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ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
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            В начало калориферните печки тип “Булерян” са били 

разработени от канадските дървосекачи в заснежените канадски 

гори, преди повече от 30 години. Те са се стремили максимално 

бързо и ефективно да изгорят дърветата, за да затоплят домове си. 

Тези печки на дърва с право се считат за икона на всички 

печки на дърва. Калориферните печки “Булерян” са били 

бестселър на всички европейски пазари, със своята огромна 

възможност за въздушна конвекция и безгрешен дизайн, до 

появяването на печките ново поколение “CANADA”. 

Нашата компания иска да създаде нещо иновационно, като в 

същото време да съхрани всички преимущества на печката 

“Булерян”, доказани в продължение на десетилетия.  

В резултат на труда на специалистите от нашата компания е 

разработена и внедрена в производство - новата печка “Canada”, 

която освен че е наследила всички положителни качества на 

марката, е и разширила своите възможности. 

В калориферната печка “CANADA” е използван патентования 

принцип за сглобяване на тръби с У - образна форма за 

увеличаване на разстоянието, през което преминава въздуха. Това 

позволява значително (повече от 20%) да се повиши ефективността 

на циркулацията на въздушните маси през тях. Тези тръби 

фактически оформят тялото на горивната камера. Такава 

конструкция позволява  движещия се въдух да се доближи 

максимано близо до източника на топлина, а следователно 

увеличава скоростта на затоплянето на въздуха и подобрява 

конвекцията в дома Ви. Вашият дом ще се загрее значително по - 

бързо и качествено. 
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Една от нашите главни задачи е била разширението на 

функционалността на нашите печки и най-важната стъпка в тази 

насока е разработката  на плоска повърхност за готвене. Можете 

да ги използвате: 

 - За приготвяне на храна; 

 - За (до)изсушаване на дърва; 

 - За сушене на специални дрехи и обувки; 

 - По ваш избор. 

Нашата повърхност за готвене може да бъде направена от: 

 - От стомана; 

 - От чугун; 

 - С дупка за всякакъв капацитет; 

 - С няколко дупки с различен диаметър. 

Нов, елегантен дизайн, високо качество и разширени 

възможности. Нашите печки са способни да привлекат погледите и 

на най - взискателните клиенти. 

Ръководството за експлоатация се отнася за всички шест 

модела на калориферната печка “Canada”, предназначена за 

отопления на къщи, служебни, производствени помещения, 

оранжерии и строителни здания съгласно «Приложение 15 

задължение СНиП 2.04.05-91. Отопление, вентилация и 

климатизация» с изключение на помещенията от категории A, B, 

C, в които не се прилага затопляне с печка. 

Калориферната печка с марка “Canada” - печка с 
непрекъснато и обемно действие, работеща с дърва и техните 
отпадъци и позволяваща да се отопляват помещения с помощта на 
въздуховодите преминаващи през тях. Размерите на печките 
варират според топлинната им мощност. 
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Преимущество:  

 

У - образната форма на печката е разработена и избрана, 

основавайки се на многогодишни опити на световни 

производители на печки за твърдо гориво. Тази форма позволява 

значително да се повиши качеството на изгаряне на дървата и 

съответно да понижи образуването на пепел, следователно на Вас 

ще ви се наложи по - рядко да чистите печката. 

 

Но това не са всички наши иновации за Вас! 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Калориферната печка “CANADA” се явява високоефективен 

отоплителен уред и има шест размера с максимална топлинна 

мощност от 6 до 40 кВт. Печките могат да отопляват помещения с 

размери от 100м3 до 1200м3. Основен режим на работа - тлеещо 

горене, режимът на работа се задава и от потребителя и зависи от 

величината и  скоростта на достигане на желаната температура в 

отопляемото помещение. Нагретият въздух равномерно се 

разпределя в отопляемото помещение. 

