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1. Инструкции за безопасност
Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени физически,
сетивни или умствени способности, или с недостатъчен опит и знания, освен ако те не са
наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за
тяхната безопасност.

Котелът се монтира в обособени помещения с под и стени от негорим материал, с достатъчно
приток на пресен въздух.

Котелът се монтира и работи само в помещения без повишена влажност. Не е допустимо котелът
да се излага на въздействието на капеща или пръскаща вода.

Почистването на котела става със суха или леко навлажнена с вода или неутрален препарат кърпа.
Забранява се използването на абразивни или агресивни почистваши препарати.

Не се допуска монтиране на котела върху транспортния палет.

Инсталирането и пускането на котела в експлоатация се осъществява задължително от обучени и
оторизирани от фирмата производител инсталатори.

При монтажа на котела към захранващата електрическа инсталация трябва да се осигури средство
за изключване от захранването, което осигурява разделяне на контактите за всички полюси в
условията на категория по пренапрежение III. Подходящо средство е двуполюсен автоматичен
прекъсвач 6А 250V.

Свързването на котела към електрическата мрежа се осъществява задължително от специалист и
на твърда връзка.

Не се допуска използването на щепсели тип „Шуко“ или друг вид за присъединяване към
електрическата инсталация.

Пълното включване/изключване на котела се извършеа от двуполюсен автоматичен прекъсвач,
разположен в захранващото табло.

Включването/изключването от мрежовото захранване на котела се осъществява с ключа, който се
намира в дясно от панела за управление. Този ключ е еднополюсен и осигурява
включване/изключване само на фазовия проводник.

Функционалното включване/изключване на котела се осъществява чрез бутона On/Off, който е
разположен на панела за управление.

Ако захранващият кабел на уреда се повреди, той трябва да бъде заменен от производителя, негов
сервизен представител или подобно квалифицирано лице, за да се избегне опасност.

Препоръчва се веднъж седмично да се проверява горивната камера и в случай на необходимост
да се почиства събраната пепел с включените в окомплектовката лопатка и тава.

Веднъж в годината се прави задължителна профилактика, която включва: тест на всички системи;
основно почистване на горелка, горивна камера, тръбен сноп, турболизатори и горна димосборна
камера; проверка на всички връзки за течове; проверка на всички електрически връзки, проверка
на гъвкавата тръба за сгъстен въздух и пелети.
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2. Описание и обща характеристика

„TANGRA HP 30” е стоманен едноходов водогреен пелетен котел с голям обем на
водосъдържателя, оборудван с електро-‐пневматична система за самопочистване.

Котелът се състои от две основни части -‐ котелно тяло с горелка и бункер за пелети.

„TANGRA HP 30“ e предназначен за използване в отоплителни инсталации за еднофамилни
къщи, малки административни сградим, сервизи, работилници и др.

2.1. Технически данни

Параметър Мярка HP 30 

- - Стойност 

Мощност kW 17 - 30 

Общо тегло kg 320 

Тегло на котелното тяло kg 250 

Тегло на пелетния бункер kg 70 

Воден обем dm³ 320 

Диаметър на димоотвода mm 150 

Вместимост на бункера за гориво  kg ≈250 

Габаритни размери на котела: Ш х Д х В mm 2х710/890/1600 

Работно налягане на водата Atm, 2 

Пробно  налягане Atm. 4 

Препоръчителна работна температура на водата  оC 80о  /  60о 

Максимална температура на вода  оC 90о 

Тяга на комина  Pa 20 

Присъединителни връзки на подаваща/връщаща вода “ 1 1/4” 

Дренажен отвор “ ½” 

Захранващо напрежение  V 230 

Инсталирана ел. мощност  W 550 

Номинална ел. мощност  W 120 

Ел. Защита - IP20 

КПД % 94% 
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2.2. Основни компоненти на котел „TANGRA HP 30”

1) Извод за присъединяване към комин;
2) Изводи за присъединяване към отоплителна инсталация;
3) Контролер;
4) Шнек за автоматично подаване на гориво към горелката;
5) Бункер за пелети;
6) Компресор;
7) Горелка;
8) Горивна камера

