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Техническа Поддръжка

+359 878700840
selling@prity-eu.com

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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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
PPB50
PPB33
PPB20

Designation
За пелетна горелка 50kW
За пелетна горелка 30kW
За пелетна горелка 20kW

Валидност на документацията за посочените варианти:
Ако не е указано друго, информацията в тази документация е валидна за посочените варианти.
Пелетната горелка PPB20/30/50 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.

1.3.

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.

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.

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

Опасност от нараняване!
Указват нисък риск и потенциално опасни ситуации, които ако не бъдат избегнати, може да доведат до
леки или средни наранявания.

Опасност от увреждане на имущество!
Указва потенциално опасна ситуация, която ако не бъде предотвратена може да доведе до увреждане на
имущество!

Увреждане на имущество от електростатично разреждане!

Указва потенциално опасна ситуация, при която, ако не бъде предотвратена 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.

Правна рамка

4 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.

5 Квалификация на персонала
Всички действия, свързани с инсталирането, окабеляването и програмирането на пелетнта горелка PPB трябва
да бъдат извършвани от квалифицирани специалисти, притежаващи необходимите познания. Специалистите трябва
да бъдат запознати със специфичните особености на устройството и приложимите национални стандарти.
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6 Използване на Пелетна горелка PPB20/33/50 в съответствие с
приложимите разпоредби.
Пелетната горелка PPB e предназначен за вграждане и не може да бъде използван без извършване на
допълнителни действия за покриване на действащите регионални и национални норми.
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 котли. 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.

7 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.

Съвет за безопасност (Предпазна мярка)

2.2.

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.
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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.

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.

Използване на пелети!
2:2014

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.

„МАКС 4М“ ООД

5100 Горна Оряховица, ул. Иван Момчилов 4А

E-mail: marketing@prity-eu.com
Тел.:0879990 542

6/25

Ръководство за експлоатация

3.

МОДЕЛ PPB30

Описание на устройството

Smart pellet controllеr(SPC) за PPB20, PPB33, PPB50 е мултифункционален електронен контролер,
представляващ съставна част от общата система за управление и автоматизация „Smart Home”. Предназначен за
реализация и гъвкаво управление на сложни състеми от задвижващи механизми и устройства, посредством отчитане
и анализ на постъпили входни сигнали по зададени конкретни алгоритми. Към него директно се включват всички
необходими датчици и механизми. Възможността за комуникация между контролери и устройства от серията Smart
Ctrl-V1, практически предоставя възможност за отчитане анализ и управление на всякакъв тип системи и инсталации.
Контролера от серията Smart Ctrl-V1, е базиран на процесорно решение позволяващо инсталиране на базисен софтуер
за изпълнение на алгоритми по зададени конкретна задача. Възможността за обновяване на системата във всеки
един момент, позволява оптимизация на алгоритмите, както и добавяне на нови функционалности.
Достъпът до възможностите на контролера е възможен с дисплей от серия Smart D-V1, както и през компютър
посредством специализиран софтуер, също така и през интернет в зависимост от избран метод на връзка (WI-FI или
3G) с отдалечен сървър.
Благодарение на удобните менюта специално разработени по зададени изисквания, настройката на всички
работни параметри Smart Ctrl-V1, лесно може да се адаптира към всички изисквания и системи.

