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БЪЛГАРСКИ ГЕНЕРАТОР 100 Kw ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
 

 
 
 
Уважаеми Клиенти, 

Благодарим ви, че избрахте нашия продукт. Генераторът за горещ въздух B-max 100 Kw е 

генератор със съвременна концепция и технология, с висока надеждност и качествена изработка. 

Високата компактност и дизайн на нашия генератор, предназначен за пелетни горелки, го прави 

подходящ за свързване към всеки тип среда. 

Пестене на оперативни разходи, благодарение на използваното гориво и на високата 

възвръщаемост и на ниската топлинна инерция. 

Разпространяването на въздуха в околната среда може да бъде пряко или канализирано. 

Лесен за работа, благодарение на лесния достъп до всички вътрешни компоненти. 
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БЪЛГАРСКИ  ГЕНЕРАТОР 100 KW БЕЗОПАСНОСТ                  
 
1.0 БЕЗОПАСНОСТ 
1.1 ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
 
 !!УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ДИМООТВОДЪТ Е С ПРАВИЛНА ТЯГА, ПРЕДИ ДА СВЪРЖЕТЕ  

ДИМООТВОДА НА ГЕНЕРАТОРА КЪМ НЕГО. 
 
 Винаги използвайте предпазни средства и средства за лична защита, както е предвидено от 

Директива 89/391 ЕИО 
 
 Извадете захранващия кабел преди да извършите някаква интервенция 

 
 Винаги работете с подходяща екипировка 

 
 Преди започване на работа, уверете се, че горивната камера е охладена и че пепелта е 

изстинала, изчакайте дръжката за отваряне на вратата да се охлади, преди да я натиснете 
 

 В близост да генератора не трябва да се съхраняват запалими материали. 
 

 
!!!ВНИМАНИЕ 

⇒ Без писмено разрешение от страна на производителя е забранено извършването на 
модификации по генератора. 

⇒ Винаги използвайте само оригинални или одобрени от производителя части, за да 
предотвратите евентуални повреди на генератора. 

⇒ Не отваряйте вратите на генератора, докато горелката работи. 
⇒ Проверете дали случайно няма конденз: това е индикация за евентуална инфилтрация на 

водата или охлаждане на димни газове. Препоръчва се да установите възможните причини, за 
да се възстанови правилното функциониране. 

⇒ НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ генератора, дори ако само един от компонентите на устройствата му за 
безопасност се окаже, че е дефектен или в неизправност. 

⇒ Винаги почиствайте решетката на горелката, преди всяко включване (виж ръководството на 
горелката) 
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 БЕЗОПАСНОСТ  ГЕНЕРАТОР 100 KW БЪЛГАРСКИ                 
 
1.2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 
Мястото, където е определено да бъде поставен генераторът, тоест посочено като място на 
монтиране, ТРЯБВА да е пригодено в съответствие с местните, националните и европейските 
регламенти. Генераторът е машина за отопление и по време на работа външните повърхности се 
нагряват до изключително висока температура. 
 
По време на работа, препоръчваме максимална предпазливост и по-специално:  
 
 Не се приближавайте и не докосвайте вратата: ОПАСНОСТ ОТ ИЗГАРЯНИЯ 
 Не доближавайте и не докосвайте изхода за димни газове: ОПАСНОСТ ОТ ИЗГАРЯНИЯ  
 Не извършвайте какъвто и да е вид почиствания при Запален Генератор 
 Не отваряйте вратата и не сваляйте панели, тъй като генераторът работи правилно само при 

херметични условия.  
 Не отстранявайте пепелта 
 Забранено е да се приближават до генератора деца и животни 

 
 
СПАЗВАЙТЕ ОПИСАНИТЕ В НАСТОЯЩОТО РЪКОВОДСТВО  ПРЕДПИСАНИЯ 
 

В допълнение към редовната употреба на Пелетния Генератор: 
 