3. Изисквания към пелетите – „TANGRA HP 30” е предназначен за работа с пелети от биомаса
с диаметър 6-‐8мм, дължина 5-‐30мм, влажност – 5-‐9%.
Благодарение на интегрираната автоматизирана система за почистване, както и на модула за
принудително почистване на горелката, съоръжението е сравнително непретенциозно по
отношение на качеството на използваните пелети. Работи с всички видове пелети, съответстващи
на стандарти ONORM M7135, DIN 51731, DIN Plus и EN 14961-2.
Независимо от качеството и вида на използваните пелети, при правилна настройка на горивния
процес, се постигат високи показатели по отношение на ефективност (90-‐94%) и ниски емисии на
вредни газове CO, CO2, NOX.
При промяна на качеството и/ или доставчика на пелетите в процеса на експлоатация се налага
пренастройка на параметрите на горивния процес. Това може да се извърши само от оторизиран
сервиз на производителя. Пелетният котел „TANGRA HP 30” дава възможност за запаметяване
на до три настройки за използването на различно качество пелети.

1
2

3

4

5

6

7

8
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4. Работа с котела:

4.1. Включване/ Изключване на котела – става чрез задържане на бутон On/Off. Този бутон
осигурява функционалното включване и изключване на котела и не е предназначен за изключване
на котела от захранването. За включване/изключване от мрежовото захранване е предназначен
бутона в дясно от панела за управление, който е описан в т. 4.4 на настоящата инструкция.

Капацитивната тъчскрийн клавиатура е проектирана за интуитивно използване.

Важно: Пазете клавиатурата чиста. Замърсяванията биха могли да подадат сигнал
за натиснат бутон.

В горната част на клавиатурата са разположени индикатори за аларми и менюта.

Дисплея показва настроените или текущи стойности на избрания параметър от менюто. С бутоните
за избор на меню можете да се движите по менютата и да управлявате работата на контролера. В
таблицата на следващата страница ще намерите описание на бутоните.
Има възможност за активиране на звукова сигнализация, която дава възможност за по-‐добра
обратна връзка с клавиатурата.

Налични са следните звукови сигнали:
• Къс силен тон: чува се при движение по менютата и редакция на параметрите;
• Дълъг слаб тон: чува се в случай на грешна операция (натиснат неправилен бутон);
• Къс силен тон: в случай на аларма, този тон се чува с избраната от потребителя сила, а при

грешка, този тон се чува със 100% сила.

Мощност

Температура

Гориво

Часовник

Настройка

Бутони за избор
на менюДисплей

Enter

Cancel

On/Off

Аларма
липса на
гориво

Аларма
почистване

Аларма
сервизиране

Бутони за
избор и
редакция
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4.2. Схема на главното меню:



9

www.tangra.bg , +359 887 73 73 75, София, п.к. 1331, бул Европа 174

4.3. Описание на менютата
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4.4. Изключване на мрежовото захранване:

Важно! – бутонът за изключване на мрежовото захранване се ползва само в случай
на необходимост. Този бутон е еднополюсен и осигурява включване/изключване на
фазовия проводник. Използването на бутона за прекъсване на мрежовото захранване
за изключване на котела може да се отрази неблагоприятно на работата на котела
и не се препоръчва от производителя!

5. Профилактика:

5.1. Почистване на горивната камера – натрупването на пепел зависи основно от качеството на
пелетите и работните часове на котела. В окомплектовката е включена тава и лопатки за събиране
на пепелта. Препоръчваме един път седмично да се проверява количеството пепел, събрала се на
дъното на горивната камера, и ако е нужно, да се почиства;

5.2. Годишна профилактика – извършва се веднъж годишно или след изгарянето на 5т гориво
от сервизна организация. Включва пълен тест на всички системи и основно почистване на горелка,
горивна камера, тръбен сноп, турболизатори и горна димосборна камера.

Годишната профилактика е задължителен елемент във връзка с гаранционния
сервиз.

В случай на отказ, неправилна работа, алармени съобщения на дисплея трябва да се свържете с
Вашата сервизна организация и да действате според инструкциите й.
Можете да получите помощ и инструкции и от производителя като използвате указаните в
инструкцията данни за контакт.