Електронен контролер

Контролерът е многофункционален електронен микропроцесорен контролер, който реализира алгоритъм за
управление на пелетен котел / камина / горелка. Конкретното приложение на контролера се определя от
типа/версията на програмирания в паметта конфигурационен файл.
Конфигурирането на контролера се осъществява чрез настройка на параметри на процес. Настройката може
да бъде направена чрез интуитивно меню от дисплея или чрез специализиран софтуер, инсталиран на компютър.
Контролерът може да бъде вграждан в пелетни котли / камини / горелки, които са с изпълнителни механизми
както следва:
• Захранващ шнек
• Дозиращ шнек
• Вентилатор за горивен въздух
• Вентилатор за димни газове
• Почистващ вентилатор
• Запалка(нагревател) с мощност до 1,5kW;
• Циркулационна помпа отопление
• Циркулационна помпа/трипътен вентил битова гореща вода
*Всички изходи на контролера могат да бъдат преконфигурирани в съотвествие с конктретно техническо решение на
производителя, чрез инсталиране на специализиран фърмуер.
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Функционалност:
Контролерът осигурява:
Предварително продухване /почистване/ на горивната камера
Контрол за изгасване на пламъка
Процесен контрол на интезивността на горенето.
Визуална и звукова сигнализация за изпълнение на програмата, представена на ярък дисплей с текст и
графика.
Възможност за управление на външни устройства
Контрол за неработещ вентилатор
Контрол за счупено стъкло или отворена врата
Контрол за обратен пламък
Автоматично управление на мощността в режим ON/OFF и три степенна модулация, с възможност за
ограничаване на мощността.
Автоматично дозиране на количеството гориво;
Автоматично задействане на захранващ /външен/ шнек
Корекция на горивния въздух
Интегриран електрически предпазител
Потребителски интефейс:
Контролерът се окомплектова с операторски панели SmartD-V1 и Smart-DT, които осигуряват лесен и
интуитивен контрол върху работата на камините и горелките.
На дисплея се изобразява голям обем информация, която се представя с графични символи и текст.
- Текущо време – час и дата
- Натрупани аварийни съобщения или връзка с компютър
- Температура на водата в топлообменника
- Зададена температура
- Режим на работа
- Текущо състояние
В операторския панел са интегрирани: за SmartD-V1 четри механични, а за SmartDТ-V1 – четери сензорни бутона за
включване и изключване на устройството, придвижване по менюто и промяна на параметри. За осигуряване срещу
нежелани действия, някои от основните функции на контролера са достъпни след продължително задържане на някой
от бутоните или въвеждане на парола за достъп.
Детайлна информация е предоставена в Инструкция за експлоатация - раздел 4. Операторски панел.
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3.1. Технически данни:
Описание

Параметри

Мощност

10 ~50 kW

Консумация на пелети
P1

Степен първа

2 kg/h

P2

Степен втора

7 kg/h

P3

Степен трета

10 kg/h

Консумирана електрическа мощност при запалване

0,4 kW

Консумирана електрическа мощност при горене

0,1 kW

№

Описание

Параметри

1.

Захранване:

230Vac +10% 50Hz

2.

Консумация на контролера

<3W

3.

Часовник за реално време

RTC closck, calendar

4.

Акумулаторна батерия, автономия >2 години;

3V

5.

Максимално сечение на присъединяваните проводници

2.5mm2

6.

Допълнително захранване за сензори

12V DC

7.

Връзка към сериен интерфейс (PC)

RJ 11(4p)

8.

Връзка към сериен интерфейс (Дисплей)

RJ 11(6p)

9.

Входове за сензори

TC

Датчик за димни газове

TC, type K), tmax=650°C

RT

Стаен термостат

NTC 10kΩ/ON/OFF, tmax=150°C

IRS

Фоторезистор

type QRB1

RB

Датчик за обратно горене

KSD250V - 70°C /10A

B

Датчик температура водна риза

NTC 10kOhn tmax=150°C

DHW

Датчик температура битова гореща вода

NTC 10kOhn tmax=150°C

HALL

Енкодер

Hall сензор

Pressure

Трансмитер за диференциално налягане

dP = -50 to+50 Pa

LED/PHT

Датчик за ниво на пелети (IR бариера капацитивен сензор);

IR-LED/PHT

10.

Изходи за изпълнителните механизми

FM

Резерв (мотор/ON/OFF и др)

230V / 300W (exp 500W)

EGF

Вентилатор

230V / 300W (exp 500W)

EXF

Шнек външен

230V / 300W (exp 500W)

FEED

Дозиращ шнек

230V / 300W (exp 500W)

PUMP

Помпа отопление

230V / 300W (exp 500W)

DHWP

Помпа БГВ

230V / 300W (exp 500W)

CLE

Вентилатор почистващ

230V / 300W (exp 500W)

ING

Нагревател

230V, max 1500W

* Всички изходи на контролера могат да бъдат преконфигурирани в съотвествие с конкретно техническо
решение чрез инсталиране на специализиран фърмуер.

