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Предупреждения за инсталатора
Този уред служи за отопление и  производство на битова топла 
вода за домашни нужди.
Трябва да бъде свързан към отоплителна инсталация и към 
мрежа за разпределяне на топла санитарна вода, в съответствтие 
с нейните приложения и нейна-та мощност.
Забранена е употребата за различни от определените цели.
Производителят не се смята за отговорен за евентуал-
ни повреди, приченени от несвойствена, неправилна или 
необмислена употреба, или от несъблюдававе на описаните в 
настоящото ръководство инструкци.
Инсталирането, подръжката и всяка друга намеса трябва да 
се извършват съобразно представените от производителя 
действащи норми.
Погрешното монтиране може да причини увреждания на 
хора, животни и предмети, за които производителя не носи 
отговорност.
Котела се доставя в картонена опаковка, след като е свалена 
опаковката трябва да се провери цялостта на уреда и цялостта 
на доставката. В случай на несъвпадение се обърнете към 
доставчика.
Елементите на опаковката (скоби, найлонови торбички, 
стиропор и др.) трябва да се пазят от деца, тъй като са опасни.
В случай на повреда и/или лошо функционира-не изключете 
котела, затворете крана за газ и не се опитвайте да го поправяте, 
а се обърнете към квалифициран персонал.
Преди всяка намеса относно поддръжка/поправка на котела, 
е нужно до се спре електрозахранването, като биполярния 
външен ключ се постави в положение OFF. Евентуални поправки 
се  извършват като се използват задължително оригинални 
части, и  трябва да се извършват само от квалифицирани 
техници. Несъблюдаването на описаното по-горе може да 
наруши сигурността на уреда и да свали всяка отговорност от 
страна на производителя. 
В случай на работи или поддръжка на структури, поставени в 
близост до тръбите или на отвеждащите механизми и техните 
аксесоари, изключете апарата, поставяйки биполярния външен 
ключ в позиция OFF и затваряйки крана за газ. 
При довършителни работи се уверете в здравината на тръбите и 
механизмите чрез квалифициран техничес- ки персонал.
За почистването на външните части, изключете котела и 
поставете външния ключ в позиция OFF.
Правете почистването с влажно парче плат, напоено със 
сапунена вода.
Не използвайте агресивни почистващи препара- ти, инсектициди 
или токсични продукти.

ИНСТАЛИРАНЕТО И ПЪРВОТО 
ЗАПАЛВАНЕ НА КОТЕЛА ТРЯБВА ДА 
СЕ ИЗВЪРШИ ОТ КВАЛИФИЦИРАН 
ПЕРСОНАЛ, СЪГЛАСНО НАЦИОНАЛНИТЕ 
ДЕЙСТВАЩИ НОРМАТИВИ ЗА МОНТАЖ И 
СЪГЛАСНО ЕВЕНТУАЛНИ ПРЕДПИСАНИЯ 
НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ И НА ОПРЕДЕЛЕНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ, НАСОЧЕНИ КЪМ 
ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ. СЛЕД 
МОНТИРАНЕ НА КОТЕЛА, ИНСТАЛАТОРА 
ТРЯБВА ДА ПРЕДАДЕ  КНИЖКАТА 
ЗА УПОТРЕБА И ГАРАНЦИОННАТА 
КАРТА НА КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ 
И ДА ГО ИНФОРМИРА ОТНОСНО 
ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА КОТЕЛА И 
ПРЕДПАЗНИТЕ МЕХАНИЗМИ.

Спазването на действащите нормите позволява  едно сигурно, 
екологично и спестяващо електроенер-гия функциониране.
В случай на употреба на комплекти за свързване тябва да се 
използват само оригинални такива.

Маркировка CE
Знакът СЕ гарантира съответствието на уреда със следните 
директиви:
- 2009/142/CEE за газовите апарати
- 2004/108/CEE за електромагнитната съвместимост
-  2014/35/EU относно електрическата безопасност
- 2014/30/EU за коефициента на полезно действие
                         “Само член 7 (§ 2), член 8 и приложения III до V”
- 2009/125/CE - Energy related Products
- 813/2013        - Pегламент (ЕС) на комисията
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НОРМИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
Легенда на символите
Несъблюдаването на предупрежденията води 
риск от наранявания, дори и смъртоносни 
при  определени обстоятелства, за хората 
Несъблюдаването на предупрежденията 
води риск от повреди, дори тежки при 
определени обстоятелства, относно 
предмети, растения или животни

Уреда трябва да се инсталира на здрава 
стена, която да не е подложена на вибрации.
Шум по време на функционирането.
Да не се повреждат, при пробиването на 
стената, електриче-ски кабели или вече 
съществуващи тръбопроводи.
Къси съединения поради контакт с 
проводници под напрежение Експлозии, 
пожари или интоксикации поради 
газови течове от повредените тръбопроводи. 
Повреждане на вече съществуващите 
инсталации. Наводнения поради течове от 
повредените тръбопроводи.
Електрическите свързвания да се 
осъществяват с проводници с  с подходящо 
сечение.
Пожар поради свръхнагряване, дължащо 
се на протичането на електрически ток по 
кабели с по-малако сечение.
Да се предпазват тръби и свързващи 
кабели, така че да се избегне тяхното 
повреждане.
Късо съединение поради контакт 
с проводници под напрежение. 
Експлозии, пожари или интоксикации 
поради изпускане на газ от повредените 
тръбопроводи.
Уверете се, че средата на монтиране 
и инсталациите, към които трябва 
да се свърже уреда, съответстват на 
действащите нормативите.
Късо съединение поради контакт с 
неправилно монтирани проводници 
под напрежение. Повреждане на 
уреда поради условия на неправилно 
функциониране.
Да се използват инструменти и ръчни 
съоражения подходящи за за употребата 
(убедете се  особено, че инструмента не е 
повреден и че дръжката е цяла и правилно 
фиксирана), да се използват правилно, 

да се предпазват от евентуално падане от 
високо, да се прибират след употреба.
Лични наранявания поради изхвърляния 
на парченца или фрагменти, вдишване 
на прах, удари, порязвания, убождания, 
охлузвания. 
Повреждане на уреда или на близкостоящи 
предмети поради изхвърляне на 
парченца, удари, нарязвания.
Да се използват електрически инсталации, 
съответстващи на употребата (убедете 
се че кабелът и щепселът за захранване 
са цели и че частите, които са с въртящо 
или променливо движение са правилно 
захванати), да се използват правилно, да не 
се запречват входовете със захранващия 
кабел, да се обезопасят срещу евентуално 
падане отвисоко, да се разделят и приберат 
след употреба.
Лични наранявания, поради изхвърляне 
на парченца или фрагменти, вдишване 
на прах, удари, порязвания, убождания, 
охлузвания, шум, вибрации. 
Повреда на уреда или на близкостоящи 
предмети поради изхвърляне на 
парченца, удари, нарязвания. 
Уверете се, че преносимите стълби са 
стабилно облегнати, че са достатъчно 
устойчиви, че стъпалата са цели и не са 
хлъзгави, че не се изместват когато някой е 
върху тях, че някой наблюдава.
Лични наранявания, поради падане от 
високо.
Уверете се, че отварящата се стълба е 
поставена стабилно, че 
е достатъчно устойчива, че стъпалата са 
цели и не са хлъзгави, че имат перила 
по протежение на рамото и парапети на 
площадката.
Лични наранявания, поради падане от 
високо.
Уверете се, че по време на работа 
извършвана на височина (особено с 
разлика в нивото, надхвърляща два метра), 
са поставени външни парапети в зоната 
на работа или индивидуални въжета, 
поставени, за да предотвратят падането, 
че разстоянието, преминато при едно 
евентуално падане не е заето от опасни 
препятствия, че евентулния сблъсък 
ще бъде намален от полутвърди или 
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деформиращи се спиращи повърхности.
Лични наранявания, поради падане 
отвисоко.
Уверете се, че мястото на работа 
отговаря на сответните хигиенно санитарни 
условия, относно осветление, вентилация, 
стабилност.
Лични наранявания, поради удари, 
спъвания и др. 
Защитете уреда и повърхностите в близост 
до мястото на работа със съответния 
материал.
Повреждане на уреда или на близкостоящи 
предмети, поради изхвърляне на 
парченца, удари, нарязвания.
Уреда да се придвижва с нужните 
пердпазни мерки и с нужното внимание.
Повреда на уреда или на близкостоящи 
предмети, поради изхвърляне на 
парченца, удари, нарязвания, смачкване.
По време на работа да се носят 
индивидуални защитни дрехи и 
екипировка.
Лични наранявания, поради късо 
съединение, изхвърляне на парченца 
или фрагменти, вдишване на прах, удари, 
порязвания, убождания, охлузвания, шум, 
вибрации.  
Да се организира разместването на 
материала и на оборудването, така че да 
е лесно и сигурно изместването, като се 
избягват натрупванията, които биха могли 
да причинят свличания или срутвания.
Повреда на уреда или на близкостоящи 
предмети, поради удари, нарязвания, 
смачкване.
Действията вътре в уреда трябва да се 
извършват с нужното внимание, така че да 
се избегнат резки контакти със заострени 
части.
Лични наранявания, поради порязвания, 
убождания, охлузвания.
Да се възстановят всички защитни и 
контролиращи функции, отнасящи се 
до намеса върху уреда и да се провери 
тяхната функционалност преди да се пусне 
отново  в действие.
Експлозии, пожари или интоксикации 
поради изпускане на газ или поради 
неправилно отвеждане на дима. 
Повреда или блокиране на уреда, поради 

неконтролирано функциониране.
Да се изпразнят компонентите, които 
биха могли да съдържат топла вода, 
причинявайки евентуални течове, преди 
тяхната манипулация.
Лични наранявания, поради изгаряния.
Да се извърши почистване от котления 
камък по компонентите, придържайки се 
към описаното в таблицата за безопасност 
на използвания продукт, проветрявайки 
средата, носейки предпазни дрехи, 
избягвайки смесване на различни 
продукти, предпазвайки апарата и 
близкостоящите предмети.
Лични наранявания, при контакт на кожата 
с киселинни субстанции, вдишване или 
поглъщане на вредни химични агенти. 
Повреда на уреда или на близкостоящи 
предмети, поради разяждане от киселинни 
субстанции.
В случай, че усетите миризма на изгоряло 
или видите излизащ от уреда дим да се 
спре електрозахранването, да се отворят 
прозорците и да се уведоми техника.
Лични наранявания, поради изгаряния, 
вдишване  на дим, интоксикация.
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Central Heating 
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40° 70°

10°

20,5°
3
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 

1 2 3 4

a

5

b

6

b

7

c

98 10 11

Легенда:

1.  Дисплей
2.  WIFI button  (enable / disable / configure)
3. Бутони +/- регулиране на температурата на 

топлата вода
4. Бутон Mode
     Избор на режим на работа на котела
5. Бутон „COMFORT“
6. Бутон ON/OFF
7. Бутон АВТО /активация на терморегулацията/
8. Бутон RESET
9. Бутони +/- регулиране на температурата на 

отопление
10. Keylock
11. Лед синьо - сигнализация за наличие на пламък
Programavimo mygtukai
a. Бутон ESC(BACK)
b. programming keys 
c. Бутон ОК

Команден панел

Дата и час 26/10/15 12:30
Keylock active

DHW set temperature and indication of the 
set temperature level

42°

CH set temperature and indication of the set 
temperature level

Warning scheduled maintenance

Зададено функциониране на 
отоплението

Активирано действие на отоплението

Зададено функциониране на топлата 
вода

Активирана топла вода

Сигнализиране наличието на пламък 
с индикация на използваното 
налягане

Дигитален манометър

Преминаващ текст Central heating

26/10/15

1,5 bar
AUTO

Riscaldamento attivo
COMFORT

12:30

60° 82°

10°

20,5°
3
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 

Дисплей

Сигнал за грешки
с индикация на кода и обяснение

ALERT

Режим AUTO активиран (Активна 
терморегулация) AUTO

Confort function enabled COMFORT
CH Schedule programming 
(set display: boiler base - see user’s menù)

   
CH Schedule programming
(set display: boiler complete - see user’s menù)
Internal temperature displayed for set zone - 
with bus device connected -  optional
(set display: boiler complete - see user’s menù)

 

външна температура  (°C) 
(set display: boiler complete - see user’s menù)

High Efficiency operation

Wi-Fi active (Kit Optional)

WIFI connected to the local network, 
but without access to the server

WIFI not configured

Свързан слънчев панел (опция)
(Настройки на дисплея: Пълен котел - виж 
упътване за употреба)

User
Sticky Note

User
Sticky Note
WIFI бутон (вкл./изкл./конфиргуриране)

User
Sticky Note

User
Sticky Note
Комфорт

User
Sticky Note

User
Sticky Note
Заключено

User
Sticky Note

User
Sticky Note
Бутони за програмиране.P.S. This text in red is not in Bulgarian but in Lituanian

User
Sticky Note

User
Sticky Note
Назад

User
Sticky Note

User
Sticky Note
Бутони за програмиране

User
Sticky Note

User
Sticky Note
Функция Комфорт активирана

User
Sticky Note

User
Sticky Note
Програмиране на плана за централно отопление.(настройка дисплей- котелна основа - виж упътването за употреба)

User
Sticky Note

User
Sticky Note
Програмиране на плана за централно отопление.(настройка дисплей- котел завършен - виж упътването за употреба)

User
Sticky Note

User
Sticky Note
Вътрешна температура показана за  настроена зона - със свързано бус устройство - опционално.(настройка дисплей- котел завършен - виж упътването за употреба)

User
Sticky Note
(настройка дисплей- котел завършен - виж упътването за употреба)

User
Sticky Note
Режим Висока ефективност 

User
Sticky Note
Wi-Fi активен (Опционален комплект)

User
Sticky Note

User
Sticky Note
Wi-Fi свързан с локалната мрежа, но без достъп до сървъра.

User
Sticky Note

User
Sticky Note
Wi-Fi не е конфигуриран.

User
Sticky Note

User
Sticky Note
Заключването е активно

User
Sticky Note

User
Sticky Note
Настроена температура на БГВ и индикация за температурното ниво.

User
Sticky Note
Настроена температура на ЦО и индикация за температурното ниво.

User
Sticky Note

User
Sticky Note
Преупреждение за предстояща профилактика.

User
Sticky Note

User
Sticky Note

User
Sticky Note
THIS IS LITHUANIAN LANGUAGE!!!
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ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Общ изглед Celkový pohľad

1

2

5

6

8

9
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17

  20 

18

4

7

3

11

1
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8

9
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12

13

15

16

17

  20 

18

4

3

11

GENUS ONE GENUS ONE SYSTEM

1.  Колектор за излизане на дима
2. Ръчно почистващо устройство
3. Датчик на изхода на главния обменник
4. Scambiatore primario
5. Електрод за йонизация / запалване
6. Шумозаглушител
7. Вторичен топлообменник
8 Сифон
9. Клапан за безопасност
10. Газов клапан
11. Кранче за пълнене
12. Филтър на отоплителния кръг
13. Модулиращ циркулатор с обезвъздушител
14. Датчик за поток
15. Трипътен моторен клапан
16. Датчик за налягане
17. Датчик на входа на главния обменник
18. Модулиращ вентилатор
20. Уловител за анализ на дима

User
Sticky Note

User
Sticky Note
Първичен топлообменник
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ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Шаблон за монтаж

Минимални разстояния за монтаж
За да се извършват лесно операциите по поддръжка на котела е 
нужно да се съблюдава съответното разстояние при монтаж.
Да се позиционира котела според правилата и  да се нивелира.

A.  Подаваща ОТОПЛЕНИЕ
B.  Изход БГВ
C.  Вход газ
D.  Вход БГВ
E.  Връщане ОТОПЛЕНИЕ
R. Връщане бойлер 
 

Размери котел

*** = 315 - mod. 12-18-24
            385 - mod. 30-35

150
319 (Mod. 24)
389 (Mod. 30/35)

180 25
74

5

74
5

200
120 120

200

2865

/R

6567 67

450

053

003

50 50

42
00

20
16

01
00

 - 
03

/2
01

7

353 (compact)

13
6

30

60

320
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Прочети преди монтаж
Котелът служи за загряване на водата до температура по – ниска 
от тази на кипене.
Той трябва да е свързан с отоплителна инсталация и с 
водопроводната мрежа и двете оразмерени на базата на 
нейните приложения и мощност.
Преди да се свърже котела е нужно:
- да се извърши внимателно почистване на тръбопроводите 

на инсталациите, за да се отстранят евентуални остатъци 
на резбата, спойвания или замърсявания, които могат да 
нарушат правилното функциониране на котела;

-   да се установи дали котелът може да работи с типа газ на 
разположение (да се прочете написаното на етикета на 
опаковката и в таблицата на характеристиките на котела);

-   да се провери дали димоотвода няма стеснения и 
няма свързани димиоотводи на други уреди, освен ако 
това свързване не е направено, за да обслужва повече 
потребители, според предвиденото от действащите норми;

-   да се провери дали в случай на свързване към вече 
съществуващи димоотводи, те са били напълно почистени  и 
нямат шлака, доколкото евентуалното й отделяне би могло 
да запуши преминаването на дима, причинявайки опасни 
ситуации;

-   да се провери дали, в случай на свързване на димоотводи с 
различен размер, те са били вкарани в тръби;

-   при наличието на вода с особено висока степен на твърдост, 
би имало риск от събиране на котлен камък с последващо 
намаляване на действието на компонентите на котела.

Котли от тип  C, чиято горивна камера е затворена спрямо 
околната среда, не са ограничени по никакъв начин относно  
условията на вентилиране и обема на помещението.
За да не се наруши правилното функциониране на котела 
мястото на инсталиране трябва да е подходящо, относно 
стойността на граничаната температура на функциониране и 
да е защитено, така че котела да не влиза в директен контакт с 
атмосферната среда.
Котела е проектиран за стенно монтиране и трябва да се 
инсталира на подходяща стена, която да издържи тежестта му.
При създаване на техническо помещение се налага съблюдаване 
на минималните разстояния,които гарантират достъпа до 
частите на котела.

