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термопомпа въздух вода NHPC-V4
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Ръководство за работа

NHPC-V4 е контролер с цветен TFT дисплей, предназначен за вграждане в split система
термопомпени бойлери тип въздух-вода. Контролерът е съставени от два модула. Първият е
за управление на външното тяло на термопомпата, имащо компресор, четири-пътен вентил,
вентилатор и електронно управляем разширителен вентил. Вторият модул е за вграждане в
бойлер  и  управлява  електрически  нагревател  и  инсталация  за  слънчев  колектор  според
версията му. Контролерът се управлява от модула монтиран в бойлера като информацията за
състоянието  му  и  текущата  работа  се  извеждат  върху  елегантен  2.4"  цветен  дисплей.
Управлението на  контролера става  чрез 4 многофункционални бутона с  помощта на ясно
написани  и  интуитивни  менюта,  на  Български  и  Английски  език.  Всички  управляеми
устройства се включват директно към изходите на контролера. За предпазване от прегряване
на слънчевия колектор при спиране на електрозахранването от мрежата и последвалото го
спиране  на   циркулационна  помпа  на  солара,  контролерът  има  възможност  за  отделно
захранване само на частта за соларна инсталация от външен  UPS.  Към терморегулатора се
включват  до  7  термосензора,  всеки  от  които  измерва  температурата  с  точност  под  1%.
Контролерът  се  управлява  от  ново  поколение  надежден  и  изпитан  софтуер,  стремящ  се
автоматично  да  разпознае  най-подходящия  източник  на  топлина,  за  да  загрява  водата  на
възможно най-ниска цена. Към него може да се включи WiFi модул NRM-W3 за свързването
му към системата за дистанционен мониторинг и управление Naturela SmartHome.

Важни предимства на контролера NHPC-V4 

 Нов елегантен цветен дисплей с ясни и красиви изображения, даващи информация за
работата и състоянието на уреда.

 Софтуер автоматично избиращ най-подходящите източници на топлина за загряване
на най-ниска цена.

 Лесни интуитивни менюта в ярки и различими цветове, за настройка на необходимите
за работата параметри.

 Пълна диагностика на системата и извеждане на информация с час и дата на всяко
регистрирано събитие.

 Поддържане на Български и Английски език.
 Възможност за включване към системата за дистанционен мониторинг и управление

през Интернет - "Naturela SmartHome".
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 Измерване,  анализ  и  извеждане  на  температурите  в  6  точки  на  термопомпената
система: в долната и горна част на бойлера, температурата на въздуха около външното
тяло,  температурата  преди  и  след  компресора  и  температурата  на  изпарителя.
Вариантът на контролера NHPC-V4-2 измерва и температурата на слънчевия колектор.

 Измерване и визуализация на реалните стойности на захранващо напрежение, ток и
консумирана мощност  от външното тяло на термопомпата.

 За  NHPC-V4-2  автоматично включване  на  разтоварващ  режим  за  извличане  на
топлината от бойлера през нощта. Това е с цел предпазване на слънчевия колектор от
прегряване  на  следващия ден, ако  отсъствате  от  дома  повече  време  и  не  ползвате
достатъчно топла вода.

 Седмичен  програматор  за  настройка  на  до  4  часови  интервала  променящи
температурата  на  нагряване.  За  всеки  интервал  се  задава  исканата  температура  и
дните от седмицата, за които да важи.

 Възможност за избор на термосензор за  управление на  нагряването в  долната или
горна част  на  бойлера.  Ако се  използва  термосензорът в  горната  част  на  бойлера,
нагряването ще започне по късно,  което ще доведе до допълнителни икономии на
електроенергия.  При  използване  на  термосензора  в  долната  част,  нагряването  ще
започне  по-рано  и  ще  се  гарантира  наличие  на  топла  вода  при  по-интензивно
потребление.

 Автоматично включване на режим „Антилегионела“, ако седем дни бойлерът не е бил
нагряван до температура над 70°C

 Предпазване от замръзване на водосъдържателя и слънчевия колектор.

 Информация за състоянието на анодния протектор.
 Аларма със звукова сигнализация.

 Аларма при прегряване на слънчевия колектор.
 Поддръжка на системно време с дата и час.

 Възможност  за  отчитане  на  консумираната  електроенергия  в  kWh  в  цифров  вид
поотделно за две тарифи.

 Графики,  разпределени  по  часове  за  последните  4  дни,  даващи  информация  за
използваната електроенергия в kWh, времето за работа на циркулационната помпа на
слънчевия колектор и средната температура на водата в бойлера за последните 2 дни.

 Следене изправността  на нагревателя и извеждане на съобщение,  ако водата не се
нагрява.

 Възможност за включване на външен UPS за поддръжка работата на циркулационната
помпа и контролера при отпадане на мрежовото захранване.
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Схема на свързване на   NHPC-V4-1

Контролерът е предназначен за split система термопомпи и е съставен от модул за външното
тяло NHPC-PM-V3.2, управляващ компресор, четири пътен вентил, вентилатор и електронен
разширителен вентил, и модул за бойлер NHC-H53-1, управляващ електрически нагревател и
имащ дисплей и бутони за управление на целия контролер. Към модул NHC-H53-1 може да се
включи  WiFi  модул за връзка на контролера към  web  базираната система за дистанционен
мониторинг и управление Naturela Smart Home.
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Схема на свързване на   NHPC-V4-2

Контролерът е  предназначен  за  split  система  с  термопомпа,  електрически нагревател  и
инсталация  със  слънчев  колектор.  Този  контролер  също  е  съставен  от  два  модула:  за
външното тяло  NHPC-PM-V3.2 и за бойлер  NHC-H53-2, управляващ не само електрически
нагревател, но и циркулационна помпа за слънчев колектор. Към модул  NHC-H53-2 също
може  да  се  включи  WiFi  модул  за  връзка  с  web  базираната  система  за  дистанционен
мониторинг и управление, Naturela Smart Home.
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Към модула в бойлера NHC-H53 се включват 2 или 3 термосензора в зависимост от версията
му, както е дадено в таблица 1.

