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/ selling date /
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КАМЕРА ЗА ВГРАЖДАНЕ
пелетна, с воден топлообменник

KPW 24
ИНСТРУКЦИЯ

за монтаж и експлоатация (PH2)

Технически параметри.
Описание.
Обща безопасност. Възможни опасности.
Норми и законодателство. 
Отговорност.
Инсталиране.  
Инструкция за употреба на панел с дисплей. 
Почистване и поддръжка.
Гаранция. Сервиз.

ТЕХНИЧЕСКИ  ПАРАМЕТРИ

Обща топлинна мощност номинална…………………… 24 kW
Топлинна мощност от водния топлообменник……. 18 kW
Топлинна мощност от излъчване…………………………. 6 kW
Намалена обща топлинна мощност………………………. 10 kW
5 степени на мощност и автоматичен режим…………
Температура на димните газове …..………………………. 135°C
Ефективност (К.П.Д.)….…………………….....................… от 90,7% до 93,5%
Обем на водния топлообменник……………………………. 30 l
Максимално работно налягане……………………………… 1,5 bar
Електрическо захранване……………………………………….. АС  230V  50Hz
Пълна електрическа мощност………………………………… 950W
Работна електрическа мощност до………………………… 200W
Обем на пепелника…………………………………………………. 20 l
Вид на горивото - дървесни пелети………………………… ∅ 6mm/30mm
Вместимост на бункера за пелети…………………………… 73 l / 44 kg
Разход на пелети при ном. мощност……………………… 5,2 kg/h
Разход на пелети при мин. мощност…………………….. 2,3 kg/h
Маса (Тегло)…………………………………………………………….. 172 kg.
Габаритни размери на тялото на камината:

Ширина………………………………………………………. 780 mm
Дълбочина…………………………………………………. 750 mm
Височина…………………………………………………….. 1200 mm

Диаметър на вход въздух за горене……………………….. ∅ 50mm
Диаметър на изход димни газове…………………………… ∅ 100mm
Маса на потока на димните газове………………………….         15,7 г/сек
Тяга на комина   (±2Ра)…………………………………………….
Меню на български и още 10 езика.

12 Ра

Седмично програмиране
Активна система за гориво-въздух.
Възможност за управление от външен термостат.
Сензор за стайна температура
Датчици за защита
Инфрачервено дистанционно управление

BG
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ОПИСАНИЕ
Пелетната камера „Прити KPW 24” е предназначена да удовлетвори изискванията за 

комфортно отопление на вашия дом.
Камерата функционира заедно с изградена и присъединена водна отоплителна инсталация 

(ВОИ), радиатори и др. с инсталирана топлинна мощност  до 22 kW. ВОИ се изгражда от 
специализирана фирма при спазване на всички местни , национални и европейски норми с 
осигуряване на безопасност, функционалност, удобство и естетика.

За всяко помещение, което ще бъде отоплявано, предварително се пресмятат топлинните 
загуби и според големината им се избира мощността на отоплителното тяло.

В корпуса на камерата е предвидена и вградена високоефективна и икономична 
циркулационна помпа клас А, с потребление на електроенергия от 7W до максимално 48W, която 
осигурява циркулацията на топлоносителя – вода, или вода с добавен пропиленгликол.

Горивото на камерата е дървени пелети ∅6mm/30mm. – клас А1. От особена важност е 
качеството на пелетите. Независимо от наличието на сертификат, някои пелети проявяват различни 
дефекти при изгаряне: повече пепел, правят шлака (сгурия) в пепелта, ниска ефективност и 
калоричност. Не се допуска употреба на други горива и отпадъци.

Пелетите се насипват в бункер и чрез шнеково дозиращо устройство се  доставят в специално 
конструирана стоманена пота за изгаряне, според избраната настройка на контролера.

Първоначално насипаните в потата пелети след стартиране се разпалват автоматично 
посредством електрически нагревателни патрони – запалки, които след това програмата изключва.

През скарата на потата постъпва организирано необходимият за горенето въздух. Той идва по 
тръба, изведена на гърба на камерата с възможност за  засмукване на въздух извън сградата.

Количеството на входящия въздух се измерва и контролира чрез електронен разходомер за 
въздух.

Активната система за гориво-въздух сравнява измереното количество постъпващ въздух с 
необходимия за качествен горивен процес в съответния режим и го привежда в съответствие чрез 
управление на оборотите на димния вентилатор. По този начин се осигурява качествено изгаряне
независимо от параметрите на комина – дължина, височина, съпротивление, проходимост, тяга, 
както и от параметрите на тръбопровода, осигуряващ необходимия въздух. При екстремни 
положения – пълно запушване, след предупреждение камерата се изключва. Пепелта като остатък 
от изгарянето на горивото се събира в пепелник, който е с обем от 20 литра. Димните газове се 
изхвърлят в комина принудително посредством вградения димен вентилатор. Предвидена е 
допълнителна защита реализирана с настроен пресостат, против запушен, съборен комин, при което 
се преустановява работата на камерата.

Цялостната работа на камерата се управлява интелигентно от вграден електронен блок –
специализиран контролер. В него са програмирани необходимите фабрични и потребителски 
настройки за работа. Камерата може да бъде управлявана и с инфрачервено (IR) дистанционно
устройство.

С цел опазване здравето, живота и имуществото на потребителя  са предвидени 
необходимите защити, които преустановяват работата на камерата при неправилни и предвидимо 
опасни режими на работа.

ОБЩА БЕЗОПАСНОСТ. ВИДОВЕ ОПАСНОСТИ
Внимание!
Използването и боравенето с този уред изисква определен минимум от придобити познания 

и умения.
Всички инструкции, които производителят е предоставил, трябва да бъдат важна и 

съществена част от тези познания и умения, да бъдат винаги на разположение на потребителя и 
задължително да бъдат спазвани с цел да бъдат намалени до минимум или напълно изключени 
всички възможни рискове и опасни последици.
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Този уред не може да се използва от деца до 12 години и лица с намалени физически, 
сетивни или умствени способности, или с недостатъчен опит и познания, освен ако те са под 
наблюдение или са инструктирани относно безопасното използване на уреда от човека , отговорен 
за тяхната безопасност и разбират опасностите.

Деца не трябва да си играят с уреда.
Не трябва да се извършва почистване и обслужване на уреда от деца без наблюдение.
При работа или в престой, трябва да сте  убедени, че камерата е в състояние, което е 

безопасно.
При по продължителен престой, когато камерата няма да се ползва, а също и през 

неотоплителните сезони се вземат превантивни мерки за сигурност и безопасност:
Изпразва се бункерът за пелети.
Извършва се пълно почистване на камерата.
Изключва се камерата от електрическото захранване чрез изваждане на щепсела и заедно с 

кабела се прибира в обема на камерата като надлежно се укрепва.
Камерата, както и цялата ВОИ с всички нейни елементи трябва да бъдат осигурени против 

замръзване. Това е задължително условие още при проектирането и изграждането на цялата 
система от камера и ВОИ. Ако е възможно да се случи заложените осигурителни условия да се 
променят – престой при отрицателни температури или други възможни случаи, ВОИ трябва да се 
напълни със смес от вода и пропиленгликол. Забравянето на широко отворени прозорци и външни 
врати при отрицателни температури е много опасно и има риск от замръзване, ако ВОИ е с вода.