FIВНИМАНИЕ!
В БЛИЗОСТ ДО КОТЕЛА НЕ ТРЯБВА ДА 
ИМА ЗАПАЛИМИ ПРЕДМЕТИ.
УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ СРЕДАТА НА МОНТИРАНЕ И 
ИНСТАЛАЦИИТЕ,
КЪМ КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ СВЪРЖЕ УРЕДА СА 
СЪОБРАЗЕНИ 
С ДЕЙСТВАЩИТЕ НОРМАТИВИ.
АКО В ПОМЕЩЕНИЕТО НА ИНСТАЛИРАНЕ 
ПРИСЪСТВАТ ПРАХ И/ИЛИ АГРЕСИВНА 
СРДА, УРЕДА ТРЯБВА ДА ФУНКЦИОНИРА 
НЕЗАВИСИМО ОТ ВЪЗДУХА В ПАМЕЩЕНИЕТО.
ВНИМАНИЕ!
МОНТИРАНЕТО,  ПЪРВОТО ЗАПАЛВАНЕ, 
ПОДДРЪЖКАТА И РЕМОНТА НА 
КОТЕЛА, ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ ОТ 
КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ, СЪГЛАСНО 
НАЦИОНАЛНИТЕ ДЕЙСТВАЩИ НОРМАТИВИ 
ЗА МОНТАЖ И СЪГЛАСНО ЕВЕНТУАЛНИ 
ПРЕДПИСАНИЯ НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ И НА 
ОПРЕДЕЛЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ НАСОЧЕНИ КЪМ 
ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ.

Свързване към газовата инсталация
Котела е проектиран за използване на видове газ, пронадлежащи 
към категориите, описани в следващата таблица

страна МОДЕЛ КАТЕГОРИИ 

BG 

GENUS ONE 24
GENUS ONE 30
GENUS ONE 35
GENUS ONE SYSTEM 12
GENUS ONE SYSTEM 18
GENUS ONE SYSTEM 24
GENUS ONE SYSTEM 30
GENUS ONE SYSTEM 35

II
2N3B/P

 Уверете се, чрез поставените на опаковката и на уреда етикети, 
че котела е предназначен за държавата, в която трябва да бъде 
инсталиран, че категорията газ, за която котела е бил проектиран 
отговаря на една от категоррите, допустими в съответната 
страна.
Преди инсталирането се препоръчва почистване на газовите 
тръбопроводи, за да се отстранят евентуални остатъци, които 
биха могли да нарушат функционирането на котела.
Трябва да се провери, дали разпределяният газ отговаря на този, 
за който е бил предназначен  котела  (да се погледне таблицата 
с данни в котела).
Освен това е важно да се уверите, че налягането на газа (метан 
или GPL), ,което ще   се използва за захранването на котела, 
отговаря на мин.изискваното,а ако то е недостатъчно може 
да намали мощността  на уреда, причинявайки неудобства за 
потребителя.
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Водопроводно свързване 
На фигурата са представени съединенията за водопрвоводно и 
газово свързване на котела.
Уверете се, че максималното налягане на водопроводната мрежа 
не надвишава 6 bar; в противен случай трябва да се инсталира 
редуктор на налягането.

Изглед на водопроводните връзки

A.  Подаваща ОТОПЛЕНИЕ
B.  Изход БГВ
C.  Вход газ
D.  Вход БГВ
E.  Връщане ОТОПЛЕНИЕ
F. Клапан за безопасност
G. Електрически клапан за пълнене
H. Кран за изпразване
I. Отстраняване на кондензата
R. Връщане бойлер

За оразмеряване на отоплителната инсталация, отнесете се до 
графика “Разполагаемо налягане”, по-долу.

Графично представяне на остатъчното налягане на  
иркулационната помпа

Предпазен клапан за свръхналягане 3 bar
Окомплектован с дренажна тръба за предпазен клапан “F” 
Отвеждащата тръба на клапана за свръхналягане (виж Фигура) 
трябва да е свързана със сифон за отделяне, който може да се 
проверява визуално, за да се избегне възможността, в случай на 
сработване на същия да бъдат причинени увреждания на хора, 
животни и предмети, за които производителят не е отговорен.

Почистване на отоплителната инсталация
В случай на инсталиране върху стари  инсталации  се  разкрива 
често наличието на субстанции и добавки във водата, които 
биха могли да въздействат негативно върху функционирането и 
върху здравината на новия котел.  Преди подмяна инсталацията 
трябва да се измие внимателно, за да се премахнат евентуални 
остатъци или замърсявания, които биха могли  да нарушат 
доброто й функциониране. Убедете се, че разширителният съд 
има подходящ капацитет за съдържащата се в инсталацията 
вода.

Подключение косвенного бойлера
GENUS ONE SYSTEM
Котел может быть подключен к внешнему косвенному бойлеру 
для производства горячей воды.
Температура регулируется NTC-датчиком (в соответствии с 
электрической диаграммой). Если температура контролируется 
термостатом, необходимо внести поправки в версии котла 
(только для емкости для нагрева) с помощью меню2/подменю/
параметр 8.

A
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0 200 400 600 800 1000 1200
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Инсталации със затоплящ се под
В инсталациите със затиоплящ се под, монтирайте термостат за 
безопасност на изхода за отопление на пода. За електрическото 
свързване на термостата, виж параграф “Електрически Свръзки”.
Ако температурата на изхода е много висока, котелът ще спре да 
подава както вода за домакински нужди, така и вода за отопление 
и на дисплея ще се изпише кода за грешка 1 16 “термостатът за 
пода е отворен”. Котелът се стартира отново при затваряне на 
термостата с автоматично презареждане.
В случай че не може да се монтира термостат, инсталацията за 
подово отопление ще трябва да бъде защитена с термостатен 
клапан или байпас, за да се предотврати прекалено голямо 
повишение на температурата на пода.

ATTENTION!! 
SYSTEM MODELS
AUTOMATIC DISINFECTION SYSTEM
(Thermal Cleanse function)
Legionella are small rod shaped bacteria which are 
a natural constituent of all fresh waters. Legionaries’ 
disease is a pneumonia infection caused by inhaling of 
Legionella species. Long periods of water stagnation 
should be avoided; it means the tank should be used 
or flushed at least weekly.
The European standard CEN/TR 16355 gives 
recommendations for good practice concerning the 
prevention of Legionella growth in drinking water 
installations but existing national regulations remain in 
force.

User
Sticky Note

User
Sticky Note
Внимание!!!Автоматична дезинфекционна система за двуконтурни модели.(Функция Термично почистване)Легионела са малки пръчковидни бактерии, които нормално се намират във всяка прясна вода. "Легионерската" болест е инфекциозна пневмония, която се предизвикава от вдишването на Легионела. Трябва да се избягват дълги периоди на застояване на водата, което означава , че водосъдържателя трябва да се използва или промива поне веднъж седмично.Европейският стандарт CEN/TR 16335 дава препоръки за добри практики по отношение на предпазване от развитието  на Легионела в питейната вода и инсталациите, но местните съществуващи регулации остават в сила.   
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Отстраняване на кондензата 
Високата енергетична ефективност води до производство 
на кондензат, който трябва да се отстранява. За това трябва 
да се използва пластмасова тръба, разположена така, че 
да предотвратява всякакво натрупване на кондензат във 
вътрешността на котела. Тази тръба трябва да бъде свързана със 
сифон за оттичане, който да може да бъде наблюдаван визуално. 
Спазвайте действащите стандарти за инсталиране в страната, 
където се инсталира уредът и се съобразявайте с евентуално 
съществуващите разпоредби на местните органи и на органите 
на общественото здравеопазване. 
Проверете правилно ли е разположена тръбата за оттичане на 
кондензата:
- тя не трябва да бъде прищипана при свързването си
- тя не трябва да се извива като «лебедова шия»
- внимавайте да я изведете навън, на открит въздух в сифона
За lоттичане на кондензата, използвайте единствено 
канализация, отговаряща на стандартите.  Дебитът на кондензата 
може да постигне 2 литра за час. Тъй като кондензатът има кисел 
характер (PH близко до2), следва да се вземат всички предпазни 
мерки преди намеса.

 

THE SIPHON IS FILLED WITH WATER DURING 
DEAERATION PROCEDURE OF THE BOILER 
(OR HEATING SYSTEM) - SEE P. XX
ENSURE THAT THE SIPHON CONTAINS WATER; IF 
NOT, IT MUST BE REFILLED.
OPEN THE MANUAL AIR VENT ON THE MAIN 
EXCHANGER UNTIL COMPLETE FILLING.
CHECK AGAIN THE SYSTEM PRESSURE ON 
THE PRESSURE GAUGE.
ВНИМАНИЕ! ЛИПСАТА НА ВОДА В 
СИФОНА ВОДИ ДО ДО ОТДЕЛЯНЕ НА 
ДИМ НА ИЗХОДА, КОЙТО СЕ РАЗНАСЯ ИЗ 
ОКОЛНАТА СРЕДА ХИДРАВЛИЧНА СХЕМА

GENUS ONE SYSTEM boilers connected to an external tank 
(with NTC probe - parameter 228 = 1) use an automatic water 
disinfection system, FACTORY ENABLED (parameter 257 - 
Technical Area).
This system comes into operation every time the boiler is 
supplied electrically and in any case every 30 days, bringing 
the water temperature to 60 ° C for one hour.
It is possible to set the frequency of the function from 
parameter 258 - Technical area.
  
With the function enabled, the display shows
 “Thermal Cleanse in Progress”.

INFORM THE USER ON FUNCTION OPERATION MODE TO 
AVOID DAMAGES NOT TO BE PROVIDED TO PERSONS, 
ANIMALS, THINGS.
 
It is recommend to install a mixing valve on the 
D.H.W. outlet to avoid burns.

FUNCTION IS DISABLED IF THE BOILER IS ONLY HEATING 

MODE.
The function is only for the tanks, for a full treatment 
of the system and all the withdrawal points, contact a 
qualified technician.

WARNING: WHEN THIS SOFTWARE HAS BEEN 
CARRYING OUT THE THERMAL DISINFECTION 
TREATMENT, WATER TEMPERATURE CAN CAUSE 
BURNS. FEEL WATER BEFORE BATHING OR 
SHOWERING.

User
Sticky Note

User
Sticky Note
GENUS ONE SYSTEM котлите, свързани с външен водосъдържател( с NTC сонда - параметър 228=1) използват автоматична дезинфектираща система за водата, Фабрична настройка(параметър 257= Техническа област). Тази система влиза в действие всеки път , когато котела се захрани с електричество и във всеки случай на всеки 30 дена, загрявайки водата до 60 градуса за 1 час.Възможна е настройка на честотата на тази фукция от параметър 258 - Техническа област. Когато фукцията е задействана на дисплея се изписва: Термично почистване в прогрес.Информирайте потребителите за тази фукнция ,с цел да се избегнат последствия за хора , животни и предмети.Препоръчително е да се монтира смесителен клапан на БГВ изхода за да се предотвратят изгаряния. Тази функция е изключена, когато котела е в отоплителен режим.Функцията е само за водосъсържателите, за пълно третиране на системата и всички изходни точки, за повече информация се обърнете към квалифициарна техник.ВНИМАНИЕ!!!: Когато софтуера включи функцията Термична дезинфекция, температурата на водата може да причини изгаряния. Пробвайте на чувствителност водата преди да се къпете или вземете душ.

User
Sticky Note

User
Sticky Note
Сифонът е пълен с вода по време на деаерационнта процедура на котела(или отоплителната система) - вж.стр. ХХУверете се, че сифонът съдържа вода, ако ли не трябва да се напълни.Отворете ръчния въздушен клапан на първичния топлообменник до пълното напълване.Проверете отново налягането в системата чрез манометъра.
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Водопроводна схема
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1. Ръчно почистващо устройство
3. Основен топлообменник
4. Електрод за йонизация/ запалване
5. Датчик на входа на главния обменник
6. Датчик на изхода на главния обменник
7. Газов клапан
8. Вторичен топлообменник
9. Клапан за безопасност
10. Автоматичен байпас
11. Кран за източване на инсталацията
12. Sifone
13.   Кранче за пълнене
14.   Филтър на отоплителната система
15.   Датчик за поток
16.  Трипътен моторен клапан
17.  IМанометър
18. Датчик за налягане
19. Модулиращ циркулатор с обезвъздушител
20. Разширителен съд
21. Модулиращ вентилатор
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Свързване на тръбите за аспирация и димоотвода
Котелът е пригоден да функционира по  начин, използвайки 
въздух
от околната среда (тип В) и по начин, използвайки въздух 
отвън(типС).При инсталирането на една отвеждаща, система 
трябва да се внимава при съвместимостите, за да се избегнат 
инфилтрации на дим във въздушната верига.
Инсталираните хоризонтални димоотводи трябва да имат 
наклон (3%) надолу, за да се избегне задържане на конденз.
В случай на инсталиране на котли от тип B помещението, в което 
котела 
ще се инсталира, трябва да бъде вентилирано от съответното 
количество въздух, съгласно действащите норми. В 
помещенията, в които има риск от вредни изпарения (например 
перални, фризьорски салони, среди за галванични процеси и 
др.),  е много важно да се използва инсталирането на котли от 
тип C, с използване на въздух за горене отвън. По този начин 
котела се предразва от въздействията на корозията.
За реализирането на системи за аспирация/ димоотвеждане  
от коаксиален тип е задължителна употребата на оригинални 
аксесоари.
Димоотводните тръби не трябва да бъдат в контакт с или близо 
до запалими материали и не трябва да пресичат строителни 
структури или стени от запалим материал.
В случай на монтаж при замяна на стар котел, системата за 
аспирация/димоотвеждане винаги трябва да се заменя.
Съединяването на димоотводните тръби се осъществява със 
свързване винт/гайка и задържаща вложка.
Съединенията трябва винаги да бъдат разположени срещу 
посоката на стичане на конденза.

Типове  димоотвеждане
-   коаксиално свързване на котела към димоотвода за 

аспириране/ отвеждане,
-   сдвоено свързване на котела  към димоотвода за  отвеждане с 

аспириране на въздух отвън,
- сдвоено свързване на котела  към димоотвода за  отвеждане с 

аспириране на въздух от околната среда.
При свързването на котела и димоотвода трябва да се използват 
кондензоустойчиви продукти.  За  дължините и смяната  на 
посока   на свързванията, направете справка с таблицата за 
типовете димоотвеждане.
Комплектите за димоотвеждане се доставят отделно от уреда 
според различните решения за монтаж.
Свързването на котела  с  димоотвода  във  всички  уреди е  или   
с  коаксиални ø60/100 или  сдвоени димоотводи ø 80/80.
Допълнителната   устойчивост  трябва   да   се  има предвид при 
гореописаното оразмеряване.
За метода на изчисляване, стойностите на съответните дължини 
и монтажните примери , направете справка в каталога за 
димоотводи.

Котелът е предназначен за свързване към коаксиална система за 
димоотвеждане Ø  60/100.
За употребата на сдвоено димоотвеждане е нужно да се използва 
един от двата входящи отвора за чист въздух.

ВНИМАНИЕ
УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ДИМООТВОДИТЕ НЕ 
СА ЗАПУШЕНИ.
УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ  ДИМООТВЕЖДАЩИТЕ 
ТРЪБИ НЯМАТ ТЕЧОВЕ

Вид 
димоотводи

Максимална дължина на 
тръбите за  димоотвеждане(м) Диаметър 

на 
тръбите 

(мм)

GENUS ONE

GENUS ONE SYSTEM

12 18 24 30 35

К
о

ак
си

-а
лн

и
 с

и
ст

ем
и C13   

C33   
C43

8 7 6
ø 60/100

B33 8 7 6

C13   
C33   
C43

21 21 21
ø 80/125

B33 21 21 21

С
д

во
ен

и
 с

и
ст

ем
и

S1 =S2

ø 80/80
C13     22=22 22=22 22=22

C33 22=22 22=22 22=22

C43 22=22 22=22 22=22

S1 + S2

C53
C83

44 44 44 ø 80/80

B23 44 44 44 ø 80

Отстранете тапата, отвивайки винта и вкарвайки свързването за 
въздухопровода, като го фиксирате с винта .

Таблица  за дължина на димоотводите

S1. аспирация на въздух   -   S2. димоотвеждане
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Видове аспирация/отвеждане на 

Въздух от околната среда

B23 Отвеждане на дима навън 
-  аспирация на въздух от 
околната среда

B33 Отвеждане на дима през 
единичен димоотвод или 
коаксиален такъв, интегриран 
в сградата аспирация на 
въздух от околната среда

Въздух идващ отвън

C13 Отвеждане на дима и 
аспирация на въздух през 
външна стена в същото поле 
на налягане

C33 Отвеждане на дима и 
аспирация на въздух отвън с 
покривен терминал в същото 
поле на налягане такъв, 
интегриран в сградата

C43 Отвеждане на дима и 
Аспирация на въздух през 
единичен димоотвод или 
колективен такъв, вграден в 
сградата

C53 Отвеждане на дим навън и 
Аспирация на въздух през 
външна стена в различно 
поле на налягане

C83 Отвеждане на дим през 
единичен димоотвод или 
колективен такъв, вграден в 
сградата.
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Електрически свързвания
За по – голяма сигурност накарайте квалифициран персонал да 
направи внимателна проверка на електроинсталацията.
Производителят не носи отговорност за евентуални повреди, 
причинени от липсата на заземяване на инсталацията или 
поради аномалии в електрозахранването.
Уверете се, че инсталацията съответства на максималната ел. 
мощност на котела, посочена в таблицата.
Проверете дали сечението на кабелите съответства, 
задължително не по – малко от 1,5 мм2.
Правилното заземяване на една действаща инсталация  е 
задължително, за да се гарантира безопасността на уреда.
Захранващият кабел трябва да бъде свързан към мрежа 
230V-50Hz, съблюдавайки поляризацията L-N и заземяването.
В случай на подмяна на електрическия кабел се обърнете към 
квалифициран персонал, за свързване на котела използвайте 
заземяващ кабел (жълто/зелен) по-дълг  от кабелите  (N - L).
                                                                         
 Захранващ кабел

Важно!
Свързването към електрическата верига трябва да 
е  фиксирано (не с подвижен щепсел) и да е снабдено 
с биполярен ключ, с разстояние на отваряне на 
контактите от поне 3 мм)

Забранено е ползването на тръбите на водопроводната, 
отоплителната и газовата инсталация за заземяването на уреда.
Котела не е защитен срещу последствията причинени от мълнии.
В случай, че трябва да се заменят мрежовите предпазители, да 
се използват предпазители  2A.

