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ИНСТРУКЦИЯ 
ЗА МОНТАЖ / ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

 
 

НА ЕЛЕКТРОСТАТИЧЕН СЕПАРАТОР 

 НА ТВЪРДИ ЧАСТИЦИ В ДИМНИТЕ ГАЗОВЕ  

НА ПЕЛЕТНИ КОТЛИ И КАМИНИ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
1. СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ   
 

Това ръководство съдържа важни инструкции за безопасност, монтаж и 
експлоатация. Моля прочетете внимателно! 
 

 Монтажът на устройството може да се извършва само от квалифициран 
специализиран  персонал! 

 Всички дейности по електрическата част могат да се извършват само от 
правоспособен електротехник, в съответствие с приложимите разпоредби, 
директиви и стандарти. 

 При монтажа и експлоатацията, спазвайте указанията в тази инструкция. 
 Преди всяка дейност по котела или сепаратора, изключете устройството от 

мрежовия прекъсвач, изчакайте 15 min., за да разсее остатъчния 
електростатичен потенциал и изключете захранващия кабел към тях. 

 При почистване винаги спазвайте указанията в настоящата инструкция, в 
противен случай устройството може да се повреди. 

 Не отваряйте кутията с управлението. Отварянето може да се извършва само 
от квалифициран специализиран персонал! 

 Настройките на контролера се извършват само от квалифициран 
специализиран персонал! Температурата за стартиране на вентилатора – не по-
ниска от 60°С. 

 Заземяващият проводник е задължителен! Липсващият или прекъснат 
заземяващ проводник води до унищожаване на управляващото устройство и 
представлява опасност за хората!  

 Генерираното електростатично поле от уреда може да наруши нормалната 
работа на сърдечните пейсмейкъри и инплантираните дифибрилатори! 
Носителите на такива устройства да стоят на разстояние от уреда и 
генериращия полето електрод! Предупреждавайте хората с такива медицински 
апарати! 

 Отговорност на инсталатора е да доведе до знанието на потребителите 
изброените по-горе съвети за безопасност! 

 Този уред НЕ може да се използва от деца и лица с ограничени физически, 
сетивни или умствени способности, или с недостатъчен опит и познания. Деца 
НЕ трябва да си играят с уреда. Не трябва да се извършва почистване и 
обслужване на уреда от посочените по-горе лица.  

 
2. УСТРОЙСТВО НА СЕПАРАТОРА 

 
Сепараторът се състои от следните компоненти: 

 Възел с йонизиращия електрод. 
 Захранващ кабел, свързващ възела с йонизиращия електрод и 

управляващото устройство. 
 Управляващо устройство. 

 
2.1. Възел с йонизиращия електрод 
 
Възелът с йонизиращия електрод се състои от метална кутия, в която са 
разположени носача на йонизиращия електрод с високоволтов изолатор, вентилатор 
и сензор за температура в областта на димните газове, както е показано на фигурата 
по-долу. 
 



 
 
 
2.2. Захранващи кабели, свързващи възела с йонизиращия електрод и 
управляващото устройство 
 
Захранващите кабели, разположени в пластмасова гъвкава тръба, осъществяват 
подаване на високоволтов потенциал към йонизиращия електрод, заземителен 
потенциал чрез проводник към металната кутия (респективно металния димоотвод), 
захранване на вентилатора и сензора за температура.  
 
Внимание! Особено внимание да се обърне към надеждното заземяване на 
металната кутия и металния димоотвод и добрата изолация на йонизиращия 
електрод спрямо тях. Кабелният комплект не трябва да работи в метална тръба. 
 
2.3. Управляващо устройство 
 
В кутията на управляващото устройство са разположени генератор за високо 
напрежение (HVPS – High voltage power supply), контролер (с температурен сензор, 
управляващ работата на генератора), стрелкови уред (магнитоелектрическа 
система, показващ натоварването на генератора) и контролни лампи. 

 Зелената лампа - индикира началото на процеса, при който се включва 
вентилатора. 

 Оранжева лампа - индикира наличието на високоволтова електростатична 
генерация. 

 Червена лампа - индикира превишение над допустимата температура в зоната 
на възела с йонизиращия електрод. Този сигнал е алармен и предупреждава, 
че е необходима намеса, изразяваща се в почистване на натрупаните твърди 
частици в областта на сепаратора и също в димоотводния тракт на котела.  

