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Прочетете внимателно инструкциите преди инсталацията, употребата и поддръжката.  
                    

Наръчникът е неразделна част от уреда. 
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1   ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ 
1.1 Увод 
Уважаеми клиенти, 
Преди всичко искаме да ви благодарим за доверието, което ни оказахте, като закупихте продукта ни. Приканваме ви да прочетете и 
да следвате внимателно инструкциите, които се съдържат в този наръчник за инсталиране, употреба и поддръжка, за да можете да 
се възползвате по най-добрия начин от качествата на продукта. 

1.2 Как да използвате наръчника 
Фирмата производител си запазва правото да нанася евентуални технически или естетични изменения по продукта във всеки един 
момент, без никакво предизвестие. 
Операциите по инсталирането, употребата и поддръжката на печката трябва да отговарят на изискванията, описани в този наръчник, 
както и на Европейските, Националните, Регионалните, Обласните и Общинските закони и норми. 
Чертежите, размерите, схемите и всяка друга конфигурация, са посочени тук само под формата на пример. 
Настоящият наръчник представлява неразделна част от продукта; проверете дали винаги е предоставен заедно с уреда, и в случай на 
продажба, прехвърляне на друг собственик или инсталиране на друго място, се уверете в наличието му, така че да можете да 
направите справка с него във всеки момент. 
В случай на загуба или повреда, изискайте копие от оторизиран Център за Техническа Поддръжка, така че уредът да бъде 
придружен винаги от собствен наръчник. 
  

Този символ показва наличието на важно съобщение, на което трябва да се обърне специално внимание, тъй като 
неспазването на написаното указание, може да предизвика сериозни щети на печката и на хората 

Забележка, която изисква специално внимание, е обозначена с „текст с удебелен шрифт” 

1.3 Правила за безопасност. 
-      Прочетете наръчника за употреба и поддръжка преди да инсталирате, запалите и извършите поддръжка на печката. 
-      Извършете инсталацията, електрическото свързване, техническото изпитване и поддръжка от страна на 
       квалифициран е/или упълномощен техник. 
- Свържете печката към димоход съгласно Стандарта чрез крайна муфа, позволяваща проверка; свързването на повече уреди може 

да стане само, ако се позволява от местните Стандарти и е разрешено от Контролния орган, отговарящ за димохода. 
- Свържете печката към аспирацията посредством тръба или външен отвор за всмукване на въздух. 
- Свържете печката към електрически контакт според Стандарта 230 V- 50 Hz. 
- При модела TERMO свържете уреда към отоплителната инсталация; той не може да се използва в никакъв случай без 

водопроводно свързване и без вътрешно подаване на вода в термокамерата. 
- Проверете дали електрическата инсталация и контактите имат капацитет да поемат максималното потребление на уреда, 

посочено върху етикета и в настоящия наръчник. 
- Преди всяка поддръжка, измъкнете електрическия щепсел от печката и работете само със студена печка. Не използвайте 

запалими течности или вещества, за да запалите печката или да усилите пламъка: при включена печка, запазването на пелетите 
става автоматично. 

- Печката с пелети трябва да се зарежда само и изключително с дървени пелети с описаните в настоящия наръчник характеристики. 
Печката не трябва да се използва като пещ за изгаряне на отпадъци. 

- Не затваряйте в никакъв случай входните отвори за въздуха за поддържане на горенето и за излизане на дима.  
- Забранено е да се работи с лесно запалими или избухливи вещества в близост до печката по време на функционирането й. 
- Не махайте предпазната решетка на резервоара за пелетите. 
- Забранено е функционирането на печката при отворена врата на горивната камера и/или повредено или счупено стъкло. По 

време на функционирането, силната топлина, която се развива при горенето на пелетите, нагрява прекалено външните 
повърхности на печката и по-специално вратата на горивната камера, дръжката и димоотводната тръба. Затова избягвайте да 
влизате в контакт с тези части без съответните защити. 

- Дръжте на безопасно разстояние предмети, които не са устойчиви на топлина и/или са запалими. Почиствайте редовно огнището 
при всяко запалване или презареждане. 

- Избягвайте образуването на дим и негорими частици от горива във фазата на запалването и/или по време на функционирането, 
прекомерното натрупване на неизгорели пелети в огнището трябва да бъде отстранено ръчно преди да се пристъпи към ново 
запалване. 

- Почиствайте редовно тръбата за отвеждане на дима и дефлекторите за дима във вътрешността на горивната камера, като се 
обръщате към квалифициран персонал. Предупредете децата и гостите за гореописаните опасности. 

- В случай на неправилно функциониране, печката може да бъде запалена отново само след отстраняването на причината на 
проблема. 

- Всяка повреда и/или неразрешена подмяна с неоригинални части на печката може да предизвика опасност за невредимостта на 
потребителя и освобождава конструктора от всякаква гражданска и наказателна отговорност. 
Използвайте само оригинални резервни части, препоръчани от производителя. 

Фирмата производител не носи отговорност за неизправности, счупвания или инциденти, дължащи се на 
неспазването или неправилното прилагане на описаните по-горе и съдържащи се в наръчника указания. 
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1.4. Техническо описание 
Печката работи изключително с пелети и позволява лесен монтаж с отоплителна инсталация. Системите за автоматичен контрол, с 
които е снабдена, гарантират оптимално топлоотдаване и пълно горене, освен това са налице и системи за безопасност, способни 
да гарантират безопасна работа, както за съставните части на печката, така и за потребителя. 
Уредът, инсталиран според правилата, работи при всякакви външни климатични условия, но все пак, при критични условия (силен 
вятър, поледица и др.), могат да се задействат защитните системи, които да изгасят печката. 
 

 
Корпус 

 
Стомана и чугун 

 
Горивна камера 

 
Стомана  

 
Максимална вх. топлинна мощност - намалена 

 
Макс.вх.мощност 13.12 kW 

 
Намал. мощност 5,6 kW 

 
Номинална топлинна мощност - намалена 

 
Ном. мощност 12,5 kW 

 
Намал. мощност 5,46 kW 

 
Топлинна мощност за производство на H2O  
Ном. мощност – Намал. мощност 

 
Ном. мощност 10,83 kW 

 
Намал. мощност 4,33 kW 

 
Топлинна мощност за затопляне на въздуха  
Ном. мощност – Намал. мощност 

 
Ном. мощност 1,67 kW 

 
Намал. мощност 1,13 kW 

 
Разход на час  Ном. мощност – Намал. мощност 

 
Ном. мощност 2,78 kg/h* 

 
Намал. мощност 1,15 kg/h* 

 
КПД  Ном. мощност – Намал. мощност 

 
Ном. мощност 95,24% 

 
Намал. мощност  97,41% 

 
Изходна температура на дима  
Ном. мощност – Намал. мощност 

 
Ном. мощност 102,5 °C 

 
Намал. мощност 55,6 °C 

 
Емисии на CO при 13% O2 

 
Ном. мощност 0,01% 

 
Намал. мощност 0,047% 

 
Дебит на газ при горене 

 
Ном. мощност 7,6 g/s 

 
Намал. мощност 3,6 g/s 

 
Емисии на прах при 13% O2 

Ном. мощност 13,5 mg/m3 Намал. мощност36,4 mg/m3 

 
Общо емисия на частици при 13% O2 

Ном. мощност 15,5 mg/m3 Намал. мощност 42,2 mg/m3 

 
Минимална тяга 

 
10 – 14 Pa 

 
Тръба за отвеждане на дима 

 
Ø 80 mm 

 
Тръба за приток на въздух 

 
Ø 50 mm 

 
Електрозахранване 

 
230V/50 Hz 

Консумация на ток 420 W макс. при запалване 
140 W при нормален режим на работа 

Минимално безопасно разстояние отзад, отдясно, 
отляво, от пода 

200 – 200 – 0 mm 

 
Капацитет на разширителния съд 

 
8 литра 

 
Капацитет на горивната камера 

 
18,5 литра 

 
Макс. работно налягане 

 
2 bars 

 
Размери (mm) 

 
H x L x P = 1032 x 509 x 553 mm 

 
Тегло на печката 

 
137 kg 

 
Капацитет на резервоара за пелети 

 
22 kg 

Максимален отопляем обем 300 м3 ** 

*  Разходът на пелети варира в зависимост от вида на използваните пелети. 
** При 35 W/m3. Енергийната потребност на сградата може да варира в зависимост от изолацията, от вида на 

