Електронен терморегулатор за електрически панелен
конвектор
NHC-PC5
Софтуерна версия 25
NHC-PC5 е електронен терморегулатор с 1.8" цветен TFT дисплей, за електрически
панелни конвектори с мощност до 3000W. Той измерва стайната температура с прецизен NTC
термосензор, захранва електрическия нагревател през безшумен полупроводников ключ и се
се управлява чрез четири многофункционални бутона. Върху елегантния графичен дисплей
се извежда разнообразна информация за работата и състоянието на конвектора. 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
отопляваните помещения, аларма при падане, намаляване на мощността при регистрация на
отворен прозорец и др. При отпадане на захранването контролерът запазва текущия си режим
на работа, настройки, час и дата. Основните режими на работа на NHC-PC5 са: „Изключен“,
„Нагряване“ с възможност за допълнително управление от седмичен програматор, „Отложен
старт“ и режим „Сън”. Режимът „Отложен старт“ дава възможност за включване на
конвектора в зададено от потребителя време в рамките на 24 часа от текущия момент. Когато
е в режим "Отложен старт", контролерът продължава да отброява времето до настроеното
дори при отпадане на захранването. Ако не искате напълно да се лишите от отопление докато
спите, можете да използвате режим „Сън”. При този режим плавни ще се понижи
настроената температурата с 3 градуса в рамките на първия час след активирането му и
автоматично ще се въстанови след още 5 часа. Седмичният програматор дава възможност да
се настроят до 7 часови интервала и има два режима на работа. При единия режим на
програматора, конвекторът се включва и изключва според зададения график, а в другия
режим се променя настроената температура.
Към терморегулатора може да се включи WiFi модул NRM-W3 за свързване към
системата за дистанционен мониторинг и управление през Интернет - Naturela Smart Home
(NSH)
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Функции на бутоните на конвектора

Вкл/Изкл

„Информация“

След натискане за 2 сек:
„Меню“

След натискане за 2 сек:
„Изчистване таймери“

В режим настройка:
„Изход“

В режим настройка:
„OK“ (потвърждение)

„-“ или надолу

„+“ или нагоре

След натискане за 2 сек:
функция: „Сън“ (sleep)

След натискане за 2 сек:
„Отложен старт“

Извеждана информация върху дисплея на терморегулатора
Дисплеят има различаващи се изгледи при включено или изключено състояние. При
включване на захранването на конвектора за 2 секунди се извежда информация за
хардуерната и софтуерната версия на контролера.

Версия на софтуера

След това се извежда основния екран със стайната температура, дата, час и друга
допълнителна информация в зависимост от текущия режим на работа. Екраните се
различават при включено и изключено състояние.

NHC-PC5 - Терморегулатор за панелен конвектор

2/16

символ за отворен прозорец
символ за защита от прегряване
на терморегулатора
символ за активирано
допълнително нагряване
с 2.5o за 1 час

Символ за заключени
бутони при изпълнение на
ф-я „Защита от деца“

Режим на работа

Часовник

Индикатор за мощност

Изградена връзка с Интернет

Настроена температура /
Допълн. информация за
таймерите/
Време до отл. старт

Стайна температура
Дата /
Съобщения за грешки
Основен екран при включено състояние

Съобщения за режим на работа:
Защ. замр.
Активиран е защитен режим против замръзване
Изключен

Изключено състояние

Програма

Режим "Нагряване" с настроен седмичен програматор в режим на
промяна на настроената температура

Таймери

Режим "Нагряване" с настроен седмичен програматор в режим вкл./изкл.

Сън

Режим "Сън"

Съобщения за грешки:
Датчикът за стайна температура е изключен или прекъснат. Нагревателят
Прекъснат TS
няма да работи
TS накъсо

Датчикът за стайна температура е накъсо. Нагревателят няма да работи.

Отворен прозорец Активиран режим "Отворен прозорец".
Съборен уред

Активирана защита при събаряне на уреда

Грешна дата

Часовникът не е сверен. Седмичният програматор няма да работи.
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Когато конвекторът
е изключен,
няма индикатор
за мощност
Основен екран при изключено състояние
Когато контролерът е в основен екран и се натисне бутон "OK" се извеждат последователно
три екрана с допълнителна информация. Първо се извеждат броячите за консумирана
електроенергия за двете тарифи поотделно и датата и часа на последното им нулиране.
Докато се извежда този екран, ако бутон "OK" се задържи за 2 секунди, тогава броячите се
нулират и се записва датата и часа на нулирането.

От този екран при натискане на бутон
състоянието на WiFi модула, ако го има.

