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Фирмата-производител Ви благодари за направения от Вас избор. 
 
ПОЯСНЕНИЕ : Пелетните горелки от серията “GP cs” са модификация 
на познатите вече пелетни горелки от серията “GP”, но имат скала за 
цветова синхронизация за цветова синхронизация на топлинната им 
мощност и дебита на въздуха за горене, с постигане на оптимални 
работни параметри. В ръководството за краткост се използва 
означението на серията пелетни горелки : “GP” 
 
В това ръководство е дадена само основна информация за начина на 
експлоатация на горелката. Пълна информация за монтаж, настройка и 
експлоатация на съоръжението е дадена в основното й ръководство, което 
може да бъде намерено и на сайта на производителя. 
 

Производител Екотерм Проект ЕАД 

Адрес България, Хасково 6300, бул.“Съединение” №67 

Телефон +359 800 15 145 

Fax +359 38 60 30 45 

e-mail office_haskovo@ecotherm.bg 

Web page www.ecotherm.bg 

ИНСТРУКЦИЯ за експлоатация на автоматизирана горелка за пелети от серията „GP cs” 
  (Редакция : 06.03.2012 13:49) 
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1. Описание на автоматизирана горелка за пелети  
 

Автоматизирана горелка за оползотворяване на дървесни пелети от 
серията “GP” е предназначена за монтиране на водогрейни котли и други 
съоръжения. Горелката оползотворява дървесни пелети и друга биомаса. 
Горелката има цветна скала за лесна настройка на клапата за контрол на 
дебита на въздуха за горене, съгласно с топлинната й мощност; 
 

Пелетната горелка от серията “GP” може да оползотворява 
следните видове горива: 

 дървесни пелети с размер 6 и 8, клас ENplus-A1 съгласно стандарт 
ENplus, или с категория : A, AB, B съгласно методиката, 
разработена и прилагана от фирмата-производител; 

 изсушени костилки (от череши, от вишни); 
 смес от пелети и костилки (например в съотношение 50% - 50%); 

 
 

2. Описание на горелката 
 
 
 
 
Фигура 2.1. Правилно разположение 

на горивоподаващия шнек на 
горелката – под ъгъл 45o; 

 
 
 
 

Фигура 2.2. Неправилно 
разположение на горивоподаващия 
шнек на горелката –ъгълът не е 45o; 

 
Показаният бункер за гориво е 
използван илюстративно, той не е 
част от окомплектовката на 
горелката  

 
 

 

 

45о 

Бункер с гориво 
„BP” 

 
 
 

 

≠45
о 

Бункер с гориво 
„BP” 
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Фигура 2.3. Разрез и елементи на основния модул на горелката; 

ВНИМАНИЕ : гъвкавата свързваща тръба трябва да бъде 
изпъната, за да не задържа гориво; 

 

 
Фигура 2.4. Изглед на основния модул на горелката; 

Горивна камера 

Фотосензор 

Захранващ кабел на 
горелката 

Контакт за захранване 
и управление на 

транспортния шнек 

Платка за управление 
на горелката 

Интерфейсен панел 

Клапа и вентилатор за 
въздух за горене 

Авариен датчик 
срещу “обратен огън” 

Тръба за подаване на 
пелети към горивната 
камера и осезател на 

аварийния датчик 

Скара на горивната 
камера 

Фланец за монтаж на 
основния модул към 

съоръжение 

Прозорче за наблюдение на контролните светодиоди 

фотосензор 
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2.1. Интерфейсно табло на автоматизирана горелка за пелети от 
серията “GP” 

 
 

Фигура 2.5. Интерфейсно табло със сигнални лампи, контролни и 
управляващи уреди на автоматизирана горелката. 
 

Елементи на интерфейсното табло и тяхната функция: 

 Сигнална лампа “ЗАХРАНВАНЕ” – служи за индикация за 
наличие на захранващо напрежение в горелката; 

 Сигнална лампа “СТАРТ” – служи за индикация за наличие на 
сигнал „СТАРТ” („работа”) към горелката; 

 Потенциометър – служи за регулиране на топлинната 
мощност на горелката; 

 
2.2. Цветна скала за синхронизация на дебита на въздуха с 

топлинната мощност на горелката 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фигура 2.6. Цветна скала за 
синхронизация на дебита на 
въздуха на горене в съответствие 
с топлинната мощност на 
пелетната горелка. 

