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1. Въведение
Уважаеми потребители, благодарим Ви, че закупихте този продукт! Пелетна система Torch
е качествен и изпитан продукт с интуитивно меню, лесен за експлоатация и поддръжка.
Надяваме се чрез нея да Ви осигурим желания топлинен комфорт.
Внимание! Моля, в интерес на вашата безопасност и безпроблемна експлоатация,
прочетете подробно и внимателно тази инструкция, преди да предприемете действия по
експлоатацията на системата.
Внимание! Монтажа на системата да се извърши съгласно инструкцията за монтаж.
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Внимание! Не спазването на настоящата инструкция може да доведе до щети и повреди,
за които производителя не носи отговорност.
Внимание! Не се допуска монтиране на система в обитаеми помещения.
Внимание! Не се допуска експлоатацията да се извършва от хора, включително деца с
ограничени физически, сетивни или умствени способности, и/или с недостатъчен опит и
знания, освен ако не бъдат наблюдавани от лица носещи отговорност за тяхната
безопасност.
2. Описание и технически характеристики на система Torch
Отоплителна система на пелети Тorch е предназначена за отопление на жилищни и
обществени сгради, като осигурява необходимата топлинна енергия посредством изгаряне
на дървесни пелети.
Системата се присъединява към изградена или вече съществуваща отоплителна
инсталация. Системата работи с топлоносител вода, като загряването ѝ се извършва
посредством водна риза. Система Torch се управлява чрез пулт за управление Torch Control
Unit и/или през интернет посредством вградения интернет модул.
2.1. Основни компоненти на система Torch

Пелетен котел Torch

Управление Torch Contol Unit

Пелетна горелка Torch

2.2.Габаритни размери и отстояния между компонентите
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Torch 3-20 kW с бункер 120 kg

Torch 3-20 kW с бункер 180 kg

Torch 3-30 kW с бункер 120 kg

Torch 3-30 kW с бункер 180 kg
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Пелетен котел Torch 3-20 kW

Пелетен котел Torch 3-30 kW

2.3 Технически характеристики на система Torch

Технически характеристики система Torch II:
Вариант:

Torch II 3-20

Torch II 3-30

Система Torch:
Максимална мощност:
Минимална мощност:
Габаритни размери(за разполагане):
Ел.мощност (max)-режим запалване:
Захранващо напрежение:

20kW
30kW
3kW
3kW
120 х 120 х 145 [cm]
140 х 120 х 145 [cm]
< 160 W (0.7A)
< 160 W (0.7A)
230 V - 50Hz

Пелетен котел:
Габаритни размери:
Основен материал:
Обем на водната риза:
Фукс (димоход):
Вход/изход водна риза:
Допълнителни отвори:
Топлообменник:
Ефективност:
Максимално работно налягане:
Максимална работна температура:
Препоръчителна работна темп.:
Тегло:
Тяга на комина:
Температура на димните газове:
Изолация - тяло:
Изолация - капак:
Отвор за горелка:

400 х 550 х 960 [mm]
Стомана
37 [l]
ф130 [mm]
1"
3 броя 1/2"
3 ходов с водни ризи
91.50%
3 bar
80 Cᵒ
60-65 Cᵒ
135kg
8-12Pa
<160Cᵒ
20 [mm]
30mm + 20mm (плоча)
126 х 126 [mm]

520 х 550 х 960 [mm]
Стомана
48 [l]
ф160 [mm]
1"
3 броя 1/2"
3 ходов с водни ризи
91.50%
3 bar
80 Cᵒ
60-65 Cᵒ
175kg
8-12Pa
<180Cᵒ
20 [mm]
30mm + 20mm (плоча)
126 х 146 [mm]

Пелетна горелка:
Размери - горивна камера:
Размери - корпус:
Размери на гърловината за пелети:
Дължина на вътрешния шнек:
Диаметър на вътрешен шнек:
Диаметър на буталото:
Работен ход на буталото:
Защита по температура на горелката:
Пелети:
Тегло на горелката:
Диапазон на регулиране на мощността:

Ел. мощност - режим запалване:
Ел. мощност - режим горене:
Ел. мощност - режим почистване:
Ел. мощност - режим изчакване:
Захранващо напрежение:

