална безопасна 
дистанция от дясно, от ляво 
и отзад 

200мм 

Капацитет на разширен 
резервоар 

Няма наличен 

Капацитет на горивната 
кутия 

9 л 

Максимално работно 
налягане 

2 бара 

Размери (мм) Височина/Широчина/Дължина = 1003х565г590мм (Фиг. 1) 

Тегло 130кг метална версия 
141кг керамична версия 

Вместимост на котела 26 кг  

Консумацията на пелети е приблизителна: тя варира в зависимост от вида на 
използваните пелети 
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Фиг. 1а Размери на камината на пелети модел Термо  

 
Фиг. 1б – Размери на камината на пелети модел Термо 
Легенда:      F – Възвратен клапан ¾” мъжки 

А – Решетки      G – Нагнетателен клапан – ¾” мъжки 
В – Врата на горивната камера    H – Запълващ клапан (1/2” мъжки) 
С – Въздухопровод към горивната камера – диам. 50мм I – Възвратен изпускателен клапан (¾” мъжки) 
D – Кабел към ел.мрежа     L –Нагнетателен преливен клапан(3/4" мъжки) 
Е – Изпускателен клапан ½” женски   M – Връзка към димоотводна тръба – диам. 80мм 
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1.5 Позволена употреба и гориво 
Печките на пелети работят изключително с пелети от различни видове дърво, в 
съответствие със Стандарт DIN 51731 и UNI/TS 11263 или със следните 
характеристики:  
 

Топлинна стойност  мин. 4.8 киловатчаса на кг (4180 ккал./кг) 
- Плътност    680-720 кг 
Влага     макс. 10% от теглото 
Диаметър    6±0.5м 
Процент пепел   макс.1.5% от теглото 
Дължина    мин.6мм – макс.30мм 
Състав: 100% необработвано дърво от дърводобивната 

индустрия без добавки от стягащи вещества 
или кора, в съответствие с настоящите 
разпоредби 

- Опаковка в торби от екологични или биоразградими 
материали или хартия 

 
Пелетите трябва да се съхраняват на сухо пространство, защитено от влага.  
Котелът за пелети е на гърба на печката. Вратата се намира в горната част 
(фиг.1) и зареждането става ръчно с включена или изключена печка. 
 

• Съхранявайте пелетите на сухо място. 

• За постоянно и ефективно действие, пелетите или другото гориво не 
могат ръчно да се зареждат в мангала.  

• Не зареждайте горива, които не са в съответствие със стандартите.  

• Не зареждайте с чужди примеси като контейнери, кутии, торби, метали 
и други. 

 
1.6 Аксесоари 
Доставката включва:  

• Хронотермостат 

• Кабел за захранване с ел.напрежение 

• Ръководство за употреба и поддръжка 
 
1.7 Приложими стандарти 

• Стандарт UNI 10683: Стандарт, предписващ изискванията, свързани с 
инсталацията на топлинни генератори на дърво или други твърди 
биоразградими горива. 

• Стандарт EN 14785: Стандарт, регулиращ работата на печки на пелети 
(отоплители за стая) – методи за тестване и изисквания. 

• Стандарт EN 6033501: Стандарт, регулиращ безопасността на 
домакинските електроуреди и др.подобни. 

• Стандарт EN 50165: Стандарт, свързан с електрическото оборудване на не-
електрическите домакински уреди и др. 

• Стандарт DIN 51731 и UNI/TS 11263: Стандарти, регулиращи 
характеристиките на пелетите.  
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1.8 Информационно табло 
Информационното табло се вижда от вътрешната страна на вратата на котела. То 
съдържа следните данни:  
 

• Модел     Захранващо ел.напрежение 

• Сериен номер    Размер на димоотводната тръба 

• Вид гориво     Минимална тяга 

• Консумация при номинална и   Размер на впускателната тръба 

• Намалена мощност   Външни размери на печката 

• Температура на газа в димоотвода Безопасно разстояние 

• При номинална и намалена мощност Тегло 

• Топлинна ефективност 

• Волтаж 
 
1.9 Изхвърляне на печката от употреба 
Когато печката бъде изхвърлена от употреба, изключете кабела от 
електрическата мрежа и изпразнете всички пелети от котела. За да се 
разпоредите с нея, я запечатайте здраво; свържете се с местните власти, 
отговорни за такива действия и действайте съгласно местните разпоредби.  
 
1.10 Инструкции за оказване на помощ и замяна на части 
За да изискате помощ и/или части за смяна, свържете се с вашия доставчик, 
Регионален вносител или най-близкия оторизиран сервиз, като ясно уточните 
следното: модел на печката; сериен номер; дата на покупка; списък на частите за 
смяна; подробности за проблемите.  
 

