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1.0 ВОВЕД 
 
Почитувани купувачи, Ви благодариме за изборот на овој производ. 
  Овој производ е направен во согласност  со барањата за безбедност кои се утврдени од 
Европските директиви. Ова упатство е наменето за корисниците, инсталатерите и сервисерите и е 
нераздвоен  дел  од  производот.  Ако  има  било  какви  сомнежи  во  врска  со  содржината  на  ова 
упатство  или  на  било  какво  објаснување  ве  молиме  контактирајте  со  производителот  или 
овластен  сервисен  центар.  Печатење  и  репродукција  на  овој  прирачник  е  строго  забрането. 
Техничките  информации,  илустрацијата и  спецификација  вклучени  во овој  прирачник не можат 
да бидат копирани. Не ракувајте со апаратот ако било кои делови од упатството не се разбрани. 
Производителот  го  задржува  правото  да  направи  измени  на  производот  во  техничка  и 
функционална смисла без претходно да за тоа направи известување.   
  Со користење на ова упатство ќе научите како да ја користите вашата печка на пелет 
правилно. Ве молиме прочитајте го внимателно упатството пред употреба.  
Овој производ е произведен во согласност со следните директиви и стандарди:  
‐ Директива 89/106/EEC ‐ градежни производи.  
‐ Директива 2004/108/EC ‐ електромагнетната компатибилност.  
‐ Директивата 2006/95/EC ‐ Eлектротехничка опрема наменета за работа во определено напонско 
подрачје. 
‐ Директивата 89/391/ЕЕC ‐ Воведување на мерки за да се поттикне подобрувањето на 
безбедноста и здравјето на работниците на работното место.  
‐ Директивата 85/374/EEC ‐ приближување на законите, регулативите и административните 
одредби на земјите членки кои се однесуваат на одговорноста за неисправни производи.  
‐ Директивата 1999/374/EC ‐ радиоопрема и телекомуникациска терминална опрема и меѓусебно 
признавање на нивната усогласеност.  
‐ Стандардот МКС EN 14785/2010 Уреди за загревање на простории со дрвени пелети – Барања и 
методи на испитување  
 
2.0 ОБНОВУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО 
Оваа  упатство  го  прикажува  начинот  на  функционирање  на  печката  во  моментов  кога  истата  е 
испорачана  на  пазарот.  Затоа  не  превземаме одговорност  доколку  печката  е  веке  продадена  на 
пазарот  со оваа  техничка документација а во меѓувреме се производени нови модели на кои  се 
извршени одредени модификации, адаптации или воведени понови технологии. Упатството треба 
да биде добро проучено и да се следат точно инструкциите дадени во него. Сите овде наведени 
информации се неопходни за правилно приклучување, користење и одржување на печката. Затоа 
упатството чувајте го на сигурно како би било достапно повторно во случај на потреба. Ако печката 
се оттуѓи или поклони на друго лице потребно е да се предаде и упатството на тоа лице. До колку 
се изгуби упатството обратете се на производителот за да ви обезбеди ново. 
 
3.0. МЕРКИ НА ПРЕТПАЗЛИВОСТ И БЕЗБЕДНОСТ 
Печките и котлите на пелет за централно греење се дизајнирани за да се обезбеди максимална 
безбедност  и  да  се  лесни  за  ракување  и  одржавање.  Неопходно  е  да  се  почитуваат  следниве 
упатства за да се обезбеди безбедност при функционирање. 
1. Се препорачува да се обрне внимание од страна на авторизираното лице за инсталација да не 
остави  одредени  конектори  или  жици  кои  се  соголени  како  не  би  се  довеле  корисниците  во 
опасност.    
2.  Инсталација  треба  да  се  врши  од  страна  на  специјално  обучен  персонал  или  овластен  од 
страна на производителот или да поседува лиценца за таа дејност согласно законските прописи. 
По нејзиното завршување, инсталатерот е должен да даде на крајниот корисник изјава во кое се 
наведува дека производот е поврзан според сите важечки стандарди и дека ке преземе целосна 
одговорност за својата инсталација.  
3. Важно е да се почитуваат сите важечки национални закони на земјата во која производот треба 
да се инсталира.  

4. Производителот  не  сноси  никаква  одговорност  за  горе  наведените  обврски  доколку  не  се 
почитуваат од страна на крајниот корисник.  
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5. Упатството  за  користење  е  нераскинлив  дел  на  производот.  Во  случај  упатството  за  употреба 
исчезне или се изгуби, крајните корисници би можеле да го обезбедат од страна на продавачот.   
6. Печката на пелет смее да се користи само за намената за која е наменета.  
7. Производителот  не  сноси  никаква  одговорност  за  штети  направени  или  предизвикани 
поради грешки во инсталацијата или неправилна употреба.   
8. По  отстранување  на  амбалажата,  корисникот  треба  да  провери  дали  сите  делови  се  на 
место,  но  доколку  корисникот  забележи  дека  некој  дел  недостасува  треба  веднаш  да  го 
информира продавачот.  
9. Смеат да се користат  само оригинални делови за замена на неисправни. Обратете  се до 
авторизираните сервиси за одржување или кај производителот 
10. За правилно функционирање на производот,  треба да се сервисира еднаш годишно или 
по  потрошувачка  од  2000‐2500  кг  пелети.  Сервисот  е  генерално  чистење  и  замена  на 
дихтоните во печката нејзино тестирање и проверка на вградените елементи. Сервисот треба 
да  се  врши  од  страна  на  овластено  лице.  За  овој  сервис  може  да  се  обратете  кај 
производителот кој ке ви даде конкретни информации. 
 
Поради безбедносни причини, мора строго да се почитуваат следниве напатствија: 
 Печката на пелет не смее да биде управувана од страна на деца или лица со посебни потреби. 
 Забрането е производот да се инсталира во тоалет, влажни простори, како перална, како и да 
се допира печката на пелет со влажни раце или нозе. 
 Приклучокот на електрична мрежа треба да биде изведен со заштитно заземјување
 Забрането е да се промени или да се отстранат безбедносните системи на печката. 
 Да не се повлекува и накинува доводниот кабел за напојување ни кога е печката вклучена ни 
кога е исклучена. 
 Не го оставајте пакувањето во близина на деца или лица со посебни потреби. 
 За  време  на  нормално  функционирање  на  производот,  вратата  треба  секогаш  да  биде 
затворена. 
 Избегнувајте директен контакт со жешки делови на производот. 
 Да  се  провери да не постои некоја  грешка  (застој)  во  случај  кога  печката  е  подолго  време 
исклучена и неоперативна. 
 Печката на пелет е дизајнирана да работи дури и  во екстремни временски  услови,  сепак,  во 
случај на силен ветер или ладни услови, системот за безбедност може да предизвика исклучување 
на  истата.  Во  таков  случај,  корисникот  треба  да  контактира  со  овластениот  сервисер  или 
производителот.  

 Противпожарен апарат треба да биде секогаш во близина за во случај на појава на пожар во 
издувната цевка на гас. 
 
4.0. ОДГОВОРНОСТИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛОТ 

Не прифакаме правна одговорност директна или индириктна во случај на: 

‐ Несреќа предизвикана поради непочитување на стандардите или спрецификациите посочени со 

оваа упатство. 

‐ Несреќа предизвикана поради не правилно ракување или користење на печката од корисникот. 

‐ Несреќа предизвикана поради модификација, поправка која не е одобрена од нас.  

‐ Несреќа предизвикана поради лошо ракување. 

‐ Несреќа предизвикана поради непредвидливи и неконтролирани настани. 

‐ Несреќа предизвикана како резултат од користење на резервни делови кои не се оригинал и не 

одговараат на овој модел на печка и не се одобрени од нас.  

‐ Несреќа предзивикана од непрофесионално и лошо поврзување на печката од инсталатерот. 

‐ Несреќа предизвикана поради не извршено годишно сервисирање на печката. 
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4.1. ОБВРСКИ НА ИНСТАЛАТЕРОТ 

Инсталатерот  е  одговорен  да  ги  направи  сите  тестови  на  влезни  излезни  цевки  (хидро 
инсталација),  осигура  довод  на  воздух  и  останатите  работи  кои  се  неопходни  за  конекција 
(инсталација)  на  печката.  Печката мора  да  се  употребува  во  согласност  со  упатството  како  и  во 
согласност  со  стандардот  за  безопасност  кои  е  издаден од  локалните  органи и  кои  треба да  се 
применуваат за поврзувањето на печката 

Инсталатерот мора да провери: 

‐  Видот на печката која ја поврзува. 

‐  Дали  просторот  одговара  со  одбраната  печка,  местото  каде  ке  биде  инсталирана,  нејзиниот 
капацитет  на  загревање,  минималните  потреби  за  инсталација  сите  параметри  поставени  од 
производителот. 

‐  Изменувачот на топлина неговата снага и капацитет. 

‐  Барањата на производителот поврзани со издувните гасови и оџакот.  

‐  Внатрешниот  пресек  на  оџакот,  материјалот  од  кој  е  изработен  и  останатите  параметри 
согласно упатството.  

‐  Дека не постојат пречки или затворени канали на оџакот и димните водови.  

‐  Висината и вертикалното продолжување на оџакот. 

‐  Надморската висина на местото каде што се поврзува печката.  

‐    Постоење на заштитна капа на оџакот која е отпорна на ветер и навлегување на вода. 

‐  Можност за обезбедување на надворешен извор на воздух за согорување и големина на сите 
потребни отвори за довод на воздух доколку нема доволно свеж воздух во самата просторија.  

‐  Истовремена употреба на печката доколку е поврзана во систем на одвод со постоечка друга 
опрема на истото место (две тела кои горат на исти оџак).  

Ако  резултатите  од  проверката  се  позитивни  тогаш  може  да  се  започне  со  поврзување  и 
инсталација  на  печката.  Да  биде  сигурен  дека  ги  прати  напатствијата  од  производителот    и 
стандардите  за  заштита  од  пожар  како  и  сите  безбедносни  стандарди.  Кога  ке  се  заврши  со 
поврзувањето  (инсталацијата)  печката  се  вклучува  во  работен мод  за  околу  30 минути  за  да  се 
провери нејзината комплетна функционалност. 

  Бидејки  производот  има  електронски  систем  на  само  подесување  на  параметри  на 
согорувањето  (пелет  и  воздух)  по  извршената  инсталација  нема  потреба  да  биде  присутен 
сервисер или овластено лице од производителот за прво пуштање. Инсталерот ја полни печката со 
пелет го полни транспортерот на печката со пелет (види поглавје 11) и го притиска копчето старт.  

 
5.0. ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ 
5.1 Додатоци 
Пред првичната инсталација на печката на пелет, треба да се провери дали сите додатоци се на 
место:  

 Далечински управувач (доколку е вклучен во пакетот)
 Рачка за отварање на вратите
 Кабел за напојување

       •     Упатство за употреба со гарантен лист 
 
5.2 Технички опис 

 
Печката  на  пелет  за  централно  грење  е  дизајнирана  за  директно  и  индиректно  греење  на 

простории преку поврзување на системот за централно греење. Котелот на печката на пелет е 

направен од специјален котловски лим, како и потпорна структура која е обложена со висока 

температура  боја.  Горилникот  на  печката  на  пелет  и  транспортерот  се  направени од  гус  (сив 

лив). Комората за согорување има врата со огноотпорно керамичко стакло, на температура до 

900oC  .  Под  вратата  за  огништето  се  наога  врата  за  пепелникот.Вратите  се  херметички 

затворени и треба да се внимава доколку не дихтуваат да се прештеливаат затегачите. 
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A – КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ       
B – РЕЗЕРВОАР ЗА ПЕЛЕТ 
C – ПОКЛОПЕЦ ЗА ЧИСТЕЊЕ НА ТУРБОЛАТОРИ 
D – РАЗМЕНУВАЧ НА ТОПОЛ ВОЗДУХ СО ВЕНТИЛАТОР 
E – НАДВОРЕШНА ВРАТА  
F – КАЛЕНО СТАКЛО  
S – КЕРАМИЧКО СТАКЛО 
G – ВРАТА НА ОГНИШТЕ  
H – ВРАТА НА ПЕПЕЛНИК  
J  –  ГОРИЛНИК  
Т – ПЕПЕЛНИК И МЕСТО ЗА ГЕН.ЧИСТЕЊЕ 

