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• Прочетете внимателно предупрежденията, 
съдържащи се в тези указания, тъй като 
предупрежденията съдържат важна 
информация относно безопасността при 
монтаж, експлоатация и поддръжка.   

• Тези указания се явяват неразделна и 
съществена част от продукта и трябва да бъдат 
грижливо съхранявани от потребителя за 
бъдещи справки.   

• Ако устройството бъде продадено или 
предадено на друг собственик или ако бъде 
преместено, тези указания винаги трябва да 
придружават котела, така че новият 
собственик/монтажник да могат да правят 
необходимите справки.   

• Монтажът и поддръжката трябва да бъдат 
изпълнявани в съответствие с приложимите 
нормативни документи и указанията на 
производителя и трябва да бъдат провеждани 
от професионално квалифициран персонал.   

• Неправилен монтаж или недостатъчна 
поддръжка могат да причинят вреди на хора, 
животни или имущество.  Производителят не 
носи отговорност за вреди, причинени от 
неправилен монтаж и експлоатация, 
провеждани в нарушение на указанията на 
производителя.   

• Преди почистване, устройството трябва да бъде 
изключено от електрическата мрежа чрез 
главния прекъсвач или чрез разединяване на 
захранващия кабел.   

• При отказ и/или неправилна работа на 
устройството, изключете устройството и не 
правете опити за ремонти или пряка намеса.  
Обърнете се към професионално квалифициран 
персонал.   

Ремонт или смяна на части трябва да бъдат правени 
само от професионално квалифициран персонал с 
използване само на оригинални резервни части.  
Неспазването на тези указания може да навреди на 
безопасността на устройството.   

• За да бъде гарантиран правилната работа на 
устройството, важно е да бъдат провеждани 
периодични проверки лично и от квалифициран 
персонал.   

• Това устройство трябва да бъде използвано само за 
целта, за която е произведено.  Всяка друга употреба е 
неправилна и следователно опасна.   

• След отстраняване на опаковката, проверете 
съдържанието.  Части от опаковката не трябва да бъдат 
оставяни в обсега на деца, тъй като съставляват 
потенциална опасност.   

• Устройството не трябва да бъде използвано от деца под 
осем години или от лица с намалена физическа, 
чувствена или умствена способност или лица без 
необходимите знания и умения без надзор или без да 
са получили указания относно безопасността на 
устройството.  Децата не трябва да играят с 
устройството.  Предвидените почистване и поддръжка 
не трябва да бъдат провеждани от деца под осем 
години без надзор.   

• Ако са налице съмнения, не използвайте устройството и 
се обърнете към доставчика.   

• Окончателното разполагане на устройството и неговите 
приспособления трябва да бъде направено в 
съответствие с приложимите нормативни документи.   

• Илюстрациите, дадени в това ръководство, са 
опростено представяне на продукта.  В това 
представяне може да има незначителни разлики с 
доставения продукт.   

   

   
 Този символ указва "ВНИМАНИЕ" и е използван за предупреждения, свързани с безопасността.  Следвайте тези 

предупреждения дословно, за са избегнете опасности за хора, животни или имущество.   
 Този символ изисква внимание към важна забележка или предупреждение.   
 Този символ, поставен на продукта, на опаковката или в документацията, указва, че в края на експлоатацията 

продуктът не трябва да бъде изхвърлян с битовите отпадъци.   
 Неправилното манипулиране на електрически или електронни компоненти може да предизвика отделяне на 

опасно вещества, съдържащи се в продукта.  За да бъде избегната появата на опасност за околната среда или за 
здравето, необходимо е потребителят да изхвърля това оборудване разделно от другите отпадъци и да го 
предава на общинските служби или на доставчика при условията и по реда, предписан от националните 
стандарти, отразяващи Директива 2012/19/EU.   

 Разделното събиране и преработване на изхвърлено оборудване е в полза на запазването на природните 
ресурси и осигурява, че отпадъкът е преработен по начин, щадящ околната среда и осигуряващ защита на 
здравето.  За повече информация относно методите за събиране на електрическо или електронно оборудване, 
обърнете се към общинските служби или към властите за получаване на разрешение.   

