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 Инструкция 
за монтаж и експлоатация на водогреен котел 

от серията „СВ48“ 
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Производител „Марели Системс“  ЕООД 

Адрес България, Благоевград 2700, Покровнишко шосе 22 

Телефон  

Факс  

Ел. поща g_chimev@mareli-bg.com 

Интернет адрес www.systems.mareli-bg.com 

 

 ,Фирма „Марели Системс“ изказва своите благодарности към клиентите ه

които са закупили произвежданите продукти. 

 ,Фирма „Марели Системс“ предоставя тази инструкция в помощ на екипа ه

който ще монтира, настройва и сервизира съоръжението, а съшо така и на 

клиента, който ще я експлоатира. 

 Фирма „Марели Системс“ изисква техниците, които ще извършват ه

горепосочените  процедури да са преминали курс на обучение относно  

дейностите, извършвани по този продукт. 

 

ВНИМАНИЕ! В интерес на Вашата безопасност е необходимо да 

се запознаете внимателно и подробно с тази инструкция, както и с 

инструкцията за експлоатация и монтаж на автоматизираната 

горелка за пелети преди да предприемете дейстеия по нейното 

монтиране, настройка и експлоатация. Също така и с инструкцията 

за монтаж и експлоатация на бункера за пелети в случай, че 

съоръжението е оборудвано с такъв. Неспазване и неизпълнение на 

указания, нарушаване изискванията на действащи норми и директиви  

може да доведе до щети и непредвидими последици, за които фирма 

„Марели пласт“ не носи отговорност. 

 

 

 

 

 

mailto:g_chimev@mareli-bg.com
http://www.systems.mareli-bg.com/
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Описание  и  предимства на водогреен пелетен котел от 

серията „СВ48“  

 

Котлите от тази серия, предназначени за оползотворяване на твърдо 

гориво (дърва, въглища) и дървесни пелети (когато към пакета се включва 

и пелетна горелка), представлява заварена стоманена конструкция. 

Получената топлинна енергия се усвоява от топлообменната повърхност на 

котелното тяло и се предава на топлоносителя в отоплителната инсталация. 

Тези котли служат за отопление в системи с локално топлоснабдяване, а 

също така и за подгряване на вода за битови нужди.   

Автоматизирана горелка за пелети може да бъде част от системата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съоръжението се състои от: 

  водогреен котел, представляващ стоманен топлообменник за 

загряване на топлоносител; 
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Описание на системата: топлообменник  на водогреен котел. 
 

Системата се състои от: 

 Водогреен котел (котелът е снабден и с две врати в зависимост от това за какво 

гориво се приспособява); 

Отоплителния котел се състои: 

 Стоманено тяло; 

 Терморегулатор; 

 Врата за монтаж на горелка; 

 Термометър/манометър; 

 

 

Чрез регулатора на горенето се 

настройва желаната температура 

на котелната вода и се 

ограничава на тази максимална  

 

стойност.Посредстеом клапа 

(свързана с регулатора на 

горене) се регулира притока на 

въздух.Зад вратата се намира 

кутия за 

пепелта.Термометъра/манометъ

ра показва температурата в 

отоплителния котел и 

налягането на водата. 

 

 

 

 

Котелът се състои от следните елементи: 
 Топлообменника се предлага в комплект с две врати, които се използват в 

зависимост от вида на горивото (има възможност за монтиране на пелетна  горелка); 

 Топлообменниика представлява заварена конструкция от стоманен листов материал. 

В предната долна част е оформена пещна камера, под нея се намира контейнера за 

пепелта. Топлообменника е компактен за постигнатата топлинна мощност, тъй като 

е конструктивно оформен като триходов, което дава възможност за оптимален 

топлообмен и постигане на висока ефективност; 

 Шамотните елементи, монтирани в пещната камера, осигуряват оптимален горивен 

процес и помагат за цялостно изгаряне на горивото; 

 Чекмеджето за пепелта е разположено на дъното на горивната камера. В него се 

събира пепелния остатък и позволява опростено опслужване при почиствване на 

съоръжението; 

 Входящите и изходящите щуцери на подаващата и връщащата вода се намират в  

задната част на котела и представляват два извода с външна резба G1½”, чрез които 

съоръжението се свързва към отоплителната система; 

 Дренажния отвор е извод с резба (вътрешна) G1/2, на който трябва да се монтира 

изпускателен кран; 
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 Димоотводът (с външен диаметър Φ145) се намира в горната задна част на котела, 

разположен е централно и служи за отвеждане на димните газове през комина; 

 Стоманения топлообменник е изолиран с минерална изолация, която ограничава 

топлинните загуби към околната среда; 

 Външните декоративни страници са изработени от стоманена ламарина и са 

обработени с качествено цветно покритие; 

 

 

Технически данни на водогреен котел. 

