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1. ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА СИСТЕМАТА 
ЗА ПНЕВМАТИЧЕН ТРАНСПОРТ НА ПЕЛЕТИ 
 
Уважаеми собственици на система за пневматичен транспорт на пелети Bisolid, 
 
Бихме искали да Ви поздравим за новата Ви система за транспорт на дървесни пелети. 
Със закупуването на този качествен продукт от производителя, Вие сте избрали 
система, което осигурява по-голям комфорт и оптимизиран разход на гориво при 
използване на щадящ околната среда начин на икономия на ресурси. Вашата система 
за пневматичен транспорт на дървесни пелети е произведена по стриктни ISO 9001 
стандарти. 
 
На следващите страници сме предоставили конкретна информация и важни съвети 
относно работата на системата за пневматичен транспорт на дървесни пелети, нейните 
функции и начини на поддръжка. Моля, отделете специално внимание на това 
ръководство. Познаването на материала в този документ ще Ви позволи да се 
наслаждавате на дългосрочна безаварийна експлоатация на системата за пневматичен 
транспорт на дървесни пелети.  

1.1. УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
 

Системата за пневматичен транспорт на дървесни пелети Bisolid и нейните аксесоари 
отговарят на всички приложими разпоредби за техника на безопасност. Вашата система 
за транспорт на пелети и всички нейни аксесоари работят с помощта на 230 VAC 
променлив електрически ток. Неправилната електрическа инсталация или нейния 
ремонт могат да представляват опасност от животозастрашаващ токов удар на 
потребителите. Монтажът на системата може да се извършва само от подходящо 
квалифицирани техници. 
 
Това ръководство е предназначено само за оторизирани сервизни специалисти. Важно 
е да знаете следното: 

� Работите по монтажа на системата за пневматичен транспорт на дървесни 
пелети могат да се извършват само от инсталатори, които са получили права за 
това от компетентните органи. 

� Работите по електроинсталацията трябва да се извършват само от 
електроспециалисти. 

� Първоначалното техническо въвеждане в експлоатация, включващо оглед на 
изпълнението на системата, настройки и пускане на пневматичния транспорт на 
пелети в действие трябва да бъде осъществено от лице, упълномощено от 
представител на производителя. 

 
Разпоредби 
При работата със съоръжението спазвайте: 

� Законовите разпоредби за техника на безопасност. 
� Законовите разпоредби за защита на околната среда. 
� Разпоредбите за професионален монтаж. 
� Приложимите разпоредби на европейската общност. 

 
Указания за безопасност 
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Моля следвайте точно тези инструкции за безопасност, за да избегнете 
рискове и вреди за хората, имуществени щети и щети за околната среда. 

 
Обяснение на инструкциите за безопасност. 
Моля, обърнете внимание на следните символи в това ръководство: 
 

Опасност 
Този знак предупреждава за опасност от вреди за човека. 
 

 
Внимание 
Този знак предупреждава за опасност от имуществени щети и щети за 
околната среда. 

 

Указание 
Данните означени с този символ съдържат допълнителна полезна  
информация. 

 
Работи по привеждането в техническа изправност на съоръжението. 
 

Ремонтът на конструктивните елементи на системата свързан с  
техническата безопасност функция излага на риск безопасната 
експлоатация на системата за пневматичен транспорт на дървесни 
пелети. Повредените конструктивни елементи трябва да се заменят с 
оригинални части на производителя. 

 
 

След внимателен прочит на ръководството за монтаж и експлоатация ще 
получите цялата необходима информация относно конструкцията, 
управлението и безопасната експлоатация на системата за пневматичен 
транспорт на дървесни пелети. След разопаковане на системата 
проверете цялостта и окомплектовката на доставката.  

 
При констатиране на каквито и да било повреди, системата за пневматичен транспорт 
на дървесни пелети следва да се изведе от експлоатация и да се осигури отстраняване 
на неизправностите от специализирана фирма. За правилното функциониране, 
безопасност и продължителна експлоатация на системата следва да се провеждат 
системни контролни прегледи и профилактика поне веднъж годишно. Това ще гарантира 
направената от Вас инвестиция.  
 
При ремонтни дейности е необходимо да се използват само оригинални части. За 
случаите на неизправности, причинени от неквалифициран монтаж, неспазване на 
предписанията и ръководството за експлоатация, производителят не носи отговорност и 
не предоставя гаранция.   
 

1.2. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ПНЕВМАТИЧЕН 
ТРАНСПОРТ НА ПЕЛЕТИ 
 
 
Основните предимства на системата за пневматичен транспорт на дървесни пелети 
Bisolid са следните: 
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� Гъвкавост при избора на място и разположение на котелното оборудване. 
Основният силоз (бункер) не е задължително да е в близост до котела. Гъвкавите 
маркучи позволяват силоза да е в съседно помещение или на по-удобно място за 
зареждане с пелети. Трасето на маркучите може да бъде пренасочено във 
вертикална или  хоризонтална посока, през малки отвори в стени или тавани. 