   
Маркировката за съответствие с изискванията на Европейския съюз удостоверява, че продуктът отговаря на 
съществените изисквания на въведените в действие директиви.   
Декларацията за съответствие може да бъде поискана от производителя.   
   
Страни за разпространение:  BG - ES - RO - GR   
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1. Указания за експлоатация   
1.1 Представяне   
Уважаеми клиенти,   
BLUEHELIX TECH RRT 24 C е генератор на топлина с топлообменник от неръждаема стомана и вградено 
производство на гореща вода за битови нужди, висока производителност и ниски нива на емисии, кондензация и 
предварително смесване, работещ с природен или с втечнен газ и оборудван с микропроцесорна система за 
управление.   
Устройството е с херметична камера и е подходящо за монтаж вътре или навън в частично защитено пространство 
(в съответствие с EN 15502) с температура до -5ºС (до -15ºС с доставян по заявка комплект за защита от 
замръзване).   
1.2 Панел за управление   

   
Фигура 1 - Панел за управление   

1 Бутон за намаляване на температурата на горещата 
вода за битови нужди   

2 Бутон за увеличаване на температурата на горещата 
вода за битови нужди   

3 Бутон за намаляване на температурата на отопление   
4 Бутон за увеличаване на температурата на отопление   
5 Дисплей     

6 Бутон за възстановяване - меню за плъзгаща 
температура   

7 Бутон за избор на зимен или летен режим, 
изключване на устройството, избор на 
икономичен или комфортен режим   

8 Индикатор за икономичен или комфортен 
режим   

9 Индикатор за производство на гореща вода за 
битови нужди   

10 Индикатор за летен режим   
12 Многофункционален индикатор (мига при 

почистване на топлообменника)   
13 Индикатор за работа в режим на отопление   
14а Индикатор за работеща горелка (мига по време 

на калибриране и през фазите на диагностика)   
14b Появява се при нарушена работа, която води до 

блокиране на устройството.  За възстановяване 
се натиска бутона за възстановяване RESET   
(позиция 6)   

17 Установено наличие на сензор за външна 
температура (сензорът за външна температура 
се доставя по заявка)   

Показания по време на работа   
Отопление   
Заявката за отопление (подадена от термостат, сензор за 
външна температура или устройство за дистанционно 
управление) се указва с появата на символ за радиатор.   
Дисплеят (позиция 12 на Фигура 1) показва текущата 
температура на подаване в отоплителния кръг и по време 
на изчакване символите "d2".   

   
Фигура 2     

Гореща вода за битови нужди   
Заявката за гореща вода за битови нужди (създавана от 
отваряне на кран за топла вода) се указва с появата на 
символ за кран.   
Дисплеят (позиция 12 на Фигура 1) показва текущата 
температура на горещата вода за битови нужди и по време 
на изчакване символите "d1".   

   
Фигура   3   
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Комфорт   
Заявката за комфортен режим (възстановяване на температурата в котела) се указва с мигане на символа на 
комфортен режим.   
Дисплеят (позиция 12 на Фигура 1) показва текущата температура на водата в котела.   
Нарушена работа   
При отказ (виж раздел 3.4) дисплеят показва кода на отказа (позиция 12 на Фигура 1) и по време на изчакване 
символите "d3" и "d4".   
   
1.3 Свързване към електрическата инсталация и включване и изключване   
   
Котелът не е захранен с електрическа енергия.   

Когато котелът не е използва дълго време през зимата, 
за избягване на повреди от замръзване се препоръчва 
котелът да бъде източен.   
   
   
           Фигура 3 - Котелът не е захранен с   
         електрическа енергия  
   

Котелът е захранен с електрическа енергия.   
   
