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Предприети са всички възможни мерки, за да се гарантира точността и пълнотата на 

настоящата документация. Тъй като възможността за грешка не се изключва никога, ще Ви бъдем 

благодарни, ако имате предложения или допълнителна информация, с които да подобрим 

документацията. 

Email: marketing@prity-eu.com 
 

Бихме   искали   да   посочим,   че   софтуерната   и   хардуерна   терминология,   както   и 

търговските марки на фирмата, употребени и/или споменати в настоящото ръководство, 

принципно са защитени. 
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1.  Бележки по документацията 

 

 
 
 

Винаги съхранявайте тази документация! 

Тази документация е част от продукта. По тази причина, съхранявайте документацията през целия период на 
експлоатация на продукта. Предавайте документацията на всеки следващ потребител. Уверете се, че към 
документацията ще бъдат добавени бележки и допълнителни документи за всяко извършено надграждане или 
промяна. 

 

1.1.  Валидност на документацията 
Тази документация е приложима само за пелетна горелка  с програмируем електронен контролер за 
управление модел: 

 

Таблица 1: Варианти 

Item Number/Variant Designation 

SPPB20  За пелетна горелка 20kW  
 

Горелкaта е подходяща при използване на дървесни и слънчогледови пелети. 

 

   Валидност на документацията  за посочените варианти: 
Ако не е указано друго, информацията в тази документация е валидна за посочените варианти. 

Пелетната  горелка   SPPB20  трябва  да  бъде  инсталиранa  и  експлоатиранa  в  съответствие  с  тази 
инструкция 

 
 
 

Спазвайте инструкцията за експлоатация на Пелетната горелка и системата,  в 

която е интегрирана! 

В допълнение към настоящата инструкция Вие трябва да спазвате изискванията за експлоатация, посочени 
в инструкцията на производителя на пелетната горелка. 

 
 

1.2.  Авторски права 
Тази инструкция, включително всички фигури и илюстрации са със защитени права на собственост. 

Репродукцията, преводът, както и електронното попълване или фототехническо попълване или 
архивиране (като фотокопиране) могат да бъдат извършвани само след писмено разрешение. 

 

1.3.  Символи 
 

Опасност от нараняване 

Указват висок риск и опасни ситуации, които ако не бъдат избегнати, може да доведат до сериозно 
нараняване или смърт. 
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Нараняване, причинено от електрически ток! 

Указват висок риск и опасни ситуации, които ако не бъдат избегнати, може да доведат до сериозно 

нараняване или смърт. 
 

 
 

 Увреждане на имущество от електростатично разреждане! 
Указва потенциално опасна ситуация, при която, ако не бъде предотвратена, може да бъде увредено 
имущество. 

 
 

2.  Важни бележки! 
 

Този раздел съдържа сборна информация от общите изисквания и насоки по безопасността от всяка секция. 

За да опазите Вашият живот и здраве и да предпазите устройствата от увреждане, е добре да се запознаете и 
внимателно да следвате насоките по безопасността. 

 

2.1.  Съвет за безопасност (Предпазна мярка) 
 

При  инсталиране  и  използване  на  Пелетната  горелка  PPB  трябва  да  бъдат  взети  в  предвид  следните 
предпазни мерки: 

 

 
 

 Не работете с устройството, когато е под напрежение! 
Всички източници на захранване към устройството трябва да бъдат изключени преди инсталиране, ремонт 

или поправка! 

 
 

Монтиране на пелетната горелка! 

Монтажът на горелката трябва да се извършва от специализиран квалифициран персонал като  се спазват 
всички инструкции и евентуални местни разпоредби в съответствие с правилата на добрата техника. 

Мястото за поставяне и начинът на свързване на горелката трябва да се изберат внимателно, като се следват 
указанията за безопасност. 

Обслужването   на  горелката   трябва   да  се  извършва   от  пълнолетно   лице,  запознато   с  условията  на 
експлоатация.  Горелката не може да се използва от деца на възраст до 8 години и  лица с ограничени физически, 
сетивни или умствени способности, или с недостатъчен опит и познания освен ако те са наблюдавани или 
инструктирани относно безопасното използване на уреда и разбират опасностите.   Децата не трябва да си играят с 
уреда. Не трябва да се извършва почистване и обслужване на уреда от деца без наблюдение. 

 

 
 

Подмяна на повредени или дефектирали горелки! 

Подмяната  на  дефектни  или  повредени  устройства  (в  резултат  на  неправилно  използване,  както  и 

неправилен монтаж не може да бъде осигурено. 

 
 
 

Защитете устройството от вещества с просмукващи или изолационни свойства! 

Никога не се опитвайте да правите промени по горелката! Забранено е да се използват горими течности за 
разпалване!  Внасянето на лесно запалими и изпаряеми течности в помещението при работеща горелка е строго 
забранено. 
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Почиствайте само с позволени препарати! 

Почиствайте споените контакти само със сух компресиран въздух или с напоен е етилов алкохол парцал. 

 
 
 

Безопасни отстояния! 

Монтирайте далеч от запалими предмети! Безопасните разстояния, които трябва да се спазят при монтаж на 
горелки, камини, котли и димоотводи трябва да са минимум 200 mm, ако в  близост има материали със степен на 
горимост А, В, С1 и  минимум 400 мм ако ако в  близост има материали със степен на горимост С3. 

 

 
 
 

Не допускайте неправилно свързване! 

Не допускайте неправилно свързване на входове, изходи и захранване, това може да повреди устройството. 

 
 

 Избягвайте електростатично разреждане! 
Контролерът   е   оборудван   с   устройства,   които   могат   да   бъдат   увредени   от   разреждане   на 
електростатичен  заряд  при  докосване.  Моля,  запознайте  се  с  изискванията  за  безопасност  от 

електростатичен разряд на стандарт EN 

EN 61340-5-1/-3. 

 
 
 
 
 

2:2014 

Използване на пелети! 

Горелката е предназначена за изгаряне само на дървесни пелети клас А2 и А1 съгласно „БДС EN ISO 17225- 

 
Твърди биогорива. Класове и спецификации на горива. Част 2: Класифициране на дървесни пелети”  с пепелно 

съдържание до 1.5%, без съдържание на химически третирана и рециклирана дървесина. 
 