Таблица 1
Термосензор Темпе-

ратура
Разположение на термосензора

„Сензор 1“ t1 NTC  сензор  -  монтира  се  в  долната  част  на  бойлера,  до
електрическия нагревател

„Сензор 2“ t2 NTC сензор - монтира се в горната част на бойлера

„Сензор 3“ t3 pt1000 сензор – монтира се в слънчевия колектор

Към модула за външното тяло NHPC-PM-V3.2 се включват 4 термосензора: за измерване на
околната температура (TA), за изпарителя (TEV) и преди и след компресора (TCI)  и (TCO).
Към модула също така трябва да се включват електронноуправляемият разширителен вентил
и нормално затворен пресостат за защита от високо налягане.
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Извеждана информация върху дисплея

Дисплеят има няколко различни изгледа: „Основен екран“, „Статистическа информация
по часове”, „Текстова информация“, „Диагностика”, „Избор на настройки” и „Настройка“.

1. Основен екран

за NHPC-V4-1

за NHPC-V4-2

NHPC-V4-1/2 - Ръководство за работа - версия 1.0 стр. 6 / 27

Час

Електрически нагревател
Сив когато е изключен и
 червен когато е включен
При включен нагревател

има движещи 
се балончета

Циркулационна помпа

Температура на
слънчевият колектор

Температура в долната 
част на бойлера

Температура на въздуха
около термопомпата

Термопомпа
При включена

Термопомпа, перката
се движи

Температура в горната
част на бойлера

Слънце

Има активирани таймериДопълнителни функции на бойлера

Информационно поле

Допълнителни функции на бойлера

Модема е свързан с Интернет

Има активирани таймери

Модема е свързан с Интернет

Час

Температура в горната
част на бойлера

Температура в долната
част на бойлера

Електрически нагревател
Сив когато е изключен и
 червен когато е включен
При включен нагревател

има движещи 
се балончета

Термопомпа
При включена

Термопомпа, перката
се движи

Температура на въздуха
около термопомпата

Информационно поле



На  основния  екран  се  извежда  стилизиран  чертеж  на  бойлер  с  два  топлообменника,
термопомпа и инсталации със слънчев колектор. За по-добро визуализиране на работата на
отделните елементи в системата, върху екрана има няколко анимирани обекта: движение на
перката  на  термопомпата,  светещо  слънце  пред  слънчевия  колектор,  движение  на
циркулационната помпа и издигащи се балончета във водата над електрическия нагревател.
На основния екран винаги се извеждат температурите на бойлера, температурата на околният
въздух, температурата на слънчевият колектор, часът и датата. 

В полето „Допълнителни функции на бойлера“ се извежда информация, когато бойлерът е
изключен или изпълнява някоя от специфичните му допълнителни функции. Текстът в това
поле може да бъде следният:

• АнтиЛегионела – в момента бойлерът ще се нагрее с електрическия нагревател до
70°C с цел унищожаването на опасната бактерия „Легионела“

• Разтоварване – в момента се изпълнява процедура за разтоварване на натрупаната
топлинна енергия в бойлера, за да може на следващия ден да се сваля топлината от
слънчевия колектор, без да прегрее водата.

• Усилено нагр. – Включен е режим на работа с всички налични топлоизточници до
достигане на настроената температура. След това функцията се изключва.

• Защита  замр. -  Защита  от  замръзване  на  бойлера  или  солара.  С  помощта  на
включване на електрическия нагревател се затопля водата в бойлера, за да се избегне
замръзването й, а с помощта на помпата на солара се извежда топлина от бойлера, за
да се предпази и солара.

• Защита  Солар -  Предпазване  от  възможност  за  прегряване  на  солара.  Ако
термосензорът  на  солара  не  работи,  циркулационната  помпа  на  солара  ще  бъде
включена постоянно, за да се избегне евентуално прегряване на соларната инсталация.

• Ваканция –  Бойлерът  е  в  ръчно  задействан  режим  Ваканция,  който  има  за  цел
разтоварване на  натрупаната топлина през нощта така, че на следващият ден като се
нагрява отново да не се допусне прегряване на слънчевият колектор. 

• Управл. таймери - в момента е активен някой  от  четирите таймера настройвани в
меню „Таймери 1/2“ и текущото време е в интервала му. Функцията на таймерите е да
променят настроената температура до тази, която е зададена за всеки таймер, когато
той е активен и настоящият момент е в интервала му.

• Изключен

Информационно  поле  – Основно  в  това  поле  се  извежда  датата,  започвайки  с  деня  от
седмицата,  във  формат  ДД/ММ/ГГГГ.  При  регистрация  на  повреда  от  системата  за
самодиагностика,  в  полето  на  най-долния  ред  ще  се  редуват  датата  и  информация  за
регистрираната неизправност,  като едновременно с това ще се чува и ясен звуков сигнал.
Съобщенията за грешки са описани в Таблица 2. 

И  зтриване на аларми:
Когато  някой  от  регистрираните  проблеми,  водещи до  активиране  на  аларма,  се  оправи,
съобщението, което е било за него, може да изчезвне от информационното поле. Ако всички
съобщения  за  грешки  изчезнат,  спира  и  аларменият  сигнал.  Изключение  правят  няколко
аларми свързани  с  термопомпата  или  опасни  ситуации  с  бойлера.  За  да  се  изтрият  тези
аларми, трябва да се натисне и задържи  бутон  Enter за над 2 сек., когато контролерът е в
основния си екран. При изтриване на алармите, на екрана се извежда съобщение "Грешките
се изчистват"

Ако  някой  от  топлоизточниците  не  е  активиран  от  меню  „Топлоизточници“,  той  се
извежда  затъмнен,  а  съответното  поле  за  измервана  температура  не  се  показва.  Ако
електрическият нагревател не е активиран, той няма да се вижда.
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Ако часовникът не е бил сверен, той ще бъде изобразен с тирета: --:--. Терморегулаторът
има батерия, поддържаща отчитането на времето при краткотрайно спиране на тока.
Максималното време за поддръжка на времето е  24 часа, след което часовникът ще се
самоизключи и ще се наложи повторно сверяване.

