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ВЪВЕДЕНИЕ
Електронният контролер NHPC-V2 е предназначен за вграждане в домакински
термопомпени бойлери с електрически нагревател. Основната задача на контролера е
ефективно управление на процеса на нагряване на водата с възможност за лесна настройка на
режима на работа от страна на потребителите. Контролерът управлява електрически
нагревател, компресор, двускоростен вентилатор и четирипътен вентил за осъществяване на
режима на размразяване на термопомпата. Три сензора следят температурата на изпарителя и
на водата в горната и долната част на водосъдържателя. Графичният LCD дисплей и
четирите бутона за управление дават възможност за удобна работа с уреда и бързо и лесно
получаване на необходимата информация.
Основните предимства на контролера са:
•

Интуитивни и удобни настройки

•

Голям LCD дисплей даващ множество полезна информация

•

Поддръжка на дата и час

•

Информация за консумираната електроенергия

•

Измерване на моментните ток, напрежение и консумирана мощност

•

Възможност за настройка на до три периода в денонощието, в които бойлерът работи

•

Индикатор на анодната защита при моделите с емайлиран водосъдържател

•

Самодиагностика с извеждане на съобщения при възникване на повреда, както и
автоматична промяна на режима на работа при необходимост.

•

Автоматична защита от замръзване на водосъдържателя

•

Автоматичен анти-легионела режим

Контролерът извежда едновременно температурата в горната и долната част на
водосъдържателя. Включените термопомпа или нагревател се индицират със светване на
съответния светодиод, както и с подходяща анимация на дисплея. За да се осигури дълъг
живот на компресора, освен поддържане на оптимален режим на работа, контролерът има
защита от прекалено високо или ниско захранващо напрежение. Благодарение на
диагностиката на контролера поддръжка на уреда е своевременна и лесна.
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СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ И РАЗМЕРИ
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ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Когато бойлерът е изключен екранът има следния вид:
индикатор
на анодната защита
или за наличие на
повреда

температура
на водата горе
часовник
дата

С натискане на бутон F се преминава към меню за избор на режим на работа или за
изключване.

С бутони “▲” или “▼” се премества съответно нагоре или надолу знакът за избор на режим.
При следващото натискане на бутон F се преминава към избрания режим. Режимите са както
следва:
•
•
•

Standby - Изключено състояние. Бойлерът няма да се нагрява.
Auto – Автоматичен режим. При този режим бойлерът ще поддържа автоматично
настроената температура.
Manual – Допълнително управление на загряването. При този режим бойлерът ще се
нагрява до настроената температура, само в разрешените часови интервали. Така
можете допълнително да ограничите потреблението на електроенергия само когато
нейната цена е най-ниска (през нощта).

Ако часовникът не е бил сверен (показанието на часовника мига), тогава с натискане на
бутон F се активира екран за сверка на часовника (Set Time) вместо смяна на режима.

В автоматичен режим (Auto) екранът има следния вид:
активни
топлоизточници
режим Auto
допълнителна
информация
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В ръчен режим (Manual) екранът има следния вид:

режим Manual и
време на вкл. или изкл.
в зависимост от това
което следва

температура горе
температура долу

При включване на този режим, контролерът ще поиска въвеждане на часовите интервали
когато ще бъде разрешена работата на бойлерът. Това става като след натискането на бутон
F за потвърждаване на режим Manual, се премине към екран: въвеждане на работни
интервали - Set On/Off Times:

С бутони “▲” или “▼” се променя стойността на полето което мига а с бутон Enter се
обхождат последователно всички полета. Когато няма отметка пред съответния интервал,
той не е активен. При натискане на F се преминава към работа в режим (Manual).
При активиран анти-легионела цикъл екранът има следния вид:
индикатор за проблем
режим

Когато бойлерът е във включено състояние, с натискане на бутон “▲” или “▼” контролерът
влиза в режим на промяна на зададената температура.

