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ИНСТРУКЦИЯ В 6 СТЪПКИ 

за инсталирне на Водороден Генератор Б1 (B1)  
на автомобил 
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Свържете червено-черния кабел, 
който е исталиран към контролера с 
акумулатора. Червеното жило се 
свързва с +12V, a черното жило се 
всързва с -12V или към маса. 

 

Подайте управляващ сигнал +12V след 
контакт към тънкия червен кабел 
който излиза от тройната car contact 
букса. Вземете захранването +12V от 
място на което се появява след като 
автомобила се включи на полуконтакт 
– преди запалване. 

 

Включете тройната зелена букса със 
свързан към нея двоен червено черен 
кабел и единичен червен кабел в 
контролера.Буксата се включва от 
дясната страна на куплунга при 
обърнат контролер с гръб към вас, под 
надписа Car GND, Car+V, Car Contact. 
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Включете четворната зелена букса, 
която е инсталирана на кабелите 
присъединени към водородната 
клетка – черния цилиндър.  
Буксата се включва от ляво при 
обърнат с гръб към вас контролер, под 
надпис: Low level, Hi level, +HHO, -HHO 

 

 
Към електролизера има инсталиран 
син маркуч. Срежете маркуча след 
сините еднопосочни клапани които са 
инсталирани на него и го включете в 
щуцера на водния филтър (бъблер) 
обозначен със зелена точка. 
 
Останалата част от синия маркуч 
включете в щуцера на бъблера 
обозначен с червена точка и подайте 
кислородо-водородния газ към 
двигателя. 
 

 

Инсталирайте щуцера за подаване на 
водородо-кислороден газ на  
двигателя на удобно място по 
въздушния тракт след въздушния 
филтър и дебитомера, максимално 
близо до смукателния колектор. 
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НАСТРОЙКА ЗА ВОДАТА И ЕЛЕКТРОЛИТА 

Концентрация на електролита 

Ние ви доставяме водордния генератор с подготвен за употреба електролит или 
ви доставяме катализатора под формата на гранулат 50 грама КOH (калиева 
основа), който трябва вие да разтворите в 550 милилитра дистилирана вода.  

Електролитната концентрация, която трябва да се използват в системата зависи 
от вида на електролита и чистота на продукта. Най-добрите електролити са КОН 
(калиев хидроксид) и NaOH (сода каустик - натриев хидроксид). Ние ви 
доставяме на гранули КOH (калиева основа). 

ВАЖНО:  Разтворете гранулата като  сипвате по малко от него в дистилирана 
вода и през цялото време разбърквате. При разтварянето се отделя 
температура.  Концентрацията която препоръчваме е около 10%. Ще 
постигнете тази концентрация като сипете например 50 грама КOH (калиева 
основа) в 550 милилитра дистилирана вода.  

След като сипете електролита във Водородната клетка на нивомера не свети 
индикатор или светва зеления светодиод.В последствие трябва 
переодически да доливате само 100 милилитра дистилирана вода при 
светване на червения светодиод и включване на звуков сигнал. 

След изминаване на 2000-3000 километра електролита ви ще се оцвети в 
оранжево-кафяв цвят. Това се дължи на химическата обработка на електродите 
на водородната клетка. Необходимо е след около 2000 километра да смените 
елктролита си. Сипете 50 грама КOH (калиева основа), който трябва вие да 
разтворите в 550 милилитра дистилирана вода и разбърквайте леко до 
получаване на бистър разтвор. Налейте разтвора в предварително измитата 
водородна клетка. Сменете и водата във водния филтър. 

Необходимо е да следите концентрацията на електролита във вашия Водороден 
генератор да не пада под под 7-8%  
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ВАЖНО:  Разтворете гранулата като  сипвате по малко от него в дистилирана 
вода и през цялото време разбърквате. При разтварянето се отделя 
температура.  Концентрацията която препоръчваме е около 10%. Ще 
постигнете тази концентрация като сипете например 50 грама КOH (калиева 
основа) в 450 милилитра дистилирана вода.  

След като сипете електролита във Водородната клетка на нивомера не свети 
индикатор или светва зеления светодиод.В последствие трябва 
переодически да доливате само 100 милилитра дистилирана вода при 
светване на червения светодиод и включване на звуков сигнал. 