Ако в средната част на екрана липсва изображението от снимката по-горе, препоръчваме
да рестартирате терморегулатора, като изключите захранването на бойлера и след това
го включите отново!

2. Информационни екрани

Статистическа  информация  по  часове –  С  натискане  на  бутона  Enter, когато
терморегулаторът е в „Основен екран“,  се преминава към разглеждане на допълнителните
информационни  екрани.  Първо  се  извеждат  графиките  за  консумираната  ел.  енергия  от
електрическия нагревател. След това са графикиките с консумираната енергия от външното
тяло на термопомпата.  После са графиките с  работата  на  помпата  на  солара и накрая  са
графиките със средната температура на водата в горната част на бойлера. Първите три вида
графики са за последните 4 дни, а графиките със средната температура са за последните 2
дни.  Тези  графики  се  обхождат  със  стрелките  нагоре  и  надолу.  Извеждането  става  с
хистограма върху целия дисплей. Координатната система е с хоризонтална ос с часовете от
денонощието и вертикална ос с консумираната енергия в  kW/h или със сумарното време за
работа  в  минути  циркулационната  помпа.  Отгоре  се  изписва  датата,  за  която  се  отнася
информацията, а полето в долната част на дисплея съдържа обобщена информация за деня.
Графиката със средната температура е през половин час.
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Информация – С натискане на бутон  Enter  след състояние „Статистическа информация по
часове”, се преминава към екран „Информация“:

Със  задържане  на  бутон  Enter  за  над  2  секунди,  показанията  за  дневната  и  нощна
консумирана  електроенергия  се  нулират.  Освен  това  се  запомня  датата  и  часът  на  това
нулиране, като по този начин се дава информация за какъв период е натрупаната консумирана
електроенергия. 

Термопомпа - От екран „Информация“ след натискане на стрелка надолу, се преминава към
екран с информацията за важните измервани параметри от модула във външното тяло на
термопомпата.

Стойностите  на  всички  параметри  се  обновяват  в  реално  време.  Ако  компресорът,
вентилаторът или 4-пътният вентил работи, то ще има отметка на съответното място.

Ако няма връзка с модула на външното тяло, ще има съобщение "Няма термопомпа".
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Знак за консумация
 на топла вода през деня

Състояние на анодния
протектор

Консумирана ел. енергия
на нощна тарифа

Дата и час на последното
нулиране на информацията
за консумирана ел. енергия

Състояние на таймера за
допълнително нагряване с
ел. нагревател. Ако тази
опция е активирана, се

изписва кога е следващото
включване или изключване

 на нагревателя.

Температура до която ще се
нагрява бойлера

Консумирана ел. енергия
на дневна тарифа

външна околна
температура

температура 
на изпарителя

температура 
на изхода на компресора

температура 
на входа на компресора

позиция на ТРВ

захранващо напрежение

ток

консумирана мощност

състояние термопомпа

състояние компресор

състояние вентилатор

състояние 4-пътен вентил



WiFi  свързаност -  Състояние  на  връзката  към  Интернет.  От  екран  „Термопомпа“  след
натискане на стрелка надолу, се преминава към екран с информацията за комуникацията на
модула с Интернет

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

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

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

Snd/Rcv – Изпратени / приети пакети с данни през Интернет
Errors – Регистрирани грешки при обмен на данните

Ако няма включен WiFi модем към контролера, ще има съобщение „Няма WiFi модем“

Версия на контролера - След натискане на стрелка надолу от екран „ WiFi свързаност“, се
преминава към екран с информацията за версията на контролера и софтуера в него.
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софтуерна версия
на модула на 
външното тяло

софтуерна версия
на WiFi модула

софтуерна версия
на модула в бойлера



Диагностика – Следващото натискане на  Enter  води до последния информационен екран
„Диагностика“, който представлява списък с информация за всеки регистриран проблем и
точният час и дата на възникването му. Ако те са повече от 3, със стрелките надолу и нагоре
се  показват  следващата/предишната  страница.  Със  задържане  на  бутон  Enter  за  над  2
секунди,  се  изчиства  натрупаната  диагностична  информация.  Символът  звезда  маркира
последната и най-нова регистрирана информация.

Съобщенията, които може да видите на този екран са същите като съобщенията за повреди, 
извеждани на основния екран, а именно:

Таблица 2
Съобщение Значение и необходима реакция

Няма информация! В момента няма информация за нови проблеми.

Разтоварване Включен режим за разтоварване на събраната през деня топлинна
енергия в бойлера (режим Ваканция).

Защита замр. солар Включен режим за защита на соларния панел от замръзване

Защита замр. бойлер Включен режим за защита на бойлера от замръзване

Грешка четене изобр. Грешка при изтегляне на изображенията на стилизираната схема
на отоплителната инсталация за основния екран.

Прекъснат S1 Повреда  в  термосензора  в  долната  част  на  бойлера.  Той  е
прекъснат или изключен.

S1 на късо Повреда в термосензора в долната част на бойлера. Той е на късо.

Прекъснат S2 Повреда  в  термосензора  в  горната  част  на  бойлера.  Той  е
прекъснат или изключен.

S2 на късо Повреда в термосензора в горната част на бойлера. Той е на късо.