 Използвайте само гориво в съответствие с инструкциите на производителя 
 Следвайте графика за поддръжка 
 Почиствайте периодично (само при изключен генератор и изстинала пепел) 
 Не използвайте в случай на неизправности или повреди 
 Не хвърляйте вода, дори ако е за да изгасите огъня върху решетката на горелката 
 Не изключвайте генератора, изваждайки кабела от електрическата мрежа (но първо изгасете 

горелката и после натиснете бутона за цялостно изключване, поставен на електрическото 
табло) 

 Не използвайте дърва или въглища, само пелети с посочените тук характеристики:   
Ø 6/8 mm- дължина max 30 mm- влажност 8 - 9% 

 Не използвайте генератора за инсинератор  
 Извършвайте всички операции при максимална безопасност 
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БЪЛГАРСКИ  ГЕНЕРАТОР 100 KW БЕЗОПАСНОСТ                  
 
1.3  ЦЕЛ НА РЪКОВОДСТВОТО 
 

Целта на това ръководство е да се позволи на потребителя да предприеме всички 
възможни мерки и да се подготвят всички средства и материали, възможни и необходими, 
за правилно и безопасно използване на оборудването. 

 
Настоящото ръководство отговаря на състоянието на техниката към момента на пускането 
на пазара. Не се отнася за машини, пуснати вече на пазара със съответната техническа 
документация, която липсва или не е достатъчна, в резултат на евентуални промени, 
изменения или прилагане на нови технологии върху машините, пуснати наскоро за 

продажба. Ако приемем, че съдържанието на това ръководство трябва да бъде оценено и следвано 
стриктно, то цялата съдържаща се информация е необходима за монтирането, употребата и 
поддръжката на генератора. 
Ето защо това ръководство трябва да се пази грижливо за консултиране всеки път, когато 
има съмнения или проблеми. Ръководството за употреба и поддръжка е неразделна част от 
оборудването. 
В случай, че генераторът трябва да бъде прехвърлен на друго лице, вие сте длъжни да връчите 
ръководството на новия купувач. 
Ако се окаже, че е изчезнало, може да бъде поскано ново копие от производителя. 
 
1.4 ОТГОВОРНОСТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

След връчването на настоящото ръководство, BMax не носи отговорност, независимо дали 
гражданска или наказателна, пряка или косвена, дължаща се на:  

 
⇒ Инциденти, причинени от НЕСЪБЛЮДАВАНЕ на стандартите и спецификациите, 

съдържащи се в това ръководство 
⇒ Инциденти, причинени от НЕПРАВИЛНА и ПОГРЕШНА УПОТРЕБА на машината от 

страна на потребителя 
⇒ За инциденти, причинени от промени или ремонти, извършени от лица, които не са 

оторизирани от BMax. 
⇒ Недостатъчна ПОДДРЪЖКА 
⇒ Извънредни събития 
⇒ Инциденти, причинени от използването на неоригинални резервни части или при 

неуточнения на модела 
 

За дейностите по монтирането, тази отговорност се носи и си остава за 
сметка на монтажника. 
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ТЕХНИЧЕСКО 
ОПИСАНИЕ 

ГЕНЕРАТОР 100 KW БЪЛГАРСКИ                 

 
2.0 ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 
2.1  РАЗМЕРИ 
 
 

  
 

1) Обща височина на генератора 
2) Обща височина без капака на 

въздушната канализация 
3) Общ габарит при монтирана 

горелка 
4) Общ габарит без горелка 
5) Размер  на отвора за отвеждане на 

въздух 
6) Размер  на отвора за отвеждане на 

въздух 
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БЪЛГАРСКИ  ГЕНЕРАТОР 100 KW ТЕХНИЧЕСКО 
ОПИСАНИЕ                  

 
2.2  РАЗМЕРИ НА ВЪЗДУХО-НАГНЕТАТЕЛНАТА КАМЕРА (ПО ЖЕЛАНИЕ) 

 

 
  

Нагнетателната камера е снабдена с 3 отвора, един на предната страна на машината и един за 
страната от дясно и от ляво и има три подвижни дюзи с размери 300х700. 