� Изцяло затворена и без прах, системата за транспортиране предотвратява 
замърсяването на околната среда и помещенията. 

� Основният силоз може да бъде с по-голям обем в зависимост от 
съществуващото свободно пространство на помещението. 

� Системата позволява в съчетание в системи с автоматично почистване, 
продължителна независима работа (седмици, месеци). 

� Седмичен пограмируем таймер – при необходимост този програматор позволява 
пневматичния транспорт да бъде изключван в определени часове (дни) от 
седмицата. Целта е да се постигне по-голяма гъвкавост и комфорт при 
експлоатация на отоплителната система. 

 

1.3. ГОРИВО 
 
Системата може се използва за пневматичен транспорт на гориво във вид на дървесни 
пелети до инсталиран отоплителен котел, съгласно стандарт БДС EN ISO 17225-2:2014, 
клас ENplus-A1, ENplus-A2 и EN B със следните основни характеристики посочени в 
Таблица 1. 

 
С приемането на новия стандарт на ЕС за дървесни пелети (БДС EN ISO 17225-2) през 
2014 г. се въвежда нов сертификат ENplus за пелети използувани в котли за битова 
употреба и EN-B за промишлени пелети, използувани в промишлени котли (Таблица 1). 
Стандартът ENplus определя два класа за качества: А1 и А2. В клас А1 са въведени 
най-строги ограничения за съдържание на пепел в пелетите. В клас А2 съдържанието 
на пепел е до 1.5%. За промишлените пелети се прилага сертификата EN B, който е със 
значително намалени изисквания за качеството им. 
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Таблица 1. Стандарт за дървесни пелети БДС EN ISO 17225-2:2014 

 

Параметър Размерност ENplus-A1 ENplus-A2 EN-B 

Диаметър mm 
6 (± 1) 6 (± 1) 6 (± 1) 

8 (± 1) 8 (± 1) 8 (± 1) 

Дължина mm 3,15 ≤ L ≤ 40 1) 3,15 ≤ L ≤ 40 1) 3,15 ≤ L ≤ 40 1) 

Насипна плътност kg / m3 ≥ 600 ≥ 600 ≥ 600 

Калоричност MJ / kg ≥ 16,5-19 ≥ 16,3-19 ≥ 16,0-19 

Влажност Ма .-% ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 

Прах Ма .-% ≤ 1 3) ≤ 1 3) ≤ 1 3) 

Механична якост Ма .-% ≥ 97,5 4) ≥ 97,5 4) ≥ 96,5 4) 

Пепел Ма .-% 2) ≤ 0,7 ≤ 1,5 ≤ 3,5 

Температура на топене на 
пепелта °C ≥ 1200 ≥ 1100 - 

Съдържание на хлор Ма .-% 2) ≤ 0,02 ≤ 0,02 ≤ 0,03 

Съдържание на сяра Ма .-% 2) ≤ 0,03 ≤ 0,03 ≤ 0,04 

Съдържание на азот Ма .-% 2) ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 1,0 

Съдържание на мед mg / kg 2) ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 

Съдържание на хром mg / kg 2) ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 

Съдържание на арсен mg / kg 2) ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 

Съдържание на кадмий mg / kg 2) ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 

Съдържание на живак mg / kg 2) ≤ 0,1 ≤ 0,1 ≤ 0,1 

Съдържание на олово mg / kg 2) ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 

Съдържание на никел mg / kg 2) ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 

 
1) Не повече от 1% от пелетите може да бъде по-дълъг от 40mm, макс. дължина 45mm;  
2) Определено на суха маса; 
3) Частици < 3.15mm, фини прахови частици , преди предаването на стоката; 
4) За измервания, направени с Lignotester пределно допустимата стойност ≥ 97.7 масови 
%. 

    
   
 
 
 
 
 
Лого на печата ENplus-A1          Лого на печата ENplus-A2              Лого на печата EN В 
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Класифицикацията на дървесните пелети, които могат да се транспортират по 
пневматичен път до топлоизточника в зависимост от физичните параметри по методика, 
разработена от фирмата-производител е посочена в Таблица 2. 
 
Таблица 2. Класифициране на дървесни пелети по методика, разработена и прилагана 

от фирмата-производител 
 

Категория пелети AD DU 
A %6.0≤dA  %0.97≥DU  

AB %6.0≤dA  %0.97<DU  
B %0.16.0 ≤< dA  %0.97≥DU  

BC %0.16.0 ≤< dA  %0.97<DU  
C %0.2%0.1 ≤< dA  %0.97≥DU  

CD %0.2%0.1 ≤< dA  %0.97<DU  
D %0.3%0.2 ≤< dA  %0.97≥DU  

DE %0.3%0.2 ≤< dA  %0.97<DU  
E %0.3>dA  %0.97≥DU  

EF %0.3>dA  %0.97<DU  
 
където :  
 
Ad - пепелно съдържание на суха маса, %. 
DU - механична устойчивост, %. 
 