конструкцията и от климатичната зона. 
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Габарити на печка за отопление на пелети TERMO-PERLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Габарити на печка Termo-PERLA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        Детайл А 
 
Легенда: 

A - Свързване с електрически кабел 
B - Всмукване на въздух за поддържане на горенето 
C - Отвеждане на вода при свръхналягане (1/2" женско съединение) 
D - Свързване с водопровод 
E - Възвратна тръба от инсталацията ( 3/4" мъжко съединение) 
F - Подаваща тръба към инсталацията ( 3/4" мъжко съединение) 
G - Свързване с димоотводна тръба Ø80мм 
H – Командно табло  
I – Вратичка на резервоара за пелети 
L - Регулируеми крачета 
M - Бутони за регулиране на силата на турболаторите 
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Отваряне – затваряне на вратата на горивната камера  
на отоплителна печка TERMO PERLA 

 

 
 
 

 
 
 
 
Ръчка за отваряне-затваряне на 
вратата на горивната камера ; 

- Отваряне : по посока на 
часовниковата стрелка 

- Затваряне : по посока обратна на 
часовниковата стрелка 

За да отворите вратата 
завъртете ръчката по посока на 
часовниковата стрелка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5. Гориво и позволена употреба 

Печките на пелети работят изключително на пелети (пастили) от различни видове дървесина съгласно стандарт DIN plus 
51731 или UNI CEN/TS 14961 или O-Norm M 7135 или такива със следните характеристики: 

 
Калорийна мощност : мин. 4,8 kWh/kg (4180 kcal/kg)  
Плътност : 680-720 kg/m3 
Влажност : макс. 10% от теглото  
Диаметър : 6 +0,5 mm 
Процент на пепел : макс. 1,5% от теглото  
Дължина : мин. 6 mm- макс. 30 mm 
Състав : 100% необработено дърво или остатък след обработка без добавка на слепващи 

вещества и без кора в съответствие с действащите разпоредби 
Опаковка : в чували от екосъвместими или биоразградими материали, или от хартия  

 
 

Резервоарът за поставяне на пелетите се намира в горната част на печката. Вратичката за отваряне е разположена в 
горната част и зареждането става ръчно само при изгасена печка, като се внимава да не излиза извън резервоара. 
Употребата на пелети с различни характеристики спрямо тези тествани от техника по време на 1-вото запалване, води до 
ново настройване на параметрите за зареждане с пелети на печката, тази операция е изключена от гаранцията. 

 
- Пелетите трябва да се съхраняват на сухо и защитени от влага място. 
- С оглед на доброто и ефективно функциониране на камината, не е възможно ръчното зареждане 

на пелетите или друго гориво в пещта. 
- Да се избягва зареждането на несъответстващи на изискванията горивни материали в резервоара. 
- Да се избягва зареждане в резервоара на чужди тела, като например контейнери, кутии, торби, метал и др. 
- Употребата на нискокачествени и несъответстващи на изискванията пелети поврежда уреда и пречи на 

правилното му функциониране, което води до отпадане на гаранцията и освобождава производителя от 
всякаква отговорност. 

 
1.6.  Принадлежности, включени в комплекта 
Комплектът съдържа : 

- Захранващ електрически кабел;  
- Наръчник за инсталация, употреба и поддръжка;  
- Ключ за отваряне - затваряне;  
- Дистанционно управление. 
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1.7. Референтни стандарти 
Стандарт UNI 10683:2012 : Определя основните изисквания за инсталирането на топлогенератори на 

дърва или други биогорива; 
Стандарт UNI EN14785:2006 : Определя основните изисквания за проектиране, производство, безопасност, 

производителност (ефективност и емисии), инструкции и маркировка, както и 
съответните методи за изпитване за изпитване на тип на уреди с дървесни 
пелети; 

Стандарт CEI EN 60335-1 : Битови електрически уреди и подобни - Безопасност - Част 1; 
Стандарт CEI EN 60335-2-102 : Битови електрически уреди и подобни - Безопасност - Част 2; 
Стандарт CEI EN 55014-1 : Електромагнетична съвместимост – Изисквания за битови електрически уреди, 

електрооборудване и подобни уреди - Част 1 : Емисии; 
Стандарт CEI EN 55014-2 : Електромагнетична съвместимост – Изисквания за битови електрически уреди, 

електрооборудване и подобни уреди - Част 2 : Имунитет; Стандарт за категории 
продукти; 

Стандарт CEI EN 61000-3-2 : Ограничения за емисии при хармоничен ток (ток изискван от уредите по-нисък или 
равен на 16 А на фаза); 

Стандарт CEI EN 61000-3-3 : Ограничения  за изменение на напрежение, флуктуации на напрежението и 
трептенето в обществената мрежа за захранване с ниско напрежение, за 
оборудване с ном. ток до 16 A за фаза и което не подлежи на зависимо свързване; 

Стандарт CEI EN 62233 : Методи за измерване на електромагнитните полета на битовите електрически и 
подобни  уреди във връзка с въздействието върху хората. 

Стандарт DIN plus 51731 – UNI CEN/TS 14961 - Ö-Norm M 7135 : Стандарти относно спецификациите и 
класификацията на дървесните пелети. 
 

1.8. Идентификационна табела 
Идентификационната табела е прикрепен към вътрешната страна на капака на резервоара за пелети или на задната 
част на печката. Тя съдържа следните данни: 

► Модел ► Консумация на ток 
► Фабричен номер ► Размери на димоотводната тръба 
► Вид на горивото ► Размери на аспирационната тръба 
► Номинална /Pnom/ и намалена /Préd/ топлинна мощност ► Минимална тяга 
► Разход при Pnom и Préd ► Габарити на печката 
► Температура на дима при Pnom и Préd ► Размери на водопроводните съединения 
► КПД ► Безопасно разстояние до запалими материали 
► Захранващо напрежение  ► Тегло 

 

1.9. Изваждане от употреба на печката 
От момента, в който престанете да използвате печката, изключете електрическото захранване, източете водата от 
инсталацията и от термокамерата и извадете всички пелети от резервоара. При изхвърлянето на печката, трябва да я 
запечатате в здрава опаковка и да се свържете с местните органи, отговорни за тези операции, действайки в 
съответствие с местните разпоредби или да я върнете на дистрибутор, предлагащ нов подобен продукт. 
1.10. Техническа помощ и резервни части 
За всякаква техническа помощ и / или резервни части се свържете с вашия търговец или с най-близкия оторизиран 
сервизен център, като винаги уточнявайте: модела на печката, сериен номер, дата на закупуване, списъка на 
резервните части, констатираните неизправности при работа. 

- Техническото обслужване трябва да се извършва от упълномощен квалифициран техник. 
- Преди да пристъпите към действие, уверете се, че всички електрически връзки са изключени и камината е 
студена. 
- Използвайте само оригинални резервни части. 

2. ТРАНСПОРТ И МОНТАЖ 
2.1. Опаковка, доставка, спедиция и транспорт  

Опакованата камина може да бъде повдигната с вилков мотокар с подходяща дължина, като използвате специалните 
отвори в дървените палети. Уверете се, че използваното оборудване може да поеме тежестта на камината, указана на 
табелката и в този наръчник.  
Избягвайте да преминавате през зони, където падането на товара може да предизвика опасност.  
Отворете опаковката, преместете печката от палета и я поставете на предварително избрано място, като внимавате да 
съответства на предвидените изисквания. 
Препоръчва се да поставите максимално внимателно печката на пода, като избягвате каквито и да са удари и да я 
разположите на предварително определеното място; освен това е много важно да проверите товароносимостта на 
пода в зависимост от теглото на печката, в противен случай, се консултирайте със специализиран техник. 
Изхвърлянето или рециклирането на опаковката е грижа на крайния потребител съгласно действащата нормативна 
уредба в тази област. 
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2.2. Място за инсталиране, поставяне и противопожарна безопасност 