 
 

3.   Промени 

„Макс 4М“ ООД си запазва правото да извършва всякакви промени и редакции, с цел повишаване на 
ефективността  и  техническия  прогрес.  Продуктите  на  трети  страни  се  споменават  без  референция  към  техните 
патентни права и по тази причина наличието на такива права е възможно. 

 
 

4.   Квалификация  на персонала 

Всички  действия,  свързани  с  инсталирането,  окабеляването  и  програмирането  на  пелетнта  горелка  SPPB 
трябва да бъдат извършвани от квалифицирани специалисти, притежаващи необходимите познания. Специалистите 
трябва да бъдат запознати със специфичните особености на устройството и приложимите национални стандарти. 

 
 

5.   Използване на Пелетна горелка  SPPB20 в съответствие  с приложимите 

разпоредби. 

Пелетната горелка SPPB e предназначена за вграждане и не може да бъде използвана без извършване на 

допълнителни действия за покриване на действащите регионални и национални норми. 
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Пелетната горелка приема дискретни и аналогови сигнали, обработва ги, изработва управляващи въздействия 

към изпълнителни механизми и препраща данни към устройства от по-високо ниво в системата за управление. 

Предназначена е за монтиране на водогрейни камини. Не е осигурена защита срещу нараняване на 
крайниците, попадане на замърсявания и вода. Ако не е посочено друго, използването на горелката в запрашена и 

влажна среда е забранено. 

 
 

6.   Техническо състояние на устройствата 

 
Пелетната горелка напуска производството с конфигуриран хардуер и софтуер, които отговарят на 

индивидуалните изисквания. „Макс 4М“ ООД не носи отговорност в случай на неоторизирана промяна в хардуера или 

софтуера на контролера, както и при използването му не по предназначение. 

Моля, изпращайте запитванията си за модифициран или нов хардуер и софтуер директно на производителя 
„Макс 4М“ ООД. 

 
 

6.1 Пелетен контролер за Камини и Горелки. 
 
 

 
 

 
 
Изходи: 

OUT1-Запалка. 

OUT2-Запалка. 

OUT3-Стаен Вентилатор. 

OUT4-Димен Вентилатор. 
OUT5-Шнек 
OUT6-Не се ползва. 
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Входове: 

IN1-Сензор Стайна температура 

IN2-Сензор количество светлина (Не се ползва при камини). 

IN3-Пресостат (Не се ползва при горелки). 

IN4-Сензор Димни газове при камини/Сензор температура на бойлера при горелки. 
POWER-Захранваща  букса 230 волта. 

LED-Инфрачервен  излачвател (Ползва се само при горелките). 

FOTO-Инфрачервен  приемник (Ползва се само при горелките). 

T2-Вход за термодвойка 0 до 1024 градуса.Не се ползва. 

HALL-Вход отчитащ оборотите на Димния вентилатор. 

 
 

6.2 Хардуерни възможности  на контролера! 
1. Входове 

1.1 Програмна букса. 

- Чрез нея се извършва програмиране и препрограмиране на контролера. 

1.2 Радио модул за безжична връзка със стаен температурен датчик. 

- Осигурява безжична връзка със стаен температурен сензор отдалечен от контролера до 20 метра. 

1.3 Вакум сензор от 0 до 300 паскала. 

- Сензорът измерва налягането на димните газове 

1.4 Флаш памет. 

- За запис на събития и алармени ситуации 

1.5 Часовник/дата. 

- Осигурява часът и датата за работа на контролера в реално време. 

1.6 Термодвойка от 0 до 1024 градуса. 

- Вход за свързване на термодвойка тип К. Използва се за измерване на температурата директно в горивната 

камера. 

1.7 Бариерен сензор за падащи пелети. 

- Изработва инфрачервена светлинна бариера, отчитаща преминаването на падащите пелети. Може да се 

използва като защита против препълване. 

1.8 Термо сензор от 0 до 300 градуса. 

- Измерва температурата на димните газове. 

Входът е с общо предназначение. 

1.9 Сензор стайна температура. 

- Сензорът е тип NTC-10K измерващ температура до 100 градуса. Може да се използва и за измерване на водата 

на бойлер. 

Входът е с общо предназначение. 

1.10 Сензор засичащ количество светлина/наличие на огън. 

- Фото сензор който отчита количеството светлина, идващо от горивната камера. Използва се за засичане дали 

имаме горивен процес. 

Вход с общо предназначение. 

1.11 Вход с изведено захранване за Датчик за дим. 

- Този вход е със специално и с общо предназначение. Специалното е, че към него може да се свърже Димен сензор 

тип MQ-2, отчитащ наличието и количеството на CO газ. Неговото монтиране в камерата с пелети може да 

послужи за предпазване от нежелано запалване на бункера. 

В същото време входът е с общо предназначение и към него могат да се свържат и друг тип датчици. 

1.12 Звуков сигнализатор. 

- Звукова обратна връзка, използваща се за алармени уведомления и Старт/Стоп на контролера. 

1.13 Вход за отчитане оборотите на мотора. 

- Входът се използва за засичане на оборотите на димния вентилатор. Датчикът, който може да се включи към 

този вход е Датчик на Хол. 

1.14 Връзка с компютър. 

- Към тази букса се включва кабел за връзка с компютър, от който може да се осъществява наблюдение и 

контрол на контролера. 

1.15 Вход за сензор за дистанционно управление. 

- Към този вход може да се включи инфрачервен сензор, чрез който да се Стартира или Спира контролера. 

mailto:pelletburner@abv.bg


„МАКС 4М“ ООД 
5100 Горна Оряховица, ул. Иван Момчилов 4А 

E-mail:  pelletburner@abv.bg 

Тел: 0879990542 

0879593339 - се рвиз  

8 

Ръководство за експлоатация ПЕЛЕТНА ГОРЕЛКА SPPB  

 

1.16 Захранваща букса 230 волта. 
- Входно мрежово захранване за контролера. 
2. Изходи. 
2.1 WIFI модул. 
- Комуникационнен модул, осъществяващ връзка с интернет. Използва се за наблюдение и контрол на 
камината/горелката чрез отдалечен достъп. 