Захранване на котела   

   
Фигура 5 - Версия на софтуера      Фигура 6 - Обезвъздушаване с              Фигура 7 - Изключен вентилатор   
     работещ вентилатор   
   
• През първите пет секунди дисплеят показва версията на софтуера на платката (Фигура 5).   
• За следващите двадесет секунди дисплеят показва FH, която показва изпълнение на цикъл за 

обезвъздушаване на отоплителната система с работещ вентилатор (Фигура 6).   
• През следващите 280 секунди, обезвъздушаването продължава с изключен вентилатор (Фигура 7).   
• Отворете крана за подаване на газ в котела.   
• Когато изчезнат символите Fh, котелът е готов за работа в автоматичен режим, когато бъде подадена заявка 

за гореща вода за битови нужди или за отопление от стайния термостат.   
   
Включване и изключване на котела   
Възможно е превключването от един режим в друг с натискане на бутона за избор на зимен или летен режим или 
за изключване в течение на около една секунда, следвайки последователността, показана на Фигура 8.   
А = зимен режим;   
В = летен режим;   
С -= изключен котел.   
За да изключите котела, натискайте бутона за избор на зимен или летен режим или за изключване (позиция 7 на 
Фигура 1) докато на дисплея се появят тирета.   
   

 
,   

Фигура 8 - Изключване на котела   
   

 
код 3541N251  ред. 01  01/2019   BG 



   
 

Когато котелът е изключен, електронната платка все още е 
захранена с електрическа енергия.  Отоплението и 
производството на гореща вода за битови нужди не 
работят.  Остава активна защитата от замръзване.  За да 
включите котела отново, натиснете бутона за избор на 
зимен или летен режим и за изключване и включване на 
котела (позиция 7 на Фигура 1).     
          Фигура 9   
   
Котелът ще бъде незабавно готов за работа в зимен режим и в режим на производство на гореща вода за 
битови нужди.   
   

С включване на захранването на котела с електрическа енергия и/или с подаване на газ към 
устройството, защитата от замръзване не работи.  При дълги прекъсвания през зимния период, за да 
бъдат избегнати повреди от замръзване, препоръчва се водата от котела, от отоплителната инсталация и 
от кръга за гореща вода за битови нужди да бъде източена;  алтернативно, източва се само кръга за 
гореща вода за битови нужди, а отоплителната инсталация се напълва със специален антифриз за 
отоплителни системи в съответствие с раздел 2.3.   

Забележка:  Ако символът за слънце не се показва на дисплея, а са показани многофункционални номера, 
котелът е в зимен режим.   
   
1.4 Настройки   
Смяна на зимен / летен режим   
Натискайте бутона за избор на зимен или летен режим и 
за изключване и включване на котела (позиция 7 на 
Фигура 1), докато се появи символът за летен режим 
(позиция 10 на Фигура 1):  котелът ще произвежда гореща 
вода за битови нужди.  Функцията за защита от замръзване 
остава активна.   
           Фигура 10   
   
За да активирате отново зимния режим, натиснете два 
пъти бутона за избор на зимен или летен режим и за 
изключване и включване на котела (позиция 7 на   
Фигура 1).   
           
           Фигура 11   
   
Задаване на температурата на отопление   
Използвайте бутоните за задаване на температурата на 
отопление (позиции 3 и 4 на Фигура 1), за да промените 
температурата от минимум 20ºС до максимум 80ºС.   
   
   
   
           Фигура 12   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
код 3541N251  ред. 01  01/2019   BG 



   
 

   
   
Задаване на температурата на горещата вода за битови нужди   
Използвайте бутоните за задаване на температурата на горещата 
вода за битови нужди (позиции 1 и 2 на Фигура 1), за да 
промените температурата от минимум 40ºС до максимум 55ºС.   
   

При черпене на топла вода с малък дебит и/или при 
зададена висока температура, температурата на 
горещата вода за битови нужди може да се различава 
от зададената стойност.   

            Фигура 13   
   
Задаване на температурата в помещенията (с доставян по заявка стаен термостат)   
Използвайте стайния термостат за задаване на желаната температура в помещенията.  Ако няма стаен термостат, 
котелът поддържа зададената температура в подаващия клон на отоплителната система.   
   
