
Електронен терморегулатор за интелигентен
електрически бойлер с два водосъдържателя

NHC-562

Софтуерна версия 36

NHC-562 е  електронен  терморегулатор за  "плосък"  електрически  бойлер  с  два
последователно  свързани  водосъдържателя.  Той  управлява  директно  два  електрически
нагревателя като използва два  NTC термосензора за измерване на съответните температури
във всеки водосъдържател. Управлението и настройката на терморегулатора се извършва чрез
ясни  и  интуитивни  менюта  с  помощта  на  4  многофункционални  бутона.  Конкретната
функция на всеки един бутон се променя и текущото и състояние се извежда с подходящи
графични  знаци  върху  информационна  лента  на  дисплея.  Предвидена  е  възможност  за
завъртване  на  изображенията  върху  екрана  на  90  градуса  при  монтаж  на  бойлера
хоризонтално. При такова завъртване, знаците за функциите на бутоните също се завъртват и
подреждат  за  по-лесното  им  разчитане. Върху  елегантния  цветен  дисплей  се  извежда
разнообразна информация за работата и състоянието на бойлера. Като допълнителни екстри
могат да се отбележат поддържането на дата и час, наличие на звуков сигнал при натискане
на  бутоните  или  активирана  аларма,  предпазване  от  замръзване  на  бойлера,  функция
"Антилегионела"  и  др.  Терморегулаторът  има  5 основни  режима  на  работа:  "Изключен",
"Нагряване"  -  за  поддържане  на  зададена  температура,  "Smart  Control" - режим  за
автоматично избиране  температурата на загряване с цел постигане на максимална икономия
на разхода за електроенергия, режим обучение за измерване и запомняне на индивидуалния
график на потребление на топла вода  и режим "Таймери",  позволяващ ръчно задаване на
време  за  загряване  и  температура  с  помощта  на  до  седем  седмични  таймера.
Терморегулаторът има функция „Отложен старт“, даваща възможност изключен бойлер да
бъде включен в зададено от потребителя време в рамките на 24 часа от текущия момент. При
отпадане  на  захранването,  терморегулаторът  ще  запази  текущия  си  режим  на  работа,
настройки, час и дата.

Към  терморегулатора  може  да  се  монтира  WiFi  модул  NRM-W3  за  свързване  към
системата за дистанционен мониторинг и управление през Интернет  - Naturela Smart Home
(NSH).
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Основен изглед и бутони
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Лента с текущата 
функция на всеки
бутон

Бутони

Основен екран



Възможни символи на всеки бутон и тяхната функция

Символ Основна функция

Бутон за избор на режим

Бутон основно "Меню"

Бутон за увеличение или преместване придвижване нагоре

Бутон за намаление или придвижване надолу

Бутон за придвижване наляво

Бутон за придвижване надясно

Бутон за връщане към предходен екран или функция

Бутон за потвърждение (Enter)

Бутон за извикване на информационните страници

Бутон за корекция на зададената температура

Бутон  за  включване  на  "Усилено нагряване"  при  работа  в  режим  Smart
Control

Бутон  са  задействане  на  "Отложен  старт",  когато  терморегулаторът  е
изключен

Извеждана информация върху дисплея на терморегулатора

При  включване  на  захранването  на  бойлера  за  2  секунди  се  извежда  информация  за
хардуерната и софтуерната версия на контролера.
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Версия на софтуера

Версия на хардуера



След това се извежда основния екран, който се различава в зависимост от режима на работа и
дали бойлерът е настроен за хоризонтален или вертикален монтаж. Всеки отделен изглед на
основния екран има такава информация каквато е важна за съответния режим на работа.  По
средата на всеки екран има цветна декоративна лента с различни цветове в зависимост от
различните режими на работа. 

Основен екран при вертикално разположен бойлер в режим Smart Control

Основен екран при хоризонтално разположен бойлер в режим Smart Control
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Знак, че в бойлера има
топла вода

 с температура > 35о

Анимация, когато е включен някой 
от електрическите нагреватели

Режим на работа

Часовник

Терморегулаторът е
 свързан с Интернет

Индикатор за количество 
енергия в топлата вода.

