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Controlador electrónico para queimador a biomassa e pellets - NPBC-V3-1

Introdução
NPBC-V3-1 é  um controlador  inteligente,  funcionalmente  completo,  projetado  para  controlar  um 
queimador de biomassa, a instalação de aquecimento central e águas quentes sanitárias. Está equipado 
com com os mecanismos e sensores necessários para ligar as bombas de AC e AQS 
O controlador foi projetado para instalar em queimadores novos como equipamento original. Admite o 
controlo dos seguintes acessórios/componentes

 Senfim de alimentação a partir do silo até ao queimador com uma potência até 180 W
 Senfim interior do queimador para empurrar os pellets para a zona de combustão com uma 

potencia de 180 W
 Ventilador principal. Esta saída controla a velocidade de um motor até 180W
 Ventilador secundário de limpeza com potência até 800w
 Resistencia de ignição com potência até 550W
 Bomba de circulação de AC com potência até 180W
 Bomba de circulação de AQS com potência até 180W
 Foto-Célula  de deteção de incendio/Ignição
 Sensor de retrocesso de chama/temperatura
 Sensor da temperatura da caldeira
 Sensor da temperature das AQS
 Termóstato de ambiente

Principais características do controlador NPBC-V3-1:

 Parâmetros de incendio e funcionamento configuráveis
 Dispõe  de interface  RS-232 para  PC ou modem GSM/GPRS,  para  monotorização  remota, 

controlo e atualizações de software
 Programação de três períodos diários
 Auto diagnóstico do controlador e seus acessórios. Se ocorrer alguma anomalia mostra no visor 

a indicação de erro.
 Possibilidade de programar quatro limpezas diárias com o ventilador auxiliar
 Regulação automática em três níveis  de potência  para controlar  a temperatura consoante a 

caldeira e um nível adicional de relanti (chama piloto) para evitar a ativação da resistência em 
curtos períodos.

 Controla as bombas de AC e AQS no mesmo controlador.
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Controlador electrónico para queimador a biomassa e pellets - NPBC-V3-1

Esquema hidráulico simplificado do sistema de AC e AQS por NPBC-V3

A placa controladora é composta por dois módulos, um de potência e outro de controlo ligados através 
de um cabo de quatro condutores.
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NPBC-V3-1 Caraterísticas técnicas

1 Número de sensores de entrada 6 (de 12 possiveis)

2 Tipo de sensores de temperatura NTC 10K

3 Temperatura máxima admitida 110oC

4 Detetor de incêndio/Ignição  Foto-célula

5 Precisão de medida de temperatura 1%

6 Número de saídas controladas 7 (de12 possiveis)

7 Voltagem nas saidas 230 V

8 Motor ventilador principal Motor de indução até 180W

9 Potencia máxima da resistência de incêndio 550W

10 Ventilador de limpeza 800W

11 Potencia maxima de outras saidas 180W

12 Máxima potência em qualquer saída 5A AC

13 Secção máxima dos cabos de conexão 2.5mm2

14 Porta de comunicações RS-232 Conetor DB9

15 Tensão de alimentação 90-250V AC

16 Potência consumida em repouso <1W

17 Dimensões do módulo de potência 180х90mm

18 Dimensões do módulo de controlo 90х75mm

19 Comprimento máximo do cabo de coneção entre módulos Até 20m
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Diagrama de ligações
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Controlador electrónico para queimador a biomassa e pellets - NPBC-V3-1

DIMENSÕES DOS MODULOS  
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Controlador electrónico para queimador a biomassa e pellets - NPBC-V3-1

NPBC-V3-1 DESCRIÇÃO DE ENTRADAS E SAÍDAS:  
Entradas Saídas 

FM Ventilador principal RT Termostato de ambiente 

FSG PS Foto-célula 

A1 RB Sensor de retrocesso de chama 

A2 B Sensor de temperatura da caldeira 

CS WH Sensor de temperatura de AQS 

CA SA2 Entrada auxiliar 2 

SF Senfim principal PT 

SB Senfim do interior do queimador AT 

PH Bomba de AC OD 

PWH Bomba do acumulador AQS SA1 

IGN Resistencia de incendio NA1 

FC Ventilador de limpeza HES 
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Controlador electrónico para queimador a biomassa e pellets - NPBC-V3-1

INSTRUÇÕES DE USO  
Visor principal:

Pressionando o botão F ativa o menú de modo de funcionamento. 