Задаване на температурата в помещенията (с доставяно по заявка дистанционно управление)   
Задайте желаната температура в помещенията на дистанционното управление.  Котелът ще регулира 
температурата на водата в отоплителния кръг в съответствие с желаната температура в помещенията.  Относно 
работата с дистанционното управление, консултирайте се със съответното ръководство на потребителя.   
   
Избор на икономичен/комфортен режим   
Устройството е снабдено с функция, която осигурява голям дебит на гореща вода за битови нужди и максимален 
комфорт за потребителя.  Когато устройството е активно (комфортен режим), водата в котела се поддържа с 
необходимата температура, осигурявайки по този начин незабавно подаване на топла вода на изхода на котела.   
Устройството може да бъде изключено от потребителя (икономичен режим) с натискане на бутона за избор на 
зимен или летен режим и за изключване и включване на котела (позиция 7 на Фигура 1) в течение на пет 
секунди.  В икономичен режим дисплеят показва символа за икономичен режим (позиция 12 на Фигура 1).  За 
активиране на комфортен режим натиснете отново бутона за избор на зимен или летен режим и за изключване 
и включване на котела (позиция 7 на Фигура 1) в течение на пет секунди.   
   
Плъзгаща температура   
Когато бъде монтиран сензор за външна температура (доставян по заявка), системата за управление на котела 
работи с плъзгаща температура.  В този режим температурата на отоплителната система се регулира в 
съответствие с външната температура, за да гарантира високо ниво на комфорт и икономии на енергия по всяко 
време на годината.  В частност, при увеличаване на външната температура, температурата в подаващия клон на 
отоплителната система намалява в зависимост от специфична "компенсационна крива".   
При настройване с плъзгаща температура, температурата, зададена с бутоните за температурата на отопление 
(позиции 3 и 4 на Фигура 1), става максимална температура в подаващия клон.  Препоръчва се да бъде зададена 
максимална стойност, за да може системата да използва целия полезен работен диапазон.   
Котелът трябва да бъде настроен при монтажа от квалифициран персонал.  Промени могат да бъдат правени от 
потребителя за увеличаване на комфорта.   
   
Компенсационна крива и движение на кривата   
Натиснете бутона за възстановяване (позиция 6 на Фигура 1) в течение на пет секунди за влизане в меню 
"Плъзгаща температура";  дисплеят показва мигащ символ "CU".   
Използвайте бутоните за температура на горещата вода за битови нужди (позиция 1 на Фигура 1), за да зададете 
желаната крива от 1 до 10 в съответствие с характеристиката (Фигура 14).  Със задаване на крива 0, управлението 
с плъзгаща температура е изключено.   
Натискането на бутоните за температура на отоплението (позиция 3 на Фигура 1) води до успоредно 
преместване на кривите;  изобразява се мигащ символ "OF".  Използвайте бутоните за температура на горещата 
вода за битови нужди (позиция 1 на Фигура 1), за да зададете успоредно движение на кривите в съответствие с 
характеристиката (Фигура 15).   
Натискането на бутоните за температура на отоплението (позиция 3 на Фигура 1) дава достъп до менюто за 
"изключване по външна температура".  Изобразява се мигащ символ "SH".  Използвайте бутоните за температура 
на горещата вода за битови нужди (позиция 1 на Фигура 1), за да зададете външната температура за изключване.  
Ако бъде зададена "0", функцията е изключена, обхватът се мени от 1 до 40ºС.  Запалването настъпва, когато 
показанието на сензора за външна температура е с 2ºС по-ниско от зададената стойност.   
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Натиснете отново бутона за възстановяване (позиция 6 на Фигура 1), за да излезете от менюто за управление с 
плъзгаща температура.  Ако температурата в помещенията е по-ниска от желаната стойност, препоръчва се 
задаване на крива с по-висок ред и обратно.  Продължавайте с увеличаване или намаляване с единица и 
проверявайте резултата.   
   

 
   
Настройване с дистанционно управление   

Ако към котела е свързано дистанционно управление (доставяно по заявка), настройките, описани по-
горе, се получават както е показано в Таблица 1.   