3.2. Схема на свързване:
„МАКС 4М“ ООД

5100 Горна Оряховица, ул. Иван Момчилов 4А

E-mail: marketing@prity-eu.com
Тел.:0879990 542
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DHW

Температура
вода БГВ

FM

B

Температура
вода камината

Резерв

EGF

Oбратно
горене

M
M

Вентилатор

M

Шнек външен

M

Дозиращ шнек

ING

CLE

Наличие
на огън

RB

NTC 10k

Стаен
термостат

IRS

NTC 10k

RT
70°C

TC
фотосонда

Термодвойка

Pellet Burner Ctrl V1

BULTRAF

DHWP PUMP FEED

3.3.
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Помпа отопление
Помпа БГВ
M

Вентилатор почистване
Нагревател

Реле
250V/10А

Енкодер на
обороти
Вакуум
сензор

foto
Сензор за
пълнене
с петлети

LED PHT

led

RJ11/4

battery
3V

RJ11/6

ВРЪЗКА С КОМПЮТЪР

power

L N
~ 230 V

ВРЪЗКА С ДИСПЛЕЙ

Опции:
№

Описание

1.

Операторски панел

HMI/V1

2.

Сензорен панел

Be150302

3.

Софтуер

SPC/W/A/B

4.

Wi-Fi модул

wi-fi

5.

GSM модул

3G

6.

Комуникационен кабел към USB port

USB Com

7.

Отдалечен достъп

Data Server

8.

Мобилна версия

SPC/App

* възможно включването на няколко едновременно работещи операторски или сензорни панела.
** за връзка с Data Server е необходим wi-fi или 3G модул, който се монтира на Операторския панел.
*** към един операторски панел ( сензорен панел ) може да се включва само един wi-fi или 3G модул.

„МАКС 4М“ ООД

5100 Горна Оряховица, ул. Иван Момчилов 4А

E-mail: marketing@prity-eu.com
Тел.:0879990 542
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4.
Размери на
горелката.

„МАКС 4М“ ООД

5100 Горна Оряховица, ул. Иван Момчилов 4А

E-mail: marketing@prity-eu.com
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Принципна схема.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Табло за управление
Вход за пелети
Фланец за закрепване с уплътнител
Горивна камера с нагревател и скара
Корпус на горелката
Предпазители
Изводи за захранване и управлление на
периферни устройства

„МАКС 4М“ ООД

5100 Горна Оряховица, ул. Иван Момчилов 4А

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Главно захранване
Захранване шнек
Тръба с шнек
Мотор-редуктор
Захранващ кабел шнек
Термоустойчив маркуч
Стойка

E-mail: marketing@prity-eu.com
Тел.:0879990 542
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6.

Инструкция за монтаж.

6.1.

Свързване към бункера с пелети:

МОДЕЛ PPB30

Пелетите се складират в бункер, в който се поставя тръбата на шнека под ъгъл около 45 градуса. В случай,
че тръбата е поставена под по-голям ъгъл, има вероятност шнекът да блокира вследствие на затормозено
придвижване на пелетите. Ако това се случи, повторното пускане трябва да се направи след ръчно изпразване на
тръбата от блокиралите пелети.
Шнекът черпи пелети от бункера, дозира ги и ги пропуска към горивната камера. Там вследствие на горенето се
затопля циркулиращата в отоплителната инсталация течност. Горивните газове се извеждат в атмосферата чрез комина.
Работата на пелетната горелка се управлява от многофункционален електронен контролер.

6.2. Свързване към котела: Горелката е предназначена за работа с отоплителен уред, в чиято горивна
камера се поддържа подналягане /тяга на комина/ поне 20 Ра.
Котелът се разполага така, че да има достатъчно място за чистене, отстраняване на саждите пепелта от
горелката , горивната камера и тръбите за изгорели газове. Горелката се поставя в отвора на вратата на горивната
камера със съответното уплътнение. Закрепва се с болтове и гайки. Връзката между горелката и котела трябва да бъде
добре уплътнена с цел да не се получи изтичане на изгорели газове в помещението. При монтиране горелката да е в
хоризонтално положение. Маркучът за подаване на пелети трябва да бъде изпънат и връзките трябва да бъдат
затегнати.

6.3.

Свързване към електрическата мрежа: След като горелката е монтирана към котела, техникът

трябва да я свърже към управлението и след това да я включи в електрическата мрежа.