Com os botões  “▲” ou “▼” seleciona para cima ou para baixo o modo pretendido. Ao pressionar 
novamente o F memoriza o modo selecionado anteriormente.
Modo de funcionamento:

 STOP- Modo desligado. O queimador não funciona. Se estiver em funcionamento e selecionar 
este modo, o queimador desliga de imediato no canto superior esquerdo indica STOP.

 Automático- Modo automático. Selecionado este modo o queimador inicia automaticamente e 
mantem a temperatura programada. No canto superior esquerdo indica AUTO.

 Programa- Ao selecionar este modo, o queimador e a caldeira apenas funcionam nos períodos 
programados. No canto superior esquerdo aparece  . Por exemplo  significa que 
as 22.00 horas o queimador vai desativar.

Modo Automático:
Ao  selecionar  este  modo,  no  visor  aparecem  várias  opções.  Devemos  selecionar  o  sistema  de 
aquecimento adequado as nossas necessidades:
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Informações diversas

Ventilador

Senfim exterior

Modo funcionamento

Funções ativas  Senfim interior

Fase 

Temperatura da caldeira
Indicador de chama

Relógio

Seleção 



Controlador electrónico para queimador a biomassa e pellets - NPBC-V3-1

Seleção do modo de funcionamento da caldeira
 AC-  (prioridade aquecimento central) – only the heating installation circulation pump works 

until the room thermostat starts working due to reaching the set temperature in all rooms.
 AQS – (prioridade nas aguas quentes sanitárias)
 AC+AQS
 Modo de Verão

  O sistema  dá prioridade ao AC

  O sistema dá prioridade as AQS

  Não existe prioridade o sistema trabalha de forma alternada

  O sistema trabalha em modo de Verão
Quando estiver no modo automático, o único objetivo do controlador é atingir e manter a temperatura 
programada na caldeira. Além disso, o controlador cuida dos procedimentos periódicos para a limpeza 
do queimador. A freqüência desses procedimentos pode ser definido pelo menu Configuração Limpeza 
Auto.
Programação de funcionamento de três periodos diários:

Se decider que não há necessidade da caldeira trabalhar todo o dia pode selecionar a opção programa e 
define 1,2 ou 3 periodos de funcionamento.

Depois de confirmar a seleção, pressionando a tecla F, aparece uma imagem para seleccionar o tipo de 
funcionamento. 
Durante o funcionamento em modo de programa no canto superior esquerdo aparece o símbolo de um 
relógio e a mensagem Ligado ou Desligado dependendo se está dentro do período de funcionamento 
programado:
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Controlador electrónico para queimador a biomassa e pellets - NPBC-V3-1

Desligar o queimador  :  

Para desligar/apagar o queimador pressione a tecla  F e selecione  STOP nas teclas▲ (+) ou  ▼(-)  e 
depois confirme com a tecta F . O visor fica da seguinte forma:  

Depois de ativar STOP começa um ciclo de ventilação de limpeza.

Depois de desativado durante o ciclo de limpeza é natural que ainda exista combustão com os restos  
de  pellets  e  ainda suba ligeiramente  a temperatura  da  caldeira.  As  bombas  de  circulação ainda  
circulam para aproveitar a temperatura da caldeira.

Operações do controlador:
Estando o visor SEM ERROS ao pressionar uma das teclas▲ (+) ou ▼(-)  aparece a temperatura da 
caldeira onde pode selecionar mais ou menos temperatura através das teclas▲ (+) ou  ▼(-).  Após 
selecionar a temperatura confirme pressionando durante 6 segundos a tecla    ficando a temperatura 
memorizada. 