   
Таблица 1   

Задаване на температурата на 
отопление   

Настройките могат да бъдат направени от менюто на 
дистанционното управление или от панела за управление на 
котела.   

Задаване на температурата на горещата 
вода за битови нужди   

Настройките могат да бъдат направени от менюто на 
дистанционното управление или от панела за управление на 
котела.   

Превключване между зимен / летен 
режим   

Летният режим има предимство пред заявката за отопление от 
дистанционното управление.    

Избор на икономичен / комфортен 
режим   

Изключвайки производството на гореща вода за битови нужди от 
менюто на дистанционното управление, котелът избира 
икономичен режим.  При това бутонът за превключване между 
икономичен и комфортен режим, разположен на панела за 
управление на котела, е изключен.   
При разрешаване на производството на гореща вода за битови 
нужди от менюто на дистанционното управление, котелът избира 
комфортен режим.  При това положение, може да бъде избран 
един от режимите от панела за управление на котела.   

Плъзгаща температура   Направете настройки, използвайки дистанционното управление.   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

   

ОТМЕСТВАНЕ = 20   

ОТМЕСТВАНЕ = 40   

Фигура 14 - Компенсационна крива   

Фигура 15 - Пример за преместване 
на компенсационна крива   
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"In" - Меню "Информация"   
Предлагат се 12 единици информация.   
С натискане на бутоните за задаване на температурата на отопление, възможно е да бъде преглеждана 
информацията във възходящ или в низходящ ред.  За да бъдат изобразени стойностите, натиснете бутоните за 
задаване на температурата на горещата вода за битови нужди.   
   
Индекс   Описание   Обхват   
t01   Сензор за температурата на отопление (ºС)   0 ÷ 125ºС   
t02   Сензор за температурата във връщащия клон (ºС)   0 ÷ 125ºС   

t03   Сензор за температурата на горещата вода за битови 
нужди (ºС)   0 ÷ 125ºС   

t04   Сензор за външна температура (ºС)   +70 ÷ -30ºС (отрицателните стойности мигат)   
t05   Сензор за температурата на димните газове (ºС)   0 ÷ 125ºС   
F06   Текуща честота на въртене на вентилатора   00 ÷ 120×100 min-1   
L07   Текуща мощност на горелката (%)   00% - минимум, 100% - максимум   

F08   Текущ дебит на горещата вода за битови нужди 
(l/min/10)   0 ÷ 99 l/min/10   

P09   Текущо налягане на водата в отоплителната система 
(bar / 10) 

00 = с отворен превключвател по налягане   
14 = със затворен превключвател по 
налягане, 00 - 00 bar/10 с преобразувател на 
налягане   

P10   Текуща честота на въртене на циркулационната 
помпа (%)   00 ÷ 100 %   

P11   Работни часове на горелката   0 ÷ 99×100 h   
F12   Състояние на пламъка   00 ÷ 255   
   
Забележка:   
1. При повреден сензор на дисплея се изобразяват тирета.   
За да се върнете в менюто за обслужване, натиснете бутона за възстановяване.  Излизането от менюто за 
обслужване се случва с натискане на бутона за възстановяване в течение на десет секунди или автоматично след 
15 минути.   
   
"Hi" - Меню "История"   
Платката може да запомни последните осем неизправности:  исторически данни Н1:  съдържа последната 
настъпила неизправност;  исторически данни Н8:  съдържа най-ранната настъпила неизправност.   
Кодовете на неизправностите са записани и се изобразяват в менюто на дистанционното управление.   
С натискане на бутоните за задаване на температурата на отопление е възможно преглеждането на списъка на 
неизправностите във възходящ и в низходящ ред.  За изобразяване на стойността се натискат бутоните за задаване 
на температурата на горещата вода за битови нужди.   
За да се върнете в менюто за обслужване, натиснете бутона за възстановяване.  Излизането от менюто за 
обслужване се случва с натискане на бутона за възстановяване в течение на десет секунди или автоматично след 
15 минути.   
   
