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INTRODUÇÃO 

O NPBC-V3C-1 é uma nova versão do controlador NPBC-V3M-1. Funciona com um display TFT 

a cores, NRC-6 e com o módulo executivo NPBC-V3M. As principais vantagens deste modelo são: 

 Interface de utilizador mais claro e intuitivo com menus mais modernos e 6 botões de controlo. 

 Mensagens de aviso adicionais relativas a parâmetros de entrada incorrectos ou caso os 

parâmetros de um menu diferente necessitem de correcções depois de alguma mudança. 

 O módulo de controlo pode ser equipado com um módulo de Wi-Fi NRM- W3 para conexão 

com o sistema de monitorização da Naturela e controlo do sistema através da internet. 

 Quatro perfis de combustível pré-definidos fazem com que trocar de combustível seja mais 

fácil do que nunca. 

 Informações e estatística sobre o consumo de biomassa dividido por hora e com base num 

parâmetro da calibração da capacidade do sem-fim.   

 Uma lista com uma pequena descrição data e hora de erros ocorridos e outros eventos que 

tenham a ver com o funcionamento do controlador. 

 Mais parâmetros relativos ao funcionamento do queimador e estado actual exibidos no ecrã 

principal. 

 Entrada micro USB no painel frontal do display para conexão com computador (com software) 

para controlo direto e monitorização. 

O controlador NPBC-V3C-1 está desenhado para trabalhar com queimadores que usem uma 

fotocélula que detecta a chama. O controlo de ciclos do motor do senfim do silo de biomassa permite a 

dosagem precisa da quantidade de biomassa que vai para o queimador. O NPBC-V3C-1 pode controlar 

um senfim adicional que direciona a biomassa para dentro do queimador. Controla dois ventiladores: 

um que fornece ar para a câmara de combustão e um outro adicional, por exemplo para expulsar gases 

de exaustão do queimador, caso necessário. A potência de ambos ventiladores pode ser ajustada. O 

NPBC-V3C-1 tem uma opção para medir e controlar a temperatura dos gases de exaustão através da 

sonda de alta temperatura pt100. Para um processo de limpeza mais eficaz o controlador pode gerir 

ainda um potente ventilador adicional para limpar as cinzas da camara de combustão ou um sistema de 

limpeza mecânico. Gere duas bombas de circulação: para a instalação de AC e para as AQS. 

                      Todos os mecanismos devem trabalhar a 220V AC 

 

Esquema hidráulico das instalações de aquecimento e aquecimento de águas controladas pelo NPBC-V3 
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MECANISMOS E SENSORES CONTROLADOS PELO NPBC-V3C 

 Senfim que transfere a biomassa do silo para o queimador (até 180W) 

 Senfim interno que leva a biomassa até à câmara de combustão (até 180W) 

 Ventilador principal com controlo de velocidade para regular o fluxo de ar (até 180W) 

 Ventilador de limpeza adicional (até 900W) 

 Ventilador de extracção de gases com velocidade regulável (até 180W) 

 Resistencia de ignição para incendiar a biomassa (até 800W) 

 Bomba de circulação do AC (até 180W) 

 Bomba de circulação de AQS (até 180W) 

 (Opcional) Saída analógica para inversor de frequência para alimentar um ventilador 

 Fotocélula para detectar chama 

 Sensor de temperatura ou termostato para controlar a chama de retorno 

 Sonda de temperatura para controlar a temperatura da água na caldeira 

 Sonda de temperatura para AQS 

 Sensor de alta temperatura pt100 para medir a temperatura dos gases de combustão.             

Este sensor de temperatura não detecta a chama, apenas fornece informação (existe software 

com esta função através de Pt100) 

 Um contacto de termostato para temperatura ambiente 

 Interface USB para conexão a um computador 

 

 

 

DESCRIÇÃO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO NPBC-V3C 

 

Saidas Entradas 

FM Ventilador principal RT Termostato ambiente A esta entrada 

pode ser ligado um contacto 

normalmente aberto ou normalmente 

fechado. 

FSG Ventilador para os gases de combustão PS Fotocélula 

SF Senfim de silo RB Sensor de chama de retorno 

SB Senfim interno B Sonda de temperatura da caldeira 

PH Bomba de AC WH Sonda de temperatura de AQS 

PWH Bomba de AQS PT Sonda de alta temperatura pt100 

IGN Ignição / Resistência OD Interruptor de porta aberta (Opcional) 

FC Ventilador de limpeza LED  

ACF Ventilador analógico (Opcional)   
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MODO DE OPERAÇÃO 

Um queimador controlado pelo NPBC-V3C-1 pode trabalhar de forma continua em modo automático 

ou em modo horário No modo horário o queimador trabalha apenas durante os intervalos do dia, e dias 

da semana, definidos pelo utilizador. Enquanto trabalha, passa por vária fases: limpeza, ignição, 

desenvolvimento de chama, processo de queima de acordo com a temperatura definida e com a 

temperatura actual da caldeira, limpeza intermédia durante o processo de queima, extinção e limpeza 

novamente. A fase actual do queimador é exibida a verde na linha inferior do ecrã principal. 

