Електронен терморегулатор модел NHC-34M
software version 3.3

Инструкция за ползване

NHC-34M (NHC-H34 v8) е електронен терморегулатор за висок клас електрически
бойлери без допълнителни топлоизточници. Той е с 4 бутона, елегантен графичен LCD
дисплей и реле захранващо монофазен електрически нагревател с мощност до 3kW.
Терморегулаторът използва NTC термосензор за измерване на температурата на водата в
бойлера и има верига за измерване на токови утечки и състоянието на анодната защита.
Софтуерът е с нов интелигентен алгоритъм за автоматично оптимизиране на разходите за
топла вода при условия тя да бъде винаги налична.
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1. Извеждана информация на основния дисплей
Дисплеят има 3 основни изгледа, които дават възможност да се различат основните
състояния: Включен бойлер, Изключен бойлер и Настройка на входните данни.
1.1 „Изглед I“ - Включен бойлер
Състояние Аноден
протектор

Поле за
съобщения от
NHC-34

Режим на работа

Температура на
водата

Измерени или
въведени
параметри

Час

Този изглед е в основния работен режим. Информацията, която се извежда, е
секционирана в 6 полета:
1.1.1 Поле „Състояние Аноден протектор“ показва в графичен вид състоянието на
анодната защита на водосъдържателя. Колкото повече са запълнените редове,
толкова по-добро е състоянието. За да се вижда докъде е възможната
максимална стойност, празните редове също се извеждат, но само с контурите
си. Ако Вашият бойлер е с водосъдържател, изработен от неръждаема
стомана, той няма аноден протектор и това поле не се извежда!
1.1.2 Поле „Режим на работа“ дава информация за наличие на специален
ограничителен режим при включване на нагревателя. Алтернативите тук са:
- празно поле – нагревателят ще се включва или изключва само в зависимост
от настроената температура;
- наличие на време за включване (Вкл) или изключване (Изкл) – нагревателят
освен от температурата ще зависи и от това, дали текущият час е в интервал,
разрешаващ работата му;
- наличие на време за включване и дата – (режим отложен старт) нагревателят
ще се включи при настъпване на указаните време и дата;
- надпис Smart control – бойлерът е включен в режим за интелигентно
намаляване на разходите за електроенергия.
1.1.3 Поле „Измерени или въведени параметри“ дава полезна информация,
свързана с настройка на променливите параметри или текущата дата и
консумирана дневна или нощна електрическа енергия.
1.1.4 Поле „Час“ показва текущото време. Когато часовникът не е настроен, това поле
мига. Терморегулаторът има батерия поддържаща отчитането на времето
при краткотрайно спиране на тока. Максималното време за поддръжка на
часа е 18 часа, след което часовникът ще се самоизключи и ще се наложи
повторно сверяване.
1.1.5 Поле „Температура на водата“: дава информация за текущата температура на
водата във водосъдържателя. Трябва да се има предвид, че измерването на
температурата става в долния край на водосъдържателя, а горещата вода
се изкачва в горния край, от където и изтича към тръбопроводната
инсталация в жилището. Поради тази причина е възможно, въпреки
показаната ниска температура от терморегулатора, действителната
температура на водата да бъде много по-висока. Това е ограничение на
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метода за измерване на температурата и е необходимо да се внимава при
използване на неразхладена гореща вода.
1.1.6 Поле „Съобщения от NHC-34M“ тук се извеждат всички съобщения за
регистрирани проблеми. Възможните съобщения са:






Утечка – Регистрирана утечка (влошено изолационно съпротивление) от
нагревателя към водосъдържателя. При такава ситуация нагревателят ще
се изключи и повторното му включване ще е възможно след изключване
от апартаментното табло.
Сензор E1 – Температурният датчик е прекъснат или изключен.
Сензор E2 – Температурният датчик е повреден или на късо.
Замръзване – При включване на захранването на бойлера, е измерена
отрицателна температура на водата във водосъдържателя. Възможно е
замръзване на водата! При такава ситуация нагревателят няма да се
включи, докато не се изключи от апартаментното табло. Трябва да се
провери цялостта на водосъдържателя и тръбопровода!