Котел СВ 48 комбиниран 48 kW 

Максимална мощност kW 48 

Отопляема площ m3 до 1100 

Височина Н mm 1138 

Ширина W mm 580 

Дълбочина D mm 792 

Тръба изгорели газове Φ mm 180 

Тегло kg 325 

Тип гориво  пелети/твърдо 

Среден разход гориво kg/h 1,8 – 9,6 

Тягата на комина Pa 20 

Обем водна риза litr 95 

Работно налягане bar 0,5-2,0 

Работа при температура на околната 

среда 
º C От 5º до 40º 

КПД % > 90% 

Мах работна температура º C 85º 

Съдържание на СО в димните газове ppm <500 

Средна температура на димните газове º C 180 
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Водогрейния котел се произвежда с 

комплект две врати (лява и дясна). Те се 

пригодяват в зависимоост от използваното 

гориво.  

Вратата с клапа за въздух се използва за 

твърдо гориво (дърва, въглища). Клапата се 

свързва към терморегулатора с верига и така 

контролира температурата в котела. Точната 

настройка на регулатора се прави при пускането 

в експлоатация. 

 

 

Вратата предназначена за горелката е с 

отвор, в който се поставя и  захваща с  

винтове М6. След като горелката е 

монтирана следва равномерно да се 

завият присъединителните  винтове, 

така че да се гарантира уплътнението 

между нейния фланец и вратата на 

котела. 

 

 

Основна информация за работа на водогрейния котел: 

 Топлинната мощност, на която е настроен регулатора на горене; 

 Степента на замърсяване на нагревните повърхности на котела; 

 Степента на уплътнение на вратата и капаците на пещната камера на котела 

(състоянието на уплътняващите въжета); 

 Тягата на комина; 
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Транспортиране  и монтаж  на отоплителния котел 

 

По възможност транспортирайте отоплителния котел в опакован вид варху палета 

към мястото за монтаж. Отстранете опаковачния материал по екологично чист начин. 

Спазвайте предписанията на строителния надзор, особено актуалната Наредба за 

горивни устройства и съхранение на горивни материали, относно строителните 

изисквания към помещенията монтаж както и за вентилацията. 

Минимални отстояния от стена до котела трябва да бъдат не по-малки от 600 мм. 

Минималното пространство пред котела трябва да бъде 1000 мм. Негоримата 

повърхност за монтаж респ. фундаментът трябва да бъдат равни и хоризонтални, при 

необходимост поставете клинове от негорим материал. Ако фундаментът не е равен, 

страната с връзките (задната страна) може да стои с 5 мм по-висока с цел подобряване 

на вентилацията и протичането. 

Фундаментът трябва да е по-голям от основата на отоплителния котел. От 

предната сттрана най-малко 300 мм, от останалите  страни около 100 мм.  

След като е позициониран водогрейния  котел трябва да бъде свързан към 

отоплителната инсталация и към комина, като се спазват съответните изисквания. За 

правилната и надежна работа на котела е необходимо той да бъде нивелиран, с което да 

се осигури неговото надежно обезвъздушаване. 
 

Опасност !!! 
 

Пожароопасност поради запалими материали или течности. 

 Осигурете в непосредствена близост до отоплителния котел да няма запалими 

материали или течности. 

 Посочете на потребителя на инсталацията валидните минимални отстояния 

до лесно респ. труднозапалими материали. 
 
