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1. ОбОбщени Сведения

1.1 предназначение

Стенните	котли	THERM		CLN	и	TCLN	са	газови	топловодни	котли	на	природен	газ.	Предназначени	са	за	
обекти	с	топлинни	загуби	до	 	kW.	Котлите	са	конструирани	като	уреди	с	максимален	коефициент	на	полез32 -
но	действие,	с	особено	внимание	към	минимална	емисия	към	атмосферата.	Работата	им	е	икономична	и	не	
натоварва	околната	среда.	Мощността	на	котела	може	плавно	да	се	регулира	в	обхвата	около	40–100%	и	се	
приспособява	към	моментните	топлинни	загуби	на	обекта.	Освен	за	отопление,	котлите	CLN,	TCLN	са	пред-
назначени	и	за	проточно	загряване	на	битова	гореща	вода	(нататък	БГВ).

котелът е предназначен за затворени отоплителни системи, снабдени с разширителен съд с мини-
мална височина 8 м над котела.

1.2 детайли за уреда

1.2.1 Описание на уреда

-	това	е	стенен	котел,	предназначен	за	отопление	на	цивилни	или	промишлени	обекти
-	възможност	за	загряване	на	БГВ	–	проточно	загряване
-	работа	на	природен	газ
-	напълно	автоматизирана	работа
-	автоматична	плавна	модулация	на	мощността
-	опростено	управление	на	котела
-	значителен	комфорт
-	вградено	еквитермично	регулиране
-	възможност	за	регулиране	от	надграден	стаен	термостат	или	интелигентен	стаен	регулатор
-	висока	безопасност	на	работата
-	използвани	са	елементи	за	безопасност	на	котела,	които	предотвратяват	прегряването	 
или	изпускането	на	изгорели	газове

-	вградена	тристепенна	циркулационна	помпа
-	възможност	за	свързване	на	отделни	котли	в	интегрални	каскади
-	предпазителен	вентил	3	бара
-	защитни	функции	(защита	срещу	замръзване,	защита	на	помпата	и	т.н.)
-	електрическо	запалване	(икономия	на	гориво)
-	вграден	автоматичен	бай-пас
-	вградено	допълване	на	отоплителната	система

1.2.2 варианти на изпълнението

THERM  CLN
-	открита	горивна	камера
-	проточно	загряване	на	БГВ
-	извеждане	на	изгорелите	газове	в	комин	(естествена	тяга)
THERM TCLN
-	затворена	горивна	камера,	т.нар.	изпълнение	ТУРБО
-	проточно	загряване	на	БГВ
-	въздухът	за	горене	се	засмуква	от	външната	среда

1.2.3 Общо описание

В	основана	на	газовите	котли	THERM	е	носеща	рама,	върху	която	са	прикрепени	отделните	елементи	на	
котела.	В	горната	част	е	вграден	меден	топлообменник,	повърхнинно	защитен	със	смес	от	алуминий	и	сили-
кон.	Вътре	в	тръбната	система	на	обменника	са	вградени	специални	турболатори	за	повишаване	на	предава-
щите	характеристики	на	обменника	и	същевременно	за	повишаване	на	коефициента	на	полезно	действие.	
За	запазване	на	минималните	загуби	при	преноса	на	топлина	е	необходимо	да	се	поддържат	външната	по-
върхност	на	ламелите	и	вътрешната	част	на	топлообменника	чисти!	Обменниците	за	изгорели	газове	са	снаб-
дени	на	входа	с	автоматични	обезвъздушаващи	клапани,	а	на	изхода	–	с	аварийни	контактни	термостати.

Горивната	(при	турбо	версията	и	затваряща)	камера	е	изработена	от	покрита	с	алуминий	ламарина	и	под-
платена	с	топлинна	изолация.	Челната	стена	може	да	се	сваля.	Над	обменниците	за	газовете	при	версиите	за	
комин	е	разположено	насочване	на	тягата	за	газовете,	върху	който	е	поставен	термостат	за	газовете	за	про-
следяване	на	обратен	поток	от	газове.	В	долната	част	на	горивната	камера	е	разположена	горелка	с	модерна	
конструкция.	Тя	е	снабдена	с	два	електрода	–	запалващи	и	датчиков	йонизационен	електрод	за	контрол	на	го-
ренето.	Към	горелката	с	резбовано	съединение	е	присъединена	газова	арматура,	която	обхваща	в	себе	си	регу-
латор	на	налягането	на	газа	и	два	соленоидни	клапани,	управлявани	от	автоматиката.	Съставна	част	от	газовата	
арматура	е	модулиращ	електромагнит.	Магнитната	сърцевина	на	бобината	на	модулатора	е	с	регулируем	ход	и	
така	позволява	регулирането	на	налягането	на	газа	към	горелката	в	избрания	обхват.

На	 входа	на	 обратната	 вода	 е	 вграден	 хидроблок,	 който	обикновено	 съдържа	циркулационна	помпа,	
придпазен	клапан,	клапан	за	допълване	и	изпразване,	байпас	и	др.
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Панелътзауправление еизцялоотпластмаса. Напреднатамустранасаразположени елементизаупра -
вление(вж.глава„Ръководствозаобслужване“).Вътреевграденамикропроцесорнаавтоматикаотноваге -
нерациязауправляваненаработатанакотела,управляванедасигурносттанакотелаисаматарегулировка.

ГазовитекотлиTHERMработятбеззапалващагорелка(т.нар.веченпламък)есепалятотелектрическа
искра.Стовасепостигазначителнаикономиянагаз.

Котлитевизпълнение„С“(турбо)всравнениесобичайнотоизпълнениенакотлисоткритагоривнакаме -
расаснабденивповечесвентилаторзаизгорелитазове.Правилнатадейностнавентилаторасеконтролира
спомощтанапресостат.Следзатваряненаелектрическитеконтактинапресостатасезадействацикълана
запалване,споследващозапалваненагорелката.

1.2.4 Опростена хидравлична и функционална схема

вхОд  
газ

изхОд бгв
вхОд Студена 

вОда към  
РезеРвОаРа

изхОд  
ОтОплителна  

вОда

вхОд  
ОтОплителна  

вОда

 Позиция Част
1 Газоввентил
2 Газовагорелка
3 Битермиченобменник
4 Помпа
5 Хидроблоксинтегриранбайпас
6 Разширителенсъд
7 Ограничителнатягата  

заизгорелитегазове
8 Термостатзаизгорелите газове
9 Авариентермостат

10 Температурендатчик
11 Изпусквателенвентил
12 Датчикзаналягане
13 Обезвъздушаващвентил
14 Превключвателпри дебит
15 Вентилзадопълване наотопл.с-ма
16 Допълваненаотопл.с-ма
17 Предпазенвентил

вхОд  
ОтОплителна  

вОда

вхОд  
газ

изхОд  
ОтОплителна  

вОдаизхОд бгввхОд бгв

 Позиция Част
1 Газоввентил
2 Газовагорелка
3 Битермиченобменник
4 Помпа
5 Хидроблоксинтегриранбайпас
6 Разширителенсъд
7 Вентилатор
8 Пресостат
9 Авариентермостат

10 Температурендатчик
11 Изпусквателенвентил
12 Датчикзаналягане
13 Обезвъздушаващвентил
14 Превключвателпри дебит
15 Вентилзадопълване наотопл.с-ма
16 Допълваненаотопл.с-ма
17 Предпазенвентил

вхОд  
ОтОплителна  

вОда

вхОд  
газ

изхОд  
ОтОплителна  

вОдаизхОд бгввхОд бгв

THERM 14, 23, 28, 32 CLN

THERM 14, 23, 28, 32 TCLN
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1.3 безопасност на работата

котлите THERM са снабдени с множество елементи за безопасност, защита и предотвратяване на 
аварии, които осигуряват съвсем безопасна работа на котела. но ако въпреки това, например заради 
непрофесионална намеса, неспазване на редовните контроли и ревизии на котела и др. се стигне да 
извънредна ситуация, препоръчваме да се постъпва така:

Примиризманагаз:
-дасезатворикранчетозагазподкотела
-дасеосигурипроветряваненапомещението(прозорци,врати)
-данесеманипулираселектрическипревключватели
-дасеугасиевентуаленоткритогън
-незабавнодасеизвикасервиз(предипрегледаоттяхкотелътнетрябвадасеизползва)

Примиризманаизгорелигазове:
-дасеизключикотелът
-дасеосигурипроветряваненапомещението(прозорци,врати)
-дасеизвикасервиз(предипрегледаоттяхкотелътнетрябвадасеизползва)

Припожарвуреда:
-дасезатворикранчетозагазподкотела
-дасеизключиуредътотелектрическатамрежа
-дасеугасиогънятспожарогасителспрахилипяна



 1.4 Технически параметри 

14 CLN 23 CLN 28 CLN 32 CLN
прир. газ прир. газ прир. газ прир. газ

15,4 25,2 31,0 34,8
6,0 11,0 13,2 15,4
14 23 28 32
5,5 10,0 12,0 14,0
14 23 28 32
9 11 16 16

1,15 1,20 1,15 1,25
20 20 20 20

2,0 - 10,5 4,0 - 15,5 3,6 - 13,6 2,55 - 12,0
0,65 - 1,65 1,1 - 2,65 1,4 - 3,25 1,6 - 3,71