 
2.3 ТАБЛИЦА С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 
 

ДАННИ ЗА ГЕНЕРАТОРА 100 Kw Мерна единица Стойности  
генератор 100 Kw 

Максимална топлинна мощност kW 100 
Максимална топлинна мощност kcal 86000 
Въздушен дебит  m3/h 9000 
Коефициент на полезно действие % 90 
Захранващо напрежение/ Честота V/Hz 400 3N/50 
Максимално консумиран ток (без горелката) A 6 
Максимално консумирана електрическа 
мощност (без горелката) 

kW 2.2 

Минимална тяга на комина Pa 20 
Delta T oC 40 
Тегло, при празен резервоар kg 500 
Димен канал Ø 200 

• ЗАБЕЛЕЖКА= ПРИ ЖЕЛАНИЕ, ГЕНЕРАТОРЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ СНАБДЕН СЪС 
ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ 230 V - 50 Hz 
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ТЕХНИЧЕСКО 
ОПИСАНИЕ 

ГЕНЕРАТОР 100 KW БЪЛГАРСКИ                 

 
2.4 КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ЧАСТИТЕ 

 
 

1) Врата на горивната камера на генератора 
2) Скоба на подпората на генератора 
3) Дръжка за отваряне на вратата на 

генератора 
4) Електрическо табло 
5) Външни облицовки 
6) Мотор на вентилатора 
7) Крачета за нивелиране на генератора 
8) Вентилатор 

9) Вътрешни дефлектори 
10) Структура на генератора 
11) Горивна камера 
12) Тръба за изхода на димни газове 
13) Горно покритие въздушните канали 
14) Нагнетателна камера (по желание)  
15) Сонди термостати/ вътр. температура 
16) Температурен дисплей 
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БЪЛГАРСКИ  ГЕНЕРАТОР 100 KW ТЕХНИЧЕСКО 
ОПИСАНИЕ                  

 
2.5 ОПИСАНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКОТО ТАБЛО 

 
 
 

1) Преден долен панел на генератора 
2) Електрическо табло 
3) Главен превключвател за включване/ изключване (ON/ 

OFF) 
4) Коридор за температурната сонда 
5) Превключвател на захранването на горелката 
6) Контакт за захранване на горелката 
7) Винтове за отключване на термостата на вентилатора 
8) Скоба за заключване на термостата на вентилатора 
9) Предпазен термостат 
10) Термостат за регулиране на вентилатора 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Инициали Описание 
QM Защита на двигателя 
KM Телеконтактор 
Q1 Автоматичен превключвател 
TL Работен термостат 
TS Защитен термостат 
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ТЕХНИЧЕСКО 
ОПИСАНИЕ 

ГЕНЕРАТОР 100 KW БЪЛГАРСКИ                 

 
3.0 МОНТАЖ 
3.1 ОТГОВОРНОСТ НА МОНТАЖНИКА 
 

Монтажникът е натоварен с носенето на отговорност за извършването на проверките, 
свързани с димоотвода, въздухопроводите и всички решения, необходими за извършването на 
монтажа на генератора, освен това на монтажника се възлагат всички отговорности, 
свързани със спазването на всички стандарти за безопасност, предвидени от съответното 
действащо законодателство в държавата, региона, провинцията, града, където се прави 
монтажа. 
Използването е подчинено на изискванията, описани в настоящото ръководство и в 
съответствие с всички стандарти за безопасност, предвидени от съответното действащо 
законодателство в държавата, региона, провинцията, града, където се прави монтажа. 

 
Стандарт UNI 10683 определя задачите на монтажника. Монтажникът трябва да провери: 
 

⇒ Модела на уреда, който ще бъде монтиран. 
⇒ Съвместимостта на инсталационната стая с уреда, което се изразява в минималните отстоения, 

които трябва да се спазват, както е посочено от производителя. 
⇒ Указанията на производителя на генератора за системните изисквания за отвеждането на газове 

(димни канали и комини). 
⇒ Вътрешната част на камината, материала, в който е вградена, хомогенността на частта, 

отсъствието на прегради. 
⇒ Възможността за изграждане на външни вентилационни отвори и проверка на размерите на 

съществуващите такива 
⇒ Възможността за съвместно съществуване на генератора, който ще се монтира с другото 

съществуващо оборудване. 
 