Свързването да се извърши от правоспособен електротехник, като се обърне особено внимание към
защитното заземяване на устройството.
Силови (230V). Внимание! Високо напрежение!
POWER – Мрежово захранване – 220V ±10%. Вземете необходимите мерки за спазване на позицията на
фазата (L);
Ако захранващия кабел на горелката се повреди, той трябва да бъде подменен само от квалифицирано лице.

6.4.
Свързване на външни устройства към контролера: Подвързването на външните устройства се
осъществява с помощта на редови винтови клеми. Максимално сечение на проводника 2,5мм2. За яснота при
подвързване и предотвратяване на погрешно свързване всички входове са изведени от лявата страна на контролера, а
всички изходи – от дясната. Специализираните външни устройства – дисплей, персонален компютър, датчик за
обороти се се подвързват на индивидуални терминали, които не позволяват погрешно свързване.
Описание на входовете и изходите
Силови (230V). Внимание! Високо напрежение!
CLE – Почистващ вентилатор. Захранване на високонапорен допълнителен вентилатор за почистване на
горелката/камината;
DHWP – Помпа/трипътен вентил за битова гореща вода. Захранване на циркулатор или трипътен вентил на
кръг за подготовка на битова гореща вода;
PUMP – Циркулационна помпа. Захранване на циркулатор на основен отоплителен кръг;
EXF – Външен захранващ шнек. Захранване на външен извеждащ шнек за пелети.
FM – Резерв;
Оперативни:
TC – Термодвойка тип „К“, за измерване на температура на димите газове.
RT – Стаен термостат, Нормално отворен контакт или NTC 10K температурен сензор.
B – Сензор за температура на работния флуид (водата), NTC 10K за измерване на температура на водата
във водната риза на камината/котела.
DWH – Сензор за температура на битова гореща вода. NTC 10K за измерване на температура на водата във
водосъдържателя за битова гореща вода.
Pressure – Датчик за разреждане/налягане. Диференциален трансмитер за налягане с висока
чувствителност. При измерване на вакуум – подвържете гъвкавия шланг на левия щуцер.
PC – Комуникационне порт за връзка с компютър. Използвайте комуникационен кабел USB Com.
OP – Операторски панел. Порт за подвързване на операторски панел.

6.4.

Свързване на шнека за подаване на пелети: Разположете шнековия транспортьор така, че да

може да взима свободно пелети от бункера.

„МАКС 4М“ ООД

5100 Горна Оряховица, ул. Иван Момчилов 4А

E-mail: marketing@prity-eu.com
Тел.:0879990 542
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Шнековият транспортьор се захранва електрически с помощта на щепсел. Първоначалното му напълване се
осъществява автоматично при стартиране на горелката.
Работното състояние на шнека захранващия кабел е включен в щепселът към предназначения за това контакт в
корпуса на горелката, откъдето се управлява по определен алгоритъм .

6.4.
Свързване на стаен термостат: Ако към горелката е включен стаен терморегулатор , да се
провери дали зададената му температура не е по-малка от тази на помещението в което е монтиран. При липса
на стаен термостат – поставете мост!

7.

Операторски дисплей.
Операторския дисплей служи за визуализация и настройки на параметрите на пелетния контролер. На него
са разположени четири бутона за управление.

•

„Enter“ (Start/Stop) бутона има двойна функционалност:

- Продължително задържане - натискане и задържи повече от 3сек. стартира или спира на камината.
- Еднократно натискане - потвърждава избраната функция или стойност при работа с менюто.

•

„BACK“ бутона при натискане в основния екран зарежда менюто на контролера, а при работа в
структурата на менюто връща едно ниво нагоре без потвърждаване.

•

С бутоните „ ↑↓ “ се премества курсора по иконите на менюто и се задават стойности на параметрите.
Основен екран:
Аларма

Време
Състояние

Таймер

11:25

!

E

Готовност

Дата

15.03.2015

23 C
80 C
60 C

60 sec

Tемпература на водата
Зададена температура към
отоплителната система
Моментна температура на БГВ

На ниво „Основен екран“ с бутоните „ ↑↓ “ се променя зададената температура на водата в отоплителната
система.