Колкото червеният
цвят е по-високо, толкова 

повече топла вода ще можете
 да ползвате.

Дата /
съобщения за грешки

Оставащо време за загряване
до необходимата температура

Допълнителна информация
свързана с режима на

работа

Има запомнен график
с потреблението на топла
вода след процедурата по

 самообучение

Лента с текущата функция
 на всеки бутон

Декоративна лента различна
при различните режими

на работа



Съобщения за режим на работа:

Защ. замр. Активиран е защитен режим против замръзване.

Изключен Изключено състояние

Нагряване Режим на работа "Нагряване"

Smart Ctrl Режим на работа "Smart Control" 

Обучение
Включена е процедура за самообучение на бойлера с цел съставяне на
график с потреблението на топла вода

Таймери
Режим на работа "Таймери" с настроени интервали, в които е разрешено
включването и загряването до зададената в таймера температура. 

Анти лег. Включена функция "Антилегионела"

Съобщения за грешки:

Прекъснат SST
Термосензорът във втория водосъдържател  е изключен или прекъснат.
Нагревателят  няма  да  работи  и  бойлерът  няма  да  се  включи  без
отстраняване на проблема.

SST накъсо
Термосензорът  във  втория  водосъдържател  е  накъсо.  Нагревателят
няма да работи и бойлерът няма да се включи без отстраняване на
проблема.

Прекъснат SFT
Термосензорът  в  първия  водосъдържател  е  изключен  или  прекъснат.
Нагревателят  няма  да  работи  и  бойлерът  няма  да  се  включи  без
отстраняване на проблема.

SFT накъсо
Термосензорът в първия водосъдържател е накъсо. Нагревателят няма
да  работи  и  бойлерът  няма  да  се  включи  без  отстраняване  на
проблема.

Замръз. бойлер Има опасност водата да е замръзнала. Бойлерът ще се изкючи.

Повр. нагр. FT
Нагревателят  на  първия  водосъдържател  е  повреден.  Бойлерът  ще  се
изключи.

Повр. нагр. ST
Нагревателят на  втория  водосъдържател е  повреден.  Бойлерът  ще  се
изключи.

Повреден Flash
Проблем  със  запис  във  Flash  за  данни.  Контролерът  трябва  да  се
ремонтира.

     

Когато контролерът е в основен екран и се натисне бутон "i"  се извеждат последователно 4
екрана с допълнителна информация. 

Първо  се  извеждат  броячите  за  консумирана  електроенергия  за  двете  тарифи  поотделно,
спестената електроенергия и датата, и часа на последното им нулиране. Докато се извежда
този екран, ако бутон "i"  се задържи за 2 секунди, тогава броячите се нулират и се записва
датата и часа на нулирането.

Спестената електроенергия е ориентировъчен показател. За да се изчисли се сравнява с колко
ще се намали разхода на електроенергия, ако се сравни със същия бойлер, но настроен да
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поддържа  температура  65о на  водата.  Такава  температура  бихте  могли  да  настроите,  ако
терморегулаторът  нямаше  Smart  управление  и  тя  дори  не  е  максималната  възможна
температура от 75о, която може да поддържа бойлера. Имайте в предвид следното, загубите в
системата за битова гореща вода (БГВ) се увеличават с увеличението на температурата на
горещата вода и с увеличението на дължината на водопровода от бойлера до консуматора на
топла вода особено, ако топлоизолацията му е лоша. 

От  този  екран  при  натискане  на  бутон   “▼”  се  преминава  към  екран  с  информация  за
състоянието на WiFi модула, ако го има.

Полетата са както следва:
ID – Уникален идентификатор на всеки модем
IP – IP адрес на модема
WiFi mode- Състояние на връзката:

• Idle – модема все още не се свързал с WiFi рутер с Инернет.
• Access point – модема е в режим Access point и предоставя възможност да приеме

името и парола на местната WiFi мрежа за свързване към нея.
• AP Associated – Модемът се e свързал с рутера.
• Internet Access – Има връзка с Интернет.
• Connected –  Модемът се е  свързал със сървъра на информационната система.
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Access code

Спестена електроенергия.
Изчислява се като се сравнява

с бойлер, работещ в режим 
 „Нагряване“

 до температура 65о  



Това трябва да е нормалното работно състояние!