Пелетите трябва да се съхраняват на сухо място, така че те да могат да бъдат 
транспортирани без проблеми и с цел да се постигане безпроблемна работа с 
оптимално горене и максимална ефективност. 
 

Производителят препоръчва да се използват за транспортиране  
качествени пелети, съгласно изискванията на стандарт  
БДС EN ISO 17225-2:2014, клас ENplus-A1 и ENplus-A2 или категории А, 
АВ, В и ВС, съгласно Таблица 2. 

 
 

Системата за пневматичен транспорт на пелети Bisolid е предназначена 
за транспортиране на одобрени от производителя на съоръжението 
горива. 

 

1.4. ВИДОВЕ СИСТЕМИ ЗА ПНЕВМАТИЧЕН ТРАНСПОРТ НА 
ПЕЛЕТИ 
 
Производителят е разработил две конфигурации на системи за пневматичен транспорт 
на дървесни пелети: 

� За котли с вграден бункер и дозиращо устройство. 
� С междинен бункер, за котли с междинен бункер и външно дозиращо устройство 

(шнек). 
 
На Фигура 1 е представена примерна схема на система за пневматичен транспорт на 
пелети за котли с вграден бункер и дозиращо устройство. 
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Фиг. 1 

 

 

 

 

 

 
Фигура 1. Примерна схема на система за пневматичен транспорт на пелети за котли с 

вграден бункер и дозиращо устройство 
 

1. Силоз за пелети 
2. Кутия всмукваща 
3. Маркуч спирален транспортиращ 

пелети 
4. Вакуумна помпа с резервоар 
5. Електрическо табло 
6. Междинна кутия 

7. Котел с бункер и дозиращо 
устройство 

8. Маркуч спирален за обратен 
въздух 

9. Циклон - прахоуловител 
10. Кофа на прахоуловителя 

 

Примерната схема на система за пневматичен транспорт на дървесни пелети за котли с 
междинен бункер и външно дозиращо устройство (горивоподаващ шнек) е представена 
на Фигура 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 2 

 

 

 

 

 

Фигура 2. Примерна схема на система за пневматичен транспорт на пелети за котли с 
междинен бункер и външно дозиращо устройство (шнек) 
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1. Силоз 
2. Кутия всмукваща 
3. Маркуч спирален транспортиращ 
пелетите 
4. Вакуумна помпа с резервоар 
5. Електрическо табло 
6. Междинна кутия 

7. Бункер с дозиращ шнек 
8. Дозиращ шнек 
9. Котел за пелети 
10. Маркуч спирален за обратен въздух 
11. Циклон - прахоуловител 
12. Кофа на прахоуловителя 

 

 

Повече подробности за работата и разположението на бункер с външно 
дозиращо устройство (шнек) и отоплителен котел, вижте в ръководствата 
за експлоатация на тези изделия. 
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2. ВЪВЕДЕНИЕ 

2.1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СИСТЕМАТА ЗА ТРАНСПОРТ НА 
ПЕЛЕТИ 
 

Системата за пневматичен транспорт на дървесни пелети Bisolid и цялото свързано с 
нея оборудване трябва да бъде инсталирано и използвано в съответствие с 
проектираната инсталация, всички приложими правни разпоредби и технически 
стандарти и с инструкциите на производителя. Системата за транспорт на пелети може 
да бъде използвана само за целите, за която е предназначена. 
 
Системата за пневматичен транспорт може да бъде монтирана само за целите за които 
е проектирана. Ако системата за транспорт на пелети се доставя на клиента от същото 
лице, който я инсталира, той трябва да даде на потребителя и цялата придружаващата 
документация на системата за пневматичен транспорт (по специално ръководство за 
потребителя). До пускането в експлоатация на системата за пневматичен транспорт, 
оригиналната опаковка да се съхранява, в случай че системата или части от нея трябва 
да бъдат транспортирани отново. 
 
След монтажа, системата за пневматичен транспорт на пелети трябва да бъде 
въведена в експлоатация от сервизна организация, оторизирана от производителя. 
 
Системата за пневматичен транспорт на пелети съответства на разпоредбите, 
приложими в Европейския съюз. Когато системата за пневматичен транспорт на пелети 
се използва в условията на страни извън ЕС, всички отклонения от местните закони и 
разпоредби трябва да бъдат идентифицирани и коригирани. 
 
В случай на дефект, свържете се към оторизирана от производителя сервизна 
организация. Всяка некомпетентна намеса може да повреди системата за пневматичен 
транспорт (и вероятно свързаното с нея оборудване). 
 
Сервизният техник, въвеждащ за първи път системата за пневматичен транспорт на 
дървесни пелети в експлоатация трябва да покаже на потребителя основните възли и 
елементи на системата и как се работи с нея. Техникът трябва да покаже на 
потребителя елементите за безопасност на системата за пневматичен транспорт, 
техните сигнали и съответната реакция на потребителя към тях.  
 
Проверете доставката на комлектовката на системата за пневматичен транспорт на 
дървесни пелети. 
 