120 х 120 х 220 [mm]
120 х 140 х 220 [mm]
138 х 195 х 220 [mm]
138 х 195 х 220 [mm]
ф55 x 2 [mm]
ф55 x 2 [mm]
120 [mm]
120 [mm]
ф46mm
ф46mm
18 [mm]
18 [mm]
20-25 [mm]
20-25 [mm]
65Cᵒ
65Cᵒ
6mm по БДС EN ISO 17225-2:2014
13 [kg]
15 [kg]
от 3 до 20kW
от 3 до 30kW
< 160 W (0.7A)
< 160 W (0.7A)
< 35 W (0.16A)
< 40 W (0.17A)
< 40 W (0.17A)
< 45 W (0.2A)
<5W( 0.02A)
230 V - 50Hz

Управление:
Размери:
Тегло:
Начин на закрепване:
Захранващо напрежение:
Дисплей:
Бутони:
Ел. мощност - режим изчакване:
Ел. мощност - работен режим:
Интернет модул:
Връзка с интернет:

190 х 140 х 70 [mm]
190 х 140 х 70 [mm]
2kg
2kg
С поставка на бункера
230 V - 50Hz
Монохромен графичен дисплей с LED подсветка
3 броя - "↑" ; "↓" ; "SET"
<1W( 0.004A)
<5W( 0.02A)
Вграден
RJ45 socket или WiFi

Подаващ шнек:
Размери:
Обща дължина на шнека:
Работна дължина на шнека:
Оптимален ъгъл на работа:
Капацитет:
Диаметър на тръбата:
Тегло:
Ел. мощност - работен режим:
Захранващо напрежение:

120 х 80 х 90 [mm]
1550 [mm]
1300 [mm]
53ᵒ (фиксиран)
от 250 до 600 g/min
ф 63 x 1.9 [mm]
3.2kg
<16W( 0.07A)
230 V - 50Hz

Бункер за пелети:
Размери:
Вместимост:
Материал:
Тегло:

1210 х 400 х 700 [mm]
1210 х 600 х 700 [mm]
до 120kg
до 180kg
Стомана
21kg
25kg
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2.4. Схема на отворите за свързване на котела
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Пелетен котел Torch 3-20 kW

Пелетен котел Torch 3-20 kW

2.5. Монтаж


Внимание! Монтажа на системата да се извърши съгласно изискванията на
инструкцията за монтаж.



Присъединяването към електрическата мрежа да се извърши чрез твърда връзка
през автоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита C6 – 6kV – 30mA;



При присъединяване на системата Torch към двупроводна електрическа мрежа –
задължително да се изпълни занулява (обединяване на нулев и заземителен
проводник). Свързването да се извърши чрез твърда връзка през автоматичен
предпазител 6А;



Присъединяването към електрическата мрежа да се извършва само от хора
притежаващи съответната квалификация.

Забележки:
Преди пускане на системата в режим Запалване ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се:


Провери налягането на водата в инсталацията – при затворена система (система с
налягане);



Провери изправността на предпазният клапан по налягане (при система с налагане);



Провери нивото на водата при отворена система (система без налягане);



Провери дали фотосензора не е замърсен, ако е – почиства се според инструкциите;



Провери маркуча на шнека – не трябва да е провиснал, а да позволява свободното
преминаване на пелети през него;



Провери дали бункера е зареден с пелети;



Проверете дали са монтирани правилно датчиците на системата за измерване на
температурата на водата във водната риза.
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3.Режими на работа на системата
Отоплителна система Torch има няколко основни режима, в които може да се намира по
време на работа. Индикация за това в кой конкретен режим се намира в момент системата,
може да се види в горната част на дисплея.
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3.1. Режим Запалване:
След стартиране на горелката тя преминава в режим Запалване. Подаващият шнек доставя
малко количество пелети в горивната камера, след което се стартира керамичен нагревател
интегриран в горелката. Системата прави общо 3 опита за запалване, всеки от който е
съставен от 10 броя отделни цикли, които се отброяват на дисплея. Индикатор за успешно
или не успешно запалване е фотосензора на горелката.

3.2. Режим Горене:
Горенето започва от минималната мощност на горелката – 3kW. За достигане на зададената
от потребителя температура на топлоносителя, системата изменя своята мощност на стъпки
от 0,5kW, като решението за повишаване, намаляване или запазване на мощността, както и
скоростта с която се изменя мощността се определя от алгоритъма Power-o-Temp,
интегриран в софтуера. По този начин системата позволява поддържане на изходящата
температура на системата в граници ±3C⁰ от зададената. Системата е препоръчително да
работи непрекъснато, докато има потребление на произведената топлинна енергия.
В случай, че необходимата топлинна енергия е по-малка от минималната мощност (3kW) и
температурата на топлоносителя е по-голяма от зададената с 10 C⁰, то горелката преминава
в режим Охлаждане и след това в режим Изчакване.