• Всички действия по компонентите трябва да се извършват от 
оторизиран и/или квалифициран персонал.  

• Уверете се, че всички електрически компоненти са изключени и печката 
е студена, преди да започнете работа по нея.  

• Използвайте само оригинални части за смяна.  
 
2. ТРАНСПОРТ И ИНСТАЛАЦИЯ 

 
2.1 Опаковане, разпореждане, изпращане и транспортиране 
Цялата печка с опаковката може да бъде вдигната с помощта на самотоварач с 
вилкова хватка (с подходящата дължина) на специалните места в дървения палет. 
Уверете се, че оборудването, използвано за вдигане и транспортиране, може да 
издържи тежестта на печката, описана в информационното табло и това 
ръководство.  
Избягвайте вдигането на товара в зони, където изпускането му може да доведе до 
инцидент.  
Отворете опаковката, извадете печката от палета и я поставете на желаното 
място, като се уверите, че то съответства на изискванията.  
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Обърнете печката на пода внимателно без да я клатите и я поставете на 
желанотомясто; уверете се, че подът може да издържи тежестта на печката; в 
противен случай се консултирайте с техник. 
Изхвърлянето на опаковката или рециклирането й трябва да се извърши от 
крайния потребител в съответствие с действащите местни разпоредби.  
 
2.2 Място на инсталиране, поставяне и противопожарна безопасност 
Мястото на инсталиране трябва да бъде добре проветрявано, за да позволява 
премахването на дима от горенето.  
Печката е подходяща за употреба в домашна среда с минимална температура не 
по-ниска от 0°С.  
За да предотвратите риска от пожар, конструкциите около печката трябва да 
бъдат защитени от топлината. Например подовете от дърво или запалим 
материал трябва да бъдат подходящо изолирани със стоманени плоскости или 
закалено стъкло.  Всички дървени дъски или греди над или пресечени от 
димоотвода, трябва да бъдат подходящо обезопасени съгласно изискванията на 
конкретните инсталационни разпоредби. Подходящите изолационни устройства 
трябва да бъдат поставени за всякакъв случай. Минималната предна дистанция 
за предпазване на запалими предмети е 80см. Минималната препоръчителна 
дистанция  между гърба на печката и стената е приблизително 0.2м; тази 
дистанция позволява и лесно чистене на инспекционната връзка.  
 

 
 
Печката е оборудвана с 4 регулируеми крачета, за да се улесни позиционирането 
й на неравен под. За да настроите височината на крачетата, наклонете печката и 
ги завъртете, както е показано на фигурата по-горе.  
 
 

• Печката не трябва да се инсталира на места, където има вече 
инсталиран друг отоплителен уред, без отделен димоотвод. 

• Не инсталирайте печката на места с експлозивна атмосфера.  
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2.3 Въздухопровод 
Въздухопроводът на печката се намира на гърба и е кръгъл, 50мм в диаметър.  
Горивният въздух може да бъде изсмукан: 

• От стаята, при положение че има стенен въздушник близо до печката, 
свързан с външната среда и с минимална площ 100 см2, подходящо 
защитен от вън с решетка (фиг. 2); 

• Или с връзка директно към външната част с подходяща тръба с вътрешен 
диаметър 50мм и максимална дължина 1.5м.  

 
2.4 Димоотвод 
Парите могат да бъдат отвеждани посредством връзка към конвенционалния 
димоотвод.  

• Инсталиращото лице трябва да провери ефективността и 
състоянието на димоотвода и неговото съответствие с местните, 
националните и европейските изисквания.  

• Трябва да се използват сертифицирани тръби и съединения със 
съответните печати, гарантиращи тяхната здравина. 

• В случай на пожар, изгасете печката, незабавно се обадете в пожарната 
и избягвайте постоянни опити да го загасите.  

 
Димоотводна тръба за конвенционален димоотвод 
Инсталацията с димоотводна тръба през конвенционален димоотвод, както е 
показано на фиг. 2, трябва да е в съответствие със стандартите, изброени по-
горе, като UNI 10683 и др. 

• Трябва да има само една връзка между печката и комина. 

• Няколко тела могат да бъдат свързани само ако това е предвидено в 
местните разпоредби и позволено от контролиращите органи.  

• Изводът не трябва да бъде насочен към затворени площи, дори ако е 
открит.  

• Директната димоотводна тръжа трябва да бъде под покрива и главната 
тръба трябва да притежава характеристиките, изисквани от стандарта.  

• Тя трябва да има инспекционна камера на дъното за ежегодно почистване.  

• Всяка връзка трябва да бъде уплътнена.  

Фиг. 2 Впускателен отвор и димоотводна тръба 
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2.5 Проверка на мангала и позицията на регулатора на дим 
 

• Първото запалване трябва да се извърши само след проверка на 
правилното позициониране на мангала и регулаторите на дим и пламък.  