8.

Режими на работа:
На потребителя е осигурена възможност за избор между четири режима на работа:
- Отопление;
- Отопление с паралелно производство на битова гореща вода
- Отопление с приоритет на производството на битова гореща вода
- Летен режим – производство на битова гореща вода

*Към всеки от режимите може да бъде активира опция „Соларен контролер“ (диференциален термостат) /опция/
Контролерът управлява камината/котела в съответствие с избрания от потребителя режим на работа и
необходимостта от подаване на топлина. Осигурява автоматично управление на мощността.

Последователност на процесите:
„МАКС 4М“ ООД

5100 Горна Оряховица, ул. Иван Момчилов 4А

E-mail: marketing@prity-eu.com
Тел.:0879990 542
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11:25

!

E

Готовност

15.03.2015

23 C
80 C
60 C

60 sec

15.03.2015

Старт

11:25

23 C
80

60 sec

МОДЕЛ PPB30
Готовност

Горелката е в готовност за работа.
Не е подадена заявка за работа.
Необходими условия за преминаване в следващ режим:
* Команда за старт на горелката: Натискане и задържане на бутон
Старт за по-вече от 3 сек.
*При режим Отопление – да е затворена веригата на стайния
термостат (RT)
* При избран режим Отопление – температурата на водата в системата
да е по-ниска от (зададената – хистерезиса),
* При избран режим с производство на БГВ – температурата във
водосъдържателя да е по-ниска от (зададената - хистерезиса)

Запалване на горелката.

При задържане на бутон Start/Stop за по-вече от 3sec стартира
автоматичен процес на работа.
* включва се вентилатора на максимална мощност за почистване на
камината за време, зададено с параметър;
* едновременно с това се включва външен шнек за първоначално пълнене
(ако е подвързан такъв) и датчикът за ниво на пелети отчита, че няма
налични в тръбата на горелката.
* След изтичане на програмираното време се включва нагревател;

Запалване

15.03.2015

Запалване

11:25

23 C

60 sec

„МАКС 4М“ ООД

80

В режим запалване:
*Зарежда максимално време за цикъла на запалване (параметър);
*Намалява мощността на вентилатора, до стойност, зададена с
параметър.
*Стартира дозиращия шнек за първоначално запълване с пелети на
горивната камера (времето се определя с параметър)
Условие за преминаване към следващ режим:
*Фотосондата отчита наличие на запален огън (задава се с параметър).
Успешно запалване. Изключва нагревател. Преминава в режим
<Разгаряне>;
*Изтичане на време за запалване – неуспешно запалване. Стартира
повторно режим Запалване с намалено количество пелети.
*След брой неуспешни запалвания (задават се с параметър) , изключва
нагревател и преминава в режим <Почистване>

5100 Горна Оряховица, ул. Иван Момчилов 4А

E-mail: marketing@prity-eu.com
Тел.:0879990 542
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15.03.2015

