
ВНОСИТЕЛ: „ ЕРАТО” АД
6300 Хасковo, бул. Съединение 67, тел.: 038/ 603047

ИНСТРУКЦИЯ
за употреба и поддръжка

 на
КОМБИНИРАНИ  ГОРЕЛКИ

ECO 15/2-E
ECO 20/2-E

РЕДАКЦИЯ  2008



2



3

СЪДЪРЖАНИЕ

Обща информация ......................................................................... 4

Специфична информация за горелката ............................................ 5

Информация за източниците на енергия ......................................... 6

Технически данни............................................................................. 8

Размери ......................................................................................... 9

Промени в налягането ................................................................... 9

Тръби за гориво ............................................................................... 10

Работен цикъл ................................................................................ 10

Електрическа схема ....................................................................... 12

Настройки ...................................................................................... 13

Монтаж ........................................................................................... 15

Изключване .................................................................................... 16

Поддръжка ..................................................................................... 17



4

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

• Този наръчник е неизменна част от продукта и трябва да бъде връчен
на потребителя. Прочетете внимателно инструкциите и съветите в него, тъй
като те съдържат важна информация относно безопасността по време на
монтажа, експлоатацията и поддръжката.

Монтажът трябва да бъде извършен в съответствие с изискванията,
които са в сила според инструкциите на производителя и само от
професионално квалифициран персонал. Терминът “квалифициран персонал”
означава хора с експертни технически познания по темите за стайно отопление
и битови системи за топла вода, и се отнася особено до оторизирани от
производителя центрове за поддръжка. Неправилната инсталация може да
доведе до наранявания на хора, животни, или материални щети: в случай
на такива, производителят не може да бъде подведен под отговорност.

• Отстранете опаковката и проверете дали съдържанието е в добро
състояние. Ако имате съмнения относно изправността на продукта, не го
използвайте и се свържете с доставчика. Опаковъчните материали (дървени
щайги, пирони, габърчета, найлонови торбички и т.н.) трябва да бъдат
държани далеч от деца, тъй като са потенциално опасни за тях.

• Преди да почистите или ремонтирате уреда, Ви молим да го изключите,
използвайки главния ключ и/или устройство за прекъсване.

• Не затваряйте входните и изходни решетки.
• Ако уредът се повреди, не се опитвайте да го поправите сами. Обърнете

се за съдействие към квалифициран персонал. Продуктът трябва да бъде
ремонтиран от упълномощен от производителя сервиз, който използва
оригинални резервни части.

При неспазване на горепосочените указания уредът може да се
повреди безвъзвратно.

За да се гарантира правилна експлоатация и ефикасност на продукта,
съгласно инструкциите на производителя, квалифициран техник трябва да
извършва редовна поддръжка на устройството.

• Ако решите да не използвате инсталацията за в бъдеще, трябва да се
вземат предпазни мерки за елиминиране на потенциалните източници на
опасност.

• Ако уредът бъде продаден, смени собственика, или пък се премести
на друго място, уверете се, че наръчникът остава у новия собственик, за да
може той или монтиращият уреда техник да се консултира с него.

• Използвайте само оригинални части за приспособленията по избор
(електрическите приспособления са включени  в доставката).

• Горелката може да се използва само за целта, за която е
предназначена. Експлоатацията й по какъвто и да е бил друг начин ще се
счита за неправилна и опасна.

Производителят не може да бъде подведен под отговорност (според
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договор или по друг начин) за щети, причинени от грешки по време на
инсталацията или експлоатацията, или при неспазване инструкциите на
производителя.

Специфична информация за горелката

• Горелката трябва да бъде инсталирана в стая с подходяща вентилация,
според валидните стандарти или във всеки случай, достатъчно големи да
осигурят перфектно изгаряне.

• Само горелки, конструирани според стандартите, могат да бъдат
използвани.

• Тази  горелка може да бъде използвана само за целта, за която е
създадена.