Snd/Rcv – Изпратени / приети пакети с данни през Интернет

От  този  екран  при  натискане  на  бутон   “▼”  се  преминава  към  екран  с  информация  за
версиите на терморегулатора (NHC-562) и на WiFi модула (NRM-W3) , ако е свързан такъв.

При следващото натискане на бутон  “▼” се преминава към екран "Системна информация", в
който се извежда информация за работата на нагревателите (включени или изключени) на
първи (FT) и  втори  (ST)  водосъдържател,  които  са  съответно  входящ и  изходящ.  Тук  се
показват и измерените температури на водата в двата водосъдържатели.

При следващо натискане на бутон "i" се преминава към екраните с графика на консумираната
електроенергия по часове. Контролерът съхранява такава информация за последните 8 дни. С
натискане  на  бутони  “▲” или “▼” се  сменят  графиките  с  дните,  за  които  има  налична
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Нагревател на първия (FT )
водосъдържател е изключен
а на  втория (ST) е включен.
Когато някой нагревател е

включен ще има анимация на
основния екран.

Измерени температури
на първи (FT) и втори (ST)

водосъдържатели



информация. Във всяка графика се извежда датата, за която се отнася, и общата консумирана
електроенергия  за  съответния  ден.  Трябва  да  се  има  в  предвид,  че  информацията  за
консумираната  електроенергия  се  изчислява  на  базата  на  настроената  мощност  на
нагревателя.

След  графиките  за  консумираната  електроенергия  следват  графиките  със  средната
температура на водата на всеки половин час от денонощието. Контролерът съхранява такава
информация за последните 8 дни. С натискане на бутони “▲” или “▼” се сменят графиките с
дните, за които има налична информация. Във всяка графика се извежда датата, за която се
отнася.
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Дата на информацията

Дата на информацията Зелен стълб
консумирана енергия

от нагревателя на втори
водосъдържател

Червен стълб
консумирана енергия

от нагревателя на първи
водосъдържател

Обща консумирана 
енергия за деня



Работа с регулатора

1. Избор на работен режим

Това става с натискане на бутон  , след което се извежда следното меню:

С бутони “▲” или “▼” се избира необходимия режим, а с бутон "" се потвърждава изборът. 

5 секунди след последното натискане на бутон, се излиза от менюто за избор на режим,
без смяна на режима.
Имайте в предвид, че режим "Таймери" не може да се избира, ако няма включен поне
един  таймер  и  ако  часовника  не  е  сверен.  Също  така,  режим  Smart  Control и
Самообучение няма да се избират, ако часовникът не е сверен.

Изключване на бойлера. 

За да изключите всички активни действия на бойлера, изберете режим "Изключено". В този
режим се  запазва  само функцията  "Против замръзване"  и  възможността  за  включване на
"Отложен старт". 
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Включен е
„Отложен старт“

за днес в 13:20 часа
След преминал цикъл на

самообучение има запомнен
график за потреблението

на топла вода

Лента показваща при
натискане на  "" кой
режим ще бъде избран



Режим „Нагряване“

При  избор  на  режим  "Нагряване",  терморегулаторът ще  загрява  водата  до  зададена  от
клиента температура. Изгледа на дисплея ще бъде следния:

Докато  бойлерът  е  включен  в  режим  "Нагряване",  има възможност  за  принудително
загряване  на  водата  до  максималната  възможна  температура.  Това  става  с  натискане  и
задържане на бутон   за над 2 сек. Тогава на дисплея ще се изведе надпис  POWERFUL.
При този под режим ще работят и двата нагревателя независимо от състоянието на ключа
"Бързо  нагряване"  от  меню  "Системни  настройки".  При  достигане  на  необходимата
температура и в двата водосъдържателя под режимът ще се изключи автоматично и ще се
премине към нормалната работа за режим Нагряване. 