5.3 Технички податоци и димензии 

TORNADO  21  26  32  36 

Висина (C)  mm  1050  1150  1250  1350 

Ширина (A)  mm  640  640  640  640 

Длабочина (B)  mm  650  650  650  650 

Тежина  kg  180  200  220  240 

Растојание до издувна цевка (D,E)  mm  200,320  200,320  200,320  200,320 

Растојание до ладна вода (G,H)  mm  400,145  400,145  400,145  400,145 

Растојание до топла вода (F,J)  mm  780,60  880,60  980,60  1080,60 

Дијаметар на цевка за гасови (K)  mm  80  80  80  80 

Волумен на греење  (min‐max)  M3  340‐510  420‐630  520‐770  580‐870 

Номинална топл. моќ (Ptn)  kW  20,98  25,92  31,75  35,85 

Топлински излез на вода S тип  kW  18,98  23,92  29,75  33.85 

Топлински излез на вода SV тип  kW  15,4‐18,98  19,8‐23,92  25,4‐29,75  29,3‐33,85 

Топлински излез на вода P тип  kW  20,4  25,4  31,1  35,2 

Топлински излез на воздух S тип  kW  2  2  2  2 

Топлински излез на воздух SV тип  kW  2,0‐5,58  2,0‐6,05  2,0‐6,35  2,0‐6,55 

Топлински излез на воздух P тип  kW  0,53  0,58  0,62  0,65 

Редуцирана топлинска моќ (Ptr)  kW  7.81  7.81  7.81  7.81 

Макс. потрошувачката на час  kg/h  4,2  5,2  6,4  7,1 

Мин. потрошувачката на час  kg/h  1,62  1,62  1,62  1,62 

Просечна потрошувачка на час  kg/h  1,0‐1,5  1,2‐1,7  1,4‐1,9  1,7‐2,2 

Капацитет на резервоарот  kg  26  36  46  56 

Просечна автономија во работа  h  17‐26  21‐30  24‐33  25‐33 

Енергетска ефикасност  %  92,1  93,4  91  92,2 

Работен притисок  bar  1.8  1.8  1.8  1.8 

Максимален дозволен притисок  bar  3  3  3  3 

Просечна потрошувачка во работа  W  30‐80  30‐80  30‐80  30‐80 

Инсталирана електрична моќност  W  360  360  360  360 

Номинален напон  V  230  230  230  230 

Номинална фреквенција  Hz  50  50  50  50 

 
Горната табела е направена врз основа на тестовите спроведени со помош на дрвени палети 

со топлинска моќ од 18220 кЈ / кг (еднакво на 4350 Kcal/kg)   
Горе  наведените  вредности  се  индикативни,  не  се  задолжителни.  Производителот  го 

задржува правото за промена на вредности во секој момент, со цел да се подобри ефикасноста 

на производот. 
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6.0 ИНСТАЛАЦИЈА  
6.1 Општи правила  
  
Знаејќи дека соодветнота монтажа е многу важна, како и соодветно поврзување на системот 

за издувни  гасови и дека е можно да се направат  грешки за време на монтажата, не подлежат 
под  гаранција,  нашата  компанија  ја  советува  монтажерската  екипа  да  ги  направи  следниве 
проверки: 
‐ Минимален  волумен  на  просторот  каде  што  е  инсталирана  печката  на  пелет  (да  се  избегнат 
простори помали од 40m3);   
‐ Да се обезбеди добар доток на воздух;  
‐ Да се обезбеди правилно функционирање на системот за издувни гасови;  
- Да  се  почитуваат  правните  нормативи  за  забрани  за  инсталација  и  право  за  завземање  на 
простор. 
‐ Не  е  дозволено  да  се  инсталира  печката  на  пелет  во  спална  соба,  тоалет,  и  во  простори  веќе 
постои друго грејно тело (печка на пелет на дрва гас нафта итн.). Не е дозволено поставување на 
печка на пелет во просторија која содржи експлозивни материи. 
‐ Инсталацијата на печката на пелет треба да се направи во согласност со сите практични знаења. 
‐ Просторот  околу  печката  на  пелет  треба  да  биде  направен  од  камен,  цемент  или  други 
огноотпорни материјали.  
‐ Печката на пелет  генерира  топлина околу  горилникот.  Затоа,  треба да  се избегнува  контакт  на 
запаливи материјали со горилникот (алкохол, хартија, пластика …) 

 
   

 

 

Заштита 
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Минимална оддалеченост од запалив материјал е 200 mm освен за димензиите објаснети овде :  
A = 200 mm , B = 200 mm , C = 100 mm . 
‐ Ако подот е направен од запаливи материјали (паркет, ламинат итн ...) треба да биде соодветно 
изолиран и заштитен.  
‐ Металните  цевки  наменети  за  издувните  гасови  треба  да  бидат  на  растојание  од  1,5  m  од 
запаливите материјали..  
‐ Препорачуваме печката на пелет да се инсталира колку што е можно поблиску до системот за 
издувни гасови, секогаш да има максимум 3 + 1T криви и максимум 3 метри хоризонтален тек 
со минимална височина од 3‐5%. Штом ќе се дефинира местото на инсталација, отстранете го 
картонот,  фолијата  и  другиот  заштитен  материјал  и  да  се  провери  дали  вратата  правилно 
затвора.  
 
6.2 ДОВОД НА СВЕЖ ВОЗДУХ 
За  правилно  функционирање  и  правилна  распределба  на  температурата,  печката  на  пелет 
треба  да  има  доволно  воздух  и  да  биде  поставена  на  соодветно место  (може да  се  направи 
специјална црево за довод на воздух). 
Отворот за довод на воздухот треба да биде 80 cm2 минимум и не треба да има никакви пречки.  
Воздухот исто така може да се земе од друга соба која постојано е под вентилација и во која не 

постои друга печка или друг систем каде што е потребен воздух. Таа соба не може да биде спална 

соба,  тоалет,  и друг  простор  каде што има опасност  од пожар,  како  гаража,  подрум, и магацин 

содржат запаливи материјали.  
Доколку во иста соба постои печка која користи гас од отворен систем или било кој друг извор на 

штетни гасови, доводот на воздухот треба да биде директно од надвор. 
 
ПРИМЕР ЗА КОНЕКЦИЈА НА ВЛЕЗЕН ВОЗДУХ ДИРЕКТНО ОД НАДВОР 
За  доброто  на  правилно  функционирање  на  печката  на  пелет  можно  е  директна  врска  од 

надвор,  со  помош  на  метални  цевки  предвидени  со  силиконска  маса  за  заптивање.  Важно  е 
дека пред отворањето на цевката да е заштитена од ветер, или друго, со помош на кривата на 

90o свртена надолу. 
 
Производителот не сноси никаква одговорност доколку не се почитуваат упатствата наведени 
погоре.  
За правилното поставување на довод на воздух треба да се почитуваат следните растојанија: 1,5 

m под 1,5 m хоризонтално, 0,3 m од над вратите, прозорците 2,0 m од системот за издувни 

гасови. 

 

6.3 СИСТЕМ ЗА ИЗДУВНИТЕ ГАСОВИ 
Важно е да се знае дека системот за издувни гасови е толку важен како печката на пелет.  
Инсталација на системот за издувни гасови треба да се врши од страна на овластени лица. 

Овластеното лице треба да ги користи следниве податоци: 
 
Промаја на оџак  Pa 12 
Маса на согорување   g/s 5.3 
 
6.4 ИЗДУВНИ ГАСОВИ И МОНТАЖА  
Системот за издувни гасови работи како резултат на депресија која се јавува во пределот на 
согорување. Тоа е многу важно за системот за издувни гасови, пред се означени како SIG, да 
се направи на сертифицирани материјали и:  
‐ За да биде херметички затворено, што значи дека системот треба да се направи од специјални 
цевки со соодветно силиконско заптивање.  
‐ Да работат под висок притисок и под температура од 200‐250 oC (се препорачува цевка со 
дебелина  не  помала  од  1 mm)  и  да  се  добро  заварени  на  споевите  од  самите  цевки  или 
кривини.  
Доколку  печката  на  пелет  е  поврзана  со  постоечки  систем,  системот  предходно  треба  да  се 



TORNADO	 Page	9	
 

провери од страна на овластено лице. Системот не може да се инсталира во затворен простор. Се 

препорачува периодично чистење на системот за издувни гасови.  

 
6.5 ДИМОВОДНИ ЦЕВКИ  
Цевките кои се користат за издувните гасови треба да бидат отпорни, мазни однатре, направени 
од метал и да имаат силиконско заптивање. Дијаметарот на цевките до 3 метри долги треба да 
биде 80 mm или 100 mm, за цевки подолги од 3 m. Цевките мора да бидат добро заварени како не 
би дошло до отпуштање на јаглероден моноксид во просторот каде е поставена печката.  
Должината се пресметува по целата хоризонтална и вертикална должина, сметајќи ја секоја 
крива на 90o како 1 m должина.  
ВНИМАНИЕ  
Да не го поврзувате системот со постоечки систем кој се користи или системот за аспирација. 
 
6.6 ШЕМА ЗА ИНСТАЛАЦИЈА (по избор) 

 

ВНИМАНИЕ! 
Забрането е да се инсталираат вентили кои го затвараат излезот на гасови или го пригушуваат 

протокот на гасови на оџакот или системот за издувни гасови. 
 

Димензии и позиција 

Агол  Разлика  Мин H на оџакот 

β  A (m)  H (m) 

< 1.85  0.5 m  15 o 

> 1.85  1 m  

< 1.50  0.5 m  30 o 

> 1.50  1 m  

< 1.30  0.5 m  45 o 

> 1.30  1 m  

< 1.20  0.5 m  
  60 o 

> 1.20  1 m  

ДА  НЕ 
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ВНИМАНИЕ !!! 
По целиот систем на издувни гасови да се внимава за да не се изгуби добриот проток да не се 

вградуваат премногу кривини и да се стави соодветна конструкција на излезниот систем. 

Комплетнио издувен систем на печката работи под негативен притисок создаден во комората за 

согорување и затоа е многу важно да комплетниот систем на издувни гасови биде херметички 

затворен. Поради ова треба да се користат оригинални цевки за инсталација на издувниот систем, 

да се добро простудира и направи план на просторот и да се превземат сите неопходни мерки за 

безбедност од пожар соодветно стандардите. 

Да се осигура дека во просторот има доволно воздух за согорување или дека е обезбедено 
непречено навлегување на воздух во комората за согорување. Да се осигура да доводниот кабел 
на печката не допира до жешки површини или остри метални делови. 
Никогаш не исклучувај ја печката од доводниот напон со повлекување од утичницата доколку се 
уште согорува и има пламен. Овакво дејство може да предизвика дефекти и проблеми во 
функционирањето на печката. 

 
6.7 ИЗЛЕЗ ЗА ПРИКЛУЧОК НА ДИМОВОДНИ ЦЕВКИ  
Завршетокот на цевката за издувни гасови мора да обезбедува правилен проток на издувни 
гасови во атмосферата, како и заштита од дожд, снег или други објекти, со цел да се гарантира 
одличен проток на издувни во ветровити услови.  
Задниот крај на издувната цевка на гас треба да ги исполнува следниве барања:  
‐ Внатрешниот дел треба да биде ист како кај печката на пелет;  
‐ Надворешниот дел не треба да биде помал од два пати од онаа на печката на пелет;  
‐ Да се обезбеди заштита на системот од дожд, снег и ветер;  
‐ Лесно расклопување за чистење;  
‐ Да изгледа добро и да се вклопува во објектот каде е поставен.   
Системот не треба да има пречки на растојание од помалку од 10 метри, како што се ѕидови, дрва.  
 
ОПЕРАТИВНИ ПРОБЛЕМИ ПОРАДИ КАПАЦИТЕТОТ НА СИСТЕМОТ  
Покрај сите атмосферски влијанија, ветерот е најважното средство за работа на системот. 
 