Toda a ignição começa com um ciclo de limpeza para limpar todas as sobras da queima anterior. 

Primeiramente, apenas o ventilador principal trabalha desde que tal esteja definido Conf. Fábrica → 

Conf. queima → Biomassa X → Limpeza . Depois, o ventilador de limpeza começa também a 

trabalhar, desde que esteja definido para tal no mesmo menu, coluna FC. À fase de limpeza segue-se a 

fase de ignição. 

O processo de ignição começa com o carregamento da primeira dose de biomassa na camara de 

combustão. A resistência eléctrica incendeia a biomassa enquanto o ventilador fornece o fluxo de ar. O 

procedimento tem 3 fases. Durante a primeira fase apenas a resistência de ignição trabalha, no sentido 

de alcançar a temperatura de ignição rapidamente. Durante a segunda e terceira fase a resistência de 

ignição trabalha em conjunto com os ventiladores que fornecem o oxigénio necessário para a ignição e 

que sopram o calor da resistência para a biomassa. É recomendável definir uma velocidade baixa para 

os ventiladores durante a segunda fase, para que estas não apaguem a chama, e uma velocidade mais 

elevada para a terceira fase para que aumente o fluxo de ar. Para definir a duração máxima de cada fase 

e a velocidade dos ventiladores ir até ao menu Conf. Fábrica → Conf. queima → Biomassa X → 

Ignição. Quando a fotocélula detecta a luz da chama, a resistência de ignição desliga e o queimador 

vai para a fase de desenvolvimento de chama para estabilizar a chama. Caso a biomassa não incendei 

durante o tempo definido para tal, o queimador carrega uma nova dose e faz uma nova tentativa de 

ignição. Isto acontece apenas durante as primeiras 3 tentativas e as porções de biomassapara cada 

tentativa são 100%, 50% e 25% para cada dose. Depois da última tentativa de ignição o queimador 

pára e exibe uma mensagem de erro. Os parâmetros para a primeira dose e para a ignição podem ser 

definidos em Conf. Fábrica → Conf. queima → Biomassa X → Ignição. Os parâmetros para a 

detecção de chama podem ser definidos no menu Conf. Fábrica → Det. Chama.. 

Uma ignição bem sucedida é seguida do processo de desenvolvimento de chama. Caso o queimador 

comece a queimar de imediato na 3ª fase de potência, quando a chama ainda está instável e a câmara 

de combustão está fria, o fluxo de ar da ventoinha pode apagar, ou reduzir, a chama. Para evitar isto, o 

queimador espera que a primeira dose biomassa seja queimada e, em seguida, de forma lenta vai 

incrementando a potência até à requerida de acordo com a diferença de temperatura entre a 

temperatura definida e a temperatura da caldeira, começando pelo nível mais baixo P1. Os parâmetros 

para o processo de desenvolvimento de chama podem ser definidos a partir do menu Conf. Fábrica → 

Conf. queima → Biomassa X → Estab. Chama. 

 

A fase seguinte é o controlo de queima. O NPBC-V3C-1 tem definições para 4 níveis de potência 

diferentes. Três deles são usados para o trabalho normal do queimador. O 4º nível de potência mantém 

a chama para evitar ciclos de extinção, limpeza e ignição desnecessários quando a água na caldeira 

chegou à temperatura definida. Caso não exista necessidade de mais calor na instalação de 

aquecimento durante um período de tempo, o queimador apaga. A porção de biomassa para cada nível 

de potência é em função da capacidade do motor do senfim bem como tempo activo entre ciclos Os 

parâmetros para as definições de cada nível de potência são: tempo activo do senfim, tempo de ciclo e 

rotação do motoredutor do senfim principal. Estes parâmetros podem ser definidos nos menus Conf. 
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Fábrica → Conf. Queima → Biomassa X → Conf. P1/Conf. P2/Conf. P3/ Suspenso. No início de 

cada ciclo de alimentação o queimador escolhe automaticamente o melhor nível de potência 

dependendo da diferença de temperatura definida e da temperatura actual na caldeira. A diferença de 

temperatura para cada nível de potência, o tempo máximo para manutenção da chama bem como a 

temperatura máxima para sobreaquecimento podem ser definidas no menu Conf Fábrica – Mod. 