“▼” се преминава към екран с информация за

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

Idle – модема все още
AP mode – модема е

не се свързал с WiFi рутер с Инернет
в режим Access point и предоставя възможност да приеме
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•
•
•

името и парола на местната WiFi мрежа за свързване към нея
Router – модема се e свързал с рутера
Internet – Има връзка с Интернет
Connected – Модема се е свързал със сървъра на информационната система

Sd/Rc – Изпратени /

приети пакети с данни през Интернет

От този екран при натискане на бутон “▼” се преминава към екран с информация за
версиите на терморегулатора и при наличие и на WiFi модула.
При следващо натискане на бутон "OK" се преминава към екраните с графика на
консумираната електроенергия по часове. Контролерът съхранява такава информация за
последните 7 дни. С натискане на бутони “▲” или “▼” се сменят графиките с дните, за които
има налична информация. Под всяка графика се извежда датата, за която се отнася, и общата
консумирана електроенергия за съответния ден. Трябва да се има предвид, че информацията
за консумираната електроенергия се изчислява на базата на настроената мощност на
нагревателя.

Дата на информацията

Консумирана
електроенергия за деня

След графиките за консумираната електроенергия следват графиките със средната стайна
температура по часове. Контролерът съхранява такава информация за последните 4 дни. С
натискане на бутони “▲” или “▼” се сменят графиките с дните, за които има налична
информация. Под всяка графика се извежда датата, за която се отнася.

Дата на информацията
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Работа с регулатора
1. Включване на режим „Нагряване“
Когато панелният конвектор е изключен на дисплея се извежда стайната температура, дата и
час. При еднократно натискане на бутон “On/Off” се преминава към режим „Нагряване“.
Тогава, освен стайната температура, дата и час, се появава индикатор за текущата степен на
мощност и настроената температура. Ако е настроен седмичен програматор, се извежда
инфорация за времето на неговото включване или изключване. Ако стайната температура е
по-ниска от настроената, нагревателят ще се включи според използвания алгоритъм за
достигане на настроената температура. За по-добро регулиране на стайната температура,
контролерът управлява мощността на нагревателя.

Режим „Таймери“ с
предстоящо включване
на награването

Настроена температура
Режим „Таймери“ с
предстоящо изключване
на нагряването
Ако има само час без ден
от седмицата, действието
е за същия ден

В режим „Програма“
показва настроената
температура и до кога
ще бъде такава
Колкото повече са
цветните полета, толкова
по-голяма е мощността
подавана към нагревателя
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В режим „Програма“ когато
текущия момент е в интервала
Показва температура
на програмата и до кога
ще бъде активна

Настроена температура,
когато няма активни
таймери

Включено
„Допълнително нагряване“
Показва настроената
температура и до кога ще
бъде такава
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2. Задаване на температурата.
Промяната на зададената температура става с натискане на някой от бутоните “▲” или “▼”.
В средното поле на дисплея се извежда зададената до момента температура. Със следващи
натискания на бутоните се променя заданието в желаната посока. Ако до 5 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 намаля със скорост 4 единици в
секунда. Границите на регулиране на зададената температура са от 7°C до 28°C.

3. Режим „Отложен старт“.
Когато конвекторът е в режим „Изключен“, с натискане и задържане за 3 секунди на бутон
“▲” се позволява въвеждане на час, когато 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 намаля 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 “On/Off”. Тогава
конвекторът ще премине към режим „Нагряване“. При спиране на захранването, докато е
включен режим "Отложен старт", контролерът запазва времето за отложен старт. Ако
настроеното време настъпи преди да се е възстановило захранването, тогава при
възстановяване на захранването контролерът ще остане в изключено състояние.