6.8 ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНАТА МРЕЖА  
Печката  мора  да  биде  инсталирана  од  страна  на  квалификуван  персонал,  во  согласност  со  EN 
10683. Сите потребни кабли и конектори се вградени во печката на пелети. Инсталацијата е брза и 
едноставна.    
Пред секоја монтажа на систем, се врши  автоматско тестирање на системот за нејзино правилно 
функционирање.  Во  зависност  од  некои  конфигурации  некои  кабли  и  конектори  може  да  се 
променат.  Кога  сте  сигурни  дека  мотажата  е  успешна,  може  да  се  започне  почетна  фаза  на 
вклучување на печката на пелет, преку контролниот панел или софтвер.  
За  нормално  функционирање  на  печката  сите  ново  променети  параметри  изменети  од 
фабричките подесувања треба да се зачуваат на матичната плоча.  
Производот треба да биде поврзан со снабдувањето на електрична енергија. Нашите печки на 
пелети се испорачуваат со постојан кабел, до средна температура. Во случај да треба да се 
замени кабелот, јавете се на овластениот сервис.   
Пред да се поврзете со снабдување со електрична енергија, треба да го проверите следниво:  
‐ Дали  карактеристиките  на  напојувањето  со  електрична  енергија  ги  исполнува  барањата 
наведени на етикетата  
‐ Дали поврзувањето е успешно спроведено  
‐ Кабелот не треба да има температура повисока од 75oC. 
Во  случај  на  директна  врска  со  електричното  напојување,  јавете  се  на  овластено  лице, 
(електричар). Доколку планирате да не  ја користите печката на пелет подолг временски период, 
треба да ја исклучите од напојувањето со електрична енергија. Приклучокот мора да биде лесно 
достапен. 
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7.0 КОРИСТЕЊЕ 
7.1 МЕРКИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 
Имајќи во предвид дека печката на пелет развива висока температура, треба да бидете 
внимателни, а особено со децата (да не се во нејзина близина). Забрането е да се прелива вода 
или друга течност кој може да предизвика температурен шок. Не ставајте запаливи предмети во 
близина на печката на пелет. 
 
7.2 ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ 
СЛЕДНИВЕ ИНСТРУКЦИИ СЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ЛУЃЕТО ЖИВОТНИТЕ И ИМОТОТ. 

Сакаме да го информираме инсталатерот и корисникот за основите правила кои мора да бидат 

запазени за правилна инсталација и правилна монтажа. Доколку се следат овие правила ке се 

избегнат било какви несакани последици.  

‐ Приклучи ја печката во заземјен довод на напон 
‐ Постави го прекинувачот на задната страна во позиција 1 
‐ Не дозволуја деца или животни да бидат блиску до печката. 

‐ Користи само пелет, не друго гориво  
‐ Информирај ги и останатите корисници за потенцијалните опасности и научи ги како да ракуваат 
со производот.  
‐ Ако печката е поставена на дрвен под задолжително да се изолира и (или) подигне на и одвои од 

подот.  

Кога печката ке се запали за прв пат поради процесот на стабилизација мала количина на гас со 

необичен мирис кој не е штетен за здравјето ке биде присутен во просторот поради согорување 

на средства употребувани при производството, затоа е потребно да се простотор вентилира при 

првото палење на печката.  

 
7.3 БЕЗБЕДОНОСНИ МЕРКИ ЗА ИНСТАЛАТЕРОТ  

Инсталатерот кои работи на печката или ја одржува мора да ги превзема следниве безбедносни 
мерки: 
‐ Секогаш да користи сигурносна и професинална лична заштитна опрема.  

‐ Да се исклучи печката од доводот на напон пред започнување на одржувањето 

‐ Секогаш да користи правилен алат.  
‐ Пред да започне со работа да се увери дека печката и пепелта е ладна.  

– НИКОГАШ НЕ ЈА ВКЛУЧУВАЈ ПЕЧКАТА ДА РАБОТИ до колку некои од заштитните мерки на 

печката профункционирале поради дефект, непрописно приклучена или не работи воопшто. 

‐ Не прави модификација од никаков вид за било која потреба поинаку од дадени инструкции на 

производителот.  

‐ Секогаш користи оригинални делови. 

‐ Исчисти ја комората за согорување пред повторно палење на печката.  
‐ Биди сигурен дека нема кондезација предизвикана од издувниот систем. 

Читај ги напатствијата за можни дефекти причини и отстранување како би добил правилна 
работа на печката.  
 
7.4 БЕЗБЕДОНОСНИ МЕРКИ ЗА КОРИСНИКОТ 
Местото каде што е печката поставена мора да одговара на локалните, и националните регулативи. 

Печката е апарат кој грее и одредени површини достигнуваат високи температури. Печката е 

дизајнирана да согорува пелет со дијаметар од 6мм и максимална должина од 30 мм со процент 

на влага од 8‐9%. 

Затоа е многу важно да се обрне внимание на следново во моментот кога печката е вклучена: 

 Да не се допира стаклото на вратата, поради можност од ИЗГОРЕНИЦА 
 Да не се допира издувниот систем, поради можност од ИЗГОРЕНИЦА 
 Не прави никакви чистења 

 Не ја отварај вратата 
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 Не го чисти пепелникот 
 Децата и животните да бидат подалеку од печката 
 Следи ги инструкциите дадени во упатството 

Правилно користење на гориво се однесува на: 

 Користи гориво препорачано само од производителот.  
 Следи го планот за одржување на печката. 
 Чисти ја печката периодично и дневно само кога е изладена.  
 Не ја користи печката во случај на дефект или неправилна работа и во случај на непознат звук 
или постојано покажување на грешка.  

 Не прскај вода на печката дури ни во случај на повратен пламен во резервоарот на пелет.  
 Не ја исклучувај печката со повлекување на доводниот кабел од утичницата.  

 Не ја ударај или затресувај печката  
 Не ја користи печката како потпора или држач. 
 Никогаш не оставај го поклопецот од резервоарот за пелет отворен.  
 Не користи дрво или јаглен, користи само пелет со следниве карактеристики : дијаметар 6‐7 
mm, максимална должина 30 mm, максимална влага 8‐9%, 

 Не ја користи печката за горење на отпадоци.  

 Секогаш сите операции врши ги со максимална претпазливост и превземени мерки за 
безбедност.  

 
7.5 СИГУРНОСНИ УПАТСТВА ЗА ПАЛЕЊЕ И ЧИСТЕЊЕ НА ПЕЧКАТА  

- При палење на пеката не смееш да користиш плин, бензин или бил кој друг течен запалив флуид. 
Чувај ги оваквите средства подалеко од печката.  

- Не ја вклучувај печката да пали доколку стаклото е скршено или оштетено. Внимавај на 
затварањето на вратата и не ја ударај за да не го повредиш стаклото или механизмот за затварање. 
- Биди сигурен дека печката е добро стабилизирана и дека не може лесно да се поместува. 
- Биди сигурен дека вратата е добро затворена пред да започниш процедура за палење.  
- Користи правосмукалка за да ја исчистиш пепелта од печката само ког истата е ладна.  

- Никогаш не користи абразивни средства за чистење на површините од печката.  
ВАЖНИ СИГУРНОСНИ ИНФОРМАЦИИ  
Производителот ви е секогаш на располагање за да ви обезбеди информации и сервис потребни за 

инсталација на производот согласно вашите географски позиции. Правилното приклучување на 

печката следејки ги инструкциите е многу важно за да се спречи било каков дефект или не сакани 

последици по луѓето и животните.  

Печката работи со подпритисок во комората на согорување.  Затоа е потребно да издувниот 

систем биде добро задихтуван. 

ОПАСНОСТ ! 

Во случај на пожар на издувниот систем отстрани ги веднаш луѓето и животните од просторијата, 

исклучи го главниот прекинвач за електрично напојуваењ во домот или извлечи го кабелот на 

печката од утичницата и веднаш повикај против пожарна помош.  

 
8.0 ГОРИВА  
Единственото гориво кое е дозволено за употреба од страна на производителот за печката на 
пелети е дрвени пелети. Со цел да се гарантира согорување без проблем, пелетите треба да се 
чуваат на суво место. Препорачуваме користење на високо квалитетни пелети, компактни и не 
како прав. Информирајте се со вашиот продавач на пелети, кој пелети се најдобри. Пелети да се 
на оддалеченост од печката на пелет, не помалку од 1,5 m. 
ВНИМАНИЕ: Печките на пелети се произведени и тестирани само со користење на 
сертифицирани пелети.  Производителот не превзема никаква одговорност ако се користи 
не‐сертифицирани пелети. 
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9.0 ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ  
Напојување со електрична енергија 230V, 50 / 50Hz, максимална потрошувачка 13/20 mA.  
Влезни компоненти: Сонда за температура на издувни гасови, Сонда за собна температура, Сонда 
за температура на котелот, Диференцијален сензор на притисок (Hubo Control), Сигуроносен 
термостат за котелот, Сигуроносен термостат за пелет, Сигуроносен прекинувач поради недостиг 
на притисок во комора на согорување, Енкодер за вентилаторот на гасови, RS 232 и RS485 
конекција за надворешна комуникација. 
Излезни компоненти: Вентилатор за излезни гасови, Вентилатори за греење на просторот, греач 
за палење на пелетот, Циркулациона пумпа, Мотор за транспортер на пелет, CN1 Конекција за 
дисплеј RS 232 и RS485 конекција за надворешна комуникација. 
 
Спецификации на собата: 
Оперативна температура ‐ од 0 до 40oC ,  Температура на чување ‐ од ‐10 до 50oC  
Максимална релативна влажност на воздухот ‐ 95% 
  
ФАБРИЧКА ИНСТАЛАЦИЈА 
Комплетното  ожичување  и  конектори  се  вградени  во  печката.  По  завршувањето  на 
составувањето  на  печката  извршен  е  автоматски  тест  со  проба  на  сите  операции.  Кога  се 
вклучува  печката  за  прв  пат  стартувањето  се  врши  преку  контролниот  панел.  За  нормална 
операција сите параметри се зачувани на основната електронска плоча.  

 
10.0 ЕЛЕКТРИЧНА ШЕМА НА ПОВРЗУВАЊЕ 
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11.0 ОБЈАСНУВАЊЕ НА КОНТРОЛНИОТ ПАНЕЛ 

 

Дисплеј LCD100 

На основниот екран се покажува: 
време и час, активирање на тајмер, број 
на рецепт,  снага на согорување, состојба 

на системот, грешки, основна 
температура, подесена температура, 

модалитет лето / зима. 

Дугме Функција 
P1 Излез од мени / подмени 
P2 Палење и гасење (задржи 2 сек.), Ресет на грешки (задржи 3 сек.) , вклучи/исклучи тајмер 
P3 Влез во корисничко подмени 1, Влез во корисничко подмени 2 (задржи 3 сек.), Сними податок 
P4 Влез во мени за прегледи, Зголемување 
P5 Активирање на подесување на тајмер 
P6 Влез во мени за прегледи, Намалување 
Лед Функција 
D1 Вклучен транспортер D9 Надворешен тајмер вклучен 
D2 Вклучен излез V2 (вентилатори) D10 Недостиг на пелет 
D3 Вклучен греач D11 Постигната температура 
D4  Вклучен Aux1 излез (пумпа) D12 Барање за санитарна вода 
D5 Вклучен Aux2 излез    

 

Дисплеј K100 (опција) 
 

На основниот екран се покажува: 
време и час, активирање на тајмер, 
број на рецепт, снага на согорување, 

состојба на системот, грешки, 
основна температура, подесена 

температура, 
 

 

Дугме Функција 
K1 Излез од мени / подмени 
K2 Палење и гасењње (задржи 3 сек.), Ресет на грешки (задржи 3 сек.) , вклучи/исклучи тајмер 
K3 Влез во корисничко подмени 1, Влез во корисничко подмени 2 (задржи 3 сек.), Сними податок 
K4 Влез во мени за прегледи, Зголемување 
K5 Влез во мени за прегледи, Намалување 
Лед Функција Лед Функција 

Недостиг на пелет Надворешен тајмер вклучен 

  Барање за санитарна вода Постигната температура 

  Зима   Лето 
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Дисплеј K200 (опција) 
На основниот екран се покажува: 

време и час, активирање на 
тајмер, број на рецепт, состојба 

на согорување, состојба на 
системот, грешки, основна 
температура, подесена 

температура, мод лето / зима. 
 

  Дугмиња за слекција на мени :       

Палење и гасење на системот (задржи 3 секунди)  Влез во корисничко подмени 2 

Ресет на аларми (задржи 3 секунди)  Влез во мени за прегледи 

Влез во корисничко подмени 1     

          Дугмиња за навигација : 

 

Назад на основен екран  Излез од мени и запамти промени 

 

Назад за еден чекор  Излез од мени и не памти промени 

 

Зголемување на вредност  Оди во лево 

 

Намалување на вредност  Оди во десно 

Лед :  Зоната со лед покажувачи не е секогаш видлива на основниот екран на дисплејот. За да се покажат или 
скријат притиснете на дисплејот на зоната каде што се покажува основната температура. Следниве лед се 
прикажуваат и нивното значење е: 

  Транспортер вклучен  Надворешен тајмер постигнат 

Излез V2 вклучен (вентилатори за топлина)  Недостиг на пелет 

Греач вклучен  Собна температура постигната 

Вклучен излез Aux 1 (пумпа)    Барање за санитарна вода 

Вклучен излез Aux 2     

Лето  Зима 

Touch Screen Calibration (Подесување на екран на допир) : 
Екранот на допир е веке фабрички подесен но доколку не покажува прецизна работа во секое време може 
повторно да се реподеси (калибрира). 