2.2 Дисплейна букса. 
- Свързване на тъч-скриин дисплея с контролера и осъществяване на комуникация помежду им. 
2.3 Регулируем изход 300 вата. 
- 4 на брой изхода, чрез които може да се осъществява регулиране на оборотите на Стайния и Димния 
вентилатор, както и бързото превключване на вътрешен и външен шнек. 
2.4 Изход реле/800 вата. 
- 2 на брой изхода, чрез които може да се осъществява превключване на консуматори от рода на Водна помпа или 
Запалка. 
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6.3.Софтуерни  възможности  на контролера! 
3.1. Анимация на основните процеси. 
3.2. Лесен достъп до настройките на контролера. 
3.3. Опростено потребителско меню. 
3.4. Контрол на достъпа до важните настройки, чрез парола. 
- парола за достъп до настройки за сервизен техник 
- парола за достъп до настройки за инсталатор 
3.5. Огромен брой настройки за всички горивни процеси. 
3.6. Моментална промяна на всеки вид настройка от дисплея. 
3.7. Запомняне на всички настройки в енергонезависима памет. 
3.8. Визуализиране на многобройни алармени ситуации. 
3.9. Таймер за отложен старт/стоп на камината. 
3.10. Възможност за ръчно избиране на модулациите. 
3.11. Визуализация на час/дата. 
3.12. Информационно меню с основните входни данни. 
3.13. Графично изобразяване на основните температури. 
3.14. Възможност за ръчно пълнене на шнека чрез изведен тъч бутон на дисплея. 
3.15. Меню Режим на работа, даващ възможност за ограничен потребителски достъп. 
3.16. Студен тест на изходите. Дава възможност да се тестват изходите в режим Готовност. 
3.17. Смяна на езика. Контролерът поддържа два основни езика - Български и Английски. 
3.18. Режим Пестене на енергия се активира, ако 10 минути на основен екран няма потребителско действие. 

 

7. Инструкция за употреба 
При стартиране на контролера се появява логото на фирмата, задържа се 3 секунди и се преминава на 
Главната страница. 

 

 
 
Добре дошли в главната страница на контролера! 

 

 
 

Това е главният потребителски Панел. Подреждането на елементите и функциите в него са както следва: 

 
1. Главен Потребителски панел за управление. 
1.1. Визуализиране на датата 
- форматът е ден/месец/година. 
1.2. Визуализиране на часа. 
- форматът е час: минути. 
1.3. Стайната температура-визуализация. 

 

 
 

Числото в правоъгълника показва моментната температура в стаята. Числото в кръга показва температурата, която сте 
настроили да се подържа в стаята. 
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Желаем да подържаме в стаята 25 градуса. Как да зададем това? 
Необходимо е да докоснем иконката с цифрата за температурата на стаята. Отваря ни се допълнителна страница, 
където може да зададем желаната от нас температура! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ако в горния десен ъгъл има визуализирано слънце, то потребителят ще задава дневна температура на стаята. 
Ако е изобразена луна, то задаваната температура е за нощната част от денонощието. 

 

 
 

 
Важни особености: 
- минималната възможна температура, която може да зададем е 10 градуса; 
- максималната възможна температура, която може да зададем е 40 градуса. 
Въвеждането на температурата става чрез иконките за ляво и за дясно. Запомнянето на стойността се извършва чрез 
бутона Save. При натискане на бутона се появява зелена лента ниско долу, която трябва да бъде изчакана да се 
изпълни, след което изчезва, а вие може да сте сигурни, че стойността е запаметена коректно! За всеки случай при 
процеса на запомняне се премахва иконата за връщане, за да се предотврати нежелано прекъсване на процеса по 
запомняне. Тя се появява след приключване на процеса. 
Ако повече от 6 секунди липсва връзка с контролера, стойността не се запомня! 
Как да зададем (променим) дневната и нощната температура? 
За да променим тези две температури, е необходимо да докоснем иконката, изобразяваща къщичка. 

 
Отваря ни се страница, където можем да въведем желаните температури. 

 

 
 

При натискане на иконката с изображение слънце, ние можем да променим дневната температура, а с натискане на 
иконата с изображение луна - нощната температура. 
Как да зададем часа за включване на дневната и съответно на нощната температура. 
При натискане на часа, изобразен под иконките за дневна и нощна температура, се прехвърляме към страница, чрез 
която можем да променим този час. 
Дневната се променя от 4:00 до 17:00 часа. 
Нощната се променя от 18:00 до 23:00 часа. 
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1.4. Стаен вентилатор. Потребителски настройки. 

 
Важни особености: 
- когато вентилаторът не работи, иконата е статична. При пускане на вентилатора тя става динамична и започва да се 

върти. 

 
Искам да изключа вентилатора или да го настроя да работи на някоя от трите модулации? 
- в правоъгълника при стартиране се изобразява автоматичния режим на работа на контролера – AUTO. При този 

режим скоростта на вентилатора автоматично се променя в зависимост от това къде се намираме в програмния 

цикъл. 
 

При натискане на полето започват да се изреждат цифрите 1, 2, 3. Всяка една от цифритите означава на коя модулация 
искаме да работи вентилаторът. 
1.5. Ръчно пълнене. 

 
 
 

- натискането на иконата активира шнека и той остава в този режим, докато не я пуснете! 
 

Тя е видима само при режим на ГОТОВНОСТ, а съответно при стартиране на камината иконата изчезва! 
 

 
1.6. Главното меню и сервизни настройки! 

 
1.7. Видове режими изобразяващи се от контролера! 

 

 
 

- Иконата за режим ГОТОВНОСТ е 
 

 
 

- Иконата за режим СТАРТ е 

 
 
 

- Иконата за режим ПЪЛНЕНЕ е 
 

 
 

- Иконата за режим ЗАПАЛВАНЕ е 
 
 
 

- Иконата за режим РАЗГАРЯНЕ е 
- Иконата за режим Модулация 3   е     P3 
- Иконата за режим Модулация 2   е     P2 
- Иконата за режим Модулация 1   е     P1 

- Иконата за ПОЧИСТВАНЕ е      
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1.8. Алармени известявания. 
Важни особености: 

- иконата за  повреда в пресостата е  . Тя се активира, ако в продължение на 20 секунди пресостата стои 

отворен! При стартиране на алармата се преминава в режим почистване и готовност; 
 

В режим готовност тази аларма не може да бъде активирана! 
Докато е активирана, се произвежда звуков сигнал и се изобразява дадената икона. Алармата автоматично спира след 
1 минута, но иконата не изчезва, докато не бъде натисната, за да се изчисти! Иконата не може да се изчисти, докато 
не се реши проблема! 