3 3 3 3
0,8 0,8 0,8 0,8
6 6 6 6
1 1 1 1

2,5 2,5 2,5
11,5 15,5 16,9

8,5 11,2 12,6

80 80 80 80
90 122 125 125

18-23 18-23 18-23
90 90 90 90
2 2 3 3

230 ~ / 50 230 ~ / 50 230 ~ / 50 230 ~ / 50
120 120 120 120
1,6 1,6 1,6 1,6

IP 44
AA5/AB5 стандартная

7 8 10 10
110 120 130 130

736 / 410 / 305 830 / 430 / 367 830 / 500 / 367 830 / 500 / 367
26 39 40 40

-
кВт
кВт
кВт
кВт
кВт
шт
мм

мбар
мбар

3м /ч
бар
бар
бар
бар

-1л.мин 2,5
-1л.мин 7,2
-1л.мин 5,2

°C
°C

г.с-1 5-12
%
-

В / Гц
Вт
А
-
-
l

мм
мм
кг

Название единица

Гориво

Максималнатоплиннапотребяемамощност

Минималнатоплиннапотребяемамощност

Максималнатоплиннамощностзаотопление

Минималнатоплиннамощностзаотопление

НоминалнатоплиннамощностзазагряваненаБГВ

Бройнадюзитевгорелката

Отворнадюзите

Превишениенаналяганетонавходанаконсуматора

Наляганенагазанадюзитенагорелката

Консумациянагаз

Макс.наляганенаотоплителнатас-ма

Миним.наляганенаотоплителнатас-ма

Макс.входящоналяганенастуденатавода

Миним.входящоналяганенастуденатавода

Мин.дебитБГВ

ДебитБГВприΔt=25°C

Δt=35°C

Макс.изходнатемператураотопл.вода

Среднатемпературанаизгор.газове

Дебитнаизгор.газовепомаса

Ефективностнакотела

КласNOxнакотела

Номин.захранващонапрежение/честота

Номиналнапотребяемамощност

Номиналентокнапрепазителитевуреда

Степенназащитанаел.части

СредасъгласноČSN332000-3

Обемнаразширителниясъд

Диаметърнадимоотвода/извеждането

Размеринакотела:височина/ширина/дълбочина

Масанакотела

14 TCLN 23 TCLN 28 TCLN 32 TCLN
- прир. газ прир. газ прир. газ прир. газ

кВт 15,6 25,2 31,0 34,8
кВт 6,1 12,1 14,3 16,5
кВт 14 23 28 32
кВт 5,5 11,0 13,0 15,0
кВт 14 23 28 32
шт 9 11 16 16
мм 1,15 1,20 1,15 1,25

мбар 20 20 20 20
мбар 2,5 - 11,0 4,0 - 15,5 4,0 - 13,6 3,2 - 12,0

3м /ч 0,65 - 1,65 1,1 - 2,65 1,4 - 3,25 1,89 - 3,71
бар 3 3 3 3
бар 0,8 0,8 0,8 0,8
бар 6 6 6 6
бар 1 1 1 1

-1л.мин 2,5 2,5 2,5 2,5
-1л.мин 7,2 11,5 15,5 16,9
-1л.мин 5,2 8,5 11,2 12,6

°C 80 80 80 80
°C 100 122 125 130

г.с-1 5-12 7,5-16 10-22 10-22
% 90 90 90 90
- 2 3 3 3

В / Гц 230 ~ / 50 230 ~ / 50 230 ~ / 50 230 ~ / 50
Вт 150 150 150 150
А 1,6 1,6 1,6 1,6
- IP 44
- AA5/AB5 стандартная
l 7 8 10 10

мм 60/100∗ 60/100∗ 60/100∗ 60/100∗
мм 715 / 410 / 305 830 / 430 / 367 830 / 500 / 367 830 / 500 / 367
кг 33 41 42 42

Название единица

Гориво

Максималнатоплиннапотребяемамощност

Минималнатоплиннапотребяемамощност

Максималнатоплиннамощностзаотопление

Минималнатоплиннамощностзаотопление

НоминалнатоплиннамощностзазагряваненаБГВ

Бройнадюзитевгорелката

Отворнадюзите

Превишениенаналяганетонавходанаконсуматора

Наляганенагазанадюзитенагорелката

Консумациянагаз

Макс.наляганенаотоплителнатас-ма

Миним.наляганенаотоплителнатас-ма

Макс.входящоналяганенастуденатавода

Миним.входящоналяганенастуденатавода

Мин.дебитБГВ

ДебитБГВприΔt=25°C

Δt=35°C

Макс.изходнатемператураотопл.вода

Среднатемпературанаизгор.газове

Дебитнаизгор.газовепомаса

Ефективностнакотела

КласNOxнакотела

Номин.захранващонапрежение/честота

Номиналнапотребяемамощност

Номиналентокнапрепазителитевуреда

Степенназащитанаел.части

СредасъгласноČSN332000-3

Обемнаразширителниясъд

Диаметърнадимоотвода/извеждането

Размеринакотела:височина/ширина/дълбочина

Масанакотела
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1.5 Състав на котлите

 THERM 23  CLN28  32, ,  
1. Рама на котела
2. Разширителен съд
3. Обезвъздушаващ вентил
4. Температурен датчик
5. Авариен термостат
6. Обезвъздушаващ вентил на помпата
7. Газов вентил
8. Помпа
9. Предпазен вентил

10. Панел на управлението
11. Въртящ се регулатор
12. Дисплей
13. Управляваща автоматика
14. Дебитен превключвател
15. Горивна камера
16. Газова горелка
17. Битермичен обменник
18. Ограничител на тягата
19. Термостат за изгорелите газове

THERM 23  TCLN28  32 , ,
1. Рама на котела
2. Пресостат
3. Разширителен съд
4. Температурен датчик за отоплението
5. Авариен термостат
6. Обезвъздушаващ вентил на помпата
7. Газов вентил
8. Помпа
9. Предпазен вентил

10. Въртящ се регулатор
11. Панел на управлението
12. Дисплей
13. Управляваща автоматика
14. Дебитен превключвател
15. Газова горелка
16. Горивна камера
17. Битермичен обменник
18. Температурен датчик БГВ
19. Уловител за изгорелите газове
20. Затваряща камера
21. Вентилатор
22 Обезвъздушаващ вентил
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2. РъкОвОдСтвО за ОбСлужване

2.1 управление и сигнализация

2.1.1 управляващ панел на котела

отместване	на	еквитермата	крива

дисплей налягане	в	отоплителната	система

превкл.	на	режимите

температура	на	БГВ температура	на	отопл.	вада

ключът на експлоатационните режими е със следните позиции:

изключване на котела	–	остават	да	работят	защитите	на	котела	(докато	е	свързан	в	ел.	мрежата	и	е	от-
ворен	достъпът	на	газ).	При	избор	на	този	режим	на	дисплея	се	показва	OFF,	изключено	е	отоплението,	
загряването	на	БГВ	и	същевременно	е	изгасено	подсветването	на	дисплея

летен режим	(включено	е	само	загряването	на	БГВ,	отоплението	е	изключено)

зимен режим	(включено	е	отоплението	и	загряването	на	БГВ)

Отблокиране на състояние на повреда на котела

Регулиране на температурата на отоплението –	въртящият	се	ключ	за	регулиране	от	потребителя	на	
изходната	температура	на	водата	в	отоплителната	система	в	обхвата	35–80°С	(препоръчва	се	обхват	
55–80°С).	Когато	е	избрана	вградената	еквитермична	регулация	с	ключа	се	настройва	отместването	на	
топлинната	крива	(в	обхват	±	15°С	от	еквитермичната	крива)

избор на температура на бгв	–	въртящият	се	ключ	за	регулиране	от	потребителя	степенува	температу-
рата	на	битовата	гореща	вода	в	обхвата	35–60°С
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2.1.2 LCD дисплей

Описание на символите, изобразявани на дисплея:

СимвОл название значение

поле	 
на	изображенията

показване	на	температура,	състояния	на	повреда	и	сервизни	
стойности

кранче Свети	постоянно	–	котелът	работи	за	загряване	на	БГВ 
Мига	–	режим	на	избор	на	температурата	на	БГВ

радиатор Свети	постоянно	–	котелът	работи	за	загряване	на	отопл.	вода 
Мига	–	режим	на	избор	на	температурата	на	отопление

пламък Свети	постоянно	–	горелката	гори

ключ Свети	постоянно	–	показва	състояние	на	повреда	на	котела,	 
заедно	с	кодираното	обозначение	на	повредата

снежинка Котелът	е	в	състояние	„ЗИМА“

слънце Котелът	е	в	състояние	„ЛЯТО“

2.1.3 Съобщения за грешка

Евентуална	повреда	или	друга	аномалия	за	да	бъдат	подчертани	се	сигнализират	с	премигване	на	подсвет-
ката	на	LCD	дисплея	и	изображението	на	кода	на	повредата.	В	първата	позиция	на	дисплея	се	показва	знак	
„Е“,	на	следващите	позиции	–	кодът	на	повредата	със	значения	съгласно	таблицата.

изобразяване на кодовете на повреда върху LCD дисплея и техните значения:

кОд на пОвРедата значение

Е1 Блокиране	на	работата	след	незапалване	на	пламъка	на	горелката

Е2 Ниско	налягане	на	отоплителната	вода

Е4 Дефект	в	температурния	датчик	на	отоплението	(прекъсване	или	късо)

Е5 Дефект	в	температурния	датчик	на	БГВ

Е6 Блокиране	на	работата	заради	прегряване	на	котела	(авариен	термостат)

Е7 Дефект	в	датчика	за	външна	температура

Е8 Дефект	в	пресостата	за	въздуха	(версия	турбо),	евент.	в	термостата	на	изгор.	газове	
(версия	„комин“)*

Е9 Ниско	захранващо	напрежение
Евентуалният	код	на	повредата	се	записва	в	паметта	на	процесора,	къде	остава	запазен	и	в	случай	на	

отпадане	на	напрежението.	Следователно	сервизният	техник	може	да	прегледа	паметта	и	да	установи	исто-
рията	на	съобщенията	за	повреда.