 

Инсталиране на отоплителния котел. 
В тази част ще обясним как да се инсталира отоплителния котел. В детайли това 

е: 

 Изграждане на връзката с комина 

 Хидравлична връзка 

 Свързване на ПИК-крана 

 Свързване на предпазния топлообменник 

 Пълнене на отоплителната инсталация и проверка за плътност 

 

Указания за свързване на притока на въздух и на отработените газове 

 

Изграждане на връзка с комината с комина 
Имайте предвид, че свързвнето на отоплителния  котел към комина трябва да се 

извършва в съответствие с предписанията на съответния местен строителен надзор и 

съгласувано с коминочистача. 

Наличието на комин с добра тяга е основна предпоставка за коректното 

функциониране на отоплителния котел. От него зависят в голяма степен мощността и 

икономичноста. Отоплителния котел може да се свързва само към комин с добра тяга. 
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 Инсталирайте връзка на отработените газове с ревизионен отвор за почистване. 

 

 По възможност тръбата за отработените газове трябва да бъде къса и с наклон от 

отоплителния котел към комина нагоре. 

 

 Монтирайте много внимателно тръбата за отработените газове, която е закрепена 

само в комина и поставете върху щуцера за отработените газове така, че да не се 

освобождава. 

 

 Закрепете допълнително тръби с дължина над 2 м. Всички части на тръбата за 

отработените газове трябва да се състоят от негорими материали. 
   

Внимание !!! 
Опасност за живота поради липса на кислород в помещението  за  монтаж.  

 Подсигурете достатъчен приток на свеж въздух през отвори навън. 

Опасност  от нараняване/повреда на инсталацията поради липса на въздух за горене 

може да се стигне до образуването  на  катран и швелов газ.  

 Подсигурете достатъчен приток на свеж въздух през отвори навън.  

 Уведомете потребителя на инсталацията, че тези отвори трябва да останат 

отворени. 
 

На фугурата е показана връзката на отработените газове. 1 – ограничител на тягата.  

 

Изграждане на 

хидравлични връзки 

Указание !!! 

Увреждане на инсталацията 

поради неуплатнени връзки 

Инсталирайте свързващите 

тръбопроводи без 

напрежение към връзките на 

ккотела 

 

 

 

Info: За ниска кондензация на отработените газове и за удалжаване на живота 

препоръчваме да обурудвате отоплителния котел с устройство за повишаване на 

температурата на връщане. То предотвратява понижаването на температурата на 

котелната вода под 65º С (точка на оросяване на изгарянето). 
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комин

отвор връщаща
(студена вода)

отвор подаваща
 (топла вода)

изпразване

сонда за термосензор

 

Свързване на предпазния топлообменник  
В страните, в които важи EN 303-5, отоплителният котел трябва да бъде 

оборудван с устройство, което да осигурява безопасно извеждане на излишната 

топлина без допълнителна енергия. По този начин няма да се надвишава максималната 

температура на водата от 100º С (защита от прегряване). 

Минималното работно свръх налягане на охлаждащата вода трябва да възлиза на 

2 bar. Трябва да има наличен дебит наи-малко от 11 l/min.  

 Свържете предпазния топлообменник според хидравличната схема с термичен 

предпазител на потока (принадлежности). 

 В притока на охлаждащата вода пред терммостатния винтил монтирайте филтър. 

 

Пълнене  на  отоплителната  инсталация  и  проврка  на  уплътненост 

Преди въвеждане в експлоатация трябва да проверите уплътнеността на 

отоплителната инсталация, за да възникнат не плътни места по време на работа на 

отоплителната инсталация. Упражнете върху отоплителния котел налягане, равно на 

1,3 пъти  от допустимото работно налягане (вземете под внимание предпазното 

налягане на предпазния вентил). 

Указанние !!! 
Повреда на инсталацията от замръзване. 

  Ако отоплителната инсталация включително тръбната мрежа не е 

изградена със защита от замръзване, ние ви препоръчваме да напълните 

отоплителната инсталация с течност с ниска точка на замръзване и средство за 

защита от корозоя и замръзване. 

Увреждане на инсталацията поради свръх налягане при теста за уплътненост. 

Устройства за налягане, регулиране и предпазни устройства при високо налягане могат 

да бъдат повредени. 

  Обърнете внимание, по време на проврката за уплътненост да не са 

монтирани устройства за налягане, регулиране и предпазни устройства, на които 

връзките им с пространството с вода на отоплителния котел не могат да бъдат 

затворени 
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 Прекъснете връзката на разширителния съд със системата чрез затваряне на вентила. 