Ако тестовете са положителни, може да се пристъпи към монтирането, при стриктно спазване на 
инструкциите на производителя и на подзаконовите актове и разпоредби за безопасност в сила. 
 
След приключване на монтажа, трябва да се извърши тестово включване на инсталацията, за не по-
малко от 30 минути, за да се провери цялостната херметичност. 
 
След приключване на монтажа и след пускането на инсталацията в експлоатация, монтажникът трябва 
да предаде на клиента:  

⇒ Ръководство за употреба и поддръжка на уреда, предоставено от производителя (ако няма такова 
вътре в оборудването) 

⇒ Необходимата документация за спазване на действащите правила. 
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БЪЛГАРСКИ  ГЕНЕРАТОР 100 KW ТЕХНИЧЕСКО 
ОПИСАНИЕ                  

 
3.2 ИЗВЕЖДАНЕ НА ГАЗОВЕ 
 
 Димният канал и връзката към комина трябва да са извършени в съответствие с правилата и 

действащото законодателства, с твърди тръби, устойчиви на температура, механичното напрежение 
и да са непромокаеми. 
Коминът трябва да осигурява минималното налягане, предвидено от приложимите технически 
стандарти, като се има предвид налягане „Нула“ към връзката с димния канал. 
Комини или димни канали, които не са подходящи или са недобре оразмерени, могат да усилят 
шума на горене и да повлияят отрицателно на параметрите на горене на генератора.  
 

 Изпускателните тръби, които не са изолирани, са източник на потенциална опасност. 
Уплътненията на свръзките са направени от материали, устойчиви на минимална температура от 
минимум 350 оС (например замазки, лепила, силиконови заготовки). 
 
Забележка = За размерите на димния канал на генератора, виж ТАБЛИЦАТА С ТЕХНИЧЕСКИ 
ДАННИ (Параграф 2.3) от страница 7. 

 
3.3 ПОЗИЦИОНИРАНЕ 

Мястото за ПОЗИЦИОНИРАНЕ трябва да се провери/ определи от монтажника на инсталацията 
или от компетентно по тези въпроси лице и трябва да се вземат предвид техническите 
изисквания и тези на действащото законодателство. 
За правилно поставяне, имайте предвид, че генераторът: 

⇒ Се позиционира върху повърхност, нивелирана до ниво, което може да издържи теглото 
⇒ Трябва да се спазват МИНИМАЛНИТЕ разстояния посочени в долните фигури, за да се даде 

възможност и да се позволи нормалната работа по ПОЧИСТВАНЕ и ПОДДРЪЖКА. 
⇒ Поддържайте безопасно разстояние от запалими материали. 

НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА ПОЗИЦИОНИРАНЕТО:  
⇒ на места, където има агресивна атмосфера 
⇒ на места, където може да се натрупа мръсотия или нещо друго, което може да попречи на 

преминаването на въздуха, намалявайки ефективността на генератора 
⇒ мястото, където ще се постави уредът трябва да е оборудвано с вентилационни отвори, 

подходящо оразмерени. 
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ТЕХНИЧЕСКО 
ОПИСАНИЕ 

ГЕНЕРАТОР 100 KW БЪЛГАРСКИ                 

3.4 МОНТИРАНЕ 
 Отговорността за извършената работа или дейностите, които ще се извършат на мястото на 

позициониране на уреда, е и остава изцяло за сметка на потребителя. 
 
