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Екологични котли VIGAS 
  
1. ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ 
 
Техническото описание и конструкцията на котлите Котли VIGAS 16, 25, 40, 60, 80, 100 са 
предназначени за изгаряне на сух дървен материал от стърготини до дънери с дължина в 
зависимост от размера на камерата за пълнене на котела и с диаметър максимум 20 см. 
Стърготините, треските и отпадъците трябва да се изгорят заедно с дънерите. Котелът 
VIGAS UD 29 е предназначен за изгарянето на кафеви въглища (брикети). Като заместител 
на гориво може да се използва и суха дървесна материя. 
Котелът VIGAS 18 DP е предназначен за изгаряне на стърготини с диаметър 6+8 мм и 
дължина до 30 мм и на суха дървесна материя с дължина до 440 мм и максимален 
диаметър 20 см. Стърготините, треските и отпадъците трябва да се изгорят заедно с 
дънерите. 
Вътрешното пространство на котела е съставено от камера за газификация (горно огнище), 
където горивото изсъхва и изгаря в присъствието на основния въздух. Получените газове 
преминават през дюзата от керамика/огнеупорен бетон, влиза в горивната камера (долно 
огнище), където изгарят в комбинация с вторичния въздух.Получените изгорени газове се 
охлаждат интензивно в конвекционния топлообменник (втори възходящ път). Неизгорената 
дървесина трябва да се евакуира от горивната камера. Котелът има разделителна клапа 
между горното огнище и изхода към комина, която е отворена в пеиода на запалване и 
остава затворена по време на функционирането. Тя се задейства ръчно от лост, 
разположен в предната страна на котела. 
За да отговори на изискванията за високостандартно функциониране, котелът е оборудван 
с командно табло, което съдържа регулатор за управление и контрол, който му позволява 
правилно и безопасно функциониране. 
 

Конструкция 
 
Котлите са изградени от стоманена ламарина с дебелина от 4 до 6 мм, съединена чрез 
заваряване. Калаените цилиндри от вътрешността на котела, които влизат в контакт с 
изгорените газове (съставляват топлообменника чрез радиация), са с дебелина 6 мм и са 
изработени от материал STN EN 11 416, другите стени (външните) са от ламарина с 
дебелина 4 мм от материал STN EN 11 375. Конвекционният топлообменник е съставен от 
стоманени бурии с диаметър 57х5 мм, сглобени чрез заваряване, от материал  STN EN 12 
020. В зависимост от вида на котела, топлообменникът е с един цилиндър за котлите 
VIGAS 25, 40 или с два цилиндра за котлите VIGAS UD 29, 60, 80, TVZ 25 и DP. В котела 
VIGAS 100 е използван топлообменник с три цилиндъра. Котлите VIGAS 60, 80, 100 и 18 DP 
са оборудвани стандартно с топлинен обменник срещу свръхнагряване на котела 
(серпентина за охлаждане, вмъкната във водата от казана). 
Топлообменникът е изработен от медна тръба с диаметър 18 мм. Котлите VIGAS 25 и 40 се 
доставят с обменник срещу пренагряване само по искане на клиента. Ръчно заварените 
котли използват технология на заваряване MIG в CO2 атмосфера като защитен газ. 
Котлите, заварени с роботизирано оборудване, използват технология на заваяване MAG. 
Външният защитен слой е изработен от ламарина с дебелина 0,8 мм. За обработване на 
външия слой се използва боя на прах, изсушена при температура 200 °C. Горивната камера 
на котлите е облепена с огнеупорни тухли с маркировка  Р4 и дебелина 40 мм. Дъното на 
огнището на захранване (горното) е покрито с бетонова смес с маркировка ZO 1250, 
устойчива на изгаряне. Заместимата дюза от огнеупорен материал/бетон е изработена от 
материал с маркировка ZO 1400. Вентилаторът за пропит въздух доставя необходимото 
количество въздух за изгаряне. За котлите VIGAS 60, 80, 100 се използват два вентилатора 
свързани успоредно. За уплътняването на вратите е използван шнур от стъклено влакно с 
правоъгълно сечение с диаметър 25 мм. За уплътняването на свързващите колони и на 
разширителния съд се използва стъклен памук с кръгло сечение с дебелина 8 мм.  
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Контролната функция АК 3000 с графичен дисплей, в основна конфигурация 
позволява:  
 

 Контролиране на температурата на загрятата вода в интервала 70 + 85 °C 
 Автоматичен котрол на вентилатора в зависимост от необходимата изходна 
защита и вида дървесина 

 свързване на вентилатора за управление на разтоварването 
 свързване на цикулационната помпа 
 свързване на детектора за газове 
 свързване и контролиране на котела чрез регулатора за температурата в 
пространството 

 свързване на регулатора (РАЗШИРИТЕЛ) с помощта на АК BUS 
 свързване на модула с интерфейса Ethernet и картата SD за запазване на данните 
и последваща оценка с помощта на РС 

 индикатор графична система за хидравлично свързване съгласно приложеното 
искане 

 настройка реално време 
 
Конфигурацията VIGAS Lambda Control позволява допълнително:  

  използване на информациите от сензора Lambda за надвишаване на кислорода в 
газовете, с цел контролиране на клапата за изпускане на първичен и вторичен въздух 

 детектор за газове, основен 
 
Котлите са оборудвани с топлинни защити, които осигуряват принудителното изключване 
на вентилатора в случай, че котелът е прегрял над 100 °C, съответно с обменник за 
безопасност срещу пренагряване, съгласно стандарта, STN EN 303 / 5. Производителят 
препоръчва закупуването на комуникационнен клапан Honeywell TS 130 ¾ , обменник за 
безопасност, с цел избягване на пренагряването. 
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2. Таблица с технически данни 
Tab.1

Топлинни котли 
VIGAS  16 25 40 60 80 100 UD 29 
Номинален капацитет kW 16 25 40 60 80 100 29 
Класификация съгласно STAS  3 
EN303-5 bar 3 
Макс. работно налягане  Макс. влажност дървесина 20%, мин. затопляне 15МJ/kg Кафеви въглища 
Гориво kW 12-18 5-31 8 -41 15-72 25-92 25-100 8-35(8-29)* 
Капацитет производство kg/hod 4,5 7,6 11,2 19 25 30,4 7,8 (8,0)* 
Консумация при номинална 
мощност  Дървесни остатъци, бурени, стърготини, стърготини от брикети, (за UD29 

и дървесина с макс. влажност) 
Гориво заместител mBar 0,20 – 0,25 0,20 – 0,35 0,30 – 0,40 0,20 – 0,25 
Теглене на комина kg 400 430 460 760 930 950 430 
Тегло A mm 1135 1135 1385 1450 1120 
Височина с регулатор B mm 975 1045 1320 1400 1045 
Височина изходно коляно C mm 115 125 250 110 
Височина входно коляно D mm 55 60 65 170 55 
Височина капак за влизане на 
вода E mm 890 1110 1187 890 

Височина коляно на комина F mm 645 795 645 
Ширина G mm 590 730 590 
Ширина вкл. обвивка H mm 840 1070 1420 1755 1070 
Дълбочина I mm 240 545 240 
Коляно освободена вода J mm 160 194 160 
Диаметър на комина  K mm 188 305 880 1210 230 
Разстояние от края на котела L mm 405 70 350 
Междутръбно разстояние G/mm 2“  
Диаметър входно коляно G/mm 2“  
Диаметър изпускателно 
коляно  G ½“ ¾“ ½“ 

Диаметър клапан за 
захранване с вода     l  75 93 180 205 215 75 

Обем на водата 0C         
0C 

240 
150 

Температура на газовете mm 370 560 800 1150 1080 490/440 
При номинална мощност mm 490 750 710 500 
При минимална мощност mm 440 575 440 
Размер на камерата mm 435 -255 575 – 318 435 - 255 
за газификация kg 20 30 48 80 150 30 
Дълбочина dm3 80 120 185 315 483 457 105 
Височина dB 45 45,5 47,7 51,4 54,2 45,5 
Ширина W 71 70 140 70 
Размер на камерата за V/Hz 230ACV / 50 Hz 
Загуба на налягането на водата 
Δt 10 0C 
Δt 20 0C 

 
mBar 
mBar 

 
9,70 
1,00 

 
9,75 
1,05 

 
10,48 
2,55 

 
12,77 
3,19 

 
11,83 
2,96 

 
11,53 
2,84 

 
9,97 
1,15 

Време на изгаряне при 
номинална Стойност 

hod 4,5 4,20 4,30 4,20 4,20 4,0 5,60 (4,10) 