Прекъснат S3 Повреда  в  термосензора  на  колектора.  Той  е  прекъснат  или
изключен. Ще работят само режимите с електрическо и котелно
загряване.  В  тази  ситуация  циркулационната  помпа  на
соларната  инсталация  ще  работи  непрекъснато,  за  да  се
предпази слънчевия колектор от прегряване!!!

S3 на късо Повреда в термосензора на колектора. Той е на късо. Ще работят
само  режимите  с  електрическо  и  котелно  загряване.  В  тази
ситуация циркулационната помпа на соларната инсталация
ще  работи  непрекъснато,  за  да  се  предпази  слънчевия
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колектор от прегряване!!!

Няма термопомпа Няма връзка с модула на външното тяло. Проверете захранването
и интерфейсният кабел към модула на външното тяло.

Замръзнал бойлер При  включване  на  захранването  водата  в  бойлера  има
отрицателна температура и е възможно да е замръзнала. Трябва
да се провери целостта на водосъдържателя и едва тогава да се
включи отново

Незащитен солар Соларната инсталация е изключена от меню „Топлоизточници” и
ако тя съществува, е възможно да бъде повредена от прегряване
или замръзване

Изкл.
топлоизточници

Изключени  са  всички  топлоизточници  от  меню
„Топлоизточници”.  Ако  соларната  инсталация  съществува,  е
възможно тя  да  бъде повредена от  прегряване или замръзване.
Същото  се  отнася  за  изключване  на  режима  за  защита  от
замръзване на водосъдържателя.

Прегряване солар Регистрирано  е  прегряване  на  солара,  ако  температурата  t3
превиши  температурата  в  поле  „Прегряване  солар“  от  меню
„Защита солар“

Прегряване бойлер Температурата в горната част на бойлера е превишила 84°C

Анти-Легионела Задействан е режим за унищожение на бактерията „Легионела“
чрез нагряване на водата с електрическия нагревател до 70°C.

Изкл. захранване Последни час и дата, до когато терморегулаторът е работел преди
да прекъсне захранването му.

Вкл. захранване Час и дата, когато захранването се е възстановило.
Горните  две  съобщения  ще  бъдат  регистрирани,  ако
системният часовник е бил сверен.

Повреден Flash Повреда на микроконтролера, водеща до невъзможност за запис
за  настройките  в  енергонезависимата  памет,  т.е.  промените  в
настройките се губят при отпадане на захранването.

Актуализация ВМ Зарежда се софтуер в модула на външното тяло. Термопомпата
няма да работи, докато не се зареди валиден софтуер.

ВМ няма софтуер Модулът на външното тяло няма софтуер. Термопомпата няма да
работи, докато не се зареди валиден софтуер.

Прекъснат TCO Повреда  в  термосензора  на  изхода  на  компресора.  Той  е
прекъснат  или  изключен.  Термопомпата  спира  да  работи,   но
може да се включи отново след отстраняване на повредата.

TCO накъсо Повреда в термосензора на изхода на компресора. Той е накъсо.
Термопомпата спира да работи,   но може да се включи отново
след отстраняване на повредата.

Прекъснат TEV Повреда  в  термосензора  на  изпарителя.  Той  е  прекъснат  или
изключен. Термопомпата спира да работи,  но може да се включи
отново след отстраняване на повредата.

TEV накъсо Повреда  в  термосензора  на  изпарителя.  Той  е  накъсо.
Термопомпата спира да работи,   но може да се включи отново
след отстраняване на повредата.

Прекъснат TCI Повреда в термосензора на входа на компресора. Той е прекъснат
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или изключен.  Термопомпата  спира да работи,   но  може да се
включи отново след отстраняване на повредата.

TCI накъсо Повреда в термосензора на входа на компресора. Той е накъсо.
Термопомпата спира да работи,   но може да се включи отново
след отстраняване на повредата.

Прекъснат TA Повреда  в  термосензора  за  външна  околна  температура.  Той  е
прекъснат  или  изключен.  Термопомпата  спира  да  работи,   но
може да се включи отново след отстраняване на повредата.

TA накъсо Повреда  в  термосензора  за  външна  околна  температура.  Той  е
накъсо. Термопомпата спира да работи,  но може да се включи
отново след отстраняване на повредата.

Високо налягане Температурата  на  изхода  на  компресора  е  превишила
максималната  допустима.  Термопомпата  спира,  но  може  да  се
включи  отново  след  падане  на  температурата  под  настроената
граница за защита от високо налягане.
Регистрира се и при сработване на пресостата за високо налягане,
при което термопомпата спира да работи, докато пресостата не се
върне в нормалното си състояние и алармата не се изчисти.

Ниско налягане Регистрира се при сработване на пресостата за ниско налягане (не
се използва)

Ниско напрежение Измерено е захранващо напрежение под 190V AC. Термопомпата
спира да  работи,  докато напрежението не  влезе  в  допустимите
граници.

Високо напрежение Измерено е захранващо напрежение над 255V AC. Термопомпата
спира да  работи,  докато напрежението не  влезе  в  допустимите
граници.

Висок ток Измерен  е  ток  над  7.5А.  Термопомпата  спира,  но  може  да  се
включи  отново  след  като  изтече  защитното  време  за  повторно
включване на компресора.

Дълго размразяване Размразяването продължава по-дълго от допустимото

Често размразяване Времето между две размразявания е по-малко от допустимото

Извън работния
диапазон

Измерената  външна  околна  температура  е  извън  допустимия
работен  диапазон  на  термопомпата.  Термопомпата  няма  да
работи.

Блокирал 4-пътен
вентил

Вероятно  блокиране  на  4-пътния  вентил  в  положение  за
размразяване  водещо  до  некоректна  работа  на  термопомпата  в
режим нагряване. Термопомпата няма да работи, докато алармата
не се изчисти.

Аларма вис. налягане Регистрира се, ако в рамките на 1 час има 3 пъти превишаване на
допустимата максимална температура на изхода на компресора.
Термопомпата няма да работи, докато алармата не се изчисти.
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3. Екрани за настройка. Начини за промяна на параметрите.