* в случай на поява на повреда е8 се затваря достъпът на горива към котела и за 20 мин. е огра-
ничено повторното запалване на котела. След 20 мин. котелът автоматично се отблокира. в случай на 
повторно появяване на повредата е необходимо да се извика професионалист и да се вземат мерки за 
отстраняване на повредата. След евентуална работа по уреда е необходимо винаги да се направи екс-
плоатационна проба.

2.2 задействане и изключване на котела

2.2.1 въвеждане в експлоатация

котелът може да бъде въведен в експлоатация само от сервизен техник, оправомощен от произво-
дителя! Сервизният техник, който въведе котела в експлоатация, е задължен в последствие да осигури 
евентуалните ремонти по котела. Списък на сервизните техници е приложен към продукта.

Отбелязване на настройваната тем-
пература:

След	завъртане	на	ключа	за	регу-
лиране	на	температурата	на	отопли-
телната	система	или	на	БГВ	премиг-
ва	съответният	символ	на	режима	и	
числено	се	изобразява	температура-
та	на	LCD	дисплея.	В	този	случай	се	
отбелязва	избираната	в	този	момент	
температура.	 След	 завършване	 на	
настройката	избраната	 стойност	ос-
тава	 в	 продължение	 на	 още	 около	
пет	секунди.	Следващото	постоянно	
изображение	 на	 числени	 данни	 и	
символи	 показва	 отново	 работната	
температура	на	съответния	режим.
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действия, които трябва да се извършат преди и по време на задействане на котела
Преди	първото	запалване	на	котела	е	необходимо	да	се	направи	следното:
-	проверете	дали	отоплителната	система	е	пълна	с	вода	и	котелът	е	правилно	обезвъздушен
-	проверете	дали	резервоарът	за	БГВ	е	пълен	с	вода
-	убедете	се,	че	всички	вентили	под	котела	и	в	отоплителната	система	са	отворени
-	отворете	кранчето	на	газа	и	проверете	с	помощта	на	детектор	за	изпускане	на	газ	или	чрез	пенлив	раз-
твор	уплътнеността	на	разклоненията	за	газ	в	котела

процедурата при първото запалване на котела е следната:
-	завъртете	на	максимум	ключа	за	температура	на	отоплителната	вода
-	мрежовият	шнур	да	се	постави	в	контакта	и	да	се	включи	котелът	чрез	превключване	на	експлоатаци-
онните	режими

-	със	завъртане	на	превключвателя	на	експлоатационните	режими	в	дясно	крайно	положение	за	кратко	
време	котелът	автоматично	ще	се	запали	(при	обезвъздушен	приток	на	газ)

-	проверете	правилната	работа	на	всички	термостати	и	управляващи	елементи
-	проверете	всички	дейности	на	котела
-	проверете	настройката	на	мощностния	обхват	на	котела,	евентуално	коригирайте	настройките	според	
нуждите	на	отопляемия	обект

-	да	се	проведе	обучение	на	потребителя

настройките на мощностния обхват на котела и останалите параметри трябва да бъде в съгласие с тех-
ническите данни. всякакво претоварване и неправилно ползване на котела може да причини увреждане 
на негови компоненти. за така увредени компоненти не може да се предяви гаранционна рекламация!

котелът не трябва да се експлоатира с изключен авариен термостат или без термостат за изгорелите 
газове или те да са заместени от устройства, различни от определените от производителя! в противен 
случай може да се стигне до авария или друго опасно състояние! например при избягване на термоста-
та за изгорели газове може да се стигне при повреда в комина до постоянно връщане на изгорели газо-
ве в помещението! Съществува заплаха от отравяне с продуктите на горенето! за монтиране на предпа-
зител срещу обратен поток на изгорели газове (термостат) и смяна на негови дефектирали части могат 
да се ползват само оригинални резервни части, доставени от производителя.

Сервизният техник, оправомощен от производителя, е задължен при въвеждане в експлоатация 
доказуемо да запознае потребителя с експлоатацията на котела, неговите отделни части, елементи за 
безопасност и начин на управление, да попълни гаранционния лист и да предаде на потребителя насто-
ящето ръководство за обслужване.

потребителят е задължен да внимава за правилното използване на котела в съгласие с това ръко-
водство, което е едно от условията за признаване на гаранцията. Освен това е строго забранена каквато 
и да е намеса в защитените съставни части на котела!

2.2.2 изваждане на котела от експлоатация
Котелът	може	да	се	изключи	за	кратко	време	с	превключвателя	на	експлоатационните	режими,	евентуал-

но	с	превключвателя	на	стайния	термостат.
За	продължително	спиране	на	котела	извън	отоплителния	сезон	(например	в	продължение	на	летните	

отпуски)	е	подходящо	да	се	затвори	кранчето	за	газа.	Оставете	обаче	котела	свързан	в	електрическата	мрежа.	
Единствено	при	това	положение	остават	активни	защитните	способности	на	котела.

Евентуалното	пълно	спиране	на	котела	(затваряне	на	достъпа	на	газ,	изваждане	от	електрическата	мре-
жа)	трябва	да	бъде	изпълнено	с	оглед	на	околната	температура	на	средата	в	съответното	годишно	време!	
Съществува	опасност	от	замръзване	на	отоплителната	система	или	резервоара	и	свързаните	с	тях	повреди	по	
котела,	евентуално	на	други	елементи	от	отоплителната	система.	Преди	да	падне	температурата	под	точката	
на	замръзване	следователно	е	необходимо	да	се	изпразни	отоплителната	система	включително	котела	и	да	
се	изпразни	резервоара	за	БГВ.

2.3 Регулировки
Котелът	е	снабден	с	вътрешни	елементи	за	регулировка	на	високо	ниво	още	в	основната	си	окомплек-

товка.	Принципно	е	с	интегрирана	еквитермична	регулация.	Загряването	на	отоплителната	система	може	да	
се	управлява	по	няколко	начина:	регулиране	според	температурата	в	избрано	помещение,	еквитермична	
регулация	на	отопляващата	вода,	комбинирана	регулировка	и	т.н.

2.3.1 Работа на котела без стаен термостат
При	този	режим	котелът	поддържа	избраната	температура	на	отоплителната	вода.	Не	са	присъединени	

нито	стаен	термостат,	нита	регулатор,	клемите	за	неговото	свързване	трябва	да	са	свързани	(настройка	при	
производството).	При	този	режим	изберете	температурата	на	отоплителната	вода	директно	върху	управля-
ващия	панел	на	котела	с	помощта	на	средния	въртящ	се	ключ.

препоръчваме работата на самостоятелен котел (без избор на еквитермична регулация) 
да се ръководи поне с опростен стаен термостат. Стайната температура остава постоян-
на във времето и поддържа котела в по-дълги експлоатационни режими. препоръчва-

ме котеловият термостат да се настройва през преходните сезони (есен, пролет) на 60, а 
в зимния период до 75°С. От полза е използването на вградената еквитермична регулация 
или самостоятелно, или допълнена с пространствен термостат, както е показано по-долу.
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2.3.2 Работа на котела със стаен термостат
При	този	начин	на	регулация	котелът	поддържа	избраната	температура	на	отоплителната	вода.	Стайни-

ят	термостат	се	включва	вместо	моста	на	клеми	Х9	в	управляващата	автоматика	на	котела.	След	това	вече	
работата	на	котела	се	ръководи	според	вътрешната	топлина	в	помещението,	в	което	е	разположен	стайният	
термостат	(т.нар.	представително	помещение).	В	представителното	помещение	е	нежелателно	да	се	поставят	
термостатични	вентили	на	радиаторите!

за управление в зависимост от температурата в помещение термона доставя и препоръчва редица стайни 
термостати например: Рт 10, Рт 21, Рт 30, вРт 30 (безжично изпълнение) PT 30 GSM (с джи-ес-ем управление), 
евентуално Honeywell CM 707, CM 907, SIEMENS REV 23 и др.

посочените надграждащи регулатори не са (с изключение на промоционалните оферти) предмет на доставката на котела!

Описание на дейността на котела в посочения режим:
Работната	фаза	на	котела	започва	от	затварянето	на	стайния	термостат	(термостатът	установява	по-ниска	

температура	от	желаната)	в	момента,	когато	регулаторът	на	режимите	е	в	позиция	зимен	режим.	Режимът	е	
разрешен	само	при	отсъствие	на	изискване	за	загряване	на	БГВ,	защото	то	винаги	има	предимство.	Активи-
зира	се	работата	на	циркулационната	помпа	и	в	зависимост	от	разликата	между	избраната	и	действителната	
температура	на	отоплителната	вода	стартира	или	не	стартира	запалването	на	горелката.	Микропроцесорът	
дава	възможност	за	управление	но	тока	в	модулиращата	бобина	и	настройване	на	налягането	на	 газа	по	
време	на	запалването	и	в	последствие	постепенното	му	повишаване	в	кривата	на	стартирането,	оформена	
според	типа	на	дадения	консуматор.	След	запалване	на	горелката	токът	в	модулиращата	бобина	се	регулира	
така,	че	да	се	поддържа	температурата	на	водата	според	настройките	на	потребителя.	В	добавка	е	използва-
на	регулация	от	тип	PID	(пропорционално/интеграционно/деривационно)	с	поддържане	на	температурата,	
избрана	с	въртящия	се	ключ	на	панела	за	управление	(в	обхвата	35–80°С),	присъединена	към	програмното	
осигуряване	на	микропроцесора.	Така	котелът	се	превръща	в	високо	адаптивен	източник	на	топлина.	След	
разтварянето	на	стайния	термостат	се	задейства	регулируемата	функция	на	времево	ограничено	закъснение	
на	помпата	(120	сек.	е	изходната	стойност).	Това	е	функция,	която	пречи	на	прегряването	на	топлообменника,	
позволява	използването	на	остатъчната	неакумулирана	топлина	и	помага	за	подобрение	на	разпределени-
ето	на	топлината	по	отоплителните	тела	(особено	при	хоризонталните	разклонение)	при	използването	на	
стайни	регулатори	с	PI	връзка	с	кратки	работни	цикли.

