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Всички права върху тази техническа спецификация са запазени. Части от нея не могат да бъдат възпроизвеждани, запазвани в архивни системи или 

предавани чрез технически средства, включително електронни, механични, фотокопиране, запис или по друг начин, без предварителното писмено 

съгласие на компанията Elmec Group S.r.l. Компанията на носи отговорност за неточности в инструкциите, ако те се дължат на печатни грешки. 

Компанията си запазва правото да прави промени и изменения в продуктите си, ако счете за необходимо, без това да влия не основните им 
спецификации. 

 

 

 



Настоящото ръководство е собственост на компанията Elmec Group S.r.l., като съдържанието му не може да 

бъде възпроизвеждано или предоставяно на трети страни. Всички права запазени. 
Оборудването не е предназначено за използване в потенциално взривоопасна среда. 

Настоящото ръководство е неразделна част от продукта, а собственикът следва да се увери, че то му е 

предоставено с изделието, включително в случаи на продажба / прехвърляне на друг собственик, за да може 

да се използва от съответния оторизиран персонал за поддръжка и ремонт. 
Прочетете инструкциите внимателно преди да използвате котела. 
Монтажът на горелката трябва да се извърши съгласно инструкциите в това ръководство. 

Следвайте указанията и инструкциите в това ръководство, за да осигурите безопасна работа на 

устройството и системата. В случай на съмнение относно условията и/или работата на горелката и 

съответното оборудване, моля, свържете се с местния си дистрибутор за съдействие. Системата на 

горелката трябва да се монтира от оторизиран технически персонал, обучен от производителя / вносителя 
на изделието. Неправилният монтаж на системата може да доведе до обезсилване на гаранцията. 

• Монтажът на горелката трябва да се извърши съгласно инструкциите в това ръководство. Следвайте 

указанията и инструкциите в това ръководство, за да осигурите безопасна работа на устройството и 

системата. В случай на съмнение относно условията и/или работата на горелката и съответното 

оборудване, моля, свържете се с местния си дистрибутор за съдействие. Системата на горелката 

трябва да се монтира от оторизиран технически персонал, обучен от производителя / вносителя на 

изделието. Неправилният монтаж на системата може да доведе до обезсилване на гаранцията. 

• Преди да стартирате системата, потребителят трябва да вземе предвид местното законодателство 

и нормативни актове относно изграждането на системата. 

• Продавачът не носи отговорност за монтажа на устройства, които не отговарят на действащото 
законодателство и нормативи, нито за използването им без съответните разрешителни. 
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1.2 ОБЩИ ДАННИ И БЕЗОПАСНОСТ 

1.1 ВЪВЕДЕНИЕ 

I. ОБЩИ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

СИМВОЛ ЗНАЧЕНИЕ 
 

 
 
ТОЗИ СИМВОЛ ОЗНАЧАВА: ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА 

 

  
ТОЗИ СИМВОЛ ОЗНАЧАВА: МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

И/ИЛИ ОБСЛУЖВАЩИЯ ПЕРСОНАЛ 

 

СИМВОЛИ И ТЕРМИНИ, ИЗПОЛЗВАНИ В РЪКОВОДСТВОТО 

 

 



• Горелката е опакована в стандартен кашон, затова при транспорт трябва да се спазват 

инструкциите на опаковката. Уредът трябва да е защитен от неблагоприятни атмосферни условия при 

транспорт, както и от удари и повреди. Неправилно натоварване, разтоварване или боравене с 

продукта може да го повреди. 

• Извършете функционално изпитване в случай на повредена опаковка. В случай на неправилна 

работа (шум, триене) или друг дефект, свържете се с най-близкия оторизиран дилър, за да се извършат 

необходимите ремонти и поддръжка. Ако се доставя с куриер, инспектирайте опаковките за повреди 

при приемане. Незабавно уведомете доставчика или куриера, за открити нередности, неизправности 

по продукта или проблеми. 

• Спазвайте действащите местни нормативи за отоплителни уреди и поддържайте минимална 

дистанция от 0.8 м около котела. Уверете се, че има достатъчно място за достъп и поддръжка на 

котела. Котелът трябва да се монтира в чисто, сухо и добре вентилирано помещение. Обемът на 

притока на чист въздух към котелната инсталация трябва да е поне равен на отработените димни 

газове. 
• За да минимизирате риска от пожар, не съхранявайте запалими материали в близост до котела. 

• Не оставяйте уреда под въздействие на атмосферните условия. 

• Не монтирайте инсталацията върху топлинни източници (бойлери, нагреватели за вода) в 

помещения с лоша вентилация, незащитени от влага; вентилационните отвори на котелното 

помещение трябва да бъдат оразмерени така, че да позволяват пълно изгаряне. 

• Монтажът на инсталацията трябва да се извърши от квалифициран персонал, оторизиран 

съгласно действащите закони и нормативи; неправилният монтаж може да причини нараняване 

на лица, животни или да нанесе материални щети, за които производителят на продукта не 

носи отговорност. 

• Свържете уреда към работеща заземителна система, съответстваща на действащите изисквания за 

безопасност, а в случай на съмнение относно ефективността на заземителната система, поискайте 

проверка на ел-системата от квалифициран и сертифицарн персонал; производителят не носи 

отговорност за щети, причинени от неправилно заземяване на инсталацията. 

• Поискайте проверка от квалифициран персонал, чер електрическата система е подходяща за 
максималния товар на 

уреда, посочен в това ръководство и върху инвентарната табелка. 

• Забранява се използването на разклонители и/или удължители за електрическото захранване на 

уреда. 

• Необходим е двуполюсен диференциален прекъсвач за връзка към ел-мрежата, както е посочено в 

действащите нормативи за безопасност. 
• Не пипайте уреда с мокри ръце, както и ако сте боси. 

• Абсолютно се забранява използването на уреда от деца или лица без опит. 

• Не използвайте контейнера, шнека или други компоненти от уреда за заземяване на други 

електрически устройства. 