Помещението, в което е инсталирана печката трябва да бъде достатъчно проветриво, за да позволява извеждането на 
евентуални изпускания на дим от горене. 
Уредът е подходящ за работа при битови условия с минимална температура не по-ниска от 0°C, доставя се снабден с 
функция против замръзване, която активизира работата на нагревателната помпа за температури на водата, съдържаща 
се в инсталацията под 6°C, като се предпазват горивната камера и битовата отоплителна инсталация. Функцията против 
замръзване се предлага само при печка с електрическо захранване. 
За да избегнете риска от пожар, трябва да предпазите от топлината конструкциите около печката. Например дървените 
подове или подовете от запалим материал трябва да бъдат надлежно защитени със стоманена плоскост или закалено 
стъкло. Евентуални гредореди и дървени плоскости, разположени над и напречно на димохода, трябва да бъдат 
надлежно защитени според указанията на специфичните стандарти, които важат при инсталирането. За всеки случай е 
препоръчително да имате на разположение подходящи противопожарни устройства. 
Минималното фронтално разстояние за защита на запалими предмети е 1,5 м. Минималните разстояния за безопасност 
на запалими материали трябва да бъдат минимум от 0,2 м и следователно трябва да спазват изложената по-долу 
таблица: 
 

 

Изходна част на комина с 
противоветрова защита 
 
 
 
Димоход 
 
 
 
 
 
 
Димна тръба 
 
 
 
 
Инспекционна вратичка 
към димохода 
 
 
Отвор за всмукване на 
въздух със стени мин. 
100 см3 
 
Т-образно съединение с 
инспекционна пробка 
 
Предпазна основа за 
пода 

 

 
Всяка инсталация трябва да предвиди техническо пространство за маневриране за лесен достъп при евентуални 
действия по поддръжката. 
Печката е снабдена с 4 регулируеми крачета, за да се улесни разположението ѝ при наличие на не напълно равни 
подове: за да се регулира височината, наклонете печката и завъртете въпросното краче за нивелиране. 
Камината е оборудвана с датчик за стайна температура, закрепен в опаковка на гърба на камината. 
Ние ви препоръчваме да го преместите, за да следите по-лесно стайната температура. Дължината на кабела на датчика 
позволява да го преместите на по-подходящо място. 
За оптимизиране на проверката на стайната температура ви препоръчваме да инсталирате атмосферен термостат / 
програматор - виж параграф 4.8. 

 
- Забранено е да се инсталира печката в спални, бани, и като цяло, в помещения, в които вече е инсталиран друг 
нагревателен уред без независим източник на въздух. 
- Ако печката е инсталирана върху паркет (мокет или балатум), поставете изолационна плоча на пода, в 
съответствие с действащите нормативни разпоредби. 
- Препоръчително е да се инсталира подходящо противопожарно оборудване. 
- Забранява се инсталирането на уреда в експлозивна среда. 
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2.3. Аспирационна тръба 
Аспирационната тръба или отвора за всмукване на въздух на печката се намира в задната ѝ част и е с кръгло сечение с 
диаметър 50 мм. 
► директно от помещението, при условие че е предвидена тръба за приток на постъпващия въздух на стена близо до 
камината, с минимална площ от 100 кв.см., подходящо разположена, така че да не се запушва и с предпазна външна 
решетка; 
► директно навън с тръба 1,5 м максимална дължина и с вътрешен диаметър от 50 мм. 
 
 

2.4. Отвеждане на дима 
Отвеждането на дима може да се извърши чрез връзка с традиционен димоход. 

- Препоръчва се на инсталатора да провери ефективността и състоянието на комина, както и 
съответствието с действащите местни, национални и европейски разпоредби. 

- Винаги използвайте сертифицирани тръби и фитинги, с подходящи уплътнения, гарантиращи 
херметичността. 

- В случай на пожар изключете камината, обадете се веднага на пожарната и не правете повторни 
опити да изгасите огъня. 

 

2.4.1 Видове инсталиране 
По-долу са изброени определенията и изискванията за изпълнение според 
Италианския стандарт UNI10683 за правилното инсталиране на димоотвода: 
КОМИН: вертикална тръба, която има за цел да събира и изхвърля навън на 
подходяща височина от почвата продуктите от горенето, произхождащи от едно 
единствено устройство, а в позволените случаи, от повече от едно устройство. 
- Технически изисквания за КОМИНА:  
-  да е непропусклив за продукти от горенето, изолиран и непропусклив в 
зависимост от употребата; 
- да има предимно вертикален ход с отклонения на оста <45°;  
- да бъде на подходящо разстояние от запалими материали с въздушна 
възглавница или изолационен материал;                            
- да има за предпочитане кръгло, постоянно, свободно и независимо вътрешно 
сечение; 
- препоръчително е коминът да е снабден с инспекционна камера за  
събиране на твърди материали и на евентуален конденз, намиращ се под 
отвора на димния канал. 
 

 

ДИМЕН КАНАЛ или ДИМНА ТРЪБА: тръба или съединителен елемент между уреда и комина за отвеждане на продуктите 
от горенето. 
Технически изисквания за ДИМООТВОДА: - не трябва да преминава през помещения, в които е забранено 
инсталирането на горивни устройства; 

- забранена е употребата на гъвкави метални или фиброциментови тръби; 
- забранена е употребата на елементи за противовес; 
- в хоризонталните участъци трябва да има ход с минимален наклон от 3% нагоре; 
- дължината на хоризонталния участък трябва да е минимална и не повече от 3 м; 
- броят на смените на посоката, без Т-образното съединение, не трябва да бъде по-голям от 3; 
- с промяна на посоката > 90°, използвайте макс. 2 колена с дължина в хоризонтална проекция не по-голяма от 2 м. 
- димният канал трябва да бъде с постоянно сечение и да позволява събирането на саждите. 

ИЗХОДНА ЧАСТ НА КОМИНА: устройство, поставено на върха на камина, което спомага за разпръскването в атмосферата 
на продуктите от горенето. 
Технически изисквания за ИЗХОДНАТА ЧАСТ НА КОМИНА: - да има същото сечение като това на комина; 

- да има полезно сечение не по-малко от два пъти от вътрешното сечение на комина; 
- трябва да пречи на проникването на дъжд и на чужди тела и да осигурява отвеждането на продуктите от горенето 

при всякакви атмосферни условия; 
- трябва да гарантира подходящо разтваряне на продуктите и да е разположена извън зоната на връщане назад на дима; 

- не трябва да има механични средства за аспириране. 
 
 

 Директното отвеждане на продуктите от горенето трябва да се извършва през покрива и е забранено 
към заградени пространства, дори на открито. 

Димна тръба 
 
Инспекционна 
камера 
 
 
Въздушен отвор за 
всмукване на 
газове мин. 100 см 

Изход на 
комина с 

противоветров
а защита 

 
Димоход 

Мин. разстояние 0,2 м 
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2.5. Проверка на положението на огнището и турболаторите 
Преди да запалите печката проверете дали огнището е поставено на правилното място, в специално предвидените 
процепи. Проверете също дали устройството за изтръскване на турболаторите се намира в долна позиция. 
Неправилното положение на огнището и/или турболаторите може да доведе до неизправност в работата и до 
потъмняване на стъклото. 

 
При всяко включване на устройството, проверявайте правилното положение на огнището и на устройството за 
изтръскване на турболаторите. 

 
2.6. Електрическо свързване 

Свържете единия край на захранващия кабел към извода в задната част на камината, а другия към контакта. 
Напрежението в системата трябва да съответства на отбелязаното върху идентификационната табела и в раздела с 
технически данни на това ръководство. 
В периодите когато не използвате камината, изключете захранващия кабел. 

 
Уверете се, че при свързване към електрическата мрежа инсталацията на камината е заземена и има монтиран 
диференциален прекъсвач, в съответствие с действащите разпоредби. 
Захранващият кабел не трябва никога да влезе в контакт с димоотвода на камината. 

 
2.7. Електрическа схема 

 

Пресостат 
Обезопасителен термостат за гранули 
Обезопасителен термостат за вода 
Компоненти по заявка 

Допълнителе
н термостат * 

Дебитомер 
Датчик 
за вода 

Датчик за температура на дима* 

Датчик за стайна температура 
Датчик puffer 
Датчик за вода 2 

ТРАНСДЮСЕР 
ЗА НАЛЯГАНЕ 

ВЕНТИЛАТОР ЗА 
ОТВЕЖДАНЕ НА 

ДИМА 

Енкодер за проверка на дим
а 

ПОМПА 
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2.8. Електрическа схема за зонална инсталация 
Преди да инсталирате камината в жилището, проверете вида на отоплителната инсталация; ако включва 
няколко зони, ще трябва да предвидите специален електронен контролер за мултизонално управление, 
предлаган като опция. Това се прави, за да се предотврати прегряването на горивната камера, в случай 
че клапаните се затворят едновременно, с което се спира подаването на топла вода. 