 
Внимание! Не е необходимо да се чака задействането на този алармен сигнал, а 
трябва периодично почистване на тези възли, например на всеки 1000 kg пелетно 
гориво. 
 

 Стрелкови уред, показващ натоварването на сепаратора. Обикновено 
показанията са от порядъка на 200 - 300 mА. Възможно е по време на работа 
да има пропадане в показанията, което означава, че е възникнал интензивен 
разряд между електродите и генераторът влиза в режим на рестартиране. 
Това е нормално. Но ако тези разряди са много чести, това означава, че 
сепараторът се нуждае от почистване или пък димните газове са с висока 
влажност (особено в началото на работата на котела). 
 

Настройката на контролера се извършва съгласно отделна инструкция на уреда. 
 



 
3. РАБОТА НА СЕПАРАТОРА НА ТВЪРДИ ЧАСТИЦИ 

 
Принципът на разделяне на електростатичните частици се основава на следните 
процеси: 

• Създаване на заряден потенциал на йонизиращия електрод. 
• Зареждане на частиците. 
• Отлагане на заредените частици по стените на димоотводната тръба чрез 
електростатичните сили. 

 
Електрическото поле бива генерирано около електрод, веднага щом се приложи 
електрическо напрежение към него. Това става при определени условия: достигната 
предварително зададена температура на димните газове, определен времеви 
(настройваем) интервал на работа на вентилатора във възела с йонизиращия 
електрод, осигуряващ продухващ въздушен поток. При достатъчно високо 
напрежение силата на електричното поле е толкова висока, че достига коронен 
разряд. Това образува носители на заряд, които водят до зареждането на твърдите 
частици в отработените газове. Поради електрическото зареждане на частиците, те 
се стремят да се отложат по стените на димоотводната тръба, които са заземени. 
Затова обгръщащите повърхности около електрода трябва винаги да са метални и 
заземени (Особено важно за техниката на безопасност!).  

 Температура на димните газове – под 3000С. 
 Без изгаряне, отделящо катран и блестящи сажди. 
 Системата за изгаряне - изпитана и одобрена съгласно европейски директиви 

LVD и EMC. 
  Захранване на сепаратора – 230V, 50Hz. 
 Консумация – под 30W. 

 
 

4. МОНТАЖ НА СЕПАРАТОРА НА ТВЪРДИ ЧАСТИЦИ 
 

 



5. ПРОВЕРКА И ПОЧИСТВАНЕ НА СЕПАРАТОРА 
 
През определено време, или още по-добре след изгаряне на определено количество 
гориво например 1000 kg е необходимо почистване.  
За целта е необходимо обезопасяване, изразяващо се в следното: 

 Изключете устройството от мрежовия прекъсвач, изчакайте 15 min., за да 
разсее остатъчния електростатичен потенциал и изключете захранващия 
кабел (230 V, 50Hz) към него. Изчакайте да се охладят металните повърхности 
на сепаратора, което е допълнителна защита по техника на безопасност, 
осъществена от контролера. 

 Почистете с четка или друго подходящо средство областта около 
йонизиращия електрод и обграждащите повърхности около него отложения 
прах от твърди частици. Внимавайте да не нарушите целостта на 
йонизиращия електрод и керамичния изолатор към него. Използвайте защитни 
средства като ръкавици, прахоуловителна маска и очила. Достъпът до това 
пространство се осъществява чрез развиване на винтовете от двете страни. 

 
Моля вижте фиг. 1 - 6. 
 
 
 
 
 
 

                   
 

Развиват се двата 
винта отстрани на 
цилиндъра 

Цилиндърът се изтегля назад 
до освобождаването му от 
димоотводната тръба 

Фиг. 1 
Фиг. 2 
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 Възстановете по обратен ред целостта на сепаратора, като отново обърнете 
внимание за целостта на захранващите и заземителни кабели. Следете за 
това, йонизиращия електрод да бъде разположен в центъра на димоотводната 
тръба, успоредно на стените и. 

 Ако сепараторът не се използва дълго време, е необходимо той да се 
демонтира с цел избягване на повредата му от димните газове и отлагането 
на продуктите от горенето. 

Сваля се надолу 
да упор След което се 

накланя надолу... 

... до изваждането на 
горния край от 
тръбата 

Внимание!  Моля, внимавайте при това действие да не огънете 
електрода! 

Извадете целия модул, 
под наклон и нагоре 

Фиг. 3 Фиг. 4 

Фиг. 5 Фиг. 6 
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