Когато не сте сигурни как да се настройва и управлява системата за пневматичен 
транспорт, прочетете внимателно съответните инструкции в това ръководство за 
експлоатация и монтаж и продължете по съответния начин. 
 
Никога не сваляйте или повреждайте маркировките и знаците на елементите на 
системата за пневматичен транспорт на пелети.  
 
При извършване на ремонтни дейности, трябва винаги да се използват само оригинални 
части. Забранено е да извършвате някакви промени по вътрешената конструкция на 
системата за пневматичен транспорт на пелети или да се променя нещо по никакъв 
начин. 
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В края на жизнения си цикъл, системата за пневматичен транспорт на пелети се 
опакова и заедно с нейните части трябва да се депонира по начин по който да се 
избегне замърсяването на околната среда. 
 
Производителят не носи никаква отговорност за вреди, причинени от неспазването на: 

� Условията, предвидени в това ръководство за експолоатация и монтаж. 
� Приложимите регламенти и стандарти. 
� Процедурите за монтаж и експлоатация. 
� Условията, посочени в гаранционната карта. 

 
Изключете системата за транспорт на пелети, всеки път когато има 
някакви (дори временно) запалими или експлозивни пари в помещението, 
където е монтирана системата (напр. от боя при боядисване, полагане и 
пръскане на разтопени вещества, от изтичане на газ и т.н.). 

 

2.2. ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ОБОРУДВАНЕТО И 
ХОРАТА 
 
Системата за пневматичен транспорт на дървесни пелети и всички нейни части са в 
съответствие с изискванията за безопасност на съответните европейски норми. 
  
С цел да се монтира и експлоатира системата за пневматичен транспорт в съответствие 
с нейното предназначение в реални условия на употреба (наричани по-долу само като 
използване), е необходимо да се спазват също така и допълнителни изисквания най-
съществените от които (т.е. тези които не трябва да се пропуснат) се намират в 
съответните регулаторни документи. В допълнение към горепосочените документи е 
необходимо при използване на системата за пневматичен транспорт на пелети, да се 
действа в съответствие с това ръководство за монтаж и експлоатация и 
придружаващата документация на системата от производителя. 
 
Всяка намеса върху работата на системата за пневматичен транспорт на пелети от 
страна на деца и лица под въздействието на наркотични вещества, психиатрични 
отколонения и т.н., трябва да бъде предотвратена. 
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3. ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СИСТЕМА ЗА 
ПНЕВМАТИЧЕН ТРАНСПОРТ НА ПЕЛЕТИ 
 
Системата за пневматичен транспорт на дървесни пелети Bisolid се обслужва само от 
пълнолетни лица, предварително запознати с работата на системата и с нейното 
обслужване. 
 

Всички дейности по монтажа, демонтажа и въвеждането в експлоатация 
на системата за пневматичен транспорт на пелети Bisolid се извършва от 
правоспособно обучено лице. 

 
Когато монтирате системата за транспорт на пелети и елементите за 
безопасност и управление не забравяйте монтажните работи да отговарят 
на принципите на безопасност на труда. Ако е необходима замяната на  
елемент на системата за транспорт, моля използвайте препоръчаните 
елементи. В случай на използване на всеки друг вид елемент, моля  
допитайте се до производителя. Функционалността на системата за  
пневматичен транспорт на пелети трябва да бъде проверена от  
оторизиран специалист веднъж в годината. 

 

3.1. СИЛОЗ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДЪРВЕСНИ ПЕЛЕТИ 
 
Силозът за съхранение на дървесни пелети е част от системата за пневматичен 
транспорт на пелети Bisolid. В силоза се изсипват пелетите. Поддържащата рамка на 
силоза е изработена от дървени греди захванти посредством метални елементи. 
Бункерът на силоза е изработен от здрав плат за промишлени цели. В Таблица 3 са 
представени техническите характеристики на силози за съхранение на пелети. 
 

Таблица 3. Технически характеристики на силози за съхранение на пелети 
 

 
Общият вид на силоз за съхранение на пелети с вместимост 2000 kg  е представен на 
Фигура 3. 
 

Потребителят е необходимо да се запознае подробно с предоставената 
информация в настоящото ръководство за експлоатация свързана с 
работата на системата включваща силоз за съхранение на пелети и 
пневматичен транспорт, неговото управление и обслужване.  