 

- иконата за висока температура на димните газове е  . Тя се активира при достигане на температура над 260 

градуса на димните газове! За да се изчисти, температурата трябва да спадне под тази граница; 

- иконата за неуспешно запалване е . Тя се появява, ако по време на работа се установи от сензора за димни
 

газове, че температурата е спаднала под зададената! При това положение се преминава в почистване и готовност; 

- иконата за рестартиран контролер е  .
 

- иконата за изгаснал огън е  . Тя се появява, ако камината загасне при втори опит за запалване! При това
 

положение се преминава в режим на почистване и готовност; 

 

- иконата за повреден вентилатор е  . Тя се появява, ако датчикът за оборотите  в продължение на 20 секунди 
установи липса на сигнал от вентилатора; 

- иконите за активиран таймер са две: 

Червената показва, че таймерът е активиран и се чака спиране по час .
 

Зелената показва, че таймерът е активиран и се чака активиране на камината.
 

Важно: При натискане на някоя от алармените икони следва пренасочване към меню Аларми, където се отбелязва в 
низходящ ред часа и вида на алармата. 
В меню Аларми може да се показват до 10 алармени ситуации по време на работата на системата. 
Видовете аларми са: 
- High Temp (Висока температура на сензор димни газове) 
- Power Off (Рестартиране на контролера) 
- Pressostat (Пресостата се е деактивирал) 
- Fire extinct (Изгаснал огън) 
- No Fire (Неуспешно запалване) 
- No Fan (Повреда във вентилатора) 

При рестартиране на системата това меню се изтрива!  
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2. Стартиране на системата и работа на процесите. 
За да бъде Стартиран контролерът, е нужно в продължение на минимум 3 секунди да се задържи иконата, 
изобразяваща процесите, при което се активира звуков сигнал, известяващ старта на системата! 
За да бъде спрян контролерът, е нужно отново в продължение на 3 секунди да се задържи  върху иконата, която 
изобразява процесите, при което се преминава в режим почистване и готовност. 

При стартиране на контролера, първата му работа е да се провери температурния сензор за димните газове. Ако 
температурата е над зададената, се преминава директно на модулациите, иначе се проверява дали не е имало 
спиране на контролера в някой от режимите; ако е имало, се показва алармата за рестартиране на контролера и се 
минава през целия цикъл почиства, пълни, запалва....! 
Ако не е имало изненадващо спиране и температурният сензор е под зададената температура, надписът ГОТОВНОСТ 
се сменя с надписа СТАРТ и започва да се отброява време. При този режим се осъществява така нареченото 
първоначално почистване, което по подразбиране е 60 секунди. Димният вентилатор се дава на максимална 
мощност, за да се прочисти пепелникът. Ако желаем, може да променим времето за първоначално почистване от 
меню ПОЧИСТВАНЕ. 

След изтичане на времето се преминава в режим ПЪЛНЕНЕ. При този режим отново се отчита време, което по 
подразбиране е 70 секунди. Тук димният вентилатор намалява оборотите си. Активира се шнекът, който започва да 
пълни на импулси със следния период - 2 секунди пълни / 3 секунди почива. 
Активира се и запалката. 
При този режим може да се регулира времето за работа. Чрез неговото регулиране се определя колко пелети да се 
пуснат. Промяната му е възможна от меню Запалване/Първоначално пълнене. 
След изтичане на времето се преминава в режим ЗАПАЛВАНЕ. При този режим запалката продължава да е 
активирана, на шнека вече може да се задава времето за пълнене и за почивка, той също продължава своята работа. 
Задаването на тези параметри става в меню ЗАПАЛВАНЕ/Шнек подаване/Шнек интервал. 
 То з и  р ежим  е  преходе н режим, за  да  се преми не в  с лед ващия р ежи м е нео бходи мо  сенз орът за дим ни  
газове  да  
 от ч ете пови ша ване  на  тем п ерату р ата над зададената в  меню  ЗА П А Л ВА Н Е /Сенз ор  пламъ к ! 
 Повишен и ето  тр я б ва  да  се задъ р ж и минимум 10 секунд и ! 
При неизпълнение на условието и изтичане на зададеното време се пробва второ пълнене със зададено време от 

меню ЗАПАЛВАНЕ/Второ пълнене. 
Ако условието е изпълнено, се преминава в режим РАЗГАРЯНЕ. 
При този режим се цели разгаряне на пелетите и стабилизиране на пламъка. 
Настройките за този режим се намират в меню РАЗГАРЯНЕ. След изтичане на времето на режим разгаряне се 
преминава в режимите на Модулация. 
Първа стартира Р3, следва Р2 и накрая е Р1. Преминаването между тях се обуславя от температурата, зададена като 
стайна температура. 
- ако се зададе стайна температура 30 градуса. 
- в меню Р3/Температурна разлика се задава 3 градуса 
- в меню Р2/Температурна разлика се задава 1 градус 
- в меню Р1/Температурна разлика се задава 1 градус 
При така зададените параметри процесът на работа ще е следният: 
При достигане на 27 градуса, което е 3 градуса под зададената, ще се активира Р2; при достигане на 29 градуса, което 
е 1 градус под зададената, ще се активира Р1, при което - при достигане на 31 градуса, което е с 1 градус над 
зададената, ще се премине  в спиране. 
В режим СПИРАНЕ се активира почистване при загасяне. При този режим се изчаква температурата да спадне с два 
градуса под зададената, в случая да се достигне 28 градуса. Следва наново стартиране на процесите по пълнене, 
запалване, разгаряне.... 
След като изтече времето на почистване при Спиране, се преминава към режим ЕКО. В режим ЕКО се изчакват да се 
случат две важни събития: 
Първото е да изтече таймерът, който е зададен на 600 секунди и чак след това се проверява дали температурата на 
стаята е паднала под зададената. Изпълнят ли се тези две условия, се преминава отново в режим Стартиране, 
Пълнене, Запалване и т.н... 
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При достигане на модулациите може да зададем - чрез натискане на полето за изобразяване на режимите - на коя 
модулация да работи! 

 

 
 
 

Тоест, ако сме на Р3 и натиснем полето за избор, ще се смени на Р2, ако отново натиснем полето за избор ще се смени 
на Р1 и т.н. 
Важно е да се знае, че тази промяна е постоянна; тя се запомня и при ново стартиране на контролера и достигане на 
модулациите, ако е зададено Р2, то директно ще се отиде на него, прескачайки Р3! 
3. Главно меню. 
3.1 Режим на работа. 