За да се калибрира потребно е да се направи следнава процедура : 

1. Исклучи ја тастатурата. 

2. Стисни со прст на било која точка од екранот и вклучи ја тастатурата повторно.  
3. На екранот ке се појави порака “Keep touching to force screen calibration” (Продолжи со допир за да го 

калибрираш екранот) 
4. За пет секунди ке се појави нова порака на екранот “Remove touch now” (Тргни го допирот сега). 
5. Ако било која од овие пораки не се појави за пет секунди процедурата за реподесување нема да 

започне и дисплејот ке се врати на основниот екран. 
Доколку дадените команди на екранот бидат проследени реподесувањето ке стартира и 
процедурата ке започне со покажување на слика 1 (Fig.1) на екранот. 

6. Со пенкало или со прст притисни на центарот од симболот “ + “ кој се појавува на левиот горен агол на 
екранот.  

7. Тастатурата ке ги запамти координатите на таа точка и ке го премести симболот  “ + “ на центар од екранот 
слика 2 (Fig.2). 

8. По притискањето и на оваа позиција симболот “ + “, ке се премести и во деснито долен агол како на сликата 
3 (Fig.3). 

9. По притискањето и на оваа позиција процедурата е завршена екранот е калибриран и 
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системот се врака на основниот екран. Со притискање на екранот може да се провери како 
реагират командите со новото калибрирање. 

     

Аларми  
Опис  Сосотојба  Се прикажува 

Безбедносна грешка 1: покажува и на исклучен систем  Block  Er01 
Безбедносна грешка 2: Заштитен термостат на котел сигнализирал  Block  Er02 
Досогорување (гасење) поради ниски гасови  Block  Er03 
Досогорување (гасење) поради висока температура на водата  Block  Er04 
Досогорување (гасење) поради висока температура на гасови  Block  Er05 
Термостат на резервоар за пелет реагирал (можна температура во пелет)  Block  Er06 
Енкодерот на вентилатор за гасови прави грешка нема сигнал  Block  Er07 
Не можна регулација на вентилаторот за гасови во согласност со енкодерот  Block  Er08 
Низок притисок на вода  Block  Er09 
Висок притисок на вода  Block  Er10 
Ден и време не точни поради долг недостаток на напојување  Block  Er11 
Неуспешно палење  Block  Er12 
Недостаток на напон  Block  Er15 
Грешка на комуникација RS485   Block  Er16 
Грешка на регулаторот за проток на воздух  Block  Er17 
Нема пелет (при вграден сензор за пелет)  Block  Er18 
Сонда на котел или сонда на бафер дисконектирана  Block  Er23 
Грешка на механизмот за чистење на горилникот (опција)  Block  Er25 
Сензорот за прокот на воздухот е оштетен  Block  Er39 
Минимален проток на воздух не достигнат во почетна фаза  Block  Er41 
Постигнат максимален проток на воздух  Block  Er42 
Отворена врата  Block  Er44 
Грешка на енкодерот од транспортерот: нема сигнал од енкодер  Block  Er47 
Грешка на енкодерот од транспортерот: Не можна регулација  Block  Er48 
Модулот влез/излез грешка во комуникација  Block  Er52 

Пораки 

Опис  Се прикажува 
Проверка на сонди во почетна фаза, грешка, неповрзана или непотребна  Sond 
Собна температура поголема од 50 ° C  Hi 
Известување за потребно генерално чистење (часовите се постигнати).  Clean 
Вратата е отворена.  Port 
Се појавува порака ако системот е исклучен за време на палењето но не рачно: системот 
ќе престане само кога оди во работен режим. 

Ignition block 

Периодично чистење во тек.  Cleaning on 
Нема комуникација помеѓу основната плоча и тастатурата  Link Error 

Прегледи (Визуализации) 

Покажува    Опис 
Exhaust T. [°C]  103  Температура на гасови 

Room T. [°C]  25  Локална температура 
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Puffer T. [°C]  48  Температура на бафер 

Pressure [mbar]  2100  Притисок на вода 

Air Flux  750  Проток на воздух 
Fan Speed [rpm]  1250  Брзина на вртење на вентилатор за гасови 
Auger [s]  1.2  Време на дозирање на транспортерот 

Recipe [nr]  2  Рецепт на согороување 
Product Code: 510  0000  Шифра на производот 

 

 Корисничко подмени  1 
Power (Моќност) 

Во ова мени е можно да се измени моќноста на согорувањето на системот. Може да биде 

подесено automatic (автоматски) или manual (рачно). Во првиот случај на автоматски 

системот ја одбира моќноста на согорување, во вториот случај корисникот ја одбира 

моќноста на согорување. На левата страна на дисплејот се покажува одбраниот 

модалитет (A=автоматско подесување, M=рачно подесување) и одредената моќност на 

системот. 
Recipe (Рецепт) 

Мени за селекција на рецепт на согорување. Максимален број на рецепти видливи за 

корисникот се одредуваат со параметарот (P04). Ако P04=1 менито не се појавува. 
Auger Calibration (Подеување на дозирање на пелет) 

Преку ова мени можеме да извршеме промена на време трањето на дозирањето на 

пелет во системот. Промена може да вршиме во дијапазон – 7 ÷ 7. За секоја променета 

вредност системот зголемува или намалува дозирање за 10% 

Combustion 
Management 

(Управување со 
согорувањето) 

Fan Calibration (Подесување на воздух на вентилатор за гасови) 

Преку ова мени можеме да извршеме промена на брзината на вентилаторот за гасови. 

Промена може да вршиме во дијапазон – 7 ÷ 7. За секоја променета вредност системот 

зголемува или намалува дозирање за 5% 

Boiler thermostat (Термостат на котел) 

Во ова мени е можно да се имени температурата на греење на котелот во границите на 

минимум и максимум претходно подесени фабички вредности 

Buffer thermostat (Термостат на бафер) /Опција/ 

Во ова мени е можно да се имени температурата на греење на баферот (доколку е 

вграден) во границите на минимум и максимум претходно подесени фабички вредности 

Heating Power (Моќност на греење) /се однесува само на дувањето во просторот за 

комбинираната печка со вградена дувалка/ 

Во ова мени е можно да се измени моќноста на греење (дување на вентилаторот) на 

системот. Може да биде подесено automatic (автоматски) или manual (рачно). Во првиот 

случај автоматски системот го одбира протокот на воздух во согласност од температура‐

та на изменувачот , во вториот случај корисникот го одбира протокот на топол воздух.  

Греење  Опис 

0FF   Греењето (дувањето) е стопирано 

1–6   Греењето (дувањето) е подесено рачно со моќност од 1 до 6 

Auto
  Греењето (дувањето) е  подесено автоматски и систмот во зависност од 

температурата на гасовите ја поставува моќноста. 

Heating 

Management 

(Управување со 

греењето) 

Room Thermostat (Собен термостат) 

Во ова мени е можно да се измени температурата на греење во просторот во границите 

на минимум и максимум претходно подесени фабички вредности 
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Summer‐Winter (Лето – Зима) 

Мени за избор на сезона 

Remote Control 

(Далечинско 

управување) 

‐ опција 

 

Во ова мени може да се вклучи или исклучи управување на системот со далечинско. 

Дугмиња 

Дугме 1 активира досогорување (гаснење) 

Дугме 2 активира палење 

Дугме 3 или 4 зголемување или намалување на моќност на согорување  

Начин на усогласување на кодот со системот 

На далечинскиот управувач: 

Отвори го поклопецот од задна страна кај батеријата 

Измени ја конфигурацијата со подесување на внатрешниот прекинувач (dip‐switch)  

На Дисплејот и системот: 

Исклучи го напојувањето од главниот прекинувач 

Вклучи го напојувањето од главниот прекинувач истовремено притискајки било кое 

дугме на далечинскиот управувач и држи так се додека не слушнеш акустичен сигнал кој 

кажува дека кодот е пронајден. 

Manual Load 

(Рачно полнење) 

Со ова мени се активира процедура за рачно полнење на транспортерот со пелет. Истото 

се користи при прво палење или по снемување на пелет како не би останал празен 

транспортерот. Доколку не го стопирате рачно полнењето се стопира автоматски после 

600 секунди. Системот треба да биде во статус исклучен (OFF) за ова мени да 

функционира. 

Cleaning Reset 

(Ресет на порака 

за чистење) 

Мени за ресетирање на пораката за чистење, воведена како подсетник да печката 

извршила работа планирани часови и истата треба генерално да се исчисте. 

Enabling Thermostat (Вклучување на термостат) 

Дозволува да се вклучи или исклучи функцијата на собен термостат. 
Remote Keyboard 

Далечинкса 

тастатура 
‐ опција 

Room Thermostat (Собен термостат) 

Мени за промена на вредноста на собната температура преку оваа тастатура. 

Во ова мени може да се програмираат и селектираат временски термини на палење и 

гасење на системот. 

Chrono 
(Тајмер) 
 
(за LCD100 и K100 

тастатура) 

Modality (Модалитет) 
Можност за да се селектира бараниот модалитет да 
се вклучат или исклучат сет на програмирани 
времиња за палење и гасење.  

 Влез во мод за промени преку дугмето  P3 
или K3 

 Избери го саканиот модалитет рачно  /Daily 
(Дневно), Weekly (Неделно) или Weekend 
(Викенд)/ 

 Вклучување или исклучување било кој од 
овие модалитети се прави преку дугмето 
P2 или K2 со краток клик 

Снимање на внесените податоци се прави преку 

дугмето P3 или K3 во зависност од дисплејот 
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Programming (Програмирање) 

Системот предвидува три мода на програми‐рање : 

Daily (Дневен), Weekly (Неделен), Week end 

(Викенд) . По селектирањето на бараниот мод на 

програмирање: 

‐ селектирај време кое сакаш да го програми‐раш 

преку дугмињата P4/P6 или K4/K5 

‐ внеси подесување на модалитет (селекти‐раното 

време ке трепка) преку P3 или K3 

‐ промени го времето преку P4/P6 или K4/K5 

‐ сними го внесениот податок преку P3 или K3 

‐ вклучи го подесеното (“V” ке се покаже) или 

исклучи го подесеното (“V” нема да се има”) со 

притискање на дугмињата P5 или K2 

Daily (Дневно) 

Селектирај го денот од неделата за кој сакаш да 

програмираш време на палење и гасење.  

Преграмирање кога поминува полноќ 

‐ подеси го часовникот за палење за претходниот 

ден во бараното време:  

пример: 20.30 

‐ подеси го часовникот за гасење за претходниот 

ден во: 23:59  

‐ подеси го часовникот за палење за наредниот ден 

во: 00:00 

‐ подеси го часовникот за гасење за наредниот ден 

во бараното време: пример: 6:30 

‐Со вакво подесеување системот ке запали во  20.30 

претходниот ден а ке изгасне во 6.30 наредниот 

ден 

Weekly (Неделно) 

Се програмира време на палење и гасење кое важи 

за сите денови од неделата. 

Week‐end (Викенд) 

Се избира помегу 'Monday‐Friday' (Понеделник‐

Петок) или 'Saturday‐Sunday' (Сабота‐Недела) и се 

подесуваат времињата за палење и гасење. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chrono 
(Тајмер) 
(za  K200 Tastatura) 

За да можеш да промениш или подесиш 

временски термини за палење и гасење на 

системот на тастатурата е потебно да го 

селектираш полето “Chrono” или да влезиш во 

менито Settings Menu ‐>Chrono.  

За да ја активираш или деактивираш оваа 

функција, притисни на “Enable CHRONO”. 

Ако функцијата е деактивирана лед не светли    , 

ако е активирана лед светли црвено    . Да 

селектираш бараната CHRONO  програма, притисни 

на следниве опции: “Enable Daily” (Активирај 
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дневно) , “Enable Weekly” (Активирај Неделно), 

или “Enable Week End” (Активирај викенд). Ако 

опцијата е деактивирана лед не светли   , ако е 

активирана лед светли зелено   . За да го 

промениш времето притисни на “Edit timetable”. 

За излез од ова мени притисни на     дугме. 