1.2. „Изглед II“ - Изключен бойлер
Съобщения от
NHC-34
Час
Състояние на
анодния
протектор

Дата

При това състояние на бойлера, полетата „Състояние на анодния протектор“ и
„Съобщения от NHC-34“ се запазват със същото значение. Часът и датата заемат останалата
част на екрана.
1.3. „Изглед III“ - Настройка

Настройван
параметър
Стойност на
настройвания
параметър
Най-горният подчертан ред показва параметъра, който се настройва в момента, а в
средата е неговата стойност.
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2. Работа с регулатора
2.1 Включване нагряването на водата и промяна на режима на работа
Когато бойлерът е изключен, дисплеят е във вид като „Изглед II“ (стр3). При
следващото натискане на бутон “F”, бойлерът минава във включено състояние, а дисплеят в
„Изглед I“ (стр2). Когато няма други условия ограничаващи нагряването на водата, т.е
полето „Режим на работа“ е празно и ако зададената за нагряване температура е по-голяма
от температурата на водата показана в поле „Температура на водата“, нагревателят се
включва. Това се индицира с бягаща точка в знака за включен нагревател в горният десен
ъгъл на екрана.
Изглед на
екрана без
аноден
протектор

Режимите на работа са 4. Превключването между тях, става чрез последователно
натискане на бутон “F”. Реда им е както следва:

Изключен бойлер
Режим “Нагряване”
Режим “Smart”
Режим “Нагряване с таймер”
Режим “Отложен старт”

След последния работен режим се преминава в изключено състояние. Тогава
регулаторът ще извежда върху дисплея час, дата и състояние на анодния протектор и няма да
включва нагревателя, освен ако няма опасност от замръзване на водата.
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2.1.1 Режим „Нагряване“
При работа в този режим, нагревателят се включва когато температурата на водата
стане с 5 градуса по-ниска от настроената. Изключването му става след достигане на
настроената температура. Няма други условия, които да управляват нагряването.

Измерена температура
на водата

2.1.2 Режим „Smart control“

При този режим, нагряването се управлява чрез специално разработен
енергоспестяващ алгоритъм. Благодарение на него Вие ще се възползвате от удобството да
имате топла вода когато Ви потрябва и да плащате възможно най-ниската цена за нея. Ние Ви
препоръчваме използването на този режим, когато дневната Ви консумация на топла вода е
повече от вместимостта на Вашия бойлер. Тогава загряването на водата само през нощта
няма да е достатъчно и ще трябва да оставите бойлера постоянно включен. При работа в
режим „Smart control“ бойлерът следи Вашата нужда от топла вода и не нагрява излишно
водата, когато не се очаква да Ви трябва. Освен това, ще се опитва да използва максимално
нощната електроенергия, която, както знаем, е на доста по-ниска цена. За да заработи
ефективно този режим, бойлерът трябва да бъде включен поне 2 дена непрекъснато и да не се
превключва към някой от другите режими.
При този режим настроената температура не се използва, защото регулаторът
сам решава до каква температура да нагрява. По тази причина бутони “ ▲” или “▼”, не
променят зададената температура!!!
При първото включване на бойлера или ако той дълго време не е бил използван,
препоръчваме да включите първо режим „Нагряване“ до постигане на зададената
температура и след това да преминете към режим „Smart control”!
При прекалено малка консумация на електроенергия през деня, бойлерът ще премине
в режим „Намалена мощност“ и надписът „Smart control” на екрана ще се смени с „Low
power”. От това състояние ще се излезе автоматично при следващо включване на
нагревателя или ако смените режимите на работа с бутон „F”, докато се включи пак
„Smart control”.
При използване на режим „Smart control”, температурата на водата се поддържа
по-ниска през деня, за да няма излишна загуба на топлина. Ако в някои определени дни Ви се
налага използване на повече топла вода, можете да включите режима за принудително
загряване Boost. Това става с натискане и задържане на бутон “▲” за повече от 1.5
секунди. При влизане в този режим, водата ще се нагрее до зададената температура за
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режим „Нагряване“, след което бойлерът ще се върне отново в режим Smart control.
* Ако температурата на водата е по-висока от зададената, няма да се активира
режим Boost!
* При активиране на принудителното загряване временно ще се влоши енергийната
ефективност на бойлера!