Potência . Se o tempo máximo para o nível de suspensão acabar ou se a temperatura da caldeira subir 

tantos graus como definido para o sobreaquecimento, o queimador desliga. Enquanto estiver no modo 

de suspensão, se a diferença de temperatura atingir o valor definido para qualquer um dos níveis de 

potência e se ainda houver chama na câmara de combustão, o processo de queima retoma directamente 

para o necessário nível de potência. 

O queimador desliga devido a várias razões: automaticamente - porque não precisa de mais calor, por 

temporizador, por causa de um erro que requer limpar (por exemplo, chama de retorno), ou 

manualmente - a partir do botão On/Off ou a partir de um interruptor ligado à entrada OD. Não 

importa o motivo, o queimador executa sempre o mesmo procedimento de extinção. Durante a fase de 

extinção a alimentação de combustível é interrompida e o ventilador continua a funcionar lentamente 

para ajudar a restante biomassa a queimar e para evitar a chama de retorno para a zona de admissão de 

biomassa. Quando o fotocélula detecta que a chama se extinguiu, o queimador vai para a fase de 

limpeza e depois volta ao estado inicial. 

Durante a fase de limpeza o ventilador principal trabalha a 100% da sua energia. Se houver um 

ventilador de limpeza adicional ou um sistema de limpeza mecânica, conectado à saída FC, estes ligam 

também. As definições de limpeza antes da ignição, depois da extinção e em caso de um problema são 

diferentes. O procedimento é como se segue: 

1. O queimador desliga-se. 

2. O ventilador principal desliga-se e trabalha com potência máxima durante o tempo definido 

no menu Defin Fábrica → Conf. Queima → Biomassa X → Limpeza, coluna Ventilador 

3. Depois de o tempo acima acabar, a ventoinha adicional ou o sistema mecânico de limpeza 

conectados à saída FC ligam e trabalham juntamente com a ventoinha principal durante o 

tempo definido no menu Defin. Fábrica → Conf. Queima → Biomassa X → Limpeza, 

coluna ventilador limpeza 

Para além da limpeza ao iniciar, parar e em caso de alarme, o controlador tem uma opção para um 

procedimento de limpeza automático, que pode ser definido no menu Defin Fábrica → Conf. 

queima→ Biomassa X → Limpeza. Durante este procedimento o queimador desliga, procede à 

limpeza e volta a ligar. 

Como método de limpeza adicional, algumas das cinzas do processo de queima podem ser extraidas 

durante o procedimento de limpeza intermédio que é executado enquanto a chama está activa. Durante 

a limpeza intermédia a saída FC é activada e/ou a potência do ventilador principal e de extração pode 

 

ser aumentada. Os parâmetros para este procedimento são: tempo para o processo repetir, duração da 

limpeza, velocidade dos ventiladores durante a limpeza intermédia e se a saída de FC estará activa ou 

não. Durante este método de limpeza a alimentação de pellets não irá parar. 
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INSTRUÇÕES DE EXPLORAÇÃO 

O NPBC-V3C-1 é facilmente controlado pelo seu módulo de controlo através de 6 botões.  

 

 

Depois de ligar a fonte de alimentação do controlador, exibe na tela principal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As imagens em movimento indicam quando qualquer um dos senfins, ou o ventilador principal, estão 

activos. Uma chama no queimador indica em tempo real a detectada pela fotocélula. As mensagens na 

linha inferior do display aparecem em cores diferentes dependendo do tipo de informações que estas 

fornecem: texto em branco para a data, verde para a actual fase de trabalho e vermelho para erros. Se 

várias mensagens tiverem de ser exibidas ao mesmo tempo, estas alternam a cada 4 segundos. 

Botões de navegação  
com diferentes  

funções  

On/Off 

Micro USB 

Menu /  

Campos de informação  

com opção para escolher  

entre os diferentes parametros  

 

Velocidade da  

ventoinha principal 

Tipo de 

combustível 

On/Off 

Data, 

Fase de trabalho do  

queimador (tabela 1) 

ou erro (tabela 2) 

Temperatura da água na caldeira 

Resistência 

ligada 
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A hora deve ser configurada correctamente para o queimador funcionar correctamente. Se não tiver 

sido ainda definido, aparecerá o seguinte --:--. 

Escolha os campos de informação a serem exibidos no ecrã principal a partir da seguinte lista: 

Ícone Informação exibida 

 

Nível de iluminação, medido pela fotocélula. 