 
Преди да запалите печката, уверете се, че мангала и регулатора на дим са в 
правилна позиция, т.е вграден в специалните слотове (Фиг. 14). Неправилно 
позиционираните регулатори може да доведа до нефункциониране и прекалено 
потъмняване на стъклото.  
 
2.6 Електрическа връзка 
Волтажът, осигурен от системата, трябва да съответства на този, посочен в 
информационната платка и в техническите характеристики от това ръководство.  
Когато печката не се пали, препоръчително е тя да се изключва от ел.мрежа. 
 

• Уверете се, че електрическата система съответства на разпоредбите 
и има заземяване и диференциален превключвател съгласно 
действащите стандарти.  

• Електрическият кабел никога не трябва да докосва димоотводната 
тръба на печката.  

 
2.7 Диаграма на окабеляването 
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2.8 Диаграма на окабеляването за зонална система 
Преди да инсталирате отоплителната печка в къщата, проверете вида на 
отоплителната система; ако има няколко зони, трябва да се инсталира специален 
електронен датчик за многозонови вериги, наличен като допълнителен. Това се 
налага за предотвратяване на прекомерно нагряване на горивната камера поради 
възможно внезапно затваряне на зоналните клапи и последващо спиране на 
притока на гореща вода.  
 

 
 
 
2.9 Водопроводни връзки 
По време на транспортиране на печката, уплътненията във водопроводната 
система могат да се разхлабят и/или да се повредят, което ще причини изтичане 
на вода по време на нормална работа; ето защо, проверете здравината на 
циркулационната помпа и свързващите пръстени на отоплителната камера по 
време на пълнене с вода и след първите часове на работа.  
Капацитетът на отопление на устройството трябва да бъде предварително 
установен с изчисление на топлинните изисквания на сградата съгласно местните 
стандарти. Системата трябва да притежава всички компоненти за правилно и 
постоянно действие. Желателно е да се инсталират затварящите се клапи между 
печката и отоплителната система, което позволява на печката да се изолира от 
системата, ако това е необходимо.  
Пелетната печка има вътрешна отоплителна верига и верига за гореща вода 
(опция), заедно с циркулационни помпи, предпазни клапи, температурни 
регулатори и превключвател за налягането. Ако печката трябва да се свърже със 
съществуваща бойлер система, производителят препоръчва инсталацията на 
изолиран топлообменник (мощност 25-35kW), в зависимост от вида на системата.  
Ако топлинната система се управлява в зони, трябва да се инсталира многозонов 
датчик. Диаграмата на водопроводните връзки е показана на фиг. 5. 
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Фиг. 5 – Диаграма на водопроводните връзки 

 
 
 
3. БЕЗОПАСНОСТ НА ПЕЧКАТА 

 
3.1 Безопасна дистанция от запалими материали 
За да се предотврати риска от пожар, позиционирането на печката трябва да 
осигурява минимална дистанция от запалими материали в съответствие с тази, 
дадена в техническата таблица на ръководството и на информационното табло.  
Обърнете внимание на пода: за деликатни и запалими материали е  
препоръчително да се използват стоманени плоскости или закалено стъкло като 
основа (виж раздел 2 Транспорт и Инсталация). В случай на особено деликатни 
предмети като обзавеждане, завеси или дивани, увеличете значително 
разстоянието между тях и печката.  
 
3.2 Безопасност на димоотводната тръба (аспиратора) 
При нормална работа горивната камера има отрицателно налягане, което 
гарантира уплътнение срещу възможен дим в стаята. Ако не бъде достигнато 
определено вакуумно ниво или ако димоотводната тръба е запушена, вакуумният 
превключвател установява липса на отрицателно налягане в горивната камера и 
изключва ротационния мотор, като изпраща сигнал за аномалия до контролното 
табло.  
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3.3 Обезопасяване на горивната камера срещу свръхналягане 
Внезапното свръхналягане на горивните пари в камерата и димоотводите се 
освобождава с отварянето на предпазните клапи, разположени в топлообменника. 
По време на нормална работа тези клапи се поддържат затворени от тяхната 
тежест и отрицателното налягане в горивната камера, като се гарантира 
уплътнение срещу изтичането на дим.  
 

• Периодично проверявайте затварянето и целостта на устройството, 
както и неговата функционалност.  

 
 
3.4 Пренагряване – обезопасителни термостати  
На предната и долната страна на пелетната камера и точно на пелетния улей и на 
горната част на отоплителната камера, има два температурни регулатора, 
свързани със съответните обезопасителни термостати, които автоматично спират 
захранването с пелети в случай на прекомерна топлина. В този случай 
аспираторът и/или вентилаторите продължават да работят, което позволява 
бързо охлаждане на печката. Проблемът се появява на контролното табло със 
съобщение. В случай на активиране, действайте както следва:  

• Позволете на печката да се охлади в продължение на поне 45 мин.  