2.1.3 Режим „Нагряване с таймер“
Следва включване
или изключване на
нагревателя
Времето когато
това ще се случи

Зададена температура
за нагряване на
водата или измерената
температура, когато
работи нагревателят

В този режим Вие сами можете да зададете интервал от време, през който е разрешено
нагряването на водата. За целта трябва да настроите предварително двата таймера като
използвате меню „Таймери“. След превключване към този режим, нагревателят ще се
включи, само ако текущото време е в някой от двата интервала и температурата на бойлера е
под настроената. Можете да използвате този режим, ако например имате потребление на
топла вода само сутрин и вечер и целият бойлер свършва още сутринта. Тогава можете да
настроите единия таймер в часови интервал през нощта, а другия преди да Ви потрябва
водата през деня. Интервалът, в който ще разрешите включването на нагревателя, трябва
да бъде съобразен с възможността на бойлера да достигне зададената температура за
това време. Информация за времето за загряване на Вашия бойлер може да намерите от
техническото описание на Вашия уред.
2.1.4 Режим „Отложен старт“

Час и дата на предстоящото включване на
нагревателя

Зададена температура
за нагряване на
водата или измерената
температура, когато
работи нагревателят

Когато ще отсъствате дълго от дома си и искате когато се приберете веднага да имате
топла вода, може да използвате режим „Отложен старт“ За да се включи този режим,
предварително трябва да настроите времето за включване чрез меню „Отложен старт“ и
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то да бъде след текущото време. Когато се достигне настроеното време за отложения старт,
бойлерът ще мине в режим „Нагряване“
2.1.5 Изключване на бойлера
Чрез последователно натискане на бутон „F” ще се стигне до изключване на бойлера.
В това състояние дисплеят има дизайн като „Изглед II“ и нагревателят не се включва.
Дори и в изключено състояние се запазва автоматичната функция „Анти замръзване“,
която предпазва бойлера от спадане на температурата на водата във водосъдръжателя до
опасно ниски стойности. По тази причина когато има опасност от спадане на околната
температура, е препоръчително бойлерът да не се изключва от захранващата мрежа!
2.2 Задаване на температурата.
Когато бойлерът е във включено състояние и не е в режим Smart control, с натискане
на някой от бутоните “▲” или “▼” се преминава в режим “Промяна на зададената
температура”. Числото в поле „Температура на водата“ започва да мига и там се извежда
зададената температура. Над нея се изписва „Темп“. Със следващите натискания на бутоните
се променя заданието в желаната посока. Променената температура се запомня с натискане
на бутон “” или след изтичане на 5 секунди без да натискате бутон. Ако някой от бутоните
“▲” или “▼” се задържи за 0.8 сек., стойността на зададената температура започва
автоматично да се увеличава или намалява с 3 единици в секунда. Границите на регулиране
на зададената температура са от 20°C до 75°C.