2.3.3 Работа на котела с използване на вградената еквитермична регулировка
Този	режим	в	котела	е	достъпен	по	принцип,	но	не	е	активиран!	Активирането	му	и	първоначалната	на-

стройка	извършва	оторизираният	сервизен	техник	по	желание	на	потребителя.
При	еквитермична	регулация	котелът	променя	температурата	на	отоплителната	вода	автоматично	спо-

ред	промените	във	външната	температура.
Този	начин	на	регулиране	може	да	се	използва	само	при	присъединен	външен	датчик	THERM	Q01.	Външ-

ният	датчик	се	разполага	върху	най-студената	стена	на	обекта	(север,	евентуално	северозапад)	приблизител-
но	3	м	над	земята.	Датчикът	не	трябва	да	е	под	влияние	на	никакво	чуждо	топлинно	влияние	като	например	
отворени	прозорци,	слънчева	светлина,	шахти	за	проветрение	и	др.

Описание на дейността на котела при този режим:
Работните	фази	на	котела	са	подобни	с	тези	от	предходния	режим	с	тази	разлика,	че	температурата	в	

отоплителната	 система	се	настройва	автоматично	според	външната	 температура	 (установена	от	датчика).	
Пресмятането	на	желаната	 температура	 за	отоплителната	 система	е	функция	от	 външната	 температура	и	
функция	на	фактора	 „К“	 (наклон	на	еквитемичната	крива),	 която	настройва	 сервизният	 техник	 с	оглед	на	
мястото	и	характера	на	отоплителната	система.	С	въртящия	се	ключ	за	температура	на	отоплителната	вода	
на	панела	 за	 управление	потребителят	 си	избира	желания	 топлинен	комфорт	 (коригира	отместването	на	
еквитермичната	крива	в	обхват	от	±	15°С	за	отоплителната	вода).	Еквитермичната	крива	е	модифицирана	за	
стандартна	отоплителна	система	с	радиатори.

В	случай	на	повреда	във	външния	датчик	за	температура	състоянието	се	сигнализира	с	код	Е7	и	котелът	
продължава	да	работи	с	температура	на	отоплителната	система	според	настройката,	както	в	предходноопи-
сания	режим	(без	еквитермична	регулация).

в случай на инсталиран стаен термостат евентуално и регулатор в представително помещение, поне един от 
радиаторите трябва да бъде оставен без термостатична глава. за увеличаването на температурния комфорт пре-
поръчваме върху отоплителните тела в представителното помещение да не слагат термостатични глави изобщо.

процедура по настройване:

При	 настройване	 на	 еквитермичната	 регулация	 е	 необ-
ходимо	да	се	прави	разлика	между	наклон	и	отместване	на	
еквитермичната	 крива.	 При	 настройка	 на	 наклона	 на	 екви-
термичната	крива	важи	правилото:	при	лоши	топлинно	изо-
лационни	 характеристики	 на	 обекта	 изменяме	 параметъра	
на	 наклона	 на	 кривата	 по	 посока	 на	 по-високите	 стойности	
(повдигаме	кривата),	при	добра	топлинна	изолация	можем	да	
снижим	параметъра	(напротив,	повече	полагаме	кривата).

настройката на наклона на кривата извършва оторизи-
ран сервизен техник в сервизното меню на управляващата 
автоматика на котела!
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при активиране на еквитермичната регулация се променя значението на функцията със средния 
въртящ се ключ на управляващия панел на котела. С обозначения въртящ се ключ в този случай се на-
стройва отместването на отоплителната крива (в обхвата на ± 15°С от еквитермичната крива, настроена 
от сервизния техник).

От	казаното	по-горе	произтича,	че	с	ключа	за	настройка	на	температурата	на	отоплението	върху	управля-
ващия	панел	в	този	режим	на	котела	непряко	се	избира	желаната	температура	на	отопляваното	пространство.	
Първоначално	(фабрично)	е	настроен	наклон	на	еквитермичната	крива	„К“	=	15.	Изходното	потребителско	
регулиране	на	въртящия	се	ключ	за	температура	на	отоплението	е	в	средата	на	пътя	за	настройка	(указате-
лят	е	нагоре,	което	отговаря	на	отместване	на	кривата	0°С)	След	контрол	на	температурата	на	отопляваното	
пространство	(за	около	24	часа),	може	да	се	проведе	уточняване	на	настройката	според	вашите	изисквания	
за	температурен	комфорт.	Под	влияние	на	еквитермичана	регулация	ще	продължат	да	бъдат	компенсирани	
промените	във	външната	температура	и	настроеното	ниво	на	температура	в	отопляваното	пространство	ще	
бъде	поддържано	автоматично	на	константно	ниво.

С	използване	на	този	режим	за	регулация	на	котела	ще	постигнем	по-нататъшно	понижаване	на	експлоатаци-
онните	разходи	при	подобряване	на	температурния	комфорт	(континуално	загряване	на	отоплителните	тела).	Не	
на	последно	място	ще	оценим	тази	възможност	като	предварително	регулиране	на	примарния	отоплителен	кръг	
при	използване	на	зонална	регулация	(смесителни	вентили)	и	др.

посочените надграждащи регулатори не са (с изключение на краткосрочни промоционалните оферти)  
предмет на доставката на котела!

Графика	на	протичане	на	еквитермичните	криви	(нулево	отместване)

Пример	на	протичане	на	избрани	криви	при	корекция	на	отместването	(средното	копче)

Външна	температура	(°С)
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2.3.4 загряване на битова гореща вода (бгв)
Котлите	CLN	и	TCLN	по	норматив	са	приспособени	за	загряване	на	БГВ	по	поточен	начин.

поточно загряване на бгв – ОпиСание на деЙнОСтта

Съществено	предимство	на	котлите	от	серия	CLN,	TCLN	е	загряването	на	БГВ	в	топлообменника	на	из-
горелите	 газове	директно	от	пламъка	на	 горелката	 (без	 участието	на	отоплителната	вода).	 Този	начин	на	
загряване	обаче	поставя	високи	изисквания	към	способностите	за	регулация	на	котела	по	такъв	начин,	че	
температурата	на	БГВ	да	е	стабилно	на	избраната	температура	при	изменения	в	дебита	на	загряваната	вода.	
Чрез	отработена	програма	микропроцесорът	обединява	множество	информация	за	температурата	в	топло-
обменника	и	при	последващото	оценяване	на	необходимата	мощност	на	котела.	Решението	изпъква	с	висо-
ка	ефективност	при	загряването	на	БГВ	като	значително	се	пестят	експлоатационни	разходи.

Затварянето	на	превключвателя	за	дебит	на	БГВ	се	отбелязва	наличието	на	изискване	за	загряване	на	
БГВ.	В	този	случай	не	се	активира	циркулационната	помпа	и	електрониката	текущо	сравнява	актуалната	и	
избраната	температура	на	БГВ	като	евентуално	включва	/	изключва	горелката.

След	запалване	на	горелката	токът	към	модулиращата	бобина	се	регулира	така,	че	да	се	поддържа	желана-
та	от	потребителя	температура.	За	целта	отново	се	използва	PID	регулация	(пропорционално/интеграционно/
деривационно).	Температурата	на	БГВ	може	да	се	избере	с	потенциометъра	в	обхвата	35	–	60	°C.	След	отпадане	
на	изискването	за	загряване	на	БГВ,	за	да	се	ограничи	отлагането	на	варовити	отлагания	за	кратко,	в	продълже-
ние	на	30	сек.	се	активизира	помпата.	Всички	регулиращи	характеристики	са	приспособени	така,	че	да	се	по-
стигне	продължителен	живот	на	топлообменника	с	елиминиране	на	възможностите	за	замърсяване	с	варовити	
утайки.	В	случай	на	успоредно	протичане	на	двата	режима,	загряването	на	БГВ	е	с	по-висок	приоритет.

2.4 избрани защитни функции на котела
антиблокировка

Помпата	автоматично	се	задейства	за	30	сек.	след	като	изтекат	24	часа	от	последното	ѝ	активиране,	вина-
ги,	когато	не	е	отбелязано	изискване	за	работа	на	котела	(за	да	се	ограничи	отлагането	на	утайки	в	помпата	
и	евентуалното	ѝ	блокиране).

защита срещу замръзване

В	случай,	че	температурата	на	отоплителната	вода	падне	под	6°С	котелът	започва	да	работи	без	оглед	на	
стайния	термостат.	С	това	консуматорът	и	отоплителната	система	се	предпазват	от	повреда	заради	замръзва-
не.	След	достигане	на	15°С	котелът	преминава	в	режим	на	готовност.