• Пренастройте термостата като натиснете бутона до превключвателя на 
гърба на печката (фигурата отсреща).  

• Рестартирайте печката нормално.  
Температура за активиране на термостата на пелетната камера: > 85°С 
Температура за активиране на термостата на отоплителната камера: > 95°С 
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3.5 Обезопасяване срещу връщане на пламъка в пелетния улей 
Решенията за предпазване от обратни пламъци са:  

• Отрицателно налягане в горивната камера, виж т. 3.2 

• Сондата на пелетния улей 

• Температурната безопасност на котела, виж т. 3.4 
 
3.6 Предпазно устройство срещу свръхнапрежение 
Печката се предпазва от свръхвисоко напрежение посредством два 2А бушона и 
неутрален главен превключвател, разположени на гърба (фигурата отсреща). 
 
3.7 Обезопасеност срещу спиране на ел.захранване 
Временно спиране на ел.захранване не ограничава безопасността на печката, а 
температурата на котела не достига високи стойности (< 85°С), давани от малкото 
количество пелети, горящи в котела.  
Тази аномалия може да доведе до известно количество дим в стаята, което не 
представлява риск. 
 

• Не пренастройвайте обезопасителните устройства.  
 
4. УПОТРЕБА НА ПЕЧКАТА 

 
4.1 Въведение 
Печката на пелети има предимството да комбинира топлина от дървесно изгаряне 
с удобството от автоматичното управление на температурата, запалването и 
изгасването и възможността за седмично програмиране.  
Ако е необходимо, може да се направи връзка към външен термостат и/или 
хронотермостат за да се установява температурата в различни места от това, 
където е позиционирана печката. Ако външното устройство долови по-високи 
температури от тези, установени от печката, електролния контролер ще намали 
силата на пламъка.  
- Когато за пръв път запалвате печката, може да се получи неприята 
миризма, ето защо проветрете основно помещението.  

- Котелът трябва да бъде пълнен само с пелети, като не се позволява 
торбата да влиза в контакт с горещите повърхности на печката.  

- Не поставяйте гориво, различно от препоръчаните пелети в котела.  
- Печката трябва да работи винаги при затворена врата на горивната 
камера. 

- Уплътненията на вратата на горивната камера трябва периодично да 
се проверяват, за да се избегне достъпа на въздух. 

- За да се гарантира ефикасно действие и правилна работа, е 
необходимо да се извършва периодично почистване всеки път, когато 
се зареждат пелети.  

- Когато запалвате печката за първи път, позволете й постепенно 
нагряване, като зададете ниски работни температури (виж раздела с 
температурните настройки). 

- По време на запалване, работа и изгасване, печката може леко да 
пропуква поради разширяването си от топлината. 



КОЛА 

Т.ОРИОН 16 

- За да работи, печката трябва да бъде свързана с домашната 
водопроводна система; свързването трябва да се извърши от 
специализиран техник. 

 
4.2 Описание на иконите 
 

 Бутон за изключване/включване на печката 

 Бутон за настройка на Менюто на потребителя 

 Бутон за настройка на часа 

 Бутон за настройка на седмичен таймер 

 Бутон лято-зима 

 Бутон за налягане във веригата 

 Бутон за настройка на стайната температура 

 Бутон за настройка на езика 

 Бутон за изход от менюто 
 
 
 
4.3 Описание на контролното табло 
 

 
Фиг. 7 – Контролно табло 
 
Фиг.7 показва контролното табло по време на работа; следните символи могат да 
се появят на него: 

  
 
 
Посочва, че вътрешният таймер е активен 
Посочва, че печката работи на максимална мощност 
Посочва, че печката работи на минимална мощност, тъй като стайната температура е по-
висока или равна на зададената температура. 

Тази икона показва, че се е задействала автоматичната вентилация на стаята 
Посочва, че печката работи на минимална мощност тъй като е била достигната зададената 
температура на външния хронотермостат.  
Наличието на този символ показва, че печката е достигнала 1800 работни часа и се нуждае 
от основно почистване, което следва да бъде извършено от квалифициран персонал.  
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4.4 Запалване на печката 
Уверете се, че главният превключвател, който се намира на гърба на печката, е в 
позиция „1”.  
При изключена печка, контролното табло се появява както е показано на фигурата 
по-долу, като посочва времето и съответния ден.  
 

 
 

Натиснете фигура   и печката ще започне процедурата по запалване, 
която се състои от няколко етапа.  
 