• Електрическият кабел за захранване на уреда и електрическите компоненти, горелката, 

топлогенератора / щепсели, не трябва да се подменят от потребителя; в случай на повреда нa кабел 
или щепсел, свържете се само с квалифициран и обучен техник или персонал. 

• Когато уредът не се използва за известен период от време, трябва да се изключи от електрическата 

мрежа, а всички ел. компоненти не трябва да са под напрежение; бункерът за пелети трябва да се 

изпразни. 
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Инсталацията се състои от следните компоненти: 

• Горелка, оборудвана със запалка, вентилатор и фотосъпротивителна система; 
• Системата за зареждане с гориво се състои от шнек и гъвкава тръба за зареждане на пелети в котела; 

• Бункер за съхранение на гориво; 

Работата се управлява от микропроцесор (програматор), който контролира следните фази: 

1. Фаза на почистване на горивната камера, което се постига чрез стартиране на вентилатора, заедно с 

механичната система за почистване; 
2. Фаза на зареждане на зададено количество пелети, което се постига със стартиране на електромотора на 

шнека. 
3. Фаза на стартиране: запалване на горелката; 

Фаза на топлогенерация, през която в котела се  подават зададените количества гориво, съгласно мощността; при тази 

фаза, горивната камера се поддържа под отрицателно налягане (вакуум), запалката се изключва, а горенето се 
регулира от вентилатор, който дозира необходимия обем въздух за горене. 

Уредът е универсален и може да се използва за широка гама приложения, от монтаж на нови котли, 

до преработване на стари котли. 

Усъвършенстван дизайн и технология, с подобрена надеждност и конструктивни качества, 

поддръжка на цялата отоплителна система чрез електронна плтака. 
Напълно автоматизиран. 

Надеждно включване и изключване, благодарение на датчик и фотосъпротивление. 
Произведен от материали със сертифицриано високо качество, като компонентите в зоната на 

топлогенерация са изработени от високо устойчива на топлина стомана. 

Фиг. 1a. ‘B-Home’ 
К о т е л  

Фиг. 1b. ‘Essential’ 
К о т е л  
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1.3.1 ОПИСАНИЕ НА ГОРЕЛКАТА 

1.3 ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЕТО 

 

 



Устройството за транспортиране на пелети е проектирано с шнекова система, която включва: 
• Редуктор-мотор с висок начален въртящ момент. 

• Електрически кабел с пълен комплект конектори; 

• Насочена усилена спирала; 

• Стоманена тръба с лаково покритие; 

• Гъвкава тръба, осигуряваща връзка между шнека и котела; 

• Отделен вентилатор; 

Фиг. 2 
Шнек 

Запасният бункер се състои от следните компоненти: 
• Напълно отстраними стени и дъно; 

• Конично дъно; 

• Капак с панти, който може да се отваря; Всеки компонент е от 
боядисана стомана. 

Фиг. 3.Бункер 
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1.3.3 ОПИСАНИЕ НА БУНКЕР ЗА ПЕЛЕТИ 

1.3.2 ОПИСАНИЕ НА ЗАРЕЖДАЩИЯ ПЕЛЕТИ ШНЕК 

 

 



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
8. 

ГОРЕЛКА  

ГОРИВНА СКАРА  

О-ПРЪСТЕН 
ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ 

ДАТЧИК ЗА ВОДА КАБЕЛ 

ГЪВКАВА ТРЪБА 

РЪКОВОДСТВО ЗА ШНЕК ЗА 
ЗАРЕЖДАНЕ НА ПЕЛЕТИ  

Фиг. 4a. ‘B-Home’ 
К о м п а н о в к а  

Фиг. 4b. ‘Essential’ 
К о м п а н о в к а  
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1.4 СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА 

 

 



B-Essential Обла 

Фиг. 5a¹. ‘B-Home Flex’ размери обла горивна камера 
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2.1.1 B-HOME FLEX & B-ESSENTIAL ОБЩИ РАЗМЕРИ ЗА ЧЕТИРИЪГЪЛНИ КОТЛИ 

Модел 
 

U.M. 
 

B-Hme Flex Четириъгълна  

B-Home Flex Обла 
B-Home Четириъгълна  B-Home Обла 

B-Essential 

Четириъгълна  
 

Мощност на горелката KW 12 - 25 12 - 30 34 - 50 

Среден разход на гориво W 60 60 60 

Захранващо напрежение: V 230 V-50 HZ 230 V-50 HZ 230 V-50 HZ 

Пуск W 150 150 150 

Височина на пламъка mm 100 100 200 

Ниво на акустична мощност dB 30 30 40 

Тегло на горелката Kg 13 13 17 

Дървени пелети mm 6 Din Плюс 6 Din Плюс 6 Din Плюс 

Минимален препоръчван 
размер за котела 
 

Височина mm 300 300 300 

Ширина mm 300 300 250 

Дължина mm 300 300 390 

Шнек за зареждане на пелети mm 1700 1700 1700 

Тяга на димоотвод Pa 20 20 20 

КПД 
 

% 
 

Над 91% при 
интегриране с котел 

с минимална 

ефективност 80% 
 

Над 91% при 
вграждане с котел 

 с минимална 

ефективност 80% 
 

Над 91% при 
вграждане с котела 

минимална 

ефективност 80% 
 

2.1 ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА ГОРЕЛКАТА 

2.ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

 



Фиг. 5a². ‘B-Home Flex Четириъгълен котел, размери (²четириъгълна горивна камера) 

Фиг. 5b. ‘Essential Square’ Размери на котел (четириъгълна горивна камера) 

КОТЛИ 

Фиг. 6a¹. Размери на люк ‘B-
Home Flex Объл’ 
(¹обла горивна камера) 

Фиг. 6a.² Размери на люка ‘B-
Home Flex -    Четириъгълна 
горивна камера 

Фиг. 6b. Размери на люка 
‘B-Essential - 
Четириъгълна горивна 
камера 
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2.1.2 РАЗМЕРИ НА ЛЮКОВЕТЕ ЗА B-HOME FLEX & B-ESSENTIAL FLEX 

 

 