Охладител 
температура на входящата вода 
налягане на входящата вода 

 

0C 
bar 

 
4 – 15 

min 1 – max 4 
Отварянето на защитния клапан при прегряване Honeywell TS ¾ 

Температура на стартиране 95°C 
Тегло на потока газове kg/s 0,034 – 0,047 

*мокрения пре   гориво дървесина
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2.1 Схема за размера и позицията на защитната подпорна плоча за лесно запалими 
подове  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2.2 Схема за котел 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛЕГЕНДА 
1 Контролен регулатор АК 3000 
2 Горна врата 
3 Регулатор за работа на комина за 
освобождаване 
4 Резервоар гориво 
5 Тръба за първичния въздух 
6 Клапи на серво клапата 
7 Вентилатор 
8 Капак на вентилатора 
9 Огнеупорна дюза 
10 Филтър за вторичен въздух 

11 Уст-во за затваряне на вратата 
12 Стъклени тухли 
13 Долна врата 
14 Коляно на комина 
15 Капак за смяна 
16 Амортисьор осветление 
17 Горен заден капак 
18 Коляно освобожд. на вода 
19 Термостат 
20 Горен преден капак 
21 Сензор ламбда 

22 Детектор на газове 
23 Тръби за смяна 
24 Пълнене – устойчивост на 
температура 
25 Вторичен въздух 
26 Горивна камера 
27 Посока на газовете 
28 Коляно за пълнене 
29 Клапа за почистване за 29UD 
30 Отвор за почистване за 29UD 

Схема VIGAS 60,80 

Схема VIGAS 25 Схема VIGAS 40 

Схема VIGAS 100 

Схема VIGAS 16 

Схема VIGAS 29 UD 

снимка 3 

 Коляно за 
захранване с вода 
(DUNFOSS) 

 Потопяем отвор 
(DUNFOSS) 

 Хвъргач за 
освобождаване на 
охлаждащата вода 

 Коляно за 
освобождаване на вода 

 Коляно за 
захранване с вода 

 Коляно за пълнене 



 

 8 

Екологични котли VIGAS 

 
3. ОПИСАНИЕ НА РЕГУЛАТОРА АК 3000 

 
 3.1 Норми за безопасност 
 

 Преди свързване към източника на енергия, проверете защитния капак 
 Избягвайте контакта на кабела с всяка нагрята част на котела 
 Уверете се, че няма никаква възможност за контакт с водата под горния изолатор 

(риск от токов удар) 
 Не насилвайте захранващия кабел 
 Изключете кабела тогава, когато има свързани нови ел. Компоненти (вътрешен 
термостат, вентилатор за разтоварване или циркулационна помпа) 

 Не махайте защитните капаци в момента на функциониране на котела 
 Сравнете работното напрежение, показано на етикета с Вашата разпределителна 
мрежа 

 
3.2 Свързване към разпределителната (електрическа) мрежа 
Контролният регулатор АК3000 е съставна част от котлите VIGAS. Контролният регулатор 
се свързва в момента, в който котелът е свързан към разпределителната мрежа 220/230V. 
Дисплеят се активира в момента на свързване, според снимките по-долу. Модулът VIGAS 
Lambda Control е настроен в основна позиция, съгласно снимките по-долу. 
  
 
 
 
 
 
 
3.3 Условия на работа 
 
Оптималните параметри на функциониране на регулатора АК300 са при температура от 
+5°C до +45°C. Контролната функция не може да се използва във влажна среда или при 
пряка слънчева светлина. 
 
3.4 Поддръжка на устройството АК3000 
 
Да се съхранява в чиста среда, без прах. Препоръчва се употребата на мека или 
антистатична чистачка, с цел отстраняване на праха и на примесите по металния капак и 
контролното табло. 
 
3.5 Поддръжка на устройството АК3000 
 
Част от електронното контролно табло е оборудвана с бутони, пиктограми и дисплей. 
Повече информации относно контролното табло в хода на настоящия материал. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

снимка 6 

снимка 5 

1. Електронен/графичен дисплей 128х64 пиксела 
2. Бутон с функция ◄  
3. Бутон с функция ▲ 
4. Бутон с функция  ►   
5.  Бутон с функция (ENTER)   
6. LED контрол 
7. Бутон с функция  

снимка 4 
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Функционалността на всеки бутон е композитна и зависи и от съпровождащото описание 
на екрана, както и от фабричните настройки. 
 
 
 
 
 
 
 
3.6 Легенда  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Индикатор реално време. 
2. Индикатор стойности котел. Промяна с бутоните. 

▲ . 
3. Индикатор вентилатор за разтоварване, сензор

Lambda, детектор на газове. 
4. Индикатор номинален изход от котела, когато е

затворен, спрян. 
5. Графично показване на хидравличната система

за свързване. 
6. Индикатор състояние на котела 

снимка 7 

Котел 

 

Резервоар 

 

Външен 
котел  

Вк лючен 
котел ON 

DUOMIX 
 

Верига на 
отопление   

Изключен 
котел OFF DUOMIX 

 
Вътрешен 
термостат  

Загряване 
 

ON 

сервомотор 
 

Термостатна 
клапа 3 
канала 

 

Изгаряне  
73 0C 

Помпа 
 

LADOMAT 
 

Последващо 
изгаряне  

52 0C 

Вентилатор 
за 
разтоварване 

λ 
Комин 

 

Край на 
изгарянето  

END 

Ламбда 
T 

Смяна на 
изходния 
комин 

 

Термостат 
 

Термометър x Отваряне 
клапа servo 50% 

дескомпунер 
 

Индикатор 
грешка min   

Максимална 
стойност на 
газовете 

max  

Добавяне на 
гориво 

 

Минимална 
стойност на 
газовете  

Настройки на 
времето 

 

Температура 

 

Настройка на 
параметри 

 

Информация 
за 
конфигураци
ята 

 

Съобщения 
за  
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4.  КОТЛИ VIGAS В ОСНОВНА КОНФИГУРАЦИЯ 
(без комин за пушек, детектор на газове и сензор ламбда) 
 
4.1 Функциониране на котлите VIGAS 
 

4.1 .1 Пускане на котела 
 

 
 
 
 
 
 

4.1.2 Пуснат котел – режим нагряване         
 
 
 
 
 
 
 

4.1.3 Пуснат котел – режим изгаряне 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.4 Добавяне на гориво, спиране на котела (ръчно) 

 
Използване на графичния контрол. За да видите графичния контрол, натиснете централния 
бутон ENTER. Графичният контрол предлага опцията спиране, добавяне на гориво или 
анулиране на графичния контрол. 
 
 
 
 
 
 

                 

     

 
 
 
 
 

Ако котелът е в неактивно състояние, със символ „OFF”, който 
е на снимката, котелът ще заработи с натискане на бутон 
ENTER. 

Изберете опция 
OFF Затваряне 

 Добавяне на гориво 

⌧ Анулиране на контрола 

 Промяна на посочена стойност 

С натискане на   „ “  вентилаторът ще спре. С помощта на 
лоста отворете клапата за пушек, после отворете горната
врата. Можете да добавите гориво, ако е необходимо.
Затворете горната врата и комина.     

Potvrdením „ “ prikladanie paliva ukončíte. Automaticky sa zapne
dúchací ventilátor .  

Котелът е настроен на режим нагряване, ако температурата на
изходната вода е по-ниска, после определете спадането на 
температурата на котела. Спирането на температурата е в 
настройките. Обичайно се настройва на 5°C. В момента, в
който помпата работи, пулсира в зависимост от температурата
на водата в котела. Помпата работи, когато символът мига.