индикация за замърсен топлообменник

В	случай,	че	по	време	на	изпълнение	на	изискване	за	загряване	на	БГВ	температурата	на	отоплителната	
вода	надхвърли	95°С,	ще	бъде	сигнализирана	повреда	с	премигване	на	символа	TUV	(БГВ).	Загряването	ще	
продължи,	но	избраната	температура	на	БГВ	автоматично	ще	се	понижи	с	3°С	след	всяко	едно	надвишаване	
на	95°С	чак	до	минимума	от	42°С.

Охлаждане на топлообменника в режим stand-by (само при котлите TCLN)

В	случай,	че	в	режим	на	готовност	температурата	на	топлообменника	(датчика	на	отоплителната	вода)	
надхвърли	85°С,	ще	се	активира	вентилаторът,	който	ще	се	изключи	при	падане	на	температурата	под	84°С.

падане на захранващото напрежение

Падне	ли	захранващото	напрежение	под	145	V	AC	(20°C,	50	Hz)	платката	ще	изпълни	изключване	за	безо-
пасност;	след	вдигане	на	напрежението	над	164	V	АС	работата	на	котела	ще	бъде	напълно	обновена.

закъснение на вентилатора

След	изпълнение	на	изискване	за	отопление	или	загряване	на	БГВ	се	изпълнява	предварително	опреде-
лено	закъснение	на	вентилатора.

закъснение на помпата

След	изпълнение	на	изискване	за	отопление	или	загряване	на	БГВ	се	изпълнява	предварително	опреде-
лено	закъснение	на	помпата.

Конкретно:
•	120	сек.	след	прекъсване	на	режима	отопление
•	30	сек.	след	прекъсване	на	режима	загряване	на	БГВ

внимание:
функцията „защита срещу замръзване“ е достъпна във всички експлоатационни режими, вкл. режим „изключено“.
Останалите функции са достъпни само в режимите „зимна експлоатация“ и „лятна експлоатация“.

антициклация

Функция,	която	предотвратява	изпадането	на	котела	в	циклиране	при	режим	на	отопление,	като	след	екс-
плоатационно	изключване	не	е	позволено	повторното	му	запалване	преди	да	е	изтекло	настроеното	т.нар.	
антициклационно	време	(фабрично	–	5	мин.).	Тази	функция	се	използва	най-много	при	отоплителни	системи,	
при	които	макс.	топлинна	загуба	на	обекта	отговаря	на	най-ниската	граница	на	мощностния	обхват	на	котела.
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промяна на антициклационното време в обхвата 0 до 10 минути може да извършва само оторизиран 
сервизен техник!

внимание: всички споменати функции за безопасност и защита действат само когато котелът е вклю-
чен към електрическата мрежа!

2.5 поддръжка и сервиз
Редовната	поддръжка	е	много	важна	за	надеждната	работа,	 за	постигане	на	дълъг	срок	на	 годност,	а	

също	и	коефициент	на	полезно	действие	на	уреда.	Настойчиво	препоръчваме	на	потребителя	да	се	свърже	
с	местна	сервизна	организация	и	да	си	осигури	редовни	прегледи	на	котела	след	всяка	година	експлоатация	
(вж.	глава	Гаранции	и	гаранционни	условия).	Сервизният	техник	ще	извърши	например	контрол	на	управля-
ващите	и	предпазните	елементи	на	котела,	контрол	на	уплътнеността	на	газовите	и	водните	разклонения,	
евентуално	ще	почисти	горелката	и	топлообменника	от	праховите	частици	от	горенето	и	др.

За	безопасната	работа	на	отоплителната	система	също	е	необходимо	редовно	да	се	контролира	изход-
ното	налягане	на	водата	когато	е	студена.	В	случай	че	налягането	падне	под	0,8	бара	е	необходимо	да	се	
извърши	допълване	на	отоплителната	система.

2.5.1 допълване на отоплителната система

Допълването	с	вода	на	отоплителната	система	е	възможно	да	се	извършва	през	допълващ	вентил,	който	
е	интегриран	пряко	в	котела.

при допълване е необходимо да се вземат предвид следните условия:

а) налягането на битовата вода, довеждана редовно към котела, трябва да е по-високо от наляга-
нето на водата в отоплителната система (в обратния случай може да се стигне до поток отоплителна 
вода обратно към водопроводната система!)

б) допълването на вода е необходимо да става изключително само в студено състояние (темпера-
тура на отоплителната вода в котела макс. до 35°С)

процедура на допълване на вода в отоплителната система:
1.	Поставете	превключвателя	на	режимити	в	положение	Off	и	

почакайте	да	изстине	отоплителната	система
2.	Ръчно	бавно	отворете	кранчето	за	допълване	като	следите	

информацията	за	налягането	на	дисплея	на	котела
3.	Допълнете	налягането	на	системата	до	необходимата	 

стойност	(според	отоплителната	система	се	препоръчва	 
1,0	–	1,5	бара)

4.	Затворете	кранчето	за	допълване
5.	Евентуално	въведете	котела	отново	в	експлоатация

2.6 гаранция и условия за гаранцията

Производителят	не	носи	отговорност	за	механични	повреди	
по	отделните	компоненти	в	резултат	на	невнимателно	боравене;	за	щети,	причинени	от	непрофесионална	
намеса	в	електрониката	при	настройване	и	присъединяване	на	надграждаща	регулация;	за	щети,	причинени	
от	използване	на	части	и	компоненти,	заместващи	оригиналните,	използвани	от	производителя.

Освен	това	гаранцията	не	се	отнася	до	дефекти,	причинени	от	неспазване	на	задължителните	бележки	и	
условия,	посочени	в	отделните	дялове	на	настоящото	ръководство.

Гаранцията	също	не	се	отнася	до	ненормализирани	отношения	в	разпределителните	мрежи	(колебания	
в	ел.	напрежение	–	преди	всичко	върхове	на	свръхнапрежение,	налягане	и	чистота	на	газа	и	др.);	до	повреди	
по	съоръженията	извън	котела,	които	влияят	на	неговата	дейност,	неподходящо	отвеждане	на	изгорелите	га-
зове,	замърсявания	във	въздуха	за	горенето;	повреди	от	външни	влияния,	механични	повреди,	складиране,	
транспортиране	и	щети,	възникнали	от	стихийни	бедствия.

В	тези	случаи	сервизната	организация	може	да	предяви	към	потребителя	искане	за	заплащане	на	ремонта.
THERMONA,	spol.	s	r.o.	предоставя	гаранция	съгласно	условията,	посочени	на	гаранционната	карта,	доста-

вена	заедно	с	продукта.

условия за осъществяване на гаранцията:

1.	Да	се	извършват	редовни	веднъж	годишно	контроли	по	газовия	котел.	Контролите	може	да	извършва	
само	оправомощена	организация,	т.е.	сервиз	с	договорни	отношения.	Списъкът	на	сервизните	центрове	е	
приложен	към	всеки	котел.	Актуалният	списък	на	сервизните	центрове	е	достъпен	и	на	www.thermona.cz

2.	Да	се	документират	всички	бележки	по	извършените	гаранционни	ремонти	и	годишните	контроли	на	
котела	в	приложението	към	това	ръководство

3.	Да	се	представи	попълнена	и	потвърдена	гаранционна	карта
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3. РъкОвОдСтвО за инСталация

3.1 Основни напътствия за монтаж на котела

Стенните	котли	от	серията	THERM	CLN	и	TCLN	са	предназначени	за	работа	в	обичайните	топловодни	отопли-
телни	системи.

монтажът на котлите може да извършва само квалифицирана професионална фирма, при което е 
необходимо да се съобразяват всички съвети и бележки в това ръководство. монтажът трябва да бъде 
извършен в съгласие с валидните стандарти и разпоредби – виж ČSN EN 1775, ČSN 33 20 00-7-701 ed. 2, 
ČSN 06 1008, ČSN 38 6462, TPG 704 01, TPG 800 02, TPG 908 02, наредба № 48/1982 от код.

задължение на монтажната фирма е да извърши преди инсталацията проверка дали:
•	типът	на	котела	съвпада	с	поръчания
•	изборът	на	котела	е	бил	правилен	за	дадената	употреба	(вид	на	газа,	отоплителна	система,	извеждане	
на	дима,	засмукването	на	въздуха)

•	доставката	е	комплектна

3.2 Окомплектоване на доставката

Стенните	котли	THERM	се	доставят	комплектно	монтирани.	Всич-
ките	съставни	части	на	котела	са	проверени	и	настроени	преди	оком-
плектовката	от	производителя.	Всеки	котел	е	проверен	за	херметич-
ност	на	 водния	 кръг,	 херметичност	на	 газовия	 кръг	и	 е	настроена	и	
изпитана	работата	на	регулиращите	и	предпазителните	елементи.

Стандартната доставка на котела съдържа:

1.	Котел
2.	Ръководство	за	инсталация,	обслужване	и	поддръжка	на	котела
3.	Сервизна	мрежа
4.	Гаранционна	карта	(3	екземпляра)
5.	Конзола	за	окачване	включително	крепежни	елементи

Оборудване
При	желание	е	възможно	да	поръча	необходимото	оборудване	(димоотвеждане,	регулация,	външна	сонда	и	

др.).	По-подробна	информация	ще	намерите	в	Каталога	на	продуктите	и	оборудването	или	на	www.thermona.cz.

за отвеждане на дима от котела в изпълнение турбо е необходимо да се използва изключително 
димоотвеждане, доставяно от производителя на котела. Само при тези условия котелът проявява изне-
сените параметри на горене, мощност, полезно действие и т.н.

В	случай	на	съмнение	или	въпроси	обърнете	се	преди	монтажа	на	котела	към	производителя	или	доставчика.