H05V2V2-F

60

N
L

ВНИМАНИЕ!
ПРЕДИ КАКВОТО И ДА БИЛО 
ДЕЙСТВИЕ В КОТЕЛА, ПРЕКЪСНЕТЕ 
ВЪНШНОТО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ., ЧРЕЗ 
БИПОЛЯРНИЯ КЛЮЧ

Подключение дополнительных устройств
За да достигнете до периферните връзки, процедирайте по 
следния начин:
-  изключете котела от ел. мрежа
-  Remove the casing 
-  завъртете панела контейнер за инструменти
-  Unhook the two clips to have access to the peripherical 

connections and the main P.C.B.

Стигате до клемореда  за свързването на:
BUS  - Връзка модулно устройство
FLOOR/TA2 - термостат на подовото отопление или 
                            термостат на външната среда 2
                            (избран чрез параметър 223)
SE -     външна сонда
TNK -  Датчик бойлер - GENUS ONE SYSTEM
SOL -  Температурна сонда за солара
TA1 -   термостатът за външната среда 1

BUS
T B

TA2 SE TNK SOL TA1

BUS
T B FLOOR

TA2 SE TNK SOL TA1

CN
1

Дистанционно управление
Diaĺkové ovládanie външна сонда

Vonkajšia sonda 
термостатът за външната 1
Izbový termostat

Датчик бойлер  (*)
Sonda zásobníka (*)

(*) = GENUS PREMIUM EVO SYSTEM

OK

Sensys 

1 2 3 4 5 6 7

Свързване на термостат околна среда
- вкарайте кабела на термостата ,
- разхлабете  клемата с отверка и вкарайте един по един 

кабелите, излизащи от термостата на околната среда.
- Свържете кабелите към клемите, както е показано на 

фигурата, отстранявайки мостчето
- Уверете се, че са добре свързани и че не се опъват, когато се 

затваря или се отваря капака на контролния панел. Затворете 
капака на контролния панел и предния.

- капак на корпуса.

Внимание!
За свързването и позиционирането на кабелите на 
алтернативните периферни устройства, погледнете 
съответните предписания за монтаж на самите 
периферни устройства.

User
Sticky Note

User
Sticky Note
Премахнете кожуха.

User
Sticky Note

User
Sticky Note
Откачете двата клипса за достъп до периферните връзки и основната платка.



16 / 

МОНТАЖ

Електрическа схема на котела
За повече сигурност, изискайте квалифициран специалист да 
извърши внимателен преглед на електрическата инсталация. 
Производителят не е отговорен за евентуални щети, нанесени 
поради липса на заземяване на инсталацията или поради 
аномалия в електрозахранването. 

Bk = Черен
Rd = Червен
Gr = Зелен
Bl =  Син 
Br = Кафяв
Wh = Бял
Gry = Сив

BUS
T B

FLOOR
TA2

230 V

SE TNK SOL TA1

230 V 230 V 230 V 230 V 230 V

N L

NL

8

Bk

7

Gry
Bk

Bl
Br

Bk
3

4

5 Bl
Rd

Wh

Br

Rd

Bl
Bl1

2

Rd

9

10

Br
Bk

Bk

6

1. Сонда NTC връщане на отоплението
2. Сонда NTC подаваща отопление
3. Датчик за поток
4 .  Датчик за налягане
5. Трипътен моторен клапан
6. Газов клапан
7. Модулиращ циркулатор
8. Модулиращ вентилатор
9. Електрод за йонизация/ запалване
10. Запалка
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ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Подготовка за работа
За да се гарантира безопасността и правилното функциониране  
на уреда, пускането на котела трябва да се извърши от  
квалифициран техник, който отговаря на изискванията според 
закона.

Електрозахранване 
-  Уверете се, че напрежението и честотата на електрозахранване 

съвпадат с посочените на етикета на котела данни.
-  Превключване преминат към ПО биполярно външни.

Газово Захранване
- Уверете се, че разпределяния газ отговаря на указания на 

етикета на котела,
-  отоворете вратите и прозорците,
-  избягвайте всякакъв контакт с искрите или пламъците,
-  проверете херметичността на газовата инсталация. За целта, 

отворете газовия кран на инсталацията и поставете газовия 
кран на котела в затворено положение в продължение на 10 
минути. Броячът не трябва да отчита никакво преминаване на 
,газ.

2

ATTENTION!!
CHECK WHETHER THE CONDENSE 
TRAP CONTAINS WATER; IF NOT, IT 
MUST BE REFILLED. OPEN THE MANUAL 
AIR VENT ON THE MAIN EXCHANGER UNTIL 
COMPLETE FILLING.
CHECK AGAIN THE SYSTEM PRESSURE ON 
THE PRESSURE GAUGE.

ATTENTION!! 
CONNECT THE PIPE OF CONDENSATE DISCHARGE 
BEFORE REFILLING AND DE-AERATION THE HEATING 
CIRCUIT.

During the initial installation or extraordinary maintenance must be 
performed an accurate de-aeration of the heating circuit and the 
boiler. Proceed as follows:
-  Open the manual air vent  positioned at the side of the primary 

exchanger (2).  The valve is already connected to a discharge 
pipe related to the condensate trap.

-  Lift the cap on the automatic air release valve and leave open 
permanently.

-  Gradually open the filling valve until water is heard to flow, do 
not open fully.

-  Open each air release tap starting with the lowest point and 
close them only when clear water free of air is visible.

-  Close the manual air vent when clear water free of air is visible.
- Continue filling the system until at least 1.5 bar registers on the 

pressure gauge.

Filling and deaeration cycle the heating circuit 

User
Sticky Note

User
Sticky Note
Пълнещ и деаерационен цикъл на отолителния кръг

User
Sticky Note

User
Sticky Note
ВНИМАНИЕ!!!Свържете тръбата за отвеждане на кондензата преди пълнене или деаерация на отоплителния кръг.

User
Sticky Note

User
Sticky Note
По време на първоначалната инсталация или извънредна профилактика трябва да се изпълни много точна де-аерация на отоплителния кръг и на водосъдържателя. Действайте както следва:- Отворете ръчния въздушен клапан позициониран на първичния топлообменник(2). Клапанът е вече свързан с тръбата отвеждаща кондензата.- Вдигнете капака на автоматичния изпускателен клапан на въздуха и го оставете отворен постоянно.-Постепенно отваряйте пълнещия клапан, докато се чуе водата да тече, не го отваряйте напълно.-Отваряйте всеки обезвъздушител , започвайки от най-ниската точка и ги затворете , когато чиста вода без въздух в нея се види.- Затворете ръчния въздушен клапан, когато чиста вода без въздух в нея се види.-Продължете пълненето на системата докато поне 1,5 бара не се достигнат на манометъра.

User
Sticky Note

User
Sticky Note
ВНИМАНИЕ!!ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ КОНДЕЗАЦИОННИЯ СЪДЪРЖАТЕЛ СЪДЪРЖА ВОДА; АКО НЯМА ВОДА , ТРЯБВА ДА СЕ НАПЪЛНИ. ОТВОРЕТЕ РЪЧНИЯ ВЪЗДУШЕН ВЕНТИЛ НА ПЪРВИЧНИЯ ТОПЛООБМЕННИК ДО ПЪЛНОТО НАПЪЛВАНЕ.ПРОВЕРЕТЕ ОТНОВО СИСТЕМНОТО НАЛЯГАНЕ НА МАНОМЕТЪРА.
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Първо запалване
1. Уверете се, че: 
 - газовият кран е затворен
 - електрическото свързване е било правилно изпълнено, че 

кабел за заземяване е свързан ефективно със земя
 - с отвертка повдигнете капачката на автоматичния вентил за
изпускане на въздух;
2.  Switch on the boiler (by pressing the ON/OFF button). The 

display lights up and after a few seconds signal the Calibration 
Fault.

CAUTION!!
Before proceeding to Auto calibration it is necessary to activate 
the System air purge from the CONFIGURATION WIZARD. 
menu - see side note.
3.  During the deaeration cycle open the manual air vent (2) on 

the primary heat exchanger and close when clear water free 
of air is visible. At the end, check that the system is completely 
deaerated and, if not, repeat the procedure.

4.  обезвъздушете радиаторите
5.  Убедете се, че индикацията на налягането на инсталацията 

на дисплея е по-висока от 1 bar (1-1,5 mbar), като в обратния 
случай на дисплея ще се сигнализира искане за пълнене.

 Системата може да поднови работата си, след като в нея се 
добави вода чрез кранчето за пълнене, разположено под 
котела.

6. димоотводът за остатъчните газове при изгарянето трябва 
да бъде подходящ и да няма евентуални запушвания.

7.  евентуалните изводи, необходими за вентилация на 
помещението, трябва да бъдат отворени (за инсталации от 
тип B).

Процедура на запалване
Натиснете бутон ON/OFF върху командния панел, за да светне 
дисплея.
Започва процедура на задействане, показана с линия.

Накрая върху дисплея се показват зададените температури за 
отопление и топла вода /конфигурация на дисплея: котел база/.

Котелът ще изиска настройки на дата, час и език. Продължете 
както е показано на параграф МЕНЮ ПОТРЕБИТЕЛ от “Упътването 
за употреба”.

Wi-Fi bo

Initializing.......

00/00/00

Press OK to enter Menu

00:00

42° 70°1,5 bar

The boiler 
must be calibrated

Call the technical service

00/00/00  00:00

ALERT

The boiler 
must be calibrated

Call the technical service

00/00/00  00:00

ALERT

8. Check whether the siphon contains water; if not, it must be 
refilled. If necessary, open the manual air vent on the main 
exchanger until complete filling.

 Забележка: в случай на продължително 
неизползване на инсталацията, сифонът 
се напълва преди новото запалване. 
Липсата на вода в сифона е опасно поради 
вероятност от изпускане на дим.

9. Отворете кранчето за газта и проверете уплътненията на 
свързващите щуцери, включително и тези на котела, като се 
уверите, че контролният брояч не отчита никакво изпускане 
на газ. Отстранете евентуалното изпускане.

10. At the end of the boiler still reports the Calibration Fault - see 
next paragraph. 

 IT IS NOT POSSIBLE TO ACTIVATE THE BOILER.

Deaeration cycle
Access to the Τεχνική περιοχή, simultaneously press the OK and 
BACK  button until “Εισαγωγή κωδικού” appears on the 
display. Press the button b > to enter the technical code 
(234) then press OK. The display will show Τεχνική περιοχή. 
Press the button b > to select Οδηγίες διάταξης. Press OK. 
The display will show Λέβητα, press OK. 
Press the button b > to select Διαδικασίες με οδηγό and 
press OK.
Press the button b > to select Απαέρωση συστήματος. Press 
OK. Follow the instructions on the display.
Make sure that the boiler is in standby mode, no request from the 
C.H or D.H.W.

Attention!!
At the end, check that the system is completely deaerated
and, if not, repeat the procedure.

Airpurge active

WARNING!!
THE AUTOMATIC CALIBRATION MUST BE DONE IN CASE OF:
- REPLACEMENT OF:  FAN, GAS VALVE, AIR/GAS MIXER, 

BURNER,  ELECTRODE.
- REPLACEMENT OF P.C.B.
-  GAS CHANGEOVER
-  ANY MODIFICATION TO THE FOLLOWING 

PARAMETERS
 220 - Soft ignition
 231 - Max CH Adjustable
 232 - Max DHW percentage
 233 - Min percentage
 234 - Max CH percentage

User
Sticky Note

User
Sticky Note
Проверете дали сифонът съдържа вода; ако ли не, трябва да бъде напълнен. АКо е необходимо отворете ръчния възд. клапан на първичния топлообенник до пълното напълване.
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User
Sticky Note
Накрая котела все още рапортува Калибрационна грешка.- вижте следваяия параграфНЕ Е ВЪЗМОЖНО ДА СЕ АКТИВИРА КОТЕЛА.
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Sticky Note
Деаерационен цикълДостъпете до Техническа област, едновременно натискайки бутоните ОК и BACK, докато "Въведете код" не се изпише на дисплея. Натиснете бутон b> за да влезете в технически код (234) и натиснете ОК. Дисплеят ще покаже "Техничекс област". Натиснете бутон b> за да изберете "Инструкции за монтаж". След това настиснете ОК.Дисплеят ще покаже "котел", натиснете ОК.Натиснете бутон b> за да изберете "Направление Процедури" и натиснете ОК.Натиснете бутон b> за да изберете "Деаерация система" и натиснете ОК. Следвайте инструкциите на екрана. Уверете се, че котела е в режим на изчакванем, без заявки за БГВ или ЦО.
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ВНИМАНИЕ!!!Накрая проверете дали системата е напълно обезвъздушена, ако ли не повторете процедурата.
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ВНИМАНИЕ!!АВТОМАТИЧНА КАЛИБРАЦИЯ ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ В СЛУЧАЙ НА:- СМЯНА НА: ВЕНТИЛАТОР, ГАЗОВ КЛАПАН, ВЪЗДУХ/ГАЗ СМЕСИТЕЛ, ГОРЕЛКА, ЕЛЕКТРОД-СМЯНА НА ПЛАТКА- МИНАВАНЕ НА ДРУГ ВИД ГАЗ- ПРИ ВСЯКА ПРОМЯНА НА СЛЕДНИТЕ ПАРАМЕТРИ
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Sticky Note
Включете котела(натискайки бутона ON/OFF). Дисплеят ще светне и след няколко секунди ще се изпише "Грешка Калибровка"
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ВНИМАНИЕ!!Преди да пристъпите към Автоматична калибровка е необходимо да активирате "системно обезвъздушаване" от конфигурационното меню съветник.3. По време на обезвъздушителния цикъл отворете ръчно въздушния клапан(2) на първичния топлообменник и го затворете когато се види чиста вода без въздух. Накрая проверете дали системата е напълно обезвъздушена и ако ли не, повторете процедурата.
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Sticky Note
THIS IS GREEK LANGUAGE!!!
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WARNING!!
THE AUTOMATIC CALIBRATION MUST BE DONE IN CASE OF:
- REPLACEMENT OF:  FAN, GAS VALVE, AIR/GAS MIXER, 

BURNER,  ELECTRODE.
- REPLACEMENT OF P.C.B.
-  GAS CHANGEOVER
-  ANY MODIFICATION TO THE FOLLOWING 

PARAMETERS
 220 - Soft ignition
 231 - Max CH Adjustable
 232 - Max DHW percentage
 233 - Min percentage
 234 - Max CH percentage

The boiler still signals the error 

801 - The boiler  must be calibrated                           

The boiler 
must be calibrated

Call the technical service

00/00/00  00:00

ALERT

Access to the Technical Area, simultaneously press the OK and 
BACK  button until “Enter code” appears on the display.
Press the button b > to enter 
the technical code (234) then 
press OK. The display will show 
Technical Area.

Press the button b > to select 
Service. Press OK. 
The display will show boiler, press 
OK. 
Press the button b > to select 
Configuration parameters. 
Press OK.  
Press the button b > to select 
Automatic Calibration. 
Press OK. 
Enter the type of gas used, press the 
button b > to select:
0 = Natural gas (factory setting)
1 = LPG
2 = G230 - Air Propane
3 = G130 - GPO
Press OK. 

IMPORTANT!
DURING THE CALIBRATION PROCEDURE AND MEASUREMENT OF 
THE CO₂ VALUE, IT’S IMPORTANT THAT THE BOILER WORKS WITH 
THE FRONT COVER CLOSED AND THE AIR/ FUMES DUCTS FULLY 
ASSEMBLED.

Automatic calibration

This function enables the boiler's 
automatic calibration.  The procedure 

may take a few minutes. 

If you want to proceed press OK.

Automatic calibration

0

The current gas type set is:

Natural Gas

Operation 2
Automatic Calibration

Complete Menu
Configuration Wizard
Service

Faults

Technical area

Language, date and time

Complete Menu
Configuration Wizard
Service

Faults

Technical area

Language, date and time

Visualization
PCB change 

Configuration parameters

Gas settings 

Automatic calibration

Operation 1
Supply static pressure check
Loosen the screw 1 and insert the 
pressure gauge connection pipe into 
the pipe tap.
The supply pressure should 
correspond to the value established 
in relation to the type of gas ,for 
which the boiler is designed see Table 
summarising changes.

Automatic Calibration and Combustion checking 
procedure
THE ORDER OF OPERATIONS FOR THIS PROCEDURE MUST ALWAYS 
BE RESPECTED.

UWAGA!!
THE BOILER CAN NOT BE ACTIVATED IF 
THE PRESSURE IS NOT CORRESPONDING 
TO THE “Обяснителна таблица газ”

IN

The display shows:

Press OK to enable the Automatic 
Calibration. 

ATTENTION!!
If the calibration procedure is not 
performed correctly 

the display  shows:  Failed and 
following the  the request to 
repet the calibration procedure.