Бутон за прекъсване на мрежовото захранване
(Прекъсва цялото захранване на котела)
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6. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Производителят гарантира за правилната и безотказна работа на изделието само при спазени
изискванията за монтаж и експлоатация съгласно инструкцията, извършени от оторизиран сервиз
на производителя.

Гаранцията на котела започва от датата на попълване и подпечатване на гаранционната карта.
Гаранционната карта е в три екземпляра като оригинала се съхранява при клиента, а копията –
съответно при инсталатора и производителя. Инсталаторът е длъжен след приключване на
монтажа, приет от клиента с подпис върху гаранционната карта да върне на производителя копие.

ГАРАНЦИЯТА НА ИЗДЕЛИЕТО НЕ ВАЖИ в следните случаи:

• повреди по съоръжението, причинени от неправилно съхранение, транспорт и/или
разтоварване, които не са организирани и обучени от фирмата-‐производител;

• аварии, причинени от природни бедствия (земетресения, пожари, наводнения и др. );
• не спазени условия за монтаж, експлоатация и периодична поддръжка, посочени в

настоящата инструкция;
• правен опит за отстраняване на дефекта от купувача или от други неупълномощени

лица;
• промени в конструкцията на съоръжението;
• неправилно подбран по мощност котел;
• повреди поради фактори, за които производителят не носи вина/над които няма

контрол/;

Всеки гаранционен ремонт трябва да бъде записан в гаранционната карта на клиента и
инсталатора, последния е длъжен да уведоми писмено производителя за извършените
гаранционни ремонти.

Гаранционният срок се прекъсва за периода от време от рекламацията до отстраняване на
повредата.

Гаранционният срок на изделието е 24 (двадесет и четири) месеца.

Гаранция за хидравлична плътност на тялото – 60 (шестдесет) месеца

Гаранцията важи само при представена фактура и оригинална гаранционна карта.
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СЕРВИЗНА ИНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ „TANGRA HP 30”

1. Изисквания към инсталацията на котела

1.1. Изисквания към комина – Водогрейният пелетен котел „TANGRA HP 30” трябва да бъде
присъединен към топлоизолирана система за отвеждане на димните газове изградена от
негорими материали с минимален диаметър ф150мм и минимална тяга 20 Ра.

1.2. Изисквания към отоплителната инсталация – Инсталирането на водогреиния котел
„TANGRA HP 30” може да бъде извършено само от обучени инсталатори, оторизирани от фирмата
производител. Съгласно БДС EN 303-‐5/2000 може да бъде присъединен към следните видове
инсталации:
-‐ Високотемпературна (до 90oC) отоплителна инсталация с отворен или затворен
разширителен съд с максимално работно налягане 2bar. Когато системата е снабдена със затворен
мембранен разширителен съд, той трябва да е с минимален обем 35л. и предпазен вентил по
налягане до 4bar.
-‐ Нискотемпературна (до 55oC) отоплителна инсталация (подово отопление или
топловъздушни конвектори) отворен или затворен тип. Задължително е монтирането на
смесителен възел за намаляване на температурата на топлоносителя след водогрейния котел.
-‐ 

Забележка: Недопустима е експлоатацията при температура под 55oC на
топлоносителя в котела. В този случай не важи гаранцията!!!

1.3. Изискване към помещението за монтаж
Пелетния котел „TANGRA HP 30” трябва да бъде монтиран в обособено котелно помещение с
негорим под и стени с добра вентилация и достатъчно приток на пресен въздух за горивния
процес.

Не се допуска монтирането на котела в обитаеми помещение, коридори и т.н.

TA
N

G
R

A
®
   

 H
P 

30



14

www.tangra.bg , +359 887 73 73 75, София, п.к. 1331, бул Европа 174

2. Монтаж на пелетен водогреен котел „TANGRA HP 30”
2.1 Транспортиране:

Задължително е транспортирането на котела и бункера за гориво да се извършва в укрепено
вертикално положение, в оригиналната опаковка и върху оригиналния транспортен палет от
завода производител, с оглед да не възникнат транспортни дефекти по системата за нивелиране
на котела и външните капаци.