 

Програмирање на тајмерот 

Со притискање на “Edit timetable” навлегуваме во 

опцијата за подесување на времењата на 

вклучување и исклучување за сите три програмски 

мода претходно спомнати.  

Притисни на левата   или десната   стрелка на 
првата линија ако сакаш да преминиш помеѓу трите 
програмски мода: “daily  mode” (дневено), “weekly” 
(неделно), “week‐end” (викенд). 

Притисни на левата   или десната   стрелка на 
втората  линија  за  да  поминеш  во  деновите  или 
група  на  денови  во  неделата  во  согласност  со 
програмскиот мод претходно селектиран на првата 
линија. 

Во дневен мод може да се изврши подесување на 
сите денови од неделата посебно:  Monday  
(Понеделник), Tuesday (Вторник), Wednesday 
(Среда), Thursday (Четврток), Friday (Петок), 
Saturday (Сабота) и Sunday (Недела). За опцијата  
weekly (неделно), може да извршите подесување 
за сите денови од неделата заедно: Monday‐
Sunday (Понделеник‐Недела). За опцијата бикенд 
може да подесувате посебно Monday‐Friday 
(Понеделник‐Петок) и Saturday‐Sunday (Сабота‐
Недела).За излез од менито притисни на дугмето 

  .За активирање / деактвирање на било која од 
трите опции, притисни на ледот на бараната линија 

. Ако е исклучено времето лед не светли 

. Ако е вклучено времето лед светли црвено  . 
За промена на времето притисни на time slots на 
бараната линија за промена.  
Ке се појави ново мени, најгоре ке се појави денот 

од неделата за кој програмираме. Во средината 

лево се појавува времето на вклучување а десно 

времето на исклучување. За зголемување на 

времето притиснете на дугмето  . За намалу‐вање 

пристинете на дугмето    . За да го снимете 

подесеното време и излезете притис‐нете на 

дугмето    . Доколку сакате да излезете и да не 

снимете притиснете на дугмето   . Снимените 

податоци во time slots за сите три модалитета се 

чуваат посебно и дејствуваат само за тој модалитет. 

 

 

 

 

 

 

 



TORNADO	 Page	21	
 

Корисничко подмени 2 
Menu is accessed by simultaneously pressing the P3 or K3 buttons for 3 seconds . 

Time and Date (Време и датум) 

Мени за подесување на ден, месец, година и часовник. 

Keyboard Settings 

(Подесување на 

тастатура)  Language (Јазик) 

Мени за промена на јазикот кој е во употреба на дисплејот. 
Set Contrast (Подеси контраст) 
Мени за подесување на контраст на дисплејот. 

Set Minimum Light (Подеси минимално осветлување) 
Мени за регулација на позадниското светло на дисплејот. 

Keyboard Address (Адреса на тастатура) 
Ова мени е заштитено со лозинка (1810); преку него може да се промени адресата на 
RS485 комуникацијата. 

Node List (Листа на јазли и адреси) 
Во ова мени се покажуваат: адреси за комуникација со основната плоча, типологијата на 
плочата, верзија на основен софтвер (firmware). Ова мени е само преглед на податоци. 
Типологија на плочата ги покажува овие вредности: 
MSTR  Master              INP     Input               KEYB   Keyboard        OUT    Output 
CMPS  Composite       SENS   Sensor             COM   Communication 

Keyboard Menu 

(Мени на 

тастатура) 

Acoustic Alarm (Звучен аларм) 
Дозволува да се вклучи или исклучи звулниот аларм на тастатурата. 

System Menu 
(Системско 
мени) 

Мени за подесување и промена на параметри на системот. Пристапот е заштитен 
со лозинка (фабрички подесена е: 0000). Во ова мени сите измени и подесувања 
директно влијаат на работата на производот и истите не се дозволени да се менуваат 
од корисникот. 

 

Функционални состојби на системот : 

1. Block (Блок) – Состојба после аларм или грешка на системот со порака за настанатата грешка 
Err XX потребно е да се согледа грешката од листата на аларми да се реагира 
(доколку е корисничка грешка) и ресетира со притискање на копчето P2 држејки 
го долго 3 секунди.  

2. OFF – Состојба на исклучен систем. 
3. Check Up – Состојба на проверка на компонентите на системот, доколку некоја компонента 

има грешка или неисправност ќе појави порака со опис на грешката.  
4. Ignition – Preheating – Состојба на вклучување на греачот за палење (30 секунди). 
5. Ignition – Preload – Состојба на полнење на горилникот со доза пелет за прво палење (15 

секунди). 
6. Ignition – Fixed Phase – Состојба на палење на пелетот (240 секунди). 
7. Ignition – Variable Phase – Состојба на контрола дали е пелетот запален или не (300 секунди) 

доколку системот почуствува дека има оган истиот ќе го скрати времето во оваа 
фаза. 

8. Stabilisation – Состојба на стабилизација согорување на пелетот ставен за првото палење и 
спремање на системот за работа. 

9. Ignition Recover – Состојба на повторно палење (при неуспешно прво палење). 
10. Normal-Run Mode – Состојба на нормална работа. Системот е во работа и во зависнот од 

подесената моќност и температура ја подесува и фазата на согорување (1-6). 
11. Modulation – Системот е во фаза на постигната температура во просторот или преголема 

температура на издувни гасови и преминува во мод на одржување на пламенот. 
12. Stand By – Системот ја постигнал бараната температура и после фазата модулација 

повторно има зголемувње на температурата за 2 степена тој оди во гасење. По 
спуштањето на температурата 2 степена под подесената системот оди во 
повторно палење. 

13. Safety – Системот активирал заштитни сигурносни мерки (јавете се на овластен сервис). 
14. Extinguishing – Системот оди во гасење и завршно чистење на горилникот.  
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Собен термостат или собна сонда 

Фабрички подесена 

конфигурација е сонда за 

собна температура 

поврзана на IN5 конекто‐

рот на задната страна од 

производот. За нормална 

работа на  сондата во 

подменито 2 / System 

Menu / Enable парамета‐

рот P70 е “15”.  Во случај 

да сакате да го поврзете 

собниот термостат 

наместо сондата, постапката е да се дисконектира сондата од задната страна на приклучок и да го 

поврзете собниот термостат. По ова да се влези во подменито 2 / System Menu / Enable и да се 

промени вредноста на параметарот P70 од “15” во “4”. 

Со поставување на параметар A01 во подменито 2 / System Menu / Enable се овозможува да : 

A01=0    контактот затворен: системот оди во палење, контактот отворен: системот оди во гаснење 

A01=1    контактот затворен: системот оди во палење, контактот отворен: системот оди во Модулација 

A01=2    контактот затворен: системот оди во палење, контактот отворен: системот оди во Standby 

A01=3    контактот затворен: системот ja активира пумпата, контактот отворен: Доколку температурата 

на водата во котелот е поголема од вредноста на термостатот Th19 системот ја блокира пумпата се 

додека не се постигне вредноста на термостатот Th21. 

A01=4    контактот затворен: системот ja активира пумпата и оди во фаза на работа, контактот отворен: 

системот оди во режим на чекање (Standby) и ја блокира пумпата, како и во фаза 3. 

A01=5   контактот затворен: Вентилаторот за издув на топол воздух работи нормално, контактот 

отворен: Ако A11=0 Греењето со вентилаторот е исклучено ако A11=1 оди во фаза 1 итд . 

 

Доколку A01=1, 2, 3, 4, 5 а влезот воопшто не се користи (IN5) а параметарот P70 е променет во 4 

потребно е да се постави краткоспојник на конекторот.  

Стандардно фабричко прилагодување е A01 = 2 системот да оди прво во модулација и отпосле во 

чекање (Stand‐by). 

 

Сонда за бафер (Buffer Probe) 

         Фабрички во системот нема поврзано сонда. Но постои можност за да 

се поврзе сонда на задната страна со приклучокот на позицијата IN2 . За 

нормална работа на системот без сонда на баферот во подменито 2 / 

System Menu / Enable параметарот  P74 е “0”.  Во случај на вградување на 

буфер сонда процедурата е да се конектира сондата на конекторот IN2 . 

Потоа се оди во подменито 2 / System Menu / Enable и се променува 

параметарот P74 од “0” во “9”. 
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Управување со брзината на согорување и вртењето на вентилаторот за гасови 

Во овој производ е вграден вентилатор со енкодер (мерач на вртежи): брзината на вртење е 

дефинирана во вртежи во минута [RPM]. Во случај да сигналот е присутен но регулацијата не е можна 

системот се блокира со порака за грешка Er08 . Во случај на оштетување на мерачот и отстуство на 

сигнал системот оди во блокирање со грешка Er07 . По ресетирањето на грешката системот автоматски 

го менува режимот и го регулира вентилаторот со напон (V) и печката продожува да работи.  

Автоматското управување со согорувањето (моќ) 

Во менито за моќност, корисникот може да постави автоматски модалитет [A]. Моќноста на работа се 

подесува автоматски во зависност од температурата на водата во котелот и вредноста на термостатот 

на котелот Th 24:  Ако : 

* Температура на водата на котелот ≤Th24–D08 оди во максимална моќ 

* Th24–D08< температурата на водата во котелот <Th24 моќноста на согорување се избира пропор‐

ционално (што е поголема разликата меѓу температурата на водата и на термостатот Th 24, поголема 

моќност ке биде активирана). 

* температура на водата во котелот ≥Th24системот оди во фаза 1 или во Модулација 

Параметарот d08 мора да биде поголем од бројот на дефинирани моќности минус еден. 

Фабричко подесување: A06=1, Модалитет=[A], Термостат на котелот Th24=60 °C, Delta D08=6 °C, P03=6 

Температурата на водата  ≤ 54  55 ÷ 56  56 ÷ 57  57 ÷ 58  58 ÷ 59  59 ÷ 60  ≥ 60 

Согорување (моќност)  6  5  4  3  2  1  Mod  

Вентилатор за греење на воздух (опција кај комбинираната печка) 
Во комбинираната печка се вградени вентилатори за греење на воздухот во простор.  

‐ Доколку температурата на издувните гасови е поголема од термостат T07 на крајот на T69, оди во 

максимална моќност (100%) 

‐ Ако корисникот подесил моќност на вентилаторот различна од 0 тогаш: 

o Ке се вклучи само ако температурата на издувните гасови е поголема од Th05 термостатот 
o Во модулација за собен термостат или преку тајмер ако A11=0 вентилаторот е исклучен, ако 

A11=1 вентилаторот оди на моќност од 1 
o Во чекање (Standby) заради собен термостат или поради тајмерот ако A03=0 вентилаторот е 

исклучен, ако A03=1 вентилаторот оди на моќност од 1 
o Во палење ако A08=0 вентилаторот е исклучен, ако A08=1 вентилаторот оди на моќност од 1 
o Во секоја фаза со A01=5, за собен термостат ако A11=0 вентилаторот е исклучен, ако A11=1 

моќноста на вентилаторот е 1 
         Опционално вентилаторот може да биде подесен Автоматски, да биде исклучен (0) или рачно 

подесен од брзина 1 (minimum) до брзина 6 (maximum) преку контролниот панел (види корисничко 

подмени 2). Наша препорака е да се користи на "Auto" подесување.  Фабричкото подесување на 

параметарот P06 е "2". Вентилаторот на греење работи пропорционално со температурата на издувни‐

те гасови. Доколку некој корисник претпочита различно автоматско прилагодување може да се 

користи следната постапка со следниве можни функционирања: 

Доколку корисникот избира автоматски режим на греење, системот сам го подесува вентилаторот.  Со 

поставување на параметарот P06, можно е да се контролира дувањето на вентилаторот и тоа: 

 P06 = 1 (пропорционално со моќноста на печката) 
Дувањето на вентилаторот е во иста фаза како и согорувањето (моќноста). 

 P06 = 2 (пропорционално со температурата на издувните гасови) 
Системот го подесува дувањето на вентилаторот според вредноста на температурата на издувните 

гасови, Th05 термостатот и параметарот D04 (мора да биде поголем од бројот на дефинирани 
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моќности минус еден). 

На пример: Th05= 60°C, D04=100 °C, P03=5 

 Издувни гасови <Th05 Дувањето на вентилаторот е исклучен. 

 Издувни гасови >Th05+D04=160 °C системот оди на максимално дување. 