2.9 Водопроводни връзки  
Топлинната мощност на уреда се определя предварително чрез изчисляване на необходимостта о  
топлина на жилището според действащите норми. Инсталацията трябва да бъде снабдена с всичк  
съставни части за правилна и редовна работа; в действителност според нормите и добрата техник  
на инсталиране между печката и отоплителната инсталация трябва да се поставят спирателните  
невъзвратните клапани, които позволяват да се изолира печката от инсталацията в случай н  
поддръжка и/или прегледи. 
Извършвайте пълненето с вода на термокамерата бавно, за да позволите правилното и пълно излизан  
на въздуха от отвора.  
Печката с пелети има отвътре водна верига за нагряване, а именно: циркулационна помпа, предпазе  
клапан, отвор за въздуха, температурни датчици и датчик за налягането. 
Трябва да се отбележи, че когато отоплителната инсталация се управлява зонално, е необходимо да с  
включи многозонална централа, налична по заявка. 
 
За да се свърже отоплителната печка към водопроводната инсталация, препоръчваме да с  
обърнете към компетентен техник с цел да се оптимизират по-най-добрия начин водопроводнит  
свръзки  и характеристиките на цялата инсталация, без да се нарушава функционалността на уреда. З  
свързването към кръга за топла вода е необходимо да се монтира трипътен моностабилен клапан  
външен на печката. Свързването към инсталацията с помпа не е подходящо. 
 

При транспортирането на печката могат да се получат разхлабвания  и/или изпускания от 
уплътненията на водопроводната инсталация, които да предизвикат изтичане на вода по време н  
редовната работа; по тази причина се препоръчва както по време на пълненето с вода, така и сле  
първите часове работа да се провери затягането на пръстените за закрепване на циркулационнат  
помпа и на термокамерата, както и да се премахне въздуха, останал в инсталацията. 
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ЛЕГЕНДА    
 Кранче за източване  
 Сензор за налягане/манометър   
 Циркулационна помпа 
Разширителен съд с мембрана  
Спирателен кран/клапан  
Невъзвратен клапан  

  

 отвор за въздух за 
термокамера/верига 
предпазен клапан P max 3 bar 

 

предпазен сензор 
Т>85o C 
 

сензор за темп. на 
водата 
 

сензор за налягане на 
веригата 
 
Клапани за включване 
в инсталацията по 
време на монтажа - 
непредоставени с 
уреда 

2.10 Бърза намеса 

За всеки случай се препоръчва да разполагате с подходящи 
противопожарни уреди. В случай на пожар действайте по следния начин: 

- Незабавно изключете щепсела.  
- Угасете с помощта на пожарогасители (прахови). 
- Незабавно повикайте пожарникарите. 
- Не потушавайте огъня  с помощта на водна струя. 

 
Разположение на ВОДНИТЕ СВРЪЗКИ  

на задната страна на печката 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Водопроводна схема Отоплителна печка с пелети спр.COLA  10-14kW_06-2010 

Отоплителна печка с пелети 

Термостат 
Т > 85˚С 

Термокамера с 
Пелети – 2010 
Pt=10-14 kW 

Контролна система 

Вътрешен обем 18.5 л ПОДАВАЩА ТРЪБА Отопление 
Мъжко съединение 3/4˝ 

Отвеждане на водата под 
свръхналягане F1 

ВЪЗВРАТНА ТРЪБА Отопление 
Мъжко съединение 3/4˝ 

Захранване  
Водопровод F1/2˝ 
Макс.налягане 2 бара 
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3   ЗАЩИТИ НА ПЕЧКАТА  
3.1 Безопасно разстояние от запалими материали  

Уредът се поставя на минимално указаното външно разстояние от запалими материали, за да се избегн  
опасността от пожар според указанията от таблицата с технически характеристики от наръчника и указани  
заводската табелка на същия. Бъдете внимателни с вида на подовата настилка: при деликатни и запалим  
материали се препоръчва употребата на плочи от стомана или темперирано стъкло като основа (виж разде  
2 - Транспортиране и монтаж). При наличието на предмети, считани за особено деликатни като мебели  
завеси, дивани, значително увеличете разстоянието до печката.   

3.2 Защита на димоотвеждането  

При нормалната работа горивната камера е с ниско налягане, което гарантира непроницаемост от страна н  
евентуално отделяне на дим в околното помещение. В случаите, когато не се постигне необходимот  
равнище на вакуум или димоотвода е задръстен, датчика за вакуум отчита липсата на ниско налягане  
горивната камера или датчика за разход на въздух отчете отсъствието на приток от въздух за горенето, койт  
чрез електрическия контрол прекъсва работата на мотора за въртене на винтовия конвейер, кат  
предупреждава потребителя за неизправността със съобщение на командния панел ‘AL8 MANCA DEPRESS  
(ЛИПСА НА ВАКУУМ) или 'AL9 TIRAGGIО INSUFF' (НЕДОСТАТЪЧНА ТЯГА).   

3.3 Защита от свръхналягане в горивната камера  

Евентуално и/или внезапно свръхналягане от дима от горенето в камерата и от димоотводите с  
освобождават през отвора на предпазните клапани, разположени над топлообменника. При нормалн  
работа тези клапани са затворени от собствената си тежест или от ниското налягане в камерата  
гарантират непропускливост спрямо евентуално изпускане на дим.  

Периодично проверявайте затварянето, състоянието на цялост на уреда и съответната 
работа. 

3.4 Прегряване - защитни термостати 
 
На долната страна на резервоара и точно върху конвейера за пелет    
най-високата част на термокамерата са разположени два датчи   
температура, свързани със съответните защитни термостати, ко   
случай на прекомерно нагряване автоматично прекъсват захранва   
пелети. В този случай екстрактора и/или вентилаторите продължа   
работят, като осигуряват бързото охлаждане на уреда. Неизправнос   
отбелязва на командния панел със съобщението 'AL 7 SICUREZ-TER  
(ТЕРМОЗАЩИТА). Ако това се случи, действайте по следния начин:  
• Оставете печката да изстива поне 45 минути. 
• Рестартирайте термостата като натиснете бутона до прекъсва   

печката (фигурата отстрани).  
• Включете отново печката както при нормално включване.    

Температура на задействане на термостата в контейнера за пелети: >   
Температура на задействане на термостата на термокамерата: > 95°C 

3.5 Защита срещу връщане на пламъка в канала за зареждане с пелети  

Решенията, които пречат връщането на пламъка, са:  
• ниско налягане в горивната камера, виж пар. 3.2. 
• фуниеобразната форма на канала за захранване с пелети  
• защитата за температурата в резервоара виж пар. 3.4. 

3.6 Електрическо устройство за защита от свръхток  
Уредът е защитен срещу свръхток от предпазител/и от 2А, монтирани на захранването на главния 
прекъсвач на печка. 

3.7 Защита от спиране на електрозахранването 
Временното прекъсване на електрическото захранване не ограничава безопасността на печката и 
температурата на контейнера не достига високи стойности (< 85°C) предвид малкото количество на 
горящите в огнището пелети. Такава неизправност може да предизвика кратко изпускане на дим в 
помещението  което не представлява никаква опасност    
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3.8  Защита от свръхналягане във водната система  
Евентуално свръхналягане на водата в камерата, за P>3 bar се намалява със задействането на предпазния 
клапан, монтиран на водната инсталация отвътре на печката.  

Забранено е да се нарушава целостта на защитните устройства. 
 

3.9  Повреда на вентилатора за отвеждане на дим  
Ако по някаква причина вентилаторът за отвеждане на дим спре, електронното управление незабавно блокира 
подаването на пелети с показване на съобщението 'AL4 ASPIRAT-GUASTO' (ПОВРЕДА В АСПИРАТОРА). 
 

4   УПОТРЕБА НА ПЕЧКАТА  

4.1 Увод 
Печката с пелети има предимството да обединява топлината на огъня от дърво с удобството на 
автоматичното управление на температурата с възможност седмично да се програмира запалването и 
изгасването. За сигурна и надеждна употреба се препоръчва да се спазват следните предписания: 

- с първото пускане може да се усети неприятна миризма, затова трябва да се осигури добро проветряване 
на стаята, особено при първото включване; 

- зареждането на резервоара трябва да става изключително с пелети, като при тази операция избягвайте 
допирането на чувала до топлите повърхности на печката;  

- не слагайте в резервоара никакъв друг вид гориво освен пелети според предписаните количества;  
- уредът не трябва да се използва за изгарянето на отпадъци; 
- печката трябва да работи единствено и изключително с постоянно затворена вратичка; 
- уплътненията на вратичката периодично се проверяват, за да се избегне навлизане на въздух; 
- за да се гарантира ефективно топлоотдаване и правилна работа е необходимо периодично да се почиства 

огнището при всяко зареждане с пелети; 
- при първото запалване е важно да не се прегрява печката, а постепенно да се доведе до нужната 

температура като се задават ниски температури на работа (виж параграф Задаване на температура); 
- по време на запалване, работа и изгасяне, поради топлинното разширение, на което е подложена, 

печката може да издава слабо пукане. 
 