Съдържание  
на доставката
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3.3 Разположение на котела

Котлите	THERM	от	серията	CLN	и	TCLN	е	възможно	да	бъдат	инсталирани	в	среда	с	база	АА5/АВ5	съгласно	
ČSN	33	2000-3	и	ČSN	33-2000-5-51	ed.	3	(обхват	на	температурата	+5	до	40°С,	влажност	и	зависимост	от	темпе-
ратурата	до	макс.	85%,	без	вредни	химически	влияния).	Въздухът	за	горенето	не	трябва	да	съдържа	халоген-
ни	въглеводороди	и	пари	от	агресивни	вещества,	не	трябва	да	е	с	висока	влажност	и	запрашеност.

Котелът	може	да	се	инсталира	в	жилищни	и	нежилищни	помещения	(шумността	удовлетворява	наредба	
на	Мин.	на	здравеопазването	№	13/1977	от	Код.).

Стенните	котли	THERM	не	трябва	да	бъдат	инсталирани	в	помещения	с	вана,	в	бани,	умивални	поме-
щения	и	душове	в	зоните	0	и	1	съгласно	ČSN	33	2000-7-701	ed.	2.	Защитата	на	електрическите	части	 ІР	44	
удовлетворява	условията	за	устойчивост	срещу	пръскаща	вода	–	евентуалната	възможност	за	разполагане	и	
в	помещенията	с	вана	или	душ	и	умивални	в	зона	2	отново	съгласно	ČSN	33	2000-7-701	ed.	2.	Ако	котелът	е	
инсталиран	в	допустимите	зони	съгласно	същите	норми	същевременно	трябва	да	бъде	изпълнено	защитно	
взаимно	зануляване	на	всички	проводими	части.

Големината	на	помещението	в	което	е	инсталирана	версия	„комин“	на	котела	и	начинът	на	проветрение-
то	му	трябва	да	са	в	съгласие	с	TPG	704	01.	Мястото	на	инсталация	трябва	да	се	избере	така,	че	да	бъде	въз-
можен	достъпът	в	случай	на	обслужване	или	на	сервизен	преглед.	Препоръчаните	разстояния	са	показани	
на	фигурата	по-долу.

внимание:
Към	контура	на	котела	не	трябва	да	се	приближават	предмети	по	смисъла	на	ČSN	06	1008	(класифицира-

ни	съгласно	ČSN	EN	13501-1+A1:2010)	на	по-малки	разстояния	от:	100 мм	от	материал	В	–	не	лесно	горими,	
С1	–	трудно	горими	или	С2	–	средно	горими	200	мм	от	материал	С3	–	лесно	горими	(например	дървесновлак-
нести	плочи,	целулозна	маса,	полиуретан,	полиетилен,	РVС	и	др.)

Безопасното	разстояние	за	горими	предмети	от	котела	е	50	мм,	от	димоотвода	и	контролния	отвор	200	
мм.	По-близо	не	може	да	се	разполагат	предмети	от	горими	материали.	Стената,	на	която	ще	бъде	окачен	
котелът,	трябва	да	е	от	негорим	материал.

Преди	започване	на	работи,	които	могат	да	имат	в	резултат	промяна	в	средата	в	помещение	с	инсталиран	
котел	(например	работа	с	бояджийски	материали,	лепила	и	др.),	е	необходимо	да	бъде	изключен	котелът	
чрез	превключвателя	на	режимите	(положение	на	показалеца	„0“)	и	да	се	изключи	от	електрическата	мрежа	
(чрез	изтегляне	на	щепсела	от	контакта).

ЗОНА 1
ЗО

Н
А 

3
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Н

А 
3

ЗО
Н

А 
2

ЗО
Н

А 
2
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3.4 Окачане на котела

Стенните	котли	THERM	от	серията	CLN	и	TCLN	се	закрепват	към	стената	с	помощта	на	конзола	за	окачване,	
доставяна	заедно	с	котела,	според	фигурата	по-долу.

процедура по окачване на котела:

1.	Внимателно	оразмерете	позицията	за	окачване	на	котела	(по	фигурата	с	размери)
2.	Приложете	конзолата	за	окачване	на	желаното	място	и	с	помощта	на	либела	я	нивелирайте
3.	Обозначете	с	молив	местата,	на	които	ще	се	пробият	отвори
4.	Махнете	конзолата	и	с	помощта	на	бургия	Ø	10	мм	направете	необходимите	отвори
5.	Поставете	дюбели	в	отворите	и	след	това	закрепете	конзолата	с	помощта	на	приложените	винтове
6.	Окачете	котела	на	конзолата	за	окачване
7.	В	случай	на	версия	в	изпълнение	турбо	инсталирайте	тръбите	за	отвеждане	на	дима	и	довеждане	на	

въздух.	Пространството	между	тръбите	и	отвора	в	стената	запълнете	с	негорим	материал	(при	това	не	
забравяйте	да	запазите	възможността	за	разглобяване	на	димоотвода)

В	случай	на	монтаж	върху	стена	с	по	ниска	товароустойчивост	се	препоръчва	закрепването	да	се	консул-
тира	със	строителен	техник.	Около	котела	е	необходимо	от	съображения	за	сервизни	прегледи	или	евентуал-
на	сервизна	намеса	да	се	остави	пространство	за	манипулации	така,	че	да	е	възможно	върху	котела	лесно	и	
безопасно	да	се	работи	с	ръце	и	обичайни	ръчни	инструменти.

Котел

Котел РАРЗРЕЗ

РАРЗРЕЗ

ОТВОР	В	СТЕНАТА
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3.5 Свързване на котела към топловодната система

Същинскотоприсъединяваненакотелакъмотоплителнитеразклонениятрябвадабъдеизвършенопо
такъвначин,чеданесепораждатсиловинапрежениязаприсъединителнитеизводинакотелаисъщевре -
менноданеможедасестигнедопоеманетонавъздух.

Предфакта,четовасеотнасядотопловоденпроточенкотел,коитоеснабденсъссобственапомпа,ене -
обходимодасенамерирешениезанеговотоприсъединяване къмотоплителната системаприпроект,свързан
сизчислениянахидравличнитеотношениявцялатасистема.Намаляванетонадебитанаотоплителнатавода
(подвлияниенаголемихидравличнисъпротивления наотоплителната система)водидоповишаване натемпе -
ратурнияпадвотоплителнатасистема(по-нискапредаванамощност)инедостатъчнопроплакваненадимния
топлообменник (възникваненаместнокипене;по-голямавъзможностзасъздаваненавътрешниутайки).За
използваненамаксималнатамощностнатоплообменника(14kW),осигуряваненаправилнаработаипро -
дължителнагодностенеобходимодасеосигуриминималнонадналяганенаотоплителнатасистема0,8бара.
Препоръчвамедасе поддържаналяганенаотоплителнатаводавсистематавграниците1,0–1,5бара.

3.5.1 Размери и присъединяване

B

C

A
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D

E

B

C

A

F
D

E

50
65

57
57

104

11
4

1
0
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5

0

5
6

7

4

3
2

1

14 CLN, TCLN

G

1
0

0

75

60

75

104

8
0

6

5

7

43

2

1

1
3
5

23, 28, 32 CLN, TCLN

РАЗМЕР
™мм)

ТИП КОТЛА

14 CLN 14 TCLN 23 CLN 23 TCLN 28, 32 CLN 28, 32 TCLN

А 240 280 215 215 250 250

B 735 735 830 830 830 830

C 410 410 430 430 500 500

D 305 305 352 352 352 352

E 110 60/100 120 60/100 130 60/100

F 174 170 228 225 228 225

G › › 40 40 75 75

СВЪРЗВАНЕ НА 
КОТЕЛА

ТИП КОТЛА

РАЗМЕР ТИП 
РЕЗБА 14 CLN, TCLN / 23 CLN, TCLN / 28 CLN, TCLN / 32 CLN, TCLN

Вход БГВ G 1/2“ външна 1
Изход БГВ G 1/2“ 2
Вход връщаща вода G 3/4“ 6
Изход отоплителна вода G 3/4“ 4
Вход газ G 3/4“ 3
Вход за допълване G 1/2“ -
Изход предпазен вентил G 1/2“ - 5
Изпускане на отопл. вода - - 7

външна
външна
външна
външна
външна
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3.5.2 графики за свързващите надналягания на отоплителната вода (на изхода на отоплителната вода)

внимание:	Кривите	на	използваемите	налягания	на	отоплителната	вода	са	разработени	за	помпи	Wilo 
RSL 15/6-3	на	най-високата	стехен	на	регулация.

предвид предаваната мощнаст на котела и съпротивителните свойства на топлообменника не пре-
поръчваме мощнастта на помпата да се понижава.

тръбопроводната система трябва да бъде положена така, че да се попречи на възникването на въз-
душни мехури и да се опрости обезвъздушаването.

Обезвъздушителни елементи би трябвало да се поставят на всички най-високо стоящи части на отоп-
лителната система, както и на всички отоплителни тела.

преди изпробване и въвеждане в експлоатация като част от монтажа съгласно ČSN 06 0310 трябва 
да бъде извършено щателно изплакване на отоплителната система до напълно чисто състояние. за да 
се предотврати навлизането на замърсявания в системата на котела входът на възвратната вода от отоп-
лителната система към котела трябва да бъде безусловно снабден с подходящ филтър или уловител за 
замърсяване. през редовни интервали филтърът трябва да бъде контролиран и почистван.

Отоплителната система трябва да бъде изпълнена в съгласие с ČSN 06 0830 – защитни устройства 
за централно отопление и огрев на битова вода и с ČSN 06 0310 – проектиране и монтаж на централно 
отопление.