2.2 B-HOME ROUND, B-HOME SQUARE & B-ESSENTIAL КОТЛИ - ОБЩИ 

РАЗМЕРИ 

Фиг. 5a3. ‘B-Home Размери на объл котел (3 обла горивна камера) 

Фиг. 5a4. ‘B-Home Размери на четириъгълен котел (4 четириъгълна горивна камера) 

Фиг. 5b1. ‘B-ESSENTIAL Размери на объл котел (1 обла горивна камера)) 
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& B-ESSENTIAL 

Фиг. 6a3. Размери на 
люк ‘B-Home Объл’ 
(3 обла горивна 
камера) 

Фиг. 6a4. Размери на 
люк ‘B-Home 
Четириъгълен’ 
(4 четириъгълна горивна 
камера) 

Фиг. 6b¹. Размери на 
люк ‘B-Essential Объл’ 
(¹обла горивна камера) 
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2.2.1 РАЗМЕРИ НА ЛЮКОВЕТЕ ЗА B-HOME ОБЪЛ, B-HOME ЧЕТИРИЪГЪЛЕН 

 

 



Фиг. 7 Размери на шнек за 
зареждане на пелети 

Фиг. 8.Размери на бункер 

13 

МОДЕЛ 
 

КАПАЦИТЕТ 
[kg] 

H 
[mm] 

L 
[mm] 

W 
[mm] 

EBT0001-P00 300 1252 750 650 

2.4 ОБЩИ РАЗМЕРИ НА БУНКЕР ЗА ПЕЛЕТИ 

Модел 
 

A 
[mm] 

B 
[mm] 

C 
[mm] 

D 
[mm] 

E 
[mm] 

F 
[mm] 

G 
[mm] 

EBL0001-P00 1690 140 1147 403 60 215 66 

2.3 ОБЩИ РАЗМЕРИ НА ШНЕК ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ПЕЛЕТИ 

 

 



Фиг. 9.Размери на бункер 

Проверките трябва да се извършат при първоначален пуск и след дейности по 
поддръжка, които изискват разкачване и изключване на уреда, намеса в системите за 
безопасност или компоненти на котела 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: ГОРЕЛКАТА КОЯТО ЩЕ ИЗПОЛЗВАТЕ Е ПРОЕКТИРАНА ЗА РАБОТА 

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО С ТОПЛОГЕНЕРАТОРИ С ВАКУУМНИ ГОРИВНИ КАМЕРИ, ЗАТОВА 

ИЗПОЛЗВАНЕТО Й ЗА ДРУГИ ЦЕЛИ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ПОЖАР. 

4.1 МОНТАЖ НА ГОРЕЛКАТА КЪМ КОТЕЛА 

4. МОНТАЖИ И СВЪРЗВАНЕ 

  

 
ПРИ ПЪРВОНАЧАЛНО ПОВДИГАНЕ, ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ УРЕДЪТ Е В ПРАВИЛНА ПОЗИЦИЯ, ЗА 

ДА ЗАПАЗИ БАЛАНСА СИ. 

 

Устройство Начин на опаковка Начин на повдигане Забележки 

ГОРЕЛКА 
 

КАШОН ОТ ГОФРИРАН 
КАРТОН 

МЕХАНИЧНО СРЕДСТВО 
ИЛИ ПОНЕ 2 ЛИЦА 

ЧУПЛИВО - НЕ ОБРЪЩАЙ 
БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ 

ШНЕК 
 

КАШОН ОТ ГОФРИРАН 
КАРТОН 

МЕХАНИЧНО СРЕДСТВО 
ИЛИ ПОНЕ 1 ЛИЦЕ 

БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ 
 

БУНКЕР ЗА 

ПЕЛЕТИ 
 

КАШОН ОТ ГОФРИРАН 
КАРТОН 

МЕХАНИЧНО СРЕДСТВО 
ИЛИ ПОНЕ 3 ЛИЦА 

БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ 
 

3.ТРАНСПОРТИРАНЕ 

Модел 
 

Капацитет на 
съхранение 
[KG] 

H 
[mm] 

L 
[mm] 

W 
[mm] 

EBT0002-P00 300 1230 799 799 

 

 



Фиг.10a. ‘B-Home’ 
Мо н та ж  

Фиг.10b. ‘Essential’ 
Мо н та ж  

1. 
2. 

3. 

ПРОБИЙТЕ ОТВОР КАКТО Е ПОКАЗАНО НА ФИГ. 10 
ВКАРАЙТЕ ГОРЕЛКАТА (1) ТАКА ЧЕ ДА ЛЕГНЕ НА ФЛАНЕЦА СИ (2) НА ВРАТАТА (3) 

УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ИМА УПЛЪТНЕНИЕ (4) ПОСТАВЕНО МЕЖДУ ФЛАНЕЦА И ВРАТАТА 
 
ПОСТАВЕТЕ И ЗАВИЙТЕ БОЛТОВЕ M10 (5) + ШАЙБИ (6) + ГАЙКИ (7) 4. 

›› Проверете дали горелката е правилно фиксирана към котела, съгласно заводската 
калибровка. 

›› Проверете дали котелът и системата за запълнени с вода, вентилите на хидравличната 
система са отворени, а димоотводите не са запушени и съответстват по размер. 
›› Проверете дали вратата на котела е затворена, така че пламъкът да се образува само 
вътре в горивната камера. 

›› Проверете дали шнекът е правилно позициониран и дали гъвкавата тръба е свързана към 
горелката. 

›› Напълнете бункера за пелети. 

›› Проверете дали температурният датчик е правилно позициониран и свързан. 
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5.1 ПРЕДИ ДА СТАРТИРАТЕ ГОРЕЛКАТА 

5. ПУСК 

 

 



Тази операция трябва да се извърши от квалифициран и оторизиран персонал. 

Процедура: 

1. 
2. 

Напълнете с пелети бункера (от потребителя). 
Стартирайте като натиснете бутона Вкл./Изкл. nо. 1 (виж фиг. 12) и проверете дали се се 
включва дисплея. 