Режим „Smart Control“

Режимът  "Smart Control"  автоматично определя температура, до която трябва да се загрява
водата във всеки един момент. Целта е да имате достатъчно топла вода винаги когато ще ви е
необходима. Когато тя не ви трябва, загряването ще е минимално, за да се намалят разходите
за  електроенергия.  Два  са  възможните  методи  за  икономисване:  когато  бойлерът  разучи
навиците ви и седмичния график на потребление на топлата вода, след което да го повтаря
всяка  следваща  седмица  или  когато  използва  наличието  на  евтина  тарифа  на
електроенергията, за да загрее максимално водата през този период, а през останалото време
водата да се загрява минимално. Кой от двата възможни приоритета за икономии на топла
вода  да  се  използва  се  настройва  в  подменю  "Smart  Control"  на  главното  меню,  ред
"Приоритет".  При  избор  на  приоритет  "Нощна  тарифа",  максимално  ще  се  използва
предимството  на  значително  по-ниската  цена  на  нощната  електроенергия,  каквито  са
условията  в  България.  Терморегулаторът  ще  се  съобразява  с  историята  на  ползването  на
топла вода през последните 7 дни, за да избере до каква температура да загрее водата през
нощта и кога да го направи. Така ако от анализа на данните се разбира, че през същия ден от
предната седмицата сте използвали повече топла вода, през текущата нощ водата ще се загрее
до по-висока температура. За да не стане така, че загряваната през нощта вода да не ви  е
достатъчна, през деня тя също ще се нагрява но до минималната за използване температура
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Настроената температура
до която ще се загрява

водата



от 40о . Ако изберете приоритет "График потребление" първо ще трябва да включите бойлера
в режим "Самообучение" чрез меню "Избор на режим". След това в продължение на седем
пълни дни, бойлерът ще следи и запомня времето за използване на топла вода и количеството
и.  След  преминаване  на  цикъла  за  самообучение,  водата  ще  се  загрява  до  по-висока
температура  само в часовете и дните от седмицата, когато сте я използвали повече. През
останалото  време  ще  се  поддържа  минимална  температура  от  40о.  За  да  се  възползвате
максимално  от  възможностите  на  приоритет  "График  потребление"  за  икономисване  на
електроенергия,  трябва  да  ползвате  топла  вода  в  близки  времена  и  количества,  както  по
времето на самообучението. Отклонение във времето за ползването на топла вода с повече от
половин час, ще доведе до намаляване на спестената електроенергия. Така ще се получи и
ако ползвате по-различно количество топла вода от времето за самообучението.

Режимът  "Smart Control" е предназначен да ви отмени напълно от всекидневните грижи за
включване и изключване на бойлера или постоянно регулиране на температурата му, когато
искате  да  намалите  разходите  си  за  загряване  на  водата.  Това  той  ще  го  прави  без  да
рискувате да останете без топла вода, ако забравите да го включите. Екраните при избор на
този режим са следните:
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загряване.



Ако се  включи  режим  Smart  Control  в  приоритет  "График  потребление" и  все  още  не  е
преминал  пълният  цикъл  за  самообучение,  автоматично  ще  се  премине  през  режим
"Самообучение" като ще се изведе екран:

Когато завърши седем дневния цикъл на  регистриране потреблението на  топлата  вода от
конкретния бойлер при неговото самообучение, автоматично ще се премине към режим Smart
Control с "График потребление" приоритет.

Ако в режим "Нощна тарифа приоритет“ в два или повече последователни дни, консумацията
на ел. енергия е достатъчно малка, ще се премине към най-икономично загряване на водата и
на екрана ще се изведе надпис "Намалена мощност":

 

Докато  бойлерът  е  включен  в  режим  Smart  Control,  има възможност  за  принудително
загряване  на  водата  до  максималната  възможна  температура.  Това  става  с  натискане  и
задържане на бутон  за над 2 сек. 
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При под режим POWERFUL ще работят и двата нагревателя независимо от състоянието на
ключа "Бързо нагряване" от меню "Системни настройки", Усиленото загряване на водата ще
се  изключи  автоматично,  когато  и  двата  водосъдържателя  се  загреят  до  необходимата
температура. Тогава се преминава към нормалната работа на режим SmartControl. 

За да бъде включен режим Smart Control, трябва да бъде сверен системния часовник !

Ако  се  използва  приоритет "Нощна тарифа"  трябва  да  бъдат  актуални  времената  за
смяна на нощна и дневна електроенергия !