 
 
ЕТАП 1: В ПРОЦЕС НА ДИАГНОСТИЦИРАНЕ 
Изображението отсреща показва, че печката проверява правилното 
функциониране на обезопасителните, командните и контролните системи. Ако 
диагностиката е положителна, печката преминава към следващия етап.  
 

 
 
ЕТАП 2: АКТИВАЦИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ ЕЛЕМЕНТ 
През втория етап печката електрически захранва запалителния елемент.  
 

 
 
ЕТАП 3: ЗАХРАНВАНЕ С ПЕЛЕТИ 
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По време на третия етап, електрическият елемент остава включен и пелетите 
започват да падат в мангала.  
 

 
 
ЕТАП 4: ПРИСЪСТВИЕ НА ПЛАМЪК 
Това обозначава наличието на пламък в горивната камера. 
 

 
 
ЕТАП 5: СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ПЛАМЪКА 
По време на последния етап, печката проверява температурата на отводните 
газове и статуса на запалване. След тази проверка, контролното табло ще 
изобрази конфигурацията, описана в предходния раздел.  
 
4.5. Настройка на водната температура 
 

 
Натиснете иконата по-горе, изобразените команди на таблото се променят и 
позволяват задаване на необходимата температура в отоплителната система на 
къщата.  

 

За да зададете желаната температура, натиснете на фигурата или , 
екранът показва зададената температура (в този пример 64°С); за изход, 

натиснете бутон . 
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4.6 Меню на потребителя 
Достъп до менюто на потребителя 

 

 

За да достигнете менюто на потребителя, натиснете икона  за приблизително 
1 секунда.  
 

 
Контролното табло ще покаже конфигурацията, изобразена на фигурата по-горе.  

За изход, натиснете   . 
 
 
 

Настройка на деня – часа 
За да настроите деня и часа, влезте в менюто на потребителя както е описано в т. 

4.6.1 и натиснете .  . 

 
 

Натиснете  или  за да настроите деня, изпълнете същата процедура за 
настройката на часа и минутите.  

За изход, натиснете . 
 

Седмична настройка на таймера 
За да зададете седмично настройване на таймера, влезте в менюто на 

потребителя, както е описано в т. 4.6.1 и натиснете . 
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 Фиг. 8 Таймер 

Натиснете  за да активирате таймера, иконата променя статуса си и показва 

, натиснете , за да се върнете към таймер  деактивирано положение.  
 

 : таймер активиран (печката изпълнява програмирано включване и 
изключване) 

 
 :таймерът е изключен (печката не се включва).  

 
Натиснете , за да видите дните от седмицата; таблото показва първите 3 букви 
от деня:  
 
SUN = НЕДЕЛЯ   THU = ЧЕТВЪРТЪК 
MON = ПОНЕДЕЛНИК  FRI = ПЕТЪК 
TUE = ВТОРНИК   SAT = СЪБОТА 
WED = СРЯДА 
 
Има две колони в средата на контролното табло: лявата показва времето на 
включване на печката, а дясната – времето на изключване.  
 
При достъп до менюто за таймера, курсорът  се придвижва до първия час на 

запалване посредством бутоните , след това . Настройте желаното време за 
включване (всяко натискане съответства на увеличение с 30 минути); за да 
придвижите курсора от едно време до друго, натиснете бутона  . 
 
Пример на фиг. 5, в неделя печката се включва в 7:30 сутринта и се изключва в 
12:30 вечерта.  
Със седмичния таймер могат да бъдат зададени 4 включвания и 4 изключвания 
дневно, като всеки ден се програмира различно от останалите.  

За изход, натиснете , последващото изобразяване с  показва запаметяване 
на зададените данни.  
 

Лято/Зима 
 
За да настроите печката на режим „Лято” или „Зима”, влезте в менюто на 

потребителя, съгласно процедурата, описана в т. 4.6.1 и натиснете бутона . 

 - в режим „Зима” печката осигурява отопление и топла вода (ако е 
инсталиран допълнителния елемент DHW).  
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 - в режим „Лято” печката осигурява само топла вода (ако допълнителния 
елемент DHW е инсталиран).  

За изход, натиснете . 
 

Показване на налягането във веригата 
За да се покаже налягането във водната верига, влезте в менюто на потребителя 

съгласно процедурата, описана в т. 4.6.1 и натиснете .  
 

 
Контролното табло показва конфигурацията, изобразена на фигурата по-горе. 
Налягането се посочва в бара и трябва да бъде между 1 и 1.5 бара.  

За изход, натиснете . 
 

Настройка на стайната температура 
 
Настройката е възможна, ако печката има допълнителен вентилационен елемент.  
За да настроите стайната температура, влезте в потребителското меню съгласно 

процедурата, описана в т. 4.6.1 и натиснете бутона . 