Натиснете бутон nо. 4 (виж фиг. 12) за да задействате шнека за пелети, като задържите 

бутона натиснат, докато самият шнек се зпълни (за да проверите дали шнекът е запълнен 

е достатъчно да се уврите, че излизат пелети от другата страна на шнека, през гъвкавата 

тръба за зареждане, към горелката);когато шнекът се запълни, освободете бутон no.4. 
Стартирайте горелката като натиснете бутон Вкл./Изкл. no.1 за 4 секунди (виж фиг. 
11); 

Трябва да стартира след 4-5 минути. 
След пускането, сигнален LED no.2 (виж фиг. 11) ще премигне 5 пъти. 

3. 

4. 
5. 

6. 

Завъртете потенциометъра обратно на часовниковата стрелка no. 1 (виж фиг. 11), и горелката веднага ще започне 

затваряне, като прекъсне подаването на пелети. 

Завъртете потенциометъра по часовниковата стрелка no. 1 (виж фиг. 11) за да стартирате фаза на запалване, което 

става след 4-5 минути. 
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5. 4 РАЗПАЛВАНЕ 

5. 3 ИЗКЛЮЧВАНЕ 

  

КАЛИБРИРАНЕ ПОДАВАНЕТО НА ГОРИВО СПОРЕД МОЩНОСТТА НА ТОПЛОГЕНЕРАТОРА. 

 
КАЛИБРИРАНЕ НА СЪОТНОШЕНИЕТО ВЪЗДУХ ЗА ГОРЕНЕ И ГОРИВО ЗА ДА СЕ ПОСТИГНЕ 

ПРАВИЛНО ИЗГАРЯНЕ И ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА, ИЗИСКВАНА КАТО МИНИМУМ ПО 

ДЕЙСТВАЩИТЕ НОРМАТИВИ. 

  

 
ПРОВЕРЕТЕ РАБОТАТА НА КОНТРОЛНИТЕ УРЕДИ ПРЕДПАЗНИТЕ УСТРОЙСТВА. 

 

  

 
ПРОВЕРЕТЕ ПРАВИЛНАТА РАБОТА НА ДИМООТВОДИТЕ ПРИ ИЗГАРЯНЕ НА ПРОДУКТА. 

 

  
В КРАЯ НА ПРОЦЕСА НА КАЛИБРИРАНЕ, ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ МЕХАНИЧНИТЕ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ СА 

ЗАКЛЮЧЕНИ И ОБЕЗОПАСЕНИ. 

5. 2 ПЪРВОНАЧАЛНО РАЗПАЛВАНЕ 

 

 



Устройството функционира напълно автономно, без нужда от непрекъснато обслужване от оператор. 

Потребителят действа, като оператор на устройството. Той извършва първоначалното 

разпалване. След стартиране на инсталацията, операторът трябва на направи проверки за 
правилната работа, и ако се налага, да я изключи. 
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 ВАЖНО: ПРЕПОРЪЧВАМЕ ПОТРЕБИТЕЛЯТ ДА ИЗПОЛЗВА КАЧЕСТВЕНИ ПЕЛЕТИ, ТЪЙ КАТО ПЕЛЕТИ С 

ЛОШО КАЧЕСТВО ВЛОШАВА КАПАЦИТЕТА НА ОТОПЛЯНЕ, ВОДИ ДО ВИСОКО ПЕПЕЛНО 

СЪДЪРЖАНИЕ, ИЗИСКВА СЕ ЧЕСТО ПОЧИСТВАНЕ, ПРЕЖДЕВРЕМЕННО ИЗНОСВАНЕ НА 

КОМПОНЕНТИ НА ГОРЕЛКАТА, ИЗЛОЖЕНИ НА ПЛАМЪКА, ЗАДРЪСТВАНЕ НА СПИРАЛАТА И НА 

ГОРЕЛКАТА ОТ СТЪРГОТИНИТЕ НА НЕИЗГОРЕЛИТЕ МАТЕРИАЛИ ВЪТРЕ В ГОРЕЛКАТА. 

 
УСТРОЙСТВОТО Е ПРОЕКТИРАНО И ПРОИЗВЕДЕНО ДА РАБОТИ САМО СЛЕД КАТО Е БИЛО 

ПРАВИЛНО МОНТИРАНО КЪМ ТОПЛОГЕНЕРАТОР (БОЙЛЕР, КОТЕЛ ЗА ТОПЛА ВОДА). ВСИЧКИ 

ДРУГИ ПРИЛОЖЕНИЯ СЕ СЧИТАТ ЗА НЕПОДХОДЯЩИ. 

 УСТРОЙСТВОТО Е ПРОЕКТИРАНО И ПРОИЗВЕДЕНО ДА РАБОТИ С ДЪРВЕНИ ПЕЛЕТИ, КОИТО НЕ 

СЪДЪРЖАТ СТЪРГОТИНИ И ИМАТ СЛЕДНИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ: 

 
Нетна калоричност 5 kWh/kg 

Плътност 650 kg/m³ 

Съдържание на влага 8% от теглото (макс.) 

Пепелно съдържание 1% от теглото (макс.) 

Диаметър 6 mm 

Дължина 25 mm (макс.) 

 ПОТРЕБИТЕЛЯТ ТРЯБВА ДА ГАРАНТИРА ПРАВИЛНИЯ МОНТАЖ НА УСТРОЙСТВОТО, КАТО 

СЕ УВЕРИ, ЧЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОТ КВАЛИФИЦИРАН И ОТОРИЗИРАН ПЕРСОНАЛ, А 

ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ ПУСК Е ИЗВЪРШЕН ОТ СЕРВИЗНИЯ ЦЕНТЪР, ОТОРИЗИРАН ОТ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 
  

 
НИКОГА НЕ ОТВАРЯЙТЕ И НЕ ДЕМОНТИРАЙТЕ КОМПОНЕНТИ ПО УРЕДА. 