4. Изключване на режим „Нагряване“
Изключване на режим „Нагряване“ става с натискане на бутон “On/Off”. Нагревателят се
изключва, ако е бил включен, а средното поле на екрана се изчиства като остават само
стайната температура, дата и час.
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5. Режим „Сън“
Този режим дава още една възможност за икономия на електроенергия, като автоматично и
постепенно, в рамките на 2 часа намаля настроената температура с 3 градуса. Така след като
сте в леглото и добре завити, конвекторът сам ще понижи настроената комфортна
температура без да ви остави на студено. Този режим се активира, когато конвекторът е в
режим „Нагряване“ с натискане и задържане на бутон “▼” за над 2 секунди. При активиране
на режима за 5 секунди в средното поле на екрана се извежда надпис "Включен режим Сън",
след което екранът приема вида на режим "Нагряване" като на най-горния ред има надпис
"Сън". Режим „Сън” се прекъсва с натискане на бутон “On/Off”, при което конвекторът се
изключва. Режим "Сън" ще се изключи сам след 6 часа!
•
Режим "Сън" няма да се включи или ако е включен ще се изключи ако се активират
таймерите.
6. Функция "Отворен прозорец"
С цел икономия на електроенергия в контролера е вградена функция за разпознаване на
отворен прозорец. При разпознаване на такава ситуация нагревателят се изключва и се
извежда съобщение "Отворен прозорец.". Защитният режим се изключва в зависимост от
зададената настройка: когато е Smart, конвекторът ще продължи нагряването веднага щом
разпознае, че прозорецът е затворен или след изтичане на 15 минути от активирането на
защитния режим, докато при "Включено" нагряването ще продължи 30 минути след
активирането на режим "Отворен прозорец". Режим "Отворен прозорец" се деактивира и при
натискане на бутон "On/Off", с което конвекторът се изключва. Тази функция може да се
деактивира от меню "Сист. настройки", като на ред "Отв. проз." се избере опция "Изкл".
7. Защита при падане на конвектора
Ако конвекторът се събори, докато е включен, контролерът изключва нагревателя, извежда
съобщение "Съборен уред" и активира звукова аларма. Алармата ще се деактивира
автоматично след възстановяване на нормалното положение на уреда или с натискане на
бутон "On/Off" за изключване на конвектора. Възможно е фалшиво сработване на защитата,
ако конвекторът е стоял дълго време в студено помещение и след това се внесе на значително
по-топло място.
8. Защита от замръзване
Когато конвекторът е в режим "Изключен" или нагряването е забранено от настроен таймер,
ако стайната температура падне под 7°C, се включва режим за защита от замръзване като
нагревателят се включва и в най-горното поле на екрана се извежда режижм "Защ. замр.".
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При повишаване на стайната температура над 7°C защитният режим се изключва.
9. Включване на "Допълнително нагряване"
Когато конвекторът е в режим "Нагряване", с натискане и задържане на бутон “▲” за над 2
секунди ще увеличите настроената температура с 2.5 о за период от 1 час. След като изтече
този период, настроената температура ще се възстанови автоматично до началната си
стойност. Използването на тази функция е удачно ако сте нагласили някаква постоянна
температура която да се поддържа в помещението и по-някаква причина усетите че ви е
студено. Тогава ще можете да увеличите температурата за 1 час, след което конвектора сам
ще я върне обратно за да няма опасност да я забравите. Тази функция не може да бъде
изпълнена ако конвектора е изключен от таймерите или ако в момента се изпълнява
програма за отопление, имаща собствена температура за нагряване. При включването на тази
функция на екрана ще се появи символ:
Допълнителното нагряване се изключва и с натискане на бутон “On/Off”.
•
•
•

•

Ако часовника не е сверен няма да се активира "допълнително нагряване"
Допълнителното нагряване се изключва при включване на режим "Сън"
Допълнителното нагряване се изключва или не може да се включи ако таймерите
работят с промяна на температурата и текущия момент е в интервала на някой от
таймерите.
Допълнителното нагряване се изключва или не може да се включи ако таймерите
работят в режим включване/изключване и текущия момент е извън интервала за
включване.

Внимание:
При кратковременно изключване и включването на захранването на панелният конвектор,
активирането на дисплея може да се забави с до 8 секунди. Ако панелният конвектор е бил
изключен от захранващата мрежа за над 8 секунди, повторното му включване ще се забави
между 1 и 2 сек
Ако панелният конвектор 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 всички
режими свързани с отброяване на време като "Сън", "Отложен старт" или "Допълнително
нагряване", продължават да работят. Времето в което продължават да работят е до 25
часа ако конвекторът е бил включен в 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 със задържане за 2 секунди на бутон "On/Off", при
което се визуализира основното меню. Придвижването в менюто става с бутони “▲” и “▼”.
За влизане в текущата настройка се натиска бутон "OK". След като се изведе екрана със
съответните настройки, отделните параметри в него се коригират по следния начин:
Текущият параметър се извежда ограден в правоъгълник. С бутони “▲” и “▼” става
обхождането на параметрите. С натискане на бутон "OK" се влиза в режим на корекция на
текущия параметър като стойността му се извежда с негативен цвят в плътен правоъгълник.
Сега с бутони “▲” и “▼” може да се промени стойността на параметъра. След като
необходимата стойност е избрана, се натиска бутон "OK" за потвърждаване на промяната и
излизане от режим на корекция на параметъра.
Маркиране на текущия
параметър
в режим на обхождане

Маркиране на параметър
в режим на редакция

Изключение от това правило са параметрите във вид на отметки (активирано/деактивирано).
При тях натискането на бутон "OK" директно променя състоянието на отметката.

Параметър
във вид на отметка
(активиран)
Активиран ден
от седмицата

Деактивиран ден
от седмицата

След като всички параметри настроени, направените промените се потвърждават с натискане
на бутон "On/Off", при което контролера се връща в основното меню.
Основното меню съдържа следните настройки:
NHC-PC5 - Терморегулатор за панелен конвектор
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Час и дата.
С този екран се сверява датата и часа на контролера. Освен това се управлява фукнцията за
автоматична сверка, при наличие на WiFi модул.