2.2. Транспортиране на котела до котелното помещение може да се извърши посредством
транспалетна количка с оригиналния транспортен палет като в котелното помещение
транспортният палет се демонтира или транспортния палет може да бъде демонтиран и котелът
да се транспортира до котелно помещение върху монтираното колело в задната част на основата
на котела.

2.3. След разполагане на котела на избраното място, трябва да се направи нивелация чрез
реглажните винтове, показани на схемата:

2.4. Бункерът за гориво се долепва до дясната страна на котелното тяло и се нивелира
спраямо него

2.5. Двете тела се съединяват с 6 бр. болтове М8 – два през основната плоча и четири – в
горния край на бункера. Трябва да се спазва прецизна нивелация, тъй като отворите за
присъединяване на двете тела са с малък допуск.

2.6. Горелката се монтира в кухината под бункера за пелети и се присъедимява с 4 болта М8
към предвариелно монтирания междинен фланец на котела.

2.7. През сервизния отвор, намиращ се в ляво от горелката, се изтеглят главният захранващ
кабел с буксата, двата пневматични маркуча за дебитомера с диаметър Ф4 (маркучът със син цвят
се присъединява на щуцера, който е по-‐близко до центробежния вентилатор на горелката) и
пневматичният маркуч за захранване на цилиндъра на системата за почистване с диаметър Ф6
(присъединява се към свобония изход на ресивъра).

Ляв реглажен винт
(достъп отпред)

Заден реглажен винт

Десен реглажен винт
(достъп отпред)

Ляв реглажен винт
(достъп през врата)

Заден реглажен винт

Десен реглажен винт
(достъп през врата)
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2.8. Присъединяване на пневматичне маркуч Ф10, идващ от компресора в долния край на
ресивъра.

2.9. Присъединяваме главната букса за захранване от котел и двете букси за захранване на
компресор и шнек, съгласно схемата:

Горелка – поглед отдолу

Забранява се монтаж на пелетния котел към отоплителната инсталация върху
транспортния палет.

Котелът може да бъде монтиран директно върху пода на котелното помещение, който трябва
да бъде задължително от негорим материал или върху предварително изграден фундамент.

Захранване на
шнек

Захранване на
компресор

Захранване със
сгъстен въздух

Букса от котел
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3. Хидравлични и ел. схеми и конфигурации за монтаж
3.1. Примерна хидравлична схема

3.2. Ел схеми на свързване
Свързването на котела към електрическата инсталация задължително трябва да бъде извършенo
от обучени инсталатори.

Главното електрическо захранване 230V/50Hz се подава на клеми L,N и PE като задължително
трябва да бъде на твърда ел. връзка и отделен предпазител.

Не се допуска използването на Щепсел тип „Шуко” или друг вид.

TA
N

G
R

A
®
   

 H
P 

30
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Стандартно контролерът е с един изход за управление на една циркулационна
помпа. В случай, че се монтират повече от една помпа се използва допълнитлно
управление, което се предлага като опция към котела.
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4. Сервизно меню на контролера
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5. Параметри за настройка на контролера

Nº
пара
ме-‐
тър Описание Мярка

Граници на
допустими
стойности

Препоръ-‐
чителни
стойности

0 Максимално допустимото време на изчакване за успешно
запалване във фаза на запалване мин. 1 ÷ 20 15

1
Максимално допустимото време на изчакване за наличие на
пламък при изключена запалка във фаза тест на
саморазпалване

мин. 1 ÷ 5 1

3 Време, за което шнека е изключен в стартова фаза преди
подаване на стартова доза. 10 = 1 сек 0 ÷ 200 150

4 Време за работа на шнека в стартова фаза -‐ определя
стартовата доза. 10 = 1 сек 0 ÷ 200 100

10 Време за работа на шнека при най-‐ниска мощност – 1 -‐
работна доза най-‐ниска мощност 10 ÷ 40 20

18 Време за работа на шнека при най-‐висока мощност 5 -‐
работна доза най-‐висока мощност 10 ÷ 60 35

19
Количество въздух във фаза на гасене.
След приключване на фаза на гасене, вентилаторът работи на
пълна мощност в продължение на 20 сек.