 

 
ИНСТАЛАЦИЯТА Е ПРОЕКТИРАНА И ПРОИЗВЕДЕНА ДА РАБОТИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО С 

ТОПЛОГЕНЕРАТОРИ, КОИТО ИМАТ ОТРИЦАТЕЛНО НАЛЯГАНЕ В ГОРИВНАТА КАМЕРА. ДРУГИ 

УПОТРЕБИ СА СВЪРЗАНИ С РИСК ОТ ПОЖАР. 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

6.1 ОПЕРАТОР - ПОТРЕБИТЕЛ 

6. РАБОТА НА УРЕДА И РЪКОВОДСТВО ЗА 
ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

 



Монтираните предпазни 
устройства са: - Термостат  с горна граница (60 °C) монтиран към тръбата за подаване на гориво; когато 

т е м п е р а т у р а т а  н а  т р ъ б а т а   надвиши горната граница на зададената температура, поради регенерация на 
топлина, термостатът спира горелката. - Фотосъпротивление, доставено с горелката, което я спира в отсъствието 

на пламък. 

Фиг. 11. 
Контролен панел 
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ЛЕГЕНДА 

1. Поентциометър за регулриане на мощността на горелката (OFF = изключена) 

2. LED индикатор на горелката 

3. Вторичен потенциометър (поз. 3, виф фиг. 11) регулира скоростта на вентилатора за димните газове: 
обратно на часовника - намалява скоростта на вентилатора; по часовника - увеличава скоростта). 

6.4 КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ И ОПИСАНИЕ НА БУТОНИТЕ 

6.3 МОНТИРАНИ УСТРОЙСТВА 
ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

УСТРОЙСТВО 
 

РИСКОВЕ БЕЛЕЖКИ 
 

ЗНАЦИ 
 

Горелка 
 

Термични 
рискове 
 

Повърхностите на горелката в близост до пламъка се нагряват и при 
разпалване и при последваща работа; те остават нагорещени и след 
изключване на горелката. Затова съществува риск от изгаряне за 
оператора при отстраняване на горелката за поддръжка и 
обслужване. Този риск се счита за остатъчен, като за целта е сложен 
предупредителен стикер на изделието. 

Не пипайте 
повърхностите 
на горелката, 
докато е 
гореща. 
 

6.2 ОСТАТЪЧНИ РИСКОВЕ 

 

 



За да запалите горелката е достатъчно да завъртите потенциометъра извън първото деление (изкл.) no.1 
(виф фигура 11), и електрониката ще стартира цикъла на разпалване. 
За да изключите горелката е достатъчно да върнете потенциометъра в границите на първото деление 
(изкл.); горелката ще продължи процедурата по загасяне. 

Фазите на разпалване и спиране се сигнализират от LED индикатор, който е зелен и 

премигва бързо (5 пъти в секунда), no. 2 (виж. fig. 11). 

Благодарение на потенциометъра е възможно да се програмира температурата на водата.  Достатъчно е да 
завъртите потенциометъра до желаната позиция. Температурата на водата се регулира в диапазон от 
25°до максимум  90°.  Според програмираната температура, електрониката регулира мощността по отношение 
на моментната температура на водата, от ниво на мощност “5” до ниво “1”, когато водата действително достигне 
зададената температура. 

Когато темепратурата на водата е по-ниска от зададената, LED индикаторът ще бъде зелен и ще 

мига според изчислената мощност (виж по-горе). Щом бъде достигната зададената температура, 

LED индикаторът ще свети постоянно зелено, без да мига. 

Благодарение на LED индидкатора, който изпозлва новата "многоцветна" технология, е възможно да се 

диагностицира състоянието на горелката и да се активират аларми в реално време. В таблицата по-долу са 
описани LED индикациите съответното им значение. 
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Цвят на LED инд. Тип мигане Значение 

Зелен Премигва бавно Горелка изключена, 

няма аларма Зелен Премигва бързо Горелката се разпалва или загася 

Зелен 1 

прем
игван

е 

Горелката се регулира при мощност 1 

Зелен 2 премигвания Горелката се регулира при мощност 2 

Зелен 3 премигвания Горелката се регулира при мощност 3 

Зелен 4 премигвания Горелката се регулира при мощност 4 

Зелен 5 премигвания Горелката се регулира при мощност 5 

Зелен Свети постоянно без мигане Горелката е включена, зададената температура е 

достигната Червен

о 

          1 премигване Аларма недостиг на гориво 

Червен

о 

3 премигвания Аларма за водна 

сонда Червен

о 

4 премигвания Аларма за несупешно разпалване 

Червен

о 

5 премигвания Аларма прекъснато 

захранване Червен

о 

7 премигвания Аларма за превишена температура на водата (t>90) 

ОПИСАНИЕ НА LED 

Разлика между Зададена температура и 
Действителна температура 

Ниво на мощност 
 

LED Сигнал 
 

5° 5 Зелено - 5 

премигвания 
4° 4 Зелено - 4 

премигвания 
3° 3 Зелено - 3 

премигвания 
2° 2 Зелено - 2 

премигвания 
1° 1 Зелено - 1 

премигване 
0° 1 (модулация) Зелено - свети 

постоянно, без мигане 

РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА 

РАЗПАЛВАНЕ И ЗАГАСЯНЕ 

ОПИСАНИЕ НА ПОТЕНЦИОМЕТЪР 

 

 



Мигането на LED индикатора показва задействана аларма. Електрониката реагира 
съгласно алармата, като се показва индикация за състоянието на горелката. 

В случай на аларма свързана с недостиг на гориво, водната сонда или температурата, горелката ще бъде 

загасена. 

В случай на прекъснато захранване, горелката ще се опита да се реактивира, на база данните от 

фотосъпротивителния датчик. 

При неуспешно разпалване, горелката ще се опита отново да извърши разпалване, като максималния 

брой опити е програмиран от специалиста по монтажа. 

За да изключите алармата е необходимо да изчакате докато горелката загасне, след което потенциометърът трябва да се 
постави в положение OFF/Изкл. Ако причината за алармата е отстранена, LED индикаторът ще светне отново зелено. 

Вторият потенциометър за корекция на обема въздух, no.3 (виж фиг. 11) управлява 

работната скорост на димния екстрактор: като го завъртите наляво намалява притока 

на въздух, а на дясно - увеличава притока на въздух. 