 

За да зададете желаната температура, натиснете бутона или , екранът 
показва зададената стайна температура (в този пример 24°С); за изход, натиснете 

бутон . 
Когато зададената температура бъде достигната, печката автоматично намалява 
скоростта на вентилация. 
 

Настройка на езика 
 
За да зададете конкретен език, влезте в менюто на потребителя, както е описано 

в т. 4.6.1 и натиснете бутона .  
I - Италиански F - Френски 
UK - Английски ES - Испански 
D – Немски  NL – Холандски 
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Всяко натискане на бутона означава промяна на езика. 

За изход, натиснете бутона .  
 

Спиране на печката 
 

За да изгасите печката, натиснете фигура  и печката ще покаже 
конфигурацията, изобразена на фигурата по-долу: 

 

 
Ако печката е спряна и запалена отново в период от време, прекалено малък за 
да позволи на камерата да се охлади, фигурата отсреща се показва и печката 
няма да се запали, докато температурата на газа в димоотвода не спадне под 
определената стойност.  
 
4.7 Дистанционно управление 
 
За да може да се работи с дистанционно управление, контролното табло трябва 
да бъде отворено.  

 Фиг. 7 Дистанционно управление 
 
Бутон Р1: Запалва печката 
Бутон Р2: Изгасва печката 
Бутон Р3: Увеличава зададената температурна стойност 
Бутон Р4: Намалява зададената температурна стойност 
 
 
4.8 Подмяна на батериите за изобразяване на екрана 
Батериите на контролното табло трябва да се подменят след период от 
приблизително 2 години. За да направите това, изключете захранването, 
отстранете покритието на екрана като поставите специални жлебове и подменете 
батерията. За да върнете покритието, процедирайте в обратния ред. Вид батерия: 
CR2032.  
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Контролното табло е много деликатен компонент, ето защо обръщайте 
максимално внимание, за да избегнете удар или прилагането на сила, което може 
да доведе до неговата повреда.  
 
4.9 Период на неработен режим (края на сезона) 
Ако печката не се използва за дълъг период, и/или в края на всеки сезон, е 
препоръчително да действате както следва:  
- Извадете всички пелети от котела; 
- Изключете ел.захранване; 
- Внимателно я почистете и подменете всички повредени части, ако е 

необходимо;  
- Пазете печката от прах с подходящо покритие; 
- Съхранявайте я на сухо и безопасно място, защитено от атмосферни 

влияния.  
 
 
5. РУТИННО ПОЧИСТВАНЕ НА ПЕЧКАТА 

Почистването на печката е много важно, за да се предпази от: потъмняване на 
стъклото, лошо горене, натрупване на пепел и неизгорели продукти в мангала, 
намалена топлинна ефективност.  
Печката трябва да работи само със затворена врата на горивната камера. 
Уплътнението на вратата на печката трябва да се проверява периодично, за да се 
избегне проникване на въздух; горивната камера и канала за пелетите работят 
при отрицателно налягане, а димоотводната тръба – при положително налягане.  
 
- Почистването на всичките части трябва да се извършва при изключена 

и изстинала печка.  
- Изхвърлянето на отпадъците след почистване трябва да става 

съгласно действащите местни разпоредби.  
- Печката не трябва да работи без нейната метална облицовка.  
- Избягвайте появата на дим и неизгорели продукти при запалване и/или 

нормална работа.  
 
5.1 Почистване на мангала 
Отстранете мангала и пепелта, натрупана в горивната камера и държача на 
котела. За тази цел може да използвате подходяща прахосмукачка. Тази 
операция трябва да се изпълнява ежедневно, за да се осигурят идеални условия 
за горене, тъй като въздухът за горене влиза през дупките на мангала.  
 
5.2 Почистване на тавата с пепелта 
Точно под мангала – държача на мангала се намира подвижна тава за пепелта. За 
да я почистите, отворете вратата на камерата и отстранете пепелта вътре, както и 
всички остатъци от горенето с прахосмукачка. Вратата трябва да се затваря след 
почистване. Тази операция трябва да се извършва на всеки 2-3 дни, в 
зависимост от употребата на печката.  
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5.3 Почистване на стъклото и въздушните слотове 
Стъклото може да се почисти, като се използва влажен парцал и определени 
неабразивни разтворители.  
Специални слотове между стъклото, държачите на стъклото и вратата на печката 
отгоре и отдолу позволяват на въздуха да циркулира във вътрешната повърхност 
на стъклото. Тези слотове трябва да се поддържат чисти от пепел и прах. Ето 
защо периодично почиствайте всичко около стъклото и вътрешната и външната 
част на вратата, като поставята парче картон в слотовете, както е показано на 
фигурата по-долу.  
 