 
В Режим на работа се задават три параметъра. 

 
Първият е Корекция на въздух, вторият е Корекция на пелети, а третият е лимит на мощността. 
При първите два параметъра се задава %-тно изместване на мощността на димния вентилатор при режимите на 
работа и паузата (почивката) при работата на шнека! 
Задаването става в границите от   - 15% до +15% и за двата параметъра! 
Третият параметър е за задаване на степента на работа на системата - P3, P2, P1. 

 

 
3.2 Текущи стойности. 

 
В Текущи стойности може да се наблюдава работата на датчиците, да се вижда режима на работа и т.н. 
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При реда, означен с името Димни газове, има два параметъра, означени съответно в зелено и червено. 
Означеният в зелено е температурата на преминаване от ЗАПАЛВАНЕ към РАЗГАРЯНЕ. 
Важно е да се знае, че ако се зададе температура 60 градуса от меню ЗАПАЛВАНЕ/Сензор пламък, то температурата на 
прехода от единия режим към другия режим ще бъде 62 градуса, а не 60 градуса, защото има заложен системен 
хистерезис 2 градуса. 
В червено е означено температурата на активиране на стайния вентилатор! 
Тук също важи правилото за 2-та градуса системен хистерезис, но тук се добавя и допълнителен хистерезис от меню 
ОБДУХВАНЕ/Хистерезис. 

- с PRESSURE се отбелязва има ли включен Пресостат към системата. С (0) се отбелязва активиран Пресостат, ако 
стойността е 800+ единици, това е показател за отворен (неактивиран) Пресостат. 
- с Междинно Почистване се отбелязва времето, което остава преди системата да премине към почистване! Това 
време се задава в меню Почистване/Междинно Почистване. Времето се определя от работата на шнека в секунди. 
- с Пелети се отбелязва пелетите, които камината е изгорила по време на работата на контролера. При натискане на 
цифрите имаме пренасочване към страница, където да въведем грамове пелети в минута. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 Часовник/Таймер. 

 
Следващата икона е Часовник/Таймер. 
С нея се задава време и датата в меню Часовник, както и е реализиран таймер, с който може да се зададе отложен 
старт и/или стоп на системата! 
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3.3.1 Настройка наТаймера. 

 

 
При натискане на иконата на таймера ни се дава шанс да избираме между три таймера. 

 

 
Таймерът притежава следните възможности: 

 

 
 

- с буквите П, В, С, Ч, П, С, Н се отбелязват дните от седмицата. 
Съответно: 
- Понеделник, Вторник, Сряда, Четвъртък, Петък, Събота, Неделя. 
Ако не се чекне нито едно квадратче, таймерът е изключен. 
Ако чекнем примерно понеделник, сряда и петък, то камината ще се стартира или спре в посочените дни. 
- със зеления таймер е отбелязан Стартиращия таймер, задаването е през 30 минути; 
- с червения таймер е отбелязан Спиращия таймер, задаването е през 30 минути. 
Важно е да се знае, че има активирани две защити: 
- първата е, че софтуерът автоматично измества спиращия таймер с 30 минути при опит да се зададат еднакви 
времена на таймерите! 

- втората е, че софтуерът автоматично избира Стартиращия таймер при опит да се зададат еднакви времена на 
пускане и спиране от два различни таймера, за да се избегнат конфликти. 
3.4 Меню Диаграма. 

 

 
Тук може да се наблюдава движението на температурата на димния датчик и на оборотите на димния вентилатор в 
релно време, изготвяйки се графика на покачванията и спадовете им. 
Опресняването е на 1 секунда. 
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С бялата линия се наблюдава движението на Оборотите на димния вентилатор. Изобразява се числово в лявата страна 
на диаграмата. В дясната част засичането става по червената скала (0-2700 оборота). 
Съответно, температурата на димните газове се изобразява чрез жълтата линия. Изобразява се цифрово в левия край 
с черни цифри. В дясната част засичането става по черната скала (0-300 градуса). 
3.5 Меню Настройки. 

 
От тук се осъществява достъп до вътрешните настройки на контролера! При натискане на иконата се появява панел за 
достъп за въвеждане на парола! 
Настройките са разделени на четири нива на достъп: 
- Първо ниво е Инсталатор с парола 5555. 
- Второ ниво е Сервизен техник с парола 1234. 
- Трето ниво е Специални настройки с парола 9999. 
- Четвъртата парола е 2468 и се използва за отключване на дисплея. 
Дисплеят може да се заключи по два начина. Първият е, чрез задържане на повече от 3 секунди на иконката за 
настройки в Главната страница. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Вторият е автоматично, при преминаване в стенбай режим на Екрана, след 10 минути. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ако се въведе грешна парола, се изписва Грешна парола и се позволява нов опит. 
4. Настройки  Инсталатор. 
При влизане като инсталатор се появява следното меню: 
- Запалване 
- Разгаряне 
- Модулация 
- Промяна на езика 
4.1 Запалване. 

 
При натискане на иконата на Запалване се влиза в настройките за конфигуриране на Запалването. 
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Тук може да се променят 8 параметъра: 
- Продължителност 
Тук може да се задава време за работа на режим Запалване. То варира от 10 до 990 секунди. Интервал на задаване 
през 10 секунди. 
- Вентилатор 
Тук може да се задава мощността на димния вентилатор за режим Запалване. То варира от 1 до 100 %. Интервал на 
задаване през 1%. 
- Шнек подаване 
Тук може да се задава време за работа на шнека в режим Запалване. То варира от 0,1 до 9,9 секунди. Интервал на 
задаване през 0,1 секунди. 
- Шнек интервал 

Тук може да се задава време за почивка на шнека в режим Запалване. То варира от 1 до 99 секунди. Интервал на 
задаване през 1 секунда. 
- Сензор пламък 
Тук може да се задава температурата на димните газове, при която от режим Запалване да се премине в режим 
Разгаряне. Важно условие е тази температура да се задържи поне 10 секунди, за да се избегнат случайните 
преминвания! 
Температурата се задава от 40 до 198 градуса. Интервал на задаване през 2 градуса. 
- Първоначално подаване 
Тук може да се задава време за работа на шнека при режим Пълнене. То варира от 4 до 198 секунди. Интервал на 
задаване през 2 секунди. 
- Второ пълнене 
Тук може да се задава време за работа на шнека в режим Пълнене при осъществяване на втори опит за запалване. То 
варира от 4 до 198 секунди. Интервал на задаване през 2 секунди. 
- Обдухване 
Тук може да се задава мощността на стайния вентилатор за режим Запалване. То варира от 1 до 100 %. Интервал на 
задаване през 1%. 