Когато  се  настройват  необходимите  за  работата  на  контролера  параметри,  дисплеят  има
подобен на някой от следните изгледи:

- Избор от списък - Червената линия сочи маркирания ред. Със стрелките нагоре и
надолу се мести червена линия. С натискане на бутон Enter се избира опцията на
маркирания ред. Ако по-надолу от видимата част на екрана има още редове, ще
има стрелка сочеща надолу. Ако по-нагоре от видимата част на екрана има още
редове, ще има стрелка сочеща нагоре.

- Екран за настройка с промяна на параметри – След влизане в такъв екран  върху
първия параметър  се  извежда  синя  маркираща рамка.  С помощта  на  стрелките
може да се позиционира маркиращата рамка върху параметъра, който искате да
редактирате.  
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Параметър за редактиране

Маркираща рамка

Маркиран ред



След това с натискане на бутон  Enter  се влиза в режим за редактиране на този
параметър. Тогава синята рамка става червена, което показва, че параметъра може
да  се  променя  с  бутоните  нагоре  и  надолу.  Повторно  натискане  на  Enter
потвърждава промяната на параметъра и излиза от режима за редактиране. Ако
искате да редактирате друг параметър, трябва отново да се позиционирате върху
него и след това чрез същата процедура да го редактирате. 
Когато  всички  необходими  корекции  на  параметрите  в  избраното  меню  са
направени, излизането към предният екран става с натискане на On-Off / Back.

- Екран за настройка с поле за избор. Когато някой от параметрите изисква само да
бъде включен или изключен, се използва  поле за избор. За да бъде променяно това
поле, е достатъчно маркиращата рамка да бъде позициониран върху него. Там тази
рамка става червена и с натискане на бутон Enter се поставя или маха отметката на
избраният  параметър.  Когато  всички  необходими  корекции  на  параметрите  в
избраното меню са направени, излизането към предният екран става с натискане на
On-Off / Back.

Ако  за  по-дълъг  период  (между  20  секунди  и  5  минути  в  зависимост  от  менюто  за
настройки)  не  променяте нищо,  автоматично  ще  се  излезе  от избраното меню без  да
бъдат запомнени направените в това меню настройки.  Изключение прави само менюто
„Настр. Температура“ при което се запомнят направените промени!
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Поле за избор като LED

Маркирано поле Не маркирано поле

Маркирано поле с червена
рамка с възможност за 

редактиране



III.   Работа с контролер   NHPC-V4-1  /2

1. Обща информация за работата на NHPC-V4-1/2.

Контролерът  се  управлява  от  лесен  и  интуитивен  софтуер,  специално  създаден  да
автоматизира управлението на бойлера.

Когато  бойлерът  е  включен,  той  сам  избира  най-подходящия  топлинен  източник.
Приоритетно е използването на слънчевия колектор  (само за  NHPC-V4-2) и термопомпата.
Електрическият нагревател ще бъде използван само, ако термопомпата е деактивирана или
ако настроената температура е  над възможностите за нагряване от термопомпата.  Той ще
бъде включен и ако се използва режим "Усилено нагряване"

Ако диференциалната температура   свързана със слънчевият колектор Dt1 = t3 – t1 стане по
голяма  от границата,  въведена  от  меню  „Управление  помпи“,  ред  „Солар  Dt1“,  колона
„Вкл.“, циркулационната помпа на слънчевият колектор ще се включи, за да се прехвърли
топлината  му  към  бойлера.  Когато  помпата  на  солара  е  включена  но  диференциалната
температура Dt1 падне под границата въведена на същият ред колона „Изкл.“, помпата ще се
изключи. 

Соларната инсталация е винаги в готовност за работа. Дори когато бойлерът е
в  режим  "Изключен"  при  наличие  на  топлина  в  слънчевият  колектор
циркулационната помпа ще се включи за да му отнеме топлината!

За  подпомагане  на  соларната  инсталация,  когато  няма  достатъчно  топлинна  енергия,
бойлерът може да използва термопомпата и електрическия си нагревател. Те се управляват
чрез метод, целящ използването на електроенергия само в краен случай. По този начин, с
възможно най-малки допълнителни разходи,  можете  да  сте  сигурни,  че  винаги  ще  имате
топла вода, независимо дали слънцето е слабо или въобще липсва.

2. Защитни режими на NHPC-V4-2.

Защитните режими са предназначени за защита на инсталациите на слънчевия колектор и
бойлера при настъпване на екстремални работни условия. Независимо дали бойлерът е във
включено  или  изключено  състояние  и  в  кой  режим  работи,  терморегулаторът  следи
непрекъснато  температурата  както  на  водата  във  водосъдържателя,  така  и  на  слънчевия
колектор. При необходимост се включва режим за защита от:

• Защита от замръзване на слънчевия колектор.  Тази защита извежда топлина от
бойлера,  за  да не  замръзне инсталацията  на  слънчевия колектор.  Задейства се при
измерена температура на  колектора под настроената  в  меню „Защити Солар“  ред
 „Солар защита замр“. Тази функция може да бъде изключена от същото меню ред
„Солар защита замр“.

• Защита от замръзване на водосъдържателя. Електрическият нагревател се включва,
ако температурата в бойлера падне под 3°C.

• Защита от прегряване на слънчевият колектор. Ако температурата на слънчевият
колектор стане над 90°C, циркулационната помпа на солара ще се включи независимо
от диференциалната температура. Помпата ще се изключи ако температурата на водата
в бойлера стане над 85°C.

• Защита от прегряване в горната част на бойлера. Ако температурата измерена от
горният термосензор  t2 стане по висока от 85°C, електрическият нагревател ще се
изключи  до  спадане  на  температурата  измерена  от  същият  термосензор  под
настроената температура.