Монтажникът, преди да стартира монтажните стъпки, трябва да се съобразява с мерките за 
безопасност, предвидени по закон и по-специално:  
⇒ Да провери дали предварително зададените места за поставяне на системата са в съответствие с 

местните, националните и европейските регламенти. 
⇒ Да провери необходимостта от специфични разрешителни за урбанистични, архитектурни и 

противопожарни регламенти. 
⇒ Да спазва стриктно инструкциите, дадени в настоящото ръководство и по-специално параграфи: 

(3.1) от СТРАНИЦА 10 и (3.2 – 3.3) от СТРАНИЦА 11 
⇒ Да не прави плаващи електрически връзки с временни кабели и/или неизолирани такива 
⇒ Да използва винаги личните предпазни средства и всички средства за защита, предвидени от 

законовите разпоредби, които са в сила. 
 
3.5 СВЪРЗВАНЕ КЪМ ЕЛ. МРЕЖА 

Генераторът BMax излиза фабрично напълно окабелен вътрешно и единственото, което се 
изисква е да се свърже към електрическата мрежа.  

 
⇒ Електрическото свързване трябва да се извърши от квалифициран, признат и одобрен техник, в 

съответствие с действащите разпоредби. 
⇒ Уверете се, че характеристиките на електрическото захранване съответстват на тези, посочени в 

настоящото ръководство 
⇒ Задължително трябва да свържете апаратурата към ефективна заземителна линия. 
⇒ Използвайте захранващ кабел тип FROR 450 / 750 V 5G x 1,5, в съответствие със стандарт CEI 20-22 

II. 
⇒ За да позволите поддръжката на генератора, е необходимо да осигурите пълна изолация на 

генератора от главния електропровод, монтирайки, в горната част на генератора, специален 
еднополюсен прекъсвач (място за отвор на контактите мин. 3mm), следвайки действащите 
нормативи и с размер, подходящ за общото електрическо натоварване на генератора. 

 
 
• Свържете захранващия кабел към 

щепсела, доставен с генератора 
• След като сте свързали кабела към 

щепсела, вкарайте го в посочения на 
фигурата тук, отстрани контакт. 
Контактът се намира в задната част на 
машината. 

• Свържете другия край на кабела към 
електрическата мрежа. 
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БЪЛГАРСКИ  ГЕНЕРАТОР 100 KW ТЕХНИЧЕСКО 
ОПИСАНИЕ                  

 
3.7 МОНТИРАНЕ НА ГОРЕЛКА  
По отношение на въпроси, свързани с габаритите и сигурността, Горелката се доставя отделно от 
генератора. За монтирането на горелката трябва да се извърши следното:  
1. Поставете уплътнението (1)  върху щифтовете М8 (2), заварени на вратата на генератора. 
2. Поставете горелката (3) в близост да уплътнението. 
3. Фиксирайте колектора използвайки гайките М8 (4). 
4. Свържете захранващия кабел (5) 
5. Свържете температурната сонда (6) 
6. Добавете гъвкавата тръба за захранване с пелети на шнека към свързващата тръба (7). 
7. За допълнителните връзките на електрическото захранване на шнека ВИЖ РЪКОВОДСТВОТО НА 

ГОРЕЛКАТА 
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ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ ГЕНЕРАТОР 100 KW БЪЛГАРСКИ                 

 
4.0 ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
4.1 ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 

 
Преди да стартирате генератора, монтажникът трябва да провери следното: 
 

⇒ Дали всички електрически връзки са извършени в съответствие с това ръководството и 
ръководството на горелката. 

⇒ Да се увери, че изпускането на газовете става при термична устойчивост. 
⇒ Да провери дали частите на аспирация и въздушното подаване са свободни и няма препятствия. 
⇒ Да провери дали горелката е закрепена правилно към генератора. 
⇒ Да се увери, че затварянето на вратата на генератора е извършено така, че пламъкът се генерира само 

във вътрешността на горивната камера. 
⇒ Да провери дали електрическото свързване и позиционирането на шнека и на гъвкавата тръба за 

свързване с горелката са извършени правилно. 
⇒ Да напълни контейнера само с пелети и с никакви други горива. 
⇒ Да се увери, че позиционирането и свързването на температурната сонда са извършени правилно. 
⇒ Да се информира за рисковете и опасностите и да информира потребителите относно 

функционирането на генератора. 
 