5.4 Почистване на димоотвода 
Димоотводът трябва да се почиства поне два пъти годишно, в началото и в 
средата на зимния сезон. В случай на хоризонтални секции, проверявайте и 
периодично премахвайте саждите. 
 
5.5 Почистване на абсорбатора на дим и горивната камера 
Горивната камера трябва да се почиства поне веднъж годишно, като се премахват 
всички остатъци от горенето от вътрешните изходи. За да направите това, 
махнете покритието и горния преден панел на печката (виж фиг. 13). Отстранете 
чугунения обменник като развинтите болтовете, след това почистете изходите и 
камерата (виж фиг. 14). Изчистете и абсорбатора, поставен под камерата, като 
първо премахнете тавата за пепелта.  
 
- Ударите или приложената сила могат да повредят абсорбатора на дим 

като го направят шумен по време на работа; затова е желателно тази 
операция да се извършва от квалифициран персонал.  

 
5.6 Почистване на керамичните повърхности (за керамичните модели) 
Керамиката е ръчна изработка и затова може да има минимални повърхностни 
недостатъци, като малки петна или незначителна разлика в цветовете. 
Желателно е да се използва мек сух парцал при чистене на керамичните 
повърхности; употребата на почистващи препарати може да подсили тези 
недостатъци.  
 
6. ПОДДРЪЖКА 

6.1 Въведение 
Работите по вътрешните части на печката трябва да се извършват от 
квалифициран персонал; за целта се свържете с най-близкия оторизиран сервиз.  
 
- Уверете се, че печката е изключена и студена преди да предприемете 

работа по нея.  
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6.2 Отстраняване на керамичната обшивка 

 
Легенда:  
1 – Преден панел / керамично покритие 
2 - Горни странични облицовъчни плочи 
3 – Долен преден панел 
4 – Странична керамика 
5 - Заден панел 
6 – Защита на моторния механизъм 
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6.3 Премахване на металната обшивка 

 
 
Легенда: 
1 – Преден панел/покритие на плоскостта 
2 – Горни странични плоскости 
3 – Долен преден панел 
4 – Странична плоскост 
5 - Заден панел 
6 – Защита на моторния механизъм 
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6.4 Вътрешни части 
 
       Легенда:  
       1 – Горивна камера 
       2 – Л/Д усилване на камерата 
       3 – Топлообменник 
       4 – Отоплителна камера 
       5 – Регулатор на дима 
 

 
 
Увеличен изглед на горивната камера и частите на печка Термо-Орион 
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Увеличени изгледи на:  
1 - Сглобяване на мангала 
2 – Сглобяване на димоотвода 
3 – Сглобяване на сондата 

        
      
 
Легенда: 
1 – Мангал 
2 – Държач на мангала 
3 – Въздухопровод 
4 – Тръба + електрически елемент 
 

 
 
Легенда:  
1 – Волута на абсорбатора 
2 – Уплътнение от керамични фибри 
3 – Моторен механъзъм на абсорбатора 
4 – Тръба на абсорбатора 
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Легенда:  
1 – Уплътение на котела и транспортьора 
2 – Усилващ фланг на моторния механизъм 
3 – Моторен механизъм 
4 – Сонда 
5 – Уплътнение за улея 
6 – Улей за пелетите 
7 – Уплътнение за транспортьора – камерата 
8 – Транспортьор на пелетите 
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6.5 Електрически компоненти 

 
Легенда:  
1 – Вакуумен превключвател 
2 – Решетка на ел.кутия 
3 – Обезопасителен термостат 
4 – Превключвател с бушони за включване/изключване 
5 - Тъч-скрийн 
6 – Електронно табло 
 
Тъч-скрийн на печка Термо-Орион (изглед отпред) 
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6.6 Водопроводни компоненти 

 
Фиг. 16 – Водопроводни компоненти 
 
Легенда:  
1 - Обезопасителна клапа 
2 – Трансдуктор на налягането 
3 – Контролен вентил 
4 – Циркулационна нагревателна помпа 
5 – Възвратна отоплителна камера 
6 – Кран за пълнене 
7 – Връзка на преливния клапан (опция) 
8 – Нагнетателна камера 
9 - Кондензационна купа 
10-Преливен клапан на системата 
 
 
 
7. ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ 
 

7.1 Управление на алармата 
 
Алармите се обозначават със звуков сигнал и светещо съобщение на контролното 
табло.  
Алармата включва автоматично изключване на печката, елиминиране на 
причината и рестартиране на печката в съответствие с нормалната процедура, 
описана в това ръководство.  
Алармите, които може да се появят на контролното табло, са изброени по-долу. 
 

• НЯМА ЗАПАЛВАНЕ 
Неуспешно запалване на печката, т.е, през първия етап температурата на газа не 
е достигнала определена стойност за определено време.  