3.3. Режим Почистване:
По време на горене, през определен (зададен) интервал сработва функцията за газодиначно почистване на горивната камера на горелката чрез увеличаване на оборотите на
вентилатора. Има възможност да се определя и интервала между почистванията от 3 до 10
минути.
3.4. Режим Охлаждане:
В този режим вентилатора на горелката работи на максимална мощност, докато
показанието на фотосензора стане равно на 0. По време на този режим пелети не се
подават. След изгасването на пламъка, вентилатора продължава да охлажда горелката още
180s. с цел да се гарантира, че няма останало тлеещо гориво, да охлади горивната камера
на горелката и да я почисти за следващо запалване. Преди окончателното спиране на
вентилатора след изтичане на 180s се извършва втора проверка за наличие на осветеност
на горивната камера.
3.5. Режим Изчакване:
В този режим горелката е изключена и следи температурата на топлоносителя. При
спадане на температурата с 5° под зададената от потребителя, горелката преминава в
режим Запалване.
3.6. Режим Изключено:
В този режим горелката е изключена и няма да предприеме запалване, докато потребителя
не зададе и потвърди желанието си да включи системата.
4. Алгоритъм на работа на система Torch II
След като системата е преминала в режим Горене, тя се стреми да загрее топлоносителя до
зададената му температура максимално бързо – започва покачване на мощността на
горелката от 3 kW на стъпки по 0,5 kW.
Благодарение на вградения алгоритъм Power-O-Temp и следейки входната и изходната
температура на топлоносителя, системата сама определя необходимата максимална
мощност и скорост за загряването на водата до зададената температура. Това означава, че
с приближаването на необходимата изходна температура на топлоносителя, системата
започва все по-плавно да покачва мощността си или запазва мощността си. Интуитивното ѝ
поведение води до намаляване на излишната енергия, произведена по време на и след
достигане на необходимата температура.
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5.Указания за работа с управлението Torch Control Unit
Микропроцесорното управление Torch Control Unit е снабдено с графичен дисплей и три
броя бутона „Нагоре”, „SET”, „Надолу”.

На дисплея се изобразява в реално време информация за текущото състояние на
системата.
5.1. Начален екран
В горната му част са индикаторът за режим на системата (т.3), иконата за настройка на
системата и иконата показваща дали системата е включена или изключена.
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Нулата (кръгчето) показва, че системата е изключена. С натискането на бутона SET върху
него, системата ще се включи и ще премине в режим на ЗАПАЛВАНЕ. При неуспешно
запалване на дисплея се появява надпис, сигнализиращ за това.

В режим на работа, иконата за състояние показва единица (вертикална чертичка). За да се
изключи системата трябва да се натисне бутона SET върху него.

С натискането на бутона SET върху иконата със зъбното колело ще се отвори менюто с
настройки.
В средната част на дисплея са разположени следните икони:

В долната част на дисплея се намира лентата с информационни икони, показанията им са
обяснени е следната таблица:
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5.2. Меню Настройки
От иконата със зъбното колело се влиза в основното меню с настройки на системата.
От меню Температура може да се настрои исканата температура на топлоносителя.

Влизайки в меню Горивни процеси ще се отвори следния прозорец:



От меню Пелети се въвежда капацитета на шнека и калоричността на пелетите,
които са закупени. Калоричността обикновено е дадена от производителя на
пелетите на самия чувал или в интернет сайта му. Ако мерната единица е джаул или
килоджаули (kJ), то е необходимо да се превърне и въведете в калории kCal – един
джаул е равен на 0,239 Cal.



От меню Въздух може да се коригира количеството въздух необходимо при
изгарянето на пелетите.



От меню Почистване се настройва интервала, през който се почиства горелката (в
минути), както и времетраенето на самото почистване (в секунди).

Влизайки в меню Настройки ще се отвори следния прозорец:
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В меню Мощност (max) се задава максималната мощност, до която да работи
системата. Минималната стойност е 3 kW.