Забележка= Горепосочените проверки трябва да се извършат и от потребителя или лицето, отговорно 
за поддръжката, след всяко едно обслужване по поддръжката, довело до изключването на инсталациите 
или интервенция по предпазните устройства или части на генератора или горелката. 
 
4.2 ПЪРВО ПУСКАНЕ И СПИРАНЕ  
 При първото пускане част от маслата и мазнините, които покриват горивната камера изгарят. 

Необходимо е да проветрите стаята, за да отстраните тези пари. 
 За тази цел пристъпете към следните действия: 

1) Уверете се, че генераторът е свързан към електрическата мрежа. 
2) Настройте термостата (10) фигура „1“ на страница 9, първо разхлабете винтовете за заключване (7) 
3) Нагласете превключвателя на генератора (3) в позиция 1, фигура „1“ на страница 9. 
4) Нагласете захранващия превключвател на горелката (5) в позиция 1, фигура „1“ на страница 9. 
5) Включете горелката: За запалването ѝ виж РЪКОВОДСТВОТО на ГОРЕЛКАТА и следвай 

посочените инструкции. 
 
Електронното табло на горелката предвижда пламъкът да се възпламени и да се поддържа постоянен, 
под контрола му, като самото табло бива наблюдавано за евентуални аномалии, които биха се появили на 
дисплея на горелката. 
За отстраняване на възникнали ПОВРЕДИ, консултирайте се с РЪКОВОДСТВОТО на ГОРЕЛКАТА. 
За да изключите Генератора е достатъчно: да изключите предварително горелката, да изчакате цикъла на 
охлаждане на горивната камера и след  това да поставите главния превключвател (3) фигура „1“ на 
страница 9, в позиция „Нула“. 
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БЪЛГАРСКИ  ГЕНЕРАТОР 100 KW ПОДДРЪЖКА  

5.0 ТРАНСПОРТИРАНЕ И ПОДДРЪЖКА 
5.1 ТРАНСПОРТИРАНЕ 
 Генераторът за горещ въздух се доставя върху палет и е защитен с плурибол. Нагнетателната 

камера, ако бъде доставена, се предава вече монтирана на генератора. 
 Транспортиране, товарене и разтоварване 

Транспортирането, товаренето и разтоварването трябва да се извършат внимателно, за да не се повреди 
уреда и да не се наранят хора, животни или причинят увреждания на предмети. 
За товаренето и разтоварването на генератора може да се използва мотокар с достатъчна 
товароподемност, въз основа на коефициента за безопасност (виж брутното тегло на генератора в 
ТАБЛИЦАТА С ТЕХНИЧЕСКИТЕ ДАННИ, съдържаща се в параграф 2.3 на страница 7 от настоящото 
ръководство). По време на тези операции, центъра на тежестта на уреда трябва да остане в центъра, за 
да се запази балансирано натоварване, като по този начин се избягва опасно накланяне. 
След като се отстрани опаковката, проверете целостта на уреда. Ако имате съмнения, свържете се 
незабавно с посочения представител. Генераторът е представен като стабилно и компактно устройство. 
 
Опаковъчни материали 
Опаковъчните материали (дърво, картон, полистирол, пирони и т.н.) трябва да се съберат и изхвърлят в 
съответствие с действащото законодателство. 
 ВНИМАНИЕ! Не оставяйте тези материали на места, достъпни за деца, защото могат да станат 

източник на ОПАСНОСТ. 
След като махнете опаковката, генераторът трябва да се постави както е посочено в параграф 3.3 
ПОЗИЦИОНИРАНЕ на страница 11 от настоящото ръководство. 