Режимът на изгаряне е активен, след като спада на 
температурата е по-висок + отклоняване от времето. При този 
режим работната помпа пулсира (казанът се защитава от
корозия при ниска температура), преди да се настрои
постоянната температура от 5°C. Помпата работи тогава,
когато символът мига. Котелът е отзивчив към вътрешния
термостат, когато последният е в производство. 
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„ENTER“ 

С бутони ▲▼ настройте параметъра, който искате да 
редактирате и натискайки бутон „ENTER”, стойността започва 
да мига. Бутони ▲▼ определят исканата стойност. 

 end Избор понижаване на темепературата на котела 
„ “ Увеличава или намаля стойността, максималната 

продукция се променя. Препоръчва се 
понижаването на стойността в периода на преход 
(нивото на катрана в казана ще спадне) 

 Минималната скорост на вентилатора може да 
бъде променена с нарастване на температурата  

Roll Осветление 
Help 0s С натискане на бутон “Yes” се активира 

стойността на търкаляне 

 
4.1.5 Изключване на котела (автоматично) 
 

 
 
 
 
 
 
4.2  НАСТРОЙКИ НА ТЕМПЕРАТУРАТА НА ОСВОБОДЕНАТА ВОДА  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3  ПАРАМЕТРИ НА НАСТРОЙКА НА КОТЛИТЕ VIGAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Когато температурата спадне под температурата на затваряне 
(виж настройките на параметрите на котела Vigas в основна 
конфигурация), котелът спира автоматично. На екрана излиза 
съобщение „End”. С натискане на клавиш „Enter”, котелът 
започва да функционира отново. 

С оглед достъп до функцията за настройка на температурата,
натиснете продължително клавиш «Enter». Съответният
символ за настройка на температурата ще се появи на екрана.
Натиснете отново клавиш «Enter». Символът на номиналната
мощност ще се появи на екрана заедно със стойността и 
температурата на освободената вода, изразена в °C. С
натискане на бутон „Enter” стойността започва да мига. 

„ENTER“  
Температурата ще свети с 
прекъсвания, с бутони ▲▼ 
настройте желаната стойност, а 
с бутон ► ще излезете от 
настройките.  

За достъп до параметрите на настройка, натиснете
продължително бутон „ENTER” при всеки режим на котела,
натиснете бутон ▲. Натиснете „Enter” отново, а символът за
определяне на параметрите ще се появи на екрана. С
натискане на бутон „ENTER” два пъти, стойностите, които
можете да настроите ще бъдат показани на екрана.

„ENTER“ „ENTER“ 
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5. КОТЕЛ VIGAS С ГАЗОВ ТЕРМОСТАТ 
     (без изпускателен комин и система ламбда) 
Предимството на оборудването с газов термостат се състои в освобождаване на 
максималните температури, а при достигането им, той влияе върху скоростта на 
вентилатора. После ще се покачи ефективността, следвана от спадане на консумацията на 
гориво. В оборудването на резервоара, се използва за затваряне на котела тогава, когато е 
използвано цялото гориво, температурата на водата в резервоара няма никакво влияние 
върху термостата и затварянето му. 
 
5.1 Контрол на котлите VIGAS  
 

5.1.1 Пускане на котела 
 
 
 
 
 
 

5.1.2 Пуснат котел – режим нагряване 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.3  Пуснат котел – режим изгаряне 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.4 Добавяне на гориво, спиране на котела (ръчно) 
 
Използване на графичния контрол. За да видите графичния контрол, натиснете централния 
бутон ENTER. Графичният контрол предлага опцията спиране, добавяне на гориво или 
анулиране на графичния контрол. 
 
 
 
 
 

                 

     

Котелът е настроен на режим нагряване, ако температурата на
изходната вода е по-ниска, после определете спадането на 
температурата на котела. Както минималната температура,
така и максималната могат да се настроят ръчно. 
Минималната температура е 90°C, а максималната е 200°C,
като това са стандартните настройки. В момента, в който
помпата работи, пулсира в зависимост от температурата на
водата в котела. 

В случай, че котелът е в неактивно състояние, със символ 
„OFF”, който е на снимката. С натискането на бутон ENTER,
котелът ще се включи. 

Режимът на изгаряне е активен, след като температурата е по-
висока от +20°C        . При този режим работната помпа
пулсира (казанът се защитава от корозия при ниска
температура), преди да се настрои постоянната температура
от 50°C. Помпата работи тогава, когато символът мига.
Котелът е отзивчив към вътрешния термостат, когато 
последният е спрян, котелът намалява бавно производството
си. 

Изберете опция 
OFF Затваряне 

 Добавяне на гориво 
⌧ Анулиране на контрола 

 Промяна на посочена стойност

С натискане на „ “  вентилаторът ще спре. С помощта на 
лоста отворете клапата за пушек, после отворете горната 
врата. Можете да добавите гориво, ако е необходимо.
Затворете горната врата и комина.   
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Изберете опция 
+60 Изпускателен комин, активен 60с 
ON Активиране на котела 
⌧ Анулиране на команда 

 Промяна на посочена стойност 
 
В случай, че изберете +60, нов графичен текст ще се появи 
на контролното табло. В левия ъгъл ще забележите изтичане 
на времето от комина за освобождаване. 

+60 Могата да се добавят други 60с до 300с максимум 
ON Активиране на котелON 
0 Минималната скорост на вентилатора може да 

бъде променена с нарастване на температурата  
 Спиране на комина за освобождаване 

 

 
 
 
 
 
 
 

5.1.5 Изключване на котела (автоматично) 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  КОТЛИ VIGAS В КОНФИГУРАЦИЯ С ГАЗОВ 
ТЕРМОСТАТ И ИЗПУСКАТЕЛЕН КОМИН (без система ламбда) 
 
Предимството на оборудването с газов термостат са описани в глава 5. Основното 
предимство на комина за освобождаване е увеличеното удобство по време на нагряването 
или добавянето на гориво. Когато коминът за освобождаване е активен, не се сезира 
значителен спад на ефективността по време на добавянето на гориво. В интервала на 
нагряване, коминът за освобождаванеще ускори изгарянето. 
 
6.1 Контрол на котлите VIGAS 
 

6.1.1 Пускане на котела 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Когато температурата спадне под температурата на затваряне
(виж настройките на параметрите на котела Vigas в основна 
конфигурация), котелът спира автоматично. На екрана излиза
съобщение „End”. С натискане на клавиш „Enter”, котелът
започва да функционира отново. 

В случай, че котелът е в неактивно състояние, със символ 
„OFF”, който е на снимката. С натискането на бутон ENTER,
котелът ще се включи. 

С натискане на „ “ добавянето на гориво ще спре. 
Вентилаторът ще се включи автоматично.  
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6.1.2 Пуснат котел – режим нагряване 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.3 Пуснат котел – режим изгаряне 
 
 
 
 
 
 
 

Добавяне на гориво, спиране на котела (ръчно) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.4 Изключване на котела (автоматично) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Котелът е настроен на режим нагряване, ако температурата на
изходната вода е по-ниска, после определете спадането на 
температурата на котела. Както минималната температура,
така и максималната могат да се настроят ръчно. Минималната
температура е 90°C, а максималната е 200°C, като това са
стандартните настройки. В момента, в който помпата работи,
пулсира в зависимост от температурата на водата в котела. 

Режимът на изгаряне е активен, след като температурата е по-
висока от       +20°C. При този режим работната помпа пулсира
(казанът се защитава от корозия при ниска температура),
преди да се настрои постоянната температура от 50°C.
Помпата работи тогава, когато символът мига. Котелът е
отзивчив към вътрешния термостат, когато последният е
спрян, котелът намалява бавно производството си. 

Изберете опция 
OFF Затваряне 

 Добавяне на гориво 
⌧ Анулиране на контрола 

 Промяна на посочена стойност

 С натискане на „ “ вентилаторът ще спре, а коминът за 
освобождаване е автоматично настроен на 300с. В левия ъгъл
ще забележите изтичане на времето от комина за
освобождаване. Ако изберете опция +60, ще се появи нов
графичен надпис. С помощта на лоста отворете клапата за
пушек, после отворете горната врата. Можете да добавите
гориво, ако е необходимо. Затворете горната врата и комина и
комина за освобождаване. С натискане на    добавянето на 
гориво ще спре. Вентилаторът ще се включи автоматично. 

Когато температурата спадне под температурата на затваряне
(виж настройките на параметрите на котела Vigas в основна
конфигурация), котелът спира автоматично. На екрана излиза
съобщение „End”. С натискане на клавиш „Enter”, котелът
започва да функционира отново. 

Използване на графичния контрол. За да видите графичния контрол, натиснете централния
бутон ENTER. Графичният контрол предлага опцията спиране, добавяне на гориво или
анулиране на графичния контрол. 
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7.  КОТЛИ VIGAS В КОНФИГУРАЦИЯ С Ламбда Контрол 
(без изпускателен комин) 
 
Предимствата на газовите термостатите са описани по-горе. Котлите VIGAS Ламбда 
Контрол се доставят с вграден термостат, като това е базова конфигурация. Котлите VIGAS 
Ламбда Контрол използват информация, доставена от сензора ламбда контрол, отнасяща 
се до излишния кислород от газовете, съответно помагат при контрола на клапата за 
първичния и вторичния въздух. Тази система позволява използването на всеки вид 
дървесина, понижавайки в същото време консумацията до 20-25 %. 
 