• Преди да монтирате горелката, се уверете, че данните за идентифика-
ция отговарят на източника на мощност (електричество, газ, петрол или друго
гориво).

• Не докосвайте топлите части на горелката. Тези части, обикновено
разположени до пламъка или до друг загряван от гориво уред, достигат
високи температури, когато инсталацията е в употреба и задържат тази
топлина дълго време след изключването на уреда.

• В случай че решите да изключите напълно горелката, следните
процедури трябва да бъдат извършени от квалифициран техник:

А) изключване от електрическата мрежа чрез отстраняване на
главния кабел

Б) Спиране притока на гориво през определен клапан и премахване
на контролните скоби от техните места.

ВАЖНО

• Уверете се, че техникът, инсталирал горелката е прикрепил същата

здраво към котела, така че пламъкът да е в камерата за изгаряне на котела.
• Преди пуска на горивната камера, или поне веднъж годишно,

квалифициран техник трябва да извърши следните операции:
А) Настройване на потока на гориво към камерата според мощността,

която котела изисква.
Б) Настройване на притока на въздух, необходим за запалване/горене

така че да се постигне ефективност на горивото, равна поне на минимума.
В) Проверка на изгарянето, за да се поддържа формирането на опасни

или вредни за околната среда неизгорели газове в допустимите граници.
Г) Проверка на уредите за настройки и безопасност.
Д) Проверка за изправността на изходния поток на изгорелите газове
Е) След извършване на настройки да се извърши проверка дали всички

механични компоненти са пристегнати безопасно.
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• Поддръжката трябва да се извършва само от професионално обучен
персонал в съответствие с действащите стандарти.

Информация за източниците на енергия

Захранване с ток
• Електрическият уред може да бъде считан за безопасен само, когато

е свързан с ефективна система за заземяване, която отговаря на съответните
действащи предписания. Много е важно това приспособление  за
безопасност да бъде проверено внимателно. Ако имате съмнения, обърнете
се към квалифициран техник, който да провери изцяло Вашата електрическа
система, тъй като производителят не подлежи на отговорност за неправилно
заземен уред. Изискайте от техника да провери дали електрическото
захранване съвпада с максималната стойност за уреда, написана на
идентификационния стикер. Техникът следва да провери дали профила на
електрическата схема отговаря на изискванията за съоръжението.

• Не използвайте адаптори,  многобройни щепсели или удължаваши

кабели, за да свържете уреда с токовото захранване. За да включите
съоръжението към електрическата мрежа, изполвайте многополюсов ключ,
според действащи предписания.

• Когато се използват компоненти, захранвани от електричество, трябва
да се спазват следните основни правила:

- Не докосвайте влажни или мокри части от уреда.
- Никога не издърпвайте със сила кабела.
- Никога не излагайте съоръжението на атмосферни условия (слънце,

дъжд, и т.н.), освен ако няма специално разрешение за това.
- Никога не разрешавайте на деца или неопитни лица да използват уреда.
• Захранващият кабел не трябва да бъде сменян от потребителя. Ако

този кабел се повреди, изключете съоръжението и се свържете с
квалифициран техник, който да подмени кабела.

• Ако решите да не използвате котела за определен период, завъртете
главния ключ на OFF (т.е. изключено) и изключете всички компоненти,
ползващи електричество (помпи, горелки, и т.н.) от мрежата.

Газ, нафта или друго гориво
• Горелката  трябва да бъде инсталирана само от квалифициран персонал

и според действащите изисквания: неправилният монтаж може да застраши
живота и да причини материални щети. За такива случаи производителят не
носи отговорност.

• Преди да се инсталира горелката, препоръчително е да се почистят
всички горивни тръби, за да се премахнат утайките, които могат да попречат
на работата на горелката.