 Отворете смесителните и спирателните вентили от страната на водата за отопление. 

 Свържете шлауха към крана за водата. Поставете напълнен с вода маркучвърху 

наустник за маркуч на ПИК-крана, осигурете го със сккоба и отворете ПИК-крана. 

 Завъртете тапата на автоматичния обезвъздушител с един оборот за да може 

въздухът да излезе. 

 Бавно напълнете отоплителната инсталация. По време на този процес наблюдавайте 

показанието на налягането (манометър). 

 Когато желаното работно налягане е достигнато, затворете крана за вода и ПИК-

крана. 

 Проврете връзките и тръбопроводите за уплътненост. 

 Обезвъздушете отоплителната инсталация чрез обезвъздушителните вентили на 

радиаторите. 

 Ако работното налягане в последствие на обезвъздушаването намалява, трябва да се 

допълни вода. 

 Освободете маркуча от ПИК-крана. 

 

Гарантиране температурата на обратната вода  
За нормална работа, температурата на обратната вода не трябва да спада под 65º 

С. Затова на обратната тръба на отоплението трябва да се монтира термостатичен 

смесител за повишаване температурата на обратната вода. 

 

 Създаване на работно налягане 
За стартирането е необходимо да създадете нормално работно налягане. 

 

Указание !!! 

Повреди на инсталация от напрежение  в  материала вследствие на разлики на 

температурата. 

 Пълнете отоплителната инсталация само в студено състояние (входната 

температура може да е максимално 40º С). 
 

 

 Настройте червената стрелка на манометъра на необходимото налягане от най-малко 

1 bar свръхналягане (важи за затворени инсталации). При отворени инсталации 

максималното ниво на водата в изравнителния съд е 25 m над дъното на 

отоплителния котел 

 Допълнете вода в отоплителната мрежа респ. я източете през ПИК-крана, докато 

достигне желаното работно налягане 

 По време на пълненето обезвъздушете отоплителната инсталация 

 

Настройка на редуциращата клапа на тръбата за отработени газове 
Редуциращата клапа на тръбата за отработените газоветрябва да се настройва в 

зависимост от инсталацията за отработените газове и от вида на горивото. В позиция 

отворено (лост надлъжно към тръбата за отработените газове), се получават по-високи 

температури на отработените газове, но по-нисък коефициент на полезно действие. 

Съобщете и обяснете настройката на ползвателя на инсталацията. 

Обслужване на отоплителната инсталация (за потребителя) 
 

Опасност !!! 
Опасност за живота поради неспазване на указанията за безопасност 
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Функция на отделните елементи 

 

Клапа за рагаряне 
Клапата за разгаряне за разгарянето на 

студен отоплителен котел се поставя в 

наклонено положение. По този начин се 

свързва притока на отоплителен газ на късо, за 

да стигат горещите газове до комина и 

коминът по-бързо да „тегли“. 

  За целта натискайте лоста на клапата 

назад 

 

В нормален режим на работа (клапа за 

разгаряне е хоризонтално положение) горещия 

отработен газ затопля по-нататъшен приток на 

отоплителен газ. Енергията се използва по-

добре. 

 За целта изтеглете лоста на клапата на 

задната страна на отоплителния котел във 

вертикално положение (следоколо10 – 15 

мин). 

 

Info: Много силно раздухване може да доведе до изгасване на пламъка поради 

прекаленото производство на газообразни продукти от изгарянето. В този случай 

трябва да пренастроите приока на въздух. 
 

Почистване на отоплителния котел 
 

Изпразнете кутията за пепел, преди тя да се напълни догоре, за да бъде възможен 

притокът на въздух отдолу. 
 

Опасност!!! 
Пожароопасност от гореща пепел. 

 Акопепелта е още гореща, носете предпазни ръкавици. 

 Изпразнете пепелта в негорим съд с капак 
 

 

Почистване на отоплителния котел 
Отлаганията от сажди и пепел по стените на пътищата на отоплителния газ 

намаляват преноса на топлината. Отлагания, образуването на катран и кондез зависят 

от използваното гориво (напр. при дърва по-силно отколкото при въглища), от тягата на 

комина и от работния режим. Препоръчваме най-малко едно почистване на седмица в 

студено състояние. 
 