Pressionando a tecla superior direita  ↵  pode visualizar informações adicionais, que aparecem no 
canto inferior esquerdo pelas seguintes figuras:

Temperatura da caldeira selecionada

Data

Indicação do nível de leitura da foto-célula 

Temperatura das AQS
                            Indicação de erros de funcionamento, que podem ser os seguintes:

• BB Alarm - Termostato de retrocesso de chama ativado
• Sensor E1 - Sonda de temperatura da caldeira desconetada 

Sensor E2 - Curto-circuito no sensor da caldeira 
• Frost - Temperatura da caldeira  < 0ºC (água está 

congelada)
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• IgnitionFail - Falta de incendio (Resistencia ?)
• Tbb E1 - Sensor de retrocesso de chama desconetado 
• Tbb E2 - Sensor de retrocesso de chama em curto-

circuito
• Tbb Alarm - Sensor de retrocesso alcançou a temperatura 

programada
• DHW E1 - Sonda de AQS desconetada 
• DHW E2 - Sonda de AQS em curto-circuito

Estes alarmes aparecem da seguinte forma:

Quando aparece E através da tecta  ↵   pode verificar o código do erro.

MÉTODO DE FUNCIONAMENTO  
O queimador pode funcionar tanto no modo automático contínuo (Auto) ou no modo (Programa). 
Quando está no modo programa, o queimador funciona apenas durante os períodos definidos pelo 
utilizador. Enquanto trabalha, o queimador passa por várias etapas: limpeza, ignição, queima, extinção, 
limpeza e volta ao início.

FASES DE FUNCIONAMENTO:
 Cada ignição começa com um ciclo de limpeza, que é indicado pelo símbolo de um ventilador

 no canto superior direito do visor (fase de funcionamento). O objectivo é limpar todos os 
restos  da  queima  anterior  depositados  sobre  a  grelha/cinzeiro.  Em  primeiro  e  por  tempo 
programado funciona o ventilador principal e posteriormente funciona o ventilador auxiliar se 
existir e estiver seleccionado no campo de acessórios. Depois o queimador passa para a fase de 
ignição. 

 A  ignição  é  indicada  pelo  símbolo   no  canto  superior  direito  do  visor  (fase  de 
funcionamento). É carregado uma porção de pellets, que vai ser incendiada pela resistência 
eléctrica com o auxilio do ventilador. Quando o sensor de chama indica que já se deu a ignição, 
aparece um símbolo  no campo indicador chama do queimador e vai para a fase de evolução 
da queima. Se por algum motivo não se deu a ignição, uma nova porção de pellets é carregada 
e  é  feita  uma  nova  tentativa  para  a  ignição.  Quando  o  número  máximo  de  tentativas 
(seleccionadas) são esgotadas sem se dar a ignição, o queimador desliga com a mensagem “ 
Falta de Ignição”.      No caso de não se dar a ignição e o erro for reparado, deve-se extrair 
todo pellet existente na zona de queima.
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Controlador electrónico para queimador a biomassa e pellets - NPBC-V3-1

 No início liga a resistência sem ventilação para que esta aqueça mais rápido, pois terá sido 
sujeita a um arrefecimento na fase de ventilação Inicial/final de limpeza. Este período deve ser 
muito curto ou mesmo anulado para evitar o sobreaquecimento da resistência.

 Ao mesmo tempo liga o alimentador/senfim de pellets que descarrega uma porção sobre a zona 
de queima.

 O ventilador inicia a uma velocidade muito reduzida e depois faz uma ligeira evolução, sendo 
normalmente neste momento que se dá a ignição.

 Após a foto célula assumir os valores pré-selecionados inicia-se a evolução das fases.
 As fases de queima são indicadas pelo símbolo no canto superior direito da tela. O queimador 

inicia  no  nível  1  e  vai  progredindo  até  ao  nível  3  mantendo-se  até  a  caldeira  atingir  a 
temperatura programada. O tempo para os níveis 1 e 2 de potência pode ser definida a partir do 
menu de queima inicial. Depois de acender as fases progridem em função da diferença entre a 
temperatura da caldeira e a temperatura definida. 

 Pode ser activada a chama piloto por um determinado tempo, destina-se a evitar o recurso a 
resistência no caso de necessidade de reacendimentos frequentes, é recomendado no Inverno 
devido a utilização do AC .

 O  queimador  desliga  quando  atinge  a  temperatura  programada  menos  a  percentagem 
seleccionada, evitando que a caldeira ultrapasse a temperatura programada, poderá no entanto 
subir  ligeiramente.  Neste  momento  o  ventilador  continua  ligado  até  queimar  todo  pellet 
existente na zona de queima, evitando o retorno de chama. Quando a fotocélula já não detectar 
chama, inicia-se a ventilação de limpeza

  Se o ventilador auxiliar  estiver instalado é possível programar quatro limpezas diárias. Se 
apenas  existir  um ventilador,  este  em cada  fase  de  início  faz  a  ventilação  com a  máxima 
potencia pelo tempo programado repetindo-se no final do ciclo da queima.