• Когато използвате горелката за пръв път, квалифициран специалист
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трябва да:
а) провери горивните тръби за правилна вътрешна и външна изолация;
б) провери дали  доставката на гориво е регулирана спрямо изискваната

от котела мощност;
в) провери дали горелката е захранвана с подходящия тип гориво;
г) провери дали налягането на горивото е в рамките на допустимото,

както е указано на  идентификационния стикер;
д) провери дали тръбата за гориво е с размер, подходящ да осигури

изисквания от горелката приток и дали са спазени нормите за беопасна
експлоатация.

• При извеждане на горелката от експлоатация за продължителен период
е необходимо да се затвори захранването с гориво.

Важна информация, относно използването на газ
• Квалифициран техник следва да извърши следния контрол:

а) дали тръбата с газ, захранваща горелката, както и източникът на газ
са в съответствие с изискванията и стандартите;

б) дали всички газови свръзки са добре изолирани;
в) дали вентилационните решетки в стаята, където е инсталирана

горелката, предоставят необходимия за горенето приток на въздух.
• Не използвайте газовите тръби с цел заземяване.
• Не оставяйте горелката включена, в случай, че не я използвате. Винаги

затваряйте крана на газта.
• В случай на продължително отсъствие, потребителят трябва да затвори

подаването на газ.
• Ако усетите изтичане на газ:

а) не използвайте електрически ключове, телефона, или други уреди,
които могат да причинят искри;

б) отворете вратите и прозорците незабавно, за да проветрите и да
отстраните газта;

в) затворете крана на газта;
г) потърсете съдействие от квалифициран специалист.

•  Не покривайте вентилационните решетки в помещението, където е
инсталирана горелката: това може да причини опасни ситуации, свързани с
образуването на токсични и/или експлозивни смеси.
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Доставка

Уредът се предоставя напълно сглобен и с прикачени проводници.
За да се предотврати евентуалната му повреда, е добре да се извади от
опаковката непосредствено преди монтажа.

ВИД ЕСО 15 ЕСО 20 ЕСО 15/2 ЕСО 20/2

Мощност мин. kW 83 128 83 119

макс. kW 176 249 176 237

мин. Кк/час 72,000 112,000 72,000 102,000

макс. Кк/час 151,000 214,000 151,000 204,000

Разход на гориво Кг/час 7 / 14,8 11 / 21 7 / 14,8 10 / 20

Гориво Петрол 10,210 Кк/кг 1,50 Е (6) 200 С

Гъвкави връзки 1 / 4” Дължина 1100 мм Връзка 3/8”

Горивна помпа 10 степен10

настройка Кг/см2 12 20  степен 18

Ел. захранване V/Hz 230/50

Eл. мотор с 2860 об./м. W 185

Кондензатор мF 6,3

Трансформатор kV 10

на запалване mA 30

Контролна кутия Термична с фото резистор

Регулиране на

въздуха Ръчно при изключена горелка

Тегло кг 14,5 14,5 15 15

Размери мм 640x335x400 640x335x400 760x360x440 60x360x440

Дюзи 1,75/3,5 2,5/5 1,75/3 2,25/4

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
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РАЗМЕРИ (мм)

ПРОМЕНИ В НАЛЯГАНЕТО

Чертежът на следващата фигура отразява резултатите от
направените експлоатационни изпитания.

Модел А B C D E F H ∅ G ∅ L N

Мин Макс Мин Макс

ЕКО 15 550 275 340 400 80 150 274 114 110 150 120 180

ЕКО 15/2 685 275 340 400 80 285 274 114 110 150 120 180

ЕКО 20 535 275 340 400 60 135 274 114 110 150 120 180

ЕКО 20/2 700 275 340 400 60 300 274 114 110 150 120 180
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ТРЪБИ ЗА ГОРИВОТО

Pipe length = оста У и означава дължина на тръбата.
Диаграмите се отнасят за нафта с максимален вискозитет 1,50Е (6) при 200 С.