производителят изисква:
•	в	засмукването	на	помпата	да	се	монтира	филтър,	евентуално	и	почистващо	устройство	(напр.	Spirovent	Kal)
•	отоплителните	системи	с	термостатични	вентили	да	се	снабдят	и	с	изпускащи	клапани
•	на	най-ниското	място	в	системата,	в	непосредствена	близост	до	котела,	да	се	разположи	кранче	за	запъл-

вани	и	изпускане	на	топлопреносния	медиум	от	отоплителната	система	и	за	отвеждане	на	замърсявания
•	да	се	поставят	на	изхода	от	котела	и	в	най-високата	точка	на	отоплителната	система	обезвъздушаващи	

устройства

производителят препоръчва:
•	системата	да	се	напълни	с	мека	вода	съгласно	ČSN	07	7401
•	да	се	отдели	котелът	на	входа	и	изхода	със	спирателна	арматура	(вж.	ČSN	06	0830),	за	да	може	в	случай	

на	контрол,	ремонти	по	котела	или	почистване	на	филтрите	да	не	се	налага	изпразването	на	цялата	система
•	през	време	на	експлоатацията	да	се	смалят	от	арматурата	елементите	на	управление	и	тя	да	се	пред-

пази	от	манипулиране
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3.5.3 Разширителни съдове

Котлите	от	от	серията	CLN	и	TCLN	са	стандартно	снабдени	с	интегриран	за	отоплителната	система	разши-
рителен	съд	с	обем	8	л	(23	kW).	Посоченият	обем	на	разширителния	съд	в	повечето	случаи	е	достатъчен	за	
покриването	на	експанзията	на	отоплителната	вода	в	стандартните	отоплителни	системи	и	плоски	отопли-
телни	тела.	В	някои	по-стари	системи	с	по-голям	обем	на	отоплителната	вода	се	случва	да	е	необходимо	да	
се	постави	допълнителен	разширителен	съд.

3.5.4 използване на незамръзващи смеси

Не	препоръчваме	в	отоплителните	системи	да	се	допълват	незамръзващи	смеси	предвид	техните	свой-
ства,	неподходящи	за	работата	на	котела.	Става	дума	преди	всичко	за	понижение	на	 топлопроводността,	
голямото	обемно	разширение,	остаряване,	увреждане	на	меките	части	на	котела.

Само при неизбежни случаи е позволено да се използва сертифицирана незамръзваща смес, пред-
назначена изрично за тези цели и в препоръчани концентрации от производителите им (например 
FRITERM® - производител велвана, а.с., велвари).

3.5.5 предпазен клапан

В	долната	част	на	котела	е	разположен	предпазен	клапан.	При	работа	на	котела	и	при	определени	об-
стоятелства	може	да	се	стигне	до	изпускане	на	вода	или	до	излизане	на	пара	от	предпазния	клапан.	По	тази	
причина	е	подходящо	да	се	постави	на	изхода	от	предпазния	клапан	подходящ	улей,	който	да	е	изведен	към	
канализацията.

в никакъв случай не трябва да се манипулира с предпазния клапан по време на експлоатация на котела!

3.6 присъединяване на котела към газопровода

Присъединяването	на	котела	към	газопровода	трябва	да	бъде	извършвано	винаги	от	професионално	ра-
ботеща	фирма	с	валидни	разрешителни	и	професионално	квалифициран	персонал	–	притежаващи	валидно	
свидетелство,	издадено	съгласно	закон	№ 174/1968	от	Код.	(във	валидното	му	звучене)	и	разпоредби	ČUBP	и	
ČBU	№ 21/1979	от	Код.	(във	валидното	им	звучене)	и	съгласно	одобрената	документация	за	газова	инстала-
ция.	Преди	котела	вече	не	се	разполага	регулатор	на	налягането	на	газа.	Споменатият	регулатор	вече	е	част	от	
обединената	газова	арматура,	която	е	част	от	котела.	Преди	котела	трябва	да	бъде	монтиран	сферичен	кран	
със	съответен	атестат	за	газ.	Затварянето	на	газа	трябва	да	бъде	свободно	достъпно.	Вътрешната	разпреде-
лителна	мрежа	за	газа	и	разходомерът	трябва	да	бъдат	оразмерени	и	с	оглед	на	други	газови	консуматори	на	
потребителя.	Газопроводите	в	сгради	трябва	да	бъдат	изпълнени	съгласно	ČSN	EN	1775	(бдС EN 1775:2010).

Котелът	е	предназначен	за	работа	на	природен газ	с	калоричност	9	÷	10,5	kWh/m3	и	номинално	налягане	
в	разпределителната	мрежа	20	mbar.

3.7 пълнене и източване на отоплителната система
По	време	на	пълнене	на	отоплителната	система	котелът	трябва	да	е	изключен	от	ел.	мрежа	чрез	изваждане	

на	щепсела	от	контакта.	Пълненето	трябва	да	протича	бавно,	за	да	може	въздухът	да	изтича	от	съответните	
обезвъздушителни	вентили.	Водата	за	първото	пълнене,	както	и	за	допълването	съгласно	ČSN	07	7401/1992		
трябва	да	е	прозрачна,	безцветна,	без	суспендирани	вещества,	масла	и	химически	агресивни	примеси,	не	тряб-
ва	да	е	с	кисела	реакция	(рН	не	може	да	е	по-ниско	от	7),	с	минимална	карбонатна	твърдост	(макс.	3,5	mval/l).	В	
случай	на	корекция	на	твърдостта	е	необходимо	да	се	използват	препарати,	одобрени	от	производителя.

3.7.1 процедура по напълване на отоплителната система

1.	проверете	и	настройте	налягането	в	разшир.	съд	съгласно	предписаното	статично	налягане	в	системата
2.	отворете	крана	за	пълнене	на	отоплителната	система	и	на	дисплея	на	котела	проследете	нарастващото	

налягане	в	отоплителната	система
3.	след	напълване	на	отоплителната	система	налягането	трябва	да	е	в	границите	1,0	–	1,5	бара
4.	грижливо	обезвъздушете	всички	радиатори	(при	циркулацията	на	водата	не	трябва	да	се	чуват	въздуш-

ни	мехурчета)
5.	отново	проверете	налягането	на	водата	в	системата	–	след	обезвъздушаването	вероятно	ще	е	необхо-

димо	донагнетяване	на	отоплителната	система
6.	проверете	 дали	 са	 затворени	 обезвъздушителните	 вентили	 на	 отоплителните	 тела,	 автоматичните	

обезвъздушаващи	вентили	в	котела	остават	леко	поотворени!

При	неспазване	на	горепосочените	изисквания	гаранцията	не	се	отнася	до	повредени	компоненти!

3.7.2 допълване на вода в отоплителната система

Допълването	на	вода	в	системата	е	описано	в	глава	„Поддръжка	и	сервиз“	в	частта	„Ръководство	за	обслужване“
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3.7.3 източване на водата от отоплителната система

Пълнотоизточваненаводатаототоплителнатасистемаследвадасеизвършичрезсистемнияизпускащ
кран,разположенвнай-нискататочканаотоплителнатасистема.

3.8 присъединяване към комин (23 CLN)

Посоченитевариантинакотлисеприсъединяваткъмособенкоминенканал,коитотрябвадаесдиаме -
тър,отговарящнамощносттанакотелаитрябвадабъдесоблицовкавъввръзкасчешкитедържавнистан -
дарти.Предиприсъединяванетонакотелапрепоръчвамеконсултациясместнатаорганизация,поддържаща
комините,евентуалноосигуряваненатекущконтрол.Котелътеснабденсвграденпрекъсвачнатягата.Пре -
поръчанатакоминнатяганадпрекъсвачаеврамкитена3–5Ра.Частотдимоотводанапрекъсвачатрябвада
еотвеснавдължинаот400мм.Вдимоотводанеедопустимодавлагаттела,ограничаващипреминаването
нагазовете(напримерразличнивидоветоплообменницизаизползваненаостатъчнататоплина).Димоотво -
дътнеечастотоборудванетонакотела.

Коминъттрябвадабъде изпълненсъгл.ČSN 734201итрябвадаизпълняванапримерследните изисквания:

1) Коминната вътрешнаоблицовкатрябвадаеотнепропускливматериалидаеустойчивапоотношение
наизгорелитегазовеиконденза

2) Коминъттрябвадапроявявадостатъчнаякостималкатоплопроводимост. Трябвадаедостатъчноплъ -
тен,задасе предотвратиохлаждането

т.нар. коминни варианти на котлите могат да се разположат само в помещения, които са в съгласие 
със съответните изисквания за начина на проветрение! котлите си взимат въздух пряко от пространство-
то, в което са инсталирани. достъпът и необходимото количество въздух за горенето и проветрението на 
помещението трябва да се определи в съгласие с валидните норми. за повече вж. TPG 70401 – консуми -
ращи газ уреди и консуматори на газово гориво в сградите.

3.9 Решения за димоотвеждането при версиите „туРбО“ (23 тCLN)

Отвежданетонаизгорелитегазовеоттезитиповекотлитрябвадабъденаправеноспомощтапроизводи -
телянадоставянатасистемазадимоотвеждане.Трасетозадвижениенадиматрябватакадаепроектирано,
чеевентуалнияткондензотизгорелитегазовевинагидабъдеотведен.Зацелтаслужатспециалнитръбиили
допълнениязаотвежданенаконденз.Общодимоотводъттрябвавинагидасеизпълнитака,чевникакъв
случайданесестигадоизтичаненавъзникналкондензкъмвентилатора,аевентуалноикъмкотела!