 
ВНИМАНИЕ! Преди да пристъпите към монтаж и експлоатация на 

печка “CANADA” е необходимо да се запознаете с ръковдството по 
експлоатация. 

 
ВНИМАНИЕ! Фирмата - производител не носи отговорност за 

неспазване на правилата за монтаж и експлоатация на печката, както и 
правилата за пожарна безопасност в отопляемото помещение, при  
използването на печката за производствени цели. 

 

За правилния избор на типа печка използвайте таблицата: 
 

Температура на въздуха в 

помещението,  градуси *С 

Мощност, необходима за нагряването на 1м𝟑 до 20*С, Вт 

Помещение с добра 

топлоизолация 
Помещение с умерена 

топлоизолация 

Затворено 

помещение, без 

топлоизолация 
- 10 ~20 ~24 ~36 
- 15 ~24 ~28 ~42 
- 20 ~28 ~32 ~48 
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2. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Основните технически характеристики на калориферна печка   
«CANADA» са приведени в таблица 1. 

 
Таблица 1. Класическо ползване (модел Classic) 

ПАРАМЕТРИ Тип 00 Тип 01 Тип 02 Тип 03 Тип 04 Тип 05 

Височина, мм 680 810 845 895 960 960 

Широчина, мм 500 560 590 640 725 725 

Дължина, мм 695 810 970 1120 1290 1440 

Тегло, кг 67 97 132 169 212 240 

V помещение, м3* 100 200 400 700 1000 1200 

КПД, % 75 75 75 75 75 75 

P мaкс., кВт 6,0 11,0 18,0 27,0 35,0 41,0 

P раб, кВт 2,6 4,7 8,0 12,0 15,0 18,0 

V печка, л 40 50 100 150 200 240 

D комин, мм 120 120 150 150 180 180 

H комин, м** > 5 > 6 > 7 > 7 > 7 > 7 

D печка, мм 270 270 310 350 380 380 

L дървета, м 0,33 0,45 0,6 0,75 0,9 1,0 

Количество тръби * D тръби, мм 7 * 60 7 * 75 9 * 75 11 * 75 13 * 75 15 * 75 

Скорост на нагряване на въздуха, 

м3/мин. 
4,5 9,0 18,0 27,0 45,0 54,0 
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Тегло една порция дърва, кг 8,0 12,0 20,0 32,0 40,0 48,0 

Разход дърва, м3/мес*** 1,3 1,9 3,2 4,8 6,1 7,2 

Време на работа с 1 порц. дърва > 4 > 6 > 8 > 8 > 8 > 8 

 
 
Таблица 2.  Иновационно изпълнение с многофункционална повърхност за готвене 

ПАРАМЕТРИ Тип 00 Тип 01 Тип 02 Тип 03 

Височина, мм 550 630 685 760 

Широчина, мм 480 535 630 630 

Дължина, мм 730 810 1005 1160 

Тегло, кг 72 105 135 175 

V помещение, м3* 125 250 500 850 

КПД, % 75 75 75 75 

P мaкс., кВт 6,0 11,0 18,0 27,0 

P раб, кВт 2,6 4,7 8,0 12,0 

V печка, л 40 50 100 150 

D комин, мм 120 120 150 150 

H комин, м** > 5 > 6 > 7 > 7 

D печка, мм 270 270 310 350 
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L дървета, м 0,33 0,45 0,6 0,75 

Количество тръби * D тръби, мм 7 * 60 7 * 75 9 * 75 11 * 75 

Скорост на нагряване на въздуха, м3/мин 4,5 9,0 18,0 27,0 

Тегло една порция дърва, кг 8,0 12,0 20,0 32,0 

Разход дърва, м3/мес*** 1,3 1,9 3,2 4,8 

Време на работа с 1 порц. дърва > 4 > 6 > 8 > 8 

 
* - обемът на отопляемото помещение  зависи от топлоизолацията, желаната 

температура и формата на  помещението; 
** - минимално допустимата височина на комина, но не по-малко от 0,5 м от  най-

високата част на билото; 
*** - разход на дърва за месец при 24 часа работа на печката /зависи от режима на 

горене и качеството на горивото/. 