REPEAT THE PROCEDURE AS 
REQUIRED. IF THE BOILER 
STILL SIGNALS THE ERROR 
CONTACT A QUALIFIED 
TECHNICIAN.

The procedure may take few minutes.
The display shows the steps of the 
procedure

Automatic calibration active

Uncompleted calibration

Max. D.H.W. Power

Intermediate Power

MInimum Power

Completed calibration

00/00/00

Press OK to enter Menu

00:00

42° 70°1,5 bar

If the calibration is finalized, 
the boiler returns to the main screen.

The boiler 
must be calibrated

Call the technical service

00/00/00  00:00

ALERT
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Автоматична калибровка и процедура по проверка на горенето.РЕДЪТ НА ОПЕРАЦИИТЕ В ТАЗИ ПРОЦЕДУРА ТРЯБВА ВИНАГИ ДА БЪДЕ СПАЗВАНОперация 1Проверка на захранването на статичното налягане.Разхлабете болт 1 и вкарайте накрайника на манометъра в тръбичката.Захранващото налягане трябва да съотвества на стойността установена за типа газ , който се използва, за дадения котел. Виж Таблицата обобщаваща различията.
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THIS IS POLISH LANGUAGE, NOT BULGARIAN!!!
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ВНИМАНИЕ!!КОТЕЛЪТ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ АКТИВИРАН АКО НАЛЯГАНЕТО НЕ СЪОТВЕТСТВА НА"

User
Sticky Note

User
Sticky Note
Дисплеят показва:
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Натиснете ОК за да включите Автоматична калибровка
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Процедурата може да отнеме няколко минути. Дисплеят показва стъпките на процедурата.
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Ако калибровката е завършена, котела ще се върне към основен екран.
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Операция 2Автоматична Калибровка.
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ВАЖНО!ПО ВРЕМЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО КАЛИБРИРАНЕ И ИЗМЕРВАНЕТО НА СТОЙНОСТТА НА СО2, Е ВАЖНО КОТЕЛА ДА РАБОТИ СЪС ЗАТВОРЕН ПРЕДЕН КАПАК И ВЪЗДУХОВОДИТЕ / ДИМООТВОДИТЕ ДА СА НАПЪЛНО СГЛОБЕНИ.
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ВНИМАНИЕ!!Ако процедурата по калибриране не се изпълни коректно, дисплеят показва: Неуспешно и изисква повоторение на процедурата
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ПОВТОРЕТЕ ПРОЦЕДУРАТА КАКТО СЕ ИЗИСКВА. АКО КОТЕЛА ПРОДЪЛЖАВА ДА СИГНАЛИЗИРА ГРЕШКА, ОБАДЕТЕ СЕ НА КВАЛИФИЦИРАН ТЕХНИК.
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Котела все още показва грешка
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801- Котелът трябва да се калибрира.
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Sticky Note
Достъпете "Техническа област", едновременно настикайки ОК и BACK бутоните докато "Еnter code " се появи на дисплея. Натиснете бутон b> за да въведете технически код (234) и полсе натиснете ОК. Дисплеят ще покаже Техническа област.
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Натиснете бутон b> за да изберете Сервиз. Натиснете ОК. Дисплеят ще покаже котел, натиснете ОК.Натиснете бутон b> за да изберете Конфигурационни параметри.Натиснете ОК.Натиснете бутон b> за да изберете  Автоматична калибровка.Натиснете ОК.Въведете типа използван газ, натиснете бутон b> за да изберете:0= Природен газ(заводски настройки)1= Пропан бутан2= G230 - Въздушен пропан3= G130 - GPOНатиснете ОК.
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ВНИМАНИЕ!!АВТОМАТИЧНАТА КАЛИБРОВКА ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ В СЛУЧАЙ НА:- СМЯНА НА : ВЕНТИЛАТОР, ГАЗОВ КЛАПАН, ВЪЗДУХ/ГАЗ СМЕСИТЕЛ, ГОРЕЛКА, ЕЛЕКТРОД- СМЯНА НА ПЛАТКА-СМЯНА НА ТИПА ГАЗ- ВСЯКА ПРОМЯНА НА СЛЕДНИТЕ ПАРАМЕТРИ220- Меко запалване231 - Макс ЦО настроено232 - Макс. процент БГВ 233 Мин. процент234 - Макс. ЦО процент
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Операция 6
регулиране на CO2 при максимален дебит на газа 
(за прочистване)
Press the button > to select 
Max DHW power
The display will visualise the 
Chimney Function active at the 
Maximum power DHW

Изчаква се 1 минута, за да се 
стабилизира котелът, преди да се направят анализите на горенето..
Отчита се стойността на CO2 (%) и се сравнява със стойностите, 
съдържащи се в таблицата A.

Press OK. The display, after a few 
seconds, shows an adjustment bar.
If the value of CO2 detected, differs 
from the values given in the table, press 
the buttons b to adjust the value.
It’s possible modify the value of 0,5%.
Wait 1 minute for the boiler to stabilise before reading the new 
value of the C02.
If the C02 (%) value is correct proceed to the next operation.

Операция 7
проверка на CO2 при минимален дебит на газа
Press the button > to select 
MInimum Power
The display will visualise the 
Chimney Function active at the 
Minimum power
Изчаква се 1 минута, за да се 
стабилизира котелът, преди 
да се направят анализите на 
горенето.
Отчита се стойността на CO2 (%) и се сравнява със стойностите, 
съдържащи се в таблицата A.

Press OK. The display, after a few 
seconds, shows an adjustment bar.
If the value of CO2 detected, differs from 
the values given in the table, press the 
buttons b to adjust the value.
It’s possible modify the value of 0,5%.
Wait 1 minute for the boiler to stabilise before reading the new 
value of the C02.
If the C02 (%) value is correct proceed to the next operation.

Операция  5 

Adjusting the CO2 - Intermediate Power
Взема се проба при максимален дебит на водата.
Избира се функцията Прочистване, като се натисне бутон 
RESET в продължение на 5 секунди.
ВНИМАНИЕ! При активиране на функцията Прочистване, 
температурата на извежданата от котела вода може да 
надвиши 65°C.

The display will visualise the
Chimney Function active at
Intermediate Power

Изчаква се 1 минута, за да се 
стабилизира котелът, преди да 
се направят анализите на горенето..
Отчита се стойността на CO2 (%) и се сравнява със стойностите, 
съдържащи се в таблицата A по-долу.

Операция  3
 подготовка на измервателните уреди
Еталонираният измервателен уред се включва в лявата горелка, 
като се развие винтът и се изтегли клапанът.

Операция 4
Supply dinamic pressure check
Разхлабете болтове 1 и поставете 
свързващата тръба на манометъра 
в гнездото за налягане.
Активирайте функция Коминочистач 
на максимална мощност на топлата 
вода - натиснете RESET за 10 сек., 
Натисни бутона b, за да изберете 
максимална мощност на топла вода.
Налягането трябва да отговаря 
на предвиденото за типа газ, за 
който котелът е пригоден - виж 
Обобщителна таблица газ.

IN

таблицата A
GENUS ONE 24/30/35

GENUS ONE SYSTEM 12/18/24/30/35

газ
CO2 (%)

INTERMEDIATE
POWER

Max DHW power Min power

G20 8,8 ± 0,7
G30 - G31 10,5 ± 1,0

VALUES WITH THE CASING CLOSED.
Press OK. The display, after
a few seconds, shows an
adjustment bar.
If the value of CO2 detected, differs 
from the values given in the table, press 
the buttons b to adjust the value. It’s possible modify the value of 
0,5%.
Wait 1 minute for the boiler to stabilise before reading the new value 
of the C02.
If the C02 (%) value is correct proceed to the next operation.

Intermediate Power

- +

Max Power DHW

- +

Minimum power

- +

Забележка: Функцията Коминочистач се деактивера 
автоматично след 30 мин. или ръчно, натискайки Reset.

Chimney active

Max power DHW

Intermediate Power

Max power CH

Chimney active

Max power DHW

Intermediate Power

Max power CH

Chimney active

Max power CH

Max power DHW

Min

Chimney active

Max power DHW

Intermediate Power

Max power CH

Chimney active

Max power DHW

Intermediate Power

Max power CH

Chimney active

Max power CH

Max power DHW

Min

Chimney active

Max power DHW

Intermediate Power

Max power CH

Chimney active

Max power DHW

Intermediate Power

Max power CH

Chimney active

Max power CH

Max power DHW

Min
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СТОЙНОСТИ ПРИ ЗАТВОРЕН КАПАК.Натиснете ОК. Дисплеят след няколко секунди показва скала на настройка. Ако засечената стойност на СО2, се отличава от дадените в таблицата, натиснете бутон b  за да настроите стойността. Възможно е да модифицирате стойността с 0,5%.Изчакайте 1 мин. за да се стабилизира котела преди да се измери новата стойност  на СО2.Ако стойността на СО2 е коректна, продължете към следващата операция.
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Sticky Note
Натиснете бутон > за да изберете максимална мощност на БГВ.Дисплеят ще визуализира Коминна Функция активна на макс. мощност за БГВ.
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Натиснете ОК. Дисплеят след няколко секунди показва скала на настройка. Ако засечената стойност на СО2, се отличава от дадените в таблицата, натиснете бутон b  за да настроите стойността. Възможно е да модифицирате стойността с 0,5%.Изчакайте 1 мин. за да се стабилизира котела преди да се измери новата стойност  на СО2.Ако стойността на СО2 е коректна, продължете към следващата операция.
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Проверка на динамичното налягане на захранването
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Настройка на СО2 - Междинна мощност
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Натиснете бутон > за да изберете минимална мощност.Дисплеят ще визуализира Коминна Функция активна на макс. мощност за БГВ.
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Натиснете ОК. Дисплеят след няколко секунди показва скала на настройка. Ако засечената стойност на СО2, се отличава от дадените в таблицата, натиснете бутон b  за да настроите стойността. Възможно е да модифицирате стойността с 0,5%.Изчакайте 1 мин. за да се стабилизира котела преди да се измери новата стойност  на СО2.Ако стойността на СО2 е коректна, продължете към следващата операция.
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Дсиплеят ще визуализира Коминна функция активна на Междинна мощност
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Максимална мощност БГВ

User
Sticky Note
Минимална мощност
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Операция 8
край на реглажа

Излиза се от функцията прочистване, като се натиска RESET.
Спира се вземането на проби.
Поставя се отново предният капак на уреда.
Поставя се отново клапанът на горелките.

Настройка на максимална мощност за отопление
Този параметър ограничава полезната мощност на котела.
Процентът съответства на стойност на мощността, намираща се 
между минималната мощност (0) и номиналната мощност (100), 
посочена на графика по-долу.
За контрол на максималната мощност за отопление на котела, 
влезте в меню 2/под меню 3/параметър 1.

Бавно запалване
Този параметър ограничава полезната мощност на котела на 
етапа на запалване.
Процентът съотертства на стойност на полезнара мощност, 
намираща се между минималната мощност (0) и номиналната 
мощност (100)
За контролиране на бавното запалване на котела, влезте в меню 
2/под меню 2/параметър 0.

Настройка на закъснението при запалване на отоплението
Този параметър - меню 2/под меню 3/параметър 5, позволява да 
се настрои ръчно (0) или автоматично (1) времето, предхождащо 
следващо запалване на горелката след угасяването й с цел да се 
доближим до температурата, посочена в указанието.
При избор на ръчна настройка е възможно да се настрои 
антицикъла по параметър 2/под меню 3/параметър 6 от 0 до 7 
минути
При избор на автоматична настройка, антицикълът ще бъде 
изчислен автоматично от котела въз основа на температурата, 
посочена в указанието.

30,3

27,5

21,5

17,5

11,8

MODELS 35

MODELS 30

MODELS 24

MODEL 18

MODEL 12

3,5
3,02,5

2,3
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Обяснителна таблица газ

Смяна газ
Тези апарати са предвидени за работа с различни видове 
газ.
Замяната на газа трябва да се извърши от квалифициран 
професионалист.
It is not necessary a conversion kit, because the boiler has a auto 
adaptation gas system.
Proceed as indicated:
1.  Change parameter 202 to the new gas (see Technical Area).
 The display shows the error “The boiler must be calibrated”.
2.  To adjust for G30 or G31, change the parameters in the table as 

above (only 12 and 18 kW)
 The boiler will require to perform the calibration procedure.
3.  Perform the Calibration procedure and CO2 verification as
 indicated at the parag. Combustion checking procedure.
4.  At the end apply, near the data plate, the new label (supplied 

with the product) indicated the new gas type used.
5.  Verify and repair any leaks of gas.

GENUS ONE 
GENUS ONE SYSTEM

па
р

ам
ет

ъ
р

24 30 35

G20 G30 G31 G20 G30 G31 G20 G30 G31

Долен индекс на Wobbe (15°C, 1013 mbar) ( MJ/m3) 45,67 80,58 70,69 45,67 80,58 70,69 45,67 80,58 70,69

Gas supply pressure min-max  (mbar) 17-25 25-35 25-45 17-25 25-35 25-45 17-25 25-35 25-45

Минимална скорост на вентилатора (%) 220 44 42 43
Стойност на максималната мощност отопление(%) 231 65 65 65
Мин. мощност (%) 233 1 1 1
Макс. мощност отопление (%) 234 70 82 73
Макс. мощност топла вода (%) 232 83 88 84
Parameter 202 set to: 0 1 1 0 1 1 0 1 1

Дебит на газа max/min
(15°C, 1013 mbar) (nat - m3/h) (GPL - kg/h)

максимум 
загряване на вода

2.75 2.05 2.02 3.17 2.37 2.33 3.65 2.72 2.68

максимум 
отопление 
отопление

2.33 1.73 1.71 2.96 2.21 2.18 3.28 2.44 2.41

минимум 0.26 0.20 0.19 0.32 0.24 0.23 0.37 0.28 0.27

 GENUS ONE SYSTEM

па
р

ам
ет

ъ
р

12 18

G20 G30 G31 G20 G30 G31

Долен индекс на Wobbe (15°C, 1013 mbar) ( MJ/m3) 45,67 80,58 70,69 45,67 80,58 70,69

Gas supply pressure min-max  (mbar) 17-25 25-35 25-45 17-25 25-35 25-45

Минимална скорост на вентилатора (%) 220 72 79 60 76
Стойност на максималната мощност отопление(%) 231 66 65 70 70
Мин. мощност (%) 233 8 8 1 1
Макс. мощност отопление (%) 234 68 63 46 49
Макс. мощност топла вода (%) 232 68 63 46 49
Parameter 202 set to: 0 1 1 0 1 1

Μέγιστη/ελάχιστη παροχή αερίου
(15°C, 1.013 mbar)
(φυσικό - m3/h) 

максимум загряване 
на вода

1.27 0.95 0.93 1.90 1.42 1.40

максимум отопление 
отопление

1.27 0.95 0.93 1.90 1.42 1.40

минимум 0.26 0.20 0.19 0.26 0.20 0.19

Example: Boiler adjusted for LPG

G20  20 mbar G2.350  13 mbar

G25.1  25 mbar G27  20 mbar

G30  29 mbar G31  37 mbar
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Sticky Note
Газово подаващо налягане мин-макс(MBAR)

User
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Параметър 202 настроен на:

User
Sticky Note
Газово подаващо налягане мин-макс(MBAR)
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Параметър 202 настроен на:
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Не е нужен комплект за промяна на газта, защото този котел има авто адаптивна система за това.Процедирайте както е показано:1. Променете параметър 202 на новия газ.(вж. Техническа област.Дисплеят ще покаже грешка "Котелът трябва да бъде калибриран"2. За да настроите за G30 или G31 , променете параметрите от таблицата, както по-горе( само за 12 и 18 KW)Котелът ще изиска да направите процедура Калибровка.3. Изпълнете Калибровъчна процедура и проверка на СО2, както е индикирано в параграф " Процедура проверка на горенето"4. Накрая отбележете на етикета новият тип газ , който се използва5. Проверете и поправете ако има теч на газ.

User
Sticky Note
Пример: Котел настроен за Пропан бутан.
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ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Режим Auto  
Режим, която позволява на котела да адаптира самостоятелно 
собствения си режим на функциониране (температура на 
загряващите елементи) към външните условия, за да достигне 
и поддържа изискваните условия за температура на околната 
среда.
Според свързаните периферни устройства и броя на 
управляваните зони, котелът регулира самостоятелно 
стартовата температура.
Погрижете се за настройването на различните нужни параметри 
(виж меню за регулиране).
За да активирате режима, натиснете бутон AUTO.
За повече информация направете справка с Наръчника за 
термурегулиране на  ARISTON.

Пример 1:
ИНСТАЛАЦИЯ ЕДИНИЧНА ЗОНА (ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА) С 
ТЕРМОСТАТ ЗА ОКОЛНА СРЕДА ON/OFF:
В този случай трябва да се настроят следните параметри:
421 - Активиране Терморегулация чрез сензори - изберете 01 = 

Основна терморегулация
244 - Boost Time (алтернативен)
 Може да се настрои времето на изчакване поради 

нарастване през  4°C  на стартовата температура.  
Стойността варира в зависимост от вида на инсталацията 
и на монтирането.

 Ако Boost Time е = 00 тази режим не е активен.

Пример 2: 
ИНСТАЛАЦИЯ ЕДИНИЧНА ЗОНА    (ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА)  С 
ТЕРМОСТАТ ЗА ОКОЛНА СРЕДА ON/OFF+ ВЪНШНА СОНДА:
В този случай трябва да се настроят следните параметри:
421  - Активиране Терморегулация чрез сензори
  - изберете 03 = само външна сонда
  -  Изберете нужната дъга на базата на вида
422  -  Изберете крива на терморегулация
  Изберете нужната дъга на базата на вида инсталация, 

монтиране,  термичната изолация на сградата и т.н..
423  - Паралелно изместване на дъгата ако е необходимо, 

което позволява да изместите паралелно кривата, 
увеличавайки или намалявайки температурата на 
setpoint (която може да се изменя и от потребителя, 
посредством ръчката за регулация на температурата на 
отопление, която с активиране режим Auto,  извършва 
режим на паралелно изместване на кривата).