  Th05< Издувни гасови <Th05+D04 системот почнувајќи од 60 ° C, на секои 25 ° C ја зголемува 
фазата на дување: 

 

Издувни Гасови (°C)  ≤ 60  60 ÷ 84  85 ÷ 109  110 ÷ 134  135 ÷ 159  ≥ 160 

Издувување  Off  Фаза 1  Фаза 2  Фаза 3  Фаза 4  Фаза 5 

 P06 = 3 (пропорционално на собната температура) 
Системот го подесува дувањето на вентилаторите во согласност со вредноста на собната 

температура, Th05 Термостат и параметарот D05 (мора да биде поголем од бројот на дефинирани 

моќности минус еден). Ако не е селектирана сонда за контрола на собната температура и 

автоматски е избран модот за вентилаторот, неговото дување ке биде пропорционално на 

моќноста на согорувањето 

На пример: Собен термостат =30°C, Delta D05=12 °C, P03=5 

 Собна температура < Собен термостат–D05=18 °C, оди во фаза 5 

 Собна температура > Собен термостат –D05 моќноста на загревање од 18 °C, на секои 3 °C, 
се намалува за еден : 

Собна температура (°C)  ≤ 18  18 ÷ 20  21 ÷ 23  24 ÷ 26  27 ÷ 29 

Издувување  Фаза 5  Фаза 4  Фаза 3  Фаза 2  Фаза 1  
Одржување на системот (Генерално чистење) 

Кога системот ке работи одредени часови кои се предвидени од фабриката (1000 часа) се појавува 

порака за корисникот да ја исчисти печката. На дисплејот се покажува ' Cleaning ' и повремен акустичен 

сигнал повремено. Да се ова избрише потребно е да се влезе во менито Cleaning Reset кога печката е 

исклучено а претходно да се пристапи на чистење (поглавје 6.0) 

 
12.0 ХУДРАУЛИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА    
(Конфигурација на топловод) 

КОНФИГУРАЦИЈА 1  (фабрички подесена) 

         Во оваа конфигурација системот ке ја прати температурата на сондата или собниот термостат (во 

зависност од изборот на корисникот) и температурата на котелот која може да се подесува во рангот 

од 30‐80 степени. Пумпата ке почне да циркулира кога котелот ке постигне 45 степени температура 

(параметар Th19). За да се избегне замрзнување пумпата се вклучува кога водата во системот ке падне 

под вредноста на параметарот Th18. Ако пак температурата на котелот ја помине вредноста на 

параметарот Th21 заради сигурносна причина пумпата ке остане вклучена постојано.  

Пример: Th18 = 5 °C, Th19 = 45 °C, Th21 = 70 °C 

       Температура на вода  Мадалитет  P1 (Пумпа) 

T < 5°C    Вклучена (ON) 

5°C < T< 40°C    Исклучена (OFF) 

Зима (Summer)  Исклучена (OFF) 40°C < T< 70°C 
Лето (Winter)  Вклучена (ON) 

T>70°C    Вклучена (ON) 
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Доколку е потребно подесување треба во подменито 2 / System Menu / Thermostat и промени ги 

вредностите на параметрите  Th18, Th19 и Th21 согласно потребите. 

 

КОНФИГУРАЦИЈА 2 

      Системот има можност да користи сонда за температура или собен термостат (опционално) за да се 
контролира температурата на воздухот. Фабричкото подесување е со сонда за собна температура и 
доколку корисникот сака да изврши промена и вгради собен термостат потребно е да се направи 
процедураta која е објаснета во претходното поглавје.  
       Во дадената конфигурација се користи сонда за контрола на додатен резервоар (бафер). Сондата 
од буфер се конектира на IN2. Во подменито 2 / System Menu / Enable промени го параметарот P74 од 
“0” во “9”. Во истото мени пронајди го параметарот P26 и замени ги вредностите од “5” во “2”. 
Рестартирај го системот и новата конфигурација е функционална. 
 
        Во оваква конфигурација системот ке ја прати температурата на сондата или собниот термостат (во 
зависност од изборот на корисникот) и температурата на котелот може да се подесува во рангот од 30‐
80 степени. Пумпата ке почне да циркулира кога температурата на водата ке ја помине вредноста на 
параметарот Th20 и разликата помеѓу прочитаните температури на сондите S1 (температура на котел)  
и S2 (температура на бафер) е поголема од вредноста на параметарот Th57 . Пумпата е вклучена ако 
вредноста на термостатот од котелот ја помине вреноста на параметарот Th19 (45 степени). За да се 
избегне замрзнување пумпата се вклучува кога водата во системот ке падне под вредноста на 
параметарот Th18. Ако пак температурата на котелот ја помине вредноста на параметарот Th21 заради 
сигурносна причина пумпата ке остане вклучена постојано.  
 
 

Пример: Th18 = 5 °C, Th19 = 65 °C, Th20 = 50 °C, Th21 = 70 °C, Th57 = 5 °C, Th58 = 55 °C 
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Сонда на котел  Сонда на бафер  Модалитет  Разлика  P1 (Пумпа) 

T < 5°C        Вклучена (ON) 

5°C ≤ T< 50°C        Исклучена (OFF) 

  < 5°C  Исклучена (OFF) T < 55°C 
  ≥ 5°C  Вклучена (ON) 

  < 5°C  Исклучена (OFF) 

Зима (Winter)  ≥ 5°C  Исклучена (OFF) 

50°C ≤ T< 65°C 

T > 55°C 

Лето (Summer)  ≥ 5°C  Вклучена (ON) 

  < 5°C  Исклучена (OFF) T < 55°C 
  ≥ 5°C  Вклучена (ON) 

Зима (Winter)    Вклучена (ON) 

Лето (Summer)  < 5°C  Исклучена (OFF) 

65°C ≤ T< 70°C 

T > 55°C 

Лето (Summer)  ≥ 5°C  Вклучена (ON) 

T≥70°C        Вклучена (ON) 

 
Доколку е потребно подесување треба во подменито 2 / System Menu / Thermostat и промени ги 
вредностите на параметрите  Th18, Th19,Th20,Th21,Th57 и Th58 согласно потребите.  
 

 
КОНФИГУРАЦИЈА 3 

            Системот има можност и да не користи термостати за мерење на собната температура во случај 
кога се вградени термостатски регулатори на грејните тела ‐ радијаторите. Фабричкото подесување е 
да користи сонда за собна температура во претходните поглавја објаснето. Исклучи ја сондата од 
конекторот IN5. Конектирај кратка врска на конекторот IN5. Во подменито 2 / System Menu / Enable 
параметарот P70 промени му ги вредностите од “15” во “4”.  
            Конектирај ја сондата за бафер на конекторот IN2. Во подменито 2 / System Menu / Enable  
параметарот P74 промени му ја вредноста од “0” во “9”. Во истото мени пронајди го параметарот P26 и 
промени ги вредностите од “5” во “2”. Рестартирај го системот и новата конфигурација е 
функционална.  



TORNADO	 Page	27	
 

 
 
        Во оваа конфигурација системот не ја контролира собната температура и ке се регулира соодветно 
температурата на котелот во ранг од 30 до 80 степени и температурата на баферот. Пумпата ке почне 
да циркулира кога температурата на водата ке ја помине вредноста на параметарот Th20 и разликата 
помеѓу прочитаните температури на сондите S1 (температура на котел)  и S2 (температура на бафер) е 
поголема од вредноста на параметарот Th57 . Пумпата е вклучена ако вредноста на термостатот од 
котелот ја помине вреноста на параметарот Th19 (45 степени). За да се избегне замрзнување пумпата 
се вклучува кога водата во системот ке падне под вредноста на параметарот Th18. Ако пак 
температурата на котелот ја помине вредноста на параметарот Th21 заради сигурносна причина 
пумпата ке остане вклучена постојано. 
 

Пример: Th18 = 5 °C, Th19 = 65 °C, Th20 = 50 °C, Th21 = 70 °C, Th57 = 5 °C, Th58 = 55 °C 

 

Сонда на котел  Сонда на бафер  Модалитет  Разлика  P1 (Пумпа) 

T < 5°C        Вклучена (ON) 

5°C ≤ T< 50°C        Исклучена (OFF) 

  < 5°C  Исклучена (OFF) T < 55°C 
  ≥ 5°C  Вклучена (ON) 

  < 5°C  Исклучена (OFF) 

Зима (Winter)  ≥ 5°C  Исклучена (OFF) 

50°C ≤ T< 65°C 

T > 55°C 

Лето (Summer)  ≥ 5°C  Вклучена (ON) 

  < 5°C  Исклучена (OFF) T < 55°C 
  ≥ 5°C  Вклучена (ON) 

Зима (Winter)    Вклучена (ON) 

Лето (Summer)  < 5°C  Исклучена (OFF) 

65°C ≤ T< 70°C 

T > 55°C 

Лето (Summer)  ≥ 5°C  Вклучена (ON) 

T≥70°C   
   

Вклучена (ON) 
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Доколку е потребно подесување треба во подменито 2 / System Menu / Thermostat и промени ги 

вредностите на параметрите  Th18, Th19,Th20,Th21,Th57 и Th58 согласно потребите. 

 
13.0 ПЕЛЕТИ 
 
Пелетите  претставуваат  валидна  алтернатива  на  традиционалните 

енергетски извори  за  греење. Најпрво,  тие не  ја  загадуваат животната 

средина,  бидејќи  тие  се  био  компактни,  и  емисијата  на  Јаглероден 

моноксид е  скоро нула. Пелетите  се  сосема природни производи,  кои 

целосно ја почитуваат животната средина; тие се произведени од чисто 

дрво, без кора, без користење на додатоци. Не  се користи лепак и во 

суштина, компактноста на пелети е од страна на состојка која се наоѓа 

во дрво: ЛИГНИТ.  
Покрај тоа што е еколошко гориво, пелетите имаат и технички предности.  
Додека  дрвото  има  енергична  моќност  од  4,4  kW/kg  (на  15%  влажност,  што  значи  по 
складирање од 18 месеци), пелетите имаат енергична моќност од 5,3 kW/kg. 
Густината на пелетите е 650 kg/m3, и влажноста на воздухот е 8% од својата  тежина е причина 
зошто вие не треба да ги чувате,туку можете да ги користите веднаш.  
Пелетите треба да исполнуваат барем еден од следниве стандарди: 
‐ O‐Norm M 7135  
‐ DIN plus 51731  
‐ UNI CEN/TS 14961  
Во врска со своите производи, производителот препорачува дека секогаш треба да се користи 

пелет со дијаметар од 6 mm. должина на 24‐36 mm. 
13.1 ЧУВАЊЕ НА ПЕЛЕТИ  
За правилно согорување пелетот  треба да  се чува на  суво место. Пелетите не  смеат да  се чуват 
блиску до печката најмалку 2 метра од неа.  
ВНИМАНИЕ:  во  резервоарот  за  пелет  постепено  ке  се  наталожат  струготини  од  пелет.  Овие 

струготини не дозволуваат правилен транспорт на пелетот и постои можност да направат блокада 

на  транспортниот  систем  Затоа  потребно  е  повремено  контролирање  на  резервоарот  (дното)  и 

чистење на истиот со помош на правосмукалка. 

13.2 ИЗБОР НА ПЕЛЕТИ  
ИНФОРМАЦИИ И СОВЕТИ  
Многу од нашите клиенти се прашуваат како да ги препознаваат добрите пелети.   Некои од нив 
велат дека треба да се погледне на бојата, ако е темна, пелетите се со добар квалитет, а напротив, 
ако нивната боја е светла, тие се со лош квалитет. Некои од нив велат дека ако пелетите мирисаат 
лошо, нивниот квалитет е лош (затоа што тие остареле), итн ... 
Се  разбира,  тоа  се  мислења  поврзани  со  различни  урбани  легенди,  кои  би  можеле  да  имаат 
научни  значења,  но,  главниот  параметар  за  висок  квалитет  на  пелети  е  влажност:  помалку 
влажност,  подобар  квалитет.  Бојата  и  мирисот  се  од  незначително  значење.    Сите  видови  на 
пелети  се  произведуваат  од дрвени остатоци и  бојата и мирисот  се наплатени  во  зависност  од 
присуството на дрвото. 
 