 

3. ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ 
 

3.1.  Калориферната печка “CANADA” представлява 
двукамерен отоплителен уред, в който с метода на тлеещото 
горене, протича изгаряне на гориво. Газовете от печката, които се 
образуват в долната камера (поз.8, карт.1), отиват в горната камера 
(поз.6, карт.1), където се доизгарят благодарение на влизане в 
камерата през специални инжектори на топъл въздух от 
отопляемото помещение. 
        3.2. Тялото на печката е обвито с топлообменни тръби (поз.4, 
карт.1), образувайки ефективен топлообмен. Студеният въздух от 
помещението, което се отоплява, влиза през долните тръби на 
печката, а през горните се връща в помещението, нагрят до 80 - 
120 градуса (с режим на тлеещо горене). В режим на интензивно 
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горене, температурата на нагрятия въздух може да достигне 350 
градуса. 
Преградата (поз.10, карт.1), разделяща долната и горната камера, 
също спомага за достигане на оптимална температура до горните 
краища на топлобменните тръби. Тази конструкция позволява 
максимално използване на енергията на горивото. 

3.3. Зареждането с гориво се извършва през вратата (поз.2, 
карт.1), която е с достатъчно големи размери, което позволява 
зареждането с голямо количество дърва. 
        3.4. На вратата за зареждане е разположен регулатор за 
мощността (поз.2, карт.1), с помощта на който може да регулирате 
интинзивността на изгарянето на гориво. Режимът за доизгаряне 
на газове, отделени от горивото, се установява от регулатор - 
газификатор (поз.9, карт.1). Регулатор - газификаторът има изрязан 
сектор, равен на диаметъра на отвора, за да се изключи 
възможността за контакт с въглероден окис в отопляемата стая. 

3.5. Голямата врата за зареждане и големият обем на печката 

позволяват да се използва гориво в големи количества.   

 
Картинка 1 
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ВНИМАНИЕ! Режимът на интензивно горене не е основен 
режим на работа на печката и не се препоръчва да се използва 
постоянно, тъй като в този случай се понижава срока на 
службата на изделието и боята няма да се запази дълго. 
 

 

4. МОНТАЖ 

 

При въвеждането на печката в експлоатация,  е нужно да 
проследите следните технически и противопожарни изискавния: 

4.1. За жилищни и административни помещения, печката се 
поставя при брой етажи, не по-малко от 2-ри и пребиваване на не 
по-малко от 25 човека. 

4.2. В училища, градини, лечебно-профилактични 
учреждения, клубове, хотели и домове за отдих, е нужно печката 
да се монтира така, че да е около прозорец, който се отваря, за да 
се проветри. Печката е нужно да се постави близо до вътрешни 
стени и прегради. 

4.3. Мястото за поставяне на печката, следва да бъде 
избрано, така че да достигнете най-голяма ефективност на 
затоплянето на помещението, но и да имате свободен достъп до 
нея, за да я наблюдавате и почиствате.  

4.4. Печката трябва да се постави върху незапалима основа на 
височина 100 - 200 мм, както е показано на картина 2. 

4.5. При монтажа на печката върху дървен под, е нужно 

основата под печката да е направена от 4 реда легнали тухли. 
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Картинка 2. 

 

4.6. Подът от запалим материал трябва да се защити, на 

мястото под вратата с метален лист 700х500 мм, който да се 

разположи с дългата страна под печката. 

4.7. Разстоянието от печката до дървена стена, трябва да 
бъде не по-малко 0,7 м., (вижте карт.3 и карт.4).  
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Картинка 3. 

 
                                                Картинка 4. 
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4.8. При използването на печката за затопляне на складови 
помещения, разстоянието от продуктите, стилажите, шкафовете и 
другото оборудване, трябва да е не по-малко от 1,25 м. 
 