Горелката е оборудвана със система за самодиагностика, а в случай на повреда се извеждат следните 

съобщения на екрана. 
Следната таблица показва най-честите неизправности и причините за тях. 

20 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако проблемът, свързан  с описаната аномалия продължава да съществува, не се опитвайте да 
търсите нови решения, различни от изброените, за да не предизвикате непоправими увреждания на горелката, 
които не са включени в гаранцията, а се обърнете към специализиран техник. 
 

ГРЕШКА ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ 

НЕУСПЕШНО РАЗПАЛВАНЕ 
 

Празен бункер за пелети Напълнете бункера 

Прекъснат кабел на шнека или 
разкачен кабел 

 

 Възстановете връзката или 
открийте прекъсването 

Повредено съпротивление на запалването 
 

Сменете съпротивлението (извикайте 
квалифициран техник) 

Задръстена скара Махнете скарата и я почистете 
Прекъснато вътрешно захранване на 
шенка 
 

Проверете дали е задръстен шнека или 
горивната камера 

АЛАРМА ПРЕКЪСНАТО ЗАХРАНВАНЕ 
 

Няма захранване 
 

Възстановете захранването. Ако след 
възстановяване на захранването 
алармата не угасва, извикайте 
квалифициран техник. 

АЛАРМА ЗА ПОВРЕДЕН ДАТЧИК ЗА 

ВОДАТА 
 

Лошо свързан сензор Проверете връзката 

Повреден сензор Сменете датчика 

АЛАРМА ПРАЗЕН БУНКЕР 
 

Празен бункер за пелети Напълнете бункера 
Разкачен кабел на шнека или 
прекъснат кабел 

Възстановете връзката или 
открийте прекъсването

  

 

7. ПОВРЕДИ - ПРИЧИНИ - 
ОТСТРАНЯВАНЕ 

РЕГУЛИРАНЕ НА ВЪЗДУХА 

 СЪОБЩЕНИЯ ЗА АЛАРМИ 

 

 



Фиг. 12. Електрически връзки 
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НЕ ИЗЛАГАЙТЕ КОРПУСА НА ЕЛ-ТАБЛОТО НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ВОДА, КОНДЕНЗ И/ИЛИ 

ПРАХ. 

  
ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ВРЪЗКИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ ОТ КВАЛИФИЦИРАН 

ЕЛЕКТРОТЕХНИК, ОДОБРЕН ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 

8.1 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВРЪЗКИ 

Лгенда 

1. USB порт за връзка с дисплея за извеждане на параметрите 

2. 24V изход за спиралния вентилатор 

3. Главен превключвател ВКЛ./ИЗКЛ. 

4. Предпазител 

5. 220 v връзка за захранване 

6. Превключвател за ръчно зареждане на пелети 

7. Мощност на мотора 1 (външно зареждане) 

8. Връзка за водна сонда 

9. Връзка за външен термостат 

10. Ел-връзка за пневматичен вентил (опция) 

11. Връзка за въздух под наляагне 

8. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВРЪЗКИ 

 

 



4   
1{+ 

5   
2{+ 

  
3{+ 

 +   

8{   

9   

10{ 

11{ 
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Код EB010024C 

12{ 

13{ 
14{ 

15 
16 

Фиг. 13. Схема на ел-свързване 
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8.2 СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ 

 

 

 

 

 



• Периодично проверявайте компонентите на горелката, които са подложени на замърсяване 

поради лошо качество на пелети или неправилна настройка на горелката. 

Горелката изисква периодична поддръжка, като се препоръчва да се извършва веднъж седмично по 

отношение на скарата. 
Освен това, квалифициран персонал трябва да извърши дейностите по ГОДИШНАТА поддръжка 

• 

• 
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ОПЕРАЦИИТЕ ПО ПОДДРЪЖКАТА  

ОТОРИЗИРАН ПЕРСОНАЛ 

 
ТРЯБВА 
 

 
ДА 
 

 
СЕ ИЗВЪРШВАТ 

 

 
ОТ КВАЛИФИЦИРАН И 
 

  
ВСЯКА НАМЕСА ПО ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ КОМПОНЕНТИ В ГОРЕЛКАТА И ШНЕКА СЕ ИЗВЪРШВА 

САМО ОТ КВАЛИФИЦИРАН И ОТОРИЗИРАН ПЕРСОНАЛ. 

9.1 ОБЩА ПОДДРЪЖКА 

 БУНКЕРЪТ ЗА ПЕЛЕТИ ТРЯБВА ДА СЕ РАЗПОЛОЖИ ТАКА, ЧЕ ДА СЕ ИЗБЕГНЕ ЗАПУШВАНЕ И 

/ИЛИ ОГЪВАНЕ НА ГЪВКАВАТА ТРЪБА, СВЪРЗВАЩА ШНЕКА И ГОРЕЛКАТА, ЗА ДА СЕ ОСИГУРИ 

ПОДАВАНЕТО НА ПЕЛЕТИТЕ. ОСВЕН ТОВА, В ДВАТА КРАЯ НА ГЪВКАВАТА ТРЪБА ТРЯБВА ДА 

СЕ МОНТИРАТ СКОБИТЕ, ДОСТАВЕНИ С ГОРЕЛКАТА. 

9. ПОДДРЪЖКА 

 ОПИСАНИЕ 

1 Мотор 2 вътрешен болт 

2 Мотор 1 външен болт 

3 24 V 

4 LED 

5 Потенциометър за регулиране на въздуха 

6 Потенциометър за задаване температура на водата 

7 Превключвател за зареждане на пелети 

8 Външна аларма 

9 Сериен порт за връзка с PC - TTL 5Vdc 

10 Водна сонда 

11 Фотосъпротивление 

12 Външен захранващ вентилатор 

13 Вентилатор на горелката 

14 Запалка 

15 220 Vac N 

16 220 Vac P 

17 Външен термостат 

 

 



1. 
2. 

Проверете дали устройството е изключено, като приложите процедурата за изключване. 

Поставете потенциометъра на "Изкл./Off ”  no.1 (виж фиг. 11) и прекъснете захранването към уреда от 

двуполюсния бутон 

Прекъснете и спрете подаването на гориво. 3. 