50 ÷ 150

150=max.
70

20 Количество въздух във фаза на саморазпалване 10 ÷ 150 60
21 Количество въздух в стартова фаза 10 ÷ 50 20
22 Количество въздух във фаза на запалване 10 ÷ 50 20
24 Количество въздух при ниска мощност (мощност 1). 10 ÷ 50 20
28 Количество въздух при висока мощност (мощност 5). 10 ÷ 150 60

50

Температурна разлика между Тзадание и Ттекущо, при което
управлението стартира процедура по запалване.
Пример: при настройка Тзадание =65оС, а параметър 50=10оС,
котелът ще стартира процедура на разпалване при
температура Т1=55оС

oC 5 ÷ 20 5

51

Тзадание – зададена температура на водата в котела. При
достигане на Тзадание управлението плавно започва да
намалява мощността на горелката от мощност 5 до мощност
1 и при температура [Тзадание+5оС] я изключва.
Пример: при настройка Тзадание =65oC, котелът ще изключи
напълно при 70oC.

oC 50 ÷ 82 65

55
Температура на газовете в комина, при която започва
модулация на мощността, независимо от зададената
температура на водата в котела.

oC 150 ÷ 200 180

57

Максимална температура на газовете:
Ако температурата на горивните газове е по-‐висока от
[парам.57 умножено по 2] се подава Alarm Gasses и
контролерът изключва системата

100 ÷ 150 125

60 Времето между две продухвания с вентилатора в работна
фаза. мин. 0 ÷ 120 60

61 Продължителност на продухването с вентилатор в работна
фаза. сек. 10 ÷ 120 30

62 Количество въздух по време на продухването 50 ÷ 150 100

67 Минимална температура на водата, при която се включва
водната помпа.

oC 40 ÷ 70 55

68
Температура на водата в котела, при която се изключва
водната помпа.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО параметър 68 < параметър 67

oC 40 ÷ 70 50
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Nº
пара
-‐

метъ
р

Описание Мярка Граници на
допустими
стойности

Препоръ-‐
чителни
стойности

70 Продължителност на стартовата фаза.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО (парам. 3+ парам. 4+парам. 3)>парам. 70 сек. 30 ÷ 120 40

78 Ниво на осветеност на фотосондата за отчитане на стабилен
пламък. 10 ÷ 200 120

79 Минимално ниво на осветеност на фотосондата, под което
няма пламък. 0 ÷ 100 10

80
Време, за което показанието на фотосондата трябва да е под
стойността на параметър 79, за да се изключи горелката и да
стартира почистването.

сек. 0 ÷ 180 60

82
Минимално количество въздух, което постъпва в горелката,
под което се включва аларма (запушен комин, повреден
вентилатор и т.н.)

1 ÷ 100 10

83 Време, за което количеството въздух е под параметър 82 сек. 0 ÷ 120 30
94 Напомняне за сервизно обслужване седмици 0 ÷ 250 0
102 Защита против замръзване oC 5 ÷ 30 10
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6. Въвеждане в експлоатация и първоначално палене

6.1. Запълване на инсталацията, зареждане с гориво и проверка на цялостта на съоръжението
-‐ След монтажа на котела и присъединяването му към тръбната и ел. мрежа се преминава към
запълване на котелното тяло и прилежащата му отоплителна инсталация с вода, при което визуално
се проверяват всички връзки извън и вътре в котела за течове.
-‐ Пелетния бункер се запълва поне на ½ от обема за да се осигури достатъчно количество
пелети, необходими за пускането на котела в действие.
-‐ Проверка на положението на керамичните елементи в горивната камера
-‐ Проверка на всички ел. връзки на горелката и гъвкавата тръба за сгъстен въздух и пелети
-‐ Схема за захранвне на горелката и компресора:

Горелка – поглед отдолу

След извършените проверки се включва захранването на котелът от главния прекъсвач.

6.2. Въвеждане в експлоатация
6.2.1. Първоначално зареждане на главния шнек с гориво:

• Откачаме гъвкавата връзка за пелети от горелката;
• В меню Настройки избираме ниво [6] (Ръчно захранване) – Първоначално запълване на

шнека с гориво и задържаме бутон Enter, докато се запълни главния шнек с гориво и дебита
му се стабилизира.