"RE" - История на възстановяванията   
С натискане на бутона за избор на зимен или летен режим и за включване и изключване в течение на три секунди 
се изтриват всички неизправности, записани в паметта:  излизането от менюто за обслужване става автоматично, 
за да бъде потвърдена операцията.   
Излизането от менюто за обслужване се случва с натискане на бутона за възстановяване в течение на десет 
секунди или автоматично след 15 минути. 
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Почистване на филтъра за подаване на вода   

• Изключете захранването и затворете клапана за подаване на газ;   
• Изолирайте котела със затваряне на крана за студена вода и клапаните към отоплителната система;   
• Почистете филтъра за подаване на вода.   
•  

   

   
   Фигура 51        Фигура 52   
   
3.4 Отстраняване на неизправности   
   
Диагностика   
   
Неработещ дисплей   
   
Проверете дали платката е захранена с електрическа енергия:  
използвайки цифров мултиметър, проверете за наличие на 
захранващо напрежение.   
Ако захранващо напрежение не е налице, проверете 
проводниците.  Ако е налице достатъчно напрежение (от 195 до 
253 Vac), проверете предпазителя (3.15AL@230VAC).  За достъп 
до предпазителя виж Фигура 19 и Фигура 53.   
            Фигура 53   
   
Работещ дисплей   
В случаи на неизправности или проблеми при работата, на дисплея се изписва идентификационен код на 
неизправността.  Има неизправности, които предизвикват блокиране (означени с буквата "А"):  за подновяване на 
работата се натиска бутона за възстановяване (позиция 6 на Фигура 1) в течение на една секунда или се натиска 
бутона за възстановяване, разположен на дистанционното управление, ако има такова монтирано.  Ако котелът не 
заработи, необходимо е отстраняване на неизправността.   
Други неизправности (означени с буквата "F") предизвикват временно спиране, което се възстановява 
автоматично след връщане на отклонената стойност в нормалния обхват за работа на котела.   
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Неизправности   
   
Таблица 10 - Списък на неизправностите   
Код на 
неизправността   Неизправност   Възможна причина   Отстраняване   

А01   Горелката не запалва.   

Няма газ.   
Проверете дало подаването на газ към 
котела е наред и дали тръбите за 
обезвъздушени.   

Неизправен електрод за установяване 
на наличие на пламък / запалване   

Проверете проводниците на електрода, 
дали електрода е правилно поставен и 
дали не е замърсен;  евентуално сменете 
електрода.   

Повреден клапан за подаване на газ   Проверете и сменете клапана за подаване 
на газ.   

Недостатъчно налягане на газа в 
инсталацията   

Проверете налягането на газа в 
инсталацията.   

Запушен сифон   Проверете и почистете сифона, ако е 
необходимо.   

Запушени тръби за подаване на 
въздух/димни газове   

Почистете комина, тръбите за отвеждане 
и решетките за подаване на въздух и за 
отвеждане на димни газове.   

А02   Налице е сигнал за пламък при 
изгасена горелка.   

Неизправен електрод   

Проверете проводниците на 
йонизационния електрод.   
Проверете целостта на електрода.   
Заземете електрода.   
Проверете заземяването.   
Проверете и почистете сифона, ако е 
необходимо.   

Неизправна платка   Проверете платката.   

А05   Неизправен вентилатор   
Повреден захранващ кабел   Проверете проводниците на съединителя 

с пет полюса.   Прекъснат сигнал от тахометъра   
Повреден вентилатор   Проверете вентилатора.   

А06   Няма пламък след фазата на запалване   

Неизправен йонизационен електрод   
Проверете положението на 
йонизационния електрод и евентуално 
сменете електрода.   

Нестабилен пламък   Проверете горелката.   

Запушени тръби за подаване на 
въздух/димни газове   

Почистете комина, тръбите за отвеждане 
и решетките за подаване на въздух и за 
отвеждане на димни газове.   

Запушен сифон   Проверете и почистете сифона, ако е 
необходимо.   

F07 - F14   
F15 - A07   Висока температура на димните газове   Сензорът установява висока 

температура.   

Проверете топлообменника.   
Проверете сензорът за температура на 
димните газове.   
Проверете комина.   