4.1 Контролен панел 
Контролът на печката се осъществява посредством контролен панел с четири бутона и LCD екран. Панелът 
позволява запалването и изгасването на печката, настройването по време на работа и задаването на програмите 
за управление и поддръжка. 
Контролният панел и основните функции на бутоните са описани по-долу: 
   

 

 

Р1: Бутон за определяне 
стойностите на температурата и 
превключване на менюто 

Р2: Бутон за регулиране на 
мощността и превключване на 
менюто 

Р3: Бутон за достъп до MENU 
LCD ЕКРАН 

Р4: Бутон за включване/изключване и 
напускане на MENU 

IR рецептор 
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Външен контакт 

Аларма CRONO 

STAND-BY 
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4.3 Запалване 
Преди да пристъпите към запалването на печката е необходимо да проверите следните моменти: 

- да се уверите, че сте прочели и разбрали написаното в наръчника; 
- резервоарът трябва да е зареден с пелети; 
- горивната камера трябва да бъде чиста; 
- огнището трябва да бъде напълно свободно, почистено от евентуални остатъци от горенето и 

поставено правилно в леглото на стойката; 
- проверете херметическото затваряне на вратичката за огъня и на чекмеджето за пепелта. 

 
- При първото запалване на печката премахнете от огнището на печката и от 

стъклото всички компоненти, които могат да се запалят (инструкции/етикет ) . 
- При запалване, извършено след дълго неизползване на уреда почистете ако има 

остатъци от пелети, престояли дълго време в контейнера, тъй като са влажно гориво, вече 
неподходящо за горене и почистете горивната камера. 

 
За да се запали печката натиснете бутона 'P4' за няколко секунди. Върху дисплея ще се появи надпис 'START'. 
Тази фаза е автоматична и се управлява напълно от електронното командване без всякаква възможност за 
намеса върху параметрите. 
Печката извършва последователно фазите на привеждане в действие според режимите, определени от 
параметрите, които управляват техните нива и време на изпълнение. Ако температурата на дима не 
достигнехминималната допустима стойност след определен период, печката се включва в авариен режим. 
 

-  Забранено е да се използват течни горива за запалването. 
- При постоянни неуспешни запалвания се свържете със Сервизния Център. 

 
4.4 Работни фази  

След успешното включване на печката, тя преминава в режим 'LAVORO' (РАБОТА).  
Потребителят може да регулира мощността на нагряването като натисне първо бутон Р2, след това бутоните 
P1 и P2, от максимална стойност 5 до минимална стойност 1. 
Ако температурата на димните газове е достигнала зададената максимална стойност, на дисплея се показва 
съобщение MODULATE и печката активира процедурата за модулация на пламъка, без никаква намеса от 
страна на потребителя. Ако температурата се повиши отново над определен лимит, алармата HOT FUMES ще 
се включи и печката активира процедурата по изключване. 
По време на нормално функциониране на режим на работа, функцията BRAZIER CLEANING (почистване на 
мангала) се активира при фиксирани интервали за няколко секунди. 

 
- Препоръчва се да се проверява нивото на пелетите в резервоара, за да се избегне угасването на 

пламъка поради липса на пелети.  
- По време на зареждането с пелети се уверете, че уредът е изгасен. 
- Капакът на резервоара за пелети трябва да остане винаги затворен, отваря се единствено по 

време на зареждането на горивото.   
- Чувалите с пелети трябва да стоят на разстояние от печката поне 1,5 м 

Действието на печката зависи от вида на инсталацията. Отделните случаи са разгледани в следващите 
параграфи. 

 
4.4.1 Регулиране със стаен датчик 
Измерената температура на водата вътре в печката и температурата на въздуха се показват 
последователно. Натиснете бутон P1 и след това бутони P1 и P2 за настройка на температурата на водата, 
от минимум 40°C до максимум 80°C. 
Когато температурата на водата достигне зададената стойност, печката минава към модулация, т. е. към Р1. 
Чрез натискане няколко пъти на бутон P1, след това и на P3 настройвате температурата на въздуха в 
помещението от минимум 7°C до максимум 40°C. 
Когато температурата на въздуха достигне зададената стойност, печката минава в режим модулация или се 
изключва, в зависимост от настройката на меню STANDBY 05 и на дисплея светва съответния символ.  

 
4.4.2 Регулиране със стаен термостат 
На дисплея се показва температурата на водата. Натиснете първо бутон P1, след това бутони P1 и P2 за 
настройка на температурата на водата, от минимум 40°C до максимум 80°C. 
Когато температурата на водата достигне зададената стойност, печката минава към модулация, т. е. към Р1. 
Когато температурата на водата достигне зададената стойност, печката минава към модулация или се 
изключва, в зависимост от настройката на меню STANDBY 05 и на дисплея светва съответния символ. 
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4.4.3 Регулиране с датчик за температура на водата 
На дисплея се показва измерената температура на водата във вътрешността на печката. Натиснете първо 
бутон P1 и след това бутони P1 и P2 за настройка на температурата на водата от минимум 40°C до максимум 
80°C. 
Когато температурата на водата достигне зададената стойност, печката минава към модулация или се 
изключва след няколко минути, в зависимост от настройката на меню STANDBY 05 и на дисплея светва 
съответния символ. 

 
4.4.4 Резервоар за топла вода регулиран с датчик 
На дисплея се показва измерената температура на водата измерена в резервоара. Натиснете първо бутон P1 
и след това бутони P1 и P2 за настройка на температурата на водата, от минимум 40°C до максимум 80°C. 
Когато температурата на водата достигне зададената стойност, печката минава на модулация. На дисплея 
светва съответния символ. В тази конфигурация менюто STANDBY не може да се изключи. 

 
4.4.5 Резервоар регулиран с външен термостат 
На дисплея се показва измерената температура на водата във вътрешността на печката. Натиснете първо 
бутон P1 и след това бутони P1 и P2 за настройка на температурата на водата от минимум 40°C до максимум 
80°C. 
Когато температурата на водата достигне зададената стойност, печката минава на модулация. На дисплея 
светва съответния символ. В тази конфигурация менюто STANDBY не може да се изключи. 

4.5 Изключване 
За да изключите печката, натиснете бутон Р4 за няколко секунди. Винтовият конвейер незабавно спира и 
димният всмукател се задейства с висока скорост, като при това на дисплея се появява надписа 'PULIZIA 
FINALE' (КРАЙНО ПОЧИСТВАНЕ). Моторът на изсмукване на пушека остава включен докато температурата на 
печката спадне достатъчно. 
След приключване на операцията на дисплея ще се появи съобщение OFF. 
По време на фазата на изгасването не е възможно да се включи повторно печката докато температурата на 
дима не спадни под една предварително определена стойност за предварително зададено време, като в 
диалоговия прозорец се появява надписа 'ATTESA RAFFRED' (ИЗЧАКВАНЕ НА ОХЛАЖДАНЕ). 

4.6 Меню 
С натискането на бутона 'P3' ( SET ) се осигурява достъп до менюто. То е разделено на единадесет под-
менюта, които позволяват достъпа до настройките на електронното управление.   
Тези различните под-менюта могат да се превъртат чрез натискане на бутоните P1 и P2. За достъп натиснете 
бутона P3. За излизане натиснете P4. 

4.6.1 Меню 02 – настройка на часовника 
Преди да започнете работа с печката е необходимо да нагласите текущите час и дата, за да има отправна 
точка за възможното програмиране на хронотермостата.   
Електронното управление има 3-волтова литиева батерия модел CR2032, която дава на вътрешния часовник 
собствена автономия. Ако часовникът не запазва часа когато печката е загасена или показва поредица от 
нули при запалването, батерията трябва да се смени. Обърнете се към оторизиран сервизен център. 
За да настроите часовника, влезте в менюто като натиснете P3 и нагласите времето с бутони P1 и P2. 
Натиснете P3 отново, за да регулирате минути, ден, месец и година. 