Препоръчваме след ползване на около 2-3 литра вода или поне веднъж на 6 
месеца да промивате Водородния генератор с дистилирана вода и да я 
зареждате с нов електролит. Замяната на електролита KOH се извършва само с 
такъв предоставен от производителя или изрично препоръчан от него. 
Ползването на друг електролит може да доведе до некачствена работа на 
системата и съадаване на условия за опасно въздействие върху хората и 
околната среда.  

При смяна на електролита трябва да се вземе в предвид че Калиевата основа е 
изключително химически агресивна. Тя може да повреди дрехите ви и да 
извърши изгаряния на кожата и органи. Винаги правете промивка на 
електролизера на подходящо място с цел избягване на замърсяване на 
околната среда. Ползвайте лични предпазни средства като химически устойчиви 
ръкавици и очила. В случай на разлив на електролит и попадане върху 
автомобила , дрехите ви или части от тялото измиите полетите места с оцет и 
след това обилно с вода. При попадане в очите направете промивка с витамин С 
и обилно с вода. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не се поддавайте на изкушението да не замервате тока или 
да увеличавате концентрацията на електролита повече, отколкото сме Ви 
препоръчали, защото в дългосрочен план, генераторът няма да работи 
правилно и Вие няма да спестите гориво.  

ВАЖНО: Препоръчваме смяна на електролита и промиване на клетката на 2000 
километра след първоначалния монтаж и смяна на електролита на всеки 10 000 
– 15 000 клометра. Когато сменяте маслото на автомобила си сменяйте и 
електролита. По този начин ще поддържате химическа чистота и клетката ви ще 
работи в номинален режим. 
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Нива на водата  във водородната клетка  

След като сместта на електролит е готова  излейте 450 ml. във водородната 
клетка през  винтила „ВОДА”  под  червената капачка. 

След като заредите клетката налейте дистилирана вода в буркана на водния 
филтър/разширителен съд така че да се напълни до 2/3 от обема си – това са 
около 100 милилитра. Този разтвор  ще служи за обиране на парните фракции в 
ННО газа преди да се отведе към двигателя. При експлоатация нивото на вода 
във водния филтър ще се увеличи.  При достигане на ниво на водата във водния 
филтър 5-10 мм. под горната бяла капачка с помощта на спринцовката изтеглета 
вода така че нивото да падне до 2/3  от общата височина - това са около 100 
милилитра. Синия дифузер във водния филтър (синьото топче) е консуматив – 
добре е да се меня 1-2 пъти годишно.  

През  зимния период преди падане на температурите под нула градуса 
поставете поставете разтвор на КОН в водния филтър за да предотвратите 
замръзване.  

В случай че забележите наличие на много пяна в разширителния съд сменете 
течността или ползвайте антипенител. 

След като заредите системата си с вода с електролит ви препоръчваме при 
градско каране поне веднъж седмично да доливате само дистилирана вода.  
100 милитра дистилирана вода е достатъчна за 30 часа работа на двигателя или 
изминаване на 2500 до 3000 километра при извън градско каране. Този разход 
на вода е ориентировъчен. 

ВАЖНО:  Когато нивото на електролита в клетката падне под минималното 
на контролера ще светне червен светлинен сигнал и ще се включи звукова 
сигнализация. Контролера ще изключи производството на газ на Браун.  

След светване на червен сигнал и включване на звукова сигнализация 
долейте със спринцовката 100 – 200  милилитра вода. 

Ако не свети нито един от светллинните индикатори (при включен контакт)  на 
нивомера нивото е между минимум и максимум. 
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HHO КОНТРОЛЕР 

Индикатори; Кабелни изводи; Принцип на работа и вградени защити; 
Звукови и светлинни сигнали 

Фиг. 1 Поглед от страна на радиатора 

Описание на индикаторите 

Както е показано на фиг. 1, на предния панел са разположени 5 светодиодни 
индикатора, всеки с различно предназначение. 

  

5. СИН 

4. ЧЕРВЕН 

3. ЗЕЛЕН 

2. ОРАНЖЕВ 

1. ЖЪЛТ 
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ЖЪЛТ 

Свети постоянно при наличие на напрежение от колата, с 

правилно свързани (+) и (-), в диапазона от 9 до 17 волта. Ако 

жълтия сигнал не свети е разменен поляритета на 

захранващите кабели или е прекъснат захранващия кабел. 

 
ОРАНЖЕВ 

Сигнал за активирано генериране на газ – изпълнени са 

условията за стартиране на работа. Изгасва 8-12 секунди след 

падане на напрежението на колата под 12,8 волта. 

