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ПРОЦЕДУРА ПО ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 
ЗАКУПЕНА /  МОНТИРАНА ПЕЛЕТНА ГОРЕЛКА
BIOTECH

Монтажа и пускането на пелетната горелка се извършва, като се 
спазват указанията от паспорта (стр. 7,8,25 и 26 ).
Електрическото свързване се извършва от правоспособен
електроспециалист. Фабричните настройки на контролера на 
горелката, позволяват стартиране на съоръжението и нормална 
работа за няколко ( 2-3 ) дни.

Окончателно въвеждане в експлоатация и попълването на 
полетата от гаранционната карта, се извършва само от
оторизираните сервизи за съответния град (регион).
Посещението на оторизирания сервиз се заплаща от 
потребителя в размер на 40 лв. Платената услуга включва:

1. Проверка за правилен монтаж на горелката
2. Настройка на параметрите според нуждите на 

отоплителната инсталация (мощност,градуси)
3. Настройка на параметрите касаещи горивния процес 

(количество въздух и подавани пелети)
4. Установяване на коминната тяга и запознаване на 

клиента с възможностите при слаб комин.
5. Запознаване на клиента с относителна разходна норма,

видове пелети, производители на пелети и др.
6. Попълване и подписване на гаранционната карта и 

изпращане на копие от бланката до производителя.

При констатиране на нередности по отношение на: неправилен 
монтаж,ниска тяга в комин, лошо захранващо напрежение (220 V с 
отклонение до 3%) и др. ,се изготвя (свободен текст) и подписва 
констативен протокол.След отсраняване на забележките по 
протокола, процедурата по окончателно въвеждане в експлатация 
се повтаря. Повторното посещение от сервиза се заплащаот 
потребителя в размер на 40 лв.
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Монтажа и пускането на пелетната горелка се извършва, като се спазват указанията от паспорта (стр. 7,8,25 и 26 ). Електрическото свързване се извършва от правоспособен електроспециалист. Фабричните настройки на контролера на горелката, позволяват стартиране на съоръжението и нормална работа за няколко ( 2-3 ) дни.


Окончателно въвеждане в експлоатация и попълването на полетата от гаранционната карта, се извършва само от оторизираните сервизи за съответния град (регион). Посещението на оторизирания сервиз се заплаща от потребителя в размер на 40 лв. Платената услуга включва:


1. Проверка за правилен монтаж на горелката


2. Настройка на параметрите според нуждите на отоплителната инсталация (мощност,градуси)


3. Настройка на параметрите касаещи горивния процес (количество въздух и подавани пелети)


4. Установяване на коминната тяга и запознаване на клиента с възможностите при слаб комин.

5. Запознаване на клиента с относителна разходна норма, видове пелети, производители на пелети и др.


6. Попълване и подписване на гаранционната карта и изпращане на копие от бланката до производителя.


При констатиране на нередности по отношение на: неправилен монтаж,ниска тяга в комин, лошо захранващо напрежение (220 V с отклонение до 3%) и др. ,се изготвя (свободен текст) и подписва констативен протокол.След отсраняване на забележките по протокола, процедурата по окончателно въвеждане в експлатация се повтаря. Повторното посещение от сервиза се заплащаот потребителя в размер на 40 лв.
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