Режим "Самообучение"

Преди да  се  включи режим "Smart  Control" с  приоритет "График потребление",  бойлерът
трябва да премине през процедура за измерване и записване на графика на потреблението на
топла  вода,  което  става  със  старт  на  режим  "Самообучение".  Тази  процедура  е  с
продължителност  на  7  пълни  дни,  за  да  се  обхванат  всички  особености  на  седмичното
потребление.  Тъй  като  контролерът  започва  цикъла  от  седем  дни  точно  в  00:00  часа  на
следващия  ден,  денят  в  който  се  включи  този  режим  водата  само  ще  се  загрее  до
необходимата температура без да се анализира потреблението. След края на процедурата по
самообучение, автоматично ще се премине към режим "Smart Control" с приоритет "График
потребление".
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Времето до приключване на
процедурата по самообучение

Оставащо време до
пълното нагряване



Режим "Таймери"

Вие  сами  можете  да  управлявате  алгоритъма  за  загряване  на  водата,  като  използвате
седмичните таймери на терморегулатора. С тях можете да програмирате кога ще е разрешено
включването на нагревателя и до каква температура да се загрява водата. Всеки от седемте
таймера позволява въвеждане на един времеви интервал, в кои дни от седмицата той да бъде
активен и температура, до която да се нагрява водата през времевия интервал на таймера.
Извън интервала на таймера нагревателите няма да се включват! За да бъде включен режима
за работа с таймерите,  трябва да бъде настроен системния часовник и да има настроен и
активен таймер. Терморегулаторът извежда в лявото поле на дисплея информация до каква
температура ще се нагрява водата и до кога ще се работи с тази температура или кога ще се
включи.

Докато бойлерът е включен в режим Таймери, има възможност за принудително загряване на
водата до максималната възможна температура. Това става с натискане и задържане на бутон

 за над 2 сек. Тогава на дисплея ще се изведе надпис POWERFUL. При този под режим ще
работят и двата нагревателя независимо от състоянието на ключа "Бързо нагряване" от меню
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включване в неделя
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"Системни  настройки".  При  достигане  на  необходимата  температура  и  в  двата
водосъдържателя под режимът ще се изключи автоматично и ще се премине към нормалната
работа за режим Таймери. 

2. Задаване на температурата. 
Промяната  на  зададената  температура,  когато  терморегулаторът   е  в  режим "Нагряване",
става  с  натискане на бутон   .  В средното поле на дисплея се извежда зададената до
момента  температура.  Със  следващи  натискания  на  бутоните  се  променя  заданието  в
желаната посока. Ако до 10 секунди не се натисне нов бутон, новото задание се запомня и се
преминава автоматично към основния екран. Ако някой от бутоните “▲” или “▼” се задържи
над 0.7 сек., стойността на зададената температура започва автоматично да се увеличава или
намалява  със  скорост  4  единици  в  секунда.  Границите  на  регулиране  на  зададената
температура са от 35°C до 75°C. 

3. Режим „Отложен старт“.
Когато  бойлерът  е  „Изключен“,  с  натискане  и  задържане  за  3  секунди  на  бутон   се

позволява въвеждане на час, в който уредът да се включи автоматично. Часът се задава  със
стъпка 10 минути.  Отложеният старт може да бъде до 24 часа. При влизане в режим на
настройка на  "Отложен старт",  времето  по подразбиране  е  текущия час,  закръглен  до 10
минути и с последващо натискане на бутоните “▲” или “▼”, времето може да се увеличава
или намалява с 10 минути. Ако някой от бутоните “▲” или “▼” се задържи над 0.7 сек.,
стойността  започва  автоматично  да  се  увеличава  или  намалява  със  скорост  4  единици  в
секунда.  При активиран режим „Отложен старт“,  в средното поле на дисплея се извежда
часът  на включването. 
Ако искате да коригирате вече зададеното време, задръжте отново бутон . Анулирането на

режим "Отложен старт"  става с  натискане на  бутон   и  преминаване към друг  режим,

например "Нагряване". При следващото натискане на   можете да се върнете отново към

"Изключен" бойлер. При спиране на захранването, докато е включен режим "Отложен старт",
контролерът запазва времето за отложен старт. Ако настроеното време настъпи преди да се е
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възстановило захранването,  при възстановяване на захранването контролерът ще остане в
изключено състояние.