6.2.2. Настройка на мощността на котела:
• От меню Мощност избираме Auto;
• Изваждаме щепсела на главния шнек от горелката;
• Натискаме и задържаме бутона за включване/изключване, докато на екрана се появи On;
• Изчакваме минимум 60 сек.;
• Поставяме найлонова торбичка на края на гъвкавата връзка;
• Изваждаме фотосондата от гнездото;
• Включваме щепсела на главния шнек в горелката. След 60 сек. ще се включи главният шнек;
• Измерваме количеството пелети, подадени от главния шнек за 6 мин. Това количество

пелети, умножено по 10 ни дава количеството гориво в kg/h.

Мощност,
kW

12.5 15 17.5 20 22.5 25 27.5 30

Гориво,
kg/h

2.6 3.1 3.7 4.1 4.7 5.2 5.7 6.2

Захранване на
шнек

Захранване на
компресор

Захранване със
сгъстен въздух

Букса от котел
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• Натискаме и задържаме бутона за включване/изключване, докато на дисплея се покаже Off;
• Връщаме фотосондата обратно в гнездото. След около 60-‐120 сек. Котелът ще извърши

цикъл по почистване на горелката;

Ако желаем да променим мощността на режим Auto (най-‐висока мощност), влизаме в меню
Натройки, ниво Параметри, променяме параметър 18, пропорционално на това, което
искаме да постигнем и повтарям, за да установим новата мощност.
Същата процедура използваме за настройка на мощност 1, като параметърът за настройка на
горивото е 10. Не препоръчваме мощности по-‐ниски от 12 kW

• Останалите нива на мощност (2, 3, 4) автоматично се пресмятат от контролера.
• Закачваме гъвкавата връзка за пелети към горелката.

6.2.3. Измерване на тягата на комина:
При неработещ котел, измерваме с подходящ уред (газанализатор, диференциален манометър)
тягата на изхода на котела през монтираната пробка (М12). Тягата не бива да бъде по-‐малко от
20 Ра. Работата на котела с по-‐малка тяга от посочената може да доведе до прегряване и пожар в
горелката.

6.2.4. Първоначално пускане на котела:
• След като сме се убедили, че всички връзки са монтирани правилно, проверени са

количествата гориво за ниска и висока мощност и има тяга в комина, можем да включим от
бутона включено/изключено котела.

• От меню Температура, настройваме желанате температура на водата в котела (напр. 75оС).

• От меню Мощност, настройваме Auto. Котелът ще работи на максимална мощност до
достигане на зададената температура от 75оС, след което ще започне модулация на
мощността, преминавайки от по-‐висока към по-‐ниска мощност и ще загасне на 80оС

• При включването на котела, контролната лампа, разположена до бутона за включване, мига.
Това означава, че котелът е в режим на запалване. След като се появи стабилен пламък (3-‐10
мин.), котелът минава в работен режим и лампата свети постоянно.

• След достигане на минимум 50 оС температура на водата в котела можем да пристъпим, към
настройката на горивния процес с газанализатор. Параметърът, който контролира
количеството въздух на висока мощност е 28, а на ниска мощност – 24 (виж таблицата с
параметри). Показанията на газанализатора, към които трябва да се стремим са: СО – ≤100
ppm; O2≤4-‐8%; λ = 1.3 – 1.6; Tдимни газове ≤ 180оС.

• Повтаряме процедурата за настройка на въздуха като преминаваме на най-‐ниска мощност
(1). Отново се стремим към горните показания на газанализатора.
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6.2.5. Настройка на температурата на котела:
• От меню Температура, настройваме желаната температура на водата в котела. При достигане

на зададената температура, автоматично котелът преминава в режим на модулация и за 5оС
загасва.
Пример: настройваме 65оС температура на водата, котелът плавно ще намалява мощността
си и при достигане на 70оС изключва.

• Автоматично стартиране – при достигане на температура (изстиване на водата в котела) до
Твода=Тзадание – Параметър 50, котелът автоматично стартира процедура по запалване.
Пример: при настройка Тзадание =65оС, а параметър 50=10оС, котелът ще стартира процедура на
разпалване при температура Т1=55оС

За възникнали проблеми се свържете с Вашия Инсталатор!
Не се опитвайте да отстраните проблема самостоятелно!