 

Velocidade do ventilador de exaustão 

 

Informação sobre a próxima acção do temporizador. Se não existem os 

temporizadores activos ou o queimador está em modo de espera, não há 

informações sob o ícone. Se houver pelo menos um temporizador activado e 

o queimador estiver ON, independentemente do tipo de combustível, a 

próxima acção (On/Off) e a hora para esta (ou o dia da semana se for após 

as 23:59 do dia actual) são exibidos sob o ícone. 

 

Potência actual calculada do queimador. O parâmetro de calibração para a 

capacidade do motoredutor do senfim deve ser definido para garantir o 

valor correto da potência do queimador. A calibração está disponível no 

menu Conf. Fábrica → Conf. Gerais → Capacidade do senfim 

 

A temperatura medida pela sonda de AQS 

 

A temperatura medida pela sonda PT100 

                                             

 

                                            Significado dos ícones da barra de estado 

 

 

 

 

                                               

 

                    

                    

 

 

Termóstato 

activado  

Ventilador 

limpeza activado 

Bomba AQS 

Ativada 
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Como ligar ou desligar o queimador: 

                                                     

 

Pressione os botões On/Off para entrar no menu modo de trabalho e escolher o tipo de biomassa, para 

ligar o queimador, para entrar no modo Standby ou para desligar: 

Pressione a teclas de navegação para cima ou para baixo (▲ ou ▼) para seleccionar o tipo de 

biomassa para ser queimado ou o modo Standby. Confirme a sua escolha premindo o botão On/Off. 

Para abortar a sua escolha e voltar para a tela principal, pressione o botão de seleção para a esquerda 

(◄) ou não pressione nenhum botão durante mais de 5 segundos. No ecrã principal mostra a biomassa 

actualmente seleccionada. Se este campo estiver em falta, ou o queimador está desligado ou está 

prestes a desligar. A indicação mais certa de que o queimador está desligado é a não existência de 

nenhum texto verde na linha inferior com qualquer uma das fases de trabalho exibidas na Tabela 1. 

Tabela 1 

 Fase de trabalho   

1 Limpeza 8 Nível potencia P3 

2 Alimentação 9 Limpeza intermédia 

3 Ignição 10 Extinção 

4 Desenv. Chama   

5 Suspenso   

6 Nível potencia P1   

7 Nível potencia P2   

 

No modo Standby o queimador não trabalha. Caso esteja ligado antes de mudar para este modo, o 

queimador vai iniciar instantaneamente o processo de extinção. É necessário algum tempo para que a 

chama se apague e para que seja feita a limpeza de paragem. 

As bombas de circulação instaladas funcionam até que exista temperatura na caldeira, mesmo se o 

queimador estiver desligado. Assim estas usam o máximo da energia térmica da água na caldeira. 

O campo “Biomassa X” aparece no ecrã assim que o queimador é ligado. Em seguida o procedimento 

de limpeza inicial e a ignição são iniciados caso todas as condições necessárias sejam cumpridas: a 

temperatura da caldeira terá de ser inferior à temperatura definida, o termostato de ambiente e a saída 

OD para paragem externa estão activados, não existir mensagem de erro ou temporizadores que 

requeiram que o queimador esteja desligado. Todas as fases de trabalho (Limpeza, Ignição, 

Desenvolvimento de chama, Modulação de potencia, modo de suspensão e limpeza intermédia) são 

executados de acordo com os parâmetros seleccionados para cada tipo de combustível. 

Biomassa 

selecionada 
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Como mudar a temperatura definida da caldeira 

Pressione a teclas de navegação para cima ou para baixo (▲ ou ▼) no ecrã principal para entrar no 

menu de ajuste de temperatura. Pressione a teclas de navegação para cima ou para baixo novamente 

para alterar o valor no sentido correspondente. Mantenha premido o botão para alterar o valor com 5°C 

por segundo. Pressione o botão  (Menu) para salvar as alterações e voltar para a tela principal ou não 

pressione nenhum botão durante 5 segundos para sair do menu sem salvar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informações adicionais e estatísticas 

No ecrã principal, pressione o botão de navegação para a direita (►) para aceder a informações 

adicionais e telas de estatísticas. 

Gráficos de estatísticas sobre o consumo de pellets 

O primeiro grupo de ecrãs de informação é sobre o consumo de biomassa. Pressione a teclas de 

navegação para cima ou para baixo para procurar as tabelas dos últimos 4 dias, começando com o dia 

actual. O eixo horizontal do gráfico é dividido igualmente por vinte e quatro horas e o eixo vertical 

representa a biomassa consumida em quilogramas. Acima do gráfico está a data correspondente para a 

informação exibida actualmente e abaixo é o consumo total para este dia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Manual de utilizador / ver1.1    http://www.naturela-bg.com/en/  pág. 11 de 30 

Para redefinir o consumo total de biomassa pressione continuamente o botão menu durante mais de 2 segundos. 