7.1 Контрол на котлите VIGAS Lambda Control  
 

7.1.1 Пускане на котела 
 
 
 
 
 
 

7.1.2 Пуснат котел – режим нагряване 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.3 Пуснат котел – режим изгаряне 
 
 
 
 
 
 

7.1.4 Добавяне на гориво, спиране на котела (ръчно) 
Използване на графичния контрол. За да видите графичния контрол, натиснете централния 
бутон ENTER. Графичният контрол предлага опцията спиране, добавяне на гориво или 
анулиране на графичния контрол. 
 
 
 

 
 
 

В случай, че котелът е в неактивно състояние, със символ
„OFF”, който е на снимката. С натискането на бутон ENTER,
котелът ще се включи. 

Режимът на изгаряне е активен, след като температурата е
по-висока от +20°C (end) + 20°C. При този режим работната
клапата серво функционира както и при режима на
нагряване. Помпата работи тогава, когато символът мига. 
Котелът е отзивчив към вътрешния термостат, когато
последният е спрян, котелът намалява бавно производството

Клапата серво е в отворено положение (серво 100%), когато
се натисне бутона „ENTER”. Следователно, стойността на
сензора ламбда ще се запази до настроената температура
(1,35). При позиция 45% серво, вторичният въздух се затваря.
Позицията 0% се премества само ако котелът е „OFF” или
“END”. Котелът е настроен на режим нагряване, ако
температурата на изходната вода е по-ниска, после 
определете спадането на температурата на котела. Както
минималната температура, така и максималната могат да се
настроят ръчно. Минималната температура е 90°C, а
максималната е 200°C, като това са стандартните настройки.
В момента, в който помпата работи, пулсира в зависимост от 
температурата на водата в котела. 

Изберете опция 
OFF Затваряне 

 Добавяне на гориво 
⌧ Анулиране на контрола 

 Промяна на посочена стойност
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Изберете опция 
+60 Изпускателен комин, активен 60с 
ON Активиране на котела 
⌧ Анулиране на команда 

 Промяна на посочена стойност 
 

В случай, че изберете +60, нов графичен текст ще се появи 
на контролното табло. В левия ъгъл ще забележите изтичане 
на времето от комина за освобождаване. 

+60 Могата да се добавят други 60с до 300с максимум 
ON Активиране на котелON 
0 Спиране на комина за освобождаване 

 Промяна на посочена стойност 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

7.1.5 Изключване на котела (автоматично) 
 
 
 
 
 
 
8.  КОТЛИ VIGAS В КОНФИГУРАЦИЯ С Ламбда Контрол С 
ИЗПУСКАТЕЛЕН КОМИН И ГАЗОВ ТЕРМОСТАТ 
 
Предимствата на газовите термостатите са описани по-горе. Котлите VIGAS Ламбда 
Контрол се доставят с вграден термостат, като това е базова конфигурация. Котлите VIGAS 
Ламбда Контрол използват информация, доставена от сензора ламбда контрол, отнасяща 
се до излишния кислород от газовете, съответно помагат при контрола на клапата за 
първичния и вторичния въздух. Тази система позволява използването на всеки вид 
дървесина, понижавайки в същото време консумацията до 20-25 %. 
 
8.1 Контрол на котлите VIGAS Lambda Control 

 
8.1.1  Пускане на котела 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В случай, че котелът е в неактивно състояние, със символ
„OFF”, който е на снимката. С натискането на бутон ENTER,
котелът ще се включи. 

С натискане на  „ “ вентилаторът ще спре, а коминът за 
освобождаване е автоматично настроен на 300с. В левия
ъгъл ще забележите изтичане на времето за комина за
освобождаване. Ако изберете опция +60, ще се появи нов
графичен надпис. С помощта на лоста отворете клапата за
пушек, после отворете горната врата. Можете да добавите 
гориво, ако е необходимо. Затворете горната врата и комина
и комина за освобождаване. С натискане на   добавянето на 
гориво ще спре. Вентилаторът ще се включи автоматично. 

Когато температурата спадне под температурата на
затваряне (end), котелът спира автоматично. На екрана
излиза съобщение „End”. Клапата серво се измества
автоматично на 0%, така първичният и вторичният въздух ще
се затворят, автоматично. С натискане на клавиш „Enter”, 
котелът започва да функционира отново. 
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8.1.2 Активен котел 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

8.1.3 Активен котел 
 
 
 
 
 
 

8.1.4 Добавяне на гориво котел, изключване на котела (ръчно) 
 
Използване на графичен контрол. За да се свържете с графичния контрол, натиснете 
централния бутон „ENTER”. Графичният контрол предлага опция за изключване, добавяне 
на гориво или анулиране на графичния контрол. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При натиснат бутон „ON”, серво-контролираната клапа ще се 
премести до отворена позиция (100% серво). Последователно
следващите стъпки (от 100% до 45%) се изместват така,
стойността на лаамбда сензора се поддържа близо до
настроената стойност (1,35). В позиция (серво 45%)
вторичният въздух се затваря, в позиция (серво 0%) също и
първичният се затваря. До позиция 0% ще се премести само,
ако котелът е „OFF” или „END”. Котелът е настроен на режим
отопление, ако температурата на изходящите газове е по-
ниска от минимално настроената температура на газовете 
(end). Минималната температура на газовете, както и
максималната могат да се настроят от настройките на котела.
Минималната температура на газовете е настроена на 90°C, а
максималната на 200°C – това са стандартни настройки. 
Помпата работи с пулсиране в зависимост от температурата 
на водата в котела! 

Режимът на горене се активира след като температурата на
газовете е по-висока (end) +20°C. Серво-контролираната клапа
работи в този режим като в режима на горене. При този режим
помпата работи с пулсиране (защита на котела срещу ниска
температура и корозия). Помпата работи, когато символът
мига. 

Изберете опция 
OFF Изключване 

 Добавяне на гориво 
⌧ Анулиране на контрола 

 Промяна на посочената стойност 

Чрез натискане на „ “  вентилаторът се изключва и изпразненият 
вентилатор се активира автоматично на 300 сек. В левия ъгъл тече
времето за работа на изпразнения вентилатор. Ако изберете "+60",
се показва нов графичен контрол. С използване на лоста, се отваря 
клапата на комина, последователно се отваря горната врата.
Можете да добавите гориво, ако е необходимо. Затворете горната
врата и клапата на комина. Чрез натискане на "0", изпразненият
вентилатор се изключва автоматично и вентилаторът ще се включи. 
По време на добавянето на гориво, серво-контролираната клапа е на
същата позиция, като преди добавянето на гориво. Когато
добавянето приключи, серво-контролирана клапа ще се измести на 
позиция (серво 100%). Последователно, следващите стъпки (от 
100% до 45%) се изместват така, че стойността на ламбда сензор се
поддържа в близост до настроената стойността (λ 1,35). В позиция 
(серво 45%) вторичният въздух се затваря, в позиция (серво 0%)
също и първичният въздух се затваря. На позиция 0% ще се измести 
само ако котела е или "OFF", "End" или вентилаторът е изключен. 
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С бутони ▲▼ настройте параметъра, който искате да 
редактирате и натискайки бутон „ENTER”, стойността започва 
да мига. Бутони ▲▼ определят исканата стойност. 

 max Избор максимална стойност на темепературата на 
газовете, която ще понижи скоростта на работа. 

 end Изберете стойността на спиране на котела 

λ Стойността ламбда, поддържана от клапата серво 
Оптималната стойност е 1,35 

 

Увеличава или намаля стойността, максималната 
продукция се променя. Препоръчва се понижаването на 
стойността в периода на преход (нивото на катрана в 
казана ще спадне) 

 min Минималната скорост на вентилатора може да бъде 
променена с нарастване на температурата  

 Осветление 
Roll С натискане на бутон “Yes” се активира стойността на 

търкаляне 
Help 0s Осветление 

 
Изключване на котела (автоматично) 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2 ПАРАМЕТРИ НА НАСТРОЙКА НА КОТЛИТЕ VIGAS Lambda Control 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. НАСТРОЙКА НА ВРЕМЕТО          
Часът и датата се настройват в момента на инсталирането. В левия ъгъл може да се види 
часът.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За достъп до параметрите на настройка, натиснете 
продължително бутон „ENTER” при всеки режим на котела, 
натиснете бутон ▲. Натиснете „Enter” отново, а символът за 
определяне на параметрите ще се появи на екрана. С 
натискане на бутон „ENTER” два пъти, стойностите, които 
можете да настроите ще бъдат показани на екрана 

За достъп до параметрите натиснете продължително „ENTER” 
независимо от фазата, в която се намира котелът, съответно 
натискайки продължително клавиш ▲два пъти. 