 
5.2 ПОЧИСТВАНЕ НА МАШИНАТА 

Проверявайте периодично ефективността на термичната инсталация и правилното 
функциониране на вентилатора. 
Поддържайте машината чиста, като избягвате натрупването на мръсотия върху тялото на 
машината. Периодично извършвайте следните дейности, като се уверите, че машината е 
изключена от електрическата мрежа. Уверете се, че машината е студена. Пазете чист корпуса на 
машината, както външния, така и вътрешния, почиствайте го редовно, използвайки мека 
навлажнена кърпа и нетоксичен детергент, без разтворители, като триете, но внимавайте и 
избягвайте да натискайте много силно (НЕ НАСОЧВАЙТЕ ВОДНА СТРУЯ, ДОРИ НЕПРЯКО 
КЪМ МОТОРА, ВЕНТИЛАТОРА И ГОРЕЛКАТА. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ РАЗТВОРИТЕЛИ 
При наличието на шумове и необичайни вибрации, проверете дали винтовете и болтовете са 
добре затегнати. 
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ПОДДРЪЖКА ГЕНЕРАТОР 100 KW БЪЛГАРСКИ                 

 
5.3 СЕДМИЧНА ПОДДРЪЖКА 

При седмичната поддръжка се предвижда почистването на пепелта и неизгорелите остатъци 
вътре в горивната камера на генератора и на решетката на горелката. Това трябва да се извършва 
максимум на 2/3 дена, като тази честота може да се увеличи или намали в зависимост от 
качеството на използваните пелети. 

 
Трябва да се подчертае, че честотата на цялостно почистване на горивната камера, се отразява и 
върху общата ефективност на генератора. 
 
За таза фаза, се снабдете с някакъв вид пепеловсмуквател, снабден с филтър, за да избегнете връщането 
на извлечения прах в стаята, започнете като следвате предоставените инструкции:  
 Изключете машината и изключете от електрическото захранване. 
 Уверете се, че машината е спряна и се охлажда. 

 
⇒ Отворете вратата на генератора, като натиснете посочената дръжка. 

 
 
⇒ Изсмучете горивната камера и решетката на  горелката, както е посочено на фигурата:  
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БЪЛГАРСКИ  ГЕНЕРАТОР 100 KW ПОДДРЪЖКА                   

 
5.4 ИЗВЪНРЕДНА ПОДДРЪЖКА 
 

Под извънредна поддръжка се подразбират всички дейности на проверка- почистване и 
поддръжка, които трябва да се извършват на края на сезона, тоест един път годишно. 
Тя трябва да се извърши от квалифициран персонал в съответствие със законовите изисквания, 
свързани както с генератора, така и с горелката. 
Във връзка с поддръжката на горелката, виж съответното ръководство. 

 
 ВНИМАНИЕ!  Преди да започнете каквито и да било интервенции по поддръжката, уверете се, че 

инсталацията е изключена от електрическата мрежа. 
⇒ Проверете уплътнението на вратата на генератора и херметичността. 
⇒ Проверете състоянието на електрическите кабели и на техните връзки. 
⇒ Проверете дали термостатите функционират правилно. 
⇒ Направете анализ на горенето и запишете данните на последните страници от настоящото 

ръководство със съответното отбелязване ЗАБЕЛЕЖКИ. Отбележете на същите табели и всички 
подменени части. 

⇒ Проверете връзката между димоотвода и комина. 
⇒ Почистете комина. 
 
⇒ Свалете долните решетъчни панели и извършете дейностите по поддръжката на групата 

вентилатори, като проверите:  
• Правилното изравняване на ролките и задвижващите ремъци, както и дали не са износени (ако е 

така, заменете ги с еднакви по размер) 
• Опъването на ремъка: стискайки с две ръце, огъването трябва да е около 2/3 см. За да регулирате 

опъването, завийте или развийте болтовете-обтегачи, поставени в основата на носещата конзола на 
мотора. 

• Изсмучете- почистете и смажете вентилатора, проверете антивибрационните гуми, поставени в 
основата на вентилатора. 
 

⇒ Изсмучете и почистете долната част на тръбния пояс на горивната камера: ВИЖ фигура „1“ на 
страница 18 от настоящото ръководство. 