NHPC-V4-1/2 - Ръководство за работа - версия 1.0 стр. 16 / 27



• Автоматично  включващ  се  режим  Ваканция за  разтоварване  на  акумулираната
топлина в бойлера. Тази опция се активира с маркировката от меню „Защита солар“,
ред „Автом. Ваканция“. Ако след 21:00 часа температурата на водата в горната част
бойлера (измерена от  t2) е  над  77°C или при липса на  консумация на  топла  вода
дотогава, температурата стане над 60°C, ще се подготви включването на този режим.
Вследствие на това в интервала между 00:00 и 05:00 часа ще се включи помпата на
солара. Целта е да започне прехвърляне на топлинна енергия от бойлера към солара и
вследствие на съществуващите енергийни загуби по тръбите и в слънчевия колектор,
когато няма слънце, водата в бойлерът да се охлади. Така на следващия ден отново ще
има възможност да се натрупва нова топлина, за да се разтоварва слънчевия колектор.
Помпата ще работи, докато температурата в бойлера падне под въведената в меню
„Защита  солар“,  ред  „Мин.  темп.  бойлер“.  Този  режим  се  индицира  с  надпис
Извеждане топл. в горната синя лента на екрана.

 
Когато  има  опасност  от  спадане  на  температурата  или  прегряване  на  колектора,  е
препоръчително бойлерът да не се изключва от захранващата мрежа!
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3. Включване/Изключване на бойлера.

За да включите или изключите бойлера, в основния екран натиснете On/Off бутона. Ще се
появи следното меню за избор:

NHPC-V4-1 NHPC-V2-2

Със стрелките надолу или нагоре изберете това което искате да направите и с бутон Enter
трябва да го потвърдите. 

При избор на ред Изключен няма да се включва термопомпата и електрическия нагревател.
Соларната инсталация продължава да работи нормално, за да не се стига до прегряване на
слънчевият  колектор.  Продължава  нормалното  функциониране  и  на  защитните  режими:
защита от замръзване на водосъдържателя и слънчевия колектор и защита от прегряване на
слънчевия колектор чрез  автоматично включване на  режим  Ваканция за  разтоварване на
натрупаната енергия.

При избор на ред Включен,  ще се задействат всички разрешени топлоизточници (виж меню
„Топлоизточници“), ако са изпълнени съответните им условията за отдаване на топлина.

 Условията за отдаване на топлина са както следва:

• За инсталацията на  слънчевия колектор:  ∆t1 е разликата между температурата на
колектора (t3) и температурата в долната част на бойлера (t1). Циркулационната помпа
на соларната инсталация ще се включи, ако  ∆t1 е по-голяма от настроената в меню
„Управление помпи“, ред „Солар  ∆t1” , колона „Вкл“.  Помпата ще работи докато
∆t1 не стане по-малко или равно на температурната рарзлика, настроена на същия ред
в колона „Изкл“. Когато тази помпа работи, циркулационната помпа на картинката
със  соларната  инсталация  на  дисплея  ще  се  върти.  За  да  се  предпази
водосъдържателя от прегряване, циркулационната помпа на солара ще се изключи
когато температурата измерена от горния сензор стане по-висока от 85°C! 

• За  термопомпата: Термопомпата работи до достигане настроената температура или
до максималната допустима за термопомпата, ако настроената е по-висока като в този
случай донагряването става с електрическия нагревател. Термопомата ще се включи
отново, когато температурата падне с поне 5°C под настроената температура.

• За  електрическия нагревател: Той е с най-нисък приоритет и се вклвючва само в
случаите,  когато  исканата  температура  не  може  да  се  постигне  с  другите
топлоизточници,  например  при  настроена  температура  над  допустимата  за
термопомпата  или  ако  съществува  друг  проблем  с  работата  на  термопомпата.

NHPC-V4-1/2 - Ръководство за работа - версия 1.0 стр. 18 / 27



Електрическият нагревател работи до достигане на настроената температура в долната
част на бойлера, след което се включва отново при падане на температурата с поне
5°C под настроената температура.

- Ако се натисне и задържи бутон ▲ за повече от 2 секунди, ще се включи режим
"Усилено  нагряване",  при  който  термопомпата  и  нагревателят  работят
едновременно до достигане на настроената температура, след което режимът се
изключва.

- ако има активиран часови интервал от менюто „Таймери 1/2“, тогава нагревателят
ще се включи, ако температурата на водата измерена от „Сензор 1“ монтиран в
долната  част  на  бойлера  е  по-ниска  от  настроената  температура  за  този  часов
интервал минус 5°C.  Изключването му ще стане при достигане на  настроената
температура за същият часов интервал.

Когато  има  активиран  часови  интервал,  в  полето  „Таймери“  на  екран
„Информация“ можете да видите какво действие  предстои Старт или Стоп и
часът и денят от седмицата, когато ще се случи това.

Когато е включен електрическият нагревател,  нагревателя  в бойлерът на екрана
ще стане червен и над него ще се появят анимирани движещи се балончета.

При избор на диференциалните температури за включване и изключване на циркулационната
помпа е добре да имате предвид следното:

• температурната разлика за изключване на помпата е добре да бъде по-голяма от 5°C,
защото  при  по-малка  разлика  помпата  ще  работи  прекалено  дълго,  тъй  като
топлообменниците започват да отдават по-неефективно топлината. Освен това, може
да  има загуби  и понижаване  на  температурата  от  мястото на  сензора  в  слънчевия
колектор  до  бойлера,  което  допълнително  намалява  диференциалната  разлика  при
топлообменника.

• температурната разлика за включване  трябва да бъде такава,  че да се компенсират
загубите  на  топлина  между  слънчевия  колектор  и  топлообменника  и  да  бъде
достатъчно по-голям от температурната разлика за изключване.