С натискане на бутон ◄ настройвате часа и датата. С помощта 
на бутони ▲▼ избирате часа и датата. С помощта на бутон 
►излизате от настройките.  
Mon-Понеделник, Tue-Вторник, Wen-Сряда, Thu-Четвъртък, Fri-
Петък, Sat-Събота, Sun-Неделя. 

Когато температурата на газовете падне под зададената 
 (  end)  температура (end) (котелът изключва автоматично). 
На дисплея се показва "END". Серво-контролирана клапа ще
се измести на позиция (серво 0%). В тази позиция вторичният
въздух се затваря, както и първичният. Чрез натискане на
"ENTER" котелът ще започне да работи отново. 
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STB

В случай на повреда STB, котелът се 
пренагрява, активира се термопрекъсвачът.
Вентилаторът се изключва автоматично от
електричеството. Котелът се активира
повторно само ако защитата STB се 
активира механично. Котелът се пуска
отново с помощта на бутона ENTER. 

10. ХАРД И СОФТ ИНФОРМАЦИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. СЪОБЩЕНИЯ ЗА ГРЕШКИ 
 
 
 
 
 
 
11.1 Повреди STB 
 

 
 
 
 
 

 
12. ЗАЩИТЕНИ СЕРВИЗНИ НАСТРОЙКИ PIN 0000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С цел разглеждане на информацията за настройките, натиснете 
продължително „ENTER” независимо от фаза, в която се намира 
котелът, съответно натискайки продължително бутон ▼. С 
помощта на бутони ▲▼ избирате избирате модула и 
потвърждавате с бутон „ENTER”. Информацията за избрания 
модул се показва на екрана. 

С оглед разглеждане съобщенията за грешки, натиснете 
продължително „ENTER” независимо от фаза, в която се намира 
котелът, съответно натискайки продължително бутон ▼три пъти. 
Чрез потвърждаване с бутон „ENTER” информацията за 
грешките се показва на екран. 

Сервизните настройки РIN 0000 могат да се използват само в 
ограничени случаи. Само оторизирани техници могат да 
работят с тези настройки (при извънредни случаи и клинетът 
може да прибегне да използването на тези операции). При 
тези настройки се конфигурира вида котел с аксесоари, 
свързването на хидравличните схеми и др. С оглед на 
аксесоарите на настройките PIN 0000, следвайте следните 
стъпки: 
1.  натиснете продължително бутон ENTER (3c) 
2.  натиснат бутон ▲, 
3.  Задръжте натиснат бутон ◄ за време от 4с. На екрана ще 

се появи PIN 0000, 
4.  Натиснете ENTER 4 пъти 
5.  Сервизните настройки се показват на екрана 
6.  Натиснете ENTER и бутоните    , изберете сервизните 

настройки, отговарящи на котела, схемата на 
хидравлично свързване, микро рамката SD, сервизната 
операция и натиснете ENTER.  
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12.1 Настройки карта Micro SD 
 
Контролът АК 3000 може да се разшири чрез картата Micro SD. Картата с различни 
капацитети може да се свърже в SD модула. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.2 Сервизни настройки на котела с аксесоари 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Контролната единица АК 3000 се използва за контролиране на 
всички видове котли VIGAS. Много е важно настройките на 
софтуеъра да бъдат от същие вид с тези на котела. При 
състояние на деактивиран котел „OFF”, видът котел се показва 
на екрана, който е еднакъв с котела за номиналн мощност. За 
правилното функциониране на котела, котелът трябва да 
пасне на етикета, маркиран върху котлите. При смяна на 
котролната единиза, винаги трябва да се проверява 
контролната единица АК 3000! 

7. При натискане на „ENTER”, дисплеят ще сочи: 

 

Вид котел V-VIGAS, xx – номинална мощност, L – 
ламбда, TVZ – топъл въздух, UD – въглища – дърва, 
DP – дърва – пелети 

λ да – котел с ламбда сензор, не – котел без ламбда 
сензор 

 да – котел с газов термометър, не – котел без газов 
термометър 

 да – котел с комин за одвобождаване, не – котел 
без изпускателен комин 

8. с помощта на бутони ▲▼ желаните параметри и натиснете 
ENTER 
9. Бутонът ще изведе от менюто ► 

Zoznam typov kotla  
V 16 V 80 
V 16L V 80L 
V 25 V 100 
V 25L V 100L 
V 40 V 25TVZ 
V 40L V 29UD 
V 60 V 18DP 
V 60L  

Натискането на символа „ENTER” позволява на картата SD да 
се покаже на дисплея. С помощта на бутони ▲▼ избирате 
желаната операция, а за потвърждаване натиснете „ENTER”. 

obr.8 Картата Micro SD позволява: 
  достъп до back-up софтуеър на котела 
  back-up софтуеър за картата SD 
  актуализиран софтуеърен достъп от картата SD 
  избрани back-up параметри (температура на котела,
скорост на вентилатора, стойност на ламбда сензора и др.)
изтриване на картови данни 
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12.3 Сервизни настройки, връзки на хидравличната 
схема 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12.4 Сервизни инструменти  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Изходният контрол на помпата се променя с помощта на една 
хидравлична връзка. Важно софтуеърните настройки от 
хидравличната помпа да пасват на настройките на котела, 
свързан със система за централно отопление. Основните 
настройки на паметта съдържат 4 схеми. Съществува 
възможност да се добавят повече схеми, ако е необходимо. 
Схемата, която се използва за допълнителния модул 
„Разширител” се доставя върху мини карта SD или е налична 
на www.ecs.sk. Ако е необходимо, може да се премине отново 
към предходните натройки, с оглед осъществяването, 
натиснете „last”. Продължение Гл. 14 
7. С натискане на „ENTER”, дисплеят ще показва 
8. С помощта на бутони ▲, избирате желаните параметри 
9. За потвърждаване, натиснете ENTER, ще ви изведе от 
менюто 
10. Бутон ► 
Схема 1:  
Схема 1 е предназначена за котлите с резервоар „LADOMAT”, 
доставя защита на връщането на водата. Помпата е свързана 
устройството за контрол на котела и работи до над 40°C. 
Температурата може да се настрои до 90°C. Контактът Т3 от 
централния дисплей се използва за осъществяване на 
връзката с термостата KTY , който има капацитет да измерва 
температурата от резервоара. 
Схема 2: 
Схемата е предназначена за системите за централно отопление, 
когато обратната защита на водата предвижда система за 
външен контрол. Помпата е свързана към контролната единица 
на котела, като функционира в зависимост от температурата на 
водата в котела. 
 

Функционалността на всяка система може да се провери в 
сервизните настройки чрез символите, посочени на екрана. 
Натиснете „Enter” и избраната система ще се активира. 
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13. Инструкции за употреба 
 
13.1 Преди употреба трябва да се има предвид следното 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.2  Използване на котела  
  
1. Свържете котела към източника на енергия 
2.  Изчакайте докато се активира електронният дисплей: 
        а) без ламбда сензор – на място 
        б) с ламбда сензор – след 30 секунди 
3. Изберете конфигурацията, която пасва на вида котел, който притежавате, това ще ви 

помогне да маневрирате с лекота устройството за контрол АК 3000 
4. С помощта на регулатора АК 3000 настройте котела на затворен с помощта на бутон 

«OFF» 
5. Добавяне на гориво  
6. Пуснете котела с помощта на „ON”. Котелът започва газификацията 
7. За повторно пълнене с гориво, следвайте стъпките от глави 4-8. 
8. За деактивирането на котела, следвайте стъпките от глави 4-8.  
 