Един час след първоначалния пуск, горелката трябва да се изключи, а скарата да бъдепроверена за наличие на не 
изгорели пелети; ако има такива, променете настройките за въздуха и параметрите за подаваното гориво. 

Дадените в таблицата по-долу данни са приблизителни и се отнасят до използване на сертифицирани пелети. 

В случай на използване на несертифицирани пелети с неустановено качество и състав, не е възможно 

определянето на периодичността на почистване. 

В случай на използване на несертифицирани пелети, Elmec s.r.l не носи отговорност за повреди, материални 

щети и 

вреди върху околната среда. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Моля, имайте предвид, че неправилно почистване може да засегне износването на компонентите на 

горелката, в пряк контакт с пламъка. 

Тази програма е примерна, и ако се налага, почистването може да се извършва непрекъснато. Това зависи от 

ситуацията, тъй като изборът на пелети, система и настройки на горелката, имат съществено значение за 
интервалите на почистване. 
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 Ако се 

изисква. 

7 дни 14 дни 30 дни 1/2 година Всяка 

година Почистване на горивната камера и корпуса от 
наслоена пепел x x x 

   

Почистване на скарата от прах и пепел   
x x 

  

Почистване на вентилатора     x x 

Почистване на горелакта и котела x  x x   

Почистване на димоотвода зад 

котела 
x 

  
x x 

 

Проверка и смяна на износени компоненти      x 

Настойка на процеса на горене x      

Напълнете бункера за пелети x x x    

Почистване на димоотовода      x 

9.2 ТАБЛИЦА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПОДДРЪЖКА 

 
ПРОЦЕДУРАТА ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА  УСТРОЙСТВОТО И ВРЪЩАНЕ КЪМ 

НОРМАЛНИ РАБОТНИ УСЛОВИЯ СЕ ИЗВЪРШВА САМО ОТ ОПЕРАТОРА ПО 

ПОДДРЪЖКАТА. 

ПРОЦЕДУРА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА УСТРОЙСТВОТО 

 

 



Специална поддръжа трябва да се извърши в края на сезона, или поне веднъж годишно. Дейностите 
по програмата за поддръжка са следните: 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Почистване на всички компоненти на горелката, скарата и дюзата, др.; 
Почистване и проверка дали фотосъпротивлението реагира на пламък правилно; 

Проверка за правилна работа на запалкта; 

Проверете лагерите и почистете; Смажете 

лагерите на шнека; 

Почистете вентилатора; 

Изпразнете и почистете бункера за пелети; 
Проверете състоянието на гъвкавата тръба и връзките към шнека и горелката, ако се 
налага – сменете я; 

Проверете състоянието на ел-захранващите кабели и щепсели, ако се необходимо -  
подменете ги; подмяната трябва да се извършва само от квалифициран и оторизиран 
персонал за този вид 

дейности. 

• 

За всяка операция по поддръжката, която изисква смяна на части, моля, направете справка със 

съответните чертежи. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Резервните части, за които има рекламация въз основа на 

гаранционното споразумение, не трябва да имат следи от външна намеса, а само демонтирани от 
устройството и изпратени в централата за проверка. 

Уредът е изработен от стомана и общи търговски компоненти, които не изискват специални инструкции за 

депозирането им. 

Трябва да се внимава при депозиране на отработени масла и греси, като следва да се спазват 

съответните действащи нормативи. 
Същото се отнася и за депозирането на пластмасови компоненти. 
. 
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ЗА ДЕПОЗИРАНЕ НА КОМПОНЕНТИ, СВЪРЗЖЕТЕ СЕ С ОТОРИЗИРАНИТЕ КОМПАНИИ. 

 

11. ДЕПОЗИРАНЕ  

  
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УРЕДА ПРИ ЛОША ПОДДРЪЖКА МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО НЕПРАВИЛНА 

РАБОТА И НЕПРЕДВИДИМИ ПОСЛЕДИЦИ И ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ РИСКОВЕ И ОПАСНОСТ. 

10. РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 

9.3 СПЕЦИАЛНА ПОДДРЪЖКА 

 

 



1. Дефиниции 

1.1 Следните дефиниции са възприети и използвани в настоящия документ: Технология В-max (подразделение на  
Елмек Груп /Elmec Group/) е наричана "Компанията" навсякъде в този документ; лицето или компанията, за 
които е предназначен този документ, са наричани "Купувач"; всички материални изделия или услуги, които 
Купувачът възнамерява да закупи с подписване на този договор, са наричани "Стоките". 

Предмет на гаранцията и срок 

Компанията-производител, с настоящото предоставя гаранция за продаваната машина, във връзка с производствени 
дефекти и функциониране, за срок от 12 (дванадесет) месеца от датата на доставка, която се доказва с документ за 
закупуване; 

Условия за рекламация по настоящата гаранция 

В случай на дефект, клиентът може да се свърже с монтажника и да поиска съдействие; 

2. 

2.1 

3. 

3.1 

3.2 Всякакви дефекти и/или неправилна работа задължително следва да бъдат съобщени в срок от 8 дни от 
откриването им. 

3.3 Разходите за ремонтни дейности се поемат от производителя, с изключение на случаите, предвидени в тази Декларация; 

3.4 Освен ако не сключено друго споразумение, Стоките предмет на тази гаранция се отремнотират и/или заменят безплатно; следва 
да се разбира, че разходите за транспорт, евентуален демонтаж и обратен монтаж на 
Стоките, както и разходите за инспекция, в Италия и чужбина, са за сметка на Купувача, по цени към момента на извършване на 
услугата; 

3.5 Гаранцията няма да бъде валидна, ако Купувачът не спази сроковете и условията за заплащане на Стоките, доставени от 
Компанията, или допълнителните услуги, които са му били предоставени. 