Para voltar para os gráficos de consumo de biomassa, pressione o botão de navegação para a esquerda (◄). 

 

Informações sobre alguns dos parâmetros actuais 

Enquanto estiver no ecrã de informação de consumo de biomassa, pressione o botão de navegação para 

a direita novamente para aceder à próxima tela de informações. Esta fornece informações sobre a 

temperatura das AQS, a temperatura actual, o nível de iluminação medida pela fotocélula, a 

temperatura da saída de gases (sonda Pt100) e a velocidade actual do ventilador de exaustão e o 

consumo total de biomassa desde a última reinicialização: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informações sobre o modem WiFi e conexão com a Internet 

No ecrã Informação, pressione o botão de navegação para baixo (▼) para aceder à segunda página 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição dos campos: 

ID – número de identificação único para cada modem 

IP – Adereço IP do Modem 

WiFi mode – O estado do modem pode ser um dos seguintes: 

Idle – Sem conexão com o router de WiFi 

Indicação para mais opções  

na página seguinte 
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Access point – O modem está aguardando o SSID da rede WiFi local e a senha 

AP Associated – O modem está conectado a um router 

Internet Access – Conexão à internet estabelecida 

Connected – O modem está conectado ao servidor do sistema de informações 

Snd/Rcv – Pacotes de dados Enviados/Recebidos 

 

 

Se o módulo de controlo NRC-6 não estiver equipado com um modem WiFi, aparecerá uma mensagem 

no ecrã: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnósticos 

Em qualquer uma das páginas da tela Informações, pressione o botão de navegação para a direita (►) 

para aceder à tela de diagnósticos. Para voltar para a tela anterior pressione o botão de navegação para 

a esquerda (◄). Esta é uma lista com descrição curta, data e hora de cada evento registado ou 

mensagem de erro. Pressione o botão de navegação para baixo para verificar as mensagens mais 

antigas nas próximas páginas se houver mais de 4 entradas. Uma estrela amarela marca a entrada mais 

recente. Mantenha pressionado o botão Menu durante mais de 2 segundos para repor a informação. 
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A tabela 2 é uma lista de todas as mensagens que podem aparecer nesta tela e a sua descrição 

completa. As mensagens de 1 a 13 também aparecem na linha inferior do ecrã principal. 

Tabela 2 

 Mensagem Descrição 

1 Retorno Temp. Termóstato de retorno de temperatura/chama ativado 

2 S. Cal Deslig Sonda da caldeira desconetaddo 

3 Sond Cald Curto Sonda caldeira em curto circuito 

4 Água – 0 º C Agua da caldeira inferior a 0ºc 

5 Falha ignição Falha na Ignição 

6 Sens Retor DESL Sensor de retorno de temperature desconetado 

7 Sens. Retor Curto. Sensor de retorno em curto circuito 

8 Sens. Àgua Desl. Sensor de AQS desligado 

9 Sens. Água Curto Sensor AQS curto circuito 

10 S PT100 Deslig. Sonda PT 100 desconetada 

11 S PT100 Curto Sonda PT100 em curto circuito 

12 Temp. Gases + Temperatura de gases alta 

13 Temp. Gases ELEV. Temperatura de gases muito elevada e queimador desligou 

14 Conf. Menu Data e hora do ultimo acesso ao menu defin. fábrica 

15 Modulo Técnico Sem conexão com o módulo display 

16 Ligar Data e hora de quando o controlador foi ligado 

17 Desligar Data e hora de quando o controlador foi desligado 

18 Desde Data e hora da última actualização de diagnósticos/erros 

                                      

Mensagens de aviso 

Em caso de entrada em parâmetro incorrecto ou no caso da alteração tenha causado mudanças em 

parâmetros de um menu diferente, o controlador exibe mensagens de aviso. Por exemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definição de parâmetros 

O NPBC-V3C-1 tem dois grupos principais de parâmetros com opção de um nível de acesso diferente 

para estes: configurações de usuário e configurações de fábrica. Pressione o botão menu uma vez 

para introduzir as definições do utilizador. Estas estão disponíveis para qualquer usuário em qualquer 

momento. Pressione continuamente o botão menu durante mais de 2 segundos para entrar nas 

definições de fábrica. Se a opção de um código de acesso for activada, apenas os usuários que saibam 

esse código podem aceder às definições de fábrica. 
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O controlador tem diferentes tipos de menus. Os exemplos abaixo explicam esses tipos e a maneira de 

definir os parâmetros em cada um deles. Independentemente do tipo de menu, se não for premido 

nenhum botão durante certo tempo, o controlador vai voltar para a tela anterior ou para a tela principal. 