Промяната се запомня с бутон Enter или автоматично, ако 6 секунди не се натискат никакви
бутони.
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С бутон Enter се сменя извежданата допълнителна информация в долния ляв ъгъл на екрана:
зададена температура
текуща температура на изпарителя
текуща дата
индикатор за състоянието на анодната защита
брояч за консумираната електроенергия на дневна тарифа
брояч за консумираната електроенергия на нощна тарифа
начален час на дневната тарифа
начален час на нощната тарифа
начален час на първия работен интервал при работа в ръчен режим
краен час на първия работен интервал при работа в ръчен режим
начален час на втория работен интервал (интервалът не е активен)
краен час на втория работен интервал (интервалът не е активен)
моментно напрежение
моментен ток
моментна консумирана мощност
съобщения за повреди, ако има такива. Съобщенията са следните:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sensor E1 - датчикът за температурата горе (TB) е прекъснат/липсва
Sensor E2 - датчикът за температурата горе (TB) е накъсо
Frost
- TB < 0ºC (водата е замръзнала)
S2 E1
- датчикът за температурата долу (TT) е прекъснат/липсва
S2 E2
- датчикът за температурата долу (TT) е накъсо
Frost2
- TT < 0ºC (водата е замръзнала)
S3 E1
- датчикът за температурата на изпарителя (TE) е прекъснат
S3 E2
- датчикът за температурата на изпарителя (TE) е накъсо
High I
- сработила е защитата по ток
High Press- сработила е защитата за високо налягане на термопомпата
Low Press - сработила е защитата за ниско налягане на термопомпата
Emer
- сработила е аварийната защита
L Fail
- неуспешно завършил анти-легионела цикъл
Long Defr - прекалено дълго размразяване
Freq Defr - често размразяване
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•
•

Low U
High U

- сработила е защита за високо напрежение
- сработила е защита за ниска напрежение

Ако в момента се извежда брояч за консумирана електроенергия (дневна или нощна тарифа),
със задържане на бутон Enter за 3 секунди съответният брояч се нулира.

РЕЖИМИ НА РАБОТА
Бойлерът може да работи в автоматичен (Auto) или ръчен (Manual) режим. Когато е в ръчен
режим (Manual), бойлерът работи само в зададените от потребителя интервали от
денонощието.
За загряване на водата, както в автоматичен (Auto), така и в ръчен (Manual) режим, бойлерът
използва следните топлоизточници:
•

само термопомпа (режим HP)

•

термопомпа и електрически нагревател (режим HP+EL)

•

само електрически нагревател (режим EL)

В режим HP+EL електрическият нагревател се включва само когато температурата на водата
в горната част на водосъдържателя падне под зададения от потребителя минимум.
По време на анти-легионела цикъла за достигане на необходимата температура се използват
и двата топлоизточника, независимо от текущия режим.
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ПОТРЕБИТЕЛСКИ НАСТРОЙКИ
За влизане в режим на настройки бутон F трябва да се задържа за 1.5 секунди.
Потребителските настройки са достъпни както от включено, така и от изключено състояние.
Когато контролерът е в режим на настройки, в сила са следните правила:
•

Бутон Enter превключва към следващото поле за редактиране, ако има такова

•

С бутони “▲” или “▼” съответно се увеличава или намаля текущата стойност. Ако
бутонът се задържи, стойността за почва да се променя автоматично в съответната
посока. Когато настройката изисква избор от списък от опции, тогава с бутон “▲” се
избира следващата, а с бутон “▼” предходната, ако има такава.

•

Ако някой от параметрите е бил променян, с бутон F се потвърждават направените
настройки и контролерът минава в изходно състояние. Ако настройките на текущия
екран не са били променяни, то с натискане на бутон F се минава към следващ екран с
настройки. Ако това е била последната настройка, контролерът минава в изходно
състояние.

•

Ако не се натискат бутони, след определено време контролерът ще мине в изходно
състояние като направените промени в параметрите на текущия екран се игнорират.

Активни топлоизточници - Heat Sources:
•

само термопомпа (режим HP)

•

термопомпа и електрически нагревател (режим HP+EL)

•

само електрически нагревател (режим EL)

Минимална температура - Min Temperature - Когато бойлерът е в режим HP+EL,
електрическият нагревател ще се включи, когато температурата в горната част на
водосъдържателя падне под тази минимална температура: от 10ºC до 40ºC, по подразбиране
е 35ºC. Тази настройка се извежда само, ако бойлерът е в режим HP+EL.
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Анти-легионела защита - Legionella Protection - Включва или изключва автоматичната
анти-легионела защита. При включване на анти-легионела защитата, ще се стартира антилегионела цикъл веднага след излизане в изходно състояние, ако бойлерът е включен.

