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Уважаеми клиенти , 
Поздравления за вашия избор.   
Благодарим Ви за гласуваното доверие в нашите продукти. Купувайки този 
продукт Вие избрахте технологията и най-добрата синтезирана енергийна 
ефективност при пълно спазване на най-стриктните европейски норми за 
безопасност. 
Преди да пристъпите към монтаж и пускане в действие на бойлера, е 
задължително да се запознаете с пълния текст на настоящата инструкция. 
Тя трябва да се спазва точно, както от притежателя на бойлера, за да го 
улесни при използването му, така и от правоспособния електротехник, който 
ще монтира и демонтира уреда в случай на повреда. Спазването на 
правилата, дадени в инструкцията, е в интерес на купувача и са едно от 
гаранционните условия. 

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
 
Моля прочетете и задръжте тази инструкция, за да постигнете пълно 
удовлетворение от употребата на бойлера . 
Името на оборудването, сериите, моделите, серийните номера и 
техническите данни са показани на етикета, който се намира на долния капак 
на бойлера. 
Надписите следващи търговското наименование определят основните 
характеристики, съгласно схемата по-долу  
 
Модел: 

• БВ: бойлер вертикален – монтаж на стена във вертикално положение; 

• БХ: бойлер хоризонтален – монтаж на стена в хоризонтално 
положение; 

• - К - : комбиниран със серпентина за подгряване на водата от котелни 
или слънчеви инсталации; 

•  - СК - : комбиниран с увеличена серпентинa за подгряване на водата 
от слънчеви инсталации; 

• - ХХХ: цифри показващи обема на водосъдържателя в литри. 
Всички модели имат следните едни и същи конструктивни особенности : 

• Водосъдържател и тръби изработени от неръждаема CrNi 
стомана AISI 304; 

• Електрически нагреватели, водни, директни от неръждаема 
тръба CrNi стомана AISI 304; 

• Безстепенно следене и регулиране на температурата  35°-75° 
С; 

• Термометър за следене на температурата на водата 0° - 120° 
С; 

• Добра изолация от мергелна вата с алуминиево фолио; 

• Отлят стъклопластов корпус; 

• Пълна токова защита. 
2. 

o Включва се електрическият ключ, след което той светва. Светва и 
глимлампата. 

При това положение водата трябва да започне да се загрява. Ориентировъч -
ното време за загряване е посочено в таблицата с Техническите данни и е 
различно в зависимовт от температурата на вх. вода. 
 
При пълното загряване на бойлера до зададената температура, трябва да 
сработи термотегулатора. Той прекъсва  ел. захранването на нагревателя 
бойлера  и глимлампата загасва. При черпене на вода и падане на 
температурата в бойлера, то нагревателя се включва и нагряването 
продължава до достигане на зададената температура. 
 
При авариино прегряване на бойлера сработва термоизключвателя и прекъсва 
ел. захранването. Биметанната пластина на ТИ се разблокира само ръчно, след 
сваляне на долния капак. 
 
При нормална експлоатация включването и изключване на бойлера става само 
от електрическият ключ, който е на предния панел. 
 

 

Важни правила 
 
1. Бойлерът се монтира и използва само в помещения с нормална  

противопожарна обезопасеност. 
2. Свързването на бойлера към водопроводната и електрическата мрежа да 

се извършва от правоспособни В и К и ел. техници. 
3. При свързването на бойлера към електрическата мрежа да се внимава за 

правилното зануляване. 
4. Бойлерът трябва да се изпитва във Вашия дом за функционалност. Лицето, 

извършващо монтажа и пускането му в експлоатация, трябва да завери  
гаранционната Ви карта, като впише трите си имена и организацията, която 
представлява. Изпитанието за функционалност се заплаща от клиента. 

5. При възможност от спадане на температурата в помещението под О ºС, 
водата от бойлера задължително да се източи. 

6. При режим на водата и периодично (поне веднъж в  месеца)  и след всяко 
пускане, комбинираният клапан трябва да бъде задействан , да се натисне 
ръчката му докато протече силна струя вода, за да се отстранят 
отлаганията от варовик и за проверка, че клапанът не е блокирал. 

7. За нормална работа на нагревателите при региони с повишена твърдост на 
водата се препоръчва на всеки 6 месеца да се извършва профилактика, 
като се изпразни водосъдържателя и се почисти от котлен камък. 
 

ЗАБРАНЯВАТ СЕ ВСЯКАКВИ ПРОМЕНИ И ПРЕУСТРОЙСТВА В КОНСТРУКЦИЯТА НА 
БОЙЛЕРА, В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ПОСЛЕДИЦИТЕ СА ЗА СМЕТКА НА КУПУВАЧА. В 

СЛУЧАЙ НА НЕОБХОДИМОСТ СЕ ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ 

СЕРВИЗНИТЕ БАЗИ В СТРАНАТА. 
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3.3 СВЪРЗВАНЕ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА 

Електрическото захранване на бойлера става чрез отделен токов кръг. За 
целта е необходим проводник (закупен от клиента) СВТ  3х2,5 мм по БДС 
4305 – 80. Свързването на захранващите проводници да е в съответствие с 
маркировката – фазовия към означение L, нулевият  - към N, защитния към 
съответната клема. Бойлерът може да бъде свързан и пряко към 
електрическата инстанация, но е препоръчително да бъде предвиден 
двуполюсен прекъсвач, имащ растояние между контактите за всички полюси 
в изключено положение, което осигурява пълно изключване. 