 
 
 
 
 
13.3 Функциониране и производителност  
 
Горивото от котела се измества спонтанно по посока на огнеупорната дюза. Пепелта пада 
през дюзата и се съхранява в горивната камера. Производителността се регулира 
автоматично в зависимост от температурата на водата. Котелът може лесно да прегрее ако 
горивната камера е пълна. 
 
13.4 Презареждане 
 
▪ отворет капака на комина  (obr.3/3),  
▪ Натиснете   от електронния дисплей 
▪ Отворете горната врата  
▪ Напълнете отново с необходимото количество гориво 
▪ Затворете горната врата 
▪ С помощта на бутон        ще излезете от настройките 
 

 информираност относно инструкциите за опериране и как се оперира единицата за 
електронен контрол АК 3000 

 проверка на налягането на водата от централната система за отопление 
 свързване на аксесоарите 
 проверете дали брикетите са сложени в горивната камера 
 проверете капаците 
 проверете свързването към електрическия източник (230V/50Hz) 
 пригответе достатъчно количество гориво. 
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13.5 Почистване на котела        
 Ако изгарянето на дървесината е оптимална, а 
минималната температура на водата, която се 
връща, се запазва на 60°C, камерата за 
газификация консумира минимално. Ако е 
използвана влажна дървесина, по стените на 
горивната камера се кондензира пара и по 
повърхността се образува слой от катран.  
 Почистване на камерата за газификация 
Камерата за газификация се почиства от наслагвания поне веднъж на седмица. Излишъкът 
от пепел, която не е изпаднала през решетките, трябва да се отстранява от време на 
време. 
 Почистване на горивната камера 

 Пепелта и прахта, които влизат в горивната камера, трябва да се отстранят с помощта на 
скрепери. Достатъчно е те да се изметат от горивната камера веднъж на 3-5 
дни.   
 
 Почистване на обменника  
Обменните тръби трябва да се почистват периодично, най-малко веднъж 
месечно.  
Препоръки: ако забравите да почистите обменника и е много мръсен, за да може да бъде 
почистен, в никакъв случай не използвайте разтворител за катрановите наслагвания. 
Котелът се почиства докато е топъл. При почистване се препоръчва използване на 
специални ръкавици. Почистването се извършва с подходящи аксесоари. 
Внимание: камерата на котела трябва да е много добре проветрена по време на горенето.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otvor primárneho 
vzduchu 

Стъпка 1 Стъпка 2 Стъпка 3 

Obr. VIGAS 60,80,100 
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 Почистване на въздухопроводите  
Почистването на тръбната система на котела е условие, необходимо за оптималното 
изгаряне. Ако се използват основно стърготини, е необходимо почистване на тръбната 
система поне веднъж на отоплителен сезон. След махане на капака на вентилатора и 
капака на проводите, ще имате достъп до две тръби. Да се използва прахосмукачка за 
отстраняване на стърготините и проверка на непрекъснатостта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Почистване VIGAS UD 29 
Ако използвате кафеви въглища, почистването на коела става по същия начин, както е и 
при дървата. Чекмеджето за пепел се почиства така:  
1. Отворете долната врата, пресовайте пепелта и затворете вратата на място 
2. Отворете клапата за отваряне и горната врата 
3. Използвайте подходящи аксесоари, за да отстраните пепелта 
4. Изчакайте малко, отворете долната врата и вземете тавичката с пепелта 
 
 
14. Поддръжка и ремонт на котлите 
 
Доставчикът осигурява периодичен контрол и поддръжкана котела. По време на 
функционирането на котела, е необходимо да се проверява налягането на водата, вратата, 
комина за пушек, уплътнеността на клапата, обменникът, уплътненост на капака, комина за 
пушек и успеваемостта на вентилатора.  
Внимание: преди затварянето на котела през летния сезон, горивната камера трябва да се 
почисти по съответен начин, да не се остави вътре никаква следа от кондензирана влага, 
вратата, долната клапа, както и комина за пушек се отварят. 
 
14.1 Уплътненост на вратата 

 
Вратата на котела е стабилизирана в три точки, две за отваряне 
и една за затваряне. Ако вратата не се затваря подходящо, 
можете да проверите страничните захващания с оглед 
разрешаването на проблема. 
 
 
 
 

 

 

Sekundárny vzduch 
Primárny vzduch

Стъпка 1 Стъпка 2 Стъпка 3

Primárny vzduch 

Sekundárny vzduch

Zásuvka popolníka 
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14.2 Уплътненост на клапата на комина за пушек 
 
Когато почиствате трансферните тръби, проверете дали клапата е затворена подходящо и 
плътно. Течовете могат да са резултат от ниската производителност на котела. 
 
14.3 Дюза, устойчива на топлина 

 
Дюзата, устойчива на топлина е направена от бетон, използва се за 
смесване на газовете с вторичния въздух. Тя е разположена върху 
коляното за охлаждане на водата. Дюзата е заобиколена от бетон, 
устойчив на високи температури до същата височина с дюзата. 
Продъължителността на живот на дюзата зависи от механичното 
повреждане, причинявано по време на добавянето на гориво. 

Следователно, дюзата се счита за резервна част. Пукнатините по дюзата не са причина да 
я смените, това е необходимо само когато дюзата капе. Ако дюзата е повредена, 
отстранете първоначално малките части от старата, а после поставете новата дюза в 
отвора. Проверете дали новата дюза пасва. 
 
14.4 Определяне позицията на серво котела VIGAS Lambda Control 
 
Правилното определяне на серво клапата за контрола на вторичния въздух е ключов 
фактор за аефективното изгаряне с минимални емисии. Сервото и клапата могат да се 
настроят, както следва:  

Стъпка 1: Извадете захранващия кабел с ел. енергия 
Стъпка 2: Развийте винт 1 
Стъпка 3: Обърнете оста към 2 до максимум, обратно 
на посоката на часовниковите стрелки, оста се върти 
внимателно. Проверете дали клапа „3” е подвижна 
Стъпка 4: Дръпнете винт „1” 
Стъпъка 5: Свържете към разпределителната мрежа 
веднага след свързването към електричеството, 
започва автоматичното нагряване, показване на 
електронния дисплей. 

14.5 Настройка клапа вторичен въздух при котлите VIGAS 
Качеството на изгарянето може да се повиши с помощта на клапите от вторичния въздух. 
Котлите VIGAS Lambda Control си контролират автоматично количеството необходим 
вторичен въздух, поради това качеството на изгарянето е високо. В котлите VIGAS без 
сензор, ламбдата се настройва с винт „1”. Настройката на оптималната продукция се 
осъществява при 2.5 завъртания на винт „1”. При смяна, следвайте стъпките по-долу: 
Стъпка 1: развийте контрагайка „1”  
Стъпка 2: завийте гайка „1” към котела 
Стъпка 3: завийте гайката обратно 2.5 завъртания 
(оптимално) 
Стъпка 4: Затегнете отново контрагайката 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Завъртвания Гориво 
0 Не се препоръчва 
1 Мокра дървесина 

1,5 Мокра мека дървеси 
2 Суха мека дървесина 

2,5 Суха твърда дървесина 
2,5 или 
повече 

Много суха дървесина, 
малки части 
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Изтичане, изход 

Потопяем отвор 

Клапан за изтичане 

 
14.6 Ламбда сензор и газов термометър 
 

Почистването е много важно както за функционирането 
на ламбда сензора, така и за газовия термометър. 
Почиствайте вномателно прахта от ламбда сензора „1” 
с помощта на суха кърпа, процедирайте по същия 
начин и с газовия термометър „2”. Важно: Газовият 
термометър трябва да е на правилна позиция, както се 
вижда на снимката (при смяна на позицията на газовия 
термометър, посочената стойност се променя 
значително) 
Изключете газовия термометър или ламбда сензора 

(„3” и „4”) ако ги сменяте. Ако котелът няма накрайници 3 и 4, изключването се осъществява 
от централното контролно табло АК 3000S. 
 
15. СГЛОБЯВАНЕ НА АКСЕСОАРИТЕ 
 
15.1 Клапан изтичане 

 
Употреба на обменника за охлаждане: 
Защитата на обменника за охлаждане заедно с 
изпускателния клапан Honeywell TS 130, служи за 
защита при прекъсване на електричеството. Ако 
няма принудителна циркулация, помпата ще 
спре, както и циркулацията на водата в 
системата за централно отопление. Ако няма 
осигурен автоматичен преход в гравитация 
(само-изтичане) на на дебита, или потребление 
на минимална топлина, настроено на 5 Kw, 
котелът може да прегрее. Кларанът за изтичане 
Honeywell TS 130, заедно с обменника за 
охлаждане предпазват котела от прегряване. 
 