4. Защита от замръзване
Когато бойлерът е в режим "Изключен" или нагряването е забранено от настроен таймер, ако
температурата  на водата падне под 3°C,  се включва режим за защита от замръзване като
нагревателят се включва и в най-горното поле на екрана се извежда режим "Защ. замр.". При
повишаване на температура над 3°C, защитният режим се изключва. 

5. Функция "Антилегионела"

Ако  е  разрешена  функцията  "Антилегионела"  от  меню  "Системни  Настройки",  поле
"Антилегионела" и повече от 7 дни водата не е била загрявана до 70°C  , тогава се активира
тази функция и водата ще се загрее до 70 градуса, след което функцията автоматично ще се
изключи.  Включването  на  загряването  на  водата  от  тази  функция  става  един  час  след
началото на нощната тарифа на електроенергията.

Ако  бойлерът се  изключи  от захранващата  мрежа, това  няма  да  промени  зададената
температура  и  режима на  работа при  изключването му.  Ако  например е  бил  в  режим
“Нагряване” при изключването на уреда, след включването му отново ще е в този режим
със същата зададена температура. 

При  кратковременно  спиране  на  захранването,  настроеното системно  време  и  режима
"Отложен старт" свързан с отброяване на време продължават да работят. Времето, в
което продължават да работят е до 25 часа, ако бойлерът е бил включен за над 4 минути
или до 40 секунди, ако не е бил включен за такъв период.
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Настройки

Влизането в режим "Настройки" става с натискане на бутон  , при което се визуализира

основното меню. 

Придвижването в менюто става с бутони “▲” и “▼”. За влизане в текущата настройка се
натиска  бутон "".  След  като  се  изведе  екрана  със  съответните  настройки,  отделните
параметри в него се коригират по следния начин: Текущият параметър се извежда ограден в
син правоъгълник. С бутони “▲” и “▼” или "<" и ">" става обхождането на параметрите. С
натискане на бутон "" се влиза в режим на корекция на текущия параметър, като стойността
му  се  извежда  в  червен  правоъгълник.  Сега  с  бутони  “▲” и  “▼”  може  да  се  промени
стойността на параметъра. След като необходимата стойност е избрана, се натиска бутон ""
за потвърждаване на промяната и излизане от режим на корекция на параметъра. 
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Изключение от това правило са параметрите във вид на отметки (активирано/деактивирано).
При тях натискането на бутон "" директно променя състоянието на отметката.

След  като  всички  параметри  са  настроени,  направените  промените  се  потвърждават  с
натискане на бутон  , при което контролерът се връща в основното меню.
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Основното меню съдържа следните настройки:

Час и дата.
С този екран се сверява датата и часа на контролера. Освен това се управлява функцията за
автоматична сверка, при наличие на WiFi модул.

Език
Оттук се настройва езика, на който се извеждат всички съобщение на екрана на контролера.

Дисплей.
С тази настройка може да се  променя яркостта на дисплея и дали да  се димира като се
намали осветеността, 30 секунди след последното натискане на бутон.
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Ако е включен WiFi модул
NRM-W3, ще се сверява 

автоматично часът и датата



Таймер1..7
От тези екрани се настройва работата на седмичния програматор. За всеки таймер трябва да
се  въведат  началото  и  края  на  интервала,  в  кои  дни от  седмицата  да  работи  и  до  каква
температура да се загрява водата, когато текущият момент е в интервала му.

• За да се използва някой таймер, той трябва да бъде активиран!
• При въвеждане на начало и край трябва да се има в предвид, че терморегулаторът

не позволява края да е преди началото!

Начало тарифи
Оттук се настройва началния час на двете тарифи, за които контролерът поддържа броячи за
консумирана електроенергия. 
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За правилната работа на режим Smart Control  е важно да бъдат въведени правилно тези
начални часове!

Системни настройки.

От  този  екран  се  настройва  режимът,  позицията  в  която  ще  се  монтира  бойлерът
хоризонтално или вертикално, мощността на нагревателя, обема на бойлера, включване на
функцията "Антилегионела" и дали да работят и двата нагревателя едновременно.

