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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, 
Поздравяваме Ви за избора на газовия отоплителен уред за централно отопление, производство на фирма termet 

 
Вие сте закупили висококачествен съвременен уред от нашата серия стенни газови котли. Ние сме убедени, че нашето изделие ще Ви 
служи дълго и надеждно. При неговото обслужване е необходимо да се спазват определени правила, за това във Ваш интерес е 
внимателно да се запознаете с инструкцията по експлоатация и да спазвате всички указания, дадени в нашето ръководство. 
 
Спазвайте инструкцията през целия период на експлоатация. 

 
ВАЖНО : 
 

• Прочетете това ръководство преди да монтирате и стартирате котела. 
• Това ръководство е неразделна част от оборудването на котела. То трябва да се пази през целия период на работа на котела. В 

него се съдържа всички изисквания за безопастността по време на монтаж , поддръжка и експлоатация на продукта, които 
трябва да се спазват. 

• Котелът е сложен уред , който съдържа множество електронни и механични компоненти.  
• Надеждната работа на уреда в голяма степен зависи от правилния монтаж и настройка на съответните инсталации, с които е 

свързан, като : 
- газова инсталация, 
- коминна инсталация, 
- отоплителна инсталация, 
- инсталация за битова гореща вода. 

• Коминната инсталация за димни газове на котлите трябва да е изградена от отделни тела , като всички елементи на 
инсталацията отговарят на действащите норми и изсиквания , покривайки изискванията на котела посочени в раздел 3.8 на това 
ръководство. 

• Коминната инсталация на котела трябва да бъде плътна , като не се допуска пропуск на изгорели газове между отделните й 
елементи , което може да доведе до навлизане на вода от конденз в котела и да го увреди .Производителят не носи отговорност 
и не поема гаранция за вреди и неправилно функциониране на котела в следствие на горе описната причина. 

• Монтажа на котела, трябва да се извършва само от квалифициран персонал. След монтаж да се провери 
херметичността на връзката към газовата инсталация. 

• Котела трябва да се монтира в завършено помещение, след приключване на всички строителни процеси. 
• Чистотата на въздуха в помещението в което е монтиран котела, трябва да отговаря на изискванията за въздуха в помещение 

обитавано от хора.  
• Необходимо е да се монтират подходящи филтри на входящите връзки от инсталациите за газ и отопление към котела. 

Филтрите не са включени в комплекта на котела . 
• Технологични схеми на свързване на котела към сградните инсталации са показани на фиг. 3.5.1.  
• Дефекти на котела , причинени от липста на филтри на отоплителната и газоснабдителната инсталации не се покриват от 

гаранцията на продукта .  
• Преди подвързване на котела към отоплителната инсталация, същата трябва да е промита и чистотата на водата в нея да 

отговаря на чистота на вода за битови нужди . 
• За предотвратяване на натрупването на котлен камък и последващо запушване на топлообменника , е необходимо : 
       - отоплителната инсталация да няма пропуски и да се избягва нейното периодично допълване с вода, 
       - да се провери твърдоста на водата и ако тя е над 15 On е необходимо да се монтира допънителен омекотител за вода 
       - писменно потвърждение за извършен тест за твърдост на водата ; при липса на такъв всяко запушване на топлообменника с 

котлен камък няма да се покрива от гаранцията на продукта 
• Процеса на стартиране и настройка на котела , както и неговото сервизиране  и  поддръжка трябва да се извършва само от 

оторизиран от производителя сервиз. 
• Не се допуска работата на деца с котела .  
• Не извършвайте каквито и да е било промени или сервизни дейности по котела сами , а се обърнете към оторизирания за това 

севиз. 
• Да не се покриват вентилационните отвори . 
• Да не се съхраняват в близост до котела, каквито и да е било агресивни ,лесно запалими и корозионни течности и газове. 
• Производителят не носи отговорност за щети причинени от неспазване на ръководството за мотаж и експлоатация  . 
• Производителят не поема гаранция на котли , които са монтирани от неоторизирани от него лица.  
• Спазването на всички препоръки , изисквания и предписания в това ръководство гарантират правилната и надежна работа на 

котела. 
 
Ако усетите мирис на газ: 

- не използвайте каквито и да е било уреди, ключове, контакти и др., които биха причинили искра, 
- затворете главния захранващ кран на газовата инсталация, 
- отворете всички врати и прозорци,  
- свържете се с Вашия доставчик на газ . 

При проблем и отказ на работата на котела : 
-  изключете котела от ел.захранването,  
- затворете главния захранващ кран на газовата инсталация, 
- прекъснете захранването с вода и ако има риск от замръзване, източете водата от котела и цялата отоплителна инсталация  
- прекъснете водозахранването при откриване на теч по иснталациите, поради възможнот от наводняване, 
- свържете се с ОТОРИЗИРАНИЯ от производителя сервиз. 
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1. УВОД 
Газовите двуконтурни кондензационни котли са предназначени за отопление на помещения и производство на битова 
гореща вода /БГВ/. 
 
Настоящата инструкция описва газовите отоплителни уреди от типа ECOCONDENS CRYSTAL - двуконтурни, 
предназначени за отопление на помещения и производство на БГВ с пластинчат топлообменник. 
 
тип ECOCONDENS CRYSTAL-50 COMBI 
 
както и уреди от типа ECOCONDENS CRYSTAL - едноконтурни, предназначени за отопление на помещения и 
производство на БГВ в отделно подключени бойлери. Подключването на уредите за съвместна работа с бойлери за БГВ 
трябва да се извършва само от оторизиран сервиз. 
 
тип ECOCONDENS CRYSTAL-50 SYSTEM 
 
Уредите ECOCONDENS CRYSTAL черпят въздуха, необходим за горенето, извън помещението, в което са монтирани и 
продуктите на горенето се отвеждат извън сградата – при вид на инсталацията: С13, С43, С53, С63, или черпят въздух, 
необходим за горенето, от помещението, ако отговаря на изискванията (законови предписания) – вид на инсталацията B23 
 
Повече информация, относно начина на изпълнение, виж в т. 3.8 и съответстващите нормативи. 
 
2. ОПИСАНИЕ НА КОТЕЛА 
2.1. Техническа спецификация 
2.1.1 Технически характеристики 
 
• Електронна плавна модулация на пламъка на горелката за отопление /ц.о./ и битова гореща вода –БГВ; 
• Електронно запалване с йонизационен контрол на пламъка; 
• Възможност за настройка на мощността на уреда; 
• Регулиране на температурата на водата за отопление и БГВ; 
• Функция на плавно запалване; 
• Стабилизиране на налягането на входящата газ; 
• Предназначен за работа в затворена отоплителна система. 
 
2.2. Конструкция и техническа спецификация 
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Сх. 2.2.1.1. Елементи на комбиниран двуконтурен котел ECOCONDENS CRYSTAL50 COMBI 
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Сх. 2.2.1.2. Елементи на едноконтурен котел само за отопление ECOCONDENS CRYSTAL 50 SYSTEM 
 

2.2.1. Основни елементи на котела 
Легенда към схема 2.2.1.1 ÷ 2.2.1.2 
  5.   Вентилатор  
  7.   Помпа 
  8.   Газов клапан 
  9.   Електрод, контролиращ пламъка 
10.   Запалителен електрод 
11.   Горелка 
12.   Трипътен вентил 
13.   Пластинчат топлообменник  
15.   Ограничителен термостат за защита от прегряване 
на отоплителната вода 
16.   Ограничител за температурата на изгорелите газове 
17.   Разширителен съд 

18.   NTC датчик за температурата на отоплителната вода 
19.   Датчик за налягане на отоплителната вода 
20.   Обезвъздушител 
21.   Пластинчат топлообменник за БГВ 
22.   Кран за пълнене на инсталацията   
25.   Предпазен клапан - 3 bar,  
26.   Датчик за поток на БГВ  
27.   Датчик NTC за температурата на БГВ 
28.   NTC датчик на възвратната вода за отопление 
29.   Сифон 
30.   Смесителен клапан 
33.    Дренажен кран 

 

  
  Двуконтурен котел  Едноконтурен котел 
 
 
2. Избор на температурата (отопление)  3. Дисплей, показващ температурата на топлата вода, БГВ и кодове на грешки 
4. Контролен панел   6. Избор на температурата (БГВ)  
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A Захранване на отоплителната система  A Захранване на отоплителната система 
B Вход на студена вода B Вход на студена вода 
C Газ C Газ 
D Битова гореща вода D Битова гореща вода 
E Възвратна вода от отопление E Възвратна вода от отопление и бойлера 
K Отвеждане на конденза K Отвеждане на конденза 

 
2.2.1.3. Схема на работата на комбиниран котел и котел само за отопление свързан с допълнителен бойлер за БГВ 

 
2.2.2. Технически характеристики 

ПАРАМЕТРИ Единица 

ЕДНОКОНТУРЕН КОТЕЛ САМО 
ОТОПЛЕНИЕ 

ДВУКОНТУРЕН КОТЕЛ (ОТОПЛЕНИЕ 
+ БГВ) 

50 50 
Размери 

ЕНЕРГИЙНИ ПАРАМЕТРИ 
Отоплителен кръг 

Номинална топлинна мощност 
за t=80/60oC (модулирана) kW 5,5 ÷ 45,0 5,5 ÷ 45,0 

Номинална топлинна мощност 
за t=50/30oC (модулирана) kW 6,1 ÷49,7 6,1 ÷49,7 

Номинално топлинно 
натоварване kW 5,7 ÷ 46,2 5,7 ÷ 46,2 

КПД при ном.натоварване и 
ср.температура на водата в 
уреда 70˚С 

% 97,4 97,4 

КПД при част. натоварване и 
температура на възвратната 
вода 30˚С 

% 107,7 107,7 

Диапазон на модулация % 12 - 100 
Сезонна отоплителна 
енергийна ефективност клас % A 

Топлинна производителност: 
- при номинално натоварване 
P4  
- при 30% от номиналното 
натоварване P1 

 
kW 
kW 

45,0 
13,5 

45,0 
13,5 

Полезна ефективност: 
 - ɳ4 
 - ɳ1 

% 87,7 
96,9 

87,7 
96,9 

Консумация на газ1) :  
2H-G20 – 20mbar 
liquefied gas: 3B/P-G30 -30mbar 

 
m3 / h 
kg / h 

 
2.8 
2.3 

 
2.8 
2.3 

1)) Консумацията на газ е дадена при нормални условия (15 °C, налягане 1013 mbar) с частично натоварване (средно аритметично от мин. 
и макс. натоварване) 
Номинално налягане преди 
котела : 
2H-G20 
3B/P-G30 

Pa 
(mbar) 

 
 

2000 (20); 
3000 (30) 

Максимално водно налягане MPa 
(bar) 0,3 (3) 