 ЗЕЛЕН 

Високо ниво на електролит. Светването му по време на 

производство на газ да не се взема под внимание. 

 

ЧЕРВЕН  

Светещ или мигащ индикатор- ниско ниво на електролит. 

Червения  индикатор мига докато нивото е ниско. Доливат се 

до 180 милитра дистилирана вода. Ако по време на доливане 

на вода зеления индикатор светне е желателно е да се отнеме 

малко течност до изгасването му. 

 

 СИН 

Свети с различен интензитет според настроения ток при 

производство на газ.  Изгасва при задейставне на всички 

защити. 

  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Фиг. 1 Поглед от обраната страна на радиатора 

Описание на изводите

На фиг. 2 е показан задния панел на модула с две разглобяеми клемии. 
Кабелната част на клемата се изважда, за да се окабели и се вкарва в същото 
гнездо. 

ВАЖНО:  Да се работи само при изключено захранване, по възможност 
винаги при извадена клема, тройка! 

Устройството може да работи със или без включен кабел за сигнал‚  
”след контакт”. 

 

  

2 1 3 4 

5 6 7 
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ИЗВОДИ НА ЧЕТВОРНА КЛЕМА: 

1. Нивомер LOW (Тънък  червен кабел) 

Ниско ниво на електролит 

2. Нивомер HI (Тънък черен кабел ) 

Високо ниво на електролит 

3. Дебел, червен (Плюс на клетката) 

Силово захранване на клетка плюс 

4. Дебел, черен (Минус на клетката) 

Силово захранване на клетка минус 

ИЗВОДИ НА ТРОЙНА КЛЕМА: 

5. Сигнал +12V  след контакт от контактен ключ 

+12V след контакт. Напрежението изчезва след  изключване на двигателя 

6. Дебел, червен (+) 

+12V от акумулатора 

7. Дебел черен (-) 

-12V от акумулатор или маса 

Защити на контролера  
за избягване на аварийни ситуации: 

 защита от обратно свързване към захранването 

 защита по максимално напрежение над 16,5 волта 

 защита от прегряване на мощния драйвер 

 защита за прекратяване на работата при ниски температури, под  -10  

градуса 

 защита от прегряване на хардуера поради лош топлообмен 

 защита по ток над 9 амера с вграден, възстановяем предпазител 

 защита от късо съединение на кабелите към клетката 

 защита по мнимално напрежение изключва под 13,1 волта. 
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Светлинни сигнали: 

 ЖЪЛТ 

Свети при наличие на напрежение от колата, с правилно 

свързани (+) и (-), в диапазона от 9 до 17 волта. Ако жълтия 

сигнал не свети е разменен поляритета на захранващите 

кабели или е прекъснат захранващия кабел. 

 
ОРАНЖЕВ 

Светва за старт на генериране на газ – изпълнени са условията 

за стартиране на работа. Изгасва 8-12 секунди след падане на 

напрежението на колата под 12,8 волта. 

 
ЗЕЛЕН 

Високо ниво на електролит. Ако по време на работа светне 

зеления индикатор да не се взема под внимание. Това може 

да е породено от разпенване на електролита. 

 

ЧЕРВЕН  

Мигащ индикатор- ниско ниво на електролит. Червения  

индикатор мига докато нивото е ниско, без значение дали 

звуковия сигнал е завършил просвирването. Доливат се до 180 

милитра дистилирана вода. Ако по време на доливане на 

вода зеления индикатор светне е желателно е да се отнеме 

малко течност до изгасването му. 

1. 

2. 

3. 

4. 
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СИН 

Има производство на газ . Свети с различен интензитет според 

настроения ток.  Изгасва при задейставне на всики защити. 

 

+ ЗЕЛЕН И ЧЕРВЕН (светят заедно) 

Откачен кабел на или извадена четворна букса 

Звукови сигнали:  

 Сигнал за ниско ниво на електролит: 
 Два дълги тона, с 3 секудна пауза. Повтаря се 6 пъти. 

В този момент генерирането на газ се прекратява, което се индикира с 
изгасване на син светодиод . Червения индикатор мига докато нивото е ниско, 
без значение дали звуковия сигнал е завършил просвирването. 

 Прегряване на управляващия блок:  
 4 къси сигнала. След 3 секундна пауза цялата последователност се 

повтаря 3 пъти. 

Препоръка да се смени мястото на инсталация с по-хладно. 