Настройка на време - Set Time - сверява се часовника на контролера

Настройка на дата - Set Date - сверява се датата на контролера

Тарифи - Set Day/Night Tariff - настройва се началото на дневната и нощната тарифа на
електроенергията.

Контраст - Contrast - настройва се контраста на LCD дисплея
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СЕРВИЗНИ НАСТРОЙКИ

За влизане в режим на сервизни настройки бойлерът трябва да е в изключено състояние, да
се натисне и задържи бутон Enter, след което едновременно с това да се натисне и задържи
бутон F. След като двата бутона са били натиснати 3 секунди на екрана се извежда
информация за версията на контролера.
Име и версия на
контролера
Версия на софтуера в
изпълнителният модул

Версия на софтуера в
контролният модула

При следващите натискания на бутон F се преминава последователно през всички екрани със
сервизни настройки. Всеки настроен параметър може да се променя с бутони “▲” или “▼”.
Ако в някой екран има повече от един параметър за настройка, преминаването към
следващото поле става с натискане на бутон Enter.
Анодна защита - Anode Protection - включване и изключване на индикатора за състоянието
на анодната защита
Скорост на вентилатора - Fan Speed - вентилаторът може да се настрои да работи на малка
или голяма скорост (Low или High)
Допълнително регулиране на скоростта на вентилатора - Fan Seed Control
Когато вентилатора е настроен да работи при малка скорост от меню Fan Speed, при
определени условия той ще трябва да се превключи на голяма скорост. Това ще е
необходимо когато температурата на околният въздух стане много ниска и тогава за да се
извлича достатъчно топлина от него, ще е необходим по-голям дебит въздух. Условията при
които ще се включи вентилатора на голяма скорост и кога ще се изключи, се настройват от
това меню.

Примерните настройка са както следва: голяма скорост се включва при температура на
изпарителя под -3 градуса, вентилатора ще премине обратно на малката скорост ако за над 10
минути температурата е над 3 градуса.
Минимално време за изключен компресор - Compressor Off-Time - настройва се
минималното време за изчакване от изключването на компресора до неговото повторно
включване в диапазона от 3 до 8 минути, като по подразбиране е 5 минути.
Размразяване - Defrost Temperature - настройва се температурата на изпарителя, при която
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трябва да се включи режим на размразяване и при която да се върне в режим на нагряване
Включване - On - когато температурата падне под тази стойност, ще започне размразяване.
Диапазона на настройка е от -20ºC до +20ºC, като по подразбиране е -7ºC
Изключване - Off - размразяването ще приключи, когато температурата достигне тук
зададената. Диапазона на настройка е от 0ºC до +20ºC, като по подразбиране е +13ºC. Ако
така зададената температура не бъде достигната в рамките на зададената максимална
продължителност, тогава размразяването се прекъсва и се активира съответната аларма.
Продължителност на размразяване - Defrost Time - настройва се максимална
продължителност на размразяването: от 1 до 12 минути, по подразбиране е 8 минути. Ако
размразяването не приключи в рамките на зададеното време, се активира съответната аларма.
Допустимо време между две последователни размразявания - Defrost Cycle
В това меню се настройва допустимото време в минути, между две размразявания. Ако
условията за размразяване са през по малко от настроеното време се извежда аларма:
Freq Defr - често размразяване
Продължителност на анти-легионела цикъл - Legionella Time - настройва се максимална
продължителност на анти-легионела цикъл: от 1 до 24 часа, по подразбиране е 12 часа. Ако
бойлерът не успее да поддържа 65ºC за 1 час в рамките на това време, се активира
съответната аларма.
Максимална температура - Set Temperature - настройва се горната граница на диапазона
на настроената температура: от 40ºC до 75ºC, по подразбиране е 55ºC
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