4.6.2 Меню 03 – активиране на таймера 
Позволява да се активират и деактивират всички функции на таймера. За да активирате таймера, влезте в 
първото под-меню ENABLE CHRONO и го настройте на ON с бутони P1 или P2. Съответният символът светва 
на дисплея и програмирането е активирано. Ръчните настройки за управление на панела и дистанционното 
управление имат  приоритет при програмирането. 
Влезте във второто под-меню ДНЕВНА ПРОГРАМА, за да включите или изключите ежедневния таймер с 
бутоните P1 и P2. След това натиснете бутон P3 за създаване на две фази на работа, за два времеви 
интервала. 
Влезте в третото под-меню СЕДМИЧНА ПРОГРАМА за да включите, изключите и определите функциите на 
седмичния таймер. Следвайте същите процедури като в предходния параграф. Възможно е да се зададат до 
четири фази на работа, разграничени по часове и дни. 
. 

 
 Извършвайте програмирането внимателно, като избягвате да застъпвате часовете на 
активиране и/или деактивиране за същия ден в различни програми . 
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Влезте в четвъртото по-меню ПРОГРАМА WEEKEND за да включите, изключите и определите функциите на 
таймера за уикенда. Следвайте същите процедури като в предходния параграф. Възможно е да се зададат 
до две фази на работа, разграничени по часове. 

 
За да не би да запалите или изгасите печката по невнимание, всеки път включвайте само по 
една програма.  

 
 

4.6.3 Меню 04 – избор на език 
C тази опция e възможно да зададете желания език измежду предлаганите. 

4.6.4 Меню 05 – режим stand-by 
C опция ON в режим STAND-BY съответният символ светва автоматично на таблото и печката се изгася 
автоматично, след като околната температура e станала по-висока от стойността на НАСТРОЙВАНЕ за 
предварително определено време. Следващото автоматично запалване ще бъде възможно едва, когато 
температурата падне под предварително установена стойност (по подразбиране 2°C). 
C опция OFF в режим STAND-BY съответният символ не се включва и печката работи в режим модулация. 
Затова, когато температурата надвиши зададената стойност, печката ще работи на минимална мощност. 
При система с резервоар, режим STAND-BY винаги е поставен на ON и не може да бъде изключен. 

4.6.5 Меню 06 – звукова аларма (buzzer) 
С тази опция е възможно да се включи или изключи звуковата сигнализация на печката. 

4.6.6 Меню 07 – предварително зареждане 
Позволява предварителното зареждане на пелети за определен период от време. Тази функция може да 
бъде активирана само когато печката е изключена и студена и се използва, ако шнека е празен поради няма 
повече пелети. Стартира се с бутон P1 и се прекратява с бутон P4. 

4.6.7 Меню 08 – състояние на печката 
Тази опция е запазена единствено за оторизирания техник от центъра за обслужване на „COLA”. 

4.6.8 Меню 09 – калибровка извършена от техник 
Тази опция е запазена единствено за оторизирания техник от центъра за обслужване на „COLA”. 
. 

Промяната на техническите параметри по меню 09 трябва да се извършва от оторизиран и 
компетентен персонал; евентуални случайно направени промени, могат да причинят сериозни 
повреди, които освобождават от  всякаква отговорност фирма COLA. 

 
 

4.6.9 Меню 10 – калибровка извършена от монтажника 
Тази опция е запазена единствено за оторизирания техник от центъра за обслужване на „COLA”. 

Меню 11 – функция ECO 
С включването на режим ECO на ON печката работи в модулация, т.е. при минимална мощност и 
минимална вентилация. На дисплея се показва NIGHT ECO и съответният символ светва. 
 
 
4.7  Дистанционно управление 
Дистанционното управление е устройство, което предава чрез инфрачервен диод. Ето защо то трябва да 
бъде насочен към приемното устройство, монтирано в контролния панел. 
 
Дистанционното управление позволява следните операции: 
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P1 и P3 : Бутони за регулиране 
нивото на мощност 

P2 и P4 : Бутони за определяне 
на ПАРАМЕТРИТЕ на 
температурата 

 
P5  :  Бутон за достъп до MENU P6 : Бутон за излизане от MENU 

 
 
 

P7 : Бутон за включване / 
изключване на функция ECO 

P8 : Бутон за включване / 
изключване на функция STANDBY 

 
 
 

P9 : Бутон за запалване / загасване 
и за напускане на  MENU 

P10 : Бутон за включване / 
изключване на функция CHRONO 

 
 
 

 
 
4.7.1 Смяна на батерията 

 
Дистанционното управление се захранва от 3-волтова батерия CR2025, която се намира в долната част на 
устройството. За да я смените направете следното: 
- Натиснете на посоченото място и издърпайте капачката; 
- Извадете старата батерия и сменете с нова батерия (3-волтова модел CR2025) като спазвате полярността; 
- Върнете капачката на мястото ѝ; 
- Проверете дали функционира правилното. 

 
 

- Съхранявайте дистанционното управление далече от преки източници на топлина и на вода. 
- Сменяйте батерията на дистанционното управление в съответствие с местната нормативна уредба. 

 
 
 
 

място за поставяне на батерията 
 
 
 
 

                                                                    копче за деблокиране 
 
 
 
 
 

4.8 Начин на свързване 
 

Начинът на свързване на камината зависи от вида на хидравличната система, към която е свързана. Той 
зависи също от това дали използвате външен термостат или вътрешен датчик. 
Електрическите и хидравличните връзки трябва да се извършат от квалифициран техник или специалист по 
отоплителни инсталации. 

 
 4.9 Период на продължително изключване (в края на отоплителния сезон) 

 
Ако камината няма да се използва за дълъг период от време, и / или в края на всеки сезон, е препоръчително 
да се процедира, както следва 
- Премахване на всички пелетите от бункера; 
- Изключете захранването и извадете захранващия кабел; 
- Изчистете старателно и, ако е необходимо, повикайте квалифициран техник да замени повредените части; 
- Покрийте печката с платнище или калъф, за да я предпазите от прах; 
- Да се съхранява на сухо и безопасно място, защитен от атмосферни влияния. 
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5   ПОЧИСТВАНЕ НА ПЕЧКАТА 
Важно е печката да се почиства, за да се избегне: почерняване на стъклото, лошо горене, отлагане на пеп  
и неизгорели частици в огнището, както и по-ниска топлинна ефективност. 
Печката трябва да работи единствено и изключително c винаги затворена врата на горивната камера. 
Уплътненията на вратата на горивната камера трябва да бъдат проверявани периодично, за да се избег  
проникване на въздух; вдействителност горивната камера и отводната тръба за пелетите работят под нис  
налягане, докато c димоотвода при леко налягане. 
Обичайните почиствания обикновено се извършват от клиента като се следват указанията от наръчни  
докато извънредните поддръжки, поне една годишно, трябва да се извършват от оторизирания Техничес  
Център за Обслужване. 

- Действията по почистване на всички части се извършват при напълно студена и  
електрически разкачена печка; 

- Обезвредете отпадъците от почистването според действащите местни норми; 
- Забранява сe пускането на печката без външните покрития; 
- Избягвайте образуването на дим и неизгорели частици при запалване и/или по време на 

нормалното функциониране. 

По-долу са изложени накратко намесите по проверка и/или поддръжка, полезни за правилната употреба  
работа на печката. 
 

Части / Период 
Вид почистване 

1 ден 
обичайно 

почистване 

2-3 дни 
обичайно 

почистване 

1 месец 
обичайно 

почистване 

2-3 месеца 
обичайно 

почистване 

1 година 
извънредно почистване: 

извършено от Техническия 
Център за Обслужване 

Огнище      
Отделение за пепелта - 
чекмедже 

 
    

Стъкло на вратата      

Тръбен сноп на 
термокамерата 

 
    

Димен колектор - всмукател      

Уплътнение на вратата - 
стъклото 

 
    

Димна тръба - димоход      

5.1 Почистване на огнището 
Свалете огнището и извадете остатъците от пепел, отложили се в горивната камера и в стойката  
огнището. За тази цел може да бъде използван подходящ смукателен уред. Тази операция ще трябва  
бъде извършвана ежедневно, най-вече при наличие на натрупване на неизгорял материал, за да се осигу  
перфектно условие за горене, доколкото дупките на огнището позволяват преминаването на въздуха  
горене. 