Главно, тоа би можело да се каже дека при изборот на квалитетни пелети, треба да се земе во 
предвид следново:  
‐ Да се утврди дали производот исполнува барем еден од следниве европски стандарди, ‐
О‐Norm M 7135, DIN плус 51.731, УНИ CEN / TS 14961.   
‐ Проверет ја бојата врз основа на декларираното дрво од кое се направени  
‐ Проверете  дали  ги  има  сите  потребни  податоци  за  пакувањето  (енергетска  моќност,  место  на 
потекло итн.)  
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‐ Проверете дали има голем број на струготини во пакувањето, што би значело дека производот 
не  е  компактен,  кој  е  резултат  на  многу  влага  во  пелети.  Пелетите  треба  да  бидат  мазни, 
компактни и сјајни.   
‐ Проверете ја димензија на пелети дали тие се совпаѓаат со димензиите на пакувањето. 
ВАЖНО   
Користењето на неквалитетни пелети може да го оштети функционирањето на вашата печка на 

пелет, со што не важи гаранцијата. 
 
14.0 ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ  
Редовно  чистење  на  печката  на  пелети  и  системот  за  издувни  гасови  е  важно  за  нејзиното 
ефикасно работење. 
 
ВНИМАНИЕ 
Кога  ја  чистите печката на пелет,  важно е да  се изврши на изладена печка и  системот на 

цевки од издувните гасови. Не користете запалливи средства за чистење. 
 
14.1 ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ИЗДУВНАТА ЦЕВКА 
Катран е течност што се појавува кога има лошо согорување како последица 
на ниските температури во цевката. Во случај на појава на катран, се 
препорачува цевката да биде изолирана. Симнувањето на оваа течност 
може да предизвика пожар.  Значи, системот за издувни гасови треба да се 
проверува и чисти најмалку еднаш во текот на грејната сезона.  
ВНИМАНИЕ : Чист систем за издувни гасови е гаранција и за објектот и за 
правилно функционирање на производот. Затоа е важно да се чисти 
системот редовно. Системот за издувни гасови треба да се провери и да 
се исчисти кога печката на пелет е вклучена за прв пат. 
14.2 ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ПЕЧКАТА НА ПЕЛЕТ 
 

  Секој старт  Неделно  После 2000 kg  1 Година /генерално/ 

Горилник  X*  X  X  X 

Пепелник    X  X  X 

Стакло    X  X  X 

Запалка    X  X  X 

Турболатори    X  X  X 

Остава за согорени саги       X  X 

Изменувач на топлина      X  X 

Вентилатори        X 

Резервоар за пелет        Х 

 
*  ‐  Во  зависност  од  квалитетот  на  пелетот,  горилникот  (J)  мора  да  биде  во  добра  кондиција  за 
повторен старт. Корисникот може да го чисти неделно или дневно или периодично во зависност 
од жгурата која ке остане во него. 
 
14.3 ПЕРИОДИЧНО ЧИСТЕЊЕ (Неделно) 
За добра работа на печката мора да се врши периодично чистење.При чистењето печката не треба 
да работи и треба да биде комплетно изладена. 

‐ Чистење  на  горилникот  (J)  да  се  направи  со  вадење  на  истиот  од  лежиштето  и  со 
истресување се додека сите отвори на горилникот не се отворени.  

‐ Чистење  на  остава  за  пепел  (T)  да  биде  направено  со  користење  на  правосмукалка  за 
пепел после вадењето на горилникот од лежиштето. 

‐ Чистењето на стаклотo (F) , (S) да се користи мека крпа или мека хартија. Детергент кој се 
користи  во  кујните  за  миење  садови  исто  може  да  се  користи.  Да  се  внимава  да  не  се 
влажни дихтунгот на вратата како не би се оштетил.  
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‐ Чистење на запалката се врши кога горилниот е изваден со помош на правосмукалка.  
‐ Чистење  на  турболаторите  се  врши  со  следнава  процедура:  Подигни  го  поклопецот  на 

резервоарот  за  пелет  (C).  Повлечи  го  нагоре  силно  поклопецот  од  турболаторите  (B)  . 
Силно повлекувај на рачката (А) нагоре надоле неколку пати во почетокот полека а потоа и 
побрзо. Направете  го  тоа најмалку една минута  (турболаторите ке  го истресат  гарежот и 
пепелот  од  цевките  во  комората  на  согорување).  После  оваа  операција  користи 
правосмукалка и ичисти го пепелникот (T) . 
 

       
  

14.4 ГЕНЕРАЛНО ЧИСТЕЊЕ (после 2000 kg користен пелет или еднаш годишно минимум) 
Чистењето и одржувањето на печката е важно за правилно искористување. Одржувањето  треба 
да биде направено навремено и  генералното чистење треба да се направи на секои потрошени 
2000 kg пелети или најмалку еднаш годишно. 

‐ Чистењето  на  оставата  за  жгура  гареж  и  пепел  (K)  е  едноставно  и  може  да  се  врши  и 
почесто  од  зацртаниот  план.  Со  одвртка  (штрафцигер)  одврти  ги  четирите  завртки  на 
плочката што покрива. Извади ја плочката и со правосмукалка исчисти ја внатрешноста на 
оставата до вентилаторот за издувни гасови. По завршувањето врати ја плочката на место 
внимавајки  да  не  го  оштетиш  дихтонот  и  заврти  ги  навртките  идеално  како  оставата 
остане херметички затворена  

‐ Чистењето  на  топлинскиот  изменувач  е  покомплицирано  но  истото  е  лесно  доколку  ги 
пратете следниве оперативни чекори : Отвори го поклопецот од резервоарот за пелет (C). 
Подигни  го  поклопецот  од  турбулаторите  (B).Отстрани  ја  горната  плоча  заштитник  на 
турбулаторите  (A).  Со  клуч  отврти  ги  навртките.  Одвој  го  од  телото  на  топлинскиот 
измеувач  поклопецот  на  изменувачот  (M).  Со  правосмукалка  исчисти  ги  наслагите  на 
пепел и гареж внатре во изменувачот. Извади ги тѕрбулаторите (O) и исчисти ги. Исчисти 
ги цевките  (P) што  е можно подобро да  се извадат наслагите од  гареж  се додека не  ја 
видиш  металната  површина.  Врати  ги  турболаторите  и  поклопецот  внмавајки  да  не  го 
оштетитш  дихтонот  и  стегни  ги  навртките  како  би  се  затегнал  поклопецот  херметички. 
Врати ја горната плоча на своето место и затегни ги завртките. Врати ги останатите панели 
по обратен редослед. 

   

       
 
‐ Списокот на најважните проверки кои треба сервисниот центар да ги направи кога ќе се врши 
општ преглед на печката на пелет: 
Чистење на аспиратор и вентилаторот;  
‐ Чистење на сите недостижни места на горилникот;  
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‐ Инспекција на сите дихтувања;  
‐ Проверка на системот за палење и системот за дозирање пелети;  
‐ Проверка и можна замена на јаже на вратата;  
‐ Расклопување и чистење на Т спојот на системот за издувни гасови;  
‐ Проверка на сите електронски параметри;  
‐ Издавање на потврда за извршената проверка.  
 
ВНИМАНИЕ  
Не чистете го системот додека целосно не олади.  
 
OСТАНАТИ ПОВРШИНИ  
Користи мека крпа и неутрален детергент. 

 
ДИХТУНГ НА ВРАТА  
Дихтунгот гарантира добро затварање на вратат и добро работење на печката. Потребно е да се 

провери  повремено  и  доколку  има  оштетување  да  се  замени.  Оваа  операција  треба  да  биде 

извршена од авторизирано лице.   
 
РЕЗЕРВОАР ЗА ПЕЛЕТ 
Се препорачува повремено чистење на резервоатор (најмалку еднаш годишно) да се изпразни и 

исчисти со правосмукалка од остатоците на струготини. 
 
ДОВОД НА СВЕЖ ВОЗДУХ  
На почетокот на секоја грејна сезона треба да сепровери доводот на свеж воздух.  
 
ВАЖНО:  При  чистење  на  боени  површини  не  смеете  да  користите  средства  кои  имаат 
абразивност или киселини во составот. 
 
15.0 ПОДДРШКА ПОСЛЕ ПРОДАЖБА 
За  било  каква  потреба  по  купувањето  на  печката,  ве  молиме  контактирајте  го  најблискиот 
овластен сервис. 
 

СИГУРНОСНИ МЕРКИ НА СИСТЕМОТ 
Печката е опремена со следниве сигурносни мерки покрај стандардните вградени: 
- СЕНЗОР ЗА ПОД ПРИТИСОК И ПРОТОК НА ВОЗДУХ 

Го  проверува  подпритисокот  во  комората  за  согорување  и  ипрака  податоци  на  основната  плоча 
како  би  се  контролирал  стабилен  под  притисок  и  автоматски  би  се  подесиле  параметрите  на 
согорувањето. Ако заради некоја причина основната плоча не може да изврши регулација на под 
притисокот (отворена врата, прејак ветар во издувен систем или некој дефект) основната плоча ја 
стопира работата на печката и испрака порака за грешка.  
- СЕНЗОР ЗА ТЕМПЕРАТУРА НА ИЗЛЕЗНИ ГАСОВИ 

Ја  проверува  температурата  на  излезните  гасови  и  доколку  истите  се  поголеми  од  фабричките 

подесени граници дава сигнал на основната плоча и печката влегува во мод на модулација поради 
високи  гасови  како  би  се  изладила.  Дозволува  печката  да  биде  запалена  или  да  се  започне  со 

циклусот на гасење или автоматски ја носи во таков статус доколку температурните параметри го 
бараат тој циклус. 

- КОНТАКТЕН ТЕРМОСТАТ НА ТРАНСПОРТЕР НА ПЕЛЕТ 
Кога  температурата  ке  ја  помине  границата  на  исклучување  на  овој  уред  поради  безбедносни 
причини или можност од повратен пламен во пелетот уредот прака сигнал до основната плоча 
која започнува процедура со гасење на печката.  

- СЕНЗОР ЗА ТЕМПЕРАТУРА НA ВОЗДУХОТ 
Доколку сензорот за температура на воздухот постигне температура на стопирање (40  ° C) дава 

сигнал на плочата и започнува циклусот на гасење на печката.  
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- ЕЛЕКТРИЧНИ ОСИГУРАЧИ 
Печката  има  на  неколку  места  електрични  осигурачи  кои  заштитуваат  од  пренапони  или 
електрични  кратки  врски. На  задниот  конектор  за доводен и  кабел и на две места  на основната 
плоча.  

- ВЕНТИЛАТОР НА ИЗДУВНИ ГАСОВИ 
Доколку овој вентилтор запре со работа по било која причина, основната плоча веднаш започнува 
со циклус на гасење на печката.  
- МОТОР РЕДУКТОР ЗА ТРАНСПОРТ НА ПЕЛЕТ 
Доколку  овој  мотор  запре  со  работа  печката  ке  продожи  со  работа  се  додека  не  го  изгори 

пелетот кој е додаден а потоа ке оди во циклус на гасење.  

- ПРЕКИН НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
Доколку  има  прекин  на  довод  на  електрична  енергија  во  зависност  од  состојбата  на  печката  и 
температурните показатели истата или ке продолжи со работа или ке оди во процес на гасење.  

- НЕ УСПЕШНО ПАЛЕЊЕ 
Ако  поради  некоја  причина  не  запали  успешно  печката  ке  проба  повторно  сама  уште  еданаш, 
доколку не е успешно ке даде сигнал аларм за неуспешно палење.  
 