F08   
A08   

Активиране на защитата от висока 
температура   

Повреден сензор за температура на 
отоплителната система   

Проверете положението и работата на 
сензора и евентуално сменете сензора.   

Няма циркулация на водата   Проверете циркулационната помпа.   
Наличие на въздух в системата   Обезвъздушете системата.   

F09   
A09   

Активиране на защитата от висока 
температура   

Повреден сензор за температурата във 
връщащия клон на отоплителната 
система   

Проверете положението и работата на 
сензора и евентуално сменете сензора.   

Няма циркулация на водата   Проверете циркулационната помпа.   
Наличие на въздух в системата   Обезвъздушете системата.   

F10   
A10   Повреден сензор за дебит   

Повреден сензор 
Проверете проводниците или сменете 
сензора.   Налице е късо съединение.   

Прекъснати проводници   

F11   
A11   

Повреден сензор за температурата 
във връщащия клон   

Повреден сензор 
Проверете проводниците или сменете 
сензора.   Налице е късо съединение.   

Прекъснати проводници   

F12   Повреден сензор за температурата на 
горещата вода за битови нужди   

Повреден сензор 
Проверете проводниците или сменете 
сензора.   Налице е късо съединение.   

Прекъснати проводници   

F13   
A13   

Повреден сензор за температурата на 
димните газове   

Повреден сензор 
Проверете проводниците или сменете 
сензора.   Налице е късо съединение.   

Прекъснати проводници   

A14   Активиране на защитата при отвеждане 
на димните газове   

Неизправност F07 е възникнала три 
пъти през последните 24 часа.   Виж неизправност F07.   

F34   Захранващото напрежение е по-ниско 
от 170 V.   

Проблем със захранването с 
електрическа енергия.   

Проверете захранването с електрическа 
енергия.   
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Код на 
неизправността   

Неизправност   Възможна причина   Отстраняване   

F37   Неправилно налягане на водата в 
отоплителната система   

Твърде ниско налягане   Напълнете системата.   
Превключвателят по налягане е 
повреден или не е свързан.   Проверете превключвателя по налягане.   

F39   Неизправен сензор за външна 
температура   

Повреден сензор или късо 
съединение в проводниците   Проверете проводниците или сменете сензора.   

Прекъснати проводници след 
активиране на управлението с 
плъзгаща температура   

Свържете проводниците или изключете 
управлението с плъзгаща температура.   

F41   
Активиране на защитата по 
максимална разлика в 
температурите   

Повреден сензор на отоплителната 
система   

Проверете положението и работата на сензора на 
отоплителната система.   

Повреден сензор на връщащия 
клон   

Проверете положението и работата на сензора на 
връщащия клон.   

Няма циркулация на водата   Проверете циркулационната помпа.   
Наличие на въздух в системата   Обезвъздушете системата.   

F42   
A42   Активиране на защитата   

Повреден или разединен сензор на 
подаващия /връщащия клон   

Проверете положението и работата на сензора на 
сензора на подаващия /връщащия клон.   

Сензорът на връщащия клон е 
повреден или разединен.   

Проверете положението и работата на сензора на 
връщащия клон.   

F43   Активиране на защитата на 
топлообменника   

Няма циркулация на водата   Проверете циркулационната помпа.   
Наличие на въздух в системата   Обезвъздушете системата.   

A23 - A24 - 
A26   
F20 - F21 - 
F40   
F47 - F51   

Неизправност на електронната 
платка   

Неправилен параметър на 
електронната платка   

Проверете и променете параметъра, ако е 
необходимо.   

F50 - F53   
Неизправност на ограничаващия 
термостат с параметър b06 = 1 
или 4   

Няма или слаба циркулация на 
водата   Проверете циркулационната помпа.   

Наличие на въздух в системата   Обезвъздушете системата.   
Неправилен параметър   Проверете и променете стойността на параметъра.   

F56 - A56   

Неправилно калибриране   

Неправилни параметри   Проверете параметрите и изпълнете докрай 
процедурата за калибриране.   

Електродът не е поставен правилно 
или е повреден.   