 

 
ЗА БВ-50 / 120 

 
ЗА БВ-150 

Фиг. 3 ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА 

 

 

 

 

ЛЕГЕНДА 

К Ключ мрежа 

КЛ Клейма 

ТИ Термоизключвател 

ТР Терморегулатор 

ГЛ Глимлампа 

Н Нагревател 

ПЗ Проводник 
заземителен 

СЛ Сигнална лампа 
 

 
        За да се монтира захранващия проводник към бойлера, е необходимо да 
се свали долния капак, който след монтажа отново се поставя. 
 

4. ПУСК И ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

След свързване на електрическото захранване и водопроводните връзки на 
бойлера, той вече е готов за първоначален пуск. 

o Отваря се спирателният кран на входа на студената вода. Започва 
пълненето на бойлера с вода. При свален капак отдолу проверете да се 
убедите, че няма пропуски и теч от фланеца и водопроводните връзки. 
Ако има такъв, то следва да се донатегнат връзките и болтовете на 
фланеца, ако теча е от там. За обезвъздушаване при пълненето е 
необходимо да се отвори кран на топлата вода до потичането на водата. 

o Проверява се настройката на терморегулатора, който е нагласен при 
заводските тестове на 70 - 75° С. 
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2. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ  

 
  

 

МОДЕЛИ   

ПОКАЗАТЕЛИ 
 

 
БВ (X)-50 

 
БВ(X)-80  

БВ(Х) -К- 80 

БВ(X)-120 
БВ(Х) -К- 120 

БВ(X)-СК-120 

БВ(X)-150 
БВ(Х) -К- 150 
БВ(X)-СК-150 

Номинална    вместимост  
l   

 
50 

 
80 

 
120 

 
150 

Номинално напрежение 
(V) 

 
220~ 50Hz 

 
220~ 50Hz 

 
220~ 50 Hz 

 
220~ 50 Hz 

Номинална   мощност 
W 

 
2500 

 
2500 

 
2500 

 
2500 

Номинално налягане 
MPa 

 
0,8 

 
0,8 

 
0,8 

 
0,8 

Време на загряване на 
водата    
15˚-75˚ С 

 
1h50΄ 

 
2h10΄ 

 
2h40΄ 

 
3h30΄ 

Габаритни размери 
Ø х Н         мм 

 
410x410x810 

 
410x410x1130 

 
470x470x1060 

 
470x470x1350 

3. МОНТАЖ 

          Електрическият бойлер е предназначен за работа  във  вертикално и 
хоризонтално положение според. Окачва се на стената посредством здраво 
прикрепени към нея анкерни болтове (куки). 
 
3.1 СВЪРЗВАНЕ КЪМ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА 
      

 
  Фиг. 1 Бойлер Електрически 

При свързването на бойлера към 
водопроводната мрежа (фиг.1) да 
се имат в предвид указателните 
знаци върху тръбите – със син 
цвят входящата тръба( 2 ), с 
червен – изходящата тръба (3).  
Задължително е монтирането на 
комбинирания предпазен клапан, с 
който е закупен бойлерът. 
Клапанът е с комбинирано 
действие – не позволява връщане 
на топла вода към ВиК мрежата и 
изпуска вода при налягане по-
високо от 0,8 МРа. Той се поставя 
на входа на студената вода, като 
не се допуска друга спиралтелна 
арматура след него, като се 

 

3. 



ориентира маркировката на клапана да съвпада с посоката на 
постъпващата вода. От клапана е възможно капене на вода, затова е 
препоръчително свързването на клапана с тръба към канализационната 
мрежа вертрикално, без възможност за прегъване, и да е отворен към 
атмосферата . 
Източването на бойлера става, като се затвори спирателния кран за студена 
вода, натисне се и задържи ръчката на  предпазния клапан  и се отвори кран 
за топла вода от мрежата за топла вода. 
 
 
 
                 

 
Фиг.2 Бойлер Комбиниран 

 

ЛЕГЕНДА 

1. Водосъдържател 

2. Тръба входяща  - ½”  

3. Тръба изходяща – ½” 

4. Спирателен вентил  за 
студена вода 

5. Комбиниран 
предпазно-възвратен 
клапан 

6. Вход серпентина – ½” 

7. Изход серпентина – ½” 

  
 

 
3.2 СВЪРЗВАНЕ КЪМ ВОДНА ТОПЛОПРЕНОСНА  МРЕЖА 
 
Монтажът на серпентината към алтернативния топлоизточник да се 
извършва в съответствие с разработения проект по ОВ част с предвидените 
защитни и терморегулиращи елементи. 
Работното налягане на серпентината е указано на табелката и е 0,4 MPa. 
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Фиг.3 
 

 
 

 

Фиг.4 

Принципни схеми на свързване на БОЙЛЕРА към слънчева и отоплителна 
инсталация 

5. 