система за всмукване гравитационна система

Легенда:

А - линия, засмукваща гориво
B - горивен филтър

C - вход  за линията, засмукваща

гориво

D - електрически клапан за спиране на
потока

E - вход на връщащата линия
F - връщаща линия
G - долен клапан
H - вход  за бързо включване и

изключване с дистанционно управление
L - клапан за еднопосочна проверка

РАБОТЕН ЦИКЪЛ

Едноетапен:
При включване  се стартира 15-секундна фаза на предварителна

вентилация. По време на тази фаза се активира трансформатора за запалване
и се генерира интерелектродната дъга. Когато предварителната вентилация
завърши, горивният клапан за включване и изключване се отваря и горивото
започва да изтича по дюзата, след което се създава пламък. След още 3
секунди (фаза след запалване) интерелектродната дъга изключва. Ако
пламъкът не се появи до 10 секунди, след края на предварителната
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вентилация, горелката изключва. Ако пламъкът изгасне внезапно по време
на нормална работа, автоматично стартира процедура за повторно запалване.
Изключването на горелката се сигнализира с предупредителната системна
лампа на котела (20) и/или от стайния термостат-индикатор. Горелката се
рестартира чрез натискане на бутона за рестарт (20).

Двуетапен:
При включване  се стартира 13-секундна фаза на предварителна

вентилация. По време на тази фаза се активира трансформатора за запалване
и се генерира интерелектродната дъга. Когато предварителната вентилация
завърши, горивният клапан за включване и изключване се отваря и горивото
започва да изтича по дюзата, след което се създава пламък. След още 15
секунди (фаза след запалване) интерелектродната дъга изключва. Ако
пламъкът не се появи до 10 секунди, след края на предварителната
вентилация, горелката изключва. Въздушното налягане на газта при дюзата
се увеличава от 10 кг/см2 (първи етап) до 18 кг/см2 (втори етап). Изключването
на горелката се сигнализира с предупредителната системна лампа на котела
(20) и/или от стайния термостат-индикатор. Гарелката се рестартира чрез
натискане на бутона за рестарт (20).

Необходими входящи сигнали
Изходящи сигнали

t1 – предварителна вентилация и предварително запалване
t2 – след запалване
t3 – максимално безопасно време
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СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ
Електрическото захранване се осигурява от 10А прекъсвач, обезопасен

с 3А предпазител. Проводниците са със сечение от поне 1 мм2 , с 2000 V
изолация. За да свържете допълнително оборудване към ел. мрежа, вижте
схемата на свързване. Горелката трябва да бъде заземена правилно,
съгласно стандартите ENPI.

ECO 15- ECO 20

ECO 15/2- ECO 20/2
Легенда:
1 Уред за автоматичен контрол
2  3А предпазител
3 Главен прекъсвач
4 Предупредителна лампа за
изключване

5 Мотор

6 Кабел за включване в мрежата на
помощни уреди
7 Фоторезистор

8  Стаен термостат
9  Котелен термостат
10 Трансформатор за запалване
11 Електрически клапан 1-а степен
12 Електрически клапан 2-а степен
13 Сервомотор с отвор за въздух
17 Саморегулиращ термостат
15 Помощен терминал
16 Филтър
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НАСТРОЙКИ

Регулиране на въздуха
Леснодостъпният микрометричен

винт (13) позволява фина, стабилна и точна
настройка на въвеждания въздух. След
като разхлабите гайката, завъртете винта
по посока на часовниковата стрелка, за
да намалите отвора на клапана; завъртете
по посока, обратна на часовниковата
стрелка, за да увеличите отвора.

Регулиране на държача на
дюзата

Специалната форма на разпредели-
телната тръба и на разпръсквача,
позицията на който може да се регулира
дори когато уредът е в експлоатация,
позволяват оптимизиране на параметрите
на горене според дебита на горелката дори
в критични работни условия. Завъртете
винта (17) по посока, обратна на
часовниковата стрелка за да придвижите
държача на дюзата напред и да увеличите
въздушния поток около разпръсквача. И
обратно – при завъртане на винта по
посока на часовниковата стрелка се
намалява количеството на преминаващия

въздух.