2.3 Влизане в режим „Настройки“
За влизане в режим „Настройки“, бойлерът трябва да бъде във включено състояние
(Изглед I). Натиснете и задръжте бутон F за повече от 1.5 секунди Тогава се обхождат
последователно всички менюта. Общите принципи, които се спазват при всички настройки са
следните:
 стойността, която може да се променя, мига;
 с бутон “” се преминава към следващото поле на екрана, което може да се променя;
 Увеличаването и намаляването на стойността на избраното поле става с бутоните “▲”
и “▼”. Ако някой от тези бутони се задържи за над 0.8 сек., стойността ще започне
автоматично да се увеличава или намалява със скорост 3 единици в секунда. В този
случай полето, което се променя, не мига, а само се променя стойността му.
 С бутон „F“ се излиза от текущия екран за настройка. Ако има направени промени по
някой от параметрите на този екран, те се запазват и се излиза от режима за
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настройки. Ако не са правени промени по текущия екран, с бутон F се преминава към
следващия екран с настройки, ако има такъв.
Когато показанията на часовника мигат, това означава, че той не е бил сверяван. В
този случай е възможно влизане в режим за настройка на часа и датата и от
изключено състояние на бойлера (Изглед II).

Настройки:


Отложен старт – Въвежда се часът и датата за включване нагряването на водата при
задействане на режим „Отложен старт“. За да може да използвате този режим,
трябва да се зададе времето за отложения старт с тази настройка. Въведеното време
трябва да е след текущото, в противен случай, след потвърждаването му с „F“, ще се
изведе надпис „Грешка“.



Час – Сверяване на системното време във формат ЧЧ:ММ



Дата – Сверяване на системната дата във формат ДД-ММ-ГГГГ

За правилното функциониране на бойлера, часът и датата трябва
да бъдат сверени!
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Таймери - Въвежда се време, ограничаващо интервала, през който е разрешено
нагряването на водата. Нагревателят може да се включва, ако температурата на водата
го изисква и текущия час е в интервала между началото зададено с левите цифри във
формат ЧЧ:ММ и края зададен с десните цифри ЧЧ:ММ. Следващото условие за
включване е таймерът да бъде активен, като се потвърди квадратчето от ляво.

Начало Таймер1
Край на Таймер1
Таймер1 е активен
Край на Таймер2
Таймер2 не е активен
NHC-34 допуска сложно образуване на интервалите, например когато началото на Таймер 1
се приключва от края на таймер 2 и т.н.


Тарифи ☼/ - Въвежда се началото на дневната ( ☼) и нощна тарифа (). Това е
необходимо за пресмятането на консумираната електроенергия. Правилната
настройка на тези времена е изключително важна за работата на режим Smart
control! Според действащите правила на електроснабдителните компании в
България, тези времена се менят при минаване от зимно към лятно часово време и
обратно!

Начало дневна
ел. енергия
Начало нощна
ел. енергия
Допълнителна настройка на стратегията за икономия в режим Smart control. За
удовлетворяване на нуждите от топла вода има възможност за допълнителна настройка на
работата на режим Smart Control. Режимите, настройвани в ред Режим са Иконом.
(Икономичен), Норм. (Нормален) и Мощен. Най-икономичният от тях е Иконом., но
ако осигурената топла вода в този режим не е достатъчна за Вашите нужди, може да
използвате някой от другите два. През зимния сезон на много места студената вода е с
много по-ниска температура. След смесването й с водата от бойлера, общият обем топла
вода ще се намали. За да се компенсира това трябва да активирате ред Сезонен.


Активиране на
допълнителна
сезонна компенсация
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Фина настройка на
стратегията за икономия



Контраст – Регулира контраста на дисплея.



Език (Language) – С помощта на стрелките се избира системния език, а с бутон F се
потвърждава избора и се излиза от менюто.

2.4 Извеждане на информация за работата на бойлера.