При  използване  на  топлината  от  соларната  инсталация,  ограничението  на
температурата, до която ще се нагрява бойлерът е 85°C измерена от сензор t2. След тази
граница циркулационната помпа ще бъдат изключена, за да не пренася повече топлина към
бойлера.

При избор на режим „Ваканция“ , ще остане задействана единствено соларната инсталация
и  защитните  режими.  Освен  нормалната  работа  на  солара  през  деня,  ще  се  включва
принудително режимът за разтоварване на топлината от бойлерът през нощта. Този режим
ще ви бъде особено полезен, ако знаете, че ще отсъствате за дълго от дома и няма да има
потребление на гореща вода. В тази ситуация бойлерът няма да може да натрупва безкрайно
много топлина и ще трябва периодично да я разтоварва, за да може да охлажда солара през
деня. 
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4.  Промяна  на  зададената  температура  при  работа  с  термопомпата  и
електрическия нагревател.

От основния екран, натиснете бутон „▲/ set temp“  , за да влезете в режим за промяна на
настроената температура с меню „Настр. Температура“. Следващо натискане на стрелките
нагоре или надолу променя стойността. Ако някой от бутоните “▲” или “▼” се задържи над
0.8 сек.,  стойността  на  зададената температура започва автоматично да се увеличава или
съответно да намалява със скорост 4 единици в секунда. Новата настроена температура ще се
запомни с бутон Enter или като не натискате никакви бутони за 5 секунди:

Зададената  температура  се  използва  само  при  нагряване  чрез  термопомпата  и
електрическия нагревател!

Границите на регулиране на зададената температура са от 20 до 75°С.
При задаване на температура, която е над допустимата за термопомпата, нагряването
става  само  с  електрическия  награвател,  за  което  се  извежда  съответното
предупредително съобщение!
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5. Настройки на всички работни параметри.

За да изберете необходимото ви меню за настройки, трябва да натиснете бутон  „▼/ menu“
докато сте  в  основния екран на  терморегулатора.  Първо ще се  появи менюто за  избор -
„Настройки“. С натискане на стрелките надолу или нагоре се обхожда редовете за избор на
под-менюта. С бутон  Enter  се влиза в маркираното с червената лента подменю. Ако след
последният ред има стрела надолу или преди първият ред има стрелка нагоре, означава че
има още редове след видимата или преди видимата част на екрана. С натискане на стрелките
надолу  или  нагоре  ще  преместите  екрана  съответно  нагоре  или  надолу,  за  да  се  появят
следващите редове.

Всяко подменю има различен изглед, но основните принципи за промяна на параметрите са
обяснени в начина на работа с екраните за настройка (стр. 10 и 11). Ако известно време не се
натискат никакви бутони, контролерът се връща в главното меню (а от него след това и в
основния екран), без да запазва направените промени в текущото подменю. Значенията и
функциите на всеки от параметрите на различните менюта може да видите по-долу:

Сверяване на системните дата и час. Часът е във формат 23:59, а датата – дд/мм/гг. Денят
от седмицата  се  получава автоматично след въвеждане на  коректна дата.  Ако промените
часът или минутите, след излизане от това меню, секундите автоматично се нулират. При
промяна  само  на  датата,  секундите  не  се  нулират.  Активирането  на  автоматична  сверка
позволява  при  наличие  на Интернет  свързаност  системното  време  да  се  сверява  в
съответствие с настроената часова зона.
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Избор  на  език  за  менютата:  С натискане  на  стрелките  надолу  или  нагоре  се  обхожда
редовете за избор на езици. С бутон Enter се избира маркираният с червената лента език и се
излиза от избора на език. Ако след последният ред има стрела надолу или преди първият ред
има стрелка нагоре, означава че има още редове след видимата или преди видимата част на
екрана. С натискане на стрелките надолу или нагоре ще преместите екрана съответно нагоре
или надолу, за да се появят следващите редове.

Настройка на таймери за допълнително нагряване с термопомпа и/или ел. нагревател
(Менюта  „Таймери  1“  и „Таймери  2“)  –  часовите  интервали,  в  които  е  разрешено
допълнително  загряване  на  водата  чрез  термопомпата  и/или  електрическия  нагревател.
Когато някой таймер е активен и настоящият момент е в неговия интервал, термопомпата
и/или електрическият нагревател ще се включи за нагряване на водата,  като ще използва
температурата в колонка „Темп“ за настроена температура а включването му ще става ако
температурата на долният „Сензор 1 спадне с 5°C под температурата в „Темп“.  Таймерът
позволява изключване на някои дни от седмицата през които той няма да действа.
Това става чрез затъмняването на светещите зелени светодиоди.

Имайте предвид, че времето в колонка „  Начало  “ не може да бъде по късно от времето в
колонка  „  Край  “!  Затова  може  да  се  наложи  първо  да  промените  времето  в  колонка
„  Край  “ и след него в колона „  Начало  “ !

При необходимост от топла вода само в определена част от денонощието, за постигане
на  значително  намаляване  на  разходите  за  електроенергия,  може  да  се  зададе  ниска
температура от меню „Настр. температура“ и само в необходимите часови интеврали
да се включва чрез таймера принудително термопомпата и/или електрическия нагревател.
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Дни от седмицата

Когато има отметка,
 таймерът ще работи

Изберете в кои дни от
 седмицата да бъде активен

съответния таймер:
 светнат диод – включено,

 изгасен – изключено. 
Когато диодът е маркиран,

 неговото състояние
се променя с бутон Enter.



Ако дотогава слънчевата инсталация е загряла достатъчно водата, термопомпата и/или
нагревателя  няма  да  се  включат.  В  същото  време,  ако  алтернативната  енергия  е
недостатъчна,  термопомпата  и/или  нагревателят  ще  се  включат,  за  да  осигурят
необходимата топла вода!