Камерата работи само при затворена врата на горивната камера!
Не допускайте отваряне на вратата на камерата при работа на камерата и наличие на огън. 

Това може да бъде много опасно.
Капакът на бункера за пелети трябва да бъде затворен по време на работа на камерата.
По време на работа на камерата някои повърхности са нагрети до висока температура и при 

случайно и нерегламентирано докосване може да настъпят топлинни поражения.
При престой задължително извадете щепсела от контакта. Уверете се, че уредът няма 

електрическо захранване.
Не се допускат промени в уреда. 
При необходимост от подмяна задължително да се ползват само оригинални части.
Ако захранващият шнур се повреди, той трябва да се замени от производителя или негов 

сервизен представител, или подобно квалифицирано лице.
НОРМИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Тази камера е изработена в съответствие и отговаря на европейските норми:
БДС ЕN 14785, БДС EN 60335-1:2012, БДС EN 60335-2-102:2006+А1,
БДС EN 55014-1:2007+A1:2009, БДС EN 61000-3-2:2006, БДС EN 61000-3-3:2008 
БДС EN 55014-2:1997+A1:2002+A2:2008, БДС EN 61000-4-4:2006+A1:2010 
БДС EN 61000-4-2:2009, БДС EN 61000-4-5:2007, БДС EN 61000-4-11:2006.
При инсталирането и експлоатацията на уреда трябва да се спазват всички местни, 

национални и европейски норми.
ОТГОВОРНОСТ

Производителят не носи никаква пряка или непряка, гражданска или наказателна отговорност 
при:

• Неспазване на инструкциите.
• Неспазване на нормални правила за безопасност.
• Неправилна експлоатация на уреда.
• Лоша поддръжка.
• Монтаж в несъответствие с нормите в страната.
• Монтаж от неквалифициран или необучен персонал.
• Модификации и поправки, които не са регламентирани или одобрени от производителя.
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• Използване на неоригинални резервни части.
• Извънредни събития. Непреодолима сила.

ИНСТАЛИРАНЕ. МОНТАЖ НА МЯСТО
Камерата е подходящо да се разположи в най голямото централно помещение на жилището.
Камерата е предназначена за вграждане в специално изградена стена или съществуваща, която е 

подходяща за целта.
При монтажа и изпълнението на строителната конструкция да осигурят необходимите разстояния

за осигуряване удобство при експлоатация, обслужване, почистване и профилактика. Зад камерата 
да има проход от минимум 70 см за насипване на пелети в бункера и обслужване.

При изграждане на декоративната стена (панел), да се има предвид, че контактува с нагрети до 
високи температури детайли на камерата. Тава са местата около рамката на вратата и над водната 
риза. Затова материалите за изграждане на конструкцията трябва да бъдат негорими, да не 
променят якостните си качества, повърхностите им и цветът им да не се променят при високи 
температури. Около рамката на вратата да се осигури разстояние от 5 мм за топлинни разширения. 
Всички други разстояния от камерата до негоримата строителна конструкция, за които няма по 
високи изисквания да бъдат не по малки от 5 см.

Да бъде гарантирано, че електрическото оборудване и електрическите връзки, кабели, букси, ще 
бъдат надеждно защитени против случаен допир при обслужване и експлоатация на камерата. 
Особено важно е да бъде невъзможен достъпът на деца.

Конкретното място се избира така, че да бъдат съобразени и изпълнени следните изисквания:
• Подът, където се поставя камерата да има необходимата товароносимост. Само за камерата 

заредена с пелети и вода да се предвиди не по малко от 250 кг.
• Непосредствена близост до комин.
• Удобство за изграждане на функционална, компактна и естетична водна отоплителна 

инсталация (тръби, радиатори и др. елементи).
• Възможност за осигуряване на външен въздух.
• Подходящо разположение и ориентиране така, че да се съчетава с останалото обзавеждане и 

за наблюдаване на живия огън.
• Не се препоръчва монтирането на камерата в спалня или в детска стая.

РАЗСТОЯНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
Изискванията за пожарна безопасност са задължителни:
• Минималното разстояние пред камерата трябва да е 100 см.
• Ползване на изолационна и пожаробезопасна поставка за камерата, ако подът е запалим. 
• Не поставяйте никакви горими предмети в близост от 0,5м. до камерата.
• При свързване на камерата с комина да се гарантира плътност,  здравина на закрепването и 

недопускане опасност от пожар. 
• При възникване на пожар конкретно в комина, но и друг пожар, незабавно да се изключи 

камерата, да се прекъсне електрическото захранване като се извади щепселът от контакта и 
според необходимостта в случая може да се потърси противопожарната служба.

МОНТАЖ КЪМ КОМИН
Димните газове от камерата се отвеждат в комин посредством метален димоход (кюнци). При 

монтажа да се гарантира плътност и сигурност против събаряне.
Не се допуска ползването на споделен комин. Коминът трябва да бъде самостоятелен и към 

него не трябва да има включени други никакви уреди, дори и такива, които не се ползват.
При многофамилни жилищни сгради може да има колективни комини, проектирани и 

изградени със специална строителна конструкция, която е предвидена за ползване от повече от един 
уред. В такъв случай, трябва да се знае със сигурност, че състоянието на този комин е добро и димни 
газове от камерата не могат да преминат от комина по нерегламентиран път в жилищни или други 
помещения. Коминът трябва да бъде абсолютно плътен и добре топлоизолиран.
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Не се допуска наличието на никакви временни, резервни, постоянни и др. отвори, освен 
плътно и сигурно затворен отвор за почистване, намиращ се на достатъчно разстояние под 
включването на камерата и подходящ за почистване.

ВХОДЯЩ ВЪНШЕН ВЪЗДУХ.
Камерата трябва да бъде осигурена с доставка на въздух, необходим за гарантиране 

нормален процес на горене и чиста околна атмосфера.
Този въздух се взема отвън, извън сградата и по възможно най къс път, посредством 

въздухопровод, се свързва с PVC тръбата Ф50 мм изведена на задната стена на камерата. Ако се 
окаже, че дължината е по голяма и с повече от 2 колена, се препоръчва да се премине на следващ по 
голям диаметър PVC тръба.

Приемният отвор отвън трябва да бъде защитен по подходящ начин против запушване, 
попадане на вода или някакви предмети. Въздухът трябва да може да преминава безпрепятствено 
по въздуховода отвън до камерата.

В помещението в което е монтирана камерата не се допуска наличието на никаква система, 
която изсмуква въздух от помещението. Такава система (вентилатор за изхвърляне на въздух, 
абсорбер и др.) би създала разреждане на въздуха в помещението. Като резултат е възможно 
връщане на димни газове от димоходите в помещението, а това е не само нежелателно, но и вредно 
и опасно за Вашето здраве.

Спазването на инструкциите е задължително за осигуряване на Вашата безопасност.
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА КАМЕРАТА КЪМ ВОИ.