4.2 Разгаряне. 

 
При натискане на иконата на Разгаряне  се влиза  в настройките за конфигуриране на Разгарянето. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Тук могат да се променят 5 параметъра: 
- Продължителност 
Тук може да се задава време за работа на режим Разгаряне. То варира от 4 до 198 секунди. Интервал на задаване през 
2 секунди. 
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- Вентилатор 

Тук може да се задава мощността на димния вентилатор за режим Разгаряне. То варира от 1 до 100 %. Интервал на 
задаване през 1%. 
- Шнек подаване 
Тук може да се задава време за работа на шнека в режим Разгаряне. То варира от 0,1 до 9,9 секунди. Интервал на 
задаване през 0,1секунди. 

- Шнек интервал 
Тук може да се задава време за почивка на шнека в режим Разгаряне. То варира от 1 до 100 секунди. Интервал на 
задаване през 1 секунда. 
- Обдухване 
Тук може да се задава мощността на стайния вентилатор за режим Разгаряне. То варира от 1 до 100 %. Интервал на 
задаване през 1%. 
4.3 Модулация. 

 
В това меню се намират настройките на режимите, модулиращи трите степени на стайната температура. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Степените на модулация са три: 
4.3.1 P3 
При натискане на триъгълника с надпис P3 се осъществява пренасочване от системата към меню с настройките за 3-та 
модулация. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Тук могат да се променят 5 параметъра: 
- Температурна разлика 
Тук се задава Делта-те (δ-t) от 1 до 9 градуса за 3-та Модулация. 
- Вентилатор 

Тук може да се задава мощността на димния вентилатор за режим 3-та Модулация. То варира от 1 до 100 %. Интервал 
на задаване през 1%. 
- Шнек подаване 
Тук може да се задава време за работа на шнека в режим 3-та Модулация. То варира от 0,1 до 9,9 секунди. Интервал 
на задаване през 0,1секунди. 
- Шнек интервал 
Тук може да се задава време за почивка на шнека в режим 3-та Модулация. То варира от 0,1 до 9,9 секунди. Интервал 
на задаване през 0,1 секунди. 
- Обдухване 
Тук може да се задава мощността на стайния вентилатор за режим 3-та Модулация. То варира от 1 до 100 %. Интервал 
на задаване през 1%. 
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4.3.2 P2 

При натискане на триъгълника с надпис P2 се осъществява пренасочване от системата към меню с настройките за 2-та 
модулация. 

 
Тук могат да се променят 5 параметъра: 
- Температурна разлика 
Тук се задава Делта-те от 1 до 9 градуса за 2-ра Модулация. 
- Вентилатор 
Тук може да се задава мощността на димния вентилатор за режим 2-ра Модулация. То варира от 1 до 100 %. Интервал 
на задаване през 1%. 
- Шнек подаване 
Тук може да се задава време за работа на шнека в режим 2-ра Модулация. То варира от 0,1 до 9,9 секунди. Интервал 
на задаване през 0,1секунди. 
- Шнек интервал 
Тук може да се задава време за почивка на шнека в режим 2-ра Модулация. То варира от 0,1 до 9,9 секунди. Интервал 
на задаване през 0,1 секунди. 
- Обдухване 
Тук може да се задава мощността на стайния вентилатор за режим 2-ра Модулация. То варира от 1 до 100 %. Интервал 
на задаване през 1%. 
4.3.3 P1 
При натискане на триъгълника с надпис P1 се осъществява пренасочване от системата към меню с настройките за 1-ва 
модулация. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Тук могат да се променят 5 параметъра: 
- Температурна разлика 
Тук се задава Делта-те от 1 до 9 градуса за 1-ва Модулация. 
- Вентилатор 
Тук може да се задава мощността на димния вентилатор за режим 1-ва Модулация. То варира от 1 до 100 %. Интервал 
на задаване през 1%. 
- Шнек подаване 
Тук може да се задава време за работа на шнека в режим 1-ва Модулация. То варира от 0,1 до 9,9 секунди. Интервал 
на задаване през 0,1секунди. 
- Шнек интервал 
Тук може да се задава време за почивка на шнека в режим 1-ва Модулация. То варира от 0,1 до 9,9 секунди. Интервал 
на задаване през 0,1 секунди. 
- Обдухване 
Тук може да се задава мощността на стайния вентилатор за режим 1-ва Модулация. То варира от 1 до 100 %. Интервал 
на задаване през 1%. 
4.4 Промяна на Езика. 
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От това меню може да се направи избор между два езика за изобразяване. 
Първият е български, а вторият е английски. 

 

 
 

5. Настройки Сервизен техник. 
Вторият възможен вход в системата е като Сервизен техник. 
Тук има 4 вида възможни настройки. 
5.1 Обдухване. 

 
 

Натискайки иконата за Обдухване, сервизният техник получава възможността да настрои работата на Стайния 
вентилатор. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тук могат да се променят 2 параметъра: 
- Температура на включване 
Тук се задава температурата на димните газове, при която се включва стайния вентилатор. 
Пример: 
Ако се нагласи температура на включване Temp (on) 60 градуса и хистерезис Xis 5 градуса, то стайният вентилатор ще 
се стартира при достигане на 67 градуса. Това е така, защото в системата е заложен вътрешен константен хистерезис 2 
градуса, който се добавя! 
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Ако го изразим във вид на формула: 
Temp (start) = Temp (on) + Xis + 2 
При спиране на вентилатора важи обратният принцип! 
Temp (stop) = Temp (on) – (Xis+2) 
Тоест, при горния пример спирането ще се осъществи при 53 градуса на датчика за димни газове! 

- Хистерезис 
Това е температурното отместване при включване и изключване на стайния вентилатор! 
Може да се задава в границите от 1 до 10 градуса. 
5.2 Почистване. 