Управление  помпи (само  за  NHPC-V4-2).  Настройка  на  диференциалните  температури
между  слънчевия  колектор  и  бойлера  за  включване  и  за  изключване  на  помпата.  При
температурна разлика над стойността в колона Вкл. помпата ще се включи и ще работи до
достигане на разлика по-малка от стойността в колона Изк.

Топлоизточници – поставете отметка за всеки топлоизточник, с който работи бойлера. Ако
все още нямате инсталация за слънчев колектор, можете да изключите обслужването и от
това меню.  Освен това,  за  да не  изразходва бойлерът допълнителна електроенергия чрез
електрическия нагревател, може да деактивирате и него. Този екран дава възможност и за
избор по кой сензор да се управлява нагряването с термопомпа.

NHPC-V4-1 NHPC-V2-2

Имайте предвид,  че  ако се  деактивира слънчевия  колектор,  ще се  спрат и защитните
режими против замръзване или прегряване!
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Начало Н/Д тарифа  – Настройка  началото на дневната и нощна тарифа.  Това е важна
информация за правилното отчитане на консумираната електрическа енергия!

Защити  Солар (само  за  NHPC-V4-2)  Меню  за  настройка  на  режимите  за  защита  на
соларната инсталация. Настройвани параметри:

◦ Автом. Ваканция –  Когато това поле е маркирано, се разрешава автоматичното
включване  на  режима  за  разтоварване  на  топлината  от  бойлера  през  нощта  –
„Ваканция“.  Благодарение  на  това  разтоварване  ще  се  защити  соларната
инсталация от прегряване при силно слънце на следващия ден, като се  прехвърля
топлината и към вече охладената вода в бойлера. Режим Ваканция е изключително
полезен, ако Ви се наложи дълго време да отсъстване от дома си и да не ползвате
топла вода.

◦ Мин.  темп.  бойлер –  Ако  се  включи  разтоварване  на  натрупаната  топлинна
енергия в бойлера при активиране на режим  Ваканция, температурата  в бойлера
ще се намаля до достигане на настроената в това поле стойност.

◦ Солар защита замр – Разрешава активиране на режим за защита от замръзване на
слънчевия колектор.

◦ Темп. защита замр – Настройва температурата, под която да се включва режима
за предпазване  на слънчевия колектор от замръзване, ако режимът е разрешен.

◦ Прегряване солар – Задава температурата,  при която да се включва аларма за
прегряване на слънчевия колектор.
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Системни настройки – Поле „Яркост“ регулира осветеността на дисплея. Поле „АЗ“ ще
дефинира наличието на анодна защита (ако бойлерът е от неръждаема стомана, няма анодна
защита).  Поле  „Мощност“  настройва  мощността  на  електрическия  нагревател.  По
подразбиране са въведени параметрите за бойлер с нагревател 2KW  и наличие на анодна
защита.  Следващото  поле  активира  режим  Антилегионела.  Той  гарантира  нагряване  на
бойлера до 70°C поне веднъж седмично. Това се прави с цел да се предотврати развитието на
легионела  бактерии  във  водосъдържателя.  Включването  на  електрическият  нагревател  за
изпълнение на режим Антилегионела става в интервала от денонощието с нощна тарифа на
електроенергията. 
Само  за  NHPC-V4-2:  Опция  "Рег.  помпа солар" активира регулиране  на  мощността  на
помпата на солара в зависимост от диференциалната температура. От това меню може да се
пусне тестово помпата на соларната инсталация като се избере мощността, на която да се
тества помпата: 0-изключена, P1- понижена мощност и P2- максимална мощност.

Ако не се правят други настройки, при задействане на помпата, тя ще работи 5 минути
след което екранът ще се затвори автоматично и помпата ще мине към нормалното си
автоматично управление!

Преинсталиране  WiFi  мрежа –  Това меню се  използва при наличие на  WiFi  модул за
връзка с Интернет за първоначалното му конфигуриране или при необходимост за промяна
на параметрите на  WiFi мрежата. С натискане на бутон  Enter  модулът ще се превключи в
режим Access point, което се дава възможност за настройка на необходимите параметри. 

Натискане  на  най-горния  бутон  води  до  излизане  от  тази  функция  без  да  променя
състоянието на WiFi модула
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Контролерът разполага и с няколко сервизни менюта за настройка на работните параметри
на външното тяло на термопомпата. Те са предназначени за използване само от обучени за
работа  с  този  уред,  сервизни  техници.  Препоръчваме  да  не  се  правят  промени  в
параметрите на тези менюта, защото те биха могли да влошат работата на уреда!

Защити термопомпа - 

Размразяване - 

Регулиране ТРВ -
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Изтегляне фреон -

Внимание:

 При кратковременно изключване и включването на захранването на термопомпата,
активирането на дисплея може да се забави с до 8 секунди. Обаче ако уредът е бил
изключен от захранващата мрежа за над 8 секунди, повторното му включване ще се
забави само между 1 и 2 сек

 Използването на апартаментното табло за включване и изключване на бойлера не
променя  зададената  температура  и  режима  на  работа,  останали  преди
изключването му. Ако бойлерът е оставен във включено състояние, при изключване и
след  това  включване,  отново  ще  е  в  това  състояние  със  същата  зададена
температура.

 (Само за  NHPC-V4-2) Когато дълго  време не  ползвате топла вода и  слънцето е
достатъчно силно, не изключвайте бойлера от апартаментното табло. Така може
да се повреди стоящият на открито слънце колектор. Бойлерът автоматично ще
влезе в режим  Ваканция през нощта за разтоварване на натрупаната топлина и
така ще има възможност на следващия ден да съхранява нова топлинна енергия и да
предпази слънчевата инсталация от прегряване.

 При прекъсване на захранването на контролера часовникът му се поддържа до 24
часа. Ако захранването е изключено за по-продължителен период, часовникът спира
и при последващо включване трябва отново да бъде сверен.
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