Език
Оттук се настройва езикът, 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 30 секунди
след последното натискане на бутон.

Програма1..7 / Таймер1..7
От тези екрани се настройва работата на седмичния програматор. Когато седмичният
програматор е в режим "Включване", тогава настройките са "Таймер" и съдържат само
начало и край на интервала и дните от седмицата, за които важи. Когато седмичният
програматор е в режим "Промяна на температура", тогава настройката се нарича "Програма"
и освен начало и край на интервала и дни от седмицата, за които важи програмата, се
NHC-PC5 - Терморегулатор за панелен конвектор
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въвежда и температура. Всяка от програмите или таймерите може да бъде
активирана/деактивирана. При въвеждането на начало и край трябва да се има предвид, че
контролерът не позволява края да е преди началото.

Настроена температура

Начален и краен час

Активиране/деактивиране
на програмата като цяло

Активиране/деактивиране
на програмата за всеки
ден от седмицата

При настроен седмичен програматор, ако се задържи бутон "OK" за над 2 секунди, то
всички таймери се деактивират като се извежда съобщение "Таймерита са спрени" за 5
секунди, след което конвекторът минава в режим "Нагряване" без седмичен програматор.

Начало тарифи
Оттук се настройва началния час на двете тарифи, за които контролера поддържа броячи за
консумирана електроенергия.

NHC-PC5 - Терморегулатор за панелен конвектор
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Сист. настройки.
От този екран се настройва режимът, в който да работи седмичният програматор, мощността
на нагревателя и режима на функцията "Отворен прозорец" и дали да има регулиране на
мощността.
Режимът на седмичния програматор може да е "Пром t" или "Вкл". В първия режим
конвекторът работи през цялото време, докато е в режим "Нагряване, а седмичният
програматор променя настроената температура в посочения часови интервал. Във втория
режим на седмичния програматор таймерите определят часовите интервали, когато
конвекторът трябва да нагрява.
Настройката за разпознаване на отворен прозорец може да бъде "Включено", "Изключено"
или "Smart". Когато е Smart, конвекторът ще продължи нагряването веднага щом разпознае,
че прозорецът е затворен или след 20 минути от активирането на защитния режим, докато
при "Включено" нагряването ще продължи чак след 60 минути от активирането на режим
"Отворен прозорец".
При активиране на регулиране на мощността, конвекторът намаля мощността си, когато
стайната температура е близка до настроената.

Мощност на нагревателя
Разпознаване на
„Отворен прозорец“

За правилното отчитане на консумираната електроенергия е важно да настроите
правилната мощност на нагревателя!
Нова WiFi мрежа
Оттук се инициализира WiFi модула ако е инсталиран, за преминаване към режим Access
Point (AP) с помощта на които чрез смартфон, таблет или компютър може да се свържете
терморегулатора, към домашната WiFi мрежа. Екранът при избор на функцията е следния:

Ако натиснете "OK" модемът ще се превключи в режим AP което означава че ще създаде
нова WiFi мрежа. Тогава контролерът ще изведе екран с името на тази мрежа и ще ви даде
информация кога е приключил процеса на инициализацията.
NHC-PC5 - Терморегулатор за панелен конвектор
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Мрежата е готова.

Име на новата WiFi
мрежа

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

Защита от деца
За предпазване на конвектора от неуместна игра на деца с управлението му, може да се
използва функцията за заключването на бутоните - "Защита от деца". След влизане в
съответното меню, с натискане на бутон "OK" ще се премине към заключване на бутоните.
Бутоните ще се заключат чак след връщане към основен екран. При натискане на всеки друг
бутон ще се излезе от менюто "Защита от деца" и бутоните няма да бъдат заключени. Когато
бутоните са заключени ще се появи символ:
Отключване на заключени бутони след функция "Защита от деца"
Ако бутоните са заключени и на екрана има знак за това, отключването им става чрез
натискане и задържане на бутон OK за над 6 секунди. При отключването им се извежда
съобщение за това.
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Технически данни на NHC-PC5
1

Захранващо напрежение

90 – 260 VAC 50/60Hz

2

Максимален допустим изходен ток

15А

3

Консумирана мощност при изключен нагревател

<0.5W

4

Диапазон на измерваната температура

-20°C – 80°C

5

Диапазон на задаваната температура

7 °C – 28°C

6

Грешка при измерване на температура от термосензора. (при
<1% +/- 0.5°C
неработещ нагревател)

7

Максимално допустима околна температура за електронен блок

65°C

8

Температура
замръзване“

<7°C

9

Температура на активиране на защита от прегряване на
>67°C
терморегулатор, измервана в горната част на печатна платка.

за

активиране
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режим

„Предпазване

от

Схема на свързване на NHC-PC5
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