 
В меню Почистване се задават времената/продължителността за почистване на системата. 
Сервизният техник разполага с 4-ри настройки в този режим: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Начално почистване 
В начално почистване се задава продължителността на работа на димния вентилатор на 100% в секунди в режим 
Старт. 
Задаването е от 4 до 198 секунди. 
- Пресостат Тест 
Пресостат Тест  е тестов режим. Тук се задава най-малката стойност на духане на димния вентилатор, за да се провери 
дали ще затвори коректно Пресостата, при минимално ниво на обдухване от страна на димния вентилатор. Този тест 
се осъществява при режим Старт. Първите 10 секунди вентилаторът работи на 100%, след което премнава на 
зададената минимална стойност, ако Пресостатът се отвори, се активира аларма за прекъснал пресостат! 
- Загасяне 
В  загасяне се задава продължителността на работа на димния вентилатор на 100% в секунди в режим Почистване. 
Този режим се активира, когато контролерът премине в спиране и гасене на камината! Задаването е от 4 до 198 
секунди. 
- Междинно почистване 

 
В междинно почистване се задават 3 параметъра: 
- Период 
Тук се задава време от 10 до 990 секунди. Това време се изобразява и в меню Системна информация. Тази настройка е 
за това на колко време да се активира почистване на камината от натрупаните утайки. 
Зададеното време е сумираното време на работа на шнека. По този начин се пресмята на какво количество пуснати 
пелети да се направи почистване! 
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- Време 
Колко да продължи междинното почистване. Времето се задава в границите от 4 до 198 секунди. 
Имаме три вида времена, които можем да задаваме. 
Време/мод1, това е времето за почистване при 1 модулация. 
Време/мод2, това е времето за почистване при 2 модулация. 
Време/мод3, това е времето за почистване при 3 модулация. 
- Вентилатор 
Чрез този параметър може да се зададе мощността на димния вентилатор, при изпълняване на междинно 
почистване. Задаването е в границите  от  1 до 99%. 
5.3 Фабрични настройки. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Тук можем да върнем заводските настройки на контролера. 
Нека да се има предвид, че се ресетва абсолютно всичко! 

 

 
5.4 Тест на изходите. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Влизайки в меню Тест на изходите, ни се разкриват 5 настройки: 

 
- Помпа ½ 
Тук можем да избираме между 1 и 2 . 
Избирайки цифрата 1 и давайки  Запази, помпата или OUT2 се изключва. 
Избирайки цифрата 2 и давайки  Запази, помпата или OUT2 се включва. 
- Запалка ½ 
Тук можем да избираме между 1 и 2 . 
Избирайки цифрата 1 и давайки  Запази, запалката или OUT1 се изключва. 
Избирайки цифрата 2 и давайки  Запази, запалката или OUT1 се включва. 
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˃̡̱ ̨̥̙̖̥   ̨̥̙̖̥                                                                                                                                                                                                                                                              ̛̚ ̛̛̬̥̖̍̌  ̨̥̙̖̥                                                                                                   ϭ                                                                                      ϭϬϬй   
ʰ̛̛̬̥̖̍̌̚   ̡ ̛ ̛       1    100  ̛  

  
 ̡ ̛ʯ   ̛̛̪͕̌̌̚̚ ̦  ̵̛̚    ̦   ̨̛̛̥̙̖̥̦́   ̦ ̛      ̛  ̛OUT4 ̭  ̛̚ ̻ ̹     ̱̐   ̛́ ̦   

̨̥̙̖̥  ̦ ̭    ̨̥̙̖̥̱  
- ˁ  ̖̦  ̖̦ 
       

˃̡̱ ̨̥̙̖̥   ̨̥̙̖̥                                                                                                                                                                                                                                                              ̛̚ ̛̛̬̥̖̍̌  ̨̥̙̖̥                                                                                                   ϭ                                                                                      ϭϬϬй   
ʰ̛̛̬̥̖̍̌̚   ̡ ̛ ̛       1    100   ̛    

 
 ̡ ̛ ʯ   ̛̛̪͕̌̌̚̚ ̦  ̵̛̚    ̦  ̭   ̛̦́   ̦ ̛       ̛ ̛OUT3 ̭  ̛̚ ̻ ̹     ̱̐   ̛́  

̦ ̨̥̙̖̥  ̦ ̭    ̨̥̙̖̥̱  
ʦ  ̦       ̭  ̚ ̦  ̛̪͕̌̌̚     ˃̭ ̻  ̦  ̵̛̚  ̛      ̨̻̥̙̖̥̚   ̦ ̭ ̨̥̙̖̥   ̛  ̛̦̭   ̦       ̨̛̥̙̖̥ ʧ    ̦ ̭ . ʿ  ̛   ̨̥̙̖̥

̛̦   ̦     
   ̨̛̥̙̖̥ ˁ    ,   ̭ ̻                                                                                                     ̭                                                                                                        ̡   ́    

 
6.  ˁ   ̶̛̪̖̣̌ ̦

 
  ̶̛̦̪̖̭̌ ̨̡̯̬̜    ͘ 

ʪ ̭ ̻  ̻                                                                                                                                                                                                                     ̭   ̛  ̛̦   ̦ ̭  
  ̡ ̛                                                                                                              ̚                                                                                                           9999. ˃̡̱ ̭                                                                                                          ̛̛̬̥̖̍̌̚                                                                                                                                  ̭     ̨̥̙̖̥ ̦́                                                                                                            ̨̥̙̖̥  ̻ 

   

-  ̱̐   ̛́  
   ̦  ʪ̨̛̛̥̙̖̥̦́   ̦ ̛          ̛     ̭    ̭̻  ̭   ́  ̛̪͕̌̌̚    ̚  

   ̨̥̙̖̥  ̛  ̦ ̡ ̦      ̦   ̛̬̥̖̍̌    ̛   ̛  ̛̛̬̥̖̍̌ ̚   ̚ ̛   
̡ ̦      
-        ̦ ̭                                                                                                 ̡                                                                                                                                                                                                                                ̛    ̨̛̥̙̖̥  ̛  ̛                                                                                                                                      ̨̦̥̙̖̥́                                                                                                                                                                                                               ̻  ̦ ̦   

  
  

7. ˀ̶̛̪̖̌   ̨̡̬̜  ̦                                                                                                                                                                                                 ̶̛̪̖̌                                                                                                            ̨̡̬̜ ̣ ̶̶̛̛̪̖̯̪̖̌̌ 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 
 
 
Ø 60,30  

182  233  
 

510  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

122  
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8. Принципна схема. 
 