Сигнална лампа 
“СТАРТ” 

Сигнална лампа 
“ЗАХРАНВАНЕ” 

Потенциометър за 
регулиране на 

топлинната мощност 

Лост за контрол на позицията на 
клапата за определяне на дебита 
на въздуха за горене 
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Позицията на този лост трябва да съответства с позицията на 
потенциометъра за определяне на топлинната мощност на горелката, 
за да се постигнат оптимални работни параметри. 

 
 
3. Експлоатация на горелката 
 

В следващите редове са дадени само основните изисквания за надеждна 
и ефективна работа на горелката. 
 

3.1. Основни изисквания при експлоатация на автоматизираната 
горелка за пелети 

 
 По време на работа горелката трябва периодично да се проверява от 

обслужващия персонал/клиента; 
 Не се препоръчва повишаване на топлинната мощност на горелката над 

номиналната; 
 Пепелният остатък от горивния процес се събира в огнеупорни съдове с 

капаци и след охлаждане до температура на околната среда се изхвърля 
на подходящи за целта места; 

 
3.2. Включване на горелката  

Включването на горелката се осъществява посредством захранването 
й през електрическото захранване на съоръжението, към което е 
монтирана. Ако горелката е била в работен режим, но е прекъснало 
електрическото захранване, то при възстановяване на захранването, тя 
стартира/продължава работатата си автоматично. 
 
Включване на контролния модул, който в по-голямата част от случаите е 
работния термостат на водогреен котел. 

Фигура 3.1. Включване на 
работния термостат на 
водогреен котел. 

Показаните контролни 
елементи са използвани 
илюстративно и не са част 
от комплектовката на 
горелката; 
Включва се и стайния 
термостат, ако е монтиран 
такъв, така че горелката да 

получи задание за работа. 
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Фигура 3.2. Включване на стаен термостат и наличие на сигнал за работа 
на горелката. 
 
Показаният стаен термостат е използван илюстративно и не е част от 
комплектовката на горелката; 

ПОЯСНЕНИЕ: При първоначално стартиране на горелката шнекът 
трябва да се запълни с гориво. Това запълване е продължителен процес 
(около 15-20 минути). За целта шнекът трябва да се включи към външно 
захранване и да се изчака докато горивото започне да изпада от горния 
му отвор. След запълването на шнека, занхранването му се включва в 
основния модул на горелката. 
 

Фигура 3.3. Ръчно включване на 
захранването на горивоподаващия шнек към 
електрическото захранване. 

ВНИМАНИЕ: ако захранващият 
шнек не е включен, контролерът на 

горелката преминава в авариен режим 
(показва се чрез постоянно светене на 
жълтия и зеления светодиоди). След като 
се включи шнека в контакта на горелката, 

тя трябва да се рестартира. 
 
 
 
 

Фигура 3.4. Ръчно включване на 
захранването на горивоподаващия 
шнек към електрическото захранване. 

Индикатор за задание 
за работа на горелката 
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ВНИМАНИЕ: Не се препоръчва стрелката на потенциометъра 
да се поставя в червената зона на неговата скала – възможно е 
да се достигне топлинна мощност над номиналната за 

горелката. Работа в червената област на скалата се допуска за кратко 
време при повишена топлинна консумация или оползотворяване на гориво 
с по-ниска калоричност. 
 

 
 
 

Фигура 3.5. Непрепоръчителна настройка на 
топлинната мощност на горелката. 
 
 
 

 
 

Фигура 3.6. Стабилизиран горивен процес и 
индикация за наличие на пламък – светещ 
червен диод. 
 
 

Ако фотосензорът не регистрира 
наличие на горивен процес по време 

на работа се стартира отново алгоритъма на 
запалване. В случай на неуспешно запалване, 
причини могат да са: 
 липса на гориво в шнека; 
 наличие на пепел и стопилка (шлака) в 

скарата на горелката; 
 замърсена фотосонда – да се почисти 

фотосондата от натрупаните 
замърсявания; 

Когато горелката работи и има горивен процес, червеният диод свети 
постоянно, докато зеленият и жълтият мигат последователно. 
 
 
3.3. Описание на индикацията на светодиодите, монтирани на 

платката за управление на горелката 

Зеленият и жълтият светодиоди мигат един след друг и показват 
оперативни съобщения, чрез които се разбира състоянието на горелката. 
Броя на миганията на зеления и жълтия светодиоди индикира 

Индикация за горивен процес 
(свети червеният светодиод) 
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настройката на горелката. За по-подробна информация – виж пълното 
ръководство. 
 
3.4. Настройка на топлинната мощност на горелката 

Настройката на топлинната мощност става посредством настройка на 
позицията на потенциометъра за контрол на мощността (параметър P2 – 
виж пълното ръководство). 
 