 

 
Картинка 5. 
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4.9.   Височината на тръбата за комина за отходни газове 
трябва да е не по-малка от указаното в табица 1, (вижте карт.6). 
 

 
Картинка 6. 

 
 

4.10. При използването на стоманен комин е нужно да 
обърнете внимание на следните условия:   

 разстоянието от дървена, неизмазана повърхност, да е не 
по - малко от 1м. - без топлоизолационната тръба; не по-
малко от 0,25 м. 

 с топлоизолационна тръба, която не допуска да се повиши 
температурата на външната повърхност, повече от 90 
градуса, (вижте карт.7 и карт.8).  
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Картинка 7. 

 

 

 
Картинка 8. 
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 металните димоотводи могат да бъдат прекарвани през 
различни повърхности при положение, че се направи 
термоизолация с дебелина не по-малка от 0,51 м., (вижте 
карт.9). 

 при извеждането на комина през прозорец, в отвора е 
нужно да има поставена стоманена плоча най - малко три 
пъти диаметъра на комина. 
Тръбата, която излиза през прозореца, е нужно да е на 
разстояние по-голямо от 1 м. 

 

 
          Картинка 9.                                                Картинка 10. 

- краят на тръбите на комина трябва да е на разстояние не по - 
малко от 0,7 м. от стената и да завършват към комина с височина 
не по - малка от 0,5 м., (карт.6). Участъците от комина, намиращи 
се извън отопляемата стая, трябва да са топлоизолирани. В 
противен случай, образуваният конденз ще запуши комина. 
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5. ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
 

ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НЕ ДОПУСКАЙТЕ: 
 

- да се зарежда от малки деца; 
- да поставяте запалими вещества, горива и други и 

материали директно до отвора на печката; 
-  да съхранявате не загасени въглени и пепел в метален съд, 

сложен на дървен под или запалима поставка; 
- да сушите на печката дрехи, дърва и други запалими 

предмети и материали; 
- да използвате за разпалване леснозапалими течности – 

масло и газ; 
- да използвате дървета, които са по-големи от дължината 

посочена за размерите на печката; 
          -  да използвате вентилационни и газови канали вместо 
комин; 

- да слагате в горивната камера гориво, превишаващо 
посоченото количество. 

 

                      6. ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ 
 

   6.1. Печката може да се транспортира с всякакъв транспорт, в 
съответствие с правилата, за този вид транспорт. 
   6.2. Печката може да се съхранява в складови помещения.  
   6.3. Складовите помещения трябва да са оборудвани с 
пожарогасителни средства. 
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7. ГАРАНЦИЯ 

 
        7.1. Производителят гарантира нормалната работа на печката,  
нейното съответствие с параметрите и изискванията на 
техническата документация, ако потребителят спазва правилата за 
работа, транспорт и складиране, установени условия и 
експлоатационни  документи. 

7.2.  Гаранционният срок на експлоатация е 12 месеца. 
Началото на гаранционния срок се брои от деня на продажба. 

- тръбата от комина трябва да е на не по-малко от 0,5 м. от 
тавана. 

-  тръбите за комина трябва да са вертикални или наклонени. 
Допуска се отклонение от вертикала до 30 градуса; наклонените 
участъци трябва да бъдат гладки, с постоянно сечение не по-малко 
от площта на напречното сечение на вертикалните части. 

При монтаж, хоризонтални участъци на комина, не се 
препоръчват. Изключение се допуска при хоризонтални участъци в 
непосредствена близост от печката, с дължина не повече от 80 см. 
Наличие на участъци от комина, с дори незначително отклонение 
от ъгъла на наклон, би нарушило работоспособността на печката. 
 

8. ПОСТАВЯНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
 

1. Преди да запалите печката, отворете напълно двете клапи. 
2.  Сложете хартия и малки дърва (разпалки) и запалете 

печката. Когато печката се разгори, затворете вратичката. 
3.  5-10 минути след запалването, затворете задната клапа на 

регулатора, а предната оставете на работен режим. При напълно 
закрита задна и минимално открита предна - КПД на печката ще 
бъде най-голямо. 

4.  Необходимата интензивност на горене, се постига с 
изменяне на положението на двете клапи. 
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5.  Определянето на ъгъла на клапите, става посредством 
проба и зависи от качеството на комина и горивото. 
 
ВНИМАНИЕ!  НЕ ТРЯБВА ДА ДОБАВЯТЕ ГОРИВО ПРИ ЗАТВОРЕНА КЛАПА НА 
КОМИНА И ЗАТВОРЕНА КЛАПА НА ПРЕДНИЯ РЕГУЛАТОР. 

 
 

 
Картинка 11. 

 

9. ДОБАВЯНЕ НА ГОРИВО И МАХАНЕ НА ПЕПЕЛ 
 

1) Преди да добавите гориво, сложете печката в режим на 
интензивно горене, нужно е регулатора да е напълно открит; 

2) След това отворете вратичката, добавете гориво, затворете 
вратичката, сложете регулатора в първоначална позиция; 

3) Преди да махнете пепелта е нужно пълно изгаряне; 
4) Не трябва да махате напълно пепелта, нужно е да оставите 

слой пепел с височина 5 см.; 
5) Ако “CANADA” не работи добре, което понякога се случва 

във вилите, то тя няма достатъчно тяга и е нужно да я проверите; 
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6) Изгорете хартия при затворена задна клапа. Ако димът не 
отива в комина, то няма тяга; 

7) Необходимо е да отворите люка за почистване или 
тройника и да се изгори вътре хартия, предварително сложете 
разпалки; 

8) Така като се появи тяга, затворете люка и запалете 
разпалките. Ако коминът е тухлен, методът с хартията се повтаря 
няколко пъти. 

 
Възможни неизправности и начин на отстраняване. 

Неизправности. 

Външни проявления. 
Причини: 

Начин на отстраняване 

: 
1. Печката не се 

разпалва, дими, няма 

тяга. 

Запушен комин. Използване на 

преохладен комин. 
Почистете комина. 

Възбудете сцеплението 

като изгорите хартия и 

стружки. 
2.Трудно се разпалва, 

дими. 
Недостатъчно въздух за горене, 

плътно затворени врати и 

прозорци. Отслабването на 

сцепление поради изтичане на 

въздух през пукнатини и 

почистване на вратата на 

комина. Коминът е задръстен 

със сажди и пепел. 

Отворете вратичката. 

Проветрете 

помещението. 

Почистете комина. 

3. Появили са се петна 

от ръжда в тръбите на 

комина. 

Кондензацията на ниската 
температура на димните газове, 
поради: 
а) всмукване на студен въздух; 
б) печката е заредена със сурови 
дърва; 
в)тръбата не е топлоизолирана  

Изолирайте комина. 

4. Недостатъчна 

температура. 
Възможно е да използвате 

мокри дърва. 
Използвайте само сухи 

дърва. 
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5. Пуши от тръбите. Недостатъчна височина на 

комина. Липса на нагряване на 

външната част на комина. 

Увеличете височината, 

според препоръчаната в 

паспорта. Да проведете 

навън тръба в 

термоизолацията. При 

тухлен канал разстоянието 

трябва да е не по-малко от 

см. 

6. Поява на дим при 

отворена вратичка. 
Печката не е била почистена. 

Няма сцепление. 
Почистете комина. 

7. Поява на дим от 

въздушния регулатор. 
Коминът няма топлоизолация. 

Няма достатъчно въздух за 

горене, плътно са затворени 

прозорци и врати.  

Изолирайте комина. 

Отворете вратичката. 

Проветрете 

помещението.  

 

*- тази информация е актуална за ТМ «VESUVI». 
 