Функцията Измерване на капацитета, служи за отчитане на това колко грама пелети
могат да преминат през шнека за 360 секунди. Функцията се пуска два пъти – един
път, за да се напълни шнека и втори път за същинското отчитане на количеството.
Резултатът от измерването се въвежда в меню Горивни процеси / Капацитет шнек
и е в грамове.



От менюто Нулиране на брояча може да се рестартираме отчитането на изгорените
пелети в кг и то да започне от нула.



Функцията Осветление позволява да се изключи и включи осветлението на
графичния дисплей на управлението.



От меню Час / Дата се сверява часът и датата, показващи се на графичния дисплей
на управлението.

6. Софтуерни защити:
В задната част на горелката се намира термосензор следящ температурата. При достигане
на температура от 65° горелката преминава в режим Охлаждане и след това се изключва.
За това си действие и причина за него системата уведомява потребителя, чрез съобщение
на дисплея и светлинна индикация осъществена посредством мигане на LED осветлението
на дисплея с честота 0.5Hz.

На изхода на котела се поставя друг термосензор следящ температурата на топлоносителя,
напускащ котела. При превишение на зададената от потребителя желана температура с 10
градуса, системата Torch преминава в режим Охлаждане и след това в режим Изчакване.
Като за това си действие и причина потребителя е уведомен посредством съобщение на
дисплея.

В задната част на горелката е поставен фотосензор, следящ осветеността на горивната
камера. В случай на загуба на пламък в следствие липса на пелети,
препълване/задръстване на горивната камера или пелетопровода, системата преминава в
режим Запалване за да се опита да възстанови нормалната работата на системата. При
неуспех преминава в режим Охлаждане и последващо изключеване, като за това си
действие и причина потребителя е уведомен посредством съобщение на дисплея.
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7. Указания за зареждане на системата с пелети
Зареждането на системата се състои в запълване на бункера с пелети. Бункерът има
вместимост от 120 или 180 kg. Това се равнява на приблизително 8 или 12 чувалчета с
пелети по 15kg. Ако системата се зарежда за пръв път, трябва да се пусне функцията
Измерване на капацитета от менюто с Настройки, за да се напълни шнека с пелети и още
веднъж, за да се измери капацитета на шнека (виж т.8).
 Ако системата се оставите без пелети, шнекът няма да може да подава пелети в
горелката. Вграденият ѝ фотодатчик засича, че липсва горене и системата се
изключва сама.
За да се зареди отново системата то трябва да се пусне функцията Измерване на
капацитета от менюто с Настройки, за да се напълни шнека.
 Ако решите да смените вида или марката на пелетите, трябва да се пусне функцията
Замерване на капацитета два пъти - един път, за да се напълни шнека с новите
пелети и втори път, за да се измери капацитета на шнека с новите пелети.


Съхранявайте пелетите на сухо място.



Не оставяйте пелети на разстояние по-малко от 1,5m от системата

8.Настройка на системата
8.1. Настройване на капацитета на шнека
Настройката на капацитета на шнека е необходимо да бъде извършвана при смяната на
един вид пелети с друг. Освен това е желателно да се прави поне веднъж месечно по
време на отоплителния сезон.
Коректно въведените данни за капацитета на шнека спомагат, както за намаляване на
разхода на пелети, така и за увеличаване на ефективността на горивния процес. На базата
на капацитета на шнека, управлението Torch Control Unit изчислява необходимото време,
което трябва да работи шнека Torch Auger, за да подаде точно необходимата доза пелети
към горелката.
Внимание! Некоректно въведени данни могат да влошат работата на горелката.
Въвеждането на по-малка стойност (от реалната) за капацитет на шнека, води до подаване
на повече пелети. Обратното въвеждане на по-голяма стойност, води до пускане на помалко пелети към горелката Torch.
Коректно въведения капацитет на шнека, води до коректно отчитане на количеството
изгорели пелети, който управлението Torch Control Unit пресмята и показва на дисплея.
Настройката се извършва в следната последователност:


Отстранява се захранващия маркуч за пелети на горелката.
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Маркуча се поставя в средно голяма купичка.



От меню „Измерване на капацитета на шнека”, чрез маркирането на „Измерване на
капацитета на шнека” и натискане на бутона „SET” - ще започне измерването на
капацитета на шнека. Шнекът ще се стартира и ще работи без прекъсване за период
от 360 секунди (6 минути).



След спиране на шнека, събраните пелети в купичката се измерват с помощта на
електронна везна.