3.6 Ако настъпи повреда по изделието в рамките на гаранционния срок, то Купувачът няма право да иска други компенсации 
и/или обезщетения за преки или косвени щети от какъвто и да било характер, включително и при погиване на Стоките; 

3.7 Начинът на обезщетяване на Купувача, в рамките на Гаранционния срок, е предмет на избор от страна на Компанията, която 
включително има право да реши дали да замени, поправи изделията, или да възстанови парична сума, която е платима еднократно или 
на части. 

3.8 Всички разходи по предприетите от Купувача действия, по негова инициатива, са за негова сметка, ако няма изрично 
подписано споразумение с компанията; 

3.9 Гаранцията покрива само Стоките. Купувачът носи цялата отговорност за успешното използване и работа на Стоките, както и за 
свързването им към инсталацията си; 

3.10 Всякакви свързани с Гаранцията дейности, не променят началната  дата и срока й на валидност. 

3.11  "В-макс Технолъджи" (B-max Technology) си запазва правото да реши дали да приложи 
Гаранцията по отношение на даден дефект; 

3.12  Следва да се счита, че водеща е версията на италиански език на този документ. 

4. Изключения 

Всякакви щети, причинени поради следните фактори, се изключват от настоящата Гаранция: 

4.1 Транспорт; 

4.2 Неспазване на инструкциите и предупрежденията на производителя, посочени в Ръководството на 
потребителя, предоставени с продукта; 

4.3  Неправилен монтаж и неспазване на иснтрукциите, предоставени от производителя, включително и инструкциите 
за монтаж, предоставени с продукта; 
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13. ГАРАНЦИОНЕН СЕРТИФИКАТ 

 

 



4.4 Неспазване на нормативните и/или регулатрони изисквания на действащите закони и/или актове, по-

специално 
неизвършване на периодична поддръжка; 

4.5 Неизправности от какъвто и да било вид, свръзани с хидравличното подаване и ел-захранване, вида изпозлвано гориво и системите 
на димоотводите; 

4.6 Неправилна обработка на 
димоотводите; 

4.7 Корозия, причинена от конденз или заливане с вода; 

4.8 Лед, отточни води и/или поразяване от 
мълния; 

4.9 Отсъствие на мълниезащитни устройства; 

4.10  Небрежност, некомпетентност, намеса от страна на неоторизиран персонал или неправилна техническа намеса, извършени по 
изделието от трети страни; 

4.11 Компоненти, предмет на обичайно 
износване; 
4.12  Форсмажорни обстоятелства, които са извън контрола на производителя на оборудването. 

5. Отговорности и задължения 

5.1  Персоналът, оторозиран от производителя да извършва технически дейности и оказва помощ на Клиента; независимо от това, 

извършилият монтажа 

носи единствена отговорност за монтажа, който трябва да отговаря на всички законови, нормативни и технически изисквания, 
както и на инструкциите в ръководството, предоставени с продукта. 

5.2  Трети страни нямат право да извършват модификации по изделието, нито да издават протоколи или писмени документи във връзка с 
Гаранцията на изделието. 

6. Законова база 

6.1  Настоящята Гаранция е в допълнение към разпоредите и правата на Купувача, уредени с Директива 99/44/ CEE и съответните 
национални закони; 

6.2  При спорове, същите ще се решават от компетентните съдилища на 
Виченца. 

7. Инструкции за попълване на 
Гаранцията 

7.1  Попълнете Раздел А долу със съответните лични данни. 
7.2 В момента на първоначалното запалване, монтажникът трябва да попълни Раздел В и да постави стикер с 
баркод  

вътре в съоръжението. 
A B 

B-MAX 001, approvato il 01/03/2011 

ELMEC GROUP Srl - Loc. Cà d’Oro - 36020 Asigliano Veneto (VI) 
ИТАЛИЯ 
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ТАЗИ ЧАСТ СЕ ПОПЪЛВА  ОТ ЦЕНТЪРА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ 
 

 

ДАТА НА ПЪРВОНАЧАЛЕН ПУСК / / 

ДАТА НА ДОСТАВКА / / 
 

 
 
 
 
 
 

Печат и подспи на Монтажника /Технически Директор/ 

ТАЗИ ЧАСТ СЕ ПОПЪЛВА  ОТ КЛИЕНТА 
 

 

ДАННИ НА КЛИЕНТА 

Фамилия, 

Име 

Улица No. 

Пощенски код Град 
 

 

 



E L M  E C   G  R  O  U  P   S r  l  

A ssem bl aggi  i ndust r i al i ,  l avor az i one l a m 

i e r e 

Località Ca’ D’oro 

36020 Asigliano Veneto (VI) 

Тел.: 0444/772023 Факс: 0444/773129 

Iscr. Reg. Imprese (VI)   Cod. Fiscale & P.IVA: 03725780245  

www.elmec-online.net   e-mail: info@elmec-online.net 
www.b-max.com Имейл: info@b-max.com 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 

ELMEC GROUP Srl, декларира, че изделието съответства на стандартите за проектиране и 
производство на котли за пелети: EBB0025, 

EBB0034, EBBE050, EBB0050, EBB0100, EBB0200, EBB0300 , мощност 25kW, 34/50kW, 100kW, 

200kW и 300kW, съответстват на следните нормативни документи: 

 Директива за машини (20.06/42/EC) 

 Директива за ниско напрежение (20.06/95/EC) 

 EMC  (2004/108/CE) 

 Котли за пелети за малки отоплителни бойлери (UNI 
EN 15270/08) 

Чиито технически доккументи се съхраняват в 
нашия офис 

Asigliano Veneto, 15/10/2012 

Elmec Group Srl 

Федерико Марканте 
(ИД) 
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12. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 

 

 

 

http://www.elmec-online.net/&amp;amp;amp;amp;amp;quot;%20/
mailto:info@elmec-online.net
http://www.b-max.com/
mailto:info@b-max.com


ELMEC GROUP S.R.L. 

Loc. Ca’ d’Oro • 36020 • Asigliano Veneto (VI) ИТАЛИЯ 

Тел.: + 39 0444 772023 

Факс: +39 0444 773129 

Е-поща: info@b-max.com 

Web www.b-max.com 
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ЕКОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ЗА ОТОПЛЕНИЕ 

 

 

 