Към камерата трябва да бъде изградена и присъединена водна отоплителна инсталация –
ВОИ, радиатори и др. с инсталирана топлинна мощност  до 22 kW.

Камерата функционира само заедно с изградена и присъединена водна отоплителна 
инсталация , която се изгражда от специализирана фирма при спазване на всички местни, 
национални и европейски норми с осигуряване на  функционалност, удобство и естетика.

ИНФОРМАЦИЯ И УКАЗАНИЯ
Вградената помпа е подвързана електрически и се управлява от контролера. Монтирана е 

само механично – резбовите съединения са без уплътнения. Уплътняването им с подходящи 
материали се извършва при монтажа от инсталаторската фирма. Към входа на помпата се монтира 
филтър с два сферични крана, външно. Във филтъра трябва да постъпва връщащата се охладена вода 
от радиаторите. Изградената ВОИ трябва да има възможност за източване на топлоносителя (водата) 
от системата в най ниската част. ВОИ може да бъде затворена, със затворен мембранен 
разширителен съд. Задължително е монтирането на предпазен клапан, който да не допуска 
повишаване на налягането в инсталацията (и камерата) над 2 bar (0,2 MPa).

Не се допуска монтирането на спирателен кран между изхода на камерата и входа за 
горещата вода на ВОИ. Връзката между камерата и разширителния съд е директна, без никаква 
спирателна арматура. При изграждане на ВОИ да се осигури автоматично обезвъздушаване 
(самообезвъздушаване) на системата. По време на работа не се предвижда и не се допуска по 
никакъв начин пълно изключване на всички отоплителни тела.
Характеристики и настройки на помпа GRUNDFOS  UPS2 25-40/60:
Циркулационната помпа UPS2  на фирма Grundfos Дания е модел 2015г. Най съвременна и 
високоефективна, с електронно управление и възможност за избор на най подходящ режим, 
отговаряща на EUP 2015 Директивата за енергийна ефективност (EEI < 0.23). Можете да изберете 
подходящ максимален напор между 4m, 5m или 6m. Фабрично е заложен 6m, предвид сериозната 
мощност на камината и неизвестните параметри на инсталацията.
Дебит, Qmax: 3,4 m3/h Напор, Hmax: 6 m Мощност: 7-48 W Степен на защита: IP 44.

ПОДГОТОВКА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО ЗАПАЛВАНЕ
Осигурете възможност за проветряване на помещението. При първоначалното запалване се 

появява характерен мирис  поради първото работно загряване на боядисаните детайли с 
термоустойчива боя.
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След окончателното завършване на всички монтажни работи, убедете се, че сте прочели и сте 
запознат с всички инструкции в ръководството за камерата.

Камерата трябва да е свързана към електрическата мрежа 230V 50Hz посредством щепсел и 
контакт тип „шуко” и трипроводен електрически кабел със заземителен/зануляващ проводник. 
Предпазното зануляване трябва да бъде проверено и установено със сигурност.

Сензорът за стайната температура трябва да се изведе извън корпуса на камерата за коректно 
измерване.

Проверяват се наличните настройки на панел-дисплея и ако има нужда се извършват корекции. 
Проверете показанието на часовника и календара.

ВОИ трябва да е напълнена и обезвъздушена. Отоплителните тела (радиаторите) трябва да са с 
отворени вентили.

Зарежда се с насипване достатъчно количество пелети в бункера, като за целта се отваря капакът 
му. Камерата работи само при постоянно затворен капак. Допуска се краткотрайно отваряне само за 
зареждане с пелети. Пуска се предварително зареждане с пелети докато се появят върху скарата и се 
изключва зареждането. Камерата е готова за стартиране.
ЗАПАЛВАНЕ и ИЗКЛЮЧВАНЕ НА КАМЕРАТА. 

Запалването /или изключването/ на камерата се постига с натискане и задържане 2 сек. на Бутона  
за управление. 

ИНСТРУКЦИЯ  ЗА  УПОТРЕБА  НА  ПАНЕЛ  С  ГРАФИЧЕН  ДИСПЛЕЙ

Описание на панел за управление.
Панелът за управление съдържа:
Графичен дисплей разделен на полета (Фиг. 1). В тези полета на избран от потребителя един език от 
11 възможни се показва като нормален текст и символи необходимата информация.
Възможен избор на език:
IT  EN  FR  ES DE  PT  NL  GR  TR  RU  BG
Бутон за управление. Чрез завъртане се преминава от поле в поле. С натискане се избира 
маркираното поле. Отново със завъртане може да се направи избор или да се променя задание за 
режим или параметър.  С последващо натискане, с потвърждение се излиза от полето.
Бутон Esc. Бутон за изход от подменю. Връща към предишния екран.
Бутон за Рестарт (Reset). Служи за рестартиране на системата. Може да се наложи при дълъг престой 
без електрическо захранване. Намира се в малък отвор на панела горе вляво.
IR приемник на дистанционното управление – малко прозорче вляво.

* *

* *

RESET 

Изключена

Запалване

Режим работа

Изключване

Аларма

Авт. почистване 
чрез продухванеФиг. 1. Описание на полетата на дисплея.

Фиг. 2. Поле 17.
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1. Reset икона.
2. Символ на режим ECO STOP.
3. Режим „ХРОНО“ - програмирано включване / изключване.
4. Икона SLEEP.
5. Ден от седмицата съкратено.
6. Часовник за реално време. 
7. Икона „Предупреждение“.
8. Температура. Превключва Т° в стаята и Т°  на водата.
9. „стая“ и „вода“ към показаната съответна температура.
10. Огън / Температура.
11. Режим на работа.
12. МЕНЮ.
13. *Символ за вода „Н2О“.
14. *Меню за информация „ИНФО“.
15. Правоъгълен символ за степените на мощност (огън) при ръчен режим или температура при 

режим АВТО.
16. Ръчен „МАНУ“ или автоматичен „АВТО“ режим.
17. Вляво икона за състояние на камерата в момента като технологичен режим. Виж Фиг. 2. Вдясно 

допълнителна информация за показания режим . 
18.* Температура на водата. Например Н70°С.
19.* Меню в което се дава подробна информация за параметри и измерени стойности на величини 

за конкретния режим. 
* Показват се при завъртане бутона надясно.

ECO Z Ср 14:48     

22.4°С стая
вода

ОГЪН РЕЖИМ МЕНЮ
МАНУ
АВТО

OFF OFF

Фиг. 3

МЕНЮ → Главно меню:
Температура вода. С натискане и завъртане на Бутона може да се зададе температура на водата от 

50 до 85°С. С последващо натискане на Бутона се потвърждава избраната температура.
Дата. Актуализира се показанието на календара и часовника.
Седмична програма. Режим „ХРОНО“ .
Функция „Sleep“. Показва се на дисплея в „МЕНЮ“ и може да бъде ползвана само ако камерата е 

запалена. Настройва се време за автоматично изключване. На дисплея, в поле 4, се 
появява икона за Sleep.