Depois de ajustar os parâmetros de acordo com suas necessidades, pressione o botão Menu ( ) para 

guardar as definições. 

Lista de selecionada – A barra vermelha indica a linha seleccionada actualmente. Pressione 

a teclas de navegação para cima ou para baixo (▲ ou ▼) para mover a barra e o botão de navegação 

para a direita (►) para confirmar a selecção. Uma seta a apontar para baixo na parte inferior da tela ou 

para cima na parte superior do ecrã indica que há mais opções na direcção correspondente fora da área 

visível da tela. Nesse caso, pressione o botão de navegação correspondente para ir para a página 

seguinte ou anterior. Se houver uma seta a indicar para a direita em qualquer das linhas na tela, existe 

um sub-menu com lista de escolha. Quando procura em qualquer menu as configurações do parâmetro, 

pressione o botão de navegação para a esquerda para voltar para ao menu anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu de configuração de parâmetro - No momento em que o menu é exibido, um fundo 

cor-de-rosa marca o primeiro parâmetro editável. Os botões de navegação para a esquerda e para a 

direita (◄ ►) movem para o campo anterior ou para o próximo parâmetro editável. Os botões de 

navegação para cima e para baixo (▲ ▼) alteram o valor do parâmetro seleccionado actualmente ou 

colocam/removem um sinal de verificação. O tipo de parâmetro pode ser um dos seguintes: valor 

numérico editável, lista com valores de texto ou caixa de verificação que activa/desactiva uma 

determinada função. Os parâmetros numéricos são restritos a determinado intervalo de valores. 

Quando o final do intervalo é atingido, o valor para de mudar, apesar da existência de um sinal sonoro 

com o botão premido. 

 

 

 

 

 

 

 

Título da tela 

Quadro cor-de-rosa  

que marca o  

parâmetro seleccionado  

 Mais opções disponíveis  

na página seguinte 
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Pressione continuamente os botões de navegação para a esquerda ou para a direita (◄ ►) para 

alternar entre os parâmetros no menu actual com 5 posições por segundo. 

Pressione continuamente os botões de navegação para cima ou para baixo (▲ ▼) para 

aumentar/diminuir o valor do parâmetro com 5 pontos por segundo ou para navegar na lista de 

opções na lista escolha menus com 5 linhas por segundo. 

 

Definições de utilizador 

No ecrã principal, pressione o botão menu uma vez para aceder às configurações de utilizador. 

Pressione os botões de navegação para cima ou para baixo para mover a linha vermelha que indica a 

linha seleccionada. Pressione o botão de navegação para a direita para aceder ao menu correspondente 

à linha seleccionada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definir hora e data - O formato da hora é de 23:59 e o formato da data é dd/mm/aa. O dia da semana 

é automaticamente calculado após a definição da data. Depois de confirmar as configurações com o 

botão menu, os segundos começam a partir de 0 apenas se o tempo foi alterado. A definição 

Automático está disponível somente se o controlador estiver equipado com um modem WiFi e 

conectado, através da Internet, ao sistema de informação da Naturela. 

 

 

Mais opções  

disponíveis na página anterior 

Mais opções  

disponíveis na  

página seguinte 

 

Configuração de 

de data e hora 

Campo selecionado 
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Idioma - Pressione o botões de navegação para cima ou para baixo (▲ ▼) para selecionar o idioma 

para os menus do controlador e confirme a sua escolha premindo o botão de navegação para a direita 

(►)  

 

 

Temporizadores - definir e activar os intervalos de tempo quando é permitido ao queimador trabalhar. 

Mesmo que um temporizador esteja activado, o queimador só funcionará durante este intervalo. Além 

disso, o resto das condições necessárias devem também ser apresentadas, tais como: o modo de 

trabalho deve ser qualquer um menos "Standby", a temperatura da água na caldeira deve estar abaixo 

da temperatura definida, as entradas OD e RT não devem estar activas e não deve haver quaisquer 

erros que requeiram que queimador permaneça desligado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A hora na coluna "On" deve ser anterior à da coluna "Off"! Se necessário, definir a hora de "Off" 

primeiro, para fornecer uma maior margem de definição "On". 

Quando utilizar os temporizadores para controlar o queimador, é mais conveniente para obter 

informações sobre seu estado actual e a sua próxima acção a partir de um dos campos de informação 

no ecrã principal. 

 

 

 

 

Selecionar língua 

Portuguesa 

Ligar os LEDs apenas para os  

dias da semana em que este 

temporizador deve  

estar activo. 