16.0 ДЕФЕКТИ ‐ ПРИЧИНИ – ОТСТРАНУВАЊЕ 
 
ВАЖНО !!! После било која грешка на системот и аларм печката треба да се ресетира со долго 
притискање на копчето ON/OFF 
 
АЛАРМ  ДЕФЕКТ  МОЖНИ ПРИЧИНИ  ОТСТРАНУВАЊЕ 

Er01 

Сигуроносен уред од 
повисок ранг ја 
активирал заштитата 
на основната плоча  

1. Некој од сигурносните уреди или 
мерки се активирани  

1. Печката сама ке изгаси 
2. Ресетирај ја грешката по извесно 
време со копчето ON/OFF 
3. Пробај повторно палење 
4. Ако повторно јави грешка повикај 
сервис 

Er02 

Сигуроносен уред од 
понизок ранг ја 
активирал заштитата  
на основната плоча  

1. Некој од сигурносните уреди или 
мерки се активирани 
2. Заштитен термостат на котел 
исклучил поради прегревање или 
неисправност 

1. Печката сама ке изгаси 
2. Ресетирај ја грешката по извесно 
време со копчето ON/OFF 
3. Пробај повторно палење 
4. Ако повторно јави грешка повикај 
сервис 

Er03 

Досогорување 
поради ниски 
температури на 
гасовите  

1. Празен резервоар за пелет 
2. Блокиран транспортер  
3. Премногу пепел не исчистен 
4. Горилникот не е чист има жгура  
5. Премногу ладно во просторијата 
6. Пелетот е широк или многу долг 

1. Наполни резервоар со пелет 
2. Исчисти го резервоарот и 
транспортерот 
3. Исчисти ја пепелта и горилникот 
4. Ресетирај ја грешката по извесно 
време со копчето ON/OFF 
5. Ако повторно јави грешка повикај 
сервис 

Er05 

Досогорување 
поради високи 
температури на 
гасовите 

1. Собната температура подесена 
премногу високо  
2. Печката не е чистена периодично и 
генерално 
3. Печката се користи на место за кое не 
одговара нејзиниот капацитет и работи 
нон‐стоп 

1. Провери подесување на собна 
температура и направи корекција 
2. Исчисти ја печката 
3. Ресетирај ја грешката по извесно 
време со копчето ON/OFF  
4. Ако повторно јави грешка повикај 
сервис 

Er06 

Термостатот за 
пелет е активиран 
(можно повратен 
оган во резервоар)  

1. Пелетот започнал да гори во 
резервоарот 
2. Печката се користи на место за кое не 
одговара нејзиниот капацитет и работи 
нон‐стоп  

1. Печката сама ке изгаси 
2. Провери го капацитетот на печка 
3. Ресетирај ја грешката по извесно 
време со копчето ON/OFF 
4. Пробај повторно палење 
5. Ако повторно јави грешка повикај 
сервис 
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Er07 

Грешка од читачот 
на вртежи на 
вентилаторот за 
гасови. 

1. Читачот на вртежи не дава податоци 
на основната плоча за работата на 
вентилаторот.  

1. Печката сама ке изгаси 
2. Ресетирај ја грешката по извесно 
време со копчето ON/OFF 
3. Пробај повторно палење доколку 
е читачот оштетен печката ке тргне 
повторно во работа користејки 
напон за инструкции. 
4. Повикај сервис доколку се појави 
повторно и ако не се појави за да се 
изврши проверка на системот.  

Er08 

Не можност на 
регулација на 
вентилаторот за 
излезни гасови 

1. Читачот на вртежи не дава податоци 
на основната плоча за работата на 
вентилаторот. 
2. Вентилаторот е заглавен или дефект 
3. Печката не е чистена периодично и 
генерално 
 

1. Печката сама ке изгаси 
2. Ресетирај ја грешката по извесно 
време со копчето ON/OFF 
3. Исчисти ја печката 
4. Пробај повторно палење 
5. Повикај сервис доколку се појави 
повторно и ако не се појави за да се 
изврши проверка на системот 

Er11 

Ден и време не 
точни поради долг 
период без 
напојување 

1. Печката била исклучена од напон 
предолго време 
2. Батеријата на основната плоча е 
потрошена  

1. Вклучи ја печката и подеси го 
времето ден и час 
2 Ако повторно јави грешка повикај 
сервис или промени батерија 

Er12 

Неуспешно палење  1. Премногу пепел во комората  
2. Горилникот не е чист има жгура 
3. Пелетот е влажен 
4. Резервоарот за пелет е празен 
5. Блокиран транспортер 
6. Премногу ладно во просторијата 
пробај повторни палења поради студот 

1. Исчисти ја пепелта и горилникот 
2. Провери го резервоарот 
3. Исчисти го резервоарот и 
транспортерот за пелет 
4. Провери влажност на пелет  
5. Ресетирај ја грешката по извесно 
време со копчето ON/OFF  
6. Ако повторно јави грешка повикај 
сервис 

Er15 

Прекин на 
напојување со 
електрична енергија 

1. Предолг прекин на електрична 
енергија при работа на печката 

1. Доколку е очигледен прекинот 
ресетирај ја грешката по извесно 
време со копчето ON/OFF ако пак 
доколку немало прекин: 
2. Провери го доводниот кабел 
2. Провери ги утичниците 
3. Провери осигурачи 
4. Ако повторно јави грешка повикај 
сервис 

Er17 

Грешка при 
регулација на 
протокот на воздух 

1. Сензорот за воздух не прака 
податоци на основната плоча или 
кабелот за конекција помегу нив е 
повреден.  

1. Печката сама ке изгаси 
2. Ресетирај ја грешката по извесно 
време со копчето ON/OFF 
3. Пробај повторно палење доколку 
сензорот за воздух е дефект печката 
ке продолжи да работи со фиксни 
фабрички параметри. 
4. Повикај сервис доколку се појави 
повторно и ако не се појави за да се 
изврши проверка на системот 

Er18 

Нема пелет 
(при вграден 

сензор за ниво на 

пелет) 

1. Празен резервоар со пелет  1. Печката сама ке изгаси 
2. Дополни пелет во резервоар 
3. Ресетирај ја грешката по извесно 
време со копчето ON/OFF 
4. Ако повторно јави грешка повикај 
сервис 
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Er39 

Сензор за проток на 
воздух во дефект 

1. Сензорот за проток на воздух 
покажува грешка или е дефект 

1. Печката сама ке изгаси 
2. Ресетирај ја грешката по извесно 
време со копчето ON/OFF 
3. Пробај повторно палење доколку 
сензорот за воздух е дефект печката 
ке продолжи да работи со фиксни 
фабрички параметри. 
4. Повикај сервис доколку се појави 
повторно и ако не се појави за да се 
изврши проверка на системот 

Er41 

Минималниот 
проток на воздух во 
фаза на проверка не 
постигнат  

1. Дихтунгот на вратата е оштетен 
2. Печката не е чистена периодично 
3. Влез на воздухот е блокиран 
4. Запушена е цевката за довод на 
пелети 
5. Запушен е одводот за димни гасови 

1. Провери ја вратата и дихтунгот 
2. Исчисти ја печката 
3. Провери ги влезните канали и 
системот за довод на воздух  
4. Ресетирај ја грешката по извесно 
време со копчето ON/OFF 
5. Ако повторно јави грешка повикај 
сервис 

Er42 

Максимален проток 
на воздух во фаза на 
проверка е постигнат 

1. Вентилаторт за гасови е оштетен или 
запушен  
2. Печката не е чистена периодично 
3. Излезот на гасови е блокиран  

1. Провери го вентилаторот 
2. Исчисти ја печката 
3. Провери ги излезните канали и 
системот за издув на гасови 
4. Ресетирај ја грешката по извесно 
време со копчето ON/OFF 
5. Ако повторно јави грешка повикај 
сервис 

Er44 

Грешка за отворена 
врата 

1. Вратата е отворена  1. Провери ја вратата 
2. Провери го дихтунгот 
4. Ресетирај ја грешката по извесно 
време со копчето ON/OFF 
5. Ако повторно јави грешка повикај 
сервис 

Er47 

Читачот на моторот 
на транспортерот не 
дава сигнал  

1. Читачот на вртежи на 
моторедукторот на транспортерот не 
дава податоци на основната плоча. 

1. Печката сама ке изгаси 
2. Ресетирај ја грешката по извесно 
време со копчето ON/OFF 
3. Пробај повторно да стартуваш 
системот ке провери и доколку е 
можно ке тргне со управување 
преку време. 
4. Повикај сервис доколку се појави 
повторно и ако не се појави за да се 
изврши проверка на системот 

Er48 

Регулација на 
брзината на 
транспортерот не е 
можна 

1. Читачот на вртежи на 
моторедукторот на транспортерот не 
дава податоци на основната плоча. 
2. моторот на транспортерот е заглавен 
или дефект 
 

1. Печката сама ке изгаси 
2. Провери да не е заглавен 
транспортерот и изчисти го резерв. 
3. Ресетирај ја грешката по извесно 
време со копчето ON/OFF 
4. Пробај повторно да го стартуваш 
системот. 
5. Повикај сервис доколку се појави 
повторно и ако не се појави за да се 
изврши проверка на системот 

Er52 

Модулот I/O I2C 
прави грешка 

1. Кабелот од основната плоча до 
дисплејот е прекинат.  
2. Дисплејот или основната плоча е во 
дефект 
 

1. Печката сама ке изгаси 
2. Ресетирај ја грешката по извесно 
време со копчето ON/OFF 
3. Провери дали е прекинат кабелот 
помеѓу дисплејот и осн.плоча  
4. Пробај повторно да го стартуваш 
системот. 
5. Ако повторно јави грешка повикај 
сервис 
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ИНФОРМАЦИИ ЗА ДЕМОНТИРАЊЕ (ИСФРЛАЊЕ) НА ПЕЧКАТА ИЛИ ДЕЛОВИ ОД НЕА  

 
Демонтирањето или исфрлањето на веке користената печка е одговорност на купувачот. 
Купувачот  на  печката  треба  да  се  води  од  регулацијата  во  земјата  каде  е  инсталирана  и  да  го 

повика производителот  кој има склучено договор со компанија која  ке  ја изврши  таа обврска на 

сигурен начин сочувајки ја околината.  

ВНИМАНИЕ!!! 
• Демонтажа на печката мозе да се врши само ако не е во работа и исклучена од напон. 
• Демонтажа  на  печката  на  јавно  место  може  да  доведе  до  серизно  загрозување  на 
животот  на  луѓе  и  животни.  Одговорноста  за  било  какво  загрозување  е  на  страна  на 
купувачот доколку сам го врши дејствието. 
 
 

17.0 ГАРАНЦИЈА 
Производителот гарантира за својот производ, освен за делови кои нормално се трошат во рок од 
три  години  од  датумот  на  купување  на  печката,  која  се  докажува  со  фискалната  сметка,  на 
писмена  гаранција,  пополнета  од  страна  на  продавачот  и  инсталацијата  на  печката  од 
овластеното лице. 
 
Ограничувања 
Добивате  1  година  гаранција  која  ги  вклучува  сите  електрични  и  електронски  делови,  како  и 
вентилаторот.  И  гаранција  3  години  на  конструкција  на  печката  на  пелет.  Гаранцијата  не  ги 
вклучува и деловите кои нормално ќе се истрошат, како што се: јажето, стакло и сите отстранливи 
делови. 
 
Исклучоци 
Ние не  сме одговорни  за  последиците  од  слабата  употреба на  производот или недостаток на 
внимание, сервис, одржување или лоша инсталација. 
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Модел – TORNADO      21     26     32    36 

Сериски број:     Место и датум:   

 
ГАРАНТНА ИЗЈАВА 
   
Се обврзуваме бесплатно да ги отстраниме сите дефекти и технички недостатоци на производот 
кои настанале при нормална употреба под следниве услови: 

1. Ако корисникот ракувал со производот според прирачникот за употреба на производот; 
2. Ако производот не е механички оштетен; 
3. Ако продавачот го оверил Гарантниот лист и има сметката за купениот апарат; 
4. Ако производот претходно не бил поправан од неовластени лица; 
5. Ако апаратот не е оштетен од временски (елементарни) непогоди; 
6. Ако не е изменет или оштетен серискиот број на производот; 
7. Ако горивото кое го корисит одговара на опишаното во карактеристиките на производот 
8. Ако оџакот ги задоволува бараните карактеристики за производот и истиот е исправен и 

исчистен 
9. Потрошувачот ги има законските права кои произлегуваат од националното законодав‐

ство кое ја регулира продажбата на производите и овие права не се зазгрозени со 
гаранцијата. 

‐ Гарантниот рок e : 36 месеци на конструкцијата на печките и 18 месеци на електрични делови. 
‐ Гаранцијата започнува да важи од датумот на купувањето. 

‐  За  време  на  гарантниот  рок  производителот  бесплатно  ќе  ги  смени  неисправните  делови 

доколку е тоа последица на лош материјал или недостатоци при производството.  

‐ Производителот не гарантира за сите дефекти кои се направени физички или како последица на 

удар врз производот. 

‐ Не одговараме за последици на лошо користење на производот или недостиг на внимание, лошо 

одржување и лоша инсталација.  

‐ Стаклото не подлежи на гаранција, за оштетените производи при транспорт не одговараме. 

‐ Сервисната служба е должна да излезе на увид и сервисна интервенција во рок од 7 дена. 

‐ Доколку сервисната поправка трае подолго од 15 дена,  гаранцијата  ја продолжуваме за време 

траењето на сервисната поправка. 

‐ Доколку сервисната поправка трае подолго од 30 дена производот ке го замениме. 

‐ Фабриката се обврзува за сервисни поправки и надвор од гаранцијата со наплата. 

Го задржуваме правото на измени кои не влијаат на функционалноста и сугурноста на уредот. 

 

 

                    __________________ 

                         Потпис и печат 