Указание!!! 
Неблагоприятно работно състояние 

 Поради недостатъчно почистване се увеличава разходът на гориво, което може 

да доведе до замърсяване на околната среда. Почиствайте отоплителния котел 

минимум един път седмично. 
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Info: Почиствайте стените на горивната камера внимателно, за да не 

навредите шамотните тухли. 
 

 Отворете клапата за пълнене и покривната плоча. 

 Изтеглете клапата за разгаряне. Това дава възможност за достъп към пътищата на 

отоплителния газ и към стените на отоплителния котел. 

 Издърпайте капачето на отвора за почистване откъм горивната камера, за да могат 

освободвните остатъци от горенето да паднат в кутията за пепел. 

 Ако капачето за почистване не може да се свали, камерата с пепелта е покрита с 

катран. Нанесете внимателно няколко удара с чук по капака за почистване. 

 Почистете стените на отоплителните повърхности, на горивната камера и на 

резервната камера за горивото с лопатка за почистване. 

 Почистете скарите с нож за пепел. 

  Съберете отделните сажди и пепел в кутията за пепел. 

 Препоръчваме провеждането на ежегодна инспекция на отоплителния котел от 

специализирана отоплителна фирма и  

 проверка на техническите  данни на инсталацията, напр. температура на 

отработените газове. 
 

Работи по почистването Най-малко седмично Най-малко тримесечно 

Сваляне на капака за почистване с ръжен, за да 

може грубата мръсотия да падне в кутията за 

пепел 

  

 

Почистване на отоплителните повърхности, 

горивната камера и резервната камера за гориво с 

лопатка за почистване 

  

 

Почистване на скарите с нож за пепел (в 

противен случай лошо изгаряне поради редуциран 

приток на кислород)  

  

 

Почистване на тръбата за отработените газоове 

през ревизионния отвор 
   

  

 

Използване на турболаторната ламарина 

 
Турболаторната ламарина служи за развихряне в 

пътищата на отоплителния газ и по този начин за по-

добро използване на енергията, особено през зимата.  

 

В началото на отоплителния период и в 

преходните периоди препоръчваме да свалите 

турболаторната ламарина от отоплителния котел. 

 При външна температура под 7º С отново 

поставете турболаторната ламарина в 

отоплителния котел. 
 

Извеждане на отоплителния котел от експлоатация 

За извеждане от експлоатация оставете огъня в 

отоплителния котел да изгасне напълно. Не се 

препоръчва ускоряване на процеса. 
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Указание!!! 
Повреда на инсталацията оот замръзване. 

Когато отоплителната инсталация не работи, тя може да замръзне при 

застудяване. 

 По възможност, остсвете отоплителната инсталация постоянно включена. 

 Защитете отоплителната инсталация от замръзване, като евентуално 

източите отоплителната инсталация на най-ниската точка. 
 

 

Временно извеждане на отоплителния котел от експлоатация 
 

 Почистете скарата  и изпразнете кутията за пепел. 

 Почистете опорните поврхности на клапата за пъленене и камерата за пепел. 

 Затворете вратата за пепел и клапата за пълнене. 

 

Дългосрочно извеждане на отоплителния котел от експлоатация 

За дългосрочно извеждане на отоплителния котел от експлоатация (напр. на края на 

отоплителния период) щателно почистете отоплителния котел, за да предотвратите 

корозия. 

 

Извеждане на отоплителния котел от експлоатация в аварийна ситуация 

При опасност на взрив, огън, газове на горене или пари може да прекратите процеса на 

изгаряне с вода. 

 Отворете внимателно вратата за пълнене, за да не ви връхлетят насрещни пламъци. 

 Изгасете огъня с вода. 
 

Избягване на кондензация и образуване на катран 
При прекалено ниска отоплителна мощност може да се стигне до кондензация по 

отоплителните повърхности. 

 

 Кондензът тече надолу в камерата за пепел.  

 Проверете на термометъра / манометъра, дали по време на работа температурата на 

котелната вода остава над 65º С. 

 Подгрейте многократно отоплителния котел. За целта евнт. свалете турболаторната 

ламарина. Чрез натрупването на сажди, които се образуват при нормален режим на 

работа, опасността от конденз намалява. 