Разгаряне

11:25

23 C
80

60 sec

15.03.2015

P1
Модулация

11:25

23 C
80

60 sec

15.03.2015

11:25

23 C

STOP

Спиране

80

60 sec

15.03.2015

Почистване

11:25

23 C

МОДЕЛ PPB30
Разгаряне

Преходен режим за установяване на стабилен горивен процес.
*Зарежда време за режима (параметър)
*Мощността на вентилатора се задава с параметър;
*Времето за работа и покой на захранващия шнек се задава с параметър;
Условие за преминаване към следващ режим:
*изтичане на зададеното време
*Следи параметрите на дотосондата. При спадане под праг – авария
„Изгаснал пламък“, преминава в режим <Почистване>
*Следи температура на водата в системата. При преминаване на праг
(параметър) включва циркулационна помпа.
*Следи показание на входа за обороти на вентилатора. При стойност под
100 об/мин. задейства аларма.
Режим <Модулация> Тристепенно управление на топлинна мощността на
горелката (Р1,Р2,Р3) и режим (Тлеене) при който горелката се поддържа в
състояние на готовност за модулация при необходимост. Тлеенето
ережим който се настройва по време , ако до изпичане на времето за
„тлеене“ не се появи заявка за модулация горелката преминава във режим
„Спиране“. Контролерът определя мощността на камината в зависимост
от температурната разлика между зададената и текущата
температура на водата в системата.
За всяка степен на модулация са зададени параметри, които осигуряват
качествен горивен процес при различната степен на интензивност на
горенето – съответно генериране на различна топлинна мощност .
* Мощността на вентилатора се определя с параметър за всяка степен
на модулация;
Времето за работа и покой на шнека се определя също с параметър за
всяка степен на модулация;
*Следи параметрите на фотосондата. При спадане под праг – авария
„Изгаснал пламък“, преминава в режим <Почистване>
*Следи температура на водата в системата. При преминаване на праг
(параметър) включва циркулационна помпа.
*Следи показание на входа за обороти на вентилатора. При стойност под
100 об/мин. задейства аларма.
*При спряла горелка преминала през режим „Тлеене“ следи
температурата на водата в системата. При падане под зададената
стойност на хистерезиса горелката се стартира отново (Режим ЕКО)
Режим <Спиране>: контролирано изгасяне на горелката.
*вентилаторът и захранващият шнек работят с параметри като в
режим на модулация P1;
За преминаване към режим <Спиране> има три опции:
Натискане и задържаме бутон Start/Stop в продължение на 3 сек.
EКO режим - достигната е зададената температура –
горелката спира и стартира сама при падане на температурата
на водата под (зададена температура - хистерезис)
Аварийно спиране поради настъпило събитие при което се
извежда Аларма.
Условие за преминаване към следващия режим:
*Показанията на фотосондата да паднат под праг, зададен с параметър.

Режим <Почистване> Активира се при изтичане на зададено време за

почистване на всяка от степените на модулация. Почистване се активира
и след приключване на режим <Спиране> – или при възникнала авария.
*Вентилаторът работи на пълна мощност до изтичане на зададеното
време за режима.

80

60 sec

„МАКС 4М“ ООД
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Структура на главното меню
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Аварии

Контролерът на горелка PPB20/30/50 реализира приоритетен паралелен процес на следене за настъпили
аварийни ситуации. Авариите се индикират със звуков
сигнал и съобщение на контролния панел.
! E
,която информира за настъпвала аварийна ситуация.

По средата на екрана остава активирана икона
За да видите последните аларми или да изчистите алармените съобщение, използвайте съответното меню.
В случай на авария изгасете горелката, премахнете причината за аварията и стартирайте отново горелката в
съответствие с процедурите.
Алармите, които може да бъдат изписани на контролния панел, евентуалните причини за тяхното настъпване
и възможните варианти за тяхното отстраняване са описани по-долу:
АВАРИИ – АЛАРМЕНИ СЪОБЩЕНИЯ
СЪОБЩЕНИЕ
Прекъснато захранване

АВАРИЯ

ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ

ДЕЙСТВИЯ

Прекъсване
на
захранването.
Горелката продължава да
работи
в
режим
на
„модулация“, като извежда
само съобщението

Кратковременно
Проверка на мрежовото
прекъсване
на захранване на горелката.
захранването,
но
фотосензора
отчита
наличие на огън
Няма захранване по време
на работа

Прекъсване
на
захранването
Горелката е минала през
режим „почистване“ и е в
състояние „Готовност“

Няма захранване по време Проверка на мрежовото
на работа. Фотосондата не захранване на горелката.
отчита
огън
при
последващо включване на
захранването.

Изгаснал огън

Фотосондата
отчита - лош горивен процесите
параметри над зададения - липса на пелети
праг по време на работа. - некачествени пелети
Горелката преминава в
режим <Спиране>

Проверете за наличие на
пелети
Проверете настройките на
режима на горене

Неуспешно запалване

Настъпва при изтичане на Повреден нагревател
времето за запалване и Некоректни
настройки.
съответния брой повторни Некачествени пелети
опити

Почистете
горивната
камерата.
Проверете нагревателя
Проверете настройките

Повреден
датчик
температура на водата

за Настъпва при повреда на
датчика за температура
водата.
Горелката
преминава
в
режим
<Спиране>

Повреда в датчика
температура
Прекъснати
връзки
датчика
Повреда в контролера

за Процедура за изпълнение
от
сервизен
на техник!Подменете датчика
Подменете контролера