LED Verde: ON 

LED verde escuro: OFF 
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Campos de informações - há quatro campos de informação no ecrã principal. Definir os parâmetros a 

serem exibidos nesses campos a partir deste menu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escolha as informações a serem exibidas para cada campo na lista a seguir: 

 

 Nível de Claridade - Nível de iluminação, medido pelo foto-sensor 

 Extrator de exaustão - Velocidade actual do ventilador de exaustão 

 Temporizadores – caso existam quaisquer temporizadores activos, este campo mostra quando 

é a próxima acção e qual é (on/off) 

 Potência - a potência actual calculada do queimador 

 Temp AQS – Temperatura no aquecedor de água quente 

 Temp exaustão (PT100) – Temperatura dos gases de exaustão 

 

 

Display - Altere o brilho do visor, se necessário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordem dos campos e  

respectivos números 

 

Escolha as informações 

a serem exibidas 

em cada campo 
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Configurações da bomba - Definições para modo de trabalho de bombas circuladoras e respectivas 

temperaturas on/off. Bomba de AC é a bomba de instalação de aquecimento central, conectado à saída 

PH do controlador. Bomba AQS é a instalação de água quente para uso doméstico, conectado à saída 

PWH do controlador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escolha entre as seguintes opções para a operação da bomba: 

AC Prioridade – apenas a instalação de aquecimento funciona. A bomba de circulação 

liga quando a temperatura da água na caldeira fica igual ou superior do que a temperatura definida no 

parâmetro “Bomba On”. A bomba desliga caso a temperatura da água na caldeira seja inferior à 

diferença entre “Bomba On” e “Diferencial”. (Com as configurações na tela acima, a bomba será 

desligada quando a temperatura da água na caldeira ficar inferior a 60°-5°=55°.) Quando o termóstato 

de ambiente activa por chegar à sua temperatura definida, a bomba continua a funcionar, mas a 

potência do queimador diminui a um nível de potência de cada vez, até que chegar ao Suspenso. 

Definir o tempo que o queimador trabalhará em cada nível de potencia depois de o termostato de 

divisão ser activado no menu Conf. ábrica → Termóstato Ambiente. Se o termostato Ambiente 

activar enquanto a chama está activa, o queimador muda automaticamente para o nível de potência 

correspondente, de acordo com a temperatura da água na caldeira. Se o termostato desliga, o 

queimador diminui a sua potência para o mínimo, depois trabalhará em Suspenso durante o tempo 

definido em Conf. Fábrica → Modulação Potência e depois disso desliga. Quando o termostato 

ambiente volta a ativar, caso a temperatura da água na caldeira preencha os requisites para P1 (ou 

potencia superior), especificado em Conf. Fábrica → Modulação Potência, o queimador inicia 

novamente. 

AQS Prioridade – o termoacumulador de águas sanitárias (DHW) tem prioridade. A 

bomba liga quando todas as condições abaixo são preenchidas: 

A temperatura da água na caldeira é superior a 50ºC 

A diferença entre a temperatura da caldeira e a temperatura do aquecedor de água for superior a 5ºC 

A temperatura do aquecedor de água for inferior a WH set temp. 

A bomba de circulação desliga-se quando a temperatura das AQS é igual ou mais alta do que AQS 

Temp. Volta a ligar quando a temperatura no termoacumulador de água é inferior à diferença entre 

AQS Temp e Diferencial. Este modo de trabalho garante um aquecimento da água mais rápido se 

desligar a bomba da instalação de aquecimento central quando a bomba de AQS está ligada. Caso a 

instalação de aquecimento central trabalhe com um termostato de ambiente e este active a bomba AC 

pára.  
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Caso ambas instalações não necessitem de mais temperatura, o queimador muda para o nível de 

potência Suspenso. Caso alguma das instalações necessite temperatura, o queimador retoma o seu 

trabalho e volta ao nível de potência necessário de acordo com a temperatura da caldeira. Quando 

termina o tempo de Suspenso, o queimador desliga, caso não seja necessário temperatura. Volta a ligar 

quando alguma das instalações necessita de temperatura e as condições para o nível de potência P1, 

definidas no menu Conf. Fábrica → Modulação Potência, forem programadas. 

 Para um intercâmbio de temperatura normal, a temperatura definida da caldeira deve ser pelo 

menos 5°C superior à temperatura definida do termoacumulador  de água! 

 Se a instalação de aquecimento central funciona sem  termostato ambiente a bomba funciona 

continuamente e incondicionalmente. 

Bombas em paralelo - tanto o AC como as AQS trabalham. O queimador e as bombas 

funcionam como em prioridade AQS. A única diferença é que a bomba de circulação de aquecimento 

central está autorizada a trabalhar em conjunto com a bomba AQS. 