Информация. Виж Меню за информация „ИНФО“.
Настройки:

Език Български (BG) и още 10 езика.
Еко Изкл/Вкл  Може да бъде ползвана само ако камерата е в автоматичен режим. В 

ръчен режим е възможно да се ползва само ако опцията „термостат“ е активна. 
Камерата автоматично се пали и гаси на избрани интервали от време, като при това 
следи и температурата на стаята.



8

200 .            
0  1200 .

 /
°      .

 :
.      .       -10    

    + 10 .     2.5%.       
 

          .
 .        .   

              . 
     .

 .            
    

 .         . 
        .

 .     .
   „ “.

      :
  (h).          .

  (h).            
      .      
        . 
   . (rpm).  / .   .
   lpm             .

 .(° )     .
   1 (s).         

.

 -           5   .  1   
  .  5     .      15  

         17   PL   
  .

 -  .   15          
   5  40°

  
          .

            .  
„ “    „  “     .       

   .
   (   )    15         

     „ “  „ “        
      .

 „ “ .
 „ ”      6     

/ .         6          
                

         .
.

           .  
                7  



9

появява знак - Предупреждение и надпис, който дава конкретна информация. Според 
информацията се предприемат мерки за излизане от това състояние.

Възможни предупреждения за аномалии:
Повреден датчик на въздуха.
Отворена вратичка.
Повредена сонда темп. Въздух.
Повредена сонда темп. Вода.

Ако състоянието е такова, че камерата не може да продължи своята работа поради някаква 
опасност, камерата влиза в състояние на авария и веднага преустановява своята работа. Това 
настъпва след предупреждението, ако не са предприети необходимите действия според 
информацията за него или ако са настъпили бързи и недопустими промени в състоянието, режимите 
и параметрите. В следващата таблица Фиг. 4, са описани кодовете на алармите, техните имена и 
полезна информация с препоръки.

Код: Вид на алармата. Информация. Допълнителна информация.

A01
Липсва включване. 
Почистване мангал и пробвай отново.

Неуспешно запалване.

A02
Изгасен пламък.
Напълни танк пелети.

Вероятно е празен бункерът за пелети или 
някакво задръстване.

A03
Прегряване танк пелети.
Погледни наръчник с инструкции.

Препълване на скарата с горящи пелети и 
обратен огън. Отстраняване на недопустими 
груби грешки.

A04
Екстремна температура на дима.
Погледни наръчник с инструкции.

При голямо замърсяване и непочистване на 
нагревните повърхности, автоматично се 
ограничава t° и мощността.

A05
Аларма манометър.
Освободи от евентуално запушване.

Запушване, препятствие за димните газове 
към или в комина.

А06
Аларма въздух горене.
Провери почистване мангал / вход 
въздух / димоотвод.

Проверете скарата –почистване, входящия 
въздух, комина.

А07
Отворена вратичка.
Провери затваряне вратичка.

Недопустимо времетраене на отворена 
врата.

A08
Повреден ежектор дим.
Обади се на сервиз.

Повреда в димния вентилатор.
Оглед на окабеляването и ел. връзки.

A09
Повредена сонда дим.
Обади се на сервиз.

Оглед на окабеляването и ел. връзки.

A10
Повреден запалител.
Обади се на сервиз.

Оглед на окабеляването и ел. връзки.

A11
Повреден мотор пелети.
Обади се на сервиз.

Оглед на окабеляването и ел. връзки.

A18
* Прегряване танк вода.
Погледни наръчник с инструкции.

Установяване на причината по цялата ВОИ и 
помпата.

Фиг. 4. Таблица списък на алармите.
*Осигурена е тристепенна защита. 
При повишаване на температурата на водата и достигане на температура с 5°С по ниска от 
настроената температура на водата, контролерът намалява мощността, дори до минималната, с цел 
овладяване повишението на температурата. 
Ако няма достатъчно потребление на топлинната енергия и повишаването на температурата 
продължи, камерата сама се гаси. 
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От съображения за сигурност е предвидена още една степен на защита – ако камерата все пак е 
продължила да работи, при достигане на температура 95°С има вграден термостатен ключ, който 
гаси камерата. Тогава се появява индикация за аларма.
При настъпило аварийно събитие, в поле 17 (виж Фиг.1 и фиг.2) се появява икона за авария. В 
центъра на дисплея на горния ред се изписва кодът на алармата и видът на алармата, а на долния 
информация и съвет.
При натискане на Бутона  за управление за повече от 2 сек. контролерът започва проверка и изписва: 
„Проверявам…“. След изчакване за проверката, ако аварийното събитие вече не е налице, алармата 
се отменя.
ДИСТАНЦИОННО (IR) УПРАВЛЕНИЕ

Фиг.5 – Дистанционно (IR) управление
Изборът на степен на мощност се прилага само след като камерата е запалена окончателно и е 

изключен ЕСО режим. 
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Преди извършване на която и да е операция по поддръжка или почистване на камерата, 
вземете следните предпазни мерки:

• Бъдете сигурни, че всички части на камерата са студени.
• Бъдете сигурни, че пепелта е напълно студена.
• Бъдете сигурни, че е изваден щепселът от контакта, за да се избегне контакт по невнимание.

Следвайте внимателно регламентираните инструкции за почистване. Неспазването на тези 
инструкции може да създаде проблеми с работата на камерата. При почистване ползвайте 
предпазни ръкавици.

За почистване от пепел по пода на горивната камера и стените, 
повърхностите на горивната камера е подходящо използването на 
обикновена четка среден размер.

Най ефективно и окончателно почистване се получава като се ползва 
специализирана прахосмукачка за почистване на камини, с контейнер. С 
нея е по удобно и подходящо да се отнеме пепелта от пепелника.
Липсата на почистване може да попречи на стартирането и 
нормалната, ефективна работа на камерата.
Стъклото се почиства много внимателно. То е издръжливо на 
температурни шокове, но е чувствително на механични въздействия –
удар, притискане и др. Забърсва се влажна кърпа или може да се измие 
с почистващи препарати и вода.
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Почистване на нагревните повърхности след 
горивната камера. Те не са  достъпни, затова 
почистването им се извършва с вграден 
механизъм. 
Това са две стъргалки и се процедира по 
следния начин:
Издърпват се вертикално нагоре и чрез 
движение нагоре и надолу, пет или шест пъти, 
се почистват повърхностите.

Почистване тавана на горивната камера.                
Детайл 1 се плъзга нагоре и изтегля напред.
Детайл 2 се повдига, плъзга се встрани и се 
изважда надолу.

С четка се почистват освободените нагревни 
повърхности - тавана на горивната камера.

Поставянето на детайлите е по обратен ред.

След края на сезона е задължително пълно и обхватно почистване.
Ако имате някакви затруднения, можете да се обърнете към фирмата.
Предварително изключете електрическото захранване на камерата – извадете щепсела от 
електрическия контакт.
Първо почистете с четка и прахосмукачка цялата горивна камера – стени, таван, под.
Извадете скарата. През отворите с прахосмукачка почистете събралата се пепел в пепелника.
Демонтира се димният вентилатор и се почиства вътре, както и подхода към него. 
Сглобяването е в обратен ред, като се работи старателно и прилежно.
Проверяват се всички уплътнения.
Задължително се почиства целия път на димните газове:
- Металните кюнци се демонтират за да се почистят.
- Коминът се почиства по цялата му дължина от най високата му част на покрива до най ниската –
специалният отвор за почистване.