 Сигнал за прекъснат кабел на нивомера, ниско ниво – червен кабел: 
Три кратки тона с пауза от 4 секунди. Сигнала се повтаря 4 пъти. 
(светят зелен и червен) 

  

3. 

5. 

4. 
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Джъмпери за настройка на тока: 

 1=OFF и 2=ОFF = работи с избор на тока от многооборотен тример 
 1=OFF и 2=ON = фиксирано за 3 А  
 1=ON и 2=ОFF =  фиксирано за 4 А 
 1=ON и 2=ON = фиксирано за 5 А 

ОКОМПЛЕКТОВКА 
Комплект за премикс на водород “Антисмог Б1” 

Антисмог Водороден Генератор Б1 

(комплект/кит) 

1. Водородна клетка 8. L-образни монтажни планки - 2бр. 

2. Воден филтър (бъблер) 9. Монтажни скоби Ø 70 мм. – 2бр. 

3. HHO Контролер 10. Монтажна скоба Ø 50 мм. – 1бр. 

4. 
Маркуч за подаване на 

водород 
11. Кабел 1,5кв. (черен/червен) – 1,5м. 

5. Адаптер за маркуча за водород 12. Кабел 2х0,35 кв – 1,5 м. 

6. Kлапан - подаване на водород 13. Електролит KOH  

7. 
Kлапан - компенсиране на 

налягането при изтиване 
14. Мерителна спринцовка 
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ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 

HHO Bulgaria гарантира, че стоката, която доставя по поръчка на потребителя 
притежава всички качества, които са упоменати в представянето к. Веднага след 
получаването на стоката, потребителят следва да провери за несъответствия 
съгласно чл.122 от ЗЗП. В случай, че има несъответствия, следва да направи 
рекламация в писмен вид за тях по реда на чл.125 от ЗЗП. 

При появата на скрити дефекти и липси следва да направи рекламация в писмен 
вид, след установяването им в рамките на срока съгласно чл.126 от ЗЗП, който 
започва да тече от деня на получаване на стоката. В случай на непълна доставка, 
HHO Bulgaria следва незабавно да достави липсващите продукти. В останалите 
случай HHO Bulgaria има право, или да извърши ремонт на дефектната част, или 
да изпрати нова стока. 

Ако повторна поправка не е успешна или заместващата доставка отново не е 
задоволителна, то клиентът има право или на отстъпка от покупната цена, или 
да се откаже от договора. 

Гаранцията не може да бъде приета за дефекти, причинени от нормалното му 
износване, нецелесъобразно използване на продукта или от натоварване му 
над нормалното от страна на клиента, както и за неспазване на инструкцията за 
ползване. 

Изпращането на стока до сервиза е за сметка на клиента. Стоките които се 
връщат, жалби и рекламации се изпращат на адрес:  

България, гр. Варна, 
П.К. 9009, бул.”Цар Освободител” №253  
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ГАРАНЦИОННА КАРТА 

Генератор на Газ на Браун модел Антисмог Б1 (Antismog B1) 

Фабричен номер:  ___________________  

Име на Купувача: ...........................................................................................................  

Адрес на Купувача: ........................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

Регистрационен номер на автомобила:  .....................................................................  

Kилометри: ....................................................................................................................  

Име и адрес на лицето, което е проверило правилноста на монтажа на 

Генератор на Газ на Браун:  ..........................................................................................  

Mодел Антисмог Б1 (Antismog B1): .............................................................................  

Гаранционен срок – 24 месеца от датата на заверка на тази гаранционна карта 
но не повече от 26 месеца от датата на закупуване на Генератор на Газ на Браун 
модел Антисмог Б1 или 100 000 километра. За ползване на гаранцията е 
необходимо на всеки 6 месеца да се прави преглед на системата в уторизиран 
от производителя сервиз и този преглед да се отрази в гаранционната карта. 
Електролита на клетката трябва да се сменя переодически както е указано в 
инструкцията.

Дата:  .............................................. Подпис: ..........................................  

  



Молим, прочетете изцяло 
това ръководство  

и следвайте внимателно описаните 
в него инструкции,  

преди да използвате оборудването 
в комплекта! 

Водородни Технологии ЕООД 

(hho-bulgaria.com) 
 

info@hho-bulgaria.com 

+359 897 23 01 03 
 

България, гр. Варна, 
П.К. 9009, бул.”Цар Освободител” №253 