Повреден
датчик
температура БГВ

за Настъпва при повреда на
датчика за температура на
БГВ. Горелката преминава в
режим <Спиране>

Повреда в датчика
температура
Прекъснати
връзки
датчика
Повреда в контролера

за Процедура за изпълнение
от
сервизен
на техник!Подменете датчика
Подменете контролера

Повреден вентилатор

Настъпва при повреда или
спиране на вентилатора.
Горелката преминава в
режим <Спиране>

„МАКС 4М“ ООД

5100 Горна Оряховица, ул. Иван Момчилов 4А

Повреда във вентилатора
Промяна на параметрите
Повреда в датчика за Подменете вентилатора
обороти на вентилатора.
Подменете датчика
Повреда в контролера
Подменете контролера
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11. Фабрични настроки:
№

Параметри

МОДЕЛ PPB30
Стойност

Граници

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Заплаване
Продължителност
Вентилатор
Първоначално пълнене
Шнек подаване
Шнек интервал
Вънчен Шнек
Сензор Пламък вкл.
Сензор Пламък изкл.
Повторение
Повт. Запълване
Темп. Изходящи газове
dT

60 sec ÷ 1000 sec
20% ÷100%
20 sec ÷ 150 sec
1 sec ÷ 5 sec
5 sec ÷ 120 sec
10 sec ÷ 150 sec
0 ÷ 600
0 ÷ 600
0÷3
20 sec ÷ 150 sec
30 ⁰С ÷ 60 ⁰С
5 ⁰С ÷ 15 ⁰С

13.
14.
15.
16.

Разгаряне
Продължителност
Вентилатор
Шнек подаване
Шнек интервал

30 sec ÷ 1000 sec
20% ÷100%
1 sec ÷ 5 sec
5 sec ÷ 120 sec

17.
18.
19.
20.
21.

Модулация P1
Вентилатор
Шнек подаване
Шнек интервал
Темп. Разлика dT
Интервал на почистване

20% ÷100%
1 sec ÷ 5 sec
5 sec ÷ 60 sec
0 ⁰С ÷ 20 ⁰С
1 sec ÷ 120 sec

22.
23.
24.
25.
26.
27.

Модулация P2
Вентилатор
Шнек подаване
Шнек интервал
Темп. Разлика dT
Интервал на почистване

20% ÷100%
1 sec ÷ 5 sec
5 sec ÷ 60 sec
0 ⁰С ÷ 20 ⁰С
1 sec ÷ 120 sec

28.
29.
30.
31.
32.

Модулация P3
Вентилатор
Шнек подаване
Шнек интервал
Темп. Разлика dT
Интервал на почистване

20% ÷100%
1 sec ÷ 5 sec
5 sec ÷ 60 sec
0 ⁰С ÷ 20 ⁰С
1 sec ÷ 120 sec

33.
34.
35.
36.
37.

Модулация P0 (Тлеене)
Вентилатор
Шнек подаване
Шнек интервал
Темп. Разлика dT
Интервал на почистване

20% ÷100%
1 sec ÷ 5 sec
5 sec ÷ 60 sec
0 ⁰С ÷ 20 ⁰С
1 sec ÷ 120 sec

38.
39.
40.

Почистване
Начално почистване
Загасяне
Авто почистване

41.

Температури
Котел температура

„МАКС 4М“ ООД

5100 Горна Оряховица, ул. Иван Момчилов 4А

30 sec ÷ 600 sec
100 sec ÷ 1500 sec

40 ⁰С ÷ 85 ⁰С
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42.
43.
44.

Хистерезис
БГВ температура
Хистерезис

2⁰С ÷ 10 ⁰С
30 ⁰С ÷ 70 ⁰С
2⁰С ÷ 10 ⁰С

45.
46.
47.
48.

Водна помпа
Вкл. температура
Хистерезис
Вкл. Температура БГВ
Хистерези

30 ⁰С ÷ 70 ⁰С
2⁰С ÷ 10 ⁰С
30 ⁰С ÷ 70 ⁰С
2⁰С ÷ 10 ⁰С
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12. 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 24 месеца от деня на продажбата от търговската мрежа, при условие, че
са спазени всички изисквания за правилен монтаж и експлоатация.
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