МОНТАЖЪТ Е ИЗВЪРШЕН ОТ:

Фирма:......………………………………………………………………………………………………

Адрес:……………………………………………………………………………………………………

Монтажник:……………………………………………………..………………………………………

Системата е изпълнена в съответствие с изискванията за безопасна експлоатация.
Проведена е 72-часова проба в експлоатационни условия.

Монтажник:  ……………………………..............................................................................................................
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PELLET FIREBOX FOR BUILDING-IN
with water heat exchanger

KPW 24
INSTALLATION AND OPERATION MANUAL (PH2)

• Technical parameters 
• Descrip on
• General safety. Possible hazards.
• Standards and legisla on.
• Liability.
• Installa on.
• Instruc ons for use of graphic display.
• Cleaning and maintenance.
• Warranty and service.

TECHNICAL PARAMETERS

Total heat output ……………………..……………...............…… 24 kW 
Water hea ng output ……………..…………….................…. 18 kW 
Radia ng thermal power……………..……………...............… 6 kW 
Reduced total heat output……………………..................…. 10 kW 
5 power levels and automa c mode …..…………………… 
Flue gases temperature…………..…………………...............
Efficiency (ECE) …………..……………………..…………………..... from 90,7% to 93,5% 
Volume of water heat exchanger .…..…………………........ 30 l
Maximum working pressure ………..…………………........... 1,5 bar 
Power supply ……………………..……………………..……………… АС 230V 50Hz 
Complete electric power ………..…………………..............… 950W 
Working electric power to ……..…………………………………. 200W 
Ashpit volume ………..……………………..…………………......… 20 l
Fuel type - pellets ……………..………………….....……………… ∅∅ 6mm/30mm 
Pellet hopper capacity ………..…………………....……………… 73 l / 44 kg 
Pellet consump on on nom. power …………………………. 5,2 kg/h 
Pellet consump on on min. power …………................… 2,3 kg/h 
Weight ………………………………………………..………………….. 172 kg. 
Firebox body dimensions:
                                   Width ………………..…………………..…… 780 mm 
                                   Depth ………………..…………………..…... 750 mm
                                   Height ……..………………….................. 1200 mm
Diameter air combus on inlet…………..………………….. ∅∅ 50mm 

135°C
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EN

Diameter flue gas output ………………………………………...... ∅ 100mm
Flue gases mass flow……………………………………………………… 15,7 g/s
Draught of the chimney(±2Ра)…………………………………………
Menu in 11 languages: EN-IT-FR-ES-DE-PT-NL-GR-TR-RU-BG.
Weekly programming
Ac ve system for fuel -air
Op on for managing from external thermostat
Room temperature sensor
Safety sensors
IR Remote control

12 Ра 



DESCRIPTION

Pellet firebox "Prity KPW 24" is designed to meet the requirements for comfortable 
hea ng of your home.

The firebox works together with a constructed and connected to it water hea ng system 
(WHS), radiators, etc., with installed thermal power of up to 22 kW. WHS should be built by a 
specialized company in compliance with all local, na onal and European standards to ensure 
safety, func onality, comfort and aesthe cs.

For each premise that will be heated heat loss are calculated in advance, and according to 
it, the power of the radiator is selected.

In the camera of the firebox is designed and built- in a highly effec ve and economical 
circula ng pump of class A, with electricity consump on from 7W to maximum of 48W, which 
provides circula on of the coolant - water or water with added propylene glycol.

The fuel for the firebox is wood pellets ∅ 6mm/30mm - Class A1. Of par cular 
importance is the quality of the pellets. Irrespec ve of any cer ficate, some pellets show various 
defects while burning: more ash, they make cinder in the ash, have low efficiency and calorific 
value. It is not allowed the use of other fuels and waste.

The pellets are filled into the hopper and by auger dosing device is delivered in specially 
constructed steel pot for burning, according to the se ng of the controller.

Ini ally stockpiled in the pot pellets, a er star ng, are burnt upautoma cally by electric 
hea ng cartridges – lighters, which later are switched off by the programme.

Through the grate of the pot thecombus on airflows. It comes in a tube, mountedon the 
back of the firebox with the ability to suck air from outside the building.

The amount of intake air is measured and controlled by an electronic flow meter for air.
The fuel-air ac ve system compares the measured quantity of entering air to the 

necessary for quality combus on process in the respec ve mode air, and aligns it by controlling 
the speed of the flue fan. Thus there is provided quality combus on irrespec ve of the 
parameters of the chimney - length, height, air reac on, passability, flue draught, as well as of
the parameters of the pipeline, providing the necessary air. In extreme situa ons - complete 
blockage a er warning the firebox turns itself off. The ash as residue from burningof the fuel is 
collected in an ashpit, which has a volume of 20 liters. Flue gases are discharged into the 
chimney flue forced through an integrated fan. There is addi onal protec on realized with a
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pressostat set against a blocked, destroyed chimney, and then the opera on of the firebox is 
ceased.

The overall performance of the firebox is intelligently controlled by an integrated 
electronic unit - a specialized controller. It is programmed with all the opera onal and user 
se ngs for work. The firebox can also be controlled with infrared (IR) remote control.

In order to protect the health, life and property of the consumer, there are provided the 
necessary protec ons which can cease the opera on of the firebox at irregular and predictably
dangerous modes.

GENERAL SAFETY. TYPES OF RISKS 

A en on!
The use and handling of this device requires a minimum of acquired knowledge and 

skills.



All instruc ons that the manufacturer has provided should be an important and essen al 
part of these knowledge and skills, should be always available to the user and must be followed 
in order to be minimized or completely excluded all possible risks and dangerous consequences.

This device must not be used by children under 12 years and persons with reduced 
physical, sensory or mental abili es or lack of experience and knowledge unless they are 
supervised or instructed on the safe use of the appliance by a person responsible for their safety 
and they understand the dangers.

Children must not play with the appliance.
Cleaning and maintenance of the appliance must not be done by children without 

supervision.
You must be sure that the firebox is in a state that is safe both when it is working or not .
At longer non - working periods, when the firebox will not be used and also during non-

hea ng seasons, take preven ve security and safetymeasures:
The pellet storage hopper should be emp ed.
A thorough cleaning of the firebox must be done.
The camera must be turned off from the power supply by removing the plug and together 

with thecable are placed into the inner part of the firebox and are carefully strengthened.
The firebox and the whole WHS together with all its components must be secured against 

freezing. This is a compulsory requirement since designing and construc ng of the en re system 
of the firebox and WHS . If it happens for the set security condi ons to change – non-working 
mode at low temperature and other possible events, the WHS must be filled with a mixture of 
water and propylene glycol. Leaving the windows and exterior doors wide open at low
temperatures is very dangerous and there is a risk of freezing if WHS is full of water.

The firebox operates only at closed door of the combus on chamber!

Do not allow opening the door of the firebox when opera ng and at the presence of fire. 
This can be very dangerous.