При маркиране на поле "Хоризонтален", след изход от това меню изгледа на екрана ще се
завърти хоризонтално с дясно разположени бутони.
Ако поле "Бързо нагряване" е маркирано ще бъде разрешена едновременната работа и на
двата нагревателя. Ако не е маркирано и има условия за включване и на двата нагревателя,
първо ще се включи нагревателя на изходящия водосъдържател и след като той се изключи
ще се включи и на входящия. 

За  правилното  отчитане  на  консумираната  електроенергия  е  важно  да  настроите
правилната мощност на нагревателя!
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За правилната работа на режим  Smart  Control  е  важно да бъде настроена правилната
мощност на нагревателя и обем на бойлера.

Smart Control

Чрез този екран се извършва фина настройка на управляващите алгоритми за режим Smart
Control.  Полето "Приоритет" настройва какъв метод за спестяване на електроенергия ще се
използва:  с  приоритет  използването  на  по-евтината  нощна  тарифа  на  електроенергията
когато е избрано "Нощна тарифа" или с използването на предварително разучен график за
използването на водата през седмицата, когато е избрано "График потребление".

Когато е активиран ключът "Сезонна компенсация" се разрешава допълнително нагряване на
водата  през  по-студените  месеци  на  годината.  Тази  възможност  компенсира  нуждата  от
повече топла вода през зимата заради по-ниската температура на студена вода и повечето
топлинни загуби заради по-студените помещения, в които е монтиран бойлерът и стени, през
които минава водопровода. Ние ви препоръчваме да активирате този ключ!

Полето "Корекция" извършва фина настройка на температурата, когато се работи с приоритет
"Нощна  тарифа".  Колкото  е  по-ниска  добавената  температура,  толкова  е  по-икономичен
бойлерът. 

Ключът  "EN 814"  има влияние само в приоритет "График потребление". Той съгласува по
пълно работата на контролера с изискванията в директива  EN 814/2013  на която бойлерът
трябва да отговаря.  Тъй като в тази директива има изисквания за постигане на по високи
минимални температури от необходимите за нормална експлоатация, което със сигурност
ще увеличи загубите на топлина, ние ви препоръчваме да го изключите.

Нова WiFi мрежа
От тук се инициализира  WiFi модула, ако е инсталиран, за преминаване към режим Access
Point  (AP), с  помощта  на  който  чрез смартфон,  таблет  или  компютър  може  да  свържете
терморегулатора към домашната WiFi мрежа. Екранът при избор на функцията е следния:
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Ако натиснете  "", модемът ще се превключи в режим  Access point,  което означава, че ще
създаде нова WiFi мрежа. Тогава контролерът ще изведе екран с името на тази мрежа и когато
мрежата е изцяло готова ще изпише "Successful!". 

След  това  вие  ще  можете  да  свържете  телефона  или  компютъра  си  с  тази  мрежа  и  да
настроите модема,  като му въведете името на домашната мрежа и паролата за достъп.  За
повече информация относно начина на конфигуриране на WiFi модема вижте:

http://www.naturela-bg.com/files/Nat_Smarthome_BG.pdf   
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Име на новата WiFi
мрежа

Мрежата е готова.

http://www.naturela-bg.com/files/Nat_Smarthome_BG.pdf


Naturela Smart Home, страница "Състояние", режим Smart
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Технически данни на NHC-562

1 Захранващо напрежение 230VAC/50Hz +5/-10%

2
Максимален  допустим  ток,  протичащ  през  контактите  на
релетата

16АAC

3
Консумирана мощност при изключен нагревател:
   - без WiFi модул
   - с WiFi модул

<0.8W
<1.2W

4 Диапазон на измерваната температура -25°C – 120°C 

5 Диапазон на задаваната температура 35 °C – 75°C 

6 Грешка при измерване на температура от термосензора <1% +/- 0.5°C 

7
Температура  за  активиране  на  режим  „Предпазване  от
замръзване“

<=3°C 

8
Допустима температура на околния въздух при работа с 
включено реле 

-20 - +55оC
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Схема на свързване на NHC-562
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