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Изх. № 494/25.10.2016                    
‘’НЕС - Нови Енергийни Системи’’  ООД 
        
  
 
 

Изисквания за безплатно въвеждане в експлоатация на 
отоплителни съоръжения с марката BURNiT 

 
 
 

1) За въвеждане в експлоатация на котли - BURNiT Advance UB,  BURNiT Advance PLB и 
BURNiT Advance DC-A е необходимо да са изпълнени следните условия: 
 

 Монтиран бункер и шнек, съобразно Инструкция за монтаж и експлоатация на съответното 
изделие. 

 Монтиран комин, съобразно Инструкция за монтаж и експлоатация на съответното 
изделие. 

 Осигурено електрическо захранване на 220 V. 
 Подвързана водна помпа към котел (в случаите, когато ще се управлява от котела). 
 Заредена с топлоносител и обезвъздушена инсталация. 
 
 
 

2) За въвеждане в експлоатация на пелетни камини - BURNiT Comfort Plus  е необходимо 
да са изпълнени следните условия: 

 
  2.1.) Камина с водна риза: 
 Монтирана, съобразно Инструкция за монтаж и експлоатация на съответното изделие 

(монтирана със спазено отстояние от стените и от запалими материали - 20 см.). 
 Монтиран комин, съобразно Инструкция за монтаж и експлоатация на съответното 

изделие. 
 Осигурено електрическо захранване на 220 V. 
 Заредена с топлоносител и обезвъздушена инсталация. 
 
 
  2.2.) Топловъздушна камина 
 Подвързана към коминското тяло, съобразно Инструкция за монтаж и експлоатация на 

съответното изделие. 
 Монтирана, съобразно Инструкция за монтаж и експлоатация на съответното изделие 

(монтирана със спазено отстояние от стените и от запалими материали - 20 см.).  
 Осигурено електрическо захранване на 220 V. 
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3) За въвеждане в експлоатация на пелетни горелки - BURNiT Pell, BURNiT Pell Mega, 
BURNiT Pell Eco е необходимо да са изпълнени следните условия: 

 
 Монтирана горелка към котел, съобразно Инструкция за монтаж и експлоатация на 

съответното изделие. 
 Монтиран бункер и шнек (по възможност от дясната страна на котела) 
 Монтиран комин, съобразно Инструкция за монтаж и експлоатация на съответното 

изделие. 
 Осигурено електрическо захранване на 220 V. 
 Подвързана водна помпа към горелката (в случаите, когато ще се контролира от горелката) 
 Заредена с топлоносител и обезвъздушена инсталация. 
  
 
 
 
 
 

Ценоразпис за отстраняване на възникнали неизправности с осигурени 
материали от клиента 

 
 

 
  1) Котли - BURNiT Advance UB, BURNiT Advance PLB, BURNiT Advance DC-А 
 

 Монтаж на бункер и шнек  - 100.00 лв. 

 Монтаж на комин  - 100.00 лв. 

 Подвързане на водна помпа към котела (в случаите, когато ще се управлява от котела)  - 
50.00 лв. 

 Зареждане на топлоносител и обезвъздушена инсталация  - 100.00 лв. 

 Монтаж на стаен термостат  - 50.00 лв. 
 
 
 

2) Камини - BURNiT Comfort Plus 
 

  2.1. ) Камина с водна риза 
 

 Монтаж на комин  - 100.00 лв. 

 Зареждане с топлоносител и обезвъздушена инсталация  - 100.00 лв. 

 Монтаж на стаен термостат  - 50.00 лв. 
 
 
 2.2.) Топловъздушна камина 

 Подвързана към коминското тяло  - 100.00 лв. 
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3)  Горелки - BURNiT Pell, BURNiT Pell Mega, BURNiT Pell Eco 
 

 Монтаж на горелка към котел BURNiT WBS – 150.00 лв. 

 Монтаж на бункер и шнек  - 100.00 лв. 

 Монтаж на комин  - 100.00 лв. 

 Подвързване на водна помпа към горелката (в случаите, когато ще се контролира от 
горелката)  - 50.00 лв. 

 Зареждане на топлоносител и обезвъздушена инсталация  - 100.00 лв. 

 Монтаж на стаен термостат  - 50.00 лв. 
 
 
 
4) Нови настройки при смяна на пелети  - 45.00 лв.,  без включен транспорт. 
 
5) Транспорт извън населеното място на сервиза - 0,50 лв. за километър. 
 
 
 
 
 
 
 
НЕС –Нови Енергийни Системи ООД запазва правото си да коригира настоящия документ. 
 
 
Дата на последна редакция:   25.10.2016 
 
 
 
 
 

Мениджър  Сервиз и Рекламации:    
                                                                        
 
 
 

Търговски мениджър  България:     
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