 
 

Сглобяване на клапана за изтичане Honeywell TS130 
Върху цокъла на котел „1” завъртете клапата при свързване на котела до ¾, така че TS 130 
да блокира изтичането на вода. Защитният обменник трябва да бъде без вода. Свръзка «3» 
води до канализацията. Завийте топлинния сензор «2» до ½ 

Предупреждение: 
- сглобете клапана и термометъра преди напълването на 
системата за централно отопление с вода 
- налягането на топлата вода не трябва да зависи от 
електричеството 
- не развивайте гайка «2» по време на сглобяването, възможност 
от изтичане на вода. Ако изтича вода, завийте муфа «2» 
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Принцип на работа 
Клапанът за изтичане се регулира от топлата вода. Ако топлата вода достигне прага от 
95°C, клапанът се отваря автоматично. Защитната система на котела отговаря на стандарт 
303/5. 
 
15.2 Изпускателен комин 

Изпускателен комин „2” е създаден за освобождаване на 
газифицираните остатъци от камерата за газификация. 
Препоръчва се инсталирането на изпускателния комин да 
стане съгласно параметри „А” и „В”. Монтира се между 
коляното на комина и комина. Кондензатор „3” е монтиран 
над котела. Свързва се електрически към контролното табло 
АС 3000S. Доставя се в два размера, според коляното на 
комина. 
V25 – за котли VIGAS 16, VIGAS 25, VIGAS 29 UD 
V80 – за котли VIGAS 40, VIGAS 60, VIGAS 80, VIGAS 100 

 
15.3 Помпа  
 

Eлектрическият регулатор АК 2000 е основно 
оборудване, позволява свързването на помпата за 
рециркулация. Контролната помпа е в пряка 
зависимост от температурата на водата, съгласно 
избраната схема. Предимство е помпата за контро 
на пулса, която пречи на корозията при ниска 
температура. Макс. номинална инсталационна 
мощност 180 W 
   
 

15.4 Вътрешен термостат 
 

Удобството нараства благодарение на вътрешния термостат. Той е 
свързан директно към контролното устройство АК 3000S. Фиксиран 
е на Т3, съгласно стандартната настройка. Когато Т3 посочва 
„OFF”, коминът е изключен. Статуса на котела е посочен на 
дисплея. Вентилаторът също се изключва. Статусът на котела е 
посочен на дисплея. След повторно отваряне, котелът е на “ON”, 
котелът е функционален и активиран.    

 
 
 
 
 
 
 
 

Вид котел Мин А Мин В 
VIGAS 16, VIGAS 25, VIGAS 29 UD 8 m 160 mm 
VIGAS 40 8 m 200 mm 
VIGAS 60, VIGAS 80, VIGAS 100 12 m 200 mm 

Výkres s rozmermi V25 a V80  na www.vimar.sk 
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16. СПИСЪК НА ГАРАНЦИОННИТЕ И 
СЛЕДГАРАНЦИОННИТЕ УСЛУГИ 

 
За да поддържате безопасно и качествено функциониране, поправките на бойлера трябва 
да се извършват само от оторизирани специалисти: 
www.vimar.sk, www.vigas.eu 
Aktuálny zoznam predajných a servisných miest nájdete aj na internetovej stránke: 
 www.vimar.sk , www.vigas.eu 
    
17. РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ 
 
Проблем Причина / Решение 
При отопляване с дърва, 
производителността на бойлера е по-
малка спрямо тогава, когато е бил нов 

Почистете вентилационната система 

След като затворя клапата на комина, 
горивото гори малко, после изпуска 
пушек 

Почистете ножчетата на вентилатора 

В горивната камера има по-големи 
парчета неизгорено гориво 

Много влажно гориво 

Пушекът минава през уплътнението, 
след като затворя вратата 

Много малък обем първичен въздух. Почистете 
главната вентилационна система. Проверете 
дали клапата на вентилатора се отваря 

Клапата на комина не може да се 
отвори 

Клапата на комина е залепена с катран. 
Увеличете работната температура на бойлера. 
Използвайте сухо гориво. Увеличете 
температурата на затваряне на бойлера  

След като отворя горната врата и 
клапата на комина, камерата на 
бойлера се пълни с пушек 

Лек ефект на комина. Диаметърът на комина 
трябва да е по-голям от диаметъра на 
евакуационния диаметър на комина на бойлера. 
Виж т. 15.2 

Изолацията, устойчива на 
огън/бетонът/бронята се напуква 

Никакъв дефект. Разделете горивната камера от 
камерата за газификация 

Витлата не се въртят. Започват да се 
въртят след като са завъртяни ръчно 

Пусковият кондензатор е повреден. Сменете го 

След позиция „нагряване, бойлерът се 
затваря  

Неправилна температура за спиране на 
бойлера. 

Бойлерът е затворен, но вентилаторът 
функционира още 

Виж глава „Конфигурация на температурата на 
спиране на бойлера” 

Помпата функционира и ▼не 
сигнализира функционирането на 
помпата 

Окабеляването на вентилатора е повредено 

Предупредителни сигнали и знаци  Причина/решение 
!!!  STB  !!! Виж 11.1 

Посочване на грешки Посочване на грешки (Меню 4) Източник/разрешаване 
на неизправността 

Посочване на грешки 

 
Мигащ червен LED контрол 

 • Котелът е прегрял, 
необходимо е да се 
настрои STB до нула 
механично 
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Посочване на грешки Посочване на грешки (Меню 4) Източник/разрешаване 
на неизправността 

Грешка при разчитане температурата на котела 

 
Мигащ червен LED контрол 

 Изключен термометър на котела 
AK3000D T1 

 

• Изключен термометър 
на регулатора на 
котела на 
термометъра 

•Дефектен термометър 
на котела. 
Необходима е смяна 

 Късо съединение в термометъра на 
котела AK3000D T1   

  

•Дефектен термометър 
на котела. 
Необходима е 
смяна. 

•Късо съединение в 
мястото на 
регулатора връзка 
на термометъра 

Грешка при температурната индикация 
на изгорелите газове 

 
Мигащ червен LED контрол 

Изключен термометър на изгорелите 
газове AK3000D T2 

 

•Изключен термометър 
на бойлера.  
Контрол на 
термометъра 

•Повреден термометър 
на бойлера 
Необходима е смяна 

 Късо съединение на термометъра на 
котела AK3000D T2 

 

•Повреден термометър 
на бойлера 
Необходима е смяна 

•Късо съединение в 
мястото на 
термометъра 
контрол на връзката 

Грешка при оценката на стайния термостат 

 
Мигащ червен LED контрол 

Грешка при разчитане на стайния 
термостат 

 

• Смущения на сигнала 
на стайния 
термостат, 
причинени от 
индукция на 
енергийна мрежа 

Грешка при оценката на ламбда сензора 

 
Мигащ червен LED контрол 

Грешка при комуникациията с модула 
AK3000L 

   

•несвързан 
съобщителен кабел 

•изключен съобщителен 
кабел 

 Липсващо отоплително напрежение 24V за LS 

 

•липсващо напрежение 
230V за модул 
AK3000L 

•отменен предпазител 
F1 на модул 
AK3000L 

 Отопление включено на LS ток 

 

•отменено отопление LS 
•отменена енергийна 

мрежа 
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За свързване, така както е показано ва снимка 
9, бойлерът се доставя в стандартен вариант. 
При нужда, може да се монтира помпа във 
веригата на бойлера. В този случай, двата 
бойлера са свързани заедно в  терминал при 
AK 3000S. Сумата на приемната мощност на
двете помпи не може да е по-голяма от 150W.   