Точката на оросяване на продуктите на горене е при 65º С и по тази причина 

температурата на продуктите на горене по отоплителните повърхности не трябва да 

спада под 65º С. 

Ако в резервната камера за горивото се образува конденз, това показва наличието 

на твърде високо водно съдържание в горивото (влажно гориво). В такива случаи може 

да се образува конденз и при температури на котелната вода над 65º С. 

Катранът се образува при подобни условия (ниска мощност, ниска температура) и 

допълнителна при грешна настройка на горенето – прекалено малко кислород. 

Катранът се отлага на пода на пътищата на отоплителния газ и затруднява изтеглянето 

на капачето за почистване. 

Катранът може да се изчизти само в топло състояние, за целта постъпете по 

следния начин: 

 Най-добре е да подгреете котела с меко дърво. 

 Когато се достига температура от около 90º С, затворете всички вентили на 

отоплителните тела. 

 Издърпайте капачето за почистване и нанесете няколко удара с чук. 
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 Отстранете катрана от пода и отоплителните повърхности посредством лопатка за 

почистване. 

 

Инспектиране и поддръжка на отоплиелния котел 

 

Защо редовната поддръжка е важна ? 
Поради следните причини отоплителните инсталации трябва да се поддържат 

редовно: 

 За да запази висок КПД и за да работи икономично отоплителната инсталация 

(нисък разход на гориво); 

 Постигане на висока работна безопасност; 

 Постигане на висока екологичност на горенето; 

Предложете на вашия клиент годишен договор за инспекция и поддръжка.  

Използвайте само оригинални резервни части. 

 
Почистване на отоплителната инсталация 

 

 Проверете отоплителния котел и евнт. го почистете. 

 Проверете и почистете тръбата за отработените газове. 

 

Проверка на работното налягане на отоплителната инсталация 

 

Стрелката на манометъра трябва да бъде над червената стрелка. 

 

 Червената стрелка на манометъра трябва да бъде настроена на необходимото работно 

налягане. 

Info: Настройте работно налягане (свръхналягане) от най-малко 1 bar. 
 

 Проверете работното налягане на отоплителната инсталация. Ако стрелката на 

манометъра е под червената стрелка, работното налягане е твърде ниско. Трябва да 

допълните вода. 
 

Указание!!! 
Увреждане на инсталацията поради често допълване. 

Когато често трябва да допълвате вода, в зависимост от състоянието на водата 

отоплителната инсталацияможе да бъде повредена от корозия и образуване на 

котлен камък. 

 Погрижете се отоплителната инсталация да бъде обезвъздушена; 

 Проврете отоплителната инсталация за уплътненост и разширителния съд за 

работоспоспбност; 

Повреди на инсталацията от напрежение в материала вследствие на разлики на 

температурата. 

 Пълнете отоплителната инсталация само в студено състояние (входната 

температура трябва  да е максимално 40º С). 
 

 Допълнете вода през ПИК-крана. 

 Обезвъздушаване отоплителната инсталация. 

 Отново проверете работното налягане 
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Проверка на термичния предпазител на потока 

 
Термичния предпазител на потока гарантира безопасна работа на отоплителния 

котел при отказ на отоплителната система, ако самата система не може да извежда 

топлината от отоплителния котел. Отказът може да настъпи напр. при замръзнала 

отоплителна система, отказ на циркулацията на водата и т. н. За надлежна работа на 

термичния предпазител на потока са необходими достатъчно налягане и достатъчно 

охлаждаща вода.необходимо е налягане най-малко от 2 bar и дебит от 11 л/мин. 

 

 Проверявайте ежегодно термостатния вентил на предпазния топлообменник според 

данните на производителя. 

 

Ако проверката не е била успешна – термостатният вентил не отваря потока на 

охлаждащата вода или пропускателната способност на термостатния вентил е твърде 

ниска – трябва да подмените термостатния вентил. 

 

Отстраняване на неизправности 

 
Ако има налична неизправност, опитайте да я отстраните, или оведомете 

специалиста по отопление. Като ползвател на инсталация можете да правите само 

ремонти, които се състоят в простата подмяна на части по скарите, на шамотните тухли 

и на уплътнителната лента. Използвайте само оригинални части. 

 