Регулиране налягането на помпата ЕСО 15 и ЕСО 20
Налягането в помпата е фабрично настроено на 12 кг/см

2
. Ако се

наложи, обаче, налягането може да се промени като се завърти винт (42).
За да изпробвате полученото налягане, използвайте манометър в началната
точка на налягането (27).

Регулиране налягането на ЕСО 15/2 и ЕСО 20/2
Налягането в помпата е настроено фабрично на 10 кг/см

2
 за първия

етап и 18 кг/см
2
 за втория. Ако обаче се наложи, това налягане може да се

промени, като се завърти винт (61) за първия етап, и винт (42) за втория. За
да проверите полученото налягане, използвайте манометър  в началната
точка на налягането (27),  виж. фиг. 9  .
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Важно: На скала до 30 кг/см
2
, работния обхват на помпата е мин. 7,

макс. 14 кг/см
2
 .

Сервомотор за контрол на притока на въздух (ЕСО 15/2 и EСО
20/2)

Ограничитеният ключ и помощните контакти на мотора се контролират
от лесно достъпни и лесно управляеми бутони ( наричани по-долу КАМ),
които се регулират според разграфените скали.

Установяване на контактната пускова точка
Обща информация:

КАМ СТ2 (червен) – бутон, контролиращ въздушния клапан, в позиция
напълно отворен (максимална фаза на горене с двете степени в действие)

КАМ СТ1 (син) – бутон, контролиращ състоянието на минимален приток
на въздух (минимална фаза на горене само 1-а степен в действие).

КАМ МВ (блокиране) – помощен бутон, който активира клапана за 2-ра
степен.

Препоръки за правилна настройка
Моторът е настроен за тестване при следните условия:

КАМ СТ2: е настроен на приблизително 600

КАМ СТ1: е поставен така, че клапанът, затварящ въздуха, е между 150

и 300

КАМ МВ: е поставен така, че клапанът за 2-а степен се отваря тогава,
когато клапана за затваряне на въздух е между 300 и 450

Следните настройки могат да бъдат променяни при изпълнение на
инсталацията, а също така, когато горелката работи:

КАМ СТ2: Завъртете лоста по посока на часовниковата стрелка, за да
отворите клапана за поемане на въздух (+); завъртете го по посока, обратна
на часовниковата    стрелка (-), за да затворите въпросния клапан.

КАМ СТ1: Завъртете лоста по посока на часовниковата стрелка (+), за да
отворите клапана за въвеждане на въздух; завъртете го в обратната посока
(-) и клапанът ще се затвори
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КАМ МВ: Завъртете лоста по посока на часовниковата стрелка (+) за да
забавите отварянето на електрическия клапан за 2-а степен; завъртете лоста
в обратната посока и ще ускорите отварянето на този клапан.
За по-ясна представа за трите KAM-а, СТ1, СТ2 и МВ,  вижте фигура 10

МОНТАЖ

Позициониране на горелката
Горелката следва да се монтира към котела в позицията означена на

фигури А и B  ( фигура 11), която има 4 части: А, B, C и D. Не инсталирайте
системата в позиции C и D. Позиционирането по указания начин позволява
добро регулиране на входа за всмукване на въздух, който може бързо да
се затвори, когато котелът се изключи. Разположете уреда в позиции C и D,
само ако е абсолютно наложително.

Монтаж на горелката към котела
След  като подготвите предната част на котела според

присъединителните размерите (виж фигура 2), трябва да фиксирате

съединителната плочка на горелката 8, (фиг. 16),  с двата долни болта:
изолирайте с предоставеното уплътнение. Разположете уреда на
съединителната плоча според фиг. 11 (скици А и B).
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ВАЖНО: Ако уредът е инсталиран в позиция В, държачът на дюзата
трябва да бъде завъртян на 600, така че улеят му (виж фигура 8) да бъде
обърнат нагоре. След това фиксирайте уреда с болт 39 (фиг. 16 ) и завъртете
съединителната плоча с двата горни болта.