Максимална работна 
температура на отоплителния 
кръг 

oC 95 

-Стандартна регулируема 
температура 
-Редуцирана регулируема 
температура 

°C 
40 ÷ 80 

 
20 ÷ 55 

Напор на помпата при дебит 0 kPa (bar) 70 (0,7) 70 (0,7) 
Кръг за БГВ 

Номинално топлинно 
производство на котела при 
температура  80/60oC 

kW ----- 5,5 ÷ 45,0 

Номинално топлинно 
натоварване kW ----- 5,7 ÷ 46,2 

КПД при ном.натоварване и 
ср.температура на водата в 
уреда 70˚С 

% ----- 97,4 

Енергийна ефективност за 
затопляне на вода клас  ----- B 

Профил на натоварване   XXL 
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Консумация на газ2) :  
2H-G20 – 20mbar 
liquefied gas: 3B/P-G30 -30mbar 

m3 / h 
kg / h 

 
 

4,9 
3,6 

2)  Консумацията на газ е дадена при нормални условия  (15 °C, налягане 1013 mbar) с 97,5 % ефективност на котела при макс. 
натоварване и средна температура на водата в котела от 70 оС  

Налягане на водата MPa 
(bar) ----- 0,01 (0,1) ÷ 0,6 (6) 

Максимален поток на вода  dm3/min ----- ----- 
Диапазон на настроената 
температура на водата °C 35  - 65 

Дебит на БГВ при Δt=30K dm3/min  21,5 
Опазване на околната среда 

Емисия на азотни оксиди mg/kWh 50 50 
Емисии  NOx  (природен газ) class 5 
Коефициент ph на конденза  Природен газ  - 5 
Максимално количество 
кондензат l/h 4,7 4,7 

Ниво на шума LWA dB 65 65 
Хидравлични параметри 

Хидравлично съпротивление на 
котела при дебит на 
отоплителната вода 10 dm3/min 

kPa 
(mbar)  

Обем на разширителния съд dm3 8 

Налягане в разширителния съд MPa 
(bar) 0.08-0.02  (0.8-0.2) 

Електрически параметри 
Вид и напрежение на 
електрическия ток V ~  230 ±10%/ 50Hz 

Степен на защита  IP 44 
Потребявана мощност W 200 
Потребявана мощност в 
Standby режим PSB kW 0,005 

Потребяван ток : 
-  пълно натоварване elmax 
-  частично натоварване elmin 

kW 
kW 

0,10 
0,07 

0,10 
0,07 

Максимална номинална сила 
на тока на изходните клеми A 2 

Класификация съгласно  EN 
298  F-M-C-L-X-K 

Тип на датчика за пламъка  Йонизационен 
Параметри на изгорелите газове 

Характеристики на 
вентилатора  -> Виж раздел 6.5 от ръководството 

Кол-во на изгорелите газове 
при максимално натоварване kg/h 123,5 123,5 

Кол-во на изгорелите газове 
при частично натоварване kg/h 37,0 37,0 

Минимална темп. на 
изгорелите газове при 
минимална топлинна мощност 

°C 46,6 46,6 

Максимална темп. на 
изгорелите газове при 
максимална топлинна мощност 

°C 70,4 70,4 

Времеви параметри 
Остатъчна циркулация на 
помпата в отопления кръг минути 1 ÷ 20 (програмируем) 

Време за задръжка против 
зацикляне минути 0 ÷ 15 (програмируем) 

Остатъчна циркулация на 
помпата в кръга за БГВ секунди 0 ÷ 180 (програмируем) 

Функция „антиблокировка“ h /sec Помпата и трипътния вентил се включват за 20 секунди на всеки 24 часа 
Монтажни размери и параметри 

Подключване към димоотвода 
(виж т. 3.8.и табл. 7.1.) mm Коаксиално удължение Ø80/Ø125, коаксиално удължение Ø60/Ø100 или две отделни Ø80 х 

Ø80 
Подключване на вода на 
отоплителния кръг и газта inches G3/4 

Подключване на БГВ inches -- G1/2 
Размери mm 700x400x420 700x400x420 
Тегло kg 36 39 

Производителят си запазва правото за промени в газовия уред, които не присъстват в настоящата инструкция, но 
които не нарушават експлоатационните и технически свойства на изделието.                        
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2.3. Осигуряване на безопасност на експлоатацията: 

•  Защита от изтичане на газ 
• Защита от взривно запалване на газта 
• Защита от превишаване на максималната температура на водата в отоплителния кръг 
• Защита от превишаване на горната граница на температурата на вода за отопление 
• Защита от увеличаване на налягането на водата І-ва степен-електронна 
• Защита от увеличаване на налягането на водата ІІ-ра степен-механична 
• Защита от ниско налягане на водата 
• Защита от прегряване на водата  
• Защита на газовия уред от замръзване 
• Защита от евентуално блокиране на помпата 
• Контрол над правилната работа на вентилатора. Авария в работата на вентилатора настъпва, когато скоростта на 
вентилатора е различна от очакваната на управляващия панел на котела 
• Защита от превишаване на горната граница на температурата на изгорелите газове  

 
Грешки, неизискващи ръчно изключване, които връщат към нормална работа след самостоятелно отстраняване на 
авария виж в т. 5.3.3 - диагностика на уреда. 
 
ВНИМАНИЕ:  
В случаите на повторно изключване на газовия уред поради сработване на защитата, е необходимо да се обърнете 
към специализирана организация, която се занимава със сервизно обслужване.  

 
Не се разрешават действия за изменения в защитната система на газовия уред. 

 
2.4. Принцип на работа на котела 
2.4.1. Режим на подгряване на водата за отоплителната система 
Котелът се включва , когато температурата на водата в отоплителната инсталация е по-ниска от температурата зададена на 
контролера чрез бутони {+/- CO} (фиг. 5.2.1 на раздел 5.2.2) и след като стайният термостат е подал сигнал „отопление”. 
Тогава едновременно се изпълняват следните действия: 

• Включва  се трипътен вентил (поз. 12) 
• Включва  се помпата (поз. 7), 
• Включва се вентилатора  (поз. 5), 
• Следва запалване на котела при което вентилатора е на скорост за запалване  (параметър 3),  

Управлението контролира скоростта на вентилатора спрямо кривата за отопление на инсталацията [параметър 1]. Ако 
температурата на водата в инсталацията достигне 95°C , горелката спира докато температурата на водата не падне под 
81°C. 

Системата продължава своята работа като постоянно модулира пламъка, стремяща се да намали диферентната разлика 
между температурата в инсталацията измерена от сензор (поз.18) и температурата зададена на централния контролер на 
котела. Котела престава да работи , когато стайният термостат подаде сигнал за достигане на желаната температура или 
когато температурата в инсталацията надхвърли стойностите на зададената от контролера на котела температура 
(параметър 11) . 
След спиране на котела помпата продължава своя цикъл на работа съгласно параметър 6 , като времето за почивка на 
инсталацията се определя спрямо параметър 2.  
Котела се включва автоматично, когато са налице следните условия: 

• Температурата на водата в инсталацията падне под зададената на термостата температура, 
• Времето за почивка на инсталацията е изтекло  [параметър 2],   
• Стайният термостат е подал сигнал „отопление” 

Списък с всички параметри за управление са дадени в таблица 4.3.1. 
 
2.4.2. Регулиране на температурата на отоплителната инсталация според външната температура 

 
 При свързване на сензора за външна температура, управлението го разпознава автоматично и на дисплея се появява  

 
 

Ако стойността на коефициента K (параметър 9) е избрана различна от нула, то температурата на отоплителната 
инсталация може да се задава чрез бутоните {+/- CO} на централния контролен панел на котела.  
Управлението на котела контролира температурата на инсталацията, спрямо външната температура , зададените стойност 
на параметъра K [параметър 9] и стойността на изменение на  K [параметър 4] по формулата: 
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  Външна температура  
  Изместване отоплителната крива = 20 ° C 

 
 

 
 Външна температура  
  Изместване отоплителната крива = 30 ° C 

 
 Външна температура  
  Изместване отоплителната крива = 40 ° C 

 
Сх. 2.4.2.1.Температура на водата за отопление според външната температура 

  
2.4.3. Работа на инсталацията за битова гореща вода – при двуконтурен котел  
Двуконтурните газови котли загряват водата за битови нужди проточно.Температурата на водата се задава използвайки 
бутоните {+/- CWU} в границите от 35 o C до 65 o C.Температурата на водата на изхода е пряко зависима от температурата 
на водата на входа на инсталацията за БГВ. 
В този режим на работа затоплянето на вода за битови нужди започва , когато сензора за поток отчете стойности над  2,7 л/ 
мин. и изключва същото при отчетен поток под 2,3 л/мин. 
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Едновременно се изпълняват следните действия: 

• Променя се захранването на трипътния вентил (поз. 12) като същия позволява на помпата (поз.7) да захрани  
топлообменника вода-вода, 

• Сензора за температура на водата за битови нужди(поз.27)  измерва стойността и ако тя е по ниска от зададената 
следва запалване на котела  

• След засичане на пламък , управлението започва да регулира скоростта на вентилатора според зададената 
температура, ако температурата на водата надвиши 90°C горелката се изключва докато температурата на водата в 
инсталацията не падне до 81°C. 

Работата продължава с постоянна модулация чрез PID алгоритъм като се стреми да намали диферентната разлика между 
отчетената от температурния сензор стойност и зададената стойност за температура на водата за битови нужди от 
управлението на котела. Ако по време на отоплението температурата на водата за битови нужди надвиши зададените 
стойности горелката спира да работи, докато температурата на водата не се изравни със зададената стойност. 
Системата за БГВ използва топлобменика вода-вода , като затоплена вода се доставя директно до точката на консумация. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг. 2.4.3.4.  Диаграма на температурата 
на БГВ на изхода на котел с мощност 
50kW зависеща от дебита   

 
2.4.4.Подгряване на вода за битови нужди с едноконтурен котел присъединен към бойлер за производство на БГВ 
 
Едноконтурните котли могат да работят с бойлери за БГВ от типа на TERMET-120 и TERMET-140. Тези бойлери можете 
да намерите в търговското предложение на фирма TERMET. Регулировката и показанията на тези бойлери става чрез 
таблото на котела. Котлите са фабрично пригодени да работят съвместно с бойлери за БГВ. 
Процеса на подгряване на БГВ произтича по следния начин: 
Когато датчика за температура за БГВ отчете по ниска стойност от настроената (поз 12) на панела за управление на котела 
с бутоните {+/- CWU}, тогава потока от процеса на подгряване на водата за отопление се насочва от трипътния вентил, 
управляван от таблото на котела към серпентината на бойлера. 
Съвместната работа на котела с бойлер за производство на БГВ протича по следния начин: 

• Датчика за температура на БГВ в бойлера сигнализира за понижение на хистерезиса на (поз12) например заради 
отваряне на крана за топла вода. 

• Контролното табло на котела отправя команда на трипътния клапан да насочи потока от отоплителна вода към 
серпентината на бойлера и същевременно подава сигнал за запалване на котела. 

• Отоплителната вода започва да циркулира (на къс кръг) през серпентината на бойлера. 
• Контролният панел на котела регулира температурата на отоплителната вода така, че да не надвишава допустимата 

величина. Ако температурата на отоплителната вода надвиши 90°С, то горелката ще се изключи и ще остане така 
докато тя не спадне под 81°С. 

• След достигане на настроената температура на БГВ в бойлера, управлението на котела прехвърля потока на 
отоплителната вода чрез трипътния вентил в (дълъг кръг) отоплителната инсталация, ако са на лице следните 
условия: 

 Температурата на отоплителната вода е по-ниска от настроената 
 Стайният термостат е подал команда за отопление 

 
Температурата на БГВ в мястото на нейното потребление може да се различава от температурата измерена в бойлера, за 
това се препоръчва изграждане на рециркулация и монтаж на смесителна батерия. 
Внимание: При работа на бойлера за БГВ с кондензационен котел ECOCONDENS CRYSTAL-50, за да гарантирате 
правилната и безаварийна работа на котела е необходимо серпентината на бойлера да бъде с мощност най-малко 15 
kW. 
Внимание: С цел да се предотврати развитието на бактерията легионела, котела се включва на всеки 168 часа за 
работа с бойлера и подгрява водата в него до 65°С. 
 
3. МОНТАЖ НА КОТЕЛА 
Котела трябва да бъде монтиран само от оторизиран от производителя сервиз. След монтажа на котела трябва да се 
инспектират всички връзки към инсталациите за  газ, вода и комин. 
3.1. Изисквания за монтаж на котела   
3.1.1. Изисквания към инсталациите за газ, вода и отработени газове  
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Инсталациите за газ, вода и комин трябва да отговарят на местните норми и изисквания .   

Оборудване работещо с втечнен газ(пропан-бутан) да не се инсталира в подземни помещения.  

 
Ако използвате втечнен газ (пропан-бутан) 3B/P е препоръчително температурата в помещението в което работи 
оборудването да не пада под 15°C. 

 
3.1.2. Изисквания към помещението 
 
Помещенията за инсталиране на котли трябва да отговарят на действащите местни норми и технически изисквания. 
Температурата в помещението не трябва да е по-ниска от  6 ° C. Забранено е котела да се монтира в перални помещения, 
сушилни и други помещения в близост до агресивни газове и течности. 
Въздухът в помещенията трябва да е чист до степен годна за обитаване на хора.  
 
Котли с мощност над 30kW трябва да се монтират в предвидени за целта технически помещения. 
 
3.1.3.  Изисквания към електрическата инсталация 
Котлите са проектирани да работят с монофазно захранване с променлив ток с номинално напрежение 230 V / 50 Hz. 
Котелът  е проектиран като съоръжение Клас I и при свързване с електрическата инсталация трябва да бъде заземен. 
Котелът и кабелът за връзка с електрическата инсталация са с клас на защита IP-44. 
В случай че котелът е свързан директно към електрическата мрежа, то трябва да се предвиди самостоятелен предпазител 
изключващ директно захранването към котела. 
За да се свържете котела към електрическото разпределително табло, се препоръчва да: 
- отрежете захранващия кабел на подходяща дължина за свързване към кутията, 
- подготвите краищата на кабела за подвързване, 
- свържете краищата на проводника с помощта на запояване или да затегнете чрез кабелна обувка с подходящ диаметър 
Така подготвени, кабелите се свързват в съответствие със следната схема 

 
Схема 3.1.3.1 Цветове на кабели: L – кафяв; N – син; PE – жълто/зелен 

 
3.2. Предварителни дейности и проверки 
Преди монтажа на уреда трябва да се провери: 
• Пригоден ли е закупеният уред за работа на този вид газ, с който е захранена мрежата и към който ще бъде 
подключен. Видът газ, на който е настроен уредът е указан на опаковката и на заводската табелка, която е поставена на 
корпуса на уреда. 
• Достатъчно добре ли е промита отоплителната система и радиаторите с цел отстраняване на ръжда, шлака, пясък и 
други материали, които биха могли да нарушат работата на газовия уред (например да увеличат съпротивлението на 
протичане на водата в системата) или да замърсят топлообменника. 
• Съответства ли напрежението в мрежата на 230 V, намира ли се фазовият проводник (L) в определеното за него 
място и осигурена ли е розетката с предпазен контакт. (съответстващ с -IEC-60 364-6-61: 2000). 
 
3.3. Монтаж на котела на стена  
Котела се окача на предвидените отвори за окачане , като закрепването му към стената  е посредством куки закрепени 
здраво с дюбели, подбрани и  подходящи за конкретния вид стена.Котелът трябва да е монтиран , така че неговата 
поддръжка да се извършва без да е необходимо той да бъде демонтиран, като за целта е необходимо да се спазват 
минималните препоръчителни отстояния при монтаж му.   
 

 

Кабел на ел. мрежа     Силов кабел на уреда 

Разклонителна кутия 
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Фиг 3.3.1 Монтажни размери за комбиниран котел ECOCONDENS CRYSTAL Combi  
 

 
 

Фиг 3.3.2 Монтажни размери за едноконтурен котел само за отопление ECOCONDENS CRYSTAL 
 
3.4. Свързване на котела към газовата инсталация  

 Газовата тръба да се подключи към пробката на газовия клапан на котела.  
На входа на газа да се монтира газов филтър. Той не представлява част от заводското оборудване на газовия уред. 
Монтирането на газов филтър е необходимо за правилната работа на газовия блок и горелката. 
Преди уреда, на газопровода на достъпно място, е необходимо да се монтира газов кран. 
 

 

3.5. Свързване на котела към отоплителната инсталация 
 
• Подключете котела към входа и изхода на отоплителния кръг. Разположението на разклоненията е 

показано на схема 3.3.1  
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• На възвратната вода от отоплителната система (преди помпата) е необходимо да се монтира воден филтър. Той не 
е включен в заводското оборудване на котела. 

• Преди подключването на газовия уред, е необходимо старателно да се промие отоплителната система. 
• Допуска се използването на незамръзващи течности (тип-антифриз), единствено препоръчани от производителя. 
• Между уреда и отоплителната система е необходимо да се монтират спирателни кранове, позволяващи да се 

проведе демонтаж на газовия уред без източване на водата от отоплителната система. 
• В помещенията, където се намира стайният термостат, не монтирайте на радиаторите термостатни вентили. 

Функцията на контрол на температурата ще се изпълни от стайния термостат, който е подключен към газовия уред. 
• Поне на един от радиаторите не монтирайте термостатичен кран, примерно на лирата в банята. 
• Водата от предпазния клапан е препоръчително да се отведе в канализацията, с помощта на тръбичка или шланг 

0.3 MPa (3 bar) (поз. 25), защото в случай на неговото задействане може да причини наводняване на помещението, 
за което производителят не носи отговорност. 

 
Избор на разширителен съд 
Котлите описани в това ръководство са предвидени да работят с отоплителни инсталации до 140 литра.Монтажа към 
инсталации с по голям капацитет е възможен но след като бъде подбран и допълнително монтиран разширителен съд. 
Подбора на разширителния съд трябва да се извърши от инженерен специалист и пряко зависи конкретната отоплителна 
инсталация към която ще бъде свързан котела. Монтажа на разширителния съд трябва да се извърши от оторизираното от 
производителя на котела лице, което ще монтира и котела съгласно изискванията на производителя.   

Забележка: Преди да инсталирате котела, промийте отоплителната инсталация за отстраняване на всякакъв вид твърди 
частици и отлагания .    
Препоръчително е след първото стартиране и загряване на отоплителната инсталация, тя да бъде източена и напълнена 
отново, като това ще помогне за отстраняване на всякакъв вид остатъчни от монтажните работи частици .Тази процедура 
ще се отрази положително върху работа на всички компоненти на котела и отоплителната инсталация. 

След инсталиране на котела е необходимо да: 
• се напълни отоплителната инсталация с вода; 
• се Обезвъздуши отоплителната инсталация и котела; 
• се провери всички връзки на котела и инсталацията за течове и ако има такива да се отстранят 

своевременно.    
 
 

 
 

Схема 3.5.1 Изисквания към монтажа на котела 
 
3.6.  Свързване на котела към системата за БГВ  
 
Препоръчително е да се монтират спирателни кранове на връзките на котела към инсталацията за топла вода битови нужди 
, като при необходимост от демонтаж или сервизиране на котела да не е нужно инсталацията да бъде източвана.  

Препоръчително е да се монтира филтър за вода на връзката захранващата линия за БГВ към котела .Филтъра не е 
включен в окомплектовката на котела. 

 
3.7. Отвеждане на конденза 
Кондензът, който се образува по време на процеса на горене, трябва да бъде отведен при спазване на следните условия: 
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ST 4,2 x 9,5    4 szt.
Screw

Concentric elbow

Spacing holes
O60 / O100

to the screw O112

Screw

see tab. 7.1

Clamp of flue gas adapter

see table 7.1
Gasket

ST 4,2 x 9,5     8 szt.

Gasket

fig. 1860.00.00.56

• Системата за отвеждане на конденза трябва да бъде изпълнена от устойчив на корозия материал. 
• Отвеждането на конденза не трябва да се запушва.  
• За гарантиране на отвеждане на конденза, всички хоризонтални тръби на изгорелите газове трябва да бъдат 

монтирани с наклон 3о (52 mm/m). 
 
3.8. Система за отработени газове 
Системата за отработени газове трябва да отговаря на действащите норми и изисквания . 

Котлите ECOCONDENS CRYSTAL принадлежат към котли от  група  C13, C33, C43, C63 и се характеризират: 

• Затворена горивна камера (C), 
• Възможност за свързване с различни видове и типове коминни тела  (6), 
• Разполагат с нагнетателен вентилатор  ( 3 ). 

Начини за подключване на котела към система за въздух и изгорели газове са показани на фиг.3.8. 

За да се гарантира правилната работа на котела е необходимо да се използват коминни елементи само с одобрените 
диаметри, максимална дължина и съпротивления. Размерите на отделните елементи трябва точно да отговарят на 
показаните в таблицата  размери от производителя. Съпротивлението на всяко коляно от димоотводната инсталация 
зависи от неговия ъгъл и се отразява върху максималната дължина на коминната система , като я намалява съгласно 
рездел 3.8.6.  

Връзката на котела към димоотводната инсталация трябва да бъде изолирана и да няма пропуски, като изхода на 
инсталацията трябва да е оборудван с вятъро-защитено крайно тяло . 

За котлите ECOCONDENS CRYSTAL са одобрени три вида коминни системи: коаксиална система с размери  
∅80/∅125 и ∅60/∅100 и двойна система с размери 2 x ∅80. Коминните системи с размери ∅80/∅125 и  2 x ∅80 трябва 
да се монтират като предварително редукцията от ∅60/∅80 в горната част на котела бъде демонтирана (поз. 13). Димо-
отводната тръба ∅80 трябва да бъде вкарана навътре в котела до достигане на топлообменика. Различните видове 
компоненти на коминните инсталации са дадени в таблица 7.1.  

Забележка: Котлите са настроени  за работа с прави коминни тела Ø60/100 с максимална дължина от 3m + коляно. 
Настройка на O2 – 8%. За да използвате котела с друг размер комнинни тела,  както и с различна дължина на комина е 
необходимо да настроите котела съгласно данните в точка 4.2.  
 
3.8.1. Начин на монтажа на адаптери (коляното ) към котела 

  

Коаксиална система Коаксиална система 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разделно отвеждане (с2  отделни тръби ) 

 

ST 4,2 x 9,5
Screw

Concentric elbow
see table 7.1

Spacing holes to the elbow screw

Gasket
see table 7.1

Screw

see table 7.1

see table. 7.1

Gasket

ST 4,2 x 9,5

Gasket

fig. 1780.00.00.31

nr. rys. 1780.00.00.33
Lip seal

index T9000.00.41.00

index T9000.00.54.00

index T9000.00.00.26
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Adapter

or
 O

60
/O

10
0

 O
80
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40
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Coaxial Tee 90  with revision

3.8.2. Хоризонтална система за отвеждане на изгорелите газове – снабдяване с въздух през стената или покрива 
Таблица 3.8.2.1 

Вид на котела Коаксиална система ∅80/∅125 
ECOCONDENS CRYSTAL-50 Максимална дължина на димоотвода Lmax=12 m 

 Коаксиална система ∅60/∅100 
ECOCONDENS CRYSTAL-50 Максимална дължина на димоотвода Lmax=6m 

 
 

7
00

40

H max

Concentric elbow 90°

or 60/100
80/125

 

 

 
 
Индивидуални коаксиални тръби – за отвеждане на изгорелите газове и снабдяване на въздух или отделни тръби за 
изгорелите газове и въздуха от газовите уреди със затворена горивна камера могат да бъдат изведени от външната стена на 
сградата, ако тези уреди са с номинална топлинна мощност не повече от: 
· 21kW - в самостоятелни еднофамилни къщи, във ферми или вили, 
· 5 kW - в други жилищни сгради. 
В производствени и складови сгради и спортни зали и зали за развлечения няма ограничения на номиналната топлинна 
мощност на монтираните котлите със затворена горивна камера, в които засмукването и отделянето става чрез коаксиални 
тръби – въздуха за горене и отработените-изгорели газове се отвеждат през външната стена на сградата, ако разстоянието 
на стената от границата на парцела е най-малко 8 м, и  стената на друга сграда е не по-малко от 12метра, и ако отворите на 
комина са по-високи от 3 метра над нивото на земята. 
 
 
3.8.3. Вертикална система за отвеждане на изгорелите газове – снабдяване с въздух през покрива 
 
Таблица 3.8.3.1. 

 

Вид на котела Коаксиална система ∅80/∅125 
ECOCONDENS 
CRYSTAL-50 

Максимална дължина на димоотвода 
Lmax=12 m 

Вид на котела Коаксиална система ∅60/∅100 
ECOCONDENS 
CRYSTAL-50 

Максимална дължина на димоотвода 
Lmax=6 m 
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2

min 140

min 140

H 1

m
in

 1
40

80

80

60

60

xxx

210

H

or appropriately

or appropriately

Chimney shaft
dimensions

3.8.4 Свързване към общ комин , съдържащ тръби за снабдяване с въздух и за отвеждане на изгорелите газове.  
 
Table 3.8.4.1. 
 Вид на котела Коаксиална система ∅80/∅125 

ECOCONDENS 
CRYSTAL-50 

Максимална дължина на димоотвода 
Lmax=12 m 

Вид на котела Коаксиална система ∅60/∅100 

ECOCONDENS 
CRYSTAL-50 

Максимална дължина на димоотвода 
Lmax=6 m 

  

 
3.8.5.  Отвеждане на изгорелите газове и снабдяване с въздух през две отделни тръби  
 
За да се монтира разделна система с две тръби, трябва: 
• Да се отвори капака от горната страна на горивната камера в мястото за подключване на въздуха към уреда; 
• Да се запази уплътнението, намиращо се под капака; 
• На мястото на отстранената капачка да се монтира адаптера No T9000.00.54.00 и да се запечата с лента; 
• На мястото на изхода на димните газове от горивната камера да се монтира адаптер  № T9000.01.11.00. Долната част 

да се завинти, така че да прилепва към уплътнението на котела и да се запечата с лента. 
• Преди да инсталирате адаптер в отвора с размер ∅80 вкарайте тръбата ∅70 уплътняващия фланец, който е включена 

в комплекта към котела (виж схемата към таблица 3.8.5.1).. 
 
Внимание: Хоризонталната тръба трябва да бъде монтирана под ъгъл от ~ 3° ( схема 3.8.5.1), така че дъждовната 
вода, която влиза в тръбата да не наводни котела и да изтече извън сградата.  
таблица 3.8.5.1. 
 
Таблица 3.8.5.1. 

                                        Вид на котела Разделна система ∅80 x ∅80 
  

ECOCONDENS 
CRYSTAL-50 

Максимална дължина на 
димоотвода  

H1 + H2  Lmax=15 + 15 = 30 m 
.  
  

 

 
3.8.6 Намаляване на максималната дължина на системата за въздух – изгорели газове заради промяна на посоката 
на потока  
 

Намаляване на максималната дължина на системата за въздух – изгорели газове в зависимост от използвани колена 
15o 45o 90o 

0.25m 0.5m 1m 
 

80

1

H
2

Air

Flue gas

80

H

40

70
0
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3.8.7 Примери за отвеждане на изгорелите газове 
EcoCondens Crystal котлите могат да бъдат инсталирани с приспособление от B- тип ( въздухът, необходим за горенето се 

взима от помещението, където котелът е монтиран ) или 
с приспособление от C-тип  (въздухът, необходим за 
горенето се взима отвън). Приспособленията от C-тип 
могат да бъдат групирани по един от следните начини: 
- C13 –продуктите на горенето се отвеждат през стената. 
Въздухът се взима отвън.  
- C33 – продуктите на горенето се отвеждат и въздух се 
засмуква през покрива  
- C43 – продуктите на горенето са подключени към 
комин. Въздухът се взима извън сградата. 
- C63 – продуктите на горенето се извеждат през стената 
извън сградата. Въздухът се взима през коминна шахта. 
- B23 – Въздух се взима от стаята. Продуктите на 
горенето се извеждат през комин.  
В зависимост от местните разпоредби, някои от 
инсталациите могат да не бъдат разрешени. 
Консултирайте се преди да направите проект за 
продуктите на горенето.  
Преди да включите котела си проверете дали системата 
за отделяне на продуктите от горенето е направена 
според проекта и дали каналите за въздух и изгорели 
газове са направени по-къси от максимума зададен в 
3.8. Проверете дали системата за изгорели газове работи 
правилно и не пропуска. 

След включването на котела проверете дали работи правилно. Проверете и параметрите на концентрация на CO2 и/или O2 
в изгорелите газове. 
 
3.9. Избор на вида котел 
Чрез S08 switch разположен на електрическата платка DSP49G1053 е възможен избор на вида котел , както е показано на 
сх..3.9.1. 

  
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема. 3.9.1. Настройка на режим чрез S08 switch 
 3.10. Свързване на допълнително оборудване 
На гърба на контролния панел има два терминала, които осигуряват достъп до електрическата инсталация и портовете за 
управление на котела. 

За да се свърже допълнителното 
оборудване към котела, развийте 
капака на съответния терминал , 
прекарайте кабела през него, 
подвържете кабела към правилните 
клеми и монтирайте обратно капака. 
 
 
 
 
 
 
 
 
RT/OT – стаен термостат 
(контролер) (червен кабел)   

CZ – сензор за буферен съд или бойлер (опция) 
AFS – външен температурен сензор (черен кабел) 
 
Fig.3.10.1 Електрически терминали на контролния панел – изглед отзад 

Вид на 
котела 

Само отопление Комбиниран 

Отопление Подово  Стандартно Подово  Стандартно 
Позиция на сегмента на switch S08 
Сегмент  1 ON ON ON ON 
Сегмент  2 ON ON OFF OFF 
Сегмент  3 ON OFF ON OFF 

31

ON

2 4

d.h.w. - storage tank
floor heating
setting required

setting required

d.h.w. - flow
traditional
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3.10.1. Свързване на стаен термостат/контролер 
3.10.1.1. Стаен контролер с реле. 
Котелът е проектиран да може да работи и със стаен термостат, който има собствено захранване и управляващ контакт, 
отделно от тези на котела. Връзката между котела и контролера трябва да се извърши според изискванията и инструкциите 
на производителя на термостата(контролера).За да се осъществи връзка между котела и стайния термостат е необходим 
двужилен кабел с подходяща дължина свъран към терминал 1 и 2 (RT/OT) разположени в левия терминал на централния 
контролер (виж.фиг.3.10.1.), като преди това се откачи кабелния мост между тях. 
 
3.10.1.2. OpenTherm дистанционно управление от Honeywell  
Котелът е конструиран да работи съвместно и с дистанционно управление OpenTherm ® на Honeywell. За да свържете 
управлението с котела е необходим двужилен кабел с подходяща дължина, свъран към терминал 1 и 2 (RT/OT) 
разположени в левия терминал на централния контролер (виж.фиг.3.10.1.), като преди това се откачи кабелния мост между 
тях. За всякакви други технически въпроси към управлението OpenTherm ® вижте упътванията предоставени от 
производителя Honeywell. 
Свързването на допълнителните контролери към котела трябва да се извършва само от оторизирани от 
производителя на котела лица. 
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Fig.3.10.3. Схема на електрическите връзки 
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3.11. Свързване на датчик за външна температура 
За да свържете датчика за външна температура с котела е необходим двужилен кабел 0,5 мм дебелина, с подходяща 
дължина свързан към терминали 3 и 4 (AFS) разположени в левя терминал на централния контролер (виж.фиг.3.10.1.). 
Подключването на датчика трябва да се извърши по предписанията на производителя. Най–добре е датчикът за външна 
температура да бъде разположен на северната фасада на сградата без да е изложен на пряка слънчева светлина. 
3.12. Свързване на външен бойлер за БГВ към котел с функция само за отопление  
Свързването на бойлера към котела трябва да се изпълни както е показано на фиг.3.5.1.Трипътният вентил трябва да бъде 
свързан съгласно фиг.3.12.1., след което температурния сензор на бойлера трябва да се свърже към терминали 5 и 6 (CZ – 
фиг.3.10.1) след като от тях се премахнат предварително поставените съпротивления. Другият край на кабела заедно с 
температурния сензор е необходимо да се поставят в предвиденото място за датчика за БГВ в бойлера. 

фиг. 3.12.1 Свързване на трипътния вентил 500.390 OTMA към контролния панел на болйер с функция само 
отопление  

 
3.13. Свързване на ECOCONDENS CRYSTAL котел в каскадна система 
Възможно е свързването на до 4 броя коли ECOCONDENS CRYSTAL в каскадна система - съгласно фиг.3.13.1. 

 
Оборудването за каскадна система вклюва: 

• Мениджър за каскадна система Honeywell AX1203SQ  
• Външен температурен сензор (в комплект с AX1203SQ) 
• Температурен сензор на захранващата линия (в комплект с AX1203SQ) 
• OpenTherm управление Honeywell виж Таблица.7.1 точка 7 
• От 2 до 4 котела ECOCONDENS CRYSTAL  

Инсталациите трябва да са проектрани и изградени от квалифицирани за това лица:  
• Система за отвеждане на изгорелите газове и въвеждане на чист въздух, 
• Инсталация за газ, 
• Отоплителна инсталация. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 3.13.1 
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Подключване на управлението  
Всеки котел от каскадната система трябва да е свързан с мениджъра за каскадна система AX1203SQ чрез двужилен кабел 
от лявото капаче, виж фиг. 3.10.1. Подключването към котела трябва да се направи спрямо предписанията на 
производителя на датчика. Най –добре е датчика за външна температура да бъде разположен на севернта фасада на 
сградата без да е изложен на пряка слънчева светлина. 
Кабелът трябва да бъде подключен към котела от терминали 1 и 2 (RT / OT),  в предната част на левия терминал (виж фиг. 
3.10.1.) Управлението OpenTherm се свързва с мениджъра за каскадна инсталация AX1203SQ съгласно изискванията на 
производителя. 
   
4. НАСТОЙКА НА КОТЕЛА И ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПАРАМЕТРИ 
4.1. Въведение 
Закупеният от вас котел е фабрично настроен да работи за определен тип газ,  който е означен както на сервизната табела 
на котела, така и в придружаващата го документация. Само лица ОТОРИЗИРАНИ от производителя на котела могат да 
правят настройки и да променят параметрите на котела, както и да извършват каквато и да е било сервизна дейност по 
котела, вкл. настройката му за работа с друг тип газ. 
 
4.2. Насройка на котела за работа с друг тип газ 
Котела може да бъде насроен за работа с различен тип газ, но само с тези типове газ, за които е сертифициран и 
проектиран. Видовете газ, с които може да работи котела са означени на сервизната му табела. 

Category II2H3PB/P 

 
Group 2 – natural gases: 

        2H-G20 

 
Group 3 – liquefied gases: 

3B/P-G30 
Пример за ознаение на вида газ  

                    s.a                                        
След като настроите котела за работа с друг вид газ, трябва да: 
 
• Зачеркнете вида газ, за който е бил адаптиран да работи котела от 

производителя, 
• Напишете символа на газ, за който сте адаптирали котела като допишете 

налягането и номиналния отоплителен товар. Допишете същата 
информация и в документацията на котела. 

• Залепете новата табела на корпуса на котела близо до сервизната табелка 
 

Тип газ: Втечнен 
Вид газ 3B/P 

  Налягане 
[mbar] 

30 
 

Зададен номинален 
отоплителен товар 

........................... [kW] 

 
Адаптирането на котела за работа с друг вид газ различен от този, за който е произведен, трябва да се извършва само от 
квалифицирани лица. Тази операция не се покрива от гаранцията на котела. 

 
 
 Преди да направите промяната е необходимо да се извършват следните действия: 

• Проверка на херметичноста на всички връзки между газовата инсталация и котела, потвърдени с подпис и печат от 
инсталатьора; 

• Проверка на електрическата инсталация, дали покрива изискванията на приложимите закони, 
• Проверка на плътност на връзките между коминните тела, както и между коминната система и котела.  

 
2. Газов клапан EV1-EV2, 
3. Точка на измерване налягането на входящия газ, 
4. Точка на измерване налягането на изходащия газ, 
5. Винт за регулиране на минималното налягане, 
6. Винт за регулиране на максималното налягане  
 

 

 
 
Фиг. 4.2.1 Газов клапан за предварително смесване 50kW 
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4.3. Настройка на котела 
Долу описаните методи се прилагат само при подмяна на газовия клапан. Всички настройки трябва да са съобразно табл. 
4.3.2.1. 
 
4.3.1. Регулиране на дебита на газ в котела (без газ анализатор) 
• Включете котела в сервизен режим (почистване на комина) 
За да активирате сервизния режим, задръжте бутона  {SUMMER} повече от 3 секунди. 
На LCD дисплея се появава символ "t" и стойности от 0..100 показващи мощноста на котела  (min., max.), които може да 
бъдат променяни с бутоните {+ / - CH фиг.5.2.1}. Ако по време на изпълнение на сервизната програма температурата на 
водата в котела надхвърли  95°C то горелката спира да работи, докато температурата на водата не падне под 81° C. 
Използвайте бутона {RESET}, за да изключите сервизния режим . 
 

 
 
Работа в режим „Почистване на комина” с 
максимална мощност  

 
 
Работа в режим „Почистване на комина” с 
минимална мощност 

 
Настройка на котел с мощност 50kW 

За минимална мощност За максимална мощност 
 

Минималната мощност може да се настрои 
единствено чрез измерване на изгорелите газове 

(секция 4.3.2). 

• Изберете мощноста на котела  t=par=8 съгласно таблица 
4.3.2.1. използвайки бутоните {+/- CWU} 

• Проверете дебита на газ и го сравнете с таблица 4.3.2.1. 
Ако е необходима корекция на дебита използвайте 
регулиращия винт поз.6 фиг.4.2.1. Завъртайки винта на 
дясно се увеличава дебита, завъртайки на ляво се 
намалява. За да проверите коригираната стойност, 
отново измерете дебита. 

 
4.2.2. Настройка на котела с газ анализатор  
Сервизният режим се включва, както в предходната точка. 
 

Настройка на котел с мощност 50kW 
За минимална мощност За максимална мощност 

• Изберете мощността на котела t=100 (вентилатора 
започва да работи на минимална скорост) 

• След като котела започне работа измерете налягането 
на входната точка (фиг. 4.2.1 поз.3.) Стойностите на 
налягането зависят от вида газ и са дадени в таблица 
4.3.2.1. 

• Свържете газ анализатора 
• Махнете тапата на точката за измерване 5 (Fig. 4.2.1) 
• Използвайте регулиращия винт 5 (Fig.4.2.1), за да 

настроите дебита на  газ според стойностите на 
изгорелите газове съгласно таблица 4.3.2.1. 

• Изберете мощността на котела t=par=8  
• След като котела започне работа измерете налягането 

на входната точка (фиг. 4.2.1 поз. 3.) Стойностите на 
налягането зависят от вида газ и са дадени в таблица 
4.3.2.1 

• Свържете газ анализатора 
• Използвайте регулиращия винт 6 (fig.4.2.1), за да 

настроите дебита на газ според стойностите на 
изгорелите газове съгласно таблица 4.3.2.1. 

 
Забележка: 
Проверете настройките за максимален и минимален дебит на газ. 

 
След завършване на настройките, всики точки за измерване трябва да се изолират и да се извърши проверка за теч 
на газ. 

Стойностите за газ са определени  при нормални условия (15° С, налягане 1013 mBar) и взет под внимание КПД на уреда - 
97,4%. 
 
Таблица 4.3.2.1. Параметри за конфигурация на котлите 

  

Минимална мощност Максимална мощност 
ECOCONDENS CRYSTAL Съд. 

изг. 
газове 

[%] 

ECOCONDENS CRYSTAL Съд.из
г. 

газове 
[%] 

50 50 
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Скорост на вентилатора [обороти / 

min] 

CO2 

Скорост на вентилатора [обороти / min] 

CO2 
 

Вид газ 

Входящо 
налягане 

(mbar) 

1200 

7000 
par 8 =100 

par 14 =100 
par 3 =18 

Дебит на газ [l/min.]* Дебит на газ [l/min]* 
2H-G20 20 10.5 10.0-0.5 81.4 9.0+0.5 

  

Минимална мощност Максимална мощност 
ECOCONDENS CRYSTAL Съд.из

г. 
газове 

[%] 

ECOCONDENS CRYSTAL Съд.из
г. 

газове 
[%] 

50 50 

Скорост на вентилатора [обороти / 
min] 

CO2 

Скорост на вентилатора [обороти / min]] 

CO2  
Вид газ 

Входящо 
налягане 

(mbar) 

1200 

5600 
par 8 =76 

par 14 =76 
par 3 =18 

Дебит на газ [l/min.]* Дебит на газ [l/min.]* 
втечнен 

3B/P- G30 30 3.9 11.0+0.5 23.8 11.0+0.5 

* Стойностите на дебита на газ са ориентировъчни. Тези стойности зависят от съдържаното количество C O2 в изгорелите 
газове.  
** Отнася се за комбиниран котел, когато работи на максимална мощност с подгряване на БГВ. Когато котелът работи 
само за отоплителната инсталация без БГВ мощността му се намалява с параметър 8 в таблица. 4.4.1 
 
4.4. Насройка на параметрите на котела 
 
Конфигуриране на параметрите на котела могат да извършват само оторизираните за това лица. 

  
За да активирате програмата за настройка на праметрите натиснете бутона {SERVICE} за повече от 3 секунди (фиг.5.2.1. и 
описание на функциите  5.2.2.).  

При активиране на програмата на дисплея се появяват следните икони :    
За момент на дисплея се появяват номерата на параметрите, след което и техните стойности. 
 

  
 
Номер на параметър               

 
Стойност на параметъра               

 
Стойностите на параметрите могат да се променят с бутони  {+/- CWU} (поз. 6).  
За потвърждаване на нововъведената стойност използавйте бутона {RESET} .   
За преминаване към следващия параметър използвайте бутона SERVICE}. 
За завършване на програмата използвайте бутона {RESET} . 
 
Table 4.4.1. Списък на параметрите на котела 
 

N
o Параметър Действие на параметъра Обхват Единици Заводски настройки 

1 Температура 
на нарастване 

Стонойността на нарастване на температурата в 
отоплителната инсталация по време на цикъла на 
отопление 

0 ÷ 60 [°C/min] 20 

2 Блокиране на 
отоплението 

Времето, в което, след завършване на цикъла на 
отопление, контролера да игнорира повторен 
сигнал за стартиране на отоплението 

0 ÷ 15 [min] 3 

3 Ниво на 
запалване 

Определено процентно нивото на запалване в 
котела 0 ÷ 100 [%] Според таблица 4.3.2.1 

4 KG shift 
Коефицент за изчисляване на температурата на 
отоплителната инсталация като функция на 
външната температура  

20 ÷ 40 - 20 

5 Температура За стандартна отоплителна инсталация 40 ÷ 80 [°C] 80 
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на 
инсталацията За отоплителна инсталация с подово отопление 35 ÷ 55 [°C] Избор на клиента 

6 Спиране на 
помпата Време, за което помпата да спира 1 ÷ 20 [min] 3 

7 Температура 
на БГВ Температура на БГВ 35 ÷ 65 [°C] 65 

8 Ефективност Евективност на инсталацията (не превишава 
стойностите посочени в таблица 4.3.2.1.) 0 ÷ 100 [%] Съгласно таблица 

4.3.2.1 

9 KG номер Избор на вид  KG крива като функция на външната 
температура 0 ÷ 10 - 5 

10 
Спиране на 
помпата при 
БГВ 

Времето, за което помпата спира при БГВ 0 - 180 [s] 30 

11 
Хистерезис на 
отоплителната 
инсталация 

Регулиране на хистерезиса на отоплителната 
инсталация 2 - 10 °C 5 

12 Хистерезис 
БГВ Регулиране на хистерезиса на БГВ инсталацията 2 - 10 °C 

5 – за 
еднофункционален 

котел 
10 – за комбиниран 

котел 

13 
Максимална 
темпераура на 
отопление 

Максимален лимит на температурата в 
отоплителната инсталация 20 ÷ 80 °C 80 

14 Ефективност 
на БГВ 

Ефективност на БГВ (не превишава стойностите 
посочени в таблица 4.3.2.1.) 0 ÷ 100 [%] Съгласно таблица 

4.3.2.1 

15 Сензор за 
поток на БГВ Видът на сензора за поток на БГВ 0 ÷ 1 - 0 (да не се променя) 

16 Градуси / 
Фаренхайт Единици за измерване на температурата  0 ÷ 1 - 0 

17 Изтриване на 
историята Изтриване на историята от грешки    

Note: 
Параметрите от 1-13 могат да бъдат променяни от дистанционното управление OpenTherm . 
 
4.4.2. Изтриване на историята 

 
Параметър с номер 17 дава възможност за изтриване на историята с грешки. При избора на 
параметър 17 дисплеят показва „clr”, като за изчистване на грешките е необходимо да се 
натисне бутона {RESET} . 
Ако не желаете да изчиствате историята използвайте бутона {SERVCE}, за да се прехвърлите 
на друг параметър. 
 
 

4.4.3. Преглед на стойностите на праметрите 
Вие може да разглеждате параметрите и техните стойности без да извършвате промени по тях. За целта натиснете за кратко 
бутона {SERVICE}. При активиране на режима за разглеждане на стойностите на праметрите на дисплея се появява 

иконата: .   
 

 

Това е примерен изглед на номера на параметър и неговата 
стойност, изобразени на контролния дисплей. 
 
След натискане на бутона {SERVICE} на мястото на номера на 
параметъра се изписва неговата моментна стойност. За 
прекратяване на режима за разглеждане използайте бутона 
{RESET}. 

 
  Номер на параметъра       Стойност на параметъра               

 

 
Таблица 4.4.4. Списък на параметрите при активиран режим на разглеждане  
 

Номер на 
параметъра 

Значение на параметъра 

1 Налягане в отоплителнта инсталация 
2 Моментна температура на отоплителнта инсталация 
3 Моментна температура на връщащата се вода от отоплителната инсталация към котела 
4 Моментна температура на БГВ 
5 Стойност на йонизиращия ток 
6 Вид на софтуера: ESYS  
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7 Моментна температура на изгорелите газове или символ "on", когато термопредпазителя 
се използва 

8 Стойност на водния дебит – БГВ [ Hz ] 
9 Стойност на водния дебит – БГВ [ l / min ] 

10 Температурата на отоплителната инсталация, пресметната като функция от външната 
температура 

11 Моментната външна температура 
12 Kp коефициент за отоплителната инсталация 
13 Ki коефициент за отоплителната инсталация 
14 Kp коефициент за БГВ 
15 Ki Коефициент за БГВ 
16 Kp коефициент за вентилатора 
17 Ki коефициент за вентилатора 

 
4.5. Характеристики на вентилатора 

ECOCONDENS CRYSTAL 50 
 
5. СТРАРТИРАНЕ И РАБОТА С КОТЕЛА 
5.1. Преди стартиране на котела 
След като котелът е инсталиран, проверете всички връзки към инсталциите за газ, вода, отопление, БГВ и дим, като всички 
трябва да са плътни и да не пропускат. Ако се констатират течове или пропуски по инсталациите те трябва да бъдат 
отстранени преди стартиране на котела. Включването на котела и разяснения за неговата работа се извършват само от 
оторизирани от производителя лица. 

5.2. Контролен панел и работа 
• Свържете котела с електриеската инсталация, 
• Отворете крановете на газта и водата, 
• Ако котела е в режим „изчакване” (standby mode) натиснете бутона {SERVICE} - (виж. точки 5.2.2, 5.3.1, .5.4.) 

 
Вклюване на котела в отоплителен режим на работа 
• Изберете желаната температура на отоплителната инсталация чрез бутони {+ / - CO} в диапазона от 40°C до 80°C 
• Механизмът за запалвне ще възпроизведе искра при подаване на газ от горелката.      
• Изберете желаната температура за БГВ чрез бутоните поз.6 в диапазона от 35°C до 65°C. При работа на котела 

винаги се доставя и топла вода за битови нужди. 
Когато има свързан стаен термостат, желаната температура в стаята се задава от термостата, който е във връзка с 

котела. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Фиг. 5.2.1 Контролен панел 
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5.2.2. Значение на бутоните на контролния панел 
 

Символ Функция, която изпълнява бутона: Обозначение използвано в 
ръководството: 

 
• Увеличава или намалява температурата на водата в 

отоплителната инсталация {+/- CH} 

 

• Увеличава или намалява температурата на БГВ 
• Увеличава или намалява стойностите на параметрите в 

сервизен режим 
{+/- DHW} 

 

• Смяна на режима ЗИМА / ЛЯТО (еднократно 
натискане) 

• Активиране на функцията „почистване на комина” 
(задържане > 3 секунди) 

{SUMMER} 

 

• Разглеждане на параметрите (еднократно натискане) 
• Насройка на праметрите”сервизен режим” (задържане 

> 3 секунди) 
{SERVICE} 

 

• RESET бутона изчиства моментна причина за спиране 
• Активиране на режима за История на грешките 
• Потвърждава въвеждането на стойности на 

параметрите   
• Потвърждава изтриването на Историята с грешки 
• Връща в главното меню 

{RESET} 

 
5.3. Режими на работа и диагностика 
5.3.1. Режими на работа 
 

Символ на 
Дисплея 

Режим на работа на котела 

 
 

 

Режим на изчакване „Stand by mode” 
В режим на изчакване (както и в режими Лято/Зима) управлението на котела изпълнява следните 
функции: 

1. Програма против замръзване на БГВ инсталация 
2. Програма против замръзване на отоплителната инсталация 
3. Функция  „24 часа” за помпата, 
4. Функция  „24 часа” трипътния вентил, 

За прекъсване на режима за изчакване (Stand by mode) използвайте бутона {SERVICE} 

 

Работа в режим ЛЯТО / промяна на зададената температура за БГВ 
Символът се показва, когато котелът работи в режим ЛЯТО и осигурява едиствено вода за БГВ. 

 
Режим на работа ЦЕНТРАЛНО ОТОПЛЕНИЕ / промяна на зададената температура за отопление 
Символът се показва, когато котелът работи в режим отопление и загрява вода за отоплителната 
инсталация (секция 2.4.1) или когато зададената температура за отопление се променя 

 
Режим на работа ЗАГРЯВАНЕ НА БГВ / промяна на зададената температура за БГВ 
Символът се показва, когато котелът работи в режим за затопляне на БГВ (секция 2.4.3) или когато 
зададената температура за БГВ се променя 

 
Изключен режим за ЗАГРЯВАНЕ НА БГВ 
Функцията за затопляне на БГВ е изключена чрез управлението OpenTherm 

 

Помпата работи 
Символът се показва, когато циркулационната помпа работи 

 
Наличие на пламък 
Символътсе показва, когато котелът разпознава наличие на пламък. 

 

Управление OpenTherm е свързано  
Символът се показва, когато котелът е разпознал свързананото към него управление OpenTherm (секция 
3.10.2.2.) 

 

Сензор за външна температура 
Символът се показва, когато котелът е разпознал свързания към него сензор за външна температура  
(секция 2.4.2. and 3.11) 

 

Режим „Разглеждане на параметри” 
Символът се показва, когато е включен режим за разглеждане на стойностите на параметрите на котела 
(секция 4.3.3) 

   
Режим „Настройка на параметрите” 
Символът се показва, когато е вклюен режим за настройка на стойностите на параметрите (секция 4.3) 
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5.3.2.Настройки 

 

Температура на отоплителния кръг 
По време на отопление температурата на отоплителната инсталация може да се настройва чрез бутоните {+/- 
C.O}  
на дисплея температурата се изписва в градуси по Целзии и при корекция ще премигва за около 5 секунди.  
На примерното изображение е показана температура на отоплителната инсталация 75oC .  
На дисплея също се показани иконите за Режим Централно отопление, символ за работа на помпата и символ за 
наличие на пламък. 
 

 

Температура на БГВ 
По време на работа на котела температурата на БГВ може да се настойва чрез бутоните {+/- C.W.U}    
на дисплея температурата се изписва в градуси по Целзии и при корекция ще премигва за около 5 секунди.  
На примерното изображение е показана температура на БГВ инсталацията  45oC. 
На дисплея също се показани иконите за отопление на БГВ, символ за работа на помпата и символ за наличие 
на пламък.  

Символите за режимите на работа на „отопление” и „отопление на БГВ” може да индикират едновременно  
 
5.3.3. Диагностика 
Когато котелът не работи правилно или има проблем при неговата работа на дисплея ще се появи символ "E" и до него 
номер на моментната грешка. След като се провери значението на изписания номер на грешката е възможно тя да бъде 
изтрита чрез бутона „Reset” и котелът да се върне в нормален режим на работа. 
 Ако котелът отново спре работа поради същата или друг номер грешка незабавно се свържете с оторизирания сервиз. 
 

 
 
5.3.3.1. Грешки, при които котелът спира работа 
Използвайте бутона {RESET}, за да изтриете грешката и котела да се върне в нормален режим на работа.   

Номер на 
Грешка 

Причина 

1 Няма пламък 
Броят на опитите за запалване е изчерпан като не е отчетено наличието на пламък при нито един от тях. 

2 Паразитен пламък 
Отчетено е наличието на пламък, когато е трябвало да бъде затворен газовият клапан. 

3 
Превишена е крайната температурата в отоплителния кръг (1000C) 
Датчикът за температура на водата в отоплителната инсталация или датчикът за възвратна вода са отчели 
температура над 1000C. 

5 Авария на тахометъра 
Вентилаторът не достига необходимата скорост и обороти на въртене.  

8 
Грешка на веригата за контрол на пламъка 
Вътрешният контрол констатира грешка във веригата на пламъка. Грешката ще може да бъде изчистена само ако 
повторната проверка не я отчете отново. 

9 Грешка във веригата управление на газовия клапан 
Вътрешния контрол отчита грешка на управлението на газовия клапан. 

11 

Грешка при първоначална проверка на датчиците 
Първоначално управлението включва помпата за проверка на NTC датчиците за температура на подадената вода в 
отоплителната инсталация и на възвратната вода (стойностите на двете температури трябва да са еднакви с 
допустима разлика от 50C). Ако в следващите 4 минути тези температури не са изравнени то котела изписва грешка 
11. 

13 Провален опит за рестартиране 
Всичките опити за рестартиране на котела  (5 за 15 минути) са неуспешни.  

15 Грешка при температурен тест на NTC датчик 

16 Грешка на сензора за подаване на вода към отоплителната инсталацията – възможно да не е в контакт с 
тръбата 

17 Грешка на сензора за възвратната вода от отоплителната инсталацията – възможно да не е в контакт с 
тръбата 

18 Повреден NTC датчик 

21 
Авария на преобразувателя на ADC (трансформатор) 
Вътрешният контрол е потвърдил повреда на трансформатора. Грешката може да бъде изчистена , само ако 
вътрешният тeст не я открие отново. Най-вероятно трансформаторът е повреден и трябва да се подмени. 

31 

Авария на температурния датчик на отоплителения кръг 
Датчикът за температура на отопличелния кръг е повреден или на късо. 
Забележка: Тази грешка може да се предизвика и от ограничителния термостат (поз. 15), който е свързан във 
веригата на NTC датчика за отопление.  

44 Авария на датчика за възвратната вода 
Датчикът за температура на възвратната вода е повреден или на късо. 

80 Разменено е положението на датчиците за подадената и възвратната вода от инсталацията 
81 Изпълнява се проверка на температурата 
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5.3.3.2. Грешки, при които котелът не спира работа 
След отстраняване на причината за авария, котелът автоматично се връща в нормален режим на работа без да е необходимо 
да се използва бутона (RESET}  
 

7 
Защита от висока температура на изгорелите газове 
Температурата на изгорелите газове е висока. Котелът се връща към нормален режим на работа след 10 минути. При 
повреда на температурния датчик той трябва да се замени с нов. Проверете кабелите. 

25 Проблем със софтуера 
Софтуерът на микропроцесора и паметта на EEPROM не съвпадат. Контролерът ESYS трябва да бъде подменен. 

32 Веригата на температурния датчик на БГВ е на късо. 
Проверете кабелите  на NTC датчика за БГВ. Ако повредата е в датчика – той трябва да бъде сменен. 

33 Веригата на температурния датчик на БГВ е прекъсната. 

34 Ниско захранващо напрежение 
Подаваното захранващо напрежение е паднало  под 157V (+/-10V). 

37 Ниско налягане на водата в отоплителния крръг 
Налягането на водата в отоплителния кръг е паднало под < 0,5 bar. 

41 Времето за сигнал от датчика за налягане е нарушено 
Сигналът от датчика не се предава на съответната честота - възможен проблем в комуникацията. 

45 Датчика за температура на изгорелите газове е на късо 
Веригата на датчика на димните газове е на късо – проверете системата от кабели. 

46 Датчика за температура на изгорелите газове е прекъсната 
Веригата на датчика на димните газове е прекъсната – проверете системата от кабели 

47 Грешка на датчика за налягане .  
Преобразувателя за налягане не е свързан или е повреден. Повредения трябва да бъде подменен. Проверете кабела. 

99 
Няма връзка между DSP и ESYS 
DSP-дисплей неможе да осъществи връзка с  управлението ESYS на котела.  
Проверете окабеляването. Повредената платка на дисплея или основната платка трябва да се заменят. 

 
5.3.3.3. История на грешките 

Задръжте бутона {RESET} за повече от 3 секунди, за да активирате режим с История на грешките. 
Дисплеят показва индекса на грешката (показания на фиг: H3) и кода на регистрираната грешка (на 
фиг.: 1) 
 
 
 
 

Чрез последващо кратко натискане на бутона {SERVICE} се приминава към следващата записана в историята грешка, ако 
има такава. За излизане от режима История на грешките използвайте бутона  {RESET}. 
 
Забележка : Изчистването на Историята с грешки е обяснено в раздел 4.3. 
 
5.3.3.4. Режим на анулиране – RESET 
• Режимът за анулиране се активира чрез натискане на бутона {RESET} . 
• Тази функция ви позволява да изчистите всички актуални и трайни блокировки, поради които е спирал котелът. 
• Възможно е подключването на външен драйвер за отстраняване на всички трайни блокировки (за повече информация 

– виж инструкцията на производителя)  
 
5.4. Спиране на котела / Режим на готовност (Standby mode) 
• Оставете котела свързан към електрическата инсталация 
• Оставете крановете за газта и водата отворени, 
• Задръжте натиснати за повече от 3 сек. едновременно бутоните {SUMMER} и {RESET}. 

 
Котелът преминава в режим на Готовност (Standby mode) като на дисплея се появява 
седния символ показан на картинката. 

 
В този режим на работа, платката на котела изпълнява следните предпазни мерки:    
• Защита против замръзване на отоплителната инсталация – котелът се включва при температура на водата под 6 °C 

като я загрява до 15 °C, след което спира да работи 
• Защита против замръзване на инсталацията за БГВ – котелът се включва при температура на водата под 6 °C като я 

загрява до 15 °C, след което спира да работи 
• Защита от блокиране на трипътния вентил и помпата (помпата и трипътния вентил се включват за 20 секунди на всеки 

24 часа.) 
Ако котелът няма да се използва много дълго време може да изключите режима на готовност и да изпълните следните 
действия: 
• Изключете котела от електриеската мрежа; 
• Източете котела и всички инсталации (вкл.отоплителната), ако е пълна с вода, за да ги предпазите от замръзване; 
• Затворете всички кранове към котела. 
Забележка: През зимния период, поради риск от замръзване на инсталацията, е забранено котелът да се изключва от 
електрическата мрежа, ако инсталациите са пълни с вода и не са източени. 



28 

6. ПОДДРЪЖКА И ИНСПЕКЦИИ ПРИ РАБОТА 
6.1. Инспекции и поддръжка  
Котелът трябва да бъде редовно обслужван и поддържан. 
Поне веднъж годишно се препоръчва да се извършва профилактика на котела, особено преди началото на 
отоплителния сезон. 
Всички сервизни дейности и профилактики трябва да се извършват само от оторизираните за това лица. Използвайте само 
оригинални части при ремонта на уреда. 
След всяко сервизиране трябва да се проверяват всички връзки към инсталациите за газ,отопление и БГВ. 
Гаранцията на уреда не включва дейностите по неговата поддръжка, както и дейности извършени от неоторизирани лица.  

 
6.1.1. Поддръжка на горивната камера, горелката, запалителния и йонизационния електрод 
Вътрешността на горивната камера, повърхността на горелката и състоянието на електродите трябва да се проверяват 
посредством зрителен оглед: 
 

• Замърсената горелка и вътрешност на горивната камера може да се почисти с пластмасова четка  
• Ако видимо горелката е прегоряла или отворите са деформирани, запушени - заменете горелката 
• Електродите да се почистват с четка 
• Да се сменят с нови обгорелите или деформирани електроди 
• Да се провери състоянието на изолаторите на всички електроди 
• Зацапаните изолатори да се почистят 
• Изолаторите с видими увреждания/деформации биха нарушили работата на електродите – трябва да се подменят. 

 
Внимание! Замърсената горелка и вътрешност на горивната камера показват необходимостта от настройка на уреда.  
 
За да достигнете до вътрешността на горивната камера, горелката и електродите, трябва: 

• да се затвори газовия клапа 
• да се отвори предната част на горивната камера 
• да се свалят проводниците от края на електродите 
• да се отвинтят винтовете, прикрепящи капака към 

топлообменника  
• да се свали капака на топлообменника  
• да се монтират в обратен ред,  
 
Да се обърне внимание да не се повредят уплътненията  
• да се провери плътността на съединенията: 

 
5  Вентилатор 
9,10 Електроди 
11  Горелка 
13  Топлообменник 
29  Сифон 

 
 

 
Фиг. 6.1.1.1. Вътрешен изглед на котела   

6.1.2. Почистване на сифона за конденз 
В случаите на необходимост от почистване на сифона за конденз трябва: 

• да се отвие сифонът 
• да се почисти сифонът от евентуалните замърсявания 
• да се завие сифонът. 

 
Да се провери пропускливостта на сифона (например да се продуха тръбичката, отвеждаща конденза). 
В случаите на трудност при почистването на сифона, той трябва да се демонтира и да се почисти със силна водна струя. 
За да се избегне вероятност за изтласкване на изгорелите газове през сифона, моля налейте неголямо количество 
вода в него. 
 
6.1.3. Налягане в разширителния съд 
Да се провери налягането в разширителния съд (поз. 17) с помощта на манометър /например автомобилен/ като се 
подключи към вентила на съда. Стойността на налягането е показана в таблица 2.2.2. 
Ако трябва да се направи корекция на налягането в разширителния съд , може да се използва помпа /например 
автомобилна/. 
Внимание: По време на проверка на налягането в разширителния съд, налягането на отоплителната вода във вътрешния 
кръг на уреда трябва да е нула (не трябва да има вода в инсталацията). 
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6.1.4. Поддръжка на пластинчатия топлообменник поз.21  
Конструкцията на топлообменника гарантира турбулентно протичане на водата през цялата повърхнина на 
топлообменника, което позволява да се сведе до минимум замърсяването на вътрешността на топлообменника. Когато 
обаче съществуват условия, спомагащи за възникване на постоянно замърсяване, те би трябвало да се отстранят. За тази 
цел трябва да се избере един от методите, препоръчани от производителите на топлообменници. 
 
