Контролер за Split система термодинамични
(термопомпени) бойлери - NHPC-V3
Техническа информация

NHPC-V3 е нов модерен контролер за Split система термодинамични (термопомпни)
бойлери, с монтирани в отделно външно тяло, компресор и изпарител. За да се намалят до
минимум свързващите кабели на външното тяло, контролерът е изпълнен в два отделни
интелигентни блока: „Силов блок“ NHPC-PM-V3 служещ за управление и контрол на
външните агрегати и „Контролен блок“ NHC-H43 или NHC-35 монтиран в бойлера. Двата
блока са в постоянна връзка помежду си, посредством цифров 3-проводен канал за пренос на
данни. Освен тези проводници за работа на външното тяло са необходими още 3 за
захранване с мрежово напрежение и заземяване. Важни предимства на контролера са:
•
Управление на електронен редуциращ вентил (ТРВ), благодарение на което
термопомпата може да работи по-ефективно в по-широк температурен диапазон;
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Измерване на температурата в 6 точки, което позволява по-прецизни решения при
управление на загряването;
Директно управление на електрически нагревател за дозагряване или по-бързо
загряване.
Директно управление на инсталация за слънчев колектор (при вариант с NHC-H43).
Контролерът измерва прецизно и отчита захранващото напрежение и консумираният
ток и електроенергия.
Има различни режими комбиниращи всички налични източници на топлина като
термопомпа, електрически нагревател и соларна инсталация (при вариант с NHCH43).

•
•
•
•
•

Към NHPC-V3 се включват следните устройства и сензори:
Външно тяло:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Компресор ;
Електронно регулируем вентилатор;
Електронно регулируем разширителен вентил;
Четири-пътен вентил;
Термосензор за външната температура;
Термосензор за температурата преди изпарителя;
Термосензор за температурата след изпарителя;
Термосензор за температурата след компресора;
Вход от пресостат за високо налягане;
Вход от пресостат за ниско налягане (ако има такъв);

Бойлер
•
Електрическият нагревател ;
•
Циркулационна помпа за слънчев колектор (само за NHC-H43);
•
Термосензор в долната част на бойлера;
•
Термосензор в средната част на бойлера;
•
Вход за измерване на тока на анодната защита;
•
Вход за термосензор измерващ температурата на слънчев колектор (само за NHC-H43)
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Хидравлична схема на термодинамичен (термопомпен) бойлер.

Техническа данни на NHPC-V3
1

Допустимо захранващо напрежение на NHPC-V3
(софтуерно ограничено)

190-255V AC / 50Hz

2

Консумирана мощност в Standby режим на NHPC-V3
(след димиране на дисплея)

<1W за NHPC-PM-V3
<2VA за NHC-35
<1W за NHC-H43

3

Брой термосензори

6 за NHPC-PM-V3 +NHC-35
7 за NHPC-PM-V3 +NHC-H43

4

Тип на използваните термосензори

NTC 10K
1 сензор pt1000 при NHC-H43

5

Точност на измерваната температура

1% + +/-1о

6

Точност при измерване на входното напрежение

1.5%

7

Точност при измерване на консумираният ток от
външното тяло

1.5% + +/-25mA

8

Точност при измерване на активната консумирана
мощност от външното тяло

1.5% + +/-6W

9

Напрежение подавано от всеки изход

Захранващото напрежение

10

Максимална допустима активна мощност на товара
към изход за „Компресор“

1200W

11

Максимален работен ток консумиран от товара към
изход „Компресор“

6.5А
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12

Максимален импулсен ток консумиран от товара към
изход „Компресор“ (t<=1000mS)

20А

13

Максимална допустима активна мощност на товара
към изход за „Вентилатор“

180W

14

Максимален допустим ток консумиран от товара към
изход „Вентилатор“

2A

15

Максимална допустима активна мощност на товара
към изход за „4-пътен вентил“

180W

16

Максимален допустим ток консумиран от товара към
изход „4-пътен вентил“

2A

17

Максимален допустим ток консумиран от товара към
изход „Нагревател“

20А

18

Възможност за Upgrade на софтуера чрез персонален
компютър

Да

19

Габаритни размери на „Силов блок“ NHPC-PM-V3

120х77.5mm

20

Габаритни размери на „Контролен блок“ NHC-H43

108х59mm

21

Габаритни размери на „Контролен блок“ NHC-35

108х59mm

22

Максимална дължина на кабела свързващ „Силовият“ до 15m с екраниран кабел
и „Контролен“ блок
3х0.35mm2

Схема на свързване на агрегатите и сензорите към „Силов“ блок NHPC-PM-V3.2
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Схема на свързване на NHC-35
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Схема на свързване на NHC-H43
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