⇒ Изсмучете и почистете горната част на тръбния пояс на горивната камера: ВИЖ фигура „2“ на 
страница 18 от настоящото ръководство. 
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ПОДДРЪЖКА ГЕНЕРАТОР 100 KW БЪЛГАРСКИ                 

 
 
5.4 ИЗВЪНРЕДНА ПОДДРЪЖКА 
Фигура „1“ = Почистване на долната част на тръбния пояс на горивната камера:  
1. Развийте и отстранете 3-те панела за инспекция, поставени в задната част на машината, както е 

показано на фигурата. 
2. Изсмучете и почистете  вътрешността на тръбния пояс, както е посочено със стрелката.  
3. Поставете отново последователно 3-те панела, като внимавате да не промените поставянето към 

уплътнението на първия, както е било първоначално. 

 
Фигура „2“= Почистване на горната част на тръбния пояс на горивната камера 
1. Отстранете загражденията от лявата и дясната страна на машината, както е показано. 
2. Свалете панелите за инспекция № 2 на страна. 
3. Изсмучете и почистете вътрешността на тръбния пояс, както е показано със стрелките. 
4. Поставете отново последователно панелите за инспекция, като внимавате да не промените 

поставянето към уплътнението на първия, както е било първоначално. 
 

 
 
 

Bmax Technology – ЧАСТ ОТ Elmec Group S.r.l.  

Località Cà D’Oro 36020 - Asigliano Veneto (VICENZA) - ITALY 
ТЕЛ. +39 0444-772023 - ФАКС +39 0444-773129 
E-mail: info@b-max.com - Web: www.b-max.com 

Elmec Group S.r.l. ДДС № : 03725780245 

18 
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6.0 ГАРАНЦИЯ 
6.1 ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 
 

За да се възползвате от гаранцията, на която имате право, за която става въпрос в Директива 
ЕИО 1999/44/Е (Законодателен декрет 42/2002), ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да спазва стриктно 
изискванията, посочени в настоящото ръководство и по-специално трябва:  

⇒ Да се работи винаги в рамките на ограниченията на инсталацията и на оборудването, като се следват 
спецификациите, съдържащи се в настоящото ръководство. 

⇒ Винаги извършвайте дейностите по поддръжката постоянно и с нужното внимание, както е 
посочено в различните глави. 

⇒ Следвайте правилата за безопасност, предвидени от специфичното законодателство, което е в сила в 
държавата, където се извършва монтирането. 

⇒ Избягвайте извършването на каквито и да било намеси по инсталацията. 
⇒ Използвайте изключително и само оригинални резервни части. 
⇒ Монтирането на машината трябва да е извършено от квалифициран техник или от компетентно лице 

и в съответствие с информацията, предоставена в това ръководство.  
⇒ Използвайте изключително и само гориво: Пелети, от вида, посочен по-горе на страниците на това 

ръководство. 
 
6.2 ГАРАНЦИЯ 
Този продукт има гаранция две (2) години, считано от датата на закупуване срещу дефекти и повреди, 
дължащи се на доказан фабричен проблем или проблеми с материалите. 
По време на гаранционния период, компанията BMax се ангажира да замени и да поправи безплатно 
всички части, коти са се оказали дефектни от самото начало. 
 

ГАРАНЦИЯТА НЕ ПОКРИВА:  
 

⇒ Никакви повреди, причинени при транспортирането, поради което се препоръчва да се провери 
внимателно машината в момента на пристигането ѝ и да се уведоми своевременно търговеца за 
евентуалните повреди. 

⇒ Повреди, причинени от атмосферни и климатични влияния, химикали и електрохимични вещества. 
⇒ Всички части, подлежат на нормално ИЗНОСВАНЕ 
⇒ По отношение на периоди на неефективност на продукта, не се предвиждат никакви обезщетения.  

 
Компанията BMax не поема отговорност за евентуални грешки в настоящото ръководство и може да 
прави промени на характеристиките на своя продукт, без предупреждение. 
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- НАСТОЯЩОТО РЪКОВОДСТВО Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ГЕНЕРАТОРА  
И ТРЯБВА ДА СЕ ЗАПАЗИ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ 
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