The cover of the pellet hopper must be closed during the opera on of the firebox.
During opera on of the firebox some surfaces are heated to high temperatures and 

accidental and unauthorized touching may cause heat injuries.
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In non-working mode the appliance must be unplugged. Make sure that the appliance 
does not have any remaining power supply.

Any changes in the appliance are not allowed.
Only original spare parts must be used in need of replacement.
If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent 

or similar qualified person.

STANDARDS AND LEGISLATION

This firebox is made in order and complies with the following European standards:
BDS EN 14785, BDS EN 60335-1:2012, BDS EN60335-2-102:2006+A1, 
BDS EN 55014 -1:2007+A1:2009, BDS EN 61000-3-2:2006, BDS EN 61000 -3-3:2008,
BDS EN 55014 -2:1997+A1:2002+A2:2008, BDS EN 61000-4-4:2006+A1:2010, 
BDS EN 61000 -4-2:2009, BDS EN 61000 -4-5:2007, BDS EN 61000 -4-11:2006.

Installa on and opera on of the appliance must comply with all local, na onal and 
European standards.

RESPONSIBILITY

The manufacturer does not bear any direct or indirect, civil or criminal liability for:
• Failure to follow instruc ons.
• Failure to follow normal safety rules.



• Improper opera on of the unit.
• Poor maintenance.
• Installa on in non-compliance with the norms in the country.
• Modifica ons and repairs, which are not regulated or approved by the manufacturer.
•Use of non-original spare parts.
• Excep onal events. Force majeure.

INSTALLATION

The firebox is suitable to be placed in the largest central room of the home.
The firebox is designed for building - in into a specially built wall or an exis ng one which 

is suitable for this purpose.
When installing and implemen ng the construc on a necessary distance for convenient 

opera on, maintenance, cleaning should be provided. Behind the firebox there should be a 
passage of a minimum of 70 cm for filling of pellets in the hopper and maintaining.

When building a decora ve wall (panel), it should be considered its contact with heated 
to high temperatures parts of the firebox. These are the places around the door frame and over 
the water jacket. Therefore the materials for building the construc on must be fire proofed, must
not change their strength quali es, their surfaces and their color must not change at high 
temperatures. Around the door frame there should beprovided a distance of 5 mm for thermal 
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expansions. All other distances from the camera to the non-flammable building construc on for 
which there are not any further requirements, should be no smaller than 5 cm.

It must be ensured that electrical equipment and wiring, cables, connectors will be 
steadily protected against accidental contact when maintaining and opera ng the camera. It is 
par cularly important that it is out of reach for children.

The specific loca on is selected so that the following requirements are met:
• The floor where the firebox is placed must have the necessarybearing strength.

Only for the firebox that is loaded with pellets and water there must be provided
not less than 250 kg.

• C lose proximity to a chimney.
• Convenience for building func onal, compact and aesthe c water hea ng system 

(pipes, radiators and other elements).
• Ability to provide outside air.
• Proper placement and orienta on so that it is combined with the rest of the

furniture and for observa on of the burning fire.
• It is not recommended installa on of the firebox in a bedroom or nursery.

FIRE SAFETY DISTANCES

Fire safety requirements are mandatory:
• The minimum distance in front of the firebox must be 100 cm.
• Using insula on and fireproof stand for the firebox if the floor is flammable.
• Do not place any combus ble objects near to 0.5 meters around the firebox.
• When connec ng the firebox to a chimney there should be ensured consistency, 

strength of a achment and preven ng fire risks.
• In case of fire, especially in the chimney, but not only, immediately turn off the

firebox in order to stop the power supply by unplugging from the socket and 
according to the necessity in the case, call a fire brigade.



MOUNTING TO A CHIMNEY

The exhaust flow from the stove is taken into the chimney by a metal exhaust pipe. When 
installing the exhaust pipemust ensure consistency and security against demoli on.

The usage of a shared chimney is prohibited. The chimney must be separate and no other 
appliances, even those that are not in use, must be connected to it.

In mul family buildings shared chimneys are possible, designed and built with a special 
building structure, which are intended for use by more than one appliance. In that case, you need 
to know with certainty that the condi on of this chimney is good and exhaust fume from the 
stove cannot pass from the chimney into other premises.

T emporary, permanent, spare, etc. outlets are NOT ALLOWED except ghtly and 
securely closed cleaning outlet, below the level of connec ng the fireplace. 
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The fireplace has to be provided with a supply of air necessary to ensure normal 
combus on and clean ambient atmosphere.

The combus on air enters from outside the building and through the shortest possible 
way is connected to a PVC pipe ∅50 mm, mounted on the back side of the fireplace. If it turns 
out that the length is more than 2 bends, it is advisable that a PVC pipe with bigger diameter 
should be used.

The receiving opening from outside must be adequately protected against clogging, 
ingress of water or any other objects. The air must be able to pass freely through the air funnel to 
the fireplace.

In the room where the firebox is installed, there are not allowed any system that sucks air 
from the room, which would impede the normal opera on of the fireplace. Such system (fan for
discharge air, absorber, etc.) would create dilu on of the air in the room. As a result, it is 
possible that exhaust fumeswill return back into the room, and this is not only undesirable, but 
also harmful and hazardous to your health.

Compliance with the instruc ons is mandatory in order to ensure your safety.

JOINING OF THE FIREBOX TO THE WHS

To the firebox has to be built and connected a water hea ng system -WHS, radiators and 
others, with installed thermal power of up to 22 kW.

The firebox func ons only together with the built and connected water hea ng system, 
which is built by a specialized company in compliance with all local, na onal and European 
standards in order to ensure the func onality, comfort and aesthe cs.

INFORMATION AND INSTRUCTIONS
The built-in pump is electrically connected and is controlled by the controller. It is 

mounted mechanically – the threaded connec ons are with no seals. Their sealing with suitable 
materials is carried out when installing by installa on companies. At the pump inlet filter is 
installed with two ball valves, externally. In the filter the cooled water from the radiators is 
flowing back . The built WHS need to be able to drain out the coolant (water) from the system at 
the lowest part. WHS can be closed with a closed membrane expansion tank. It is obligatory 
installa on of a safety valve which prevents pressure increase in the installa on (and firebox)
over 2 bar (0,2 MPa).

INCOMING EXTERNAL AIR



It is not allowed to install shut-off valve between the firebox outlet and the inlet for hot 
waterof WHS. The connec on between the firebox and the expansion tank is direct, without any 
valves. When building a WHS, there should be provided automa c ven ng (self-ven ng) of the
system. During work mode, it is not planned and it is not allowed in any way the complete 
exclusion of all heaters.

Features and se ngs of pump GRUNDFOS UPS2 25-40/60:
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The circulating pump UPS2 of Grundfos, Denmark is a 2015 model. It is the most 
modern and efficient, with electronic control and op on for choosing of the most suitable mode,
corresponding to EUP 2015 Energy Efficiency Direc ve (EEI <0.23). You can choose suitable
maximum pressure between 4m, 5m or 6m. The default is set at 6m, given the serious power of 
the fireplace and the unknown parameters of the installa on.