 

Модел Ширина х 
дължина 

M 

Вид  
материал 

Височина 
m 

Обем 
m3 

Вместимост 
kg 

Диаметър 
на маркучи, 

∅ mm 
9231 0,9 х 0,9 Полипропилен 1,65 0,80 500 50 
9232 1,30 х 1,30 Полиестер 1,65 1,50 1000 50 
9234 1,78 х 1,78 Полиестер 1,65 3,00 2000 50 
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Фигура 3. Общ вид на силоз за съхранение на пелети с вместимост 2000 kg 
 
 
1. Пета долна 
2. Крак от дърво 
3. Конзола метална 
4. Планка подсилваща (само с модел 
9234) 
5. Бункер (от плат) 
6. Конзола горна  
7. Греда горна от дърво 
8. Скоба с винт ∅ 260 mm 

9. Кутия всмукваща 
10. Скоба за маркуч ∅ 60 mm 
11. Винт за дърво с плоска глава ∅6х60 
mm 
12. Тръба изходна (към входа на 
резервоара на вакуум помпата) 
13. Тръба за връщащият се въздух от 
прахоуловителя 

 

3.2. МОНТАЖ НА СИЛОЗИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДЪРВЕСНИ 
ПЕЛЕТИ 
 

Монтажните работи на силози за съхранение на дървесни пелети трябва 
да се извършат от най-малко 2 (двама) човека. 
 

 

Последователността при монтажа на силозите за съхранение на дървесни пелети (виж 
Фигура 3 и Фигура 4) включва следните работи: 

1. В края на краката (поз. 2) се захващат с винтове (поз. 11) Пета долна (поз.2) и 
Конзола горна (поз. 6). 
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2. Греда горна (поз. 7) се промушва през горното ухо на Силоз (бункер) и се поставя 
върху два изправени крака (поз. 2). Пристягат се с винтове (поз. 11). Така 
последователно се сглобява цялата рамка. 

3. Промушват се последователно Конзола метална (поз. 3) от четирите страни. 
Пристягат се с винтовете (поз. 11). Размерите са посочени на Фигура 3. Само на 
най-големият габарит силоз е предвидено да се поставя Планка подсилваща 
(поз. 4). 

4. Поставя се отдолу Кутия всмукваща (поз. 9) заедно със Скоба (поз. 8). Платът се 
изтегля под бертваната част. Скоба (поз. 8) се поставя също под берта на 
кутията (върху плата) и се затяга надеждно. 

 

Кутия всмукваща, показана на Фигура 3, поз. 9 не изисква отделно 
внимание по време на експлоатция на системата за транспортиране на 
дървесните пелети. 

 

 

 

Фигура 4. Монтаж на силоз за съхранение на пелети 

 

Таблица 4 представя данни за височината между долната и горна опорна рамка на 
силоза. 
 

Таблица 4. Височина между долната и горна рамка на силоза 
 

Модел 9231 9232 9234 

Н, mm 1010 865 720 

 

3.3. ВАКУУМ ПОМПА С РЕЗЕРВОАР 
 
Как работи системата за пневматичен (вакуумен) транспорт на дървесни пелети? 
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Вакуум помпата създава подналягане в засмукващият маркуч. Потокът въздух увлича и 
транспортира пелетите до резервоара на помпата. След определено време релето 
изключва двигателя. Пелетите от тежестта си отварят клапата на резервоара и се 
изсипват в междинният бункер. На клапата е поставен изключвател който дава сигнал 
след като клапата направи цикъла отваряне-затваряне. Двигателят се включва отново 
за следващата доза пелети. Когато междинният бункер се напълни клапата не може да 
се отвори или затвори. Тогава двигателят не се включва. При понижаване на нивото в 
межденният бункер, клапата се отваря и/или затваря. Двигателят се включва отново. 
 

3.3.1. ПОЧИСТВАНЕ НА ВАКУУМ ПОМПА С РЕЗЕРВОАР 
 

Преди да се предприемат действия по почистване, обслужване и 
ремонт, съоръжението да бъде изключено от захранващото напрежение.  
 

 

Преди да свалите предпазните маркучи, моля прочетете раздел „Смяна и 
постяване на спирални маркучи”.  
 

 
Периодично трябва да се почиства металната решетка (Фигура 6, поз. 19). Периодът за 
това почистване зависи от качеството на пелетите (прах и дребни частици) и 
количеството им за дадения период. Най-добре е това да се прави с метална четка, 
докато отворите на мрежата се отпушат.  
 
При вариант с междинен бункер, целият възел на помпата (Фигура 5) трябва да се 
свали от бункера. Откачват се двата маркуча, развиват се двете гайки М8 които 
придържат плочата (поз. 10). 
 

3.3.2. ДЕМОНТАЖ/МОНТАЖ НА ВАКУУМ ПОМПА С РЕЗЕРВОАР 
 
 

Всички дейности по свързването на вакуум помпата към електрическата 
инсталация, трябва да се извършват само от правоспособно обучено 
лице. 

 
Вакуум помпата с резервоар е необходимо да бъде свързана към  
електрическата инсталация на съоръжението, към което е монтирана,  
като са спазени правилата на техниката за безопасност.  

 
Схемите с описание на елементите за демонтаж и монтаж на вакуум помпата с 
резервоар са представени на Фигура 5 и Фигура 6. 
 
Откачете двата маркуча от помпата. Свалете капака поз. 8. Откачете захранващите 
кабели. Развийте трите гайки М6, поз. 23. Изтеглете помпата поз. 21. Под нея има 
Втулка дистанцираща поз. 24 и два уплътнителя от микрипореста гума поз. 20.  
 
При обратно монтиране на вакуум помпата трябва Втулка дистанцираща да е 
концентрична на тялото на помпата. Вътре в това тяло са турбините. При стягане на 
трите горни гайки М6, поз. 23, да не се използа голямо усилие. Да се притегнат колкото 
да деформират уплътненията от микропореста гума. При по-голямо усилие на затягане 
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има опасност да се деформира корпусът на турбините и те да се деформират. Долните 
три гайки се притягат силно за да не се саморазвият. 
 
Ако се налата подмяна на уплътнителите от микропореста гума, подходящ материал е 
самозалепваща лента за уплътняване на прозорци (3-4 mm дебелина и 10-12 mm 
широчина). Може да се навие спирално (със застъпване в краищата) около Втулка 
дистанцираща поз. 24. 
 
Клапата поз. 1 трябва да се движи много леко около остта си. С малка странична 
хлабина. Тя трябва да приляга върху гуменият уплътнител равномерно от всички 
страни. Противотежестта служи за нейното затваряне.  
 
Не сваляйте уплътнителя поз. 2 от мястото му. 
 

При монтаж на възела да се обърне особенно внимание на зануляващия 
кабел. Да има сигурен контакт с корпуса на възела (вакуум помпата).  
 

 
Препоръчваме при демонтаж и монтаж на вакуум помпата с резервоар да 
се използват съответните инструменти. 
 

 
Общият вид на вакуум помпата с резервоар е показан на Фигура 5. Описанието на 
конструкцията и компонентите на вакуум помпата с резервоар е представена на Фигура 
5 и Фигура 6. 
 

 
 

Фигура 5. Общ вид на вакуум помпа с резервоар 
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Фигура 6. Описание на конструкцията на вакуум помпа с резервоар 

 
 
1. Клапа 
2. Уплътнител от гумен профил 
3. Резервоар 
4. Винтове за регулиране 
5. Електрическо табло 
6. Скоба за маркуч ∅ 50 mm 
7. Тръба входна (от силоза) 
8. Предпазен капак 
9.Тръба изходна (към прахоуловителя) 
10. Плоча за прикрепване 
11. Краен изключвател 
12. Противотежест 

13. Седмичен програматор 
14. Реле за време 
15. Токова защита 
16. Вход за захранващ кабел 
17/18. Кабелни изходи 
19. Метална мрежа 
20. Уплътнител от микропореста гума 
(горен и долен) 
21. Вакуум помпа турбинна 
22. Шпилка М6 х 110 mm. 
23. Гайка М6 
24. Втулка дистанцираща 

 

3.4. ЦИКЛОН-ПРАХОУЛОВИТЕЛ С КОФА 
 

Циклон-прахоуловителят служи да задържи праха от дървесните пелети който минава 
след вакуум помпата. Ако праха се върне обратно в силоза, то количестовото му се 
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увеличава и след време започва да пречи на нормалното увличане (засмукване) на 
пелетите от вакуум помпата. 
 
 

 
Фигура 7. Конструкция на циклон-прахоуловител 

 
 
1. Циклон-прахоуловител 
2. Скоба за маркуч ∅60 mm. 
3. Тръба изходна (към силоза) 
4. Тръба входна (от вакуум помпата) 

5. Капак на кофата (има залята 
уплътнителна гума по периферията!) 
6. Обръч с лост притискащ капака към 
кофата 
7. Лост за отваряне на обръча 
8. Кофа метална с дръжка 

 

3.4.1. ПОЧИСТВАНЕ НА ЦИКЛОН-ПРАХОУЛОВИТЕЛ 
 
В зависимост от количеството прах съдържащ се в самите пелети и разхода им, 
почистването се прави през различени интервали от време. Месечно 1-2 пъти е добре. 
Да не си изчаква напълването на кофата над половината. 
 

При почистването на циклон-прахоуловителя изключете електрическото 
захранване.  
 

 
За да изсипете праха от кофата поз. 8 изтеглете докрай лоста поз. 7. Извадете капака 
поз. 5 от кофата и изсипете на подходящо място праха. 
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Затварянето на капака към кофата се извършва по обратният път. Пазете уплътнителят 
на капака от повреждане или изгубване. 
 

Почистването и изнасянето на праха от циклон – прахоуловителя да се  
извършва с помоща на лични предпазни средства (ръкавици).  
 

 

3.5. СПИРАЛНИ МАРКУЧИ  

3.5.1. СМЯНА И ПОСТАВЯНЕ НА СПИРАЛНИ МАРКУЧИ 
 
Маркучите по които се движат пелетите и въздуха са със подсилваща ги спирала, която 
им придава допълнителна здравина. Маркучите са специално изработени за работа под 
вакуум. Между подсилващите спиралните навивки, има един спирално навит проводник 
по цялата им дължина. Тъй като въздуха който се движи в маркучите е с висока скорост, 
те натрупват статично електричество. Този проводник служи да отведе това статично 
електричество до точката на зануляване. Тази точка на занулаване се намира във 
възела на вакуум помпата. Всички маркучи образуват една последователна/паралелна 
електрическа верига. Те отвеждат статичното електричество от всички метални 
елементи. За това е много важно металният проводник от маркучите (и в двата има 
края) да имат надежден контакт с металните тръби върху които се поставят. 
 
 

Максималната дължина на всеки маркуч между силоза (бункера) и вакуум 
помпата е до 10 m (в едната посока). 

 
 

3.5.2. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОСТАВЯНЕТО НА СПИРАЛНИТЕ 
МАРКУЧИ 
 
При поставянето на всеки край на маркучите, да се обърне внимание на следното: 
 

1. Металното (медно) жило на проводника да не е накъсано. 
2. Да има дължина 25-30 mm без изолоция. 
3. Да е подгънато навътре в маркуча, така че скобата като се стегне да осигури 

електрически контакт с тръбата.  
4. Самите метални тръби да нямат в мястото на контакта боя или ръжда. При 

необходимост боята (ръждата) да се зачисти. 
 
 

ЕДИНСТВЕНО ако не се спазят тези изисквания за отвеждане на 
статичното електричество към нулевият проводник на захранването, има  
опасност от: 
1. Получаване на токов удар на хора (и животни) при опит да докоснат 
маркучите при работеща система.  
2. Вероятност от запалване, ако наблизо около маркучите има лесно 
запалими материали. 
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3.6. МЕЖДИНЕН БУНКЕР С ДОЗИРАЩ ШНЕК 
 
Схемата на междинен бункер с дозиращ шнек и вакуум помпа е посочена на Фигура 8. 

 
Фигура 8. Междинен бункер с дозиращ шнек 

 
 
1. Бункер с дозиращ шнек 
2. Междинна кутия 

3. Вакуумна помпа с резервоар 
4. Плоча основна 

 
Монтажът на вакуум помпата към междинния бункер се извършва в следната 
последователност (Фигура 8.): 
 

1. Поставя се Плоча основна (поз. 4) върху огънатият долен край на Междинна 
кутия (поз. 2). Притягат се с винтове М4 х 10, гайки и шайби в долната част. 

2. Поставя се сглобения възел върху бункера така, че да опре в страничната 
огъната част. Центрира се и се завиват винтовете за дърво 3,9 х 16 в бункера. 

3. Поставя се Вакуумна помпа с резервоар (поз. 3), поставят се две шайби ∅8 и се 
завиват двете гайки М8. 
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Ако се налага завъртане на изходната тръба на Вакуумната помпа на 180о 

спрямо дозиращия шнек, трябва да се завърти целият възел (поз. 2, 3 и 4) 
в пакет. За повече подробности прочетете раздел „Вакуум помпа с 
резервоар” в настоящото ръководство. 

 
Повече подробности за работата и разположението на междинен бункер с  
външно дозиращо устройство (горивоподаващ шнек) и котел, вижте в 
ръководствата на тези изделия. 

 

3.7. ГАРАНЦИЯ И ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 
 
Обръщаме внимание на потребителите, че въвеждането в експлоатация и сервизното 
обслужване на всички конфигурации на система за пневматичен транспорт на дървесни 
пелети Bisolid, трябва да се извършват от специализирана монтажна фирма. В противен 
случай, евентуалната гаранционна рекламация няма да бъде призната. Рекламации се 
правят непосредствено след констатиране на дефекта. Производителят си запазва 
правото на промени, свързани с техническото оптимизиране на изделията. Срокът на 
предоставяната гаранция е посочен в гаранционната карта, която се предоставя като 
основна принадлежност към системата за пневматичен транспорт и се обуславя от 
прецизното спазване на указанията от настоящото ръководство за монтаж и 
експлоатация.  
 
Купувачът следва да подаде евентуална рекламация в писмена форма към продавача 
или директно към производителя. 
 

Всички проблеми (неизправности) причинени от неправилен монтаж и  
експлоатация на системата за пневматичен транспорт на дървесни пелети 
Bisolid не се покриват от гаранционните карта на изделието. 

 

3.8. ТРАНСПОРТИРАНЕ И СКЛАДИРАНЕ  
 
Производителят предлага елементите на системата за пневматичен транспорт на 
пелети при експедиция в стандартни опаковки, обезопасени срещу изместване. 
Компонентите на системата не могат да бъдат транспортирани в позиция различна от 
тяхната основна база. 
 
Не трябва да се прилага натиск върху опаковката на системата за пневматичен 
транспорт на дървесни пелети по време на складиране и транспортиране. 
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4. ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА НА СИСТЕМА ЗА ПНЕВМАТИЧЕН 
ТРАНСПОРТ НА ПЕЛЕТИ 

4.1. ПРИНЦИПНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фигура 9. Принципна електрическа схема на система за пневматичен транспорт  

на пелети 
 
Електрическата схема се състои от термична защита/прекъсвач FS1, седмичен 
програматор, краен изключвател към клапата затваряща притока на пелети SQ1, реле 
за време KT1 и вентилатор Fan 1, работещ като смукател.  
 
Предназначението на седмичния програматор е да разреши включването на пелетния 
транспорт пре определени, предварително зададени периоди, с цел избягване шума от 
работа (например през ноща). 
 

4.2. СВЪРЗВАНЕ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКОТО ЗАХРАНВАНЕ 
 
Свързването на системата за транспорт на пелети към електрическото захранване 
става само от правоспособен електротехник, като се съблюдават означенията на 
елекетрическата схема. Настройката на седмичния програматор се извършва съгласно 
приложената инструкция за настройка и експлоатация на производителя на уреда. 
 

Да се осигури надеждно заземяване на системата, съгласно  
електрическата схема, като се обърне внимание на заземяването на  
металната спирала в тръбата за пневматичен транспорт, срещу статично  
електричество. 

KT1 

 

KT1 

FS1/ 10A 

Fan 1 

 

L 

N 

PE 

Timer 
~30sec 
 

SQ1 
Door switch / изключвател 
на клапата 
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4.3. ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА 
 
При работа със седмичния програматор, разположен на електрическото табло, моля 
спазвайте следните инструкции: 

1. За да се стартира: натиснете RESET, За първия път ако искате да настроите 
точното време, моля натиснете бутон със символа „часовник”, след това 
натиснете D+, H+, M+, за да настроите ден, час, минути. 

2. Програмирайте, както е показано по-долу в Таблица 5. 
 

Таблица 5. Настройки на седмичния програматор 
 

Стъпка Бутон Програмиране (Функция) 
 

1 Натиснете Р  Настройка 1 ON time (display 1on) 
2 Натиснете H+/M+  Настройка часове и минути  
3 Натиснете D+  За да се избере ден, или различно време от всеки ден 
4 Натиснете P  Настройка 1 OFF time (display 1off) 
5 Натиснете H+/M+  Настройка часове и минути off time 
6 Натиснете D+  Ако желаете същото всеки ден, не натискайте този бутон 

7 Повторете стъпки 2 - 6  Настройте стъпки 2 – 17   on/off time 
8 Натиснете „часовник”  End, (край) 

 
 Ако не желаете да направите 17 настройки, моля натиснете бутон със символа 
„часовник”. 
 
 Забележки: 

1. Настройката на времената трябва да се извършва съгласно посочената 
последователност. 

2. Системата излиза от режим настройка, ако 10 секунди не се работи с бутоните 
или данните се запаметят. 

3. Функции 3, 4, и 5 не могат да се използват едновремено.  
 
Схемата на електрическото табло за управление на системата за пневматичен 
транспорт на пелети е представена на Фигура 10. 
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Фигура 10. Схема на електрическото табло за управление 

 
 
Означенията на символите на дисплея за настройка на системата за пневматичен 
транспорт на дървесни пелети са показани на Фигура 11 и Таблица 6. 

 

 
Фигура 11. Външен вид на дисплея за настройка на системата за транспорт на пелети 
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Таблица 6. Обяснение на означенията на дисплея 

 
   No. Символ Означение 

1 ℗ TIMER (ТАЙМЕР) 
2 D+ DAY (ДЕН) 
3 H+ HOUR (ЧАС) 
4 M+ MIN (МИНУТА) 
5 „часовник” CLOCK (ЧАСОВЕНИК) 
6 С RESET (РЕСТАРТИРАНЕ) 
7 MANUAL MANUAL C/R (РЪЧНО C/R) 
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5. ОСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ  
 

Неизправност Решение 

Запушване на по-голяма част от отворите на 
металната мрежа Фигури 5 и 6, поз. 19. Дозата 
на пелетите в резервоара намалява и клапата 
поз. 1 не успява да задейства крайният 
изключвател поз. 11.  

Почистете с метална четка на отворите 
на мрежата. 

При затворено положение на клапата поз. 1 не 
се задейства крайният изключвател поз. 11 

Огънете крайният изключвател заедно с 
планката под него на ръка в 
необходимата посока. 

При продължителна работа с препълнена 
кофа на прахоуловителя е възможно 
намаляване (спиране) на количеството на 
транспортираните пелети за един цикъл на 
помпата. 

Изсипете праха от кофата. Ако 
проблемът продължава, да се почисти 
металната мрежа Фигура 6, поз. 19. 

В силоза все още има пелети, но помпата 
засмуква само въздух. 
 

Стръскайте с ръка стените на силоза 
или с подходящ тъп предмет 
придвижете пелетите към изходният 
отвор. Внимавайте да не повредите 
плата. По доброто действие е да 
добавите пелети. 
 

Други, не описани по-горе неизправности Необходима е компетентна консултация 
с и/или намесата на сервизен техник. 

 
В останалите случаи, отстраняването на евентуалните неизправности и повреди следва 
да се извърши от производителя или от оторизирана сервизна фирма. 
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