Modo de Verão - A caldeira funciona apenas para AQS. A diferença entre este modo e 

prioridade AQS é que a caldeira acende apenas se o acumulador de água precisar de ser aquecido. 

Quando o termoacumulador de água atinge a temperatura definida a caldeira desliga. Este modo não 

controla a instalação de aquecimento central. 

 

Alimentação Manual - controla manuamente o motor do senfim de biomassa principal e as 

bombas de circulação. Esta função é útil para encher o senfim quando este está vazio, para medir a 

capacidade de alimentação de biomassa para fins de calibração, para testar as bombas ou para encher 

as instalações com fluido. Os botões de navegação para cima e para baixo (▲ ▼) marcam/desmarcam 

a caixa de selecção para ativar/desativar a saída e os botões de navegação para a esquerda e para a 

direita (◄ ►) alternam entre os parâmetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O tempo máximo para controlo manual são 370 segundos (6 minutos e 10 segundos). Depois disso o 

controlador desliga as saídas da tela anterior. 

Siga estas estapas para calibrar o motoredutor do senfim: 

1. Desencaixar o senfim do queimador, mas não do silo . 

2. Ligue a alimentação manual para preencher todo o  senfim com  biomassa. Caso 370 segundos não 

sejam suficientes, repita este passo várias vezes. Quando o senfim estiver cheio, parar a alimentação 

manual. 

3. Coloque um recipiente na saída do senfim para recolher a biomassa. 

4. Iniciar a alimentação manual novamente e deixar o senfim trabalhar para qualquer período exacto 

(ver uma lista com os períodos recomendados para essa configuração na tabela 3) 

Temporizador para o 

tempo de atividade do motor do 

senfim 

Activação das 

bombas de AC e 

AQS 
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5. Retire o recipiente e pese a biomassa recolhida em quilogramas. 

6. Calcular a capacidade do motor do senfim com a seguinte fórmula: 

Ac = F*C, 

Ac é a capacidade do motor senfim 

F é o peso da biomassa recolhida 

C constante da tabela 3 correspondente ao tempo activo do motor do senfim durante a alimentação 

manual, medido pelo temporizador no menu Alimentação Manual 

 

Tabela 3 

Tempo activo do motor do senfim, medido pelo 

temporizador no menu Alimentação Manual 
C 

120 segundos (2 minutos) 30 

150 segundos 24 

180 segundos (3 minutos) 20 

240 segundos (4 minutos) 15 

300 segundos (5 minutos) 12 

360 segundos (6 minutos) 10 

 

 

Nova rede WiFi - Se o NRC-6 estiver equipado com um módulo de WiFi para conexão à Internet, este 

menu ajuda com a sua configuração inicial ou quando alterar a rede WiFi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressione o botão Menu ( ) para sair deste ecrã sem efectuar quaisquer alterações. Pressione o botão 

de navegação para baixo (▼) para iniciar o modo de ponto de acesso. O controlador exibe a seguinte 

tela: 
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Definições de fábrica 

Esses menus tratam do controlo geral do queimador, processo de queima e uso seguro. Devido à 

importância destes parâmetros, o acesso para as configurações de fábrica pode ser restringido com um 

código de acesso. Esta opção está desabilitada por predefinição. Para definir um código vá a Conf. 

Fábrica→ Alterar Código 

Pressione continuamente o botão menu durante mais de 2 segundos para entrar nas definições de 

fábrica. Se o código de acesso estiver activado, o primeiro menu requer a sua entrada: 

 

 

 

 

 

 

 

Pressione a teclas de navegação para cima e para baixo (▲ ▼) para alterar o valor para cada posição e 

os botões esquerdo e direito (◄ ►) para alternar entre as posições. Confirmar o código com o botão 

Menu ( ). 

Alguns dos parâmetros nas definições de fábrica são comuns para todos os tipos de combustível, mas 

outros dependem do tipo de combustível. O NPBC-V3C suporta configurações para 4 diferentes tipos 

de biomassa. Ajuste os parâmetros de cada tipo de biomassa acedendo ao seu perfil primeiro a partir 

sub-menu configuração de queima. Depois, seleccione o tipo de biomassa e em seguida o sub-menu 

com os parâmetros que você deseja ajustar. 

 

 

Rede WIFI 

“Naturela” 

conectada 
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Para voltar ao ecrã anterior, prima o botão de navegação para a esquerda (◄). 

Configurações de fábrica comuns para todos os tipos de combustível: 

Equipamento - Ativar/desativar os mecanismos adicionais e sensores de configuração do queimador e 

definir a polaridade do termostato de divisão e os contactos da entrada OD: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configurações gerais - Defina o tempo activo do motor do senfim interno, