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Уважаеми господа, 

Благодарим ви, че избрахте модела H2OCEANO. 

Преди употреба ви молим да прочетете внимателно това ръководство от съображения за безопасност и да използвате 

устройството възможно най-ефективно, като се вземат предвид всички негови характеристики. 

 

За допълнителни въпроси и за допълнителни разяснения се свържете с вашия местен дилър. 

 

Напомняме ви, че инсталирането на устройството трябва да се извърши от квалифициран техник, който има одобрение. 

 

Когато инсталирате в чужбина, спазвайте приложимите национални стандарти. Производителят не носи отговорност за 

щети, причинени от неправилен монтаж, несправедливо обслужване или злоупотреба с този продукт. 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА 

- След разопаковането на продукта, проверете неговата безопасност и пълнота (държа на писалката, гаранционна 

брошура, ръкавица). 

В случай на неизправност се свържете с продавача, от когото сте закупили оборудването, като прикачите копие от 

гаранционната книжка и доказателството за покупка. 

 

- Пускане в експлоатация / изпитване 

Тя трябва да бъде извършена от оторизиран от EdilKamin сервизен център, под заплаха от загуба на гаранция. Пускането в 

експлоатация се състои от серия от контролни операции, извършвани след инсталирането на термокамина, за да се 

провери правилното функциониране на системата и съответствието на устройството с приложимите стандарти. 

- неправилна инсталация, небрежна поддръжка, неправилна употреба на продукти освобождават производителя от 

отговорност за загуби, понесени по време на работа на пещта. 

- номерът на талона за контролен ваучер, необходим за идентификацията на термокамина, е посочен: 

- в горната част на опаковката; 

- на гаранционната карта, поставена във вътрешността на огнището; 

- върху етикета, прикрепен отдясно на устройството. 

Тази документация трябва да се запази, за да се идентифицира продукта заедно с разписката за покупка; тези данни следва 

да се докладват с всяко искане за информация, те следва също да бъдат на разположение при всякакво поддържане; 

- показаните детайли са графично и геометрично приблизителни. СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 

Фирма EDILKAMIN S.p.a., с юридическия адрес на Via Vincenzo Monti, 47 - 20123 Милано, INN 

00192220192, 

По своя отговорност декларира, че описаните по-долу печки на дърва отговарят на директивата 

89/106 / CEE (Проектирани продукти) 

ДЪРВЕНА ПЕЧКА, под търговската марка EDILKAMIN, наричана H2OCEANO 15-23-28 

Сериен номер: ................. Виж табелката с данни 

ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО Виж табелката с данни. 

Съответствието с изискванията на Директива 89/106 / CEE също се определя от спазването на европейския стандарт EN 

14785: 2006 

Също така потвърждаваме следното: 

Печка на дърва H2OCEANO 15-23-28 отговаря на изискванията на европейските стандарти: 

2006/95 / CEE - Директива за ниско напрежение 

2004/108 / CEE - Директива за електромагнитна съвместимост 

EDILKAMIN S.p.a. не носи отговорност за лошото функциониране на устройството в случай на подмяна, инсталиране или 

модификация на дизайна, направено без участието на персонала на EDILKAMIN и без писменото разрешение на 

производителя.
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ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Устройството H2OCEANO е проектирано да загрява вода 

и работи на дърво. 

Водата, загрята от термокамина, отива към отоплителната 

техника (радиатори, отоплителни хавлии, отопляеми 

подове), а също отоплява помещението с радиация и 

конвекция. Не нагрявайте фурната, ако в оборудването 

няма вода. 

Водата се загрява, циркулира в пролука, която минава по 

цялата полукръгла стена и свод. Разликата е направена от 

дебел стоманен лист. Камината се затваря пред вратата, 

която се отваря, издига и пада, и стъклото се почиства. 

ПАТЕНТОВАНА ИННОВАЦИОННА РЕШЕТКА ЗА 

ПЕПЕЛ 

Осигурява подаването на първичен въздух не само отдолу 

нагоре, но и хоризонтално, което ви позволява да наситите 

пламъка с кислород, подобрява горенето и увеличава 

мощността на устройството. 

ВРАТА С УПЛЪТНИТЕЛНА ЗАЩИТА 

Когато отворите вратата се движи малко далеч от устата на 

камината, за да предпази уплътненията. В затворено положение 

тя приляга плътно и осигурява пълна изолация, а следователно и 

превъзходна производителност. Сменяемата дръжка може да 

бъде прикрепена към вратата. (вж. стр. 11) 
 

АВТОМАТИЧЕН БАЙПАСЕН КЛАПАН ЗА ДИМНОТО НАЛЯГАНЕ 

В етапа на разпалване, с отворена уста, амортизаторът на дим S 

остава отворен, за да улесни горенето, така че димът да може 

веднага да бъде изтеглен в комина (фиг. А). Когато огънят гори 

правилно, когато вратата е затворена, димният клапан също се 

затваря автоматично (фиг. Б). В това положение на клапана, преди 

да влезе в комина, димът преминава през процепите и тръбата на 

топлообменника, като осигурява топлопредаване. 

Байпасният клапан се регулира автоматично, когато вратата се 

движи.  
А: Детайли за димоотвод / хранилище 

B: Джак на двигателя на грила 

C: Изгаряне 

D: Автоматичен регулиращ вентил за всмукване на въздух (по заявка)  

E: Възможност за използване на регулируеми крачета (по заявка) 

F: Калибриране за автоматично регулиране на потока въздух за горене 

G: Повдигане и спускане на вратата 

H: Кухина на околната среда 

I: Защитна бобина за изпускане на гореща вода (версия CS) 

L: Решетка за пепелник за подаване на първичен въздух за горене 

S: Амортисьор за дим 
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА 

ВАЖНО: 

В оборудването със затворен контейнер 

могат да се монтират само пещи със 

серпентина, задвижвана от изпускателен 

термостат. 

(версия, означена с буквата CS). 

• Правилната инсталация на оборудването 

зависи от монтажника. 

• Цялата работа трябва да се извършва от 

персонал с достатъчна квалификация. 

 

 
• Клапанът (в комплекта) трябва да бъде 

свързан към охлаждащата верига с 

минимално налягане 1,5 бара. 

JA- Автоматичен вентил за 

освобождаване на въздуха 

S-Reset 

ЛИТРИ? 

В отоплителното оборудване трябва да има 

разширителен съд, свързан само с една 

термокамина, чийто обем зависи от 

количеството вода в оборудването (монтажът 

на разширителния съд заедно с други 

генератори не е разрешен). 

1 година 

Клапаните за безопасност и температура 

трябва да се проверяват най-малко веднъж 

годишно от квалифициран персонал. 

H2OCEANO НЕ ТРЯБВА ДА СЕ 

ИЗПОЛЗВАТ БЕЗ ВОДА И ПОД НАЛЯГАНЕ

 
 

 

Над 1,5 бара. 

Случайно включване 

сухото движение може да го повреди. 

Печката е предназначена за загряване на вода чрез 

изгаряне на дърва в огнището. 

• Единствената опасност при работата на пещта е 

свързана с неспазване на правилата за монтаж или 

контакт с външни електрически части на устройството 

под напрежение, както и с пламък в огнището и 

горещите части на устройството или с проникване на 

чужди вещества. 

• За правилната работа на пещта е необходимо при 

монтажа на пещта да се спазват всички изисквания на 

това ръководство; докато печката работи, вратата 

трябва да се отвори само за да се добави дърво. 

• В никакъв случай чужди вещества не трябва да 

попадат в пожарната камера и в резервоара. За 

почистване на комина (тръбата, която свързва изхода 

на камината към комина) не използвайте запалими 

продукти. 

• Стъклото трябва да се почисти, когато се спре със 

специален инструмент (например GlassKamin) и се 

избърше с кърпа. Не почиствайте нагрятото стъкло. 

• По време на работа изпускателните тръби и вратата 

стават много горещи. 

• Съхранявайте само огнеупорни елементи и 

материали в близост до пещта. 

• НИКОГА не използвайте течно гориво, за да запалите 

печката и да укрепите пламъка. 

• Не блокирайте отворите на въздухопроводите отвън 

и отворите, през които въздухът влиза в пещта. 

• Не мокрете фурната, не идвайте с мокри ръце към 

електрическите части на устройството. 

• Не поставяйте редуциращи ръкави в тръбите на 

комина. 

• Пещта трябва да се монтира в помещения, които 

отговарят на стандартите за безопасност и са 

оборудвани с цялото необходимо оборудване 

(захранване и изход), което е необходимо за 

правилната и безопасна работа на устройството.
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Общи указания за инсталиране на модел с отворен кръг 

- Свързването, пускането в експлоатация и изпитването на устройството трябва да се извършват от 

квалифициран персонал, който е в състояние да извърши свързването в съответствие с действащите 

разпоредби, както и в съответствие с разпоредбите на тези инструкции. 

- В термокамина се излива вода, а оборудването се осъществява чрез отворен разширителен съд с 

естествен воден поток през тръбата (диаметър не по-малък от 18 мм). 

- На този етап трябва да се отворят всички въздушни вентили на радиатора, за да се избегне образуването 

на въздушни възглавници в оборудването, които биха предотвратили циркулацията на водата. 

- Захранващата тръба и връщащата тръба трябва да се монтират напречно (виж диаграмите). 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

- Отвореният резервоар се монтира на височина повече от 3 м от най-високия термосифон и на по-малко 

от 15 м от изхода на термокамина. 

- Височината на резервоара трябва да позволява да се създаде налягане, по-голямо от налягането в помпата 

(циркулационната помпа). 

- Никога не зареждайте оборудването с вода директно от хидравличната мрежа, тъй като това налягане 

може да се окаже по-високо от това, предвидено за термокамина. 

- Предпазната тръба към разширителния резервоар трябва да има свободен ток без клапани и подходяща 

изолация, за да се предотврати замръзване на водата в нея, която да я повреди. 

- Запълващата тръба трябва да има свободен ток, без клапани и колена. 

- Макс. работното налягане не трябва да надвишава 1,5 бара. 

- Изпитвателното налягане е 3 бара. 

- Никога не запалвайте огън в термо камина (дори на проба), ако няма вода в оборудването; В противен 

случай може да страда постоянно. 

- Свържете маркучите за източване към термостатичния вентил (VST). 

- Оборудването се проверява за течове с отворен разширителен съд. 

- В контура за топла вода, която не може да се пие, се препоръчва да се монтира предпазен клапан с 6 бара, 

за да се отцеди водата от топлообменника. 

- Намерете всички компоненти на оборудването (помпа, топлообменник, вентили и др.) На лесно достъпно 

разстояние за редовни и непланирани ремонти. 

- Препоръчително е да се осигури топлоизолация на котела. ЛЕЧЕНИЕ НА ВОДА 

- Добавете антифриз, средства против корозия и антикорозия. 

Ако твърдостта на водата, която се излива и добавя към оборудването, надвишава 35 ° F, използвайте 

омекотител, за да го намалите. 

 

Затворена система: допълнения към горното 

- Когато наливате вода, уверете се, че налягането не надвишава 1,5 бара. 

- На този етап отворете всички въздушни вентили на радиатора, за да избегнете образуването на въздушни 

възглавници в оборудването, които биха попречили на циркулацията на водата. 

- На оборудването със затворен контейнер, термокамина може да се монтира само във вариант с бобина, 

задвижвана от прегряващ вентил (версията е обозначена с обозначението CS). 

- Оценка на необходимостта от инсталиране на допълнителен ЗАТВОРЕН КАПАЦИТЕТ върху 

оборудването. 

- Уверете се, че източникът на бобината и подаването на вода от мрежата с налягане от поне 1,5 бара са 

свързани. 
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РАЗМЕРИ  
ЛИЦЕВА СТРАНА ЛАТЕРАЛНА ЧАСТ

 

 

Шахта за сондата 

 

Подаване на топлоотвеждаща 

бобина ½ ”M (само при модели 

със затворен контейнер) 

Възвратна нагревателна 

бобина ½ ”M (само при модели 

със затворен контейнер) 

 

 

 

 

 

 

Слив 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПЛАН 

 
Кръговрат на водата в 

оборудование 1”M 

 

Приток на свеж 

въздух 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Подаване на  вода в оборудование 1”M 

 

 
 H2OCEANO 15-15/CS H2OCEANO 23-23/CS H2OCEANO 28-28/CS 

дължина, см 74 88 106 

дълбочина, см 62 68 83 

височина, см 135 без (крака +14 см) 147 без (крака +14 см) 147 без (крака +14 см) 

X, см 34 34 51 

Y, см 36 37 50 

Вътрешен размер на горивната 
камера 

50x38 60x50 78x60 
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ЗА ПРАВИЛНА РАБОТА, ВОДОПОДАВАЩАТА ТРЪБА И ВЪЗВРАТНА ТРЪБА, ТРЯБВА ДА БЪДАТ КРЪСТОСАНИ
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ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 15-15/CS 23-23/CS 28-28/CS 

Топлоотдаване при горене, кВт 18,5 27,8 34,8 

Номинална мощност, кВт 14,8 22,2 27,8 

Номинална мощност по вода, кВт 12,1 18,2 22,8 

Общо КПД 80 80 80 

Примерна производителност по вода, % 82 82 82 

Клас на производителността (EN 303-5) > 3 >3 >3 

Ø комин с маточна гайка, cm 18 22 25 

Максимално работно налягане, бар 1,5 1,5 1,5 

Разход на гориво, кг/ч 4,5 7 8,5 

Обем на водата, литри 50 100 130 

Нагревателен обем*, м3 355 535 670 

Тегло с опаковка, кг 240 285 325 

Производство на топла санитарна вода (набор 1-3-N3-N3bis)**, л/мин 13-14 13-14 13-14 

Диаметърът на канала за всмукване на въздух, cm 12,5 12,5 12,5 

Цолаж (кран), инча 1” 1” 1” 

Цолаж (метчик), дюймов 1” 1” 1” 

 

NB: ДАННИ ЗА ПРОЕКТА (въз основа на EN 13229) 

* Отопленият обем се изчислява, когато къщата е изолирана в съответствие със закона 10/91 с последващи 

изменения и нуждата от топлина е 33 Kcal / m3 на час. 

Също така е важно да се помисли за поставянето на камината в отоплявана стая. 

* * температура на котела 70 ° - (DT = 25K) 

 

Диаметърът на използваната коминна тръба се определя от монтажника, в зависимост от височината на 

комина. 

 
ЗА ПРАВИЛНА РАБОТА, ВОДОПОДАВАЩАТА ТРЪБА И ВЪЗВРАТНА ТРЪБА, ТРЯБВА ДА БЪДАТ КРЪСТОСАНИ
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Предоставените данни са примерни. 

EDILKAMIN s.p.a. си запазва правото да прави промени в продуктите без предизвестие и по свое 

усмотрение. 

  

Важни предупреждения за инсталиране 

В допълнение към изискванията на този документ, следвайте разпоредбите на стандартите. 

 

По-специално: 

- Преди започване на инсталационни операции е важно да се провери съвместимостта на оборудването. 

- в края на инсталацията лицето, което го е произвело, трябва да извърши пускови операции и да издаде 

документация. 

- свързването, пускането в експлоатация и изпитването на термокамина трябва да се извършва от 

квалифициран персонал, който може да извършва електрически и хидравлични връзки в съответствие с 

изискванията на стандартите, както и тези инструкции за монтаж. 

- Изпитванията се извършват с работеща камина в нормален режим за няколко часа преди облицовката на 

моноблока, за да могат да се правят корекции. 

 

Следователно, всички довършителни операции, например: 

- производство на горната капачка, \ t 

- монтаж на облицовки, 

- изпълнение на пиластри, оцветяване и др. 

са направени след тестване с положителен резултат. 

EdilCamin не носи отговорност за дефекти на продукта, свързани с неправилна инсталация и свързване. 

 

 

Външен вход на въздух 

За правилното функциониране на термокамина е абсолютно необходим канал, изнесен навън с напречно 

сечение с диаметър 12,5 см (виж техническата таблица), който трябва да се изпълни непрекъснато. 

Каналът трябва да бъде изведен отвън и снабден с механизъм за регулиране на въздушния поток (E). 

Механизмът, доставян отделно, може да се намира отдясно или вляво от камината. Каналът може да бъде 

гъвкав алуминиев маркуч. Запечатайте всички места, където е възможно изтичане на въздух. Препоръчва 

се да се инсталира предпазен комар от външната страна на канала, който не трябва да намалява неговото 

полезно напречно сечение. Ако дължината на канала е повече от 3 м или има колене върху нея, необходимо 

е напречното сечение да се увеличи с 10-20%. Въздухът от улицата трябва да е на нивото на пода (не може 

да идва отгоре). 
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Комин и козирка 

Коминът на камината е с кръгло сечение. Това дава възможност да се използват тръби от 

неръждаема стомана. 

Ако вградената част на комина не е на същата вертикала като термокамина, е необходимо 

връзката между термокамина и тръбата да не се сгъва или огъва повече от 30 ° (фиг. Е, 1, 2, 3). 

В стари или прекалено големи комини се препоръчва да се направят вложки от тръби от 

неръждаема стомана с необходимия диаметър и с подходяща изолация. 

За външни димоотводни тръби се препоръчва да се използват тръби от неръждаема стомана с 

двойна изолирана стена. 

Препоръчва се свързването към сертифицирани комини,: 

- модулен неръждаем комин тип "сандвич" марка VOLCANO; 

- HEDA / Keddy вулканични димове; 

- HART керамични комини. 

Свързването към комини се извършва в съответствие с изискванията за противопожарна 

защита SP 7.13130.2013. 

Конструктивните характеристики, по-специално механичната устойчивост, изолацията и 

газонепроницаемостта, трябва да осигуряват устойчивост на тръбата към ефектите на димната 

температура от най-малко 450 ° C. 

Запечатайте мястото, където стоманената тръба е вкарана в коминната тръба от термокамина 

с високотемпетатурна смола. 

Основните характеристики на козирка: 

- вътрешната част в основата на козирката трябва да е равна на вътрешната част на комина. 

- напречното сечение на козирката на изхода трябва да бъде два пъти вътрешната част на 

тръбата. 

- козирката се монтира на вятърната страна, над нивото на покрива и извън зоните на 

обратния въздушен поток. 
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При използване на завършената облицовка 

EdilKamin, за да се определи точното 

положение на камината, е важно да се вземе 

предвид моделът на избраната облицовка. 

В зависимост от избрания модел се определя 

местоположението на камината (вж. 

Инструкциите за монтаж, приложени в 

опакованата опаковка). Когато инсталирате, 

уверете се, че сте проверили хоризонталната 

термо камина. 

- Направете отвор в стената или пода, за да 

вкарате всмукателния отвор за въздух и да го 

свържете към механизма за регулиране на 

въздуха, както е описано в глава „Входящ 

въздух“. 

- Свържете комина към комина с тръба от 

неръждаема стомана, чийто диаметър се 

определя съгласно таблицата на техническите 

характеристики и в съответствие с 

инструкциите в глава „Комини“ 

- Преди облицоване на камината проверете 

функционирането на всичките му движещи се 

части. 

- Изпитването и първото запалване на 

устройството трябва да предхождат монтажа 

на облицовката. 

ОБЛИЦОВАНЕ,КАПАЧКИ И 

ВЕНТИЛАЦИЯ 

Основата на облицовката трябва да позволява 

преминаването на въздуха и осигуряването на 

неговото рециклиране под облицовка. Затова 

трябва да се направят отвори или прорези за 

преминаване на въздуха. 

Мраморните и каменните части, 

облицовъчните тухли, трябва да бъдат 

монтирани с малка пролука между 

облицовката и готовия продукт, за да се 

предотврати напукване поради разширяване и 

прегряване. 

Дървените части трябва да бъдат защитени с 

огнеупорни панели; те не трябва да влизат в 

контакт с термо-камината и да са на поне 1 см 

от нея, за да осигурят свободно движение на 

въздуха и да предотвратят натрупването на 

топлина. Горната капачка е изработена от 

огнеупорни панели от гипсокартон или 

гипсови плоскости и във всеки случай от 

напълно незапалим материал. Горната капачка 

трябва да се вентилира отвътре; въздухът 

влиза отдолу (пропастта между вратата и 

гредата), след което конвекцията се извършва 

нагоре и навън през решетката в горната част; 

това спестява топлина и елиминира опасността 

от прегряване. В горната капачка трябва да  

има прозорци за достъп до връзките. 

Когато използвате комплекта за монтаж, той 

трябва да бъде защитен от топлинното 

излъчване на моноблока чрез изолиращи 

подложки. 

РАМКА (по поръчка) 

 
За улесняване на връзката с лицевите 

компоненти, камината може да бъде 

оборудвана с рамка (А), монтирана пред 

устата. 

 

 

 

 

 

 

 
ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
Практически съвети 

Препоръчително е радиаторите да се затварят в 

помещението, където е монтирана термокамина; 

топлината, излъчвана от устието на камината, ще бъде 

достатъчна. 

Непълното изгаряне причинява образуването на 

сажди; За да избегнете това, трябва: 

- изгорете сухите дърва за огрев. 

- Уверете се, че в огнището има достатъчно въглища, 

преди да поставите дърва за огрев. 

- поставени заедно с трупи с голям диаметър, други с 

по-малък диаметър. 

- уверете се, че връщащата вода е най-малко 50 ° C 

(използвайте клапан за контрол на температурата). 

подпалки 

- Уверете се, че поне един термосифон е отворен. 

- Включете превключвателите на електронния 

контролер. 

- Поставете средни и малки сухи трупи в термокамина 

и разтопете камината. 

- Изчакайте няколко минути, докато огънят се разпали 

напълно. 

- Затворете вратата. 

- Използвайки електронния контролер (*), настройте 

температурата на термостата на 50-70 ° C. 

Б .: При първия разпалване е възможна лека миризма 

на боя, която скоро ще изчезне. 

3-пътен вентил 

гипсокартон 
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- На етапа на запалване, 3-пътният вентил 

отклонява потока на водата, връща го 

директно към камината; когато зададената 

температура е надвишена, същият вентил (*) 

отхвърля потока на изхода на оборудването 

(независимо от инсталирания комплект). 

Преливен вентил 

- Когато вратата е затворена, байпасният 

клапан автоматично регулира потока на дима, 

увеличавайки ефективността. 

- Когато вратата е отворена, байпасният 

клапан се отваря автоматично, докато димът 

незабавно се изхвърля в комина, димът не 

влиза в помещението през отвора на пещта. 

Термостатичен вентил 

Ако температурата на водата надвиши 90 ° C 

поради претоварване на дървесина, 

терморегулационният клапан влиза в действие 

и се чува аларма. В този случай се процедира 

както следва: Не поставяйте повече дърва за 

огрев; изчакайте, докато температурата падне 

под 80 ° C, проверете индикаторните лампички 

на електронния регулатор. В котлоните с 

производството на топла вода, която не може 

да се пие, можете да отворите клапан за гореща 

вода, за да ускорите процеса на охлаждане. 

(X - фиг.), Можете да регулирате 

термостатния вентил чрез завъртане на винта, 

разположен точно под пепелника (Y - фиг. 3). 

винтът е завъртян надясно: минималният 

въздушен поток за горене 

• винтът се завърта наляво, докато спре: 

максималният въздушен поток за горене 

• Всички междинни позиции също са 

възможни. Б: В случай на монтиране на 

термостат е необходимо да се отстрани 

ръчната клапа за всмукване на въздух чрез 

демонтиране на вентила и целия кабел на 

дръжката (Е - фиг. 1). 

 

Автоматично регулиране на въздуха за горене 

 

Въздухът за горенето се улавя от входящия 

въздух, преминава през канала на канала (Е - 

фиг. 1) и влиза в огнището през решетката за 

пепелника.  

Входящият отвор за въздух се регулира с 

помощта на V вентила (фиг. 2). Ако 

температурата в пещта е по-ниска от 

зададената по време на калибрирането, 

вентилът автоматично се поставя в отворено 

положение и обратно, винаги се затваря 

автоматично, когато температурата е твърде 

висока. 

 Това помага да се консумира само 

количеството дървесина, което е необходимо 

за постигане на необходимата степен на 

отопление и за да се избегне образуването на 

ненужни отпадъци. 

 

. 
 

 
Регулиране на потока свеж въздух 

Специалният лост на клапата (E - fig.l), 

инсталиран на тръбата за всмукване на 

въздух, осигурява притока на необходимото 

количество въздух за горене. 

Когато натиснете лоста, входящият отвор за 

въздух се затваря и ако дръпнете лоста 

- се отваря. 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН КЛАПАН 

ТЕРМОСТАТ (Фиг. 2) Регулиране 

  

Б: когато термостатичният вентил напълно 

затваря потока на въздуха за горене 

(температурата в пещта е много висока), 

остава минимален поток въздух към стъклото, 

за да се осигури неговото почистване. 

  

РЪЧЕН ПОТОК НА ВЪЗДУХА ЗА ГОРЕНЕ 

(направени по време на инсталацията) 

За да се достигне желаната температура на водата, е 

необходимо ръчно да се регулира термостатният 

вентил. Използвайки шестнадесетичния ключ, 

приложен към доставката  

 

N.B: когато термостатичният вентил напълно 

затваря потока на въздуха за горене 

(температурата в горивната камера е много 

висока), остава минимален поток въздух към 

стъклото, за да се осигури неговото 

почистване. 

 

Рис. 1 
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Монтаж на термостат "V" по 

поръчка. Всички операции 

трябва да се извършват със 

студена термокамина.. 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4 

Рис. 2 

Рис. 3 
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Също така изключете захранването. 

Направете следното: 

- Отворете вратата и я заключете в отворено положение, за да 

можете лесно да работите в огнището (фиг. 4). 

- Отстранете следните елементи (фиг. 5): 

• Пепелник 

• Решетката от чугун 

•  Уплътнението на горивната камера 

 

Забележка: Нагарът просто се поставя върху пломбата, следователно, за да го 

извадите, достатъчно е да го вдигнете (имайте предвид, че ако термокамината е 

била използвана за дълъг период от време, парещата тъкан може да се “залепи” 

към огнището). 

- Монтирайте предварително монтирания термостатен вентил върху 

монтажната плоча (фиг. 6 - стр. 13). 
-  Плочата се фиксира с помощта на три прикрепени винта (S) към дъното на 

огнището (фиг. - 7 - стр. 13). 
- Преди да фиксирате плочата, преминете кабела за настройка и проводника на 

сондата през специалните отвори. 
-  Кабелът за настройка се вмъква в отвора под пепелника (Фиг. 8 - стр. 13) и се 

закрепва с прикрепения еластичен пръстен към поставката. 

 

- Проводникът на сондата трябва да бъде разгърнат по дясната страна на 

пепелника, преди да преминете отвъд термокамина (фиг. 9 - стр.13) през отвора 

вдясно. 

- Сега въведете сондата във вдлъбнатината на камината (стр. 6). 

- Преди смяна на огнището, проверете състоянието на износване на 

уплътнението (при необходимост сменете) и поставете периметър около 

периметъра на монтажната плоча на термостат (Фиг. 8 - стр. 13). 
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- ИНСТРУКЦИИ  ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
Регулиране на въздушния поток за почистване на стъклото 

- Количеството въздух, необходимо за почистване на 

стъклото. регулиран с лост под вратата (фиг. 10). 

- Лостът е напълно изместен надясно: максимален отвор 

- Лостът е напълно преместен наляво: въздушният поток е 

блокиран 

 
- В етапа на загряване на термокамина, лостът 

трябва да бъде напълно преместен надясно 
(положението на максималното отваряне), а при 
нормална работа трябва да бъде в междинно 
положение или затворен. 

- Отваряне на вратата 
-  За да отворите вратата, използвайте специалната 

сменяема дръжка, включена в комплекта за 
доставка (Фиг. 11). 

- Дръжката може да бъде прикрепена към вратата и 
с двата предвидени монтажни винта. 

 

Инсталиране на противотежести 
 
Вратата е оборудвана с противотежест, 
осигуряваща автоматично затваряне. Въпреки че 
термо камината вече е настроена, можете 
допълнително да персонализирате работата на 
този противотежест, като използвате една или 
няколко плочи (Р - фиг. 12), доставени с 
термокамина..  

 

Рис. 10 

Рис. 11 

Рис. 12 

Рис. 9 

Рис. 8 

уплътнител 

Рис. 7 

Кабел за 
регулировки 

Рис. 6 

Кабел 
на 
сонда  

ПОГЛЕД ОТЗАД 
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ПОДДРЪЖКА 

- Почистване на огнището 

- Нагар, оформен на вътрешните 
стени на термокамина, намалява 
ефективността на топлообмена. 

- Периодично огънят трябва да се 
почиства чрез загряване на вода до 
80-85 ° C, за да омекоти саждите, 
които след това се отстраняват с 
метална четка.

Почистване на стъкло 

- За почистване използвайте специален 
почистващ препарат за стъклокерамика 
(производство на GlassKamin EdilKamin). 

- Стъклото се почиства, когато стъклото е 
студено. 

-  Клапата на вратата се отваря само когато 
вратата е напълно затворена. 

-  За да отворите крилото, трябва да 
поставите копчето за зацепване в ухото 
между рамката и вратата и да я завъртите 
(фиг. 13). 

 

 

 
Рис. 13 
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Система с открит контур 
KIT 1 

Термокамина с производството на топла вода 

 

 

 
 

Электри 
ческая 
сеть 

 
 
 
 
 
 

ACS: Гореща санитарна вода 
AF: Студена вода 
EV: 3-ходов електромагнитен клапан 
F: реле за налягане 
МИ: Оборудване за картотекиране 
NA: Нормално отворен NC: Нормално 
затворен P1: Помпа 
RA: Радиатори 
RE: Електронен регулатор RI: 
Връщане към оборудване S: 
Нулиране 
Sc20: топлообменник за 20 плочи 
ST: Температурна сонда 
TC: Термокамини 
V: Спирателен вентил 
VE: Отворен разширителен съд VSP: 
Предпазен клапан 1,5 bar VST: 
Термостатичен вентил 
Ja: Автоматичен вентил за 
обезвъздушаване 
 
 

Комплект 1 е направен за опростяване на инсталацията; Тя включва всички компоненти, необходими за 

правилното инсталиране на устройството. 

Забележка: Оборудването, включено в комплекта, трябва да бъде защитено от топлинно излъчване от пещта 

чрез термоизолационни подложки. 
 

 
Регулятор включен 
в НАБОР 

 

 1 Месингов колектор 1 ”M-F 
2 Сферичен клапан за 1 " 
3 Помпа с крепежни елементи за 1 ”1/2 (219660) 4 Възвратен клапан 1” 
(261910) 
5 3-пътен електромагнитен клапан 1 ”M-F 
6 Медни връзки 
7 Топлообменник за 30 плочи за обмен с верига за газови котли (216620) 
8 Топлообменник за 20 плочи за производство на топла вода за пиене 
(205270) 
9 термостатен вентил 3/4 "(72940) 
10 Предпазен клапан 1,5 bar 3/4 "(143260) 
11 реле за налягане (220830) 
12 гнездо термометър 1/2 "+ сонда (175960) 
13 Електронен контролер (220780) 
A Доставка на оборудване 3/4 ”B Връщане към оборудване 3/4” C Връщане 
към камината 3/4 ” 
D 1 ”камина 
E студена вода без питейна вода ½ 
F Топла вода за питейна вода ½ "

 
Електрически връзки Предпазител

 

 

 

 
Помпа вкл. 

Аларма за прегряване 

3-ход.. клапан 

 

 

 

Захранване 

230 Vac 

 

 

 
 

Визуализиране 

на екран 

 

Регулировка на 

клапана 20-80˚C 

 

 

 

 

 

 
Регулатор на 

помпата 

20-80 ˚C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Включ./ 

изключване 

акустичния 

сигнал 

 
Сонда поставена в 

спец. гнездо) 

 
 

ДЕЙСТВИЯ С СЕЛЕКТОРА 
Селектор OFF: Всички изключен MAN селектор:  
Принуден. работа на помпата / комплект вентили 
Селектор AUTO: Комплект помпа / Комплект клапани 
Избор на аларма: В положение OFF няма звуков 
сигнал

Помпа 
 

Реле за налягането 

Внимание: свържете 

с нормален затворен 

контакт 
3- охлаждащ клапан 

 

 

 
ЗА ПРАВИЛНА РАБОТА, ВОДОПОДАВАЩАТА ТРЪБА И ВЪЗВРАТНА ТРЪБА, ТРЯБВА ДА БЪДАТ КРЪСТОСАНИ
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предохранитель 

Система с отворен контур КИТ 2 

Tермокамина с производство на непитейна топла вода + стенен 

котел 
 
 
 

 

 
 

Электри 
ческая 
сеть 

AF: Студена вода 

CA: стенен котел 

МИ: Оборудване за картотекиране 

P: Помпа 

RA: Радиатори 

RE: Електронен регулатор RI: Връщане към оборудване S: 
Нулиране 

Ja: Автоматичен вентил за обезвъздушаване 

Sc30: 30 топлообменник 

ST: Температурна сонда 

TC: Термокамини 

V: Спирателен вентил 

VR: Невъзвратен клапан 

VSP: Предпазен вентил 1.5 bar 

VST: термостатичен вентил 

 

 
Комплект 2 е направен за опростяване на инсталацията; Тя включва всички компоненти, необходими за 

правилното инсталиране на устройството. 

Забележка: Оборудването, включено в комплекта, трябва да бъде защитено от топлинно излъчване от пещта с 

термоизолационни подложки. 
 

Регулятор включен 
в НАБОР 

1  1 Месингов колектор 1 ”M-F 
2 Сферичен клапан за 1 " 
3 Помпа с крепежни елементи за 1 ”1/2 (219660) 4 Възвратен клапан 
1” (261910) 
5 3-пътен електромагнитен клапан 1 ”M-F 
6 Медни връзки 
7 Топлообменник за 30 плочи за обмен с верига за газови котли 
(216620) 
8 Топлообменник за 20 плочи за производство на топла вода за 
пиене (205270) 
9 термостатен вентил 3/4 "(72940) 
10 Предпазен клапан 1,5 bar 3/4 "(143260) 
11 реле за налягане (220830) 
12 гнездо термометър 1/2 "+ сонда (175960) 
13 Електронен контролер (220780) 
A Доставка на оборудване 3/4 ”B Връщане към оборудване 3/4” C 
Връщане към камината 3/4 ” 
D 1 ”камина 
E студена вода без питейна вода ½ 
F Топла вода за питейна вода ½ " 

 
Електрически връзки Предпазител

 

 

 

 
Помпа вкл. 

Звуков  сигнал за 

прегряване на помпата 

 

 

 
 

Визуализация 

 

Регулировка на 

клапана 20-80˚C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Вкл./ Изкл. 

ДЕЙСТВИЯ С СЕЛЕКТОРА 

Селектор OFF: Всички изключен MAN селектор: Принуден. 
работа на помпата / комплект вентили 

Селектор AUTO: Комплект помпа / Комплект клапани Избор 
на аларма: В положение OFF няма звуков сигнал

 

 
Зхарнване 

230 Vac 

Регулатор на 

помпата 

20-80˚C 

Алармения 

сигнал 
 

Сонда (поставена в 

спец. гнездо) 

 

 
Помпа А Помпа B 

 

 

 

 
 

ЗА ПРАВИЛНА РАБОТА, ВОДОПОДАВАЩАТА ТРЪБА И ВЪЗВРАТНА ТРЪБА, ТРЯБВА ДА БЪДАТ КРЪСТОСАНИ
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предохранитель 

Система с отворен контур KIT 3 

Термокамина за производство на топла вода + котел за стена 

 

ACS: Топла санитарна вода 
AF: Студена вода 
CA: Стенен котел 
EV: 3-хходовой электроклапан 

Электри 
ческая 
сеть 

F: реле за налягане 
МИ: Оборудване за картотекиране 
NA: Нормално отворен NC: Нормално затворен P: Помпа 
RA: Радиатори 
RE: Електронен регулатор RI: Връщане към оборудване S: 
Нулиране 
Sc20: Топлообменник за 20 плочи Sc30: Топлообменник за 30 
плочи TC: Thermofire 
V: Спирателен вентил 
VE: Разширяване на отворения капацитет VR: Разширяване на 
отворения капацитет VSP: Предпазен вентил 1.5 bar VST: Клапан 
за термичен контрол 
Ja: Автоматичен вентил за обезвъздушаване 

 

 

 

 

Комплект 3 е направен за опростяване на инсталацията; Тя включва всички компоненти, необходими за правилното 

инсталиране на устройството. 

Забележка: Оборудването, включено в комплекта, трябва да бъде защитено от топлинно излъчване от пещта чрез 

термоизолационни подложки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Электрические соединения 

Плавкий
 

 

 

 
Насос включен 

Звуковой сигнал перегрева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод на экран 

 

Регулировка 

клапана 20-80˚C 

1 Месингов колектор 1 ”M-F 
2 Сферичен клапан за 1 " 
3 Помпа с крепежни елементи за 1 ”1/2 (219660) 4 Възвратен клапан 1” 
(261910) 
5 3-пътен електромагнитен клапан 1 ”M-F 
6 Медни връзки 
7 Топлообменник за 30 плочи за обмен с верига за газови котли (216620) 
8 Топлообменник за 20 плочи за производство на топла вода за пиене 
(205270) 
9 термостатен вентил 3/4 "(72940) 
10 Предпазен клапан 1,5 bar 3/4 "(143260) 
11 реле за налягане (220830) 
12 гнездо термометър 1/2 "+ сонда (175960) 
13 Електронен контролер (220780) 
A Доставка на оборудване 3/4 ”B Връщане към оборудване 3/4” C Връщане 
към камината 3/4 ” 
D 1 ”камина 
E студена вода без питейна вода ½ 
F Топла вода за питейна вода ½ " 

 

 
 
ДЕЙСТВИЯ СЪС СЕЛЕКТОРА 
Селектор OFF: Всички изключен MAN 
селектор: Принуден. работа на помпата / 
комплект вентили 
Селектор AUTO: Комплект помпа / 
Комплект клапани Избор на аларма: В 
положение OFF няма звуков сигнал 

Регул. насоса Включение/ 
выключение 

акустического 

 

 

Питание 

230 Vac 

 

 

 

Реле давления 

Регулятор насоса 

20-80˚C 

сигнала 

 
Зонд (вставить в 

специальное гнездо) 

Внимание: подсоединить 

обычный закрытый контакт 

 

 

 

Насос А 

 
3- хходовой клапан 

Насос B 

 

 

ЗА ПРАВИЛНА РАБОТА, ВОДОПОДАВАЩАТА ТРЪБА И ВЪЗВРАТНА ТРЪБА, ТРЯБВА ДА БЪДАТ КРЪСТОСАНИ

П
р

ед
о

хр
ан

и
те

л
ьн

ы
й

 ш
л

ан
г 

ø
>2

8
 м

м
 

С
л

и
вн

о
й

 ш
л

ан
г 

ø
>1

8
 м

м
 

К
о

л
л

ек
то

р
 



20  

Система с отворен контур КИТ 3 

Tермокамина с производство на непитейна топла вода + стенен 

котел 
 

ACS: Гореща санитарна вода 
AF: Стодена вода 
CA: Стенене котел 
EV: 3-хходовой електромагнитен клапан 
F: Реле за налягане 
INT: Главен прекъсвач MI: Подаване на оборудване PR: Помпа 
P1: Помпа от първи контур 
Ja: Автоматичен вентил за обезвъздушаване 
RA: Радиатори 
RE: Електронен регулатор RI: Връщане към оборудване S: Нулиране 
Sc: топлообменник 
ST: Температурна сонда TCN: Контактен термостат V: Спирателен вентил 
VE: Отворете резервоара за разширение 
VR: Отворен капацитет за разширение 

 

 

 

 

 

 

Комплект N3 е направен за опростяване на инсталацията; Тя включва всички компоненти, необходими за 

правилното инсталиране на устройството. 

Забележка: Оборудването, включено в комплекта, трябва да бъде защитено от топлинно излъчване от пещта чрез 

термоизолационни подложки. 

 
1. Подаване на отоплителния кръг G 3/4 ”2. Подаване на термокамина G 
3/4” 3. Връщане към термокамина G 3/4 ” 
4. Връщане от отоплителната верига G 3/4 " 
5. Доставка на студена вода за миене и битови нужди G 1/2 ”6. Доставка 
на топла вода за санитарно оборудване D 1/2” 7. Комбиниран 
предпазен клапан за температура и налягане 
8. Реле за налягане 
9. Универсален вентил за изпускане на въздух G 3/8 "10. Циркуляр на 
циркулационната система на пещта 
11.3-ходов топлообменник 12. Изходен вентил G 1 ”13. Електронен 
регулатор с кабели 14. Отвор за кабели 15. Кабел с токов кабел 
16. Циркулационни кабели за отоплително оборудване (фазови, 
неутрални, заземяващи) 
17. Температурна сонда 
18. Термостатна верига на стайната температура 

 

 
 
 
 
 
 

OFF ON 

 

Разрешение на помпата 
на отоплителното 
оборудване 
40-80 ° С  

Разрешение Задаване на 
основна помпа 
30-40° C 

 
 
 

 
 Термостат  
 температур 

 

ЗАХРАНВАЩА СОНДА  
 

 ДАТЧИК  
НА  ПОТОКА  

 
 
 

Захарнване 

230 Vac 

50 Hz+/- 10% 

 

 Помпа на първичния 
контур 

Помпа за отоплително оборудване 

 
 

 
ЗА ПРАВИЛНА РАБОТА, ВОДОПОДАВАЩАТА ТРЪБА И ВЪЗВРАТНА ТРЪБА, ТРЯБВА ДА БЪДАТ КРЪСТОСАНИ

РАЗРЕШЕНИЕ АЛАРМЕН 
СИГНАЛ 
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Система с открит контур 
KIT N3 BIS 

Термокамин с производство на санитарна топла вода+ стенен котел 
 

Электри 
ческая 
сеть 

 
 

ACS: Гореща санитарна вода 
AF: Студена вода 
CA: стенен котел 
EV: 3-ходов електромагнитен клапан 
F: реле за налягане 
INT: Главен прекъсвач MI: Подаване на оборудване PR: Помпа 
P1: Помпа от първи контур 
Ja: Автоматичен вентил за обезвъздушаване 
RA: Радиатори 
RE: Електронен регулатор RI: Връщане към оборудване S: Нулиране 
Sc: топлообменник 
ST: Температурна сонда TCN: Контактен термостат V: Спирателен вентил 
VE: Отворете резервоара за разширение 
VR: Отворен капацитет за разширение

 
 

 

 

 

Комплект N3 е направен за опростяване на инсталацията; Тя включва всички компоненти, необходими за 

правилното инсталиране на устройството. 

Забележка: Оборудването, включено в комплекта, трябва да бъде защитено от топлинно излъчване от пещта чрез 

термоизолационни подложки. 
 
1. Подаване на отоплителния кръг G 3/4 ”2. Подаване на термокамина G 3/4” 3. Връщане 
към термокамина G 3/4 ” 
4. Връщане от отоплителната верига G 3/4 " 
5. Подаване на студена вода за миене и битови нужди G 1/2 ”6. Топла вода за санитарно 
оборудване D 1/2” 
7. Освобождаване на гореща вода за измиване и битови нужди G 1/2 "от котела, свързан с 
оборудването 
8. Комбиниран предпазен клапан за температура и налягане (90˚C-3 bar) 
9. Реле за налягане 
10. 3-пътен електромагнитен клапан 11.Универсален вентил за изпускане на въздух G 3/8 
"12. Циркуляр на циркулационната система на пещта 
13. Циркулационен кръг на отоплителното оборудване 14. Разтоварващ вентил G 1 " 
15. Трипътен топлообменник G 3/4 "16. Електронен регулатор с кабели 17. Отвор за кабели 
18. Кабел с токов проводник 19. Температурна сонда 
20. Термостатна верига със стайна температура 

 
Разрешающий набор 
Насос нагревательного 
оборудования 
40-80° C 

 

Набор разрешения 
Первичный насос 
30-40° C 

 

 Термостат 
температур 

 
ЗАХРАНВАЩА СОНДА  

 ДАТЧИК  
НА ПОТОКА 

 
 
 

ЗАХРАНВАНЕ 

230 Vac 

50 Hz+/- 10% 

 
Помпа на първичния 
контур 

Помпа за отоплително оборудване 
 

 
 
 
 
 
ЗА ПРАВИЛНА РАБОТА, ВОДОПОДАВАЩАТА ТРЪБА И ВЪЗВРАТНА ТРЪБА, ТРЯБВА ДА БЪДАТ КРЪСТОСАНИ
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ЕЛЕКТРОНЕН РЕГУЛАТОР 

Електронен регулатор 

ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА МОНТАЖ 

Свързването на свързванията, пускането в експлоатация и изпитването на устройството трябва 

да се извършват от квалифициран персонал, който е в състояние да извърши свързването в 

съответствие с приложимите разпоредби, и в съответствие с разпоредбите на тези инструкции. 

Съответствието със стандартите за заземяване е основата за безопасна работа на устройството. 

Задължително е да се монтира диференциален линеен ключ пред устройството и цялата 

електрическа верига на термокамина; Трябва също така да заземлите помпата, вентила и 

металните части на термокамина. 

УСЛОВНИ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

АА акустичен сигнал превключвател 
R 3-пътно управление на отварянето на вентила 

(КИТ 3 - 5 - 6) 

RIC вътрешен регулатор на помпата S превключвател 

MAN-OFF-AUTO SP индикатор на помпата 

Индикатор за прегряване на SS 

Температурна скала ST 

3-пътни вентили SV (KIT 3 - 5) 

- 6) 

 

Технически данни 

Питание (+15 - 10%) V 230 

Степен на защита IP 40 

Мин./макс. температура на околната среда °C 0÷+50 

Дължина на сондата м 1,2 

Термометър °C 30-90 

Мощност на помпата, макс. Вт 400 

3-пътна мощност на вентила, макс. Вт 250 

Предпазител мA 500 
 

Електронният контролер ви позволява да контролирате работните условия. Включени са в пакета на 

регулатора: 

- Ключ MAN-OFF-AUTO (S) 

- температурна скала (ST) 

- акустичен сигнал (AA) 

- регулатор на трипътен вентил (KIT 3) 

- вътрешен контрол на помпата (RIC) 

- индикатор за трипътен клапан (KIT 3) 

- индикатор за прегряване (SS) 

- индикатор на помпата (SP) 

 

РАБОТА 

- Контролно устройство: 

термометър 

- Предпазно устройство 

(акустична сигнална система): 

• Акустичен сигнал (AA) 

• Аларма за прегряване (SS) 

  

Системата влиза в сила, когато температурата на водата надвиши 90 ° C и предупреждава потребителя, че 

не трябва да се добавя гориво. Акустичният сигнал може да бъде изключен с помощта на (AA) 

превключвател; алармата в този случай дава само прегряване на светлинния индикатор (SS). За да 

възстановите първоначалните условия, след като водата се охлади в термокамина, превключвателят (AA) 

трябва да се включи отново. 

- Захранващо устройство (циркулационна система): 
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• MAN-OFF-AUTO (S) превключвател 

• Индикатор за помпа (SP) 

В ръчен режим помпата работи през цялото време, в режим OFF, помпата се изключва; в режим AUTO, 

помпата на оборудването се активира от вътрешен регулатор (RIC) при зададена температура от 20 до 80 

° C (температурата е настроена на 20 ° C) 

- Работно устройство (система за регулиране): 

• Регулиране (R) чрез отваряне на 3-пътния вентил 

• Индикатор (SV) за работа на 3-пътния вентил 

Когато температурата на флуида достигне стойността, зададена от регулатора, 3-пътният вентил насочва 

флуида към термосифоните; индикаторът за работа (SV) светва. 

Когато температурата на флуида падне под предварително определена стойност, системата за регулиране 

отваря електрическата верига и 3-пътният вентил насочва течността директно към термокамина. 

 

Предупреждение: 

Уверете се, че светлинните индикатори (SV) и (SP) са включени по време на нормална работа. 

местоположение 

Електронният контролер трябва да бъде инсталиран в близост до камината. 

Сондата на работните, защитните и контролните устройства трябва да бъде разположена директно върху 

термокамина или поне на захранващата тръба, на 5 см от термокамина, пред всички превключватели. 

Сондата трябва да бъде потопена в кладенеца. 

монтиране 

Инсталирането на електронния регулатор се извършва по следния начин: развийте закрепващите винтове, 

след това свалете капачката, наклонете го към стената и я закрепете с прикрепените дюбели; след това 

направете всички връзки, както е показано на диаграмата, като обърнете специално внимание на връзките, 

поставете проводниците с каналите в съответствие с приложимите разпоредби; след това поставете отново 

капачката и затегнете закрепващия винт. 

Всички тези действия се извършват с изключване на захранването; превключвател (S) AUTO-OFF -MAN 

трябва да е в позиция OFF. 

За 3-пътния вентил използвайте кафявия проводник (фаза) и синия проводник (неутрален), свързани 

съответно с клеми 5 и 6 на регулатора. За заземяване се използва жълто-зелен проводник. 

За правилното свързване на регулатора към оборудването, следвайте инструкциите за монтаж, приложени 

в опаковката. 
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АКСЕСОАРИ 

Електронен регулатор (по избор) 

- Ключ MAN-OFF-AUTO 

- температурна скала 

- звуков сигнал 

- регулатор на отварянето на 3-пътния вентил 

- вътрешен регулатор на помпата 

- индикатор на помпата 

- Трипосочен индикатор. клапан 

- индикатор за прегряване 

Електронният регулатор е част от различни 

монтажни комплекти (доставени по заявка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Набор клапани (421600), Състоящи се 

от: автоматичен клапана изпускане на 

въздуха, клапанна безопасност 1,5 бар, 

клапана терморегулация 90˚С

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Триходов клапан 1'' (143330) за 

регулировки на притока на вода в 

оборудването 

 
 

Електронен регулятор (220780) Реле за налягане (220830) 

 

 

 

 

для ремонта или замены, не трогая са. 

ОБМЕННИК ЗА САНИТАРНА ВОДА 

Това е изключително просто и икономично 

устройство с гарантирано изпълнение, което 

осигурява производството на гореща вода. 

Лесно се монтира на захранващата тръба към 

термосифони в най-удобното положение, в 

зависимост от естеството на монтажа на 

оборудването. 

Може да се закупи и като част от инсталационния 

комплект KIT 1 - 3 - 6, който се предлага от 

Edilkamin. Предимството му е, че може да се 

демонтира за ремонт или подмяна, без да докосва 

самата камина. 

 

В различните комплекти за монтаж (доставени 

при поискване) е включен топлообменник с 20 

плочи. 

ТРИХОДОВ ТОПЛООБМЕННИК (по 

поръчка) 

 

 

 

 

 

 
Помпа 

UPS 25-50 (219660) 

UPS 25-60 (238270) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Термостатический клапан 

H2OCEANO 15 (739460) 

H2OCEANO 23 (739440) 

H2OCEANO 28 (739450) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грил 

H2OCEANO 15 (750820) 

H2OCEANO 23 (234560) 

H2OCEANO 28 (236710) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Хидравлический комплект за версия 

с ОТКРИТ КАПАЦИТЕТ (743430) 

(монтаж справа) 

 

 

 

 

 
Топлообменник за 20 плочи за санитарни цели 

(262570) Обменник за 20 табели за оборудване 

(262570) \ t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рамка 

H2OCEANO 15 (739390) 

H2OCEANO 23 (739370) 

H2OCEANO 28 (739380) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Опора за хидравлични агрегати A1-A2-B-C-D (монтаж 

отдясно) 

H2OCEANO 15 (739510) 

H2OCEANO 23 (739470) 

H2OCEANO 28 (739490) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дистанционен дисплей 

(741180) 

Произвежда топла вода за санитарни нужди и 

за втори контур (радиатори); в сравнение с 

комплект 3, 3-пътният вентил и един 

пластинчат топлообменник не се използват.

 

 

Студена вода за 

санитарни нужди 

 

 

 

Топла вода от 

термокамината 