Flow, Qmax: 3,4 m3/h ; Head, Hmax: 6 m ; Power: 7-48 W; Ingress Protec on: IP 44.

PREPARING FOR INITIAL FIRING UP

Ensure ven la on of the room. During the ini al firing up a typical smell occurs due to 
the ini al working hea ng of the painted with a heat resistant paint details.

A er finishing all the moun ng works, make sure you have read and are familiar with all 
instruc ons in the manual for the firebox.

The firebox must be connected to the electrical circuit of 230V 50Hz via plug and socket 
type "Schuko" and a three-wire electrical cord with grounding /earth lead. The safety clearance 
must be checked and established with certainty.

The room temperature sensor must be placed outside the firebox body for correct 
measurement.

The available se ngs of the display-panel should be checked and if adjustments are 
needed, they should be done. Check the reading on the clock and the calendar.

WHS must be filled and air-free. The radiators must be with open valves.
It is loaded with sufficient amount of pellets in the hopper by simply opening the hood.

The firebox works only with permanently closed hood. It is allowed short opening only for pellet 
loading. It is allowed pre-loading of pellets un l they appear on the grid and then loading is 
stopped. The firebox is ready to start.

FIRING UP AND SHUTTING DOWN THE FIREBOX.
Firing (or shu ng down) the firebox is achieved by pressing for 2 sec. the Control Knob.

INSTRUCTIONS FOR USE OF THE GRAPHIC DISPLAY panel

Descrip on of the control panel.
The control panel contains:
Graphic display divided into fields (Fig. 1). In these zones on a selected by the user one out of 
eleven possible languages appears as normal text and symbols thenecessary informa on.
Possible language choice:
IT EN FR ES DE PT NL GR TR RU BG
Control bu on: By turning you can move from field to field. By pressing you can select the 
highlighted field. By turning again you can make a choice or to change work mode or a
parameter. By subsequent pressing, with confirma on you can exit from the field.
Bu on Esc : A bu on to exit the submenu. It returns to the previous screen.
Reset bu on (Reset) : He serves to restart the system. This may needed a er a long period 
(several months) without electrical power. It is located in a small hole in the upper le  part of the 
panel.
IR receiver of the remote control – a small window in the le .



* *

* *

RESET 

OFF

FIRING_UP

FIRED UP

SHUTTING_DOWN

ALARM

CLEANING

Fig. 1. Descrip on of the display fields. Fig. 2. Field 17.

1. Reset icon.
2. Symbol of mode ECO STOP.
3. Mode "Chrono" - programmed on/off.
4. SLEEP icon.
5. Weekday, short.
6. Real Time Clock.
7. "Warning" icon.
8. Temperature. Shi s T° in the room and T° of water.
9. "Room" and "water" to the respec ve displayed temperature.
10. Fire/Temperature.
11. Mode menu field.
12. Menu field.
13. * water symbol "H2O".
14. * Informa on menu "INFO".
15. A rectangular symbol for Power Level in manual mode or temperature in AUTO mode.
16. Manual "MANU" or automa c "AUTO" mode.
17. On the le , a status icon for the firebox in the moment as technological regime. See Fig. 2. 
On the right - addi onal informa on about the displayed mode.
18. * Temperature of the water. For example, H70 °C.
19. * Menu which gives detailed informa on on parameters and measured values of the 
parameters for the par cular mode.
* Displayed by turning the bu on to the right.
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MENU Main menu

Water emp By pressing and turning the bu on you can set the water temperature from 
50 to 85°C. A subsequent press of the on con rms the selected 
temperature.

Day It is updated with the indica on on the calendar and the clock.
Chrono Mode "Chrono".
Sleep It is displayed in the "MENU" and can be used only if the camera is 

working. It sets the  to turn o  autom cally. On the display in zone 4 
Sleep icon appears.

Info. See Inform on menu “INFO”.
S ngs :

Language Bulgarian (BG) and 10 more languages.
IT -EN -FR -ES -DE -PT -NL -GR -TR -RU -BG.

Eco O /On can be used only if the rebox is in Auto mode. In manual mode it 
is possible to use only if the "thermostat"op on is ac ve. The rebox
automa cally lightens and stops at selected e intervals while 
monitoring the temperature of the room.

Back Light 200 s. There can be chosen di erent e dura on of the backlight of the 
display - from 0 to 1200 s.

Remote Control On/O .
°C Selected unit for temperature measurement.
Combus on Recipes:
Pellets Recipe for dispensing the pellets. They can be reduced by up to 10 units, 

or increased by up to 10 units. One unit corresponds to 2.5%. It can be 
used with many di erent pellets.

Air In the same way the required air for combus on can be changed.
Charge pellet O  / On appears in the menu only if the stove is OFF .

By pressing the knob the charge pellet may be energized (ON) or de-
energized (OFF ). If the on Esc is pressed, the previous screen is 
restored and the fun on is stopped. It is used to load i ally the Pellet 
Feeder with pellets  loading of pellets into an empty bunker. When 
the Pellet Feederis empty, the ring up will fail.

20

Cleaning he replace i cleaned f h with blowin ir nd th ue fan
accelerates t full peed.

Start pump. It is used er comple on of the installa on before the lightening. It helps 
to be er loading and air freeing the installa on.

echnical enu. Not used by the user.
Informa on menu "INFO
A er the informa on about the codes of the equipment there follows:
Fun onin im (h). Time in hours during which the rebox has worked with accumula on.
Service im (h). A number of hours are set according to a programme er the 
accumula on of which, the rebox requires servicing by an authorized service company. A
warning note disappears er rese ng these hours by the company technician.
Extractor Rpm. Flue fan speed (rpm). Actually measured rpm.
Measured Air lpm.
Fume temperature. (°C) Measured temperature of the ue gases.
Pellet Feede im (s). Dura on of working e of the Pellet Feeder per cycle in seconds.
MODE.

MANU - manual mode, in which you can choose one of ve power levels. Grade 1 is opera ng 
at minimum capacity. Level 5 is working at maximum capacity. Under the FIRE sign in zone 15 
appears a rectangular symbol lled according to the power and in zone 17 on the right and er 
PL is shown the power degree.

Temperature of the water 50 to 70°C.

r



AUTO - automa c mode. In zone 15 appears TEMP sign, and underneath it, the set room 
temperature from 5 to 40 °C
Working with a thermostat.
The firebox can work in a mode, managed by an addi onal external thermostat.
For this purpose you need to install a thermostat at a suitable place in the desired room. The 
"thermostat" which can be found in the "Technical menu" should be ac vated. The access to this 
menu is permi ed only with a password.
When used (in AUTO mode) in zone 15 instead of the set temperature will appear the condi on 
of the contact system of the thermostat "On" or "Off" as the opera on and se ng the desired 
temperature is now done through the thermostat.
"Chrono" func on.
The "Chrono" func on allows the user to adjust six different intervals of On/Off. Each interval, 
several of them, and all 6, may be turned onfor one or more days during the week, in order to 
provide the user with fairly flexible weekly schedule, which can be easily configured to meet any 
requirement.
ALARMS
The condi on and opera on of the firebox is constantly controlled by the Controller. If there any 
changes which are not correct as a mode and condi on, but are not emergency ones, in field 7
appears the sign - A warning and note that gives specific informa on. According to the
informa on, measures are taken for ge ng out of this state.
Possible warnings anomalies:
Faulty air sensor. Airflow Sensor Failure.
Door open.
Air Temp. Sensor Failure.
Water temperature Sensor Failure.
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If the state is such that the firebox cannot con nue its work because of any dangers, then the 
firebox enters into a state of emergency and immediately ceases its work. This occurs 
subsequently a er the warning if you have not taken the necessary ac ons according to the 
informa on for it, or if there have been rapid and excessive changes in the state modes and 
parameters. In the following table (Fig. 4 ) there are described the alarm codes, their names and 
relevant informa on with recommenda ons.