Проверете положението на електрода и сменете 
електрода, ако е необходимо.   

Рециркулация на димни газове в 
котела   Проврете уплътненията.   

Незавършена процедура на 
калибриране   

Слаба циркулация в първичния 
контур или неправилно 
разполагане по време на 
калибрирането   

Отстранете неизправността.  Отворете кран за топла 
вода и изчакайте пламъкът да спре да трепти (около 
две минути).   

F61 - A61   Неизправност на блока за 
управление AGC01   

Вътрешна грешка в блока за 
управление AGC01   

Проверете свързването на заземлението.   
Проверете електрода.   
Повторете цялата процедура за калибриране.   
Сменете блока за управление, ако е необходимо.   

A63   Неизправност на блока за 
управление AGC01   

Нестабилно захранване   Проверете захранването.   
Вътрешна грешка в блока за 
управление AGC01   Сменете блока за управление, ако е необходимо.   

A54 - A55 
F62 - F63   Неправилно горене   

Недостатъчно налягане на 
подавания газ   Проверете налягането на подавания газ.   

Нестабилно захранващо 
напрежение   Проверете захранващото напрежение.   

Електродът не е поставен правилно 
или е повреден.   Проверете електрода за запалване и заземяването.   

   

Изключете захранването с електрическа енергия за 
десет секунди, отстранете неизправността и 
изпълнете цялата процедура за калибриране   
(SC15 = 1).   

F67      Поставен е ключ за обслужване 
ВСС.   Заредете параметрите.   

F68 - A68   Грешен ключ за обслужване ВСС   Грешно зареден файл на ключа за 
обслужване ВСС   

Повторете зареждането с рамките на пет минути 
след включване на захранването на котела и 
евентуално сменете ключа за обслужване ВСС.   

A62   
Няма комуникация между блока 
за управление и клапана за 
подаване на газ   

Блокът за управление не е свързан.   Свържете блока за управление към клапана.   

Повреден клапан   Сменете клапана.  Проверете проводниците или 
сменете клапана.   

A64   Достигнат е максималния брой 
възстановявания.   

Достигнат е максималния брой 
възстановявания.   

Изключете захранването на котела за 60 секунди  и 
след това възстановете състоянието на котела.   

F66      Неправилно зареден софтуер   Заредете софтуера отново или сменете платката.   
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4.5  Схеми   
Разполагаем напор в системата   
BLUEHELIX TECH RRT 24 C    

   
Фигура 62 - Разполагаем напор в отоплителната система   

   
4.6  Схема електрическа   

16  Вентилатор   
32  Циркулационна помпа на отоплителния кръг    
34  Сензор за температурата в отоплителния кръг  
42  Сензор за температурата на горещата вода за битови нужди   
44  Клапан за подаване на газ    
72  Външен термостат (доставя се по заявка)   
81  Електрод за запалване / йонизация   
95  Клапан отклоняващ     
114  Превключвател по налягане    
136  Дебитомер   
138  Сензор за външна температура (доставя се по заявка)   
139  Дистанционни управление (доставя се по заявка)   
186  Сензор на връщащия клон   
191  Сензор за температура на димните газове   
288  Комплект за предотвратяване на образуването на котлен камък   
A Бутон за включване и изключване (с възможност за конфигуриране)   
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Фигура 63 - Схема електрическа   
Внимание:  Преди свързване на стаен термостат или дистанционно управление, отстранете моста 
от клемата. 
Ако искате да свържете повече зони на хидравличната система, управлявани от термостати със 
свободни от напрежение контакти и е налице необходимост от използване на таймер като част от 
дистанционното управление на котела, трябва да свържете контактите на зоната на клеми 1-2 и 
таймера на клеми 5-6.   
ВСИЧКИ СВЪРЗВАНИЯ КЪМ КЛЕМИТЕ НА ПЛАТКАТА ТРЯБВА ДА БЪДАТ СЪС СВОБОДНИ ОТ 
НАПРЕЖЕНИЕ КОНТАКТИ (ДА НЯМА НАПРЕЖЕНИЕ 230 V).   