Получения резултат в грамове се въвежда в управлението на горелката. От меню
„Горивни процеси” > „Капацитет” чрез бутоните „^” и ”v”, се увеличава или
намалява стойността, за потвърждаване на въведения резултат се натиска бутон
„SET”.

Забележка 1: Непосредствено след стартиране на процедурата по измерване, пелетите
трябва да започнат да падат в купичката. Ако това не се случи, значи че шнека, не е добре
уплътнен или е празен. В такъв случай се изчаква процедурата докрай. Уверете се, че в
купичката са паднали пелети, изсипете ги обратно в бункера и стартирайте процедура за
замерване отначало.
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Забележка 2: В случай, че не разполагате с електронна везна или друго средство за
замерване на капацитета на шнека е възможно да въведете стойност 2000 грама. Това се
прилага само като крайна мярка, а не като постоянно решение.
Забележка 3: За да стартирате функцията по измерване на капацитета на шнека, горелката
трябва да е в състояние "Изключено". В противен случай ще получите предупредително
съобщение и функцията няма да бъде изпълнена.
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8.2. Настройване на калоричността на пелетите
Калоричността на пелетите - какво е енергийното съдържание в 1kg пелети. Важна
величина, която може да бъде променяна от потребителя. Опита показва, че на пазара се
предлагат пелети, чиято калоричност се изменя в много широки граници - от 3800 до 4800
kcal/kg. Важно е с оглед на прецизното дозиране (което е в основата на постигане на висока
ефикасност) да бъде въведена правилната калоричност на пелетите.

От меню Пелети се въвежда капацитета на шнека и калоричността на пелетите, които са
закупени. Калоричността обикновено е дадена от производителя на самия чувал или в
интернет сайта му. Ако мерната единица е джаул kJ, то е необходимо да я превърнете и
въведете в калории kCal – един джаул е равен на 0,239 kCal.
Ако не разполагате с данни за калоричността на пелетите, може да се използва стойност
4200 kCal/kg.
Пример 1: 17900 kJ/kg = 17,9 MJ/kg = 17900 x 0,239 = 4278 kCal/kg
Пример 2: 5,13 kW/kg = 5130 W/kg = 5130 / 1.163 = 4411 kCal/kg

8.3. Настройване на работната температура на системата
След като сте влезли в главното меню с настройки функцията за настройване на
температурата се намира на първа позиция. Можете да се въведе исканата температура на
топлоносителя, като е добре тя да е подбрана в интервала от 60 C⁰до 70 C⁰.

8.4. Настройване на въздуха при работа на системата
8.4.1. Настройка на въздуха при горене

От меню Горивни процеси /Въздух може да се регулира количеството въздух, необходимо
при горенето на пелетите. По подразбиране настройката е нула.
Ако коминът не притежава достатъчна тяга може да се увеличи подаването на въздух.
Ако коминът има голяма смукателна сила то може да се намали подаването на въздух в
горелката.
Тази функция помага за преодоляване на проблемите, свързани с използването на
нискокачествени пелети, като за пелети с голям остатък при изгаряне е редно да се увеличи
количеството въздух.
Не е желателно да се коригираа въздуха извън диапазона -10 до +10.

8.4.2. Настройка на въздуха при почистване
Пелетната горелка Torch е самопочистваща се и почистването се извършва по газодинамичен метод, посредством подаване на по-голямо количество въздух от вентилатора
на горелката, през определен интервал от време (през 2-10 минути за период от 2-10
секунди).
От меню Горивни процеси / Почистване се настройва интервала, през който се почиства
горелката (от 2 до 10 минути) и времетраенето на почистването 3-10 секунди.


В горелката има вграден избутващ елемент е дъното на горивната камера.
Интервала на сработване на буталото можете да променяте от меню „Избутване“

9.Указания за почистване на системата


Почистването на система да се извършва не по-рядко от един път седмично.



Почистването на система да се извършва само при изключена и вече изстинала
система.



Да не се използва вода при почистването на котела.



Пепелта да се изхвърля на безопасно място.