Задефекти,предизвиканиотизтичащкондензнесеотнасягаранциятазакотела!

ЗакотлитевизпълнениеТУРБОсаодобрениследнитеначинизаотвежданенаизгорелитегазове:

а) коаксиалендимоотводсдиаметър60/100мм
б) коаксиалендимоотводсдиаметър80/125мм
в) разделенитръбисдиаметър2х80мм

Разрешени максимални дължини за димоотвеждане:

Първотоколяновслучаянахоризонталендимоотводвечесесмятавмаксималнатадължинанадимоотвода.
Второтоиевентуалноследващитеколенасъкращаватмаксималнатадължинавсякос:

0,5м –коляно45°
0,75м –коляно90°

максималната обща загуба на налягане в димоотвода е 80 Ра.

60/100 80/125 2 x 80

14 TLN, TCLN 3 м 6 м

23 TCLN, 28 TCLN, 32 TCLN 3 м 10 м

диаметър на тръбата (мм)

тип на котел

сума 16 м,
макс.дължина на 1 тръба10мм

сума 20 м,
макс.дължина на 1 тръба10мм



21

примери за димоотводи

3.10 присъединяване на котела към електрическата мрежа

Котлите	са	снабдени	с	трипроводников	захранващ	кабел	с	щепсел.	Присъединява	се	към	мрежовия	кон-
такт,	инсталиран	в	близост	до	котела	така,	че	щепселът	в	контакта	да	бъде	достъпен	и	след	и	монтирането	на	
котела	по	смисъла	на	изискванията	на	ČSN EN 60 335-1.	Контактът	трябва	да	осигурява	защита	срещу	опас-
ността	от	допир	с	частите	без	напрежение	в	мрежата	TN	(по-рано	наричани	занулителини)	или	в	мрежите	ТТ	
(по-рано	наричани	заземителни)	и	тяхното	свързване	трябва	да	е	съгласно ČSN 33 2180,	а	именно	защитният	
щифт	да	горе	и	средният,	респективно	нулевият	проводник	да	бъде	присъединен	(при	поглед	отпред)	към	
десния	отвор.	Напрежението	в	мрежата	трябва	да	бъде	230	V	±	10%.

инсталацията на контакта, присъединяването на термостата за помещението и сервиза на електри-
ческите котли може да извършва само лице с отговаряща професионална електротехническа квалифи-
кация по наредба № 50/1978 от код.

3.10.1 присъединяване на стайния термостат

За	управляване	на	котела	чрез	стаен	термостат	може	да	се	използва	само	такъв	уред,	чийто	контакти	са	
без	напрежение,	тоест	не	внася	в	котела	никакво	чуждо	напрежение.

Стайният	термостат	трябва	да	се	присъедини	към	котела	с	двужилен	проводник.	Препоръчваното	сече-
ние	за	присъединяване	на	стайния	термостат	за	меден	сдвоен	проводник	(шнур)	е	от	0,5	до	1,0	м2 

клемният блок за свързване на стайния термостат	е	разположен	върху	управляващата	електроника	на	
котела	(вж.	ел.	схема	за	свързване	на	котела).	Фабрично	е	поставен	там	джъмпер.	Джъмперът	се	изважда	
само	в	случай	на	присъединяване	на	стаен	термостат!	Клемният	блок	е	достъпен	след	сваляне	на	външен	
капак,	накланяне	и	последващо	демонтиране	на	задната	част	на	панела	за	управление.

Разделена	система
(2	х	80)

Коаксиална	система
(60/100,	80/125)
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3.11 варианти за инсталация на котела

изпълнение:

С12	–	Съосно	хоризонтално	изпълнение,	заустено	в	периферната	стена.	Тръбопроводът	може	да	е	сдвоен,	
заустването	е	или	концентрично,	или	близко	разположено	(в	квадрат	със	страна	50	см),	така	че	да	е	изложено	
на	еднакви	метрологични	условия

С32	–	Съосно	вертикално	изпълнение,	заустено	в	покрива.	Тръбопроводът	може	да	е	сдвоен,	заустването	е	
или	концентрично,	или	близко	разположено	(в	квадрат	със	страна	50	см	и	разстоянието	между	равнините	на	
двата	отвора	трябва	да	е	по-малко	от	50	см),	така	че	да	е	изложено	на	еднакви	метрологични	условия

С42	–	Разделено	свързване	към	две	тръби	в	обща	шахта.	Заустването	на	шахтите	е	или	концентрично	или	
концентрично,	или	близко	разположено	(в	квадрат	със	страна	50	см),	така	че	да	е	изложено	на	еднакви	мет-
рологични	условия

С52	–	Разделени	тръбопроводи	със	заустване	в	периферна	стена	или	в	покрива,	в	зони	с	различни	наляга-
ния,	но	в	никакъв	случай	не	в	две	противоположни	периферни	стени.

С82	–	Разделено	свързване	с	отвеждане	на	изгорелите	газове	в	самостоятелен	или	общ	комин.	Довежда-
нето	на	въздух	за	горенето	е	от	периферна	стена.
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4. дОпълваща инфОРмация за СеРвизнО ОбСлужване

4.1 газова арматура SIT 845 SIGMA – настройки

Газовата	арматура	SIT	845	SIGMA	е	снабдена	с	две	изходни	наставки	за	измерване	на	налягането	на	газа	
(вж.	 фигурата).	 Наставките	 стандартно	 са	 снабдени	 със	 спирателни	 болтчета,	 които	 се	 освобождават	 при	
измерване.	След	приключване	на	меренето	е	необходимо	спирателните	болтчета	грижливо	да	се	затегнат	
(препоръчаният	момент	на	затягане	е	1	Nm).

настройката на максимална, минимална и стартова мощност извършва работник на сервизната ор-
ганизация!

Системата за настройка в обхвата на налягането на газа на модулатора е защитена с пластмасова 
капачка. тя се сваля при настройка на налягането на газа и след приключване на настройките е необхо-
димо отново да се постави в първоначалното положение, което е необходимо за правилната работа на 
модулиращата бобина.

Налягане	на	газа	на	входа

Налягане	на	газа	на	изхода
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4.2 графики за настройка на мощността на котела

мощност при старта

мощност на котела (kW)

н
ал

яг
ан

е
 н

а 
д

ю
зи

те
 (

m
b

ar
)

мощност при старта

мощност на котела (kW)

н
ал

яг
ан

е
 н

а 
д

ю
зи

те
 (

m
b

ar
)

мощност при старта

мощност на котела (kW)

н
ал

яг
ан

е
 н

а 
д

ю
зи

те
 (

m
b

ar
)

THERM 14 TLN и ТCLN (природен газ), дюзи – 1,15 мм

THERM 23 CLN (природен газ), дюзи – 1,2 мм

THERM 23 ТCLN (природен газ), дюзи – 1,2 мм
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4.3 електрическа система за свързване
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5. запиСки за извъРшени гаРанциОнни и СледгаРанциОнни РемОнти и гОдишни пРегледи

Извършени	действия Договорна	организация Подпис	на	клиента Дата	на	записа

Пояснение за ликвидирането на опаковката и на продукта след изтичане на срока на годността му:
Всички използвани материали са в пълна хармония с изискванията, определени в § 10 на закон № 185/2001 
от Код. и § 6 от закон № 477/2001 от Код.
Опаковката на продукта обикновено се предава за събиране на хартиени отпадъци, опаковъчното фо-
лио – в контейнера за пластмаса.
Частите на котела от стомана, мед и медни сплави се предават в разделените метални отпадъци в 
депата за събиране на суровини.
Топлинната изолация на горивната камера е безопасна за здравето и се ликвидира в обичайните дома-
кински отпадъци.
За складиране е необходимо да се осигурят стандартни условия за складиране (неагресивна и безпрашна 
среда, граници на температурата 5 до 50°С, влажност на въздуха до 75%, с ограничаване на биологични 
влияния, сътресения е и вибрации).
За поддържане на екологичните параметри на продукта е необходимо да се осигури ежегоден преглед 
и поддръжка. Част от прегледа е и цялостно почистване на котела и настройка на горенето.
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6. СвидетелСтвО за качеСтвО и ОкОмплектОванОСт на пРОдукта

Газови	котли	THERM:

Обозначение	на	типа:	 THERM 23 CLN THERM 23 TCLN

Производствен	номер:

Продуктът,	доставен	с	настоящето	свидетелство,	отговаря	на	валидните	технически	норми	и	технически	
условия.	Продуктът	е	произведен	 съгласно	 съответната	 чертожна	документация,	 с	желаното	 качество	и	е	
одобрен	от	Технически	изпитателен	институт,	Пиещани,	Словакия,	ноифицирано	лице	на	ЕС,	идентификаци-
онен	номер	1299.

THERM 23 CLN
-	сертификат	за	изпитание	на	типа	съгласно	ЕС	директива	относно	газовите	уреди	2009/142/EС №	111299049
-	сертификат	за	изпитание	на	типа	съгласно	ЕС	директива	относно	изискванията	за	ефективност	92/42/ЕИО 
№	111299049

THERM 23 TCLN
-	сертификат	за	изпитание	на	типа	съгласно	ЕС	директива	относно	газовите	уреди	2009/142/EС №	111299048
-	сертификат	за	изпитание	на	типа	съгласно	ЕС	директива	относно	изискванията	за	ефективност	92/42/ЕИО 
№	111299048

Технически	контрол

дата:	……………………………….

печат	и	подпис:	………………………..

каквото	направим	топли
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