Преди да стартирате, винаги проверявайте дали:
- Горелката и контролният уред са правилно заземени.
- Дюзата на горелката (3) позволява подходящ за котела дебит.
-  Има гориво в резервоара и входовете са отворени.
- Предпазителят на електрическата инсталация е 3А.
- Термостатите в помещението и на котела са ностроени на желаната

температура.
- Прекъсвачът на стаиния термостат е на позиция “включен”.
- Главните контактни ключове са отворени.
- Контактите на контролните елементи са затворени.
- Винтът за регулиране на въздуха позволява на регулиращия клапан

да се отвори.

СТАРТИРАНЕ
- Рестартирайте, като натиснете бутона 20, фигура 12.
- Завъртете главния ключ в положение  ON (т.е. включено) и стартирайте

системата. Горелката стартира. При нормална експлоатация горелката се
изключва само при задействан контролен уред.

- Регулирайте пламъка, като коригирате притока на въздух с помощта

на  болт 13, фиг. 7 и на неговата шайба 12, фиг. 7,
- Препоръчително е да регулирате държача напред (+) за високи или

почти максимални стойности на потока, и назад (-) за ниски (виж фиг. 8).
ВАЖНО: Ако горелката не стартира, проверете дали помпата е

регулирана, при нужда отвъртете ръчно калибриращия болт 27, фигура 9 , а
след което го фиксирайте обратно, веднага след като регистрирате потичане
на гориво. Ако използвате OIL 4PR с предварително загряване на горелката,
фазата на предварителната вентилация започва около 60 секунди след
включване (време за предварително загряване на дюзата).

ИЗКЛЮЧВАНЕ
Ако пламъкът изгасне внезапно, контролният уред 21, (фигура 12)

автоматично повтаря последователността на запалване. Ако повторното
запалване не се осъществи в рамките на максималното безопасно време
(10 секунди), горелката ще изключи и ще светнат сигналната лампа до бутона
за рестарт (20, пак фигура 12 на страница 38) и сигналната лампа на
изключващия уред на стайния термостат (при наличие на такъв). Горелката
не може да бъде стартирана отново, освен ако не се рестартира
освобождаващото устройство, като се натисна бутона (20). Ако след изтичане
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на безопасния период от време, горелката се изключи отново, причината
може да бъде една от следните:

- Няма гориво в резервоара.
- Дюзата е дефектна или замърсена
- Електродите за запалване са повредени

(виж фиг. 14)
- Фоторезистора (19, фиг. 13) е покрит
- Дефектно уплътнение на елетрическия

клапан (29, фиг. 9).
- Замърсен филтър на помпата
- Въздух в засмукващите тръби
- Замърсен филтър на тръбата (ако е

поставен такъв)
Внимание: При необходимост от

повторно запалване използвайте само
бутона за рестарт или се консултирайте с
квалифициран специалист.

ПОДДРЪЖКА (виж фигури 13, 14, 15 и 16)

fig 12

Внимание: Всички манипулации по горелката се извършват след
спиране на  електричеството от главния ключ, и изключване на мрежовия
кабел (38, фиг. 16). Отстранявайки капака на котела 23,  фиг. 16  е възможно
да се извършат следните проверки и почистващи дейности:
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ФОТОРЕЗИСТОР (19)
Отделете и почистете внимателно сензора. Използвайте чисто и сухо

парче плат. Когато го поставите обратно, уверете се, че е позициониран
правилно. Ако е монтиран BRAHMA фоторезистор, трябва да се спази 55 мм
отстояние, виж. фиг. 13.