Пример 3:
ИНСТАЛАЦИЯ ЕДИНИЧНА ЗОНА    (ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА)  С 
ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ CLIMA MANAGER + ВЪНШНА 
СОНДА:
В този случай трябва да се настроят следните параметри:
421  - Активиране Терморегулация чрез сензори
  - изберете 03 = външна сонда + сонда на външната среда
422  -  Изберете крива на терморегулация
  Изберете нужната дъга на базата на вида инсталация, 

монтиране,  термичната изолация на сградата и т.н..
423 - Паралелно изместване на дъгата ако е необходимо, което 

позволява да изместите паралелно дъгата, увеличавайки 
или намалявайки температурата на set-point (която може 
да се изменя и от потребителя, посредством бутона, 
който с активиране режим Auto,  променя режима на 
паралелно изместване на кривата).

424  - Въздействие на сензора за околна среда
  - позволява да се регулира въздействието на сензора 

за околна среда върху изчисляването на стартовата 
температура на set-point (20 = максимална, 0 = 
минимална)

20/11/15

1,5 bar
AUTO

Riscaldamento

10:22   0°

40° 70°
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СИСТЕМА ЗА ЗАЩИТА НА КОТЕЛА

Условия за спиране на котела
Котелът е защитен от лошо функциониране чрез вътрешни 
предпазители от страна на електронната платка , която при 
необходимост извършва блокиране за безопасност. В случай 
на блокиране на дисплея на командния панел се показва код 
и съответното описание, което се отнася до вида спиране и до 
причината, която е довела до него.
Могат да се наблюдават два вида спиране.

Спиране за безопасност
Този вид грешка е от типа „отстраним”,  това означава, че 
автоматично се преминава към отстраняването на причината, 
която е довела до него.  
Върху дисплея се показва кода и обяснение на грешката.
“Грешка 110 - дефектна RISC сонда”

Щом причината за спирането бъде отстранена,  котелът тръгва и 
продължава своето нармално функциониране.
Ако котелът все още продължава да показва спирането 
за безопасност,  изключете котела.  Поставете външния 
електрически ключ в позиция   OFF, Затворете крана на газта и се 
свържете с квалифициран техник.

Спиране за безопасност поради недостатъчно налягане на 
водата
В случай на недостатъчно налягане на водата в отоплителната 
верига котелът сигнализира спиране за безопасност.
На дисплея се показва код “Грешка 108 - Напълнете 
инсталацията”.

Следете налягането на водата чрез хидрометъра и затворете 
крана, когато налягането достигне 1 – 1,5 bar.
Системата може да поднови работата си, след като в нея се 
добави вода чрез кранчето за пълнене, разположено под котела.
Ако се налага често да се възстановява системата, изключете 
котела, поставете външния електрически прекъсвач в 
положение ИЗКЛ., затворете кранчето за газта и се обърнете 
към квалифициран специалист, който да установи дали няма 
изтичане на вода.

Блокиране на функционирането
Този вид грешка е от вида „неотсраними”, това означава, че не се 
премахва автоматично.
На дисплея се показва код и обяснение на грешката. “Грешка 
501 - Липса на пламък - натиснете ”.
За да възстановите нормалното функциониране на котела 
натиснете  върху командния панел.
След няколко опита за разблокиране, ако проблемът се повтаря, 
трябва да се извика квалифициран техник.

Сигнализация за неизправност на циркулярната помпа
На циркулярната помпа има светлинен индикатор, която показва 
работното състояние:
Изключен светлинен индикатор:
Липсва електрическо захранване на циркулярната помпа.
Постоянно светещ зелен светлинен индикатор:
работеща циркулярна помпа
Мигащ зелен светлинен индикатор: 
извършва се смяна на скоростта
Червен светлинен индикатор:
указва блокиране на циркулярната помпа или липса на вода

Първата цифра на кода за грешка (например: 1 01) показва в 
кой
функционален възел на котела е възникнал проблемът
1 - Първичната верига
2 - Веригата за топла вода
3 - Електронната платка
4 - Електронната платка
5 - Запалването
6 - Засмукването на въздух- отвеждането на дима
7 - Мултизонно отопление
8 - Combustion Control System

Предупреждение за недобро функциониране
Това предупреждение се показва на дисплея в следния формат:
5P1 = Неуспешен първи опит за запалване
Първата цифра, която паказва функционалния модул е следвана
от едно P(предупреждение) и от код, отнасящ се до съответното
предупреждение.

Важно
Ако блокирането се повтаря прекалено често, обадете се 
в лицензирания Център за техническа поддръжка. С цел 
осигуряване на безопасност, котелът разрешава максимум 5 
опита за отключване за 15 минута (с натискане на бутона ). При 
шестия опит в разстояние на 15 минути, котелът блокира и 
деблокирането му е възможно единствено чрез прекъсване на 
електрозахранването

Fault 110

Send Probe DamagedALERT

Fault 108

Filling NeededALERT

Fault 501

No flame detected

Press the Reset button

ALERT

Reset in corso

Fault solved

Fault 501

No flame detected

Press the Reset button

ALERT
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Обяснителна таблица. Кодове за грешки

Първична верига
Дисплей Описание

1 01 Прегряване

1 02 Датчикът на налягане е под късо съединение или не е 
свързан

1 03

Циркулацията е недостатъчна
1 04
1 05
1 06
1 07
1 08 Липсва вода (искане за напълване)

1 10 Датчикът на изхода на главния смесител е 
отворен или е под късо съединение

1 12 Датчикът на входа на главния смесител е отворен 
или е под късо съединение

1 14 Външният датчик за отоплението е отворен или е 
под късо съединение

1 16 Термостатът за пода е отворен
1 18 Има проблем с датчика на първичната верига
1 P1

Циркулацията е недостатъчна1 P2
1 P3
1 P4 Липсва вода (искане за напълване)

Верига за топлене на вода за домакински нужди
2 03 Датчик на балона отворен, даден накъсо

2 05 Otvorena veriga sonda DHW При свързан бойлер
със соларна система

2 09 Прегряване на балона

Електронна платка (вътрешна)
3 01 Грешка на EEPROM
3 02 Грешка в комуникацията
3 03 Грешка в главната платка

3 04 прекалено много опити (>5) за рестартиране за 15 
минути

3 05 Грешка в главната платка
3 06 Грешка в главната платка
3 07 Грешка в главната платка
3 13 Low Voltage Fault

3 P9 Предвижда се поддръжка
Електронна платка (външна)

4 11 Датчикът за околната среда е отворен или под 
късо съединение Зона 1

4 12 Датчикът за околната среда е отворен или под 
късо съединение Зона 2

4 13 Датчикът за околната среда е отворен или под 
късо съединение Зона 3

Запалването
5 01 Отсъствие на пламък (After 5 times with 5P6)

5 02 Разпознаване на пламък при затворен газов клапан 
(After 20 seconds with 502)

5 03 Разпознаване на пламък при затворен газов клапан
5 04 Отрыв пламени
5 P6 Неуспешен първи опит за запалване
5 P5 Low gas Pressure fault

5 P3 Откъсване на пламъка
Всмукване на въздух / извеждане на дима

6 11
Fan Warning - Anomaly in air inlet and / or flue gas
exhaust ducts (Boiler switch off the fan works 20
minutes at maximum).
If the problem is not resolved appears error 612.

6 12
Недостатъчна скорост на вентилатора (speed 
higher or lower than the
set values)

Мултизонно отопление

7 01 Датчикът на входа на Зона 1 е отворен или даден 
накъсо

7 02 Датчикът на входа на Зона 2 е отворен или даден 
накъсо

7 03 Датчикът на входа на Зона 3 е отворен или даден 
накъсо

7 11 Възвратният датчик на Зона 1 е отворен или даден 
накъсо

7 12 Възвратният датчик на Зона 2 е отворен или даден 
накъсо

7 13 Възвратният датчик на Зона 3 е отворен или даден 
накъсо

7 22 Прекалено загряване на Зона 2
7 23 Прекалено загряване на Зона 3
7 50 Неизвестная гидравл. схема  зонального модуля 

Combustion control System
801 Calbration Tuning Fault
802 Flame Sensed with Gas Valve Closed

803 Mismatch kW size
(parameter 229)

804 Decoupling Clip-In required (see note)

NOTE - ERROR 804:
TO CONNECT THE BOILER TO ELECTRONIC
SOLUTIONS FOR SOLAR MANAGEMENT OR
IBRID SYSTEMS (ONLY FOR COMBINATIONS NOT
ADMITTED), IT’S NECESSARY TO INSTALL A CLIPIN
SUPPLIED AS ACCESSORY CODE 3319171. 

User
Sticky Note
(скоростта е по-висока или по-ниска от зададените стойности)
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Система за контрол на горенето801 - Неуспешни калибрационни настройки802 - Засечен пламък при затворен газов клапан803- Несъответствие големина KW(параметър 229)804- Разкачване на връзката се изисква(вж бележката)
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БЕЛЕЖКА - ГРЕШКА 804:ЗА ДА СВЪРЖЕТЕ КОТЕЛА С ЕЛЕКТРОННИ РЕШЕНИЯ ЗА СЛЪНЧЕВО УПРАВЛЕНИЕ ИЛИ ХИБРИДНИ СИСТЕМИ(САМО ЗА НЕПРИЕТИ КОМБИНАЦИИ), Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ИНСТАЛИРА КЛИП ИН КОЙТО СЕ ПРЕДЛАГА КАТО АКСЕСОАР С КОД 3319171 
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Грешка нисък волтаж
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(след 5 пъти с 5P6)
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(След 20 секунди с 502)
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Грешка ниско наляягане газ
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Предупреждение вентилатор- Аномалия във входния въздух и /или газоотводите(Ктотела изключва вентилатора след максимум 20 мин работа).Ако проблема не е разрешен се появява грешка 612.
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Защита против замръзване
Ако стартовата сонда NTC  отчете температура по-ниска от 
8°C Циркулационната помпа продължава да функционира 2 
минути, а триканалният клапан през този период, превключва 
на санитарен и отоплителен режим на интервал от една 
минута. След първите две минути на циркулиране, могат да се 
наблюдават следните случаи:
A) Ако стартовата температура е по-висока от 8°C, циркулацията 

се прекъсва.
B) Ако стартовата температура е между 4°C и 8°C, циркулацията 

продължава още две минути (1 в отоплителната верига, 1 в 
санитарната); в случай че се изпълнят повече от 10 цикъла, 
котелът преминава към случай C.

C) Ако стартовата температура е по-ниска от 4°C, се запалва 
горелката на минимална мощност, докато температурата 
достигне 30°C.

Активиране на функция Против замръзване се показва на 
дисплея със символа 
Ако стартовата сонда NTC е оворена, режима се изпалнява 
от връщащата сонда. Горелката не се запалва и се активира 
циркулационната помпа, както е указано по-горе, когато 
измерената температура е по-ниска от 8°C. Горелката остава 
изгасена и в случай на блокиране или на защитно спиране.
Противомразовата защита е активна само с оптимално 
функциониращ котел:
- налягането на инсталацията е достатъчно;
- котела е захранван електрически;
- газта се разпределя.

ATTENTION
IF THE SYSTEM BOILER IS NOT CONNECTED TO AN EXTERNAL 
TANK (ONLY HEATING MODE) IT IS NECESSARY TO DISCONNECT 
THE ELECTRICAL CONNECTION OF 3-WAY VALVE MOTOR WHILE 
THE BOILER IS ACTIVE IN CENTRAL HEATING MODE, OTHERWISE 
ANTI-FROST DEVICE IS NOT ACTIVE.
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Sticky Note
ВНИМАНИЕАКО СИСТЕМЕН КОТЕЛ НЕ Е СВЪРЗАН С ВЪНШЕН ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛ (САМО В РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ) Е НУЖНО ДА СЕ РАЗКАЧИ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ВРЪЗКА НА 3 ПЪТНАТА ЗАДВИЖКА ДОКАТО КОТЕЛА Е АКТИВЕН В РЕЖИМ ЦО, ИНАЧЕ РЕЖИМ АНТИФРОСТ Е НЕАКТИВЕН.
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ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ - само за квалифицирани техници

Достъпът до техническата част позволява да се настройва уреда 
според конкретните изисквания на всяка инсталация, освен това 
предоставя важна информация  за правилното функциониране 
на котела.

Техническата част се състои от различни стъпки, които 
позволяват директен достъп до параметрите във всяка фаза на 
инсталацията и настройката на уреда.

За достъп до ТЕХНИЧЕСКАТА 
ЧАСТ натиснете едновременно 
бутони ESC  и  за 5 сек., 
дисплеят показва изескването за 
технически код.
Press the programming key b  
to select 234 and press the button .
To move within the Technical Area, press the programming key b

  and press button to access the selected window.
Press the programming key b  to select a parameter and press 
button to access it.
To modify the value of a parameter, press the programming key b 

 and press button to store the value.
Използвайте ESC  , за да излезете от параметъра без да 
запаметявате евентуалната промяна и за да се върнете на 
нормалната визуализация.

Параметрите, отнасящи се за всяко отделно меню са посочени в 
следващите страници.
The various parameters can be accessed and modified using the 

 button , the programming Keys b   and the ESC button 
 (see picture below).

Пример:
Промяна на параметър 231 Ниво Макс. мощност на регул. 
отопление.
Процедирате по следния начин:
1. Натиснете едновременно ESC  и  за 5 сек, на дисплея 

се показва изискване за техн. код.
2. Натисни бутона b   и изберете код 234.
3. Натиснете , дисплеят  показва наличните опции.
4. Натисни бутона b , за да изберете ПЪЛНО МЕНЮ.
5. Натиснете  за достъп, 

на дисплея се показват 
наличните менюта.

6. Натисни бутона b , за да 
изберете меню 2 - параметри 
на котела.

7. Натиснете . 
 Дисплеят  показва наличните 

подменюта.
8. Натисни бутона b , за да 

изберете  2.3 -  Отопление 1.
9. Натиснете  за достъп, 

дисплеят показва 
параметрите, отнасящи се за  
подменю 2.3.

10. Натисни бутона b , за да 
изберете параметър 2.3.1 
- Ниво Макс.мощност на 
регул. отопление.

11. Натиснете  за достъп 
до параметъра,  дисплеят 
показва стойността на 
параметъра  50% с макс. и 
мин. допустими стойности.

12. Натисни бутона b , за да 
промените стойността напр. 
46%.

13. Натиснете ,  за да 
запаметите (За да  излезете 
без да запаметите натиснете 
ESC).

14. Натиснете ESC   докато 
се върнете на нормалната 
визуализация. 

a. ESC button (Back)
b. Programming Keys   
c. Ok button  

26/10/15

1,5 bar
CASCADE AUTO
Central Heating

COMFORT

12:30

40° 70°

10°

20,5°
3
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 

a b b c

1     <Not Available>
2     Boiler Parameters
3     <Not Available>
4     Zone1 Parameters

Menu

0     Network

2.1     Free parameters
2.2     Settings 

2.4     Central Heating-2

2 Boiler Parameters

2.0     General

2.3     Central Heating-1

2.3.1     Max CH Adjustable                            50
2.3.2     <Not Available>                           

2.3.4     <Not Available>                              

2.3 Central Heating-1

2.3.0     Max CH Absolute                            62

2.3.3     <Not Available>                                     

50 %
Maximum value 100%
Minimum value 0%

2.3.1 Max CH Adjustable

46 %
100%

0%

2.3.1 Max CH Adjustable

Maximum value
Minimum value

Configuration Wizard
Service

Faults

Technical area

Language, date and time
Complete Menu

Insert technical code

222

Insert code

Save

Complete Menu
Configuration Wizard
Service

Faults

Technical area

Language, date and time
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Sticky Note
Различни параметри могат да бъдат достъпени и променени като се използва ОК Бутона , програмиращите бутони b<> и ESC бутона ( вж картинакат по-долу)
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a. ESC бутон (BACK)b. Програмни бутониc. ОК бутон

User
Sticky Note
Натиснете програмен бутон b<> за да изберете 234 и натиснете бутона.За да се движите в Техническата част, натиснете програмен бутон b<> и натиснете бутона ОК за достъп до избрания прозорец.Натиснете бутон b<> за да изберете параметър, натиснете програмен бутон b<> и натиснете бутон ОК за да запазите стойността.
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ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ - само за квалифицирани техници
Код за достъп (достъп само за квалифицирани техници) - Натисни бутона b  за да изберете 234 и натиснете ОК

Език, дата и час - следвайте индикациите на дисплея.
Натиснете ОК при всяко въвеждане, за да запаметите

ПЪЛНО МЕНЮ - В следващите страници са изброени всички 

Конфигурация
  Котел

 Параметри

Параметри Газ - директен достъп   220 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 270

Параметри за регулиране - дириктен достъп  220 - 231 - 223 - 245 - 246

Визуализации - директен достъпi   821 - 822 - 824 - 825 - 827 - 830 - 831 - 832 - 833 - 840 - 835

Зони - директен достъп до параметрите  402 - 502 - 602 - 420 - 520 - 620 - 434 - 534 - 634 - 830
 Процедури

Напълване на инсталацията
Обезвъздушаване
Анализ на дима

Опции обслужване

Данни за центъра за обслужване - име и телефон
данните се показват на дисплея при грешка

Предупреждение за потдръжка 
Reset предупреждение за потдръжка
Оставащи месеци до потдръжка

Тестове

 Тест на циркулатора
 Тест клапан 3 линии
Тест вентилатор
Aumatic Calibration

Потдръжка
Котел

Параметри конфигурация 

Параметри Газ - директен достъп до параметрите   220 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 270

Визуализации - директен достъп до параметрите   821 - 822 - 824 - 825 - 827 - 830 - 831 - 832 - 833 - 
840 - 835

Смяна на платката на котела - директен достъп до параметрите   220 - 226 - 228 -229 - 231 - 232 - 233 - 234 - 
247 - 250 - 253 

Грешки - Дисплеят показва последните 10 грешки с индикация за кода, описание и дата.
           Натисни бутона b  за да прегледате грешките.

User
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Автоматина калибровка
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.

ВЪВЕЖДАНЕ НА КОД ЗА ДОСТЪП
завъртете кодиращото устройство в посока на чсовниковата 
стрелка за да изберете 234 и натиснете бутона MEnu

ПЪЛНО МЕНЮ

0 МРЕЖА

0. 2 МРЕЖА BUS 

0. 2. 0 Актуална Мрежа Bus Котел

0. 4 DISPLAY

0. 4. 0 Настройка на зана от 
дисплея

от 1 до 3 1

0. 4. 2 Деактивиране бутон AUTO 0 = бутон АВТО 
активен
1 = бутон Авто 
неактивен

0

2 НАСТРОЙКА НА ПАРАМЕТРИТЕ НА КОТЕЛА

2. 0 REGLAGE GENERAL

2. 0. 0 Настройка на мпературата 
на  Топлата вода
GENUS ONE

от 36 до 60 °C

Настройка на мпературата 
на  Топлата вода
GENUS ONE SYSTEM

от 40 до 60 °C

регулиране данни бутони 2
2. 0. 1 DHW Pre-Heating 0= OFF

1 = ON
ЗАПАЗЕНО ЗА СЛУЖБАТА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА 
Само в случай на смяна на електронната платка

2. 0. 1 Gas Type 0 = Natural gas
1 = LPG
2 = Air propaned (IT)
3 = GPO (FR)

ЗАПАЗЕНО ЗА СЛУЖБАТА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

2. 2 ОБЩА НАСТРОЙКА НА КОТЕЛА

2. 2. 0 Бавно запалване от 0 до 100 60
ЗАПАЗЕНО ЗА СЛУЖБАТА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

2. 2. 1 <Отсъства>
2. 2. 3 Избор на термостата за 

подовото отопление или 
на Термостата за околна 
среда на зона 2

0 = Безопасна 
температура на 
пода
1 = Температура на 
околната среда на 
зона 2

1

2. 2. 4 Терморегулация 0= неналична  
1= налична

Възможно е активиране на ерморегулация 
натискайки  бутон АВТО

2. 2. 5 Закъснение при 
запалване на отоплението

0 = Дезактивирано
1 = 10 секунди
2 = 90 секунди
3 = 210 секунди

0

Активира се само при наличие на интерфейс за зона 
2 (опция)
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2. 2. 8 Версия на котела
GENUS PREMIUM EVO
НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРОМЕНИ

от 0 до 5 0

Версия бойлер 
GENUS PREMIUM EVO 
SYSTEM
НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРОМЕНИ 
Внимание! Промяна 
от 1 до 2 в случай на 
свързване към външен 
резервоар за гореща вода 
с термостат. 

от 0 до 5 
1 = Акумулиране
Ext чрез сонда NTC 
2 = Акумулиране
Ext чрез Термостат 

1

ЗАПАЗЕНО ЗА СЛУЖБАТА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА 
Само в случай на смяна на електронната платка 

2. 2. 9 Избор на номинална 
мощност на котела от 12 до 35

ЗАПАЗЕНО ЗА СЛУЖБАТА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА 
Само в случай на смяна на електронната платка 

2. 3 ПАРАМЕТЪР ОТОПЛЕНИЕ- ЧАСТ 1

2. 3. 0 <Отсъства>
2. 3. 1 Настройка на максимална 

мощност на отоплението
от 0 до 100

виж таблицата за регулиране на газа - параграф 
Включване в действие

2. 3. 2 Макс. мощност топла вода
НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРОМЕНИ

от 0 до 100 (%)

ЗАПАЗЕНО ЗА СЛУЖБАТА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА 
Само в случай на смяна на електронната платка 

2. 3. 3 Мин. мощност
НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРОМЕНИ

от 0 до 100 (%)

ЗАПАЗЕНО ЗА СЛУЖБАТА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА 
Само в случай на смяна на електронната платка 

2. 3. 4 Макс. мощност отопление
НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРОМЕНИ

от 0 до 100 (%)

ЗАПАЗЕНО ЗА СЛУЖБАТА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА 
Само в случай на смяна на електронната платка 

2. 3. 5 Избор на вид закъснение 
на запалването при 
отопление

0 = Ръчно
1 = автоматично

1

виж параграфа Настройка на газа
2. 3. 6 Настройка на 

продължителността 
на закъснението в 
запалването при 
отопление

от 0 до 7 минути 3

2. 3. 7 Последваща циркулация 
на водата при отопление

от 0 до 15 минути 
(или постоянна)

3

2. 3. 8 <Отсъства>
2. 3. 9 <Отсъства>
2. 4 ПАРАМЕТЪР ОТОПЛЕНИЕ ЧАСТ 2

2. 4. 0 <Отсъства>
2. 4. 1 Настройка на налягането 

в отоплителната 
инсталация за подаване 
на сигнал с изискване за 
напълване

от 4 до 8
(0,x bar)

6

Ако налягането спадне до предупредителни 
стойности, котелът ще сигнализира предупреждение 
за повреда. 1Р4 за недостатъчна циркулация, на 
дисплея се показва изискване за напълване.

2. 4. 2 <Отсъства>

User
Sticky Note
Тип Газ
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0= Природен газ1= Пропан бутан2= Въздушен пропан (само Италия)3= GPO (Франция)
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2. 4. 3 Вентилация след 
подаване на заявка за 
отопление

0 = OFF (OPRIT)
1 = ON (PORNIT)

0

2. 4. 4 Задаване на времетраене 
след увеличаване 
на температурата за 
отопление

от 0 до 60 минути

активира се само с TA On/Off и с активиране на 
терморегулацията (параметър 421 или 521 = 01).
Този параметър позволява за де определи времето 
за изчакване преди автоматичното увеличаване на 
изходната температура, изчислена на стъпки от по 
4°C (max 12°C). Ако параметърът остане със стойност 
00, тази функция е неактивна.

2. 4. 5 Макс. скорост на 
Циркулатора

от 75 до 100 (%)

2. 4. 6 Мин. скорост на 
Циркулатора

от 40 до 100 (%)

2. 4. 7 Индикация на устройство 
за налягане на 
отоплителната инсталация

0 = само датчик за 
        температура
1 = пресостат на 
       минимум
2 = датчик за 
налягане

2

ЗАПАЗЕНО ЗА СЛУЖБАТА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА 
Само в случай на смяна на електронната платка

2. 4. 9 
 
 

Корекция на външната 
температура

от -3 до +3 °C

ЗАПАЗЕНО ЗА СЛУЖБАТА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА 
Само в случай на смяна на електронната платка

2. 5 ПАРАМЕТЪР ВОДА ЗА ДОМАКИНСКИ НУЖДИ
GENUS PREMIUM  EVO SYSTEM - Активна при котел, 
свързан
към външен бойлер със сонда NTC.

2. 5. 0 Функция КОМФОРТ 0 = Дезактивирана
1 = със зададено 
време
2 = винаги активна

0

Зададено време = активира се за 30  минути след 
черпене на вода за домакински нужди
Уредът позволява да се повиши комфортното 
подаване на топла вода за домакински нужди чрез 
функцията “КОМФОРТ”.
Тази функция поддържа желаната температура 
във вторичния смесител в течение на период на 
бездействие на котела. Когато функцията е активна, 
на дисплея се изписва КОМФОРТ

2. 5. 1 Закъснение на 
запалването при 
неактивиран цикъл - 
комфорт

от 0 до 120 минути 0

2. 5. 2 Закъснение в задействане 
на подаването на топла 
вода

от 5 до 200 (от 0,5 
до 20 секунди)

5

Предотвратяване на резки промени
2. 5. 3 Загасяване на горелката 

при режим топлене на 
вода за домакински нужди

0 = мярка против 
котлен камък 
(спиране при > 67°C)
1 = + 4°C / астройка

0
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2. 5. 4 Циркулация на вода 
и вентилация след 
черпане на топла вода за 
домакински нужди

0 = OFF 
1 = ON 

0

OFF = 3 минути циркулация и вентилация след 
черпане на вода за домакински нужди ако отчетената 
температура на котела го изисква.
ON = винаги активна за 3 минути циркулация и 
вентилация след черпане на вода за домакински 
нужди.

2. 5. 5 Задаване на време при 
затоплянето на вода за 
домакински нужди

от 0 до 60 минути 0

2. 5. 7 Функция срещу бактерии, 
предизвикващи „болестта 
на легионерите“ 

0 = OFF (ИЗКЛ.) 
1 = ON (ВКЛ.) 

GENUS PREMIUM EVO SYSTEM  - Активна при котел, 
свързан към външен бойлер със сонда NTC.
Тази функция предпазва от образуване 
на аеробни бактерии, предизвикващи 
„болестта на легионерите“, които понякога се 
размножават в тръбопроводите и в бойлерите 
при температури между 20 и 40°C. The function 
is activated each time the boiler is supplied 
electrically and in any case every 30 days (if the 
temperature does not exceed 59 ° C), bringing the 
water temperature to 60 ° C for one hour. When 
the function is active the display shows: Thermal 
Cleanse in Progress

2. 5. 8 Честота антилегионела от 24 до 480 (час)

2. 5. 9 Целева температура 
антилегионела

от 60 до 70 (°C)

2. 6 РЪЧНИ ОПЕРАЦИИ

2. 6. 0 Ръчна активация 0 = OFF
1 = ON

0

2. 6. 1 Форсиране на помпата на 
котела

0 = OFF
1 = ON

0

2. 6. 2 Форсиране на 
вентилатора

0 = OFF
1 = ON

0

2. 6. 3 Форсиране на 
отклоняващия 

0 = топла вода
клапан
1 =  отопление

0

2. 7 UTILITAIRES

2. 7. 0 Функция тест - 0 = OFF
1 = ON

Натисни бутона b > за да изберете ON и натиснете 
ОК. Котелът отива на макс. мощност отопление.
Завъртайки кодификатора е въдможно да изберете 
макс. мощност на санитарна вода или мин. мощност.
Възможно е да активирате Функция Коминочистач, 
натискайки Reset за 10 сек.

2. 7. 1 Цикъл почистване 0 = OFF
1 = ON

Натисни бутона b >,  за да изберете ON и натиснете ОК.
Възможно е да активирате Цикъл Обезвъздушаване, 
натискайки за 5 сек. Esc

2. 7. 2 Automatic calibration 0 = OFF
1 = ON

ЗАПАЗЕНО ЗА СЛУЖБАТА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
see paragraph Automatic Calibration and 
Combustion checking procedure
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User
Sticky Note
Функцията се активира всеки път , когато котела се захрани електрически и във всеки случай на всеки 30 дена(ако температурата не е надвишавала 59градуса), затопляйки водата до 60 градусаза 1 час. КОгато функцията е активна , дисплеят изписва" Термично почистване в прогрес"

User
Sticky Note
Автоматина калибровка

User
Sticky Note
вижте параграф "Автоматична калибровка" и "Процедура за проверка на горенето"
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2. 8 МЕНЮ RESET 2

2. 8. 0 Възстановяване в  
втоматичен режим на 
заводските настройки на 
меню 2

Нулиране
OK = да
ESC = не

За нулиране на всички параметри на заводската 
настройка, натиснете бутона OK

4 ПАРАМЕТЪР ЗОНА 1

4. 0 НАГЛАСЯВАНЕ НА ЗОНА 1

4. 0. 2 Настройка фиксирана
температура на отопление

0 = от 20 до 45°C 
(ниска температура)

20

от 35 до 85°C 
(висока температура)

70

4. 2 НАСТРОЙКА НА ЗОНА 1

4. 2. 0 Настройка на стойността 
на температурата на 
отоплителната инсталация

0 = от 20 до 45°C 
(ниска температура)
1 = от 35 до 85°C 
(висока температура)

1

прави се избор в зависимост от вида на 
инсталацията

4. 2. 1 Избор на вида на основната 
терморегулация в 
зависимост от свързаните 
периферни устройства

За активиране на 
т е р м о р е г у л а ц и я т а , 
натиснете бурона AUTO. 
Дисплеят извежда 
символа  

0 = постоянна 
температура на 
изхода
1 = устройство
 On/Off
2 = само датчик за 
околната среда
3 = само датчик за 
външната среда
4 = датчик за 
вътрешна + датчик 
за външна среда

1

4. 2. 2 Стръмнина от 0.2 до 0.8
(ниска температура)

0.6

от 1.0 до 3.5
(висока температура)

1.5
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valeur de consigne

températue ambiante
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5 0 -5 -10 -15 -20 °C

външна температура
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При употреба на датчика за външна среда, котелът 
изчислява най-подходящата темпратура на изхода, 
вземайки предвид външната температура и вида на 
инсталацията.
Видът на кривата трябва да бъде избран в 
зависимост от вида на излъчващото топлина тяло на 
инсталацията и от топлоизолацията на жилището.
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4. 2. 3 Паралелно изместване 
на кривата на 
терморегулация

от -7 до +7
(ниска температура)

0

от -14  до +14
(висока температура)

0

За да нагласите термичната крива към изискванията 
на инсталацията може да изместите паралелно 
кривата, така че да промените изчислената стартова 
температура, като така променяте е температурата 
на околната среда.
Достигайки до параметъра и натисни бутона b > 
може да се премести успоредно кривата. Стойността 
на преместването се разчита на дисплея от -14 до 
+14 за инсталации на висока температура или от -7 
до +7 за инсталации на ниска температура.
Всяка стъпка отговаря на едно повишение/
намаление с 1°C на температурата.

4. 2. 4 Компенсация от 0 до + 20 20
ако настройката е = 0, температурата, отчетена от 
датчика за околна среда, не влияе на изчислението 
за настройка. 
Ако настройката е = 20, отчетената температура има 
най-голямо влияние върху настройката.

4. 2. 5 Настройка на максимална 
температура за отопление 
на зона 1

от 35 до + 85 °C
(ако параметър 420 = 1)

85

от 20 до + 45 °C
(ако параметър 420 = 0)

45

4. 2. 6 Настройка на минимална 
температура за отопление 
на зона 1

от 35 до + 85 °C
(ако параметър 420 = 1)

35

от 20 до + 45 °C
(ако параметър 420 = 0)

20

4. 3 ДИАГНОЗА

4. 3. 4 Статус на задание за 
отопление на зона 1  

0 = OFF
1 = ON

5 ПАРАМЕТЪР ЗОНА 2

5. 0 НАГЛАСЯВАНЕ НА ЗОНА 2

5. 0. 2 Настройка фиксирана
температура на отопление

0 = от 20 до 45°C 
(ниска температура)

20

от 35 до 85°C 
(висока температура)

70

5. 2 НАСТРОЙКА ЗОНА 2

5. 2. 0 Настройка на стойността 
на температурата на 
отоплителната инсталация

0 = от 20 до 45°C 
(ниска температура)
1 = от 35 до 85°C 
(висока температура)

1

избира се в зависимост от типа инсталация
5. 2. 1 Избор на основен вид 

терморегулация в 
зависимост от свързаните 
периферни устройства

За активиране на 
т е р м о р е г у л а ц и я т а , 
натиснете бурона AUTO. 
Дисплеят извежда 
символа  

0 = постоянна 
температура на 
изхода
1 = устройство On/
Off
2 = само датчик 
околна среда
3 = само датчик 
външна среда
4 = вътрешен 
датчик + външен 
датчик

0
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5. 2. 2 Стръмнина от 0.2 до 0.8
(ниска температура)

0.6

от 1.0 до 3.5
(висока температура)

1.5

виж кривата на предишната страница
При използване на датчик за външната среда, 
котелът изчислява най-подходящата температура на 
изхода, настроена с оглед на външната температура 
и на типа инсталация.
Видът на кривата трябва да се избере в зависимост 
от вида на излъчващото тяло на инсталацията и на 
термоизолацията на жилището.

5. 2. 3 Паралелно изместване 
на кривата на 
терморегулация

от -7 до +7
(ниска температура)

0

от -14  до +14
(висока температура)

0

За нагаждане на термичната крива към изискванията 
на инсталацията е възможно кривата да се измести 
паралелно, така че да се промени изчислената 
температура на изхода и, следователно, 
температурата на околната среда.
Достигайки до параметъра и натисни бутона b > 
може да се премести успоредно кривата. Стойността 
на преместването се разчита на дисплея от -14 до 
+14 за инсталации на висока температура или от -7 
до +7 за инсталации на ниска температура.
Всяка стъпка отговаря на едно повишение/
намаление с 1°C на температурата.

5. 2. 4 Компенсация от 0 до + 20 20
ако настройката е = 0, температурата, отчетена от 
датчика за околна среда, не дава отражение върху 
изчислението за настройка. Ако настройката е = 
20, отчетената температура повлиява в най-голяма 
степен настройката.

5. 2. 5 Настройка на максимална 
температура на отопление 
за зона 2

от 35 до + 85 °C
(ако параметър 420 = 1)

85

от 20 до + 45 °C
(ако параметър 420 = 0)

45

5. 2. 6 Настройка на минимална 
температура на отопление 
за зона 2

от 35 до + 85 °C
(ако параметър 420 = 1)

35

от 20 до + 45 °C
(ако параметър 420 = 0)

20

5. 3 ДИАГНОЗА

5. 3. 4 Статус на задание за 
отопление на зона 2 

0 = OFF
1 = ON

6 ПАРАМЕТЪР ЗОНА 3

6. 0 НАГЛАСЯВАНЕ НА ЗОНА 3

6. 0. 2 Настройка фиксирана
температура на отопление

0 = от 20 до 45°C 
(ниска температура)

20

от 35 до 85°C 
(висока температура)

70

6. 2 НАСТРОЙКА ЗОНА 3

6. 2. 0 Настройка на стойността 
на температурата на 
отоплителната инсталация

0 = от 20 до 45°C 
(ниска температура)
1 = от 35 до 85°C
 (висока температура)

1

избира се в зависимост от типа инсталация
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6. 2. 1 Избор на основен вид 
терморегулация в 
зависимост от свързаните 
периферни устройства

За активиране на 
т е р м о р е г у л а ц и я т а , 
натиснете бурона AUTO. 
Дисплеят извежда 
символа  

0 = постоянна 
температура на 
изхода
1 = устройство On/
Off
2 = само датчик 
околна среда
3 = само датчик 
външна среда
4 = вътрешен 
датчик + външен 
датчик

0

6. 2. 2 Стръмнина от 0.2 до 0.8
(ниска температура)

0.6

от 1.0 до 3.5
(висока температура)

1.5

виж кривата на предишната страница
При използване на датчик за външната среда, 
котелът изчислява най-подходящата температура на 
изхода, настроена с оглед на външната температура 
и на типа инсталация.
Видът на кривата трябва да се избере в зависимост 
от вида на излъчващото тяло на инсталацията и на 
термоизолацията на жилището.

6. 2. 3 Паралелно изместване 
на кривата на 
терморегулация

от -7 до +7
(ниска температура)

0

от -14  до +14
(висока температура)

0

За нагаждане на термичната крива към изискванията 
на инсталацията е възможно кривата да се измести 
паралелно, така че да се промени изчислената 
температура на изхода и, следователно, 
температурата на околната среда.
Достигайки до параметъра и натисни бутона b > 
може да се премести успоредно кривата. Стойността 
на преместването се разчита на дисплея от -14 до 
+14 за инсталации на висока температура или от -7 
до +7 за инсталации на ниска температура.
Всяка стъпка отговаря на едно повишение/
намаление с 1°C на температурата.

6. 2. 4 Компенсация от 0 до + 20 20
ако настройката е = 0, температурата, отчетена от 
датчика за околна среда, не дава отражение върху 
изчислението за настройка. Ако настройката е = 
20, отчетената температура повлиява в най-голяма 
степен настройката.

6. 2. 5 Настройка на максимална 
температура на отопление 
за зона 3

от 35 до + 85 °C
(ако параметър 
420 = 1)

85

от 20 до + 45 °C
(ако параметър 
420 = 0)

45

6. 2. 6 Настройка на минимална 
температура на отопление 
за зона 3

от 35 до + 85 °C
(ако параметър 
420 = 1)

35

от 20 до + 45 °C
(ако параметър 
420 = 0)

20

6. 3 ДИАГНОЗА

6. 3. 4 Статус на задание за 
отопление на зона 3

0 = OFF
1 = ON
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8 ПАРАМЕТЪР ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

8. 0 СТАТИСТИКА 1

8. 0. 0 Diverter valve cycles No. (n x10)

8. 0. 1 Time of circulator on (h x10)

8. 0. 2 Boiler circulator cycles No. (n x10)

8. 0. 3 Boiler Life Time (h x10)

8. 0. 4 Time of fan ON (h x10)

8. 0. 5 Fan cycles No. (n x10)

8. 0. 6 CH flame detection No. (n x10)

8. 0. 7 DHW flame detection No. (n x10)

8. 1 СТАТИСТИКА 2

8. 1. 0 Брой часове на действие на горелката в режим 
отопление (h/10)

8. 1. 1 Брой часове на действие на горелката в режим 
топлене на вода за домакински нужди (h/10)

8. 1. 2 Брой откъсвания на пламъка (nr/10)
8. 1. 3 Брой цикли за запалване (nr/10)
8. 1. 4 Средна продълкжителност на заявките за отопление 

(минути)
8. 2 КОТЕЛ

8. 2. 0 <Отсъства >
8. 2. 1 Състояние на вентилатора 0 = OFF

1 = ON
8. 2. 2 Скорост на вентилатора (x100)rpm
8. 2 3 <Отсъства >

8. 2. 4 Положение на 
разпределителния клапан

Топла вода - 
Отопление

8. 2. 5 Расход горячей воды л/мин
8. 2. 6 <Отсъства >
8. 2. 7 Скорост на циркулярната 

помпа (%) 
от 40 до 100 %

8. 2. 8 Мощность котла
8. 3 ТЕМПЕРАТУРА НА КОТЕЛА

8. 3. 0 Настроена температура за отопление (°C)
8. 3. 1 Температура за отопление на изхода (°C)
8. 3. 2 Температура на връщащата се вода за отопление 

(°C)
8. 3. 3 Температура на топлата вода за домакински нужди 

(°C)
8. 3. 5 Температура на улице (°C)
8. 4 слънчев колектор И БАЛОН

8. 4. 0 Измеренная t в накопительном баке
8. 4. 2 Температура на входа на слънчевия колектор за 

топлене на вода за домакински нужди (°C)
активира се само при наличие на свързано 
устройство за слънчево отопление

8. 5 СЕРВИЗ - ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

8. 5. 0 Настройка на останалото 
времетраене за следваща 
поддръжка

от 0 до 60 (месеца) 24

Зададени параметрите, котелът ще сигнализира на 
потребителя срока за следващата потдръжка

8. 5. 1 Хабилитация за 
предупреждение за 
поддръжка 

0 = OFF 
1 = ON 

0

8. 5. 2 Изтриване на 
съобщението за 
поддръжка

Нулиране
OK = да
ESC = не

след извършване на прегледа, настройте 
параметъра за изтриване на съобщението

8. 5. 4 Версия на хардуера на електронната платка
8. 5. 5 Версия на софтуера на електронната платка
8. 6 СПИСЪК НА ГРЕШКИТЕ

8. 6. 0 10 последни грешки от Грешка 0 до 
Грешка 9

Параметърът позволява да се показват последните 
10 грешки на котела, посочвайки часа, деня, месеца 
и годината. Завъртайки кодификатора се показват в 
последователност грешките от 0 до 9.

8. 6. 1 Отмяна на списъка от 
грешки

Нулиране
OK = да
ESC = не

8. 7 СПИСЪК НА ГРЕШКИТЕ
8. 7. 4 Boiler Flowswitch 0 = OFF

1 = ON
8. 7. 5 Ionization current
8. 7. 6 Safety flame sensor 0 = Present

1 = Not present
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User
Sticky Note
Превключвател клапанови цикли (n x 10)

User
Sticky Note
Време циркулатор включен (h x 10)

User
Sticky Note
Цикли на циркулатора на котела No. ( n x 10)

User
Sticky Note
Живот на котела ( h x 10)

User
Sticky Note
Време вентилатор включен ( h x 10)

User
Sticky Note
Вентилатор цикли No. ( n x 10)

User
Sticky Note
Засичане пламък ЦО No. ( n x 10)

User
Sticky Note
Засичане пламък БГВ No. ( n x 10)

User
Sticky Note

User
Sticky Note
Превключвател на потока на котела

User
Sticky Note
Йонизиращ поток

User
Sticky Note
Сензор безопасност пламък

User
Sticky Note
0= Наличен1= Не е наличен
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Инструкции за отваряне на корпуса и проверка на възлите
Преди всяка интервенция по котела  прекъснете 
електрозахранването чрез външния биполярен ключ и 
затворете крана за газ.
За да  отворите котела е необходимо:
1.   unscrew the two screws from the front panel (a), pull the panel 

forwards and uncouple it from the upper pins (b),
2.  pivot the electronic unit by pulling it forwards (c).

  (a)

  (c)

  (b)

CAUTION!!
REMOVE ONLY THE SCREWS SHOWN
IN THE PICTURE

User
Sticky Note
1. Развийте двата винта на предния панел(а), изтеглете панела напред и го откачете от горните щифтове (b)2. Извадете електронния блок като го издърпате напред (c)

User
Sticky Note
ВНИМАНИЕ!!ПРЕМАХНЕТЕ САМО ПОКАЗАНИТЕ НА КАРТИНКАТА ВИНТОВЕ
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ПОДДРЪЖКА

Поддръжката е операция с важно значение за безопасността, 
доброто действие и дългиа живот на котела. Тя трябва 
да се извършва в съответствие с действащите правила. 
Препоръчително е да се извършва периодично анализ на 
горенето за контролиране на коефициента на полезно действие 
и на замърсяването, причинявано от котела в сравнение с 
действащите стандарти.
Преди да пристъпите към операциите по поддръжка:
-  прекъснете електрозахранването, поставяйки външния 

биполярен прекъсвач на котела на положение OFF,
-  затворете газовия кран
- затворете водния кран на отоплителната инсталация и на 

топлата вода за домакински нужди.

Общи забележки
Препоръчително е да се изършват поне веднъж в годината 
следните проверки:
1.   Проверка на херметичността на водната инсталация с 

евентуална замяна на уплътнителните елементи и проверка 
на херметичността им.

2.  Проверка на херметичността на газовата инсталация с 
евентуална замяна на уплътнителните елементи и проверка 
на херметичността им.

3.   Визуален оглед на външния вид на уреда.
4.   Визуален оглед на роренето и при необходимост - 

демонтиране и почистване на горелката и инжекторите.
5.  Почистване от окисление на датчика за разпознаване на 

пламък с помощта на шкурка.
6.  Демонтиране и почистване, ако е необходимо, на горивната 

камера.
7.  Почистване на главния обменник.
8.  Проверка на действието на системата за безопасност на 

отоплението:
 - гранична безопасна температура.
9.  Проверка на действието на системата за безопасност на 

заговата инсталация:
 - безопасност чрез отсъствие на газ или пламък (йонизация).
10.  Проверка на ефективността на производството на топла 

вода (проверка на дебита и на температурата).
11.  Обща проверка на действието на уреда.

Почистване на първичния обменник
За достъп да главния обменник трябва да се демонтира 
горелката. Той трябва да се промие с вода и почистващ препарат 
с помощта на нремтална четка. Да се изплакне с вода.

Почистване на сифона
За достъп до сифона, развийте системата за събиране на 
кондензата, разположена долу вляво. Измийте го с вода и 
почистващ препарат.
Монтирайте отново на мястото му устройството за събиране на 
кондензата.
Забележка. При продължителен престой на уреда в бездействие, 
напълвайте сифона преди запалване.
Ако не възстановите равнището на водата в сифона, може да 
възникне опасност от напълване на помещението с изгорели 
газове.

Почистване на първичния обменник
Почистване от страна на дима
До първичния обменник се достига чрез демонтиране 
на горелката. Промиването може да се извърши с вода и 
почистващ препарат с помощта на неметална четка с дълга 
дръжка; изплаква се с вода.

Почистване на сифона
До сифона се достига като се изпразни съдът с кондензат, 
разположен в ниската част. Измиването може да се извърши с 
вода и почистващ препарат.
След това, монтирайте обратно съда за събиране на кондензата 
в предназначеното за него легло.
НЕ СМЕСВАЙТЕ РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ АНТИФРИЗ.
Производителят не носи отговорност за щети, причинени на 
уреда или на инсталацията поради употреба на неподходящ 
антифриз или други вещества.

Изпразване на инсталацията за топлене на вода за 
домакински нужди
Ако съществува опасност от замръзване, инсталацията за 
топлене на вода трябва да се изпразни по следния начин:
- затворете крана за подаване на вода в инсталацията,
- отворете всички кранове за топла и студена вода,
- извършете изпразването през отворите, разположени в най-

ниската част на инсталацията (ако такива са били предвидени).

ВНИМАНИЕ
Изпразнете тези части на инсталацията, които може да съдържат 
топла вода, чрез активиране на изпразването преди да 
извършите действия върху тези чаасти.
Отстраненте отложения по частите варовик, следвайки 
указанията в листовката за безопасност на използвания за 
тази цел продукт. Извършете тази операция при отворено 
за проветрение помещение, носейки подходящо предпазно 
облекло, като внимавате да не смесвате различни продукти 
и като пазите от повреда уреда и разположените наоколо 
предмети.
След това затворете плътно отворите, които позволяват да се 
отчитат показанията за налягането или за настройката на газа.
Внимавайте дюзата да бъде подходяща за газа, който 
употребявате.
При наличие на миризма на изгоряло, на газ или дим, който 
излиза от апарата, прекъснете електрозахранването чрез 
външния биполярен прекъсвач, затворете крана, от който 
постъпва газа, отворете прозорците и се свържете с компетентен 
професионалист.

Информацуя за Потребителя
Потребителят трябва да бъде осведомен за начините на 
действие на инсталацията. По-специално, дайте му ръководство 
с указания и му обърнете внимание върху това, че то трябва да 
се пази в съседство с уреда.
Освен това, запознайте потребителя със задачите, които трябва 
да изпълнява:
- Да следи периодично за налягането на водата в инсталацията,
- Да възстановява налягането и да обезвъздушава инстацията 

ако е необходимо,
- Да настройва според указанията регулиращите устройства за 

правилна и по-икономична експлоатация на инсталацията,
- Да кара специалистите да извършват, в съответствие с 

разпоредбите, периодична поддръжка на инсталацията,
- Да не променя в никой случай настройките на захранването с 

въздух и с газ за осигуряване на горенето.
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9.  Електрически данни
10. Максимално налягане на топлата вода за домакински нужди
11.  Максимално налягане в режим отопление
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14.  Номинален калориен дебит на отоплението
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Gas

MAX MIN

Gas
mbar

mbar

1 2

5
43

6

7

19

8
9

10 11

12 14
15

16 17 18
13

20
21
22

Плочка с данни
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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
О

БЩ
И

 Б
ЕЛ

. Модел  
GENUS ONE

24 30 35
Сертификат CE (пин) 0085CR0394

Тип на котела
C13(X)-C23-C33(X)-C43(X)-C53(X)-C63(X)

C83(X)-C93(X) B23-B23P-B33

ЕН
ЕР

ГЕ
ТИ

Ч
Н

И
 Х

А
РА

К
ТЕ

РИ
С

ТИ
КИ

Номинален калориен дебит max/min (Hi) Qn кВт 22,0 / 2.5 28.0 / 3.0 31.0 / 3.5
Номинален калориен дебит max/min (Hs) Qn кВт 24.4 / 2.8 31.1 / 3.0 34.4 / 3.9
Номинален калориен дебит на водата за домакински нужди max/min (Pci)    
Qn кВт 26,0 / 2.5 30.0 / 3.0 34.5 / 3.5
Номинален калориен дебит на водата за домакински нужди max/min (Pcs)           
Qn кВт 28.9 / 2.8 33.3 / 3.3 38.3 / 3.9

Полезна мощност max/min (80°C-60°C) Pn кВт 21.5 / 2.3 27.5 / 2.8 30.3 / 3.3
Полезна мощност max/min (50°C-30°C) Pn кВт 23.6 / 2.6 30.3 / 3.1 33.5 / 3.6
Полезна мощност max/min на топленето на вода за домакински нужди Pn кВт 24.9 / 2.4 28.7 / 2.9 33.1 / 3.4
Коефициент на полезно действие на горенето (при дима) % 97,4 97.8 97.8
Коефициент на полезно действие при 
номиналния калориен дебит (60/80°C) % 97.7 / 87.9 98.4 / 88.6 97.7 / 88.0

Коефициент на полезно действие при номиналния калориен  дебит (30/50°C) % 107.4 / 96.7 108.3 / 97.5 108.0 / 97.2
Коефициент на полезно действие при 30 % à 30°C % 109.8 / 98.9 109.5 / 98.6 109.5 / 98.6
Коефициент на полезно действие при номиналния
 калориен дебит (60/80°C) % 91.1 / 82,0 93.0 / 83.8 93.5 / 84.2

Звезди на Коефициент на полезно действие (dir. 92/42/EEC) звезди ★★★★

Загуба на равнището на дима горелка в действие % 2,6 2.2 2.2

ЕМ
И

С
И

И

Разполагаемо налягане на въздуха Па 100 100 100
Клас Nox клас 5
Температура на дима (G20) (80°C-60°C) °C 70 66 66
Съдържание на CO2 (G20) (80°C-60°C) % 8.8 8.8 8.8
Съдържание на CO (0%O2) (80°C-60°C) млн-1 80.1 102.2 98.8
Съдържание на O2 (G20) (80°C-60°C) % 5.4 3.8 4.5
Максимален дебит на дима (G20) (80°C-60°C) кг / ч 44.9 47.6 55.7
Излишък от въздух (80°C-60°C) % 34 22 27

О
ТО

П
Л

И
ТЕ

Л
Н

А
 

И
Н

С
ТА

Л
А

Ц
И

Я

Налягане от издуването в съда за разширяване бар 1
Максимално налягане за отопление бар 3
Обем на съда за разширяване л 8
Температура за отопление min/max 
(диапазон на високите температури)

°C 35 / 82

Температура за отопление min/max 
(диапазон на ниските температури)

°C 20 / 45

И
Н

С
ТА

Л
А

Ц
И

Я 
ЗА

 Т
О

П
Л

А
 

ВО
Д

А

Температура на водата за домакински нужди min/max °C 36 / 60
Специфичен дебит при режим вода за домакински нужди (∆T=30°C)  l/min 12.8 14.3 16.5
Количество на топлата вода ∆T=25°C l/min 15.4 17.2 19.8
Количество на топлата вода ∆T=35°C l/min 11.0 12.3 14.1
 Звезда комфорт вода за домакински нужди (EN13203) звезди ★★★

Минимален дебит на топлата вода l/min 2 2 2
Налягане на водата за домакински нужди max/min бар 7.0 / 0.2

ЕЛ
ЕК

ТР
И

ЧЕ
СК

О

Напрежение/честота на електрозахранването V/Hz 230 / 50
Обща потребявана електрическа мощност W 80 91 82
Индексът за енергийна ефективност на  циркулационна помпа EEI ≤ 0.23
Минимална работна температура на околната среда °C +5
Равнище на защита на електрическата инсталация IP X5D
Тегло kg 29,7 32,3 34,6
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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
О

БЩ
И

 Б
ЕЛ

. Модел  
GENUS ONE SYSTEM

12 18 24 30 35
Сертификат CE (пин) 0085CR0394

Тип на котела
C13(X)-C23-C33(X)-C43(X)-C53(X)-C63(X)C83(X)-

C93(X) B23-B23P-B33

ЕН
ЕР

ГЕ
ТИ

Ч
Н

И
 Х

А
РА

К
ТЕ

РИ
С

ТИ
КИ

Номинален калориен дебит max/min (Hi) Qn кВт 12.0 / 2.5 18.0 / 2.5 22.0 / 2.5 28.0 / 3.0 31.0 / 3.5

Номинален калориен дебит max/min (Hs) Qn кВт 13.3 / 2.8 20.0 / 2.8 24.4 / 2.8 31.1 / 3.0 34.4 / 3.9
Номинален калориен дебит на водата за домакински нужди max/
min (Pci)    Qn кВт 12.0 / 2.5 18.0 / 2.5 26,0 / 2.5 30.0 / 3.0 34.5 / 3.5

Номинален калориен дебит на водата за домакински нужди max/
min (Pcs)           Qn кВт 13.3 / 2.8 20.0 / 2.8 28.9 / 2.8 33.3 / 3.3 38.3 / 3.9

Полезна мощност max/min (80°C-60°C) Pn кВт 11.8 / 2.3 17.5 / 2.3 21.5 / 2.3 27.5 / 2.8 30.3 / 3.3

Полезна мощност max/min (50°C-30°C) Pn кВт 13.0 / 2.6 19.5 / 2.6 23.6 / 2.6 30.3 / 3.1 33.5 / 3.6
Полезна мощност max/min на топленето на вода за домакински 
нужди Pn кВт 11.5 / 2.6 17.3 / 2.3 24.9 / 2.4 28.7 / 2.9 33.1 / 3.4

Коефициент на полезно действие на горенето (при дима) % 98.2 97.9 97,4 97.8 97.8
Коефициент на полезно действие при 
номиналния калориен дебит (60/80°C) % 98.2 / 88.4 97.4 / 87.7 97.7 / 87.9 98.4 / 88.6 97.7 / 88.0

Коефициент на полезно действие при номиналния калориен  
дебит (30/50°C) % 108.4 / 97.6 108.1 / 97.4 107.4 / 96.7 108.3 / 97.5 108.0 / 97.2

Коефициент на полезно действие при 30 % à 30°C % 109.3 / 98.4 109.6 / 98.7 109.8 / 98.9 109.5 / 98.6 109.5 / 98.6
Коефициент на полезно действие при номиналния
 калориен дебит (60/80°C) % 92.8 / 83.6 91.9 / 82.9 91.1 / 82.0 93.0 / 83.8 93.5 / 84.2

Звезди на Коефициент на полезно действие (dir. 92/42/EEC) звезди ★★★★

Загуба на равнището на дима горелка в действие % 1.8 2.1 2.6 2.2 2.2

ЕМ
И

С
И

И

Разполагаемо налягане на въздуха Па 100 100 100 100 100

Клас Nox клас 5

Температура на дима (G20) (80°C-60°C) °C 56 62 70 66 66

Съдържание на CO2 (G20) (80°C-60°C) % 8,8 8,8 8.8 8.8 8.8

Съдържание на CO (0%O2) (80°C-60°C) млн-1 39.2 63,.5 80.1 102.2 98.8

Съдържание на O2 (G20) (80°C-60°C) % 5.1 5.4 5.4 3.8 4.5

Максимален дебит на дима (G20) (80°C-60°C) кг / ч 20.5 31.3 44.9 47.6 55.7

Излишък от въздух (80°C-60°C) % 32 34 34 22 27

О
ТО

П
Л

И
ТЕ

Л
Н

А
 

И
Н

С
ТА

Л
А

Ц
И

Я

Налягане от издуването в съда за разширяване бар 1

Максимално налягане за отопление бар 3

Обем на съда за разширяване л 8
Температура за отопление min/max 
(диапазон на високите температури)

°C 35 / 82

Температура за отопление min/max 
(диапазон на ниските температури)

°C 20 / 45

И
Н

С
ТА

Л
А

Ц
И

Я 
ЗА

 Т
О

П
Л

А
 

ВО
Д

А

Температура на водата за домакински нужди min/max °C 40 / 60

ЕЛ
ЕК

ТР
И

ЧЕ
СК

О

Напрежение/честота на електрозахранването V/Hz 230 / 50

Обща потребявана електрическа мощност W 67 61 80 91 82

Индексът за енергийна ефективност на  циркулационна помпа EEI ≤ 0.23
Минимална работна температура на околната среда °C +5

Равнище на защита на електрическата инсталация IP X5D

Тегло kg 29,7 29,7 29,7 32,3 34,6
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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Модел: GENUS ONE 24 30 35
Модел: GENUS ONE SYSTEM 12 18 24 30 35

Кондензационен котел да/не да да да
да да да да да

Нискотемпературен котел да/не да да да
да да да да да

Котел B1 да/не не не не
не не не не не

Отоплителен когенерационен агрегат да/не не не не
не не не не не

Комбиниран топлоизточник за отопление и БГВ да/не да да да
не не не не не

Координати за връзка 
Наименование и адрес на производителя или на упълномощения от него представител

ARISTON THERMO S.p.A.
Viale A. Merloni 45 60044 FABRIANO AN - ITALIA

ErP ОТОПЛИТЕЛНА
Номинална топлинна мощност Pn kW 12 18 22 28 31
Генерирана полезна топлинна мощност при номинална 
топлинна мощност и високотемпературен режим P4

kW 12.0 18.0 22.0 28.0 31.0

Генерирана полезна топлинна мощност при 30 % от 
номиналната топлинна мощност и нискотемпературен режим 
(температура на връщане 30°C) P1

kW 3.6 5.4 6.6 8.4 9.3

Сезонна енергийна ефективност при отопление ηs % 93 93 94 94 94
Коефициент на полезно действие при номинална топлинна 
мощност и високотемпературен режим (60-80°C) η4

% 88.4 88.7 87.9 88.6 88.0

Коефициент на полезно действие при 30 % от номиналната 
топлинна мощност и нискотемпературен режим  
(температура на връщане 30°C) η1

% 98.4 98.7 97.3 98.6 98.6

ErP  ТОПЛА ВОДА

Обявен товаров профил
XL XL XXL

Енергийна ефективност при подгряване на вода  ηwh %
86 85 86

Дневно електропотребление  Qelec kWh
0.220 0.220 0.230

Дневно потребление на гориво  Qfuel kWh
22.340 22.770 28.460

СПОМАГАТЕЛНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ
При пълен товар elmax kW 0,023 0,015 0,033 0,042 0,042
При частичен товар elmin kW 0,013 0,010 0,014 0,014 0,014
В режим на готовност  PSB kW 0,005 0,006 0,006 0,005 0,005
ДРУГИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Топлинни загуби в режим на готовност Pstby kW 0,040 0,040 0.040 0.0045 0.046
Консумирана мощност на запалителната горелка Pign kW 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ниво на шума (вътре) LWA dB 48 50 51 54 51
Емисии на азотни окиси NOx mg/kWh 32 31 36 33 35

ErP - EU 813/2013
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ПРОДУКТОВ ФИШ- EU 811/2013

Търговска марка

Модела  GENUS ONE

24 EU 30 EU 35 EU

Обявен товаров профил - XL XL XXL

Класът на сезонна отоплителна енергийна ефективност  A  A  A
Клас на енергийна ефективност  при подгряване на вода  A  A  A
Номинална топлинна мощност  Pn kW 22 28 31

Годишно потребление на енергия QHE GJ 38 48 54

Годишно потребление на електроенергия  AEC kWh 49 49 50

Годишно потребление на гориво  AFC GJ 18 18 23

Сезонна енергийна ефективност при отопление ηs % 94 94 94

Енергийна ефективност при подгряване на вода  ηwh % 86 85 86

Ниво на шума (вътре) LWA dB 51 54 51

ПРОДУКТОВ ФИШ- EU 811/2013

Търговска марка

Μοντέλο:  GENUS ONE SYSTEM
12 18 24 30 35

Класът на сезонна отоплителна енергийна ефективност  A  A  A  A  A
Номинална топлинна мощност  Pn kW 12 18 22 28 31

Годишно потребление на енергия QHE GJ 23 32 38 48 54
Сезонна енергийна ефективност при отопление ηs % 93 93 94 94 94
Ниво на шума (вътре) LWA dB 48 50 51 54 51
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Етикетът трябва да съдържа следната информация:
1.  наименование или търговска марка на търговеца и/или доставчика;
2.  идентификатор на модела на търговеца и/или доставчика;
3.  клас на сезонна отоплителна енергийна ефективност за 

отоплителния топлоизточник, вече завършената;
4. клас на енергийна ефективност при подгряване на вода на 

комбинирания топлоизточник, вече завършената;

5.  индикация дали  в комплекта от комбиниран топлоизточник, 
регулатор на температурата и слънчево съоръжение може да 
бъде включен слънчев колектор, топлоакумулиращ резервоар 
за гореща вода, регулатор на температурата и/или допълнителен 
топлоизточник;

6.  клас на сезонна отоплителна енергийна ефективност на комплекта 
от отоплителен топлоизточник, регулатор на температурата и 
слънчево съоръжение, определен в съответствие с  Фигура 1 на 
следващите страници.

 Върхът на стрелката, която съдържа означението на класа на сезонна 
отоплителна енергийна ефективност на комплекта от отоплителен 
топлоизточник, регулатор на температурата и слънчево топлинно 
съоръжение, трябва да бъде разположен на същата височина като 
върха на стрелката, изразяваща съответния клас на енергийна 
ефективност;  

7.  клас на енергийната ефективност при подгряване на вода 
на комплекта от комбиниран топлоизточник, регулатор на 
температурата и слънчево съоръжение,, определен в съответствие 
с  Фигура 1 на следващите страници.

 върхът на стрелката, която съдържа означението на класа на 
енергийна ефективност при подгряване на вода на комплекта от 
комбиниран топлоизточник, регулатор на температурата и слънчево 
съоръжение, трябва да бъде разположен на същата височина като 
върха на стрелката, изразяваща съответния клас на енергийна 
ефективност.

1

1

2

2

3 6

5

3

4

5

6

7

Инструкции за попълване на фишът за комплекти 
от отоплителен топлоизточник (или комбиниран 
топлоизточник), регулатор на температурата и слънчево 
съоръжение съдържа елементите.

КОМПЛЕКТИ ОТ КОМБИНИРАН ТОПЛОИЗТОЧНИК, РЕГУЛАТОР НА 
ТЕМПЕРАТУРАТА И СЛЪНЧЕВО СЪОРЪЖЕНИЕ.
Фишът за комплекти от комбиниран топлоизточник, регулатор на 
температурата и слънчево съдържа елементите, определени в букви а) 
и б):
a) елементите, определени съответно във фигура 1, за оценка на 

сезонната отоплителна енергийна ефективност на комплект от 
комбиниран топлоизточник, регулатор на температурата и слънчево 
съоръжение, включително следната информация:
- I: стойността на сезонната отоплителна енергийна ефективност 

на приоритетно използвания комбиниран топлоизточник, 
изразена в %;

- II: тегловният коефициент за претегляне на топлинната мощност, 
произведена от приоритетно използвания и от допълнителния 
подгревател на даден комплект (виждам ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ 
(ЕС) № 811/2013 НА КОМИСИЯТА - ПРИЛОЖЕНИЕ  IV - 6.a);

- III: стойността на математическия израз: 294/(11 · Prated, където 
Prated е свързана с приоритетно използвания комбиниран 
топлоизточник;

- IV:  стойността на математическия израз 115/(11 · Prated), където 
Prated е свързана с приоритетно използвания комбиниран 
топлоизточник;

в допълнение, за приоритетно използвани комбинирани термопомпени 
агрегати:

- V:  стойността на разликата между сезонната отоплителна 
енергийна ефективност при средни и тази при по- студени 
климатични условия, изразена в %;

- VI:  стойността на разликата между сезонната отоплителна 
енергийна ефективност при по-топли климатични условия и 
тази при средни климатични условия, изразена в %;
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Фигура 1

Ceзoннa отоплителна енеpгийнa eфeктивотс

Peгyлaтоp нa тeмпeрaтypaтa 
Oт фишa нa peгyлaторa нa тeмпeрaтypaтa 

Допълнитeлeн kотeл 
Oт фишa нa kотeлa

(                    - ‘I’ ) x 0,1 =    

Cезоннa отоплителнa ефeктивност (в %)

Kлaс
I = 1%, II = 2%, III = 1,5%, IV = 2%, 
V = 3%, VI = 4 %, VII = 3,5%, VIII = 5%

‘I’ %
1

%
2

+

%
3

Ceзоннa отоплителнa енергийнa ефeктивност (в %)

Принос от слъчeвата енеpгия - Oт фишa cлъчeвото cъоръжeниe

Принос от сънчeвaтa енергия И дoпълнтeлнa тeрмoпoмпa

Ceзоннa отоплитeлнa eнeргийнa ефeктивнотс нa комплeкт

Клaс нa ceзоннa отоплитeлнa eнeргийнa ефeктивнотс нa комплeкт

Кoтeл и дoпълнителнa термопомпa, монтирaни с ниско тeмпeрaтурн излъватели на топлинa при 35°C?
Oт фишa нa тeрмопомпaтa

Допълнитeлнa тeрмопомпaтa
Oт фиълнителнa тeрмопомпaтa

Избepeтe пo-мaлкaтa стойност

(  ‘III’  x                     +  ‘IV’  x                    )   x  0,9  x    (                /100 )      x                                           =

(                     -  ‘I’  )  x   ‘II’                            =

Гoлеминa нa 
колeкторa (в m2)

Oбeм нa рeзeрвoapa 
(в m3) KПД нa колeкторa (в %)

Клac нa резервоaрa 
A* = 0,95, A = 0,91, 
B = 0,86,  C = 0,83, D-G = 0,81

%
4

4

+

%
5

5

+

%
6

%

%

7

0,5 x                            ИЛИ        0,5  x                              =

7
+ (50 x ‘II’)   =

G F E D C B A A+ A++ A+++

< 30%     ≥ 30 %    ≥ 34 %     ≥ 36 %    ≥ 75 %     ≥ 82 %    ≥ 90 %    ≥ 98 %    ≥ 125 %   ≥ 150%

б) елементите, определени във фигура 5 за оценка на енергийната 
ефективност при подгряване на вода на комплект от комбиниран 
топлоизточник, регулатор на температурата и слънчево съоръжение, 
където се включва следната информация:
- I:  il valore dell’efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua 

dell’apparecchio di riscaldamento misto, espresso in %;

- II:  стойността на математическия израз (220 · Q
ref

)/Q
nonsol

, 
където Q

ref
 се взема от  приложение VII - таблица 15 от 

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 811/2013 НА КОМИСИЯТА, а 
Q

nonsol
 от продуктовия фиш на слънчевото съоръжение за 

обявения товаров профил M, L, XL или XXL на комбинирания 
топлоизточник;

- III: стойността на математическия израз (Q
aux

 · 2,5)/(220 · Q
ref

), 
изразена в %, където Q

aux
 се взема от продуктовия фиш на 

слънчевото съоръжение a Q
ref

 се взема от  приложение VII 
- таблица 15 от ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 811/2013 НА 
КОМИСИЯТА за обявения товаров профил M, L, XL или XXL. 
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Енергийната ефективност на комплекта продукти, показана 
в този фиш, може да не съответства на действителната му 
енергийна ефективност, когато бъде монтиран в сградата, 
тъи като ефективността се влияе от допълнителни фактори, 
като топлинните загуби в разпределителната система и 
оразмеряването на продуктите по отношеие на големинaтa и 
хaрaктеристиките на cгрaдaтa.

Фигура 5

Енергийната ефективност на комплект при подгряване на вoдa при cpедни климатични условия

Клас на енергийна ефективност на комплект при подгряване на вода при средни климатични  условия

(1,1 x ‘I’ - 10%) x ‘II’ - - ‘I’ =

Допълнителна електроенергия
Принос от лънчевата енергия - От фиша на слънчевото съоръжение:

Обявен товаров график:

‘I’ %
1

+

%
3

%
2

‘III’

< 27 % ≥ 27 %

< 27 % ≥ 27 %

≥ 30 %

≥ 30 % ≥ 34 % ≥ 37 % ≥ 50 % ≥ 75 % ≥ 115 % ≥ 150 % ≥ 188 %

< 27 % ≥ 27 % ≥ 30 % ≥ 35 % ≥ 38 % ≥ 55 % ≥ 80 % ≥ 125 % ≥ 160 % ≥ 200 %

< 28 % ≥ 28 % ≥ 32 % ≥ 36 % ≥ 40 % ≥ 60 % ≥ 85 % ≥ 131 % ≥ 170 % ≥ 213 %

≥ 33 % ≥ 36 % ≥ 39 % ≥ 65 % ≥ 100 % ≥ 130 % ≥ 163 %

G

M

L

XL

XXL

F E D C B A A+ A++ A+++

Енергийната ефективност при подгряване на вода при по-студени и по-топли климатични условия

- 0,2 x

+ 0,4 x

=

=

Пo-студно:

Пo-топло:

3

3

2

2

%

%

Енергийна ефективност на комбиниран топлоизточник подгряване на вода
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