 

Мръсно 
огнище 

Чисто 
огнище  

Стойка на 
огнището 

Огнището трябва да лег  
върху стойката и по-специал  
върху целия пръстеновид  
пояс, без да има просвети  
преминаване на въздух. 

5.2 Почистване на пепелника 
Директно под огнището – стойката e разположен пепелникът. За да пристъпите към почистването му   
необходимо да се отвори вратата на горивната камера и да се изсмуче с подходящ смукателен уред пепел  
вътре в него и евентуални остатъци от горенето. 
След изчистването трябва да се затвори вратичката. Почистването на пепелника може да се прави през 2  
дни в зависимост от използването на печката. 

5.3 Почистване на стъклото 
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5.4 Почистване на димния всмукател и на горивната камера 

Поне веднъж годишно трябва да се почиства горивната камера като се отстранят всички остатъци о  
горенето от вътрешните димни тръби и от димните пътища. За да се извърши тази операция, е необходим  
да се махне горния капак на печката, капака на термокамерата като се развият винтовете, които го държат,  
след това да се премине към изчистването на турболаторите и на димните тръби вътре в камерата. 
Освен това e важно да се изчисти димния всмукател, намиращ се под камерата, до който се достига като с  
извади пепелника. 
През 3-4 месеца чистете вътрешните стени на горивната камера c подходящи средства (четки) и евентуално 
сменете вермикулитната стена ако прецените, че е материалът е износен. 

На всеки 1800 часа работа, със съобщение „SCADENZA SERVICE” (изтекло обслужване) печката сигнализир  
за нуждата от извънредна поддръжка (извънгаранционна) от квалифициран персонал, който се грижи з  
цялостното й почистване и за анулирането на съобщението. 

Евентуални удари или насилвания могат да повредят димния всмукател като го направят 
шумен при работа, затова се препоръчва тази операция да се извършва от квалифициран  
персонал. 

5.5 Почистване на дебитомера 

Във вътрешността на аспирационната тръба e инсталиран дебитомер (измерител на въздушния поток з  
горенето), който периодично през 3-4 месеца се нуждае от вътрешно почистване c подходящи средств  
(продухване със сгъстен въздух или подходящи четки). 

5.6 Почистване на керамичните части (за керамични модели) 

Керамичните части са ръчно произведени и като такива може да имат малки повърхностни несъвършенств  
като миниатюрни дупчици и цветна нееднородност. За почистването на керамичните части се препоръчв  
използването на мек и сух плат; използването на евентуални почистващи препарати би могло да прояв  
евентуалните несъвършенства. 

5.7 Почистване на димната тръба – димохода 

Димната тръба трябва да бъде почиствана най-малко веднъж годишно или когато това се налага. 
Почистването предвижда изсмукването и премахването на остатъците по всички вертикални и хоризонталн  
участъци, както и завоите от апарата до димохода. 
Препоръчва се ежегодното почистване и на димохода, за да имате гаранция за правилното и безопасно 
отвеждане на дима. 

5.8 Почистване на обменниците c устройството за изтръскване на турболаторите
 
Почистването на преходните димни тръби вътре в 
термокамерата се извършва поне веднъж дневно като 
се дърпат многократно двете ръчки нагоре-надолу. 

 

Извършвайте операцията при загасена и 
студена печка. 

Лява - дясна командни ръчки на 
устройството за изтръскване на турбо- 
латорите в свалено положение за 
работа на отоплителната печка. 
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6. ПОДДРЪЖКА 
6.1. Увод 
Операциите по поддръжка и смяната на частите на камината трябва 
да се извършват от квалифициран специалист. Свържете се с най-
близкия оторизиран сервизен център 

 Преди да пристъпите към действие, уверете се, че всички 
електрически връзки са изключени и печката е студена. 
 
6.2 Демонтаж на керамичното покритие 
 

 
 
 
 

6.3 Вътрешни елементи на печката 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Легенда: 
 

1 – Ръчка за изтърсване на турбулаторите  
2 – Обезопасителен клапан 
3 – Капак на горивната камера  
4 – Защита от изолационен картон 
5 – Защита от вермикулит 
6 – Долна рамка на капака  
7 - Турболатори 
8 – Горивна камера 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Легенда : 
 

1 – Капак за пелетите  
2 – Стоманен капак 
3 – Стоманен страничен капак 
4 – Стоманен горен капак  
5  - Стоманен долен капак 
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Изображения в разглобен вид на : 
5 

6 1 – Група на огнището 
2 – Група на димния смукател 

1 3 – Група на винтовия конвейер 
 

 
Легенда : 
1- Огнище 

4      2- Стойка на огнището 
3 3 – Димен превключвател 

4 – Заварена група на аспирационната тръба за 
въздуха за горене 
5 – Ел. съпротивление 

1 6 – Уплътнения 
 
 

Легенда : 
1 – Пръстен на димния всмукател 

2 2 - Термоуплътнение 
3 – Мотор на димния всмукател  
4 – Тръба за отвеждане на дима 

 
 
 

3 4 

 
 

1 
8 

 
7 

 
 
 
 

2 
 

4 5 6 
 

3 

Легенда : 
 

1 – Уплътнение за резервоара-конвейер   
2 – Спирателен фланец за мотор-редуктора 
3 – Мотор-редуктор 
4 - Шнек 
5 – Уплътнение на жлеба 
6 – Жлеб за падане на пелетите 
7 – Уплътнение на камерата-конвейер 
8 – Конвейер за пелетите 

 
 
 

 
 

 6.4 Електрически елементи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Легенда : 
 

1- Командно табло  
2- Обезопасителни термостати 
3- Датчик за стайна температура 
4- Прекъсвач ON-OFF с бушони  
5- Датчик за водата 
6- Датчик за температурата на дима  
7- Електронна платка 
8- Вакуум датчик 
9- Заключваща се врата 
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 6.5. Водопроводни елементи 
 

 
Легенда : 

 
1 – Мембранен разширителен съд 
2 – Кранче за изпразване на инсталацията 
3 – Обезопасителна клапа 
4 – Напорен фитинг на инсталацията  
5 – Циркулационна помпа на отплителния кръг 
6 – Възвратна тръба на помпата – горивната камера 
7 – Преобразувател на налягането 
8 – Фитинг на разширителния съд  
9 – Изпускателен въздушен клапан 
10 – Подаваща  
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7 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ 

7.1 Управление на аварийните сигнали 
 
Наличието на авариен сигнал се идентифицира c издаването на звуков сигнал (ако е активиран) и със съобщение, 
появяващо се върху контролния панел. 
В случай на авариен сигнал, загасете печката, открийте причината, която го е причинила, и запалете отново 
печката по обичайната процедура, изложена в този наръчник. 
Всяко аварийно състояние причинява незабавното загасяне на печката. 

По-долу са изброени аварийните сигнали, които може да се появят на контролния панел c причини и решения: 

 

АВАРИЙНИ СИГНАЛИ - СЪОБЩЕНИЯ 

Сигнализация Неизправност Възможни причини Решение 

AL 1 
BLACK OUT 
(ЛИПСА НА 

ЗАХРАНВАНЕ) 

-Печката не тръгва. -Липсва ел. захранване в етапа на 
запалване. 

-Сложете печката на ОFF като 
натиснете бутон P4 и повторете 
процедурата по запалване. 
-Други операции по повторно 
пускане трябва да бъдат проведени 
от център за обслужване. 

AL 2 
SONDA FUMI 

(ДАТЧИК 
ЗА ДИМА) 

-Появява се при повреда на датчика за 
отчитане на температурата на дима. 
-Задейства се процедурата по 
загасяне. 

-Датчикът e повреден. 
-Датчикът e разкачен от платката. 

-Операциите по повторно пускане 
трябва да бъдат извършени от 
център за обслужване. 

AL 3 
HOT FUMI 

(ГОРЕЩ ДИМ) 

-Появява се в случай, че датчикът за 
дима отчете температура на дима над 
280°C.  
-Задейства се процедурата по 
загасяне. 

-Тангенциалният вентилатор e 
неизправен. 
-Липсва захранване до тангенциалния 
вентилатор. 
-Препълване с пелети. 

-Регулирайте притока на пелетите. 
-Други операции по повторно 
пускане трябва да бъдат проведени 
от център за обслужване. 