Code Alarm type Alarm type
A01 Igni on Failed Clean Brazier and Restart 
A02 Flame Shut Down Fill Pellet Tank 
A03 Pellet Tank Over -Temperature See Instruc on Manual 
A04 Fumes Over-Temperature See Instruc on Manual 
A05 Fumes Pressure Switch Alarm Remove a Possible Obstruc on 
A06 Combus on Airflow Alarm Check Brazier Cleaning/Air Intake/Chimney 
A07 Door Open Check if Door is Locked 
A08 Fumes Extractor Error Call Assistance 
A09 Fumes Temp. Sensor Error Call Assistance 
A10 Pellet Igniter Error Call Assistance 
A11 Pellet Feeder Error Call Assistance 
A18 * Water Tank Over-Temperature See Instruc on Manual 

Fig. 4 – Alarms list
* There is a three-level defense.
Upon raising the temperature of the water and reaching a temperature with 5 °C lower than the 
set water temperature, the controller reduces the power, even to the minimum, in order to control 
the temperature rise.
If there is insufficient consump on of heat and temperature increase con nues further, the 
firebox will switch itself off.



For security reasons, there is one more level of protec on - if the firebox has s ll con nued to 
work on reaching 95°C, there is a built - in thermostat switch that turns off the firebox. Then an 
alarm indica on appears.
If incidental event happens, in field17 (see Fig.1 and Fig.2) an emergency icon appears. In the 
center of the display on the top line there is displayed the alarm code and the type of alarm, and 
in the lowerline - informa on and advice.
When pressing the control bu on for more than 2 seconds, the controller starts checking and 
there is displayed: "Controll ing ..." . A er wai ng for verifica on, if the emergency event no 
longer exists, the alarm is canceled.

REMOTE CONTROL

The panel embeds the receiving device for the IR remote control.
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Fig. 5 – IR Remote Control

The remote control commands are executed only if the START screen or the selec on screen are 
displayed.
Power level se ng is applied only a er the heater has been successfully fired up and if the ECO 
mode is disabled.

CLEANING AND MAINTENANCE
Before performing any maintenance or cleaning of the firebox, take the following 

precau ons:
• Be sure that all parts of the firebox are cold.
• Be sure that the ash is completely cold.
• Make sure the plug is removed from the socket to avoid accidental contact.
Carefully follow the instruc ons for cleaning. Failure to follow these instruc ons could 

cause problems with the firebox work. When cleaning, use protec ve 
gloves.

For cleaning of ash on the floor of the combus on chamber and 
the wall surfaces of the combus on chamber it is suitable to use a 
conven onal brush of medium size.

The most effec ve and final cleaning is obtained by using a 
specialized vacuum cleaner for fireplace cleaning with container. It is 
more convenient and appropriate for taking the ashes off the ashtray. 
Lack of cleaning can prevent the start-up and normal, efficient 
opera on of the firebox.

The glass is cleaned very carefully. It is resistant to temperature shocks, but is sensi ve to 
mechanical effects - shock, compression, etc. You can wipe it with a moist cloth or wash it with 
detergent and water.

.



Cleaning of hea ng surfaces a er the combus on chamber. They are not accessible, so 
cleaning is done with built-in mechanism.

These are two scrapers and it should be proceeded as follows: They are withdrawn 
ver cally by moving up and down five or six mes, the surfaces are cleaned.
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Cleaning the ceiling of the combus on chamber.
Detail 1 should be slid up and pulled forward.
Detail 2 should be li ed, glided sideway and taken out downwards.
With a brush you can clean the exempt hea ng surfaces - the ceiling of the combus on 

chamber.
Pu ng the details back is in reverse order.

Seasonal cleaning and maintenance.
A er the season it is necessarily complete and comprehensive cleaning.
If you have any difficul es, you can contact the company.
Pre-disconnect the power supply of the firebox –unplug it from the electrical socket.
First scrub and vacuum the en re combus on chamber -walls, ceiling, floor.
Remove the rack. Through the openings clean with a vacuum cleaner all the ash in the ashtray.
Dismantle the flue fan and clean it inside, as well as the approach to it.
Assembling is in reverse order, working thoroughly and diligently.
Check all seals.
It must be cleaned all the passage of the flue gases:
- The metal chimney is removed for cleaning.
- The chimney is cleaned along its en re length from the top part of the roof to the lowest – the 
special cleaning aperture.

INSTALLATION IS CARRIED OUT BY:

Company:…………………………………………………………………………………………

Address:.…………………………………………………………………..………………………

Installer:……………………………………………………………………………………………
The firebox is installed in accordance with the requirements for safe opera on.
A test was carried out in opera ng condi ons.

Installer:  ……………………………..............................................................
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WARRANTY CARD
The warranty period is 36 /thirty six/ months from the day of the sale provided that all 

requirements for proper transport, installa on and opera on are met.

To remove any defects the firebox should be returned to the dealer from whom it was 
purchased or directly to the manufacturer. The warranty card must be presented as well.

The producer company allows all claims, except in cases where:

• there is a broken glass;
• the requirements for installa on and opera on described in this manual are not 

met;
• there are any defects that have occurred while transported

CAUTION!

This warranty is valid only if the warranty card is completed and signed legibly in ink or 
pen and sealed.

The retailer is responsible for the lack of conformity of products covered by the contract 
for sale under the guarantee of Art. 112 -115 of the CPA.

Transport costs are at customer’s expenses.

Manufacturer: Prity 95 Ltd., 33 M. Raikovich Str., Lyaskovets, Bulgaria

The stove is given to the buyer in good working condi on:

……………………………………………………………………………………………......
/ Full name of the buyer /

Address…………………………………………………………………………………....…

by company…………………………………………………………………………………

town……………………………………………………………………………….....……….

Invoice №……………………..from………………………………………………...….
/ selling date /

BUYER……………………………………….. SELLER ......................................
/signature / / signature and seal /

READ, SAVE AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS OF THE MANUFACTURER! 



The stove is given to the buyer in good working condi on:

……………………………………………………………………………………………......
/ Full name of the buyer /

Address…………………………………………………………………………………....…

by company…………………………………………………………………………………

town……………………………………………………………………………….....……….

Invoice №……………………..from………………………………………………...….
/ selling date /

BUYER……………………………………….. SELLER ......................................
/signature / / signature and seal /

READ, SAVE AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS OF THE 
MANUFACTURER!
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