Да се използват винаги лични предпазни средства – ръкавици.
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Внимание! Преди да се започне почистването, с помощта на обратната страна на четката
да се извади вътрешната огнезащитна плоча, V-образния елемент за първи ход,
турболаторния елемент за 2-ри ход на котела и запушващият елемент за 3-ти ход на котела.
9.1. Почистване на котела

1 – Когато сте изключили системата и тя е изстинала можете да отворите капака на котела
2 – Махнете малкия стоманен капак с помощта на извитата дръжка на четката
3 – Бутнете дръжката на клапата в задната част на котела
4 – С помощта на четката почистете внимателно пространствата между всички водни ризи и
стените на котела
5 – След като сте почистили добре котела поставете обратно стоманената плоча

6 – Можете да затворите капака
7 – Отворете вратичката и извадете пепелника на котела
8 – Изхвърлете съдържанието му
9 – Върнете пепелника обратно и затворете вратичката на котела
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Внимание! След като се приключи с почистването да се постави обратно вътрешната
огнезащитна плоча, V-образния елемент за първи ход, турболаторния елемент за 2-ри ход
на котела и запушващият елемент за 3-ти ход на котела.

9.2 Почистване на горелката


Горелката да се проверява поне един път на ден за евентуално натрупване на
остатъци в горивната камера.

 Извадете пелетопровода на шнека от горелката.
 Развийте крилчатите гайки на горелката.














Може да извадите горелката придърпвайки я към вас.
Повдигнете леко предната част на скарата.
Издърпайте скарата навън.
Можете да почистите горивната камера с помощта на четка
Върнете обратно с приплъзване напред горивната скара
Натиснете леко надолу, за да сте сигурни, че сте наместили добре скарата. В
предната си част скарата има фиксиращ „зъб“, при правилно поставяне скарата не
трябва да може да се измества напред без да се повдигне преди това нагоре.
Внимание! Почистете фотосензора на горелката с помощта на мокра кърпичка.
(намира се в дъното на пелетната камера, над плътния вътрешен шнек)
Поставете горелката обратно в котела.
Завийте крилчатите гайки.
Поставете маркуча на шнека в горелката.
Буталото на горелката можете да почистите, като използвате функцията
„Изваждане“ от меню „Настройки“



Проверете тръбата на вграденият плътен вътрешен шнек за евентуално образували
се нагари в предния край (началото на горивната камера). В случай че има такива
нагари отстранете ги с твърд предмет.
9.3 Почистване на горелката в работен режим
При горенето на пелети със съмнително качество, има опасност в горивната камера да се
натрупа голям остатък. Отстраняването му може да стане, като се използва извитата
дръжка на металната четка, без да спирате горелката.

24

10. График за поддръжка


Периодите на почистване могат да варират според вида пелети и консумацията



Посочената таблица и периодите в нея могат да се възприема като ориентировъчни
и само за системи Torch II 3-20(30) kW
Отоплителна система на пелети
Torch II 3-20(30) kW

При
нужда:

7 дни:

Почистване на котела:
Почистване на горелката:
Изхвърляне на пепелника:
Почистване на фотосензора на
горелка:
Почистване на димоходните връзки:
Проверка/Почистване на комина:
Сверяване на капацитета на шнека:
Пълнене на бункера с пелети:
Почистване на бункера от прах:
Почистване на вентилатора от прах:
Почистване на тръбата на малък шнек:

x
x
x

x
x
x

x

x

Смазване на моторите на малък/голям
шнек и бутало:

14 дни:

Месец:

На
сезон:
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x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

11. Проблеми и начини за тяхното отстраняване


Посочената таблица и съветите в нея не изчерпват всички възможни решения на
посочените проблеми при експлоатацията.

Проблем:

Възможна причина:

Възможно решение:

- Повече въздух за горене
- По-често почистване с въздух
- По-продължително почистване с въздух
- По-често включване на буталото
- Превишаване на
температурата на
горелката

- Запушена горивна
камера на горелката,
сгурия върху скарата
- Не достатъчна тяга на
комина

- Уверете се че котела е добре почистен,
особено в зоната между втори и трети ход
- Увеличете тягата на комина чрез
височината
- Уверете се че комина и димоходните
връзки(кюнците) са почистени
- Почиствайте горелката ръчно по-често
- Сменете доставчика на пелети

- Пушек през малък шнек

- Почистете комина
- Изолирайте комина
- Липса на тяга на комина - Увеличете височината на комина
- Извадете турболаторния елемент от котела
- Липса на свеж въздух за
-Увеличете работната температура на
горене
котела
- Некачествени пелети
- Осигурете повече свеж въздух в котелното
помещение
- Няма пелети в бункера
- Шнека за пелети не е
уплътнен
- Изгоряла запалка