ПОЯСНЕНИЕ : 
 в синята зона на цветовата скала горелката работи на минимална 

мощност; 
 в зелената и жълтата зона на цветовата скала горелката работи в 

областта на номинална мощност; 
 в червената зона на цветовата скала горелката работи на 

максимална мощност; 
 
Критерий за добрата работа на горелката може да бъде и цвета 

на пламъка – той трябва да е сламено-жълт и бистър. 
 
3.5. Промяна на топлинната мощност на горелката 
 

Фигура 3.7. Промяна на позицията на 
потенциометъра за регулиране на 
топлинната мощност на горелката. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Фигура 3.8. Настройка на клапата за 
регулиране на дебита на въздуха в 
съответствие с позицията на 
потенциометъра за регулиране на 
топлинната мощност. 

Да се постави лоста на съответстваща позиция 
по цветовата скала, съгласно с позицията на 
потенциометъра за топлинната мощност 

Завъртане в посока на часовниковата стрелка – 
увеличаване на топлинната мощност 

Завъртане в посока обратна на часовниковата 
стрелка – намаляване на топлинната мощност 
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3.6. Спиране на работата на пелетната горелка 

Спирането на работата на горелката става чрез изключване на: 

 работния термостат на съоръжението; 
 стайния термостат (ако има свързан към системата); 
 ключ „СТАРТ” от съоръжението; 

 

 
 
 
 

Фигура 3.9. Да не се спира горелката чрез 
изключване на нейното захранване. 
 
 

3.7. Почистване и обслужване на горелката 
 

При почистване на скарата на горелката е необходимо тя да бъде 
извадена от т.н. горивна глава на основния модул на горелката, така както 
е показано на следващата фигура. 
 

 
 
Фигура 3.10. Поглед към основния модул на горелката с извадена скара; 
 

ПОЯСНЕНИЕ : скарата на горелката се изважда след охлаждане. 
Използват се лични предпазни средства и инструмент (например 

работни ръкавици и клещи), за да се извади скарата. 

Горивна глава на 
основния модул на 
горелката 

Скара на горелката 

Наклонена скара на 
основния модул на 
горелката 
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При почистване на скарата трябва да се обърне особено внимание на 
цялостното почистване на отворите. Поставянето на скарата се извършва 
на две стъпки, както е показано на следващата фигура: 

 
Фигура 3.11. Напречен разрез на горелката, показващ позицията на 
скарата на основния модул на горелката в процеса на поставяне; 
 
3.8. Описание на действието на термостикерите, указващи 
необходимостта от почистване на котела, горелка и/или комина. 
 

Подробна информация за реверсивният (самовъзстановяващ се) и 
нереверсивният (невъзстановяващ се) течнокристални термостикери 
е дадена в пълната версия на ръководството на съоръжението; 

 

Термостикерът служи за измерване на температурата на горелката в 
нейна характерна точка. Показанието на термостикера дава информация за 
необходимостта от почистване на елементи от системата. При повишена 
температура трябва да се направи почистване в следния ред: 

 почистване на скарата на горелката; 
 при все още висока температура на термостикера да се почисти 

пепелта по нагревните повърхности на котела/съоръжението; 
 при все още висока температура на термостикера да се почисти 

коминния тракт. Да се провери коминната тяга; 
 
 
 
 
 
 

Крачета на скарата на 
горелката 

1. Начално поставяне на 
скарата на горелката 

2. Подпъхване на 
скарата на горелката и 
крайно позициониране 
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Фигура 3.12. Изглед на 
залепените течнокристални 
термостикери; 
 
 
 
 
 

Фигура 3.13. Реверсивен термостикер 
за определяне на работната 
температура в зоната на горелката, в 
която е поставен. На фигурата е 
показано състояние при повишена 

температура – в диапазона 80 – 85oC. 
 

Фигура 3.14. Нереверсивен термостикер. Фигурата 
показва неговото номинално състояние, не е била 
превишавана граничната температура– 104oC; 
 
 

Показанието на реверсивният термостикер трябва да се 
проверява периодично. 
 

Премахването или повреждането на термостикер нарушава 
гаранционните условия на горелката. 
 
3.9. Рестартиране на работата на пелетната горелка  

Рестартирането се налага, когато тя е в авариен режим. Извършва се 
чрез изключване и последващо включване на автоматичен прекъсвач на 
таблото, към което е свързана горелката. Препоръчително е преди нейното 
рестартиране да се почисти скарата й от наличия пепелен остатък; 

 

Нереверсивен термостикер 

Реверсивен 
течнокристален 

термостикер 