ДЮЗА (3)
Отстранете високоволтовите проводници (24) от страната на

трансформатора и фоторезистора (19), отвъртете свързването (18, фиг. 13) и
допълнителната връзка (30, фиг.  9) на горивната помпа. Развийте болтовете,
прикрепящи капака (9, фигура 13) и извадете комплекта (10, пак фигура 13),
завъртайки капака по посока, обратна на часовниковата стрелка. Отстранете
проводниците с високо напрежение върху електродите (4-5), рахлабете
фиксирания болт на държача (6, фиг. 14), отстранете държача на разпръсквача
/ електродите (43, фиг. 1), и отвъртете дюзата. За да почистите напълно
дюзата, разглобете филтъра и почистете процепите и отвора за впръскване
на нафта. Никога не използвайте инструменти, които могат да повредят
вътрешните повърхности.

ЕЛЕКТРОДИ ЗА ЗАПАЛВАНЕ (4-5)
Почистете електродите без да променяте тяхната позиция спрямо

разпръсквача; ако все пак бъдат разместени корегирайте позицията им като
спадвате дистанциите, указани на фиг. 14.

 А 1 / 4; В  4 / 5; С 8 / 11./
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ФИЛТЪР НА ГОРИВНА ПОМПА
Затворете входа за всмукване на

горивото, свалете капака на помпата, извадете
мрежовия патрон, почистете го с нафта и
сглобете внимателно.

ТРЪБЕН ФИЛТЪР
Затворете входа за всмукване на гориво

и в зависимост от вида, продължете като
почистите изцяло компонентите на филтъра. За
да проверите дали вентилатора при входа на
въздуха е чист или за да проверите главата за
запалване, направете следното:

- Махнете капака (23), като отвъртите болта
(22).

- Отвъртете напълно долните болтове (32).
- Отвъртете и централния болт.
- Отвъртете частично и горните болтове (14).
- Освободете, като повдигнете плочката, поддържаща компонентите (34)

и я поставите в “седлото” й, както е илюстрирано на фигура 16
Извършвайки гореописаните действия, се създават условия, необходими
да се провери дали вътрешните части на горелката са чисти и при нужда,
да се смени перката на мотора. При обратно сглобяване моля уверете се,
че спазвате дистанциите, указани на фигура 15.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в случай на опасна ситуация, спрете захранването,
като изключите главния прекъсвач и спрете потока на гориво от съответния
вход.
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„ЕРАТО”  АД  - Хасково
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Фабр. номер .................................    Дата на произв.: .............................
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Купувач: ............................ Продавач: ..............................
(подпис) (подпис)

Въведен в експлоатация на: ...........................................................
    (дата)

Сервизна организация/техник: .....................................................
    (подпис и печат)
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Производителят гарантира за правилната и безотказна работа на издели-
ето само при спазени изисквания за монтаж и експлоатация, при въвежда-
нето в действие и при обслужването.

ГАРАНЦИЯТА НЕ ВАЖИ при:
- неспазени условия за монтаж и експлоатация
- правен опит за отстраняване на дефекта от купувача или от други неупъл-

номощени лица
- неправилно съхранение и транспортиране
Всеки гаранционен ремонт трябва да бъде записан в гаранционната кар-

та.
Гаранционният срок се прекъсва за времето от рекламацията до отстра-

няване на повредата.

Гаранционният срок е 24 месеца.
Гаранцията на изделието започва да тече от деня на въвеждането му в

експлоатация, но не повече от 18 месеца от датата на продажба.
Гаранцията важи само при представена фактура и оригинална гаранци-

онна карта.

СПИСЪК НА ПРОВЕДЕНИТЕ ГАРАНЦИОННИ РЕМОНТИ

Дата на
постъпване

в сервиза

Описание на
дефекта

Дата на
предаване

 на клиента

Подпис на лицето,
извършило ремонта

ГАРАНЦИОННИ   УСЛОВИЯ
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