- Заредете бункера с пелети
- Включете функцията за измерване на
шнека
- Сменете запалката с нова
- Проверете маркуча от шнека до горелката
за евентуално задържане на пелетите

- Поставете регулатор на тягата
- Пелетите не достигат до - Намалете въздуха при запалване - сервиз
горивната камера
- Увеличете силата на запалката - сервиз
- Неуспешна процедура
по запалване

- Много висока тяга на
комина
- Вентилатора на работи
- Неправилно поставена
скара

- Проверете вентилатора, ако се налага го
подменете с нов
- Поставете скарата на горелката правилно

- Проверете малкия шнек на горелката,
почистете при нужда

- Задръстване на пелети в
малък шнек
- Проверете фотосензора на горелката,
- Замърсен или дефектен
почистете го при нужда/подменете при
фотосензор
нужда
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- Няма захранване на
управлението - не се
стартира

- Изгорял предпазител
- Изгоряло управление в
следствие на токов удар

- Подменете предпазителя- 2A с нов

- Изпратете управлението в сервиз

- Циркулационната помпа - Проверете помпата, при нужда я
на работи
подменете
- Всички радиатори и
бойлера са затворени няма циркулация

- Оставете поне един консуматор
(радиатор/бойлер) отворен (без
термостатична глава)

- Често превишаване на
температурата на водата с
- Системата достига до - Ограничете максималната мощност на
10C - спиране и пускане
ненужно
голяма мощност системата
на горелката
- Зададената температура
на водата е много ниска - Увеличете работната температура на
спрямо температурата на системата
три-пътния вентил
- Няма термостатични
глави
- Не достатъчна мощност
- Температурата на водата
в системата не покачва

- Не добре поставен
термосензор
- Развален термосензор
- Мощността на
радиаторите превишава
многократно тази на
системата

- Спиране поради липса
на пламък

- Сгурия върху скарата на
горелката

- Поставете термостатични глави на
радиаторите и регулирайте температурата в
стаите
- Увеличете максималната мощността на
горелката, ако е възможно
- Поставете правилно термосензорите на
системата
- Обадете се в сервиза
- Поставете термостатични глави на
радиаторите и регулирайте температурата в
стаите
- Намалете скоростта на циркулация на
водата

- Пелетите не достигат до - Проверете за задържане на пелете пи
горелката
маркуча
- Проверете фотосензора на горелката,
- Замърсен фотосензор почистете го при нужда/подменете при
нужда
- Некоректно въведен
- Сверете капацитета на шнека
капацитет на шнека
- Неправилно поставена
скара

- Поставете скарата на горелката правилно

- Пелети с променяща се
плътност

- При различни замервания получавате
големи разлики в капацитета - Поставете
средна стойност и сменете пелетите

- Не добро изгаряне
- Пелети с лошо качество

- Настройте горелката
- По-често почистване с въздух
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- По-продължително почистване с въздух
- По-често включване на буталото
- Сменете доставчика на пелети

- Конденз в котела или в
комина

- Много силна тяга на
комина

- Поставете регулатор на тягата на комина

- Слабо почистване на
горелката

- Увеличете силата на почистването - сервиз

- Увеличете височината на комина >5m
- По-малък диаметър на комина води до повисока температура на газа и намалява
конденза
- По-къси и изолирани димоходни връзки
- Поставете регулатор на тягата на комина
- Ниска температура на - По-висока температура на връщатата се
вода >55 C
димния газ
-Помещението да не е студено
- Ниска температура на -По-висока работна температура - 70C
входящата вода в котела
-Малко повече въздух за горене
-Извадете турболаторния елемент
-Поддържайте котела постоянно топъл- без
спирания
-Поставете вентилатор за димните газове

12. Мониторинг на системата през Интернет
Внимание! Когато управлявате системата си през интернет модула, винаги правете това с
повишено внимание.


Не правете повече от един опит за запалване на система дистанционно.



Не променяйте параметри на горенето дистанционно (калоричност, капацитет на
шнека, въздух и др.)



Не споделяйте с никога Вашето потребителско име и парола за достъп.