AL 4 
ASPIRAT- 
GUASTO 

(ПОВРЕДЕНА 
АСПИРАЦИЯ) 

-Появява се, когато аспирационният 
вентилатор за дима e повреден. 
-Задейства се процедурата по 
загасяне. 

-Вентилаторът за дима e блокиран. 
-Контролният сензор за скоростта e 
повреден. 
-Липсва ел. захранване до 
вентилатора за дима. 

-Операциите по повторно пускане 
трябва да бъдат извършени от 
център за обслужване. 

AL 5 
MANCATA 

ACCENS 
(НЯМА 

ЗАПАЛВАНЕ) 

-В етап на запалване не излиза 
пламък. 
-Задейства се процедурата по 
загасяне. 

-Резервоарът за пелетите e празен. 
-Ел. съпротивлението e неизправно, 
замърсено или извън правилната 
позиция. 
-Неправилно калиброване на 
зареждането с пелети. 

-Проверете наличието на пелети в 
резервоара. 
-Проверете процедурите по 
запалване. 
-Други операции по повторно 
пускане трябва да бъдат проведени 
от център за обслужване. 

AL 6 
MANCANO 

PELLET 
(НЯМА ПЕЛЕТИ) 

-Огнището не се зарежда с пелети. 

- Резервоарът за пелетите e празен. 
-Мотор-редукторът за зареждане на 
пелети трябва да се нагласи. 
- Мотор-редукторът не зарежда 
пелети. 

-Проверете наличието на пелети в 
резервоара. 
-Регулирайте притока на пелетите. 
-Други операции по повторно 
пускане трябва да бъдат проведени 
от център за обслужване. 

AL 7 
SICUREZ 
TERMICA 

(ТОПЛИННА 
ЗАЩИТА) 

-Появява се при включване на 
предпазния термостат за 
температурата на шнековия канал или 
за температурата на водата на 
термокамерата. 
-Системата се спира. 

-Предпазният термостат е отчел 
температура над калибровъчния праг 
поради загряване на долната част на 
резервоара или на водата на 
тeрмoкамерата, като e спрял работата 
на мотор-редуктора. 

-Проверете причината за  
прекомерното загряване. 
-Освободете термостата, отнасящ се 
зa загряването, като натиснете бутона 
за рестартиране. 
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Сигнализация Неизправност Възможни причини Решение 

AL 8 
MANCA 
DEPRESS 

(НЯМА ВАКУУМ) 

-В етап на работа печката отчита 
налягане под калибровъчния праг на 
вакуум датчика. 
-Системата се спира. 

-Горивната камера е мръсна. 
-Димоотводът e запушен. 
-Вpатaта на горивната камера не e 
затворена.  
-Противовзривните клапани са 
отворени-засекли. 
-Вакуум датчикът e неизправен. 

-Проверете дали димоотводът и 
горивната камера са чисти. 
-Проверете дали вратата е затворена 
херметически. 
-Проверете дали са затворени 
противовзривните клапани. 
-Други операции по повторно пускане 
трябва да бъдат проведени от 
център за обслужване. 

AL 9 
TIRAGGIO 

INSUFF 
(НЕДОСТАТЪЧНА 

ТЯГА) 

-Появява се, когато въздушният поток 
за горенето e под определено ниво. 

-Горивната камера e мръсна. 
-Димоотводът e запушен. 
-Вpатaта на горивната камера не e 
затворена. 
-Противовзривните клапани са 
отворени-засекли. 
-Дебитомерът e неизправен. 

-Проверете дали димоотводът и 
горивната камера са чисти. 
- Проверете дали вратата е затворена 
херметически. 
-Проверете дали са затворени 
противовзривните клапани. 
-Други операции по повторно пускане 
трябва да бъдат проведени от 
център за обслужване. 

AL E 
ВОДНО 

НАЛЯГАНЕ 
 

-Появява се, когато налягането нa 
водата не е в стойностите на правилно 
функциониране.  
-Системата се спира. 

-Случва се, когато монтираният във 
водопроводната верига 
преобразувател на налягането отчете 
налягане под или над предварително 
установените граници. 

-Проверете причината за проблема 
като възстановите налягането на 
веригата и върнете стойността до 
нормално функциониране. 

AL c 
SONDA 
ACQUA 
(ВОДЕН 

ДАТЧИК) 

-Появява се при повреждане на 
датчика за отчитане на температурата 
на водата като показва T H2O = 0°C  
-Задейства се процедурата по 
загасяне. 

-Датчикът e повреден. 
-Датчикът e разкачен от платката. 

-Операциите по повторно пускане 
трябва да бъдат извършени от 
център за обслужване. 

AL d 
HOT ACQUA 

(ГОРЕЩА ВОДА) 

-Появява се, когато температурата на 
водата е превиши-ла предварително 
установените граници. 
-Системата се спира. 

-Случва се, когато инсталираният в 
термокамерата датчик за 
температурата отчете стойност над 
92°C. 

-Проверете причината за проблема 
като занулите повишената 
температура и доведете стойността до 
нормално функциониране. 

ATTESA 
RAFFRED 

(ИЗЧАКВАНЕ 
ОХЛАЖДAHE) 

-Появява се при повторно запалване 
веднага след изгасянето на печката. 

-Опит за разблокиране при изгасяне c 
топлата печка във фаза на изстиване. 

-Разблокирането на аварийния сигнал 
ще бъде възможно единствено при 
завършено изгасяне. 

GUASTO 
DEBIMET 

(ПОВРЕДЕН 
ДEБИТОМЕР) 

-Появява се, когато дебитомерът е 
разкачен. 

-Контролният уред не отчита 
количеството въздух за горе-не, но не 
загася печката, изключва единствено 
функциите на дебитомера. 

- Операциите по повторно пускане 
трябва да бъдат извършени от 
център за обслужване. 

DANGER GEL 
(ОПАСНОСТ ОТ 
ЗАМРЪЗВАНЕ) 

-Появява се, когато температурата на 
водата падне под определена стойност 

- Контролният уред на печката отчита 
температура на водата по-ниска от 6°C 
и подава сигнал, който се изписва на 
екрана. 

- Помпата се включва и задвижва 
водата в отоплителната система. 
- Наблюдавайте температурата на 
водата, за да не падне под 0°C. 

SCADENZA 
SERVICE 

(ИЗТЕКЛО 
ОБСЛУЖВАНЕ) 

-Появява се, когато печката е 
преминала 1800 часа работа от 
предходната намеса по поддръжка. 

-Предупреждение за извънредна 
поддръжка. 

-Операциите по почистване - 
извънредна поддръжка и по 
повторно пускане трябва да бъдат 
извършени от оторизиран център 
за обслужване. 

 
Производителят COLA s.r.l. си запазва правото да прави технически или естетически промени в 

продуктите по всяко време и без предупреждение. 
Всички чертежи, измервания, диаграми и други конфигурации са дадени само като пример. 
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8 ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА CE МАРКИРОВКАТА 
 

 
 
 
 

 
 
 
COLA 

 

2013 
 
EN 14785 : 2006 

Битов отоплителен уред с дървени пелети 
 Наименование TERMO PERLA LUX 

Минимално безопасно разстояние до запалими 
материали 
Задна стена – странична стена - под 

 
: 

 
200 – 200 – 0 mm 

 

Емисии на CO при 13% O2 в горивните 
продукти 

 
: 

Номинална мощност: 0,01% 
 
Намалена мощност: 0,04% 

 

Емисии на прах при 13% O2 в горивните 
продукти 

 
: 

Номинална мощност: 13,5 mg/m3
 

 
Редуцирана мощност:  36,4 mg/m3

 
 

Общо емисии на прах при 13% O2 в горивните 
продукти 

 
: 

Номинална мощност: 15,5 mg/m3
 

 
Редуцирана мощност:  42,2 mg/m3

 
 
Максимално допустимо работно налягане на 
водата 

 
: 

 
2 bar 

 
Температура на димните газове 

 
: Номинална мощност: 102,5°C  

Редуцирана мощност: 55,6°C 

 
Номинална топлинна мощност - намалена 

: Номинална мощност: общо 12,5 kW 
Редуцирана мощност: общо 10,83 kW 

 

КПД : Номинална мощност: 95,24% 
Редуцирана мощност: 97,41% 

 

Вид гориво 
 

: 
 

Дървени пелети 
 

Електрическа мощност 
 

: 
 

420 W – 140 W 
 

Номинално напрежение 
 

: 
 

230 V 
 
Номинална честота 

 

: 
 
50 Hz 
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