 
1.    Табло за управление 
2.    Вход за пелети 
3.    Фланец за закрепване с уплътнител 
4.    Горивна камера с нагревател и скара 
5.    Корпус на горелката 
6.    Предпазители 
7.    Изводи за захранване и управлление на 

периферни устройства 

8.    Главно захранване 
9.    Захранване шнек 
10.  Тръба с шнек 
11.  Мотор-редуктор 
12.  Захранващ кабел шнек 
13.  Термоустойчив маркуч 
14.  Стойка 

 

 

 
 

Шнек за пелетна горелка със спирала 45x44x29-8x3.3 
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9. ГАРАНЦИОННА КАРТА 
Изделията на фирма МАКС 4М са изработени в съответствие с изискванията за безопасна работа и ефективност, 
заложени в БДС EN 13240:2006г., БДС EN 12815:2006, БДС EN 13229:2006 и отговарят на утвърдената техническа 
документация. 

 
Гаранционният срок на изделието е 36 /тридесет и шест/ месеца от деня на продажбата  от  търговската мрежа, при 
условие че са спазени всички изисквания за правилно транспортиране, монтаж и експлоатация. Гаранционният срок 
на електроника, запалка, мотор редуктор, вентилатор е 12 /дванадесет/ месеца. 
 

За да е валидна пълната гаранция от 36 месеца,на 12-тия месец от първия пуск на изделието се извършва 

задължителна профилактика от сертифициран инсталатор/сервиз,като разходите по профилактиката се заплащат от 

Потребителя. 

За отстраняване на дефекти, изделието се представя на търговеца, от който е закупена или директно при 

производителя, като задължително трябва да се приложи гаранционната й карта. Фабричният номер на камината 

трябва да съответства на фабричния номер на гаранционната карта. 

 
Фирмата-производител удовлетворява всички рекламации, освен в случаите, когато: 
- се отнася за образуван конденз; 
- има връщане на отработени газове (пушене) –рекламация не се уважава поради липса на необходима тяга в комина 
за нормален горивен процес; 
- не са спазени изискванията за монтаж и експлоатация, посочени в настоящата инструкция и инструкцията за монтаж 
на водни отоплителни инсталации или при повреда по вина на инсталатора; 
- дефектите са получени при транспорт. 
- има несъответствие на фабричния номер на изделието с този на гаранционната карта. 

 

 
Фирмата производител не носи отговорност за лошия режим на работа на изделието при използване на гориво 
(пелети), неотговарящи на стандарт БДС EN 14961-2. 
При констатиране на проблеми поради несъответствие на горивото (пелетите) и стандарта, на който трябва да 
отговарят, клиентът заплаща разходите за посещение по ценоразпис за производителя или тъговеца. 

 

 
ВНИМАНИЕ! 

Всяка камина има индивидуален фабричен номер. 

Гаранцията започва да тече от датата на закупуване на изделието. 

 
Гаранцията е в сила, само ако тази гаранционна карта е попълнена и подписана четливо с мастило или химикал 

и подпечатана. 
Продавачът отговаря за липсата на съответствие на изделията, предмет на договора за продажба, съгласно 

гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. 
Съгласно ЗЗП продавачът отговаря за липсата на съответствие на изделията с договора за продажба. 

 
Транспортните разходи са за сметка на Клиента. 

 
 
 
 

Производител: Макс 4М ООД, България, гр. Горна Оряховица, ул. Иван Момчилов 4А 
Телефон на потребителя: 0879 990542 

Телефон за монтаж в радиус до 100 км. от  гр. Горна Оряховица: 0879 593339 
www.prity-eu.com 

Пласмент:  0879 990 542 
0877 121 111 
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10. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 
Производителят гарантира за правилната и безотказна работа на изделието само при спазени изисквания за монтаж и 
експлоатация, при въвеждането в действие и при обслужването. 

ГАРАНЦИЯТА НЕ ВАЖИ при: 
- неспазени условия за монтаж и експлоатация; 

- правен опит за отстраняване на дефекта от купувача или от други неупълномощени лица; 

- неправилно съхранение и транспортиране. 

 
Всеки гаранционен ремонт трябва да бъде записан в гаранционната карта. 
Гаранционният срок се прекъсва за времето от рекламацията до отстраняване на повредата. 
Гаранцията важи само при представена фактура и оригинална гаранционна карта. 

 

 
СПИСЪК НА 

ПРОВЕДЕНИТЕ 
ГАРАНЦИОННИ 

РЕМОНТИ Дата на 
постъпване в сервиза 

Описание на дефекта Дата на 
предаване на 

клиента 

Подпис на 
лицето, 

извършило 
ремонта 

    

    

    

    

    

Гаранционният срок на изделието е 36 месеца за горелката, но 12 месеца за запалката от деня на продажбата от 
търговската мрежа, при условие, че са спазени всички изисквания за правилен монтаж и експлоатация. 

 

 
МОНТАЖЪТ Е ИЗВЪРШЕН ОТ: 
Фирма:........................................................................................................................................................................... 
Адрес:............................................................................................................................................................................. 
Монтажник:................................................................................................................................................................... 

 
Системата е изпълнена в съответствие с изискванията за безопасна експлоатация. 
Извършен е запуск и проба. 
Монтажник:............................................................................... 

 
 

Горелката е предадена в изправност на купувача: 
............................................................................................ 

(име, презиме и фамилия на купувача) 

адрес: ......................................................................... 
от фирма:.................................................................... 

гр.:............................................................................... 
с фактура № ………………………от................................... 

(дата на продажбата) 

КУПУВАЧ:........................ ПРОДАВАЧ:........................ 
(подпис) (подпис и печат) 

mailto:pelletburner@abv.bg


Ръководство за експлоатация ПЕЛЕТНА ГОРЕЛКА SPPB 

„МАКС 4М“ ООД 
5100 Горна Оряховица, ул. Иван Момчилов 4А 

E-mail:  pelletburner@abv.bg 

Тел: 0879990542 

0879593339 - се рвиз  

28 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Изделие модел: 
Пелетна горелка…………………………………………………….. 
( Pellet burner) 

 
Дата на производство:.............................................. 
(Year of manufacture) 

 

 
Фабричен номер:...................................................... 
(Serial Number) 

 

 
Проверил ОТК:.......................................................... 
(QS passed) 

 
печат 

(stamp) 
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