6.1.5. Проверка на температурните датчици (таблица 6.1.5.1.) 

- Датчиците NTC на отоплителната и битовата вода и възвратна вода от отопление 
• Демонтиране на контактите на датчика 
• Измерване на съпротивлението 

- Датчик за външна температура 
• Да се отдели проводника от клемите на платката в панела за управление 
• Да се измери съпротивлението на датчика 

- Датчик на температурата на водата в бойлера 
• Да се изключи проводника на датчика от електронната платка в панела за управление 
• Да се измери съпротивлението на датчика 

 
Табл. 6.1.5.1. Съпротивление на датчика NTC, датчика за външна температура и датчика NTC на бойлера в 
зависимост от температурата 

Температура 
 [°C] 

Съпротивление на NTC за отоплителна вода, БГВ и 
БГВ от бойлера (Ω) 

датчик: ß=3977 
20 12.480 [Ω] ±0.75% 
30 8.060 [Ω] ±0.75% 
60 2.490 [Ω] ±0.75% 
80 1.210 [Ω] ±0.75% 

 
6.1.6. Проверка на функционирането на водната помпа 
 

Проверката трябва да бъде извършена при първото стартиране на котела и когато се случи следното  
- помпата не работи след включването (не вдига налягането в отоплителната система) 
- завъртете ротора на помпата на ръка (не приложимо за  PWM помпи). 
 

 
Схема 6.1.6.1 Характеристика на помпата 

 
6.2. Подмяна на повредена платка в панела за управление  

В случаите на необходимост от смяна на платката за управление, трябва да се действа, съгласно инструкцията за монтаж, 
приложена към платката за управление. 
 

Параметри на компонентите за котли ECOCONDENS CRYSTAL 50 
№ от схема Наименование Параметър Захранване от платката за 

управление 
5 Вентилатор FIME PX 128 Power: 110W (max) 230V AC 
7 Помпа OTSL 15/6-1 Power: 93W (max) 230V AC 
8 Газов клапан  VK4115V Активно съпротивление на намотките на 

клапана: V1: 3 kΩ    V2: 1,5 kΩ 
230V AC 

OTMSL 
15/6.7-1 

Yonos Para 
PWM 7.0 

Ecocondens-
50 

Ecocondens-
50 

PWM 
edition 
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18 Датчик NTC за температура на 
отоплителната вода 

10K@25°C β=3977 SELV 

19 Датчик за налягане  на 
отоплителната вода 

Изходно напрежение: 0,5 V до 2,5 V (0 bar 
- 4 bar) 

5V DC 

26 Датчик за потока на БГВ Контакт SELV 
27 Датчик NTC за температура на БГВ 10K@25°C β=3977 SELV 

28 Датчик NTC за температура на 
възвратната отоплителна вода  10K@25°C β=3977 SELV 

42 Датчик NTC за външна температура  10K@25°C β=3977 SELV 
15 Температурен ограничител 95°C Контакт SELV 
16 Термодвойка Контакт SELV 
12 Трипътен клапан  230V AC 

 
6.3. Операциите по поддръжка, които трябва да бъдат извършени от потребителя  

Потребителят лично е задължен: 
• Периодично, особено преди началото на отоплителния сезон, да почиства водния филтър (ако трябва да се 

подмени с нов). 
• Да почиства филтъра за БГВ също и в случаите на намален дебит на водата. 
• Да допълва вода до нужното налягане в системата за отоплителния кръг. 
• Да обезвъздуши отоплителната система и газовия котел. 
• Периодично да почиства корпуса на уреда с вода, с обезмаслител (да се избягва ползването на средства 

предизвикващи надраскване или нараняване на повърхността). 
 
6.4. Работа по обслужване на газовия уред, което трябва да се извърши от квалифицирано лице 

• Поддръжка на горивната камера, горелката, електрод за запалване и електрод за йонизация.  
• Почистване на кондензния сифон  
• Налягането в разширителен съд  
• Поддръжка на водния топлооменник  
• Проверка на температурните сензори ( таблица) 
• Смяна на повредена платка в контролния панел 
• Проверка на работата на водната помпа според раздел 6.1.6. 

 
Забележка: Тези операции не се покриват от гаранцията на продукта. 
 
7. ОБОРУДВАНЕ НА ГАЗОВИЯ КОТЕЛ 
 
Таблица 7.1. показва списък на частите, които са необходими за монтаж на уреда, за неговото функциониране, а също така 
и за повишаване на комфорта при експлоатация. По-долу изброените елементи са или част от оборудването или може да се 
закупят заедно с отоплителния уред. 
Таблица 7.1 

№. Наименование № на черт. 
Код  Индекс 

Количество 
необходимо 

за 1 уред 
За уред от типа: Забележка 

1 2 3  4 5 6 
1.  Кука 8 x 70   2 

ECOCONDENS 
CRYSTAL Включено в 

опаковката 
заедно с 

уреда 

2.  Преход стеснител   2 
3.  Самонавиващ винт ST4.2 x 9.5-C-Z 

PN-EN ISO 7049 
 4 

4.  Самонавиващ винт ST3.5 x 69.5-F-H  8 

5.  Тръба Ø70 1780.00.00.31 

 

1 

ECOCONDENS 
CRYSTAL при 

използване на отделни 
системи  

Ø80 х Ø80 

6.  Уплътнение 1780.00.00.33 

 

1 

ECOCONDENS 
CRYSTAL при 

използване на отделни 
системи  

Ø80 х Ø80 
Включено в 
опаковката 

заедно с 
уреда 

7.  Скоба на адаптора за изгорели 
газове 1860.00.00.56  1 ECOCONDENS 

CRYSTAL при 
коаксиална система 

Ø60/100  
с място между 

отворите за затягане на 
коляно (адптор) Ø112 

8.  Самозалепващо се дистанциращо 
уплътнение EPDM PDM202/80 T9000.01.01.0

0 1 

9.  NTC Датчик за бойлер  0960.00.10.00  1 ECOCONDENS 
CRYSTAL 

Окомплектовка, която се препоръчва за повишаване на комфорта 
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10.  

Регулатор на стайната температура / 
стаен термостат / 
Или OpenTherm дистанционно 
управление CR11011 (меню на PL, 
GB, DE) 

WKZ0624.00.00.00 

 

1 

ECOCONDENS 
CRYSTAL Не е част от 

оборудване-
то 11.  Датчик за външна температура  

WKC0564.00.00.00 
или 

WKC0566.00.00.00 
или  

WKC0567.00.00.00 

 

1 

12.  Трипътен вентил 1140.34.00.00 
 

1 
ECOCONDENS 

CRYSTAL 
едноконтурен 

Окомплектовка, осигуряваща правилната работа на котела 
13.  Филтър за газ   1 ECOCONDENS 

CRYSTAL 

Не е част от 
оборудване- 

то 
14.  филтър за отоплителната вода   1 
15.  Филтър за БГВ   1 

Окомплектовка, необходима при подключване в каскадна система 
16.  Каскадно управление AX1203SQ WKM 0623.00.00.00  1 ECOCONDENS 

CRYSTAL 

Не е част от 
оборудване- 

то 17.  OpenTherm дистанционно 
управление 

  1 за каскадата 

Окомплектовка, необходима за правилен монтаж на системата за отвеждане на изгорелите газове/засмукване на въздух (PP 
тръби) 

Система за изгорели газове и въздух - коаксиално ∅80 / ∅125 (схема 3.8.2.1.) 

1 
Коаксиално коляно ø80 / ø125  90°  T9000011500 1 ECOCONDENS 

CRYSTAL 

Не е част от 
оборудване-

то 
Елементи на системата 
(според вида на инсталацията)    

Система за изгорели газове и въздух - коаксиално ∅60 / ∅100 (схема 3.8.2.1.) 

2 
Коаксиално коляно ø60 / ø100  90°  T9000011400 1 ECOCONDENS 

CRYSTAL 

Не е част от 
оборудване-

то 
Елементи на системата 
(според вида на инсталацията)   1 комплект 

Система за изгорели газове и въздух - коаксиално ∅80 / ∅125 (схема 3.8.2.1.) 

3 

Коаксиален тройник  ø80 / ø125  90° 
с ревизионен отвор  T9000001400 1 

ECOCONDENS 
CRYSTAL 

Не е част от 
оборудване- 

то 
Коаксиален адаптор ø80 / ø125   T9000011300 1 
Елементи на системата 
(според вида на инсталацията)   1 комплект 

Система за изгорели газове и въздух - коаксиално ∅60 / ∅100 (схема 3.8.2.1.) 

4 

Коаксиално коляно ø60 / ø100  90° с 
ревизионен отвор  T9000001300 1 

ECOCONDENS 
CRYSTAL 

Не е част от 
оборудване-

то 
Коаксиален адаптор ø60 / ø100  T9000011200 1 
Елементи на системата 
(според вида на инсталацията)   1 комплект 

Система за изгорели газове и въздух - коаксиално ∅80 / ∅125 (схема 3.8.3.1.) 

5 
Коаксиален адаптор ø80 / ø125      T9000011300 1 

ECOCONDENS 
CRYSTAL 

Не е част от 
оборудване-

то 
Елементи на системата 
(според вида на инсталацията)   1 комплект 

Система за изгорели газове и въздух - коаксиално ∅60 / ∅100 (схема 3.8.3.1.) 

6 
Коаксиален адаптор ø60 / ø100   T9000011200 1 

ECOCONDENS 
CRYSTAL 

Не е част от 
оборудване-

то 
Елементи на системата 
(според вида на инсталацията)   1 комплект 

Система за изгорели газове и въздух - коаксиално ∅80 / ∅125 (схема 3.8.4.1.) 

7 

Коаксиално коляно ø80/ø125  90°   T9000011500 1 
ECOCONDENS 

CRYSTAL 
Не е част от 
оборудване-

то 
Коляно 90° ø80 с крепеж  T9000003900 1 
Елементи на системата 
(според вида на инсталацията)   1 комплект 

Система за изгорели газове и въздух - коаксиално ∅60 / ∅100 (схема 3.8.4.1.) 

8 

Коаксиално коляно ø60 / ø100  90°  T9000011400 1 
ECOCONDENS 

CRYSTAL 

Не е част от 
оборудване-

то 

Коляно 90° ø60 с крепеж  T9000003800 1 
Елементи на системата 
(според вида на инсталацията)   1 комплект 

Система за изгорели газове и въздух – разделно ∅80 x ∅80   (схема 3.8.5.1) 

9 

Адаптор за изгорели газове ø80  T9000011100 1 

ECOCONDENS 
CRYSTAL 

Не е част от 
оборудване-

то 

Адаптор за въздух ø80  T900005400 1 
Коляно 90°  T900004100 1 
Елементи на системата 
 (според вида на инсталацията)   1 комплект 
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8. Декларация за съответствие
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