• АЛАРМА ЗА НИСКО НАЛЯГАНЕ НА ВОДАТА 
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Тази аларма показва, че водното налягане във веригата и следователно в 
отоплителната камера е по-малко или равно на 0.4 бара. Нормалното налягане 
трябва да бъде между 1 и 1.5 бара. Затова използвайте клапана за пълнене (фиг. 
16) да сведете налягането в тези граници.  

• АЛАРМА ЗА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ НА ВОДАТА 
Тази аларма показва, че водното налягане във веригата и следователно в 
отоплителната камера е по-високо или равно на 2.6 бара. Нормалното налягане 
трябва да бъде между 1 и 1.5 бара. Ето защо източете малко системата, за да 
сведете налягането в тези граници.  

• АЛАРМА ЗА ЛИПСА НА ПЕЛЕТИ 
Статуса на печката показва, че тя е спряла поради липса на пелети в котела или 
понеже захранването с пелети е блокирано.  

• АЛАРМА ЗА ТЕРМОСТАТА НА ПЕЛЕТИТЕ 
Това показва повишена температура в котела. След като изчакате котела да 
изстине, рестартирайте термостата, който се намира на гърба на печката близо до 
главния ключ.  
АЛАРМА ЗА ВОДНИЯ ТЕРМОСТАТ 
Това показва прекалено висока температура в горивната камера; печката спира и 
извършва цикъл по загасване. Изчакайте водата да се охлади и рестартирайте 
термостата на гърба на печката, близо до главния превключвател.  

• НИСКО НАЛЯГАНЕ, АЛАРМА ЗА КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ 
Това показва превключване на вакуум или неизправност на електронното табло, 
или ниско налягане в димоотвода. Алармата се появява при изключена печка.  

• АЛАРМА ЗА СОНДАТА 
Статуса на печката показва неизправност в сондата, която може да е повредена 
или неправилно свързана, или неизправност на електронното табло.  

• АЛАРМА ЗА НИСКО НАЛЯГАНЕ 
Статус на печката, показващ неизправност при работа. Възможните причини могат 
да бъдат вратата на горивната камера е отворена, димоотвода блокиран, 
предпазните клапи са отворени, силиконовата тръба или въздушната дюза 
замърсена или блокирана, повреден димоотвод. 

• НЕВЪЗМОЖНО ПРЕЗАПАЛВАНЕ 
В случай на прекъсване в електрозахранването, когато то бъде възстановено, се 
появява за кратко съобщението ПРЕЗАПАЛВАНЕТО НЕВЪЗМОЖНО, след което 
печката автоматично започва процедура по запалване в безопасен режим.  
Възможно е да се избере опция за автоматично презапалване (операцията трябва 
да се извърши само от оторизиран техник), в който случай съобщението ще се 
изпише ако има прекъсване в електрозахранването.  

• МОЛЯ, ПОЧИСТЕТЕ МАНГАЛА 
Ако тази аларма се появи по време на нормална работа, печката се изключва и 
чака мангала да бъде изчистен. Печката може да бъде запалена отново нормално 
само след почистване на мангала.  
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8 – ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 
8.1 Гаранционен сертификат 
За условията по гаранцията се свържете с вносителя или оторизирания 
представител.  
Гаранцията на продукта се отменя в случай на проблем, повреда или инцидент 
поради неспазване на инструкциите, дадени в настоящото ръководство.  
 
 

Компанията си запазва правото да прави технически или естетични 
изменения на продукта по всяко време без уведомление. Чертежите, 
измерванията, диаграмите и другите конфигурации са дадени само за 

пример. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КОЛА 

Т.ОРИОН 34 

 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МАРКИРОВКАТА „СЕ” 
 

Анселмо Кола 
08 

EN 14785: 09/2006 
 
Уреди за домашно отопление с дървени пелети 
Модел: ТЕРМО-ОРИОН 
Минимално безопасно разстояние от запалими материали: 200мм 
Емисии на СО при 13% О2    Номинална стойност: 0.037% 
       Намалена стойност: 0.040% 
Максимално водно работно налягане:  2 бара 
Температура на газа в димоотвода:  Номинална: 162.1°С 
       Намалена: 93.6°С 
Номинална и намалена термична мощност:  Номинална:  обща 13.14kW 
       Водно нагряване 9.67kW 
       Стайно загряване 3.29kW 
       Намалена: 5.12kW 
       Водно нагряване: 3.47 kW 
       Стайно загряване: 1.83kW 
Ефективност:      Номинална: 82.4% 
       Намалена: 85.1% 
Електрическa мощност:     420W-140W 
Волтаж:       230 V 
Честота:       50 Hz 
 