Вие имате възможност да управлявате и наблюдавате Вашия котел на пелети Torch в
реално време, от която и да е точка на света. Достатъчно е да имате устройство с уеб
браузър и достъп до Интернет.
Вход към Torch Control Centre : http://my.torch-burner.eu
Освен пускане и спиране на системата, имате абсолютно пълен контрол и повече
информация, за това как работи Вашата отоплителна система Torch.
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Панел за управление на Пелетен система Torch
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Системата за управление се състои се от 2 главни полета и 4 допълнителни
1. Най-важното е в средата - област 1. За най-интуитивна и лесна работа, панела
изглежда по същия начин, както и на дисплея на управлението Torch Control Unit.

Показва:
Състоянието на пелетна горелка Torch - Изключено, Запалване, Горене, Охлаждане,
Изчакване;








Температура на изхода на котела;
Температура на входа на котела;
Зададена температура;
Осветеност на горивната камера;
Моментна мощност;
Температура в задната част на горелката
Изгорени пелети [kg]

Двата бутона в дясно са съответно за настройка на системата Torch и за включване и
изключване.
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2. Втората най-важна област е тази с графиката. Чрез нея с бърз поглед можете да видите
история за последните 12 часа от работата на отоплителната система, която наблюдавате.
Изчертани са температурата на изхода на котела, температурата на входа на котела и
мощността през интервали от 1 минута. Двете хоризонтални линии показват, средната
температура на изхода на котела и средната мощност.
3. В тази област се намира информацията за статуса на Torch Net Control (TNC) модула.
Когато няма връзка с интернет статуса е Offline.
Нормалното състояние е Online, дори когато системата е в режим Изключено, за да може
да бъде „запалена“ от Интернет.
Вторият ред показва часа и датата на последно получените данни от системата на сървъра.


Разминаване в часовете означава че информацията която наблюдавате не е
актуално. Преди да зададете команда дистанционно винаги проверявайте дали часа
на последно получените данни е настоящия час.



Системата изпраща данни към сървъра през интервал от 30 секунди.

4. Този панел показва информация за времето във Вашият регион. Температура, влажност и
скорост на вятъра. Информацията се обновява автоматично от публично достъпни услуги,
предоставящи тези данни.
5. В панела Събития се показва информация за последните действия предприети от Вашата
система на пелети – Запалване, Охлаждане, преминаване в режим Изчакване, загасване
поради липса на пелети и др. Чрез линка „Прегледай всички“ можете да видите
информация за всяко действие от момента на монтиране на Вашият интернет модул.

6. Този панел показва каква мощност консумира къщата/апартамента Ви. Първите две
стойности се отнасят за ден – средна консумирана енергия на час за деня и общо
консумирана енергия от началото на деня. Втората двойка стойности са за месеца – средна
месечна енергия на час и общо консумирана енергия от началото на месеца.
Автоматизирана пелетна система, каквато е отоплителна система Torch, Ви позволяват
пълен енергиен мениджмънт, нещо което до сега беше възможно и достъпно само за супер
големи и скъпо струващи топло централи.
Освен всичко, свързването на Вашата система с Torch Control Center, Ви осигурява по-добра
поддръжка, възможност за сервизиране на системата в реално време от наши служители,
където и да се намирате в момента, редовно обновяване на софтуера на системата, както и
много други възможности.
11. Гаранция
Отоплителна система на пелети Torch II се предлага с пълна безплатна гаранция от 2
години.
След изтичането на 2-те години, Термосиликат ООД запазва правото си да направи
инспекция на начина на експлоатиране на системата и в случай на периодична неправилна
експлоатация, да не удължи гаранцията с още 1 година.
Фирма Термосиликат ООД предлага и след гаранционна поддръжка на системите.


За всички системи Torch II е необходимо при пускане на системата да е активиран
вграденият интернет модул и Термосиликат ООД да бъде уведомена за
предстоящото пускане.
Гаранцията отпада при:



Дефекти, възникнали в резултат на умишлена повреда.



Неправилен монтаж и/или неправилна експлоатация.



Опит за отстраняване на повредата от неупълномощени лица;



Опит за подправяне на гаранционната карта, фабричния номер или друга
документация;



Повреди, настъпили вследствие на природни бедствия (гръмотевици, наводнения,
земетресения, пожари и др.), от токови удари, от попадането на течности и инсекти
в изделието и др.;

Адрес на сервиза:
гр.Перник кв.Църква ул.Владайско Въстание 1 – Термосиликат ООД
Телефон: 02 / 444 66 11
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За контакти:
Термосиликат ООД София
София кв.Горна баня ул.Маджарица 3
Е-mail: office@torch.bg
Website: http://www.torch.bg
Телефон: 02 / 444 66 11