Измерени или въведени
параметри

Диаграма с консумираната
енергия в % от
максималната възможна
Обща консумация
за деня
Когато бойлерът е в някой от работните режими, с натискане на бутон “” се извеждат
последователно всички измерени или отчетени данни, с които разполага терморегулаторът.
Това става в поле „Измерени или въведени параметри“ или поле „Диаграми“, когато се
извежда почасовата консумацията на електроенергия за някой от последните 7 дни.
Реда на извежданата информация с последователното натискане на “” е следният:
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Зададена температура
Консумирана електроенергия по дневна тарифа.
Това показание се нулира при натискане и задържане на
бутон “” за повече от 3 секунди, тогава старото показание
започва да мига и след третото мигане става 0000.
Консумирана електроенергия по нощна тарифа.
Това показание се нулира при натискане и задържане на
бутон “” за повече от 3 секунди, тогава старото показание
започва да мига и след третото мигане става 0000.
Диаграма с консумираната електроенергия по часове за
текущия ден. По хоризонтала са часовете от 00 до 23, а по
вертикала е процентната консумация на ел. енергия, от
максималната възможна за Вашия нагревател.
Този екран се задържа 20 секунди.
Диаграма с консумираната електроенергия по часове за
предходния ден.
Този екран се задържа 20 секунди.

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

........................................................
Диаграма с консумираната електроенергия по часове,
сумарно за последните 7 дни.
Този екран се задържа 20 секунди.

Начало на дневна тарифа. Този параметър трябва да се
поддържа правилно настроен.
Начало на нощна тарифа. Този параметър трябва да се
поддържа правилно настроен.
Текуща дата във формат ДД-ММ-ГГГГ
Начален час на Таймер1
Краен час на Таймер1
Начален час на Таймер2
Краен час на Таймер2
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2.5 Първоначални настройки на бойлера
Терморегулаторите NHC-34M са предназначени за различни видове бойлери. В
заводски условия не се извършва необходимата им персонализация и по тази причина е
необходимо след като инсталирате Вашия бойлер да въведете информацията за обема му,
мощността на нагревателя и наличието на анодна защита (ако бойлерът е от неръждаема
стомана няма анодна защита). По подразбиране са въведени параметрите за бойлер тип
72268xx (80 литра, 3KW, Наличие на анодна защита). Ако Вашият бойлер е такъв, не се
налага допълнителна персонализация.
Влизането в режим за „Първоначални настройки“ става като в изключено състояние се
натиснат „F” и “” едновременно за над 4 секунди. Първо излиза екран с версия на
контролера и софтуера:
Модел на
терморегулатора
Версия на
софтуера
При следващото натискане на бутон „F” излиза екрана за Първоначална настройка:

Мощност на
нагревателя
Наличие на
аноден протектор

Вместимост на
бойлера

При промяна на първоначалните настройки се работи по следния начин:





полето, което ще се променя мига;
с бутон “” се преминава към следващото поле на настройвания параметър;
увеличаването на стойността на избраното поле става с бутон “ ▲”,
намаляването с “▼”;
с бутон „F“ се запомнят направените настройки и се преминава към състояние
„Изключен бойлер“.

1. Използването на апартаментното табло за включване и изключване на бойлера
не променя зададените му температура и режим на работа, останали преди
изключването му.
2. Ако температурата на водата падне под 3 градуса и бойлерът е в изключено
състояние (дисплеят е в Изглед II), нагревателят ще се включи автоматично с
цел предпазване на водата от замръзване.
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Схема на свързване на терморегулатор NHC-34M към бойлера

Технически данни на NHC-H34M
1 Захранващо напрежение

230VAC +5/-10% 50Hz

2 Консумирана мощност в Standby режим

< 0.9W

3 Точност на измерваната температура

1% + +/-1о

4 Единици на измерваната температура

градуси Целзий

5 Термосензор

тип NTC 10K, с PVC
кабел 0.5m

6 Максимален допустим ток през контактите на релето

16A AC при 230V

7 Граници на измерване на тока от веригата за анодната защита 0.1 - 0.5mA DC
8 Предпазител със стопяема жичка, включен към веригата на
анодната защита за ограничение на максималният ток

0.5A

9 Допустима температурата на околният въздух, при работа с
включено реле

-10 - +65оC
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