AJUSTES DO USUÁRIO  
Para aceder a estes ajustes pressione a tecla F durante 1.5 segundos. Estes ajustes são sempre possiveis 
mesmo como queimador em funcionamento.
Quando o visor se encontrar no menu de ajustes do usuário, pode controlar o seguinte:
Com as teclas▲ e ▼ pode  aumentar ou diminuir os valores apresentados .
Com a tecla F pode avançar as diversas opçoes ajustáveis, carga manual, temperatura da bomba de AC, 
temperature da bomba de AQS, hora, data, contraste do visor e idioma.

Se não pressionar nenhuma tecta durante algum tempo, o visor volta ao inicio.
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Carregamento manual de pellets.
Esta opção ativa o motor do alimentador de pellets, normalmente para 
carregar o tubo do alimentador senfim

Ajuste da temperatura da caldeira

Quando a água da caldeira atinge a temperatura programada, é ativada 
a bomba de AC, a temperatura da bomba de AC dever ser sempre 
inferior ao da caldeira, de outra forma a bomba não inicia.

Bomba de Aguas Quentes Sanitárias / AQS
Quando a agua da caldeira atinge a temperatura programada é ativada 
a bomba de AQS a bomba poderá ativar quando a caldeira atinja uma 
temperatura  igual  ou  superior  (temperatura-diferença  no  exemplo 
seria 43).

Acertar hora

Acertar data

Contraste do visor

Lingua
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AJUSTES DO INSTALADOR  
Estes ajustes, são utilizados para programar todos os parâmetros em função da caldeira. Pressionando 
simultaneamente as teclas superiores durante três segundos aparece a indicação do hardware  e versão 
do software.

Pressionando a tecta F  avança para os seguintes ajustes.

Limpeza  inicial –  Selecione  o  tempo  de  funcionamento  do  ventilador  principal  e  do  ventilador 
auxiliar(caso exista) antes de cada ignição.

Limpeza final – Selecione o tempo de funcionamento do ventilador principal e do ventilador auxiliar 
(caso exista) no final de cada ciclo de queima

LIMPEZA DE ALARME – causada por erro de funcionamento – Sendo detetado um erro de 
funcionamento, o ventilador funciona na potencia máxima para evitar retorno de chama
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Incêndio -  - programação do numero de tentativas de incêndio e o tempo de funcionamento do 
alimentador/senfim para carregar pellets necessários a ignição. 

Ajustes da fase de incêndio -  – Programa o tempo de ativação da resistência  sem ventilação 
(atenção  ao  sobreaquecimento  da  resistência),  depois  dois  ciclos  de  ativação  em  simultaneo  do 
ventilador e resistência. 

Progressão da queima:
Depois de se dar a ignição o queimador não avança para a potencia maxima para evitar que a chma se 
apague o  queimador  passa  primeiro  pelas  fases   e  .  Podendo estas  ser  ajustáveis  como no 
exemplo a seguir:

 Ajustes de potência: Ajustes de funcionameto em função da temperatura  já existente na caldeira.
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Tempo de resistencia
 ligada sem ventilação

Resistencia ligada 2 minutos
com ventilação a 5%

Resistencia ligada 3 minutos
com 15 % ventilação

Tempo de trabalho na fase 1

Tempo de trabalho na fase 2

Se a diferença da temperatura
 for superior a 10º a caldeira
 funciona na potencia máxima 

Se a diferença da temperatura
 for entre a 5º a  10ºcaldeira 
funciona na potencia máxima 

Se a diferença da temperatura
 for entre a 0º e 5º a caldeira 
funciona na potencia máxima 
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Nivel 3  No visor aparecem os campos para selecionar o tempo do senfim em carga, o tempo 
que o senfim está parado até nova carga e o nivel de velocidade do ventilador.
No exemplo  seguinte  o  motor  senfim faz  ciclos  de  5 segundos a  carregar  e  30  segundos  parado 
enquanto o ventilador está a 100 (máximo)

 
Nivel 2 -  No visor aparecem os valores de funcionamento no nivel 2 , que são todos inferiores ao 
do nivel 3 com exceção do tempo do senfim parado.