Посочване на грешки Посочване на грешки (Меню 4) Източник/разрешаване 
на неизправността 

Състояние на батерията 

 
Мигащ червен LED контрол 

 Изтощени батерии 

 

•обмен на батерии 

Много ниска връзка на линейното напрежение 

 
Мигащ червен LED контрол 

Много ниска връзка на линейното напрежение 

 

•Контрол на линейното 
напрежение 230V 
AC от оторизиран 
техник 

Критично ниска връзка на линейното напрежение 

 
Мигащ червен LED контрол 

Критично ниска връзка на линейното напрежение 

 
 

•Контрол на линейното 
напрежение 230V 
AC от оторизиран 
техник 

 

18. ИНСТРУКЦИИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Препоръчителната схема за основно свързване с регулатора АК 30000 

 
1. бойлер VIGAS 
2. предпазен клапан 
3. циркулационна помпа 
5. резервоар за съхранение на 
горещата вода 
6. блендер в четири посоки 
7. верига на централното отопление
8. контейнер Екс. 
9. резервоар за съхранение 
10. термометър за газове 
R - Разпределител 
Z – Колектор 

снимка 10 

снимка 9 

За връзка, такава, каквато е показана на  
снимка 10, се препоръчва настройка на
графичната схема на екрана, в 
съответветствие  
с глава 12.3 
www.vimar.sk 
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18.1  инструкции за сглобяване и поддръжка 
 

 бойлерът може да се свърже само към система за централно отопление, чийто 
топлинен капацитет отговаря на производителността на бойлера. 

 Когато се използва принудителна циркулация и има повреда в захранващия кабел 
(бойлеът и помпата спират да функционират), системата за централно отопление 
трябва да се адаптира, за да осигури минимална производителност от 5 kW. Тя е 
оборудване с охлаждащ защитен обменник с клапан за изтичане, Honeywell TS 130 
(Honeywell не е част от доставката, трябва да се поръча отделно) 

 Бойлерът трябва да се свърже правилно и на възможно най-малко разстояние 
спрямо комина. Към комина не трябва да се свързват други апарати. Оста на комина 
трябва да се оразмери в съответствие със стандартите STN 734201 и STN 734210.  

 Не препоръчваме постоянното свързване към източници на вода чрез захранващ 
клапан, за да се избегнат недопустимите увеличения на налягането, ако клапанът не 
е уплътнен здраво. Максималното свръхналягане е 0,3 MPa 

 Помещението, в което се намира бойлера трябва да е съответно проветрявано 
 Сглобяването на бойлера трябва да се осъщесви от специалисти 
 Бойлерът не трябва да се монтира върху твърда основа  
 Минималната температура на обратимата вода на входа на бойлера е 60°C 
 Помещението на бойлера трябва да се проветрява постоянно през отвор с диаметър 
мин. 0,025 м2. Диаметърът на всмукателните отвори и на тези за изпускане на 
въздуха трябва да са приблизително равни 

 Бойлерът трябва да се инсталира в основно пространство, в съответствие със 
стандарт STN 33 2000-3 

 Трябва да се спазват регламентите за работа и безопасност в съответствие с 
настоящите изисквания, UBP SR № 718/2002 Coll. 

 
18.2 Регламенти за безопасност относно контрола и поддръжката на 

електрическите котли VIGAS 
 

- Операторът на бойлера трябва да спазва стандартите и регламентите в сила, както и 
следните принципи: 
- Ако бойлерът работи, не трябва да се предприема никакво действие по ел. 
оборудването 
- отварянето на ел. оборудването, напр.: електронните части на бойлера, вентилатора, 
термостата 
- Смяна на защитите 
- Ремонт на повредените кабели и др. 
- Поддръжката и ремонта на бойлера с отворено ел. оборудване могат да се извършат 
само от оторизирани лица в съответствие с 74/1996 Coll. 
- Преди да отворите бойлера или друго електрическо оборудване, свързано към 
бойлера, трябва да се изключат източниците на захранване. Можете да включите 
апаратите отново в контакта само след като сте поставили капаците в оригиналната 
позиция 
- Ако има повреда в ел. оборудването или ако инсталацията на бойлера е повредена, 
важно е да: не докосвате нито една част на бойлера 
- Да изключите бойлера от източника на захранване 
- Да се свържите с оторизиран сервиз, който ще поправи повредата 
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Освен обичайните мерки за поддръжка, е стриктно забранено: 
- да маневрирате електрическото оборудване и инсталацията на бойлера, ако той е 
свързан към източник на захранване 
- да пипате повреденото електрическо оборудване и инсталацията на бойлера, и др. 
да работите с бойлера, ако той е с отворени корпуси 
да работите с бойлера с повредени електрическо оборудване или инсталация 
да ремонтирате повредените ел. части при лица, неоторизирани от производителя 
 

19. СХЕМА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ НА 
БОЙЛЕРИТЕ VIGAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Основна диаграма на свързване за бойлер VIGAS AK 3000 

Основна диаграма на свързване за бойлер VIGAS Ламбда Контрол АК 3000.1

1 Сервосистема за контрол на въздуха, 
енергетично захранване 24 VDC / 0,5 A 
2 вентилатор за разтоварване, 
енергетично  
захранване 230 VАC / 0,6 A  
3 циркулационна помпа, енергетично  
захранване 230 VАC / 0,5 A 
4 Фаб. енергетично захранване 230 VАC  
/ 0,3 A 
5 авариен термостат STB 100°C 
6 енергетично захранване 230 VAC, 50 Hz 
7 Термометър Т1 KTY, Термометър 2 
РТ1000, вътрешен термостат Т3, без 
напрежение, за хидравлична схема 
2,3,4. за хидравлична схема 1 
Термометър KTY 
8 Ламбда сензор 

WS - бяло 
WS- бяло 
G - сиво 
SW – черно 
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ГАРАНЦИОННО ПИСМО 
Сертификат за качество и цялостност 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Потвърждаване на пускането в експлоатация на бойлера VIGAS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продукт        

Сериен номер: 

Производителят потвърждава, че бойлерът отговаря на стандартите STN EN
303-5, STN EN 61010-1+A2:2000, STN EN 50081-1:1995, STN EN 50082-
1:2002, STN EN 61000-3-3:2000, STN EN 61000-3-2:2000+A1+A2:2001 

Дата на инспекцията: 

Дата на продажбата   

Дата на изпращане 

подпис и печат 

 
Подпис и печат на производителя 

VIGAS                          kW 

Продукт VIGAS                       kW 

№ продукция / Година на производство:  

Име и адрес на потребителя: 

Дата на продажбата Дата на пускането в експлоатация 

подпис и печат на производителяподпис и печат на производителя  

При пускането в експлоатация, осъществих следното: 

 информирах клиента във връзка с начина на 
работа на бойлера 

 проверих бойлера преди да загрее 
 загрях бойлера 
 попълних и потвърдих данните от Гаранционното 

Подпис на потребителя на бойлера 

Потвърдете и изпратете на производителя!!
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Инструкции за  клиенти и условия за отпускане на гаранция 
 рекламациите за цялостта на доставката трябва да се направят в съответствие с 
Търговския закон и Гражданския кодекс на доставчика 

 повредите и дефектите, предизвикани заради транспорта, се начисляват от клиента на 
превозвача при поемане на стоките 

 гаранционният срок е 24 месеца от датата на продажбата 
 гаранцията е валидна ако бойлерът е задействан от оторизиран техник 
 гаранцията е валидна ако цялото ел. оборудване е свързано от опитен специалист, 
факт, доказан със съответните документи 

 гаранцията се прилага за конструкцията, използваните материали и продукта  
 транспортът на сервизния техник не е включен в гаранцията (плаща се изцяло от 
клиента) 

Гаранцията не се прилага за: 
 консумативи; уплътненията на вратата, уплътненията на обменния капак, уплътненията 
под вентилатора, дюзите, бетона/пломбите, тухлите 

 повреди, предизвикани от клиента 
 повреди, резултат от неспазването на инструкциите за сглобяване, неправилна работа 
и поддръжка или ако продуктът е използван с друга цел и друг начин, различни от 
предназначението му, неправилна или неоторизирана манипулация  

 в други ситуации, гаранцията спазва разпоредбите на Гражданския кодекс 

Производителят си запазва правото да извършва промени с цел подобряване на продукта.
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Регистрация на връзките на ел. оборудването (помпа, вентилатор за 
разтоварване, вътрешен термостат, разширител и др.) 

Дата Оборудване Име на сервизния 
агент 

Сертификат № Подпис на 
сервизния агент

     
     
     
     
     

Регистрация на ремонтите в гаранция и извън гаранция 
Дата Ремонт № Име на сервизния 

агент 
Сертификат № Подпис на 

сервизния агент
     
     
     
     
Забележка: 
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WWW.VIMAR.SK 
WWW.VIGAS.EU 
vimar@vimar.sk 

 

      Сериен номер

 

Všetky technické zmeny sú vyhradené pre VIMAR  2012 ver.1
Obrázky sú ilustratívne a môžu sa líšiť od skutočnosti

 


