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Инструкция за монтаж на горелка Рell към котел   

Съдържание на Монтажен комплект за горелка BURNiT Pell 25 

Опаковка 1: Планка, гарнитура и гайка М8 - 3 броя

Разопаковайте внимателно елементите от монтажния комплект.
Проверете за видими дефекти или нараняване при транспортиране.
Котел  или , към който ще се монтира горелката трябва да е изстинал и изключен
от електрическата мрежа.  

WBS WBS Active

 Стъпка 1:

 Стъпка 3:

Монтирайте гарнитурата и присъединителната
планка към лицевата част на долната врата
като използвате същите гайки.

Присъединете горелката към долната врата
посредством гайките от монтажния комплект.

 Стъпка 4:

 Стъпка 2:

Лицевата пластина (Пластина 1) е закрепена 
посредством четири гайки, а пластина 2 - 
посредством две.
Демонтирайте пластините от двете страни на
долната врата на котела.
Освобождава се отвор, на който се монтира
горелката. 

Гарнитура

Планка

Долна врата

Долна врата

Горелка

Отвор на долната врата
за присъединяване на
горелката
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 Стъпка 4:

 Стъпка 2:

Лицевата пластина (Пластина 1) е закрепена 
посредством четири гайки, а пластина 2 - 
посредством две.
Демонтирайте пластините от двете страни на
долната врата на котела.
Освобождава се отвор, на който се монтира
горелката. 

Съдържание на Монтажен комплект за горелка BURNiT Pell 40, 70
Опаковка 1: Планка, гарнитура и гайка М8 - 4 броя

Присъединете горелката към долната врата
посредством гайките от монтажния комплект.

Разопаковайте внимателно елементите от монтажния комплект.
Проверете за видими дефекти или нараняване при транспортиране.
Котел  или , към който ще се монтира горелката трябва да е изстинал и изключен
от електрическата мрежа.  

WBS WBS Active

 Стъпка 1:

Пластина 2

Пластина 1
Долна врата

Гарнитура

Планка

Долна врата

Долна врата

Горелка
Отвор на долната врата
за присъединяване на
горелката

 Стъпка 3:

Монтирайте гарнитурата и присъединителната
планка към лицевата част на долната врата
като използвате същите гайки.
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НЕС
нови енергийни системи

Монтирането, инсталацията и настройката на горелката трябва да бъде извършено от
оторизиран за целта специалист. С оглед безопасност на съоръжението се уверете,
че котелът е изстинал, електрическото захранване е прекъснато, елементите са свързани
в посочената последователност и всички връзки (болтове и гайки) са добре подсигурени. 

Монтиране на температурен датчик за контрол и управление на температурата в
котела от контролера на горелката.

горния панел за котел

(виж схемата).

Демонтирайте  WBS/ лицевия панел за котел WBS Active.
В горната част на котелното тяло е разположена  гилзата, където да монтирате
температурния датчик на горелката.

 Стъпка 5:

котел WBS котел WBS Active

гилза за температурен
датчик

гилза за температурен датчик