Nivel 1   Seguindo a lógica de evolução da queima no nivel 1 os valores devem por norma ser 
inferiores ao do nivel 2.

 Chama piloto – Como já foi  indicado neste manual,  a chama foi criada para evitar  o recurso 
frequente a resistencia de ignição.  Os valores devem ser ajustados de forma a manter uma chama 
baixa.
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Chama piloto/tempo – Ajuste do tempo de permanência da chama piloto, após o tempo selecionado a 
chama apaga .

Ajuste  do numero de  limpezas  –  Pode selecionar  até  4  limpezas  diárias  ,  seleciona  a  hora  que 
pretende efectuar a primeira limpeza as restantes são automáticamente distribuidas pelo dia.

Equipamento – Pode ativar/desativar os seguintes equipamentos, senfim interno, ventilador auxiliary 
e o termostato de ambiente.

Senfim Interno – Se tiver o senfim interno activado, tem uma percentagem ajustável, no caso seguinte 
o senfim principal trabalha 5 segundos em cada ciclo e está ajustado a 150% o senfim interno arranca 
ao mesmo tempo que o principal mas, apenas desliga depois de 7.5 segundos de estar a trabalhar.
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Acessórios-  Neste  campo  activam-se  as  saídas  paras  as  bombas  de  AQS  e  AC  e  termostáto  de 
ambiente.

Sensor de chama / fotocélula –  São ajustáveis os valores do nivel da leitura de luminosidade no 
interior da camara de combustão . 

Temperatura da caldeira – Ajuste da temperatura da caldeira

Os dois parametros a seguir só estão disponiveis com a opção STOP!!!
Teste do ventilador – Com as teclas▲ e ▼ pode testar o ventilador numa escala de 1 a 100.
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Teste de saídas -  Pode testar as saídas das bombas, resistência, senfim principal e interno e ventilador 
auxiliar.
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                                Páramentros de configuração NPBC-V3-1

Menu de ajuste Parametros Unidades Min Max Defeito

Temperatura bomba AQS Ajuste Temperatura °C 35 80 65

DHW Setup
AjusteTemperatura °C 20 65 45

Diferença °C 1 5 2

Contraste do visor Contraste Nivel 0 20 10

Ajuste limpezas automáticas
Ventilador Segundos 10 300 180

Ventilador de Limpeza Segundos 1 60 20

Ajuste de incendio
Tentaivas 0 5 3

Quantidade inicial Segundos 1 99 10

Ajuste de ciclo de incendio 

Resistencia Segundos 0 600 30

Ventilador fase 1
velocidade 1 100 5

Minutos 1 9 2

Ventilador fase 2
velocidade 1 100 15

Minutos 1 9 3

Ajuste do nivel de potencia

Nivel de potencia 3 °C 0 30 10

Nivel de potencia 2 °C 0 20 5

Nivel de potencia 1 °C 0 10 0

Ajuste nivel 3

Quantidade segundos 0.1 25.0 5.0

ciclo Segundos 4 120 30

ventilador velocidade 1 100 100

Ajuste nivel 2

Quantidade Segundos 0.1 25.0 3.0

Ciclo Segundos 4 120 30

ventilador velocidade 1 100 50

Ajuste nivel 1 quantidade segundos 0.1 25.0 3.0

Ciclo segundos 4 120 20
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Ventilador velocidade 1 100 25

Ajuste chama piloto

quantidade segundos 0.1 25.0 2.0

ciclo segundos 10 120 120

ventilador velocidade 1 100 5

Tempo chama piloto Tempo minutos 0 180 20

Limpezas programadas Numero Nºs / 24 horas 0 4 2

Senfim do queimador Percentagem S/ o senfim 
principal 110 500 150

Fotocélula

Deteção de ignição
leitura 1 150 100

segundos 10 240 20

Deteção da extinção
leitura 0 150 40

segundos 10 240 60

Set Temperatura Max °C 25 85 85
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NPBC_Monitor.exe  NPBC-V3-1 Alteração do software

Alteração de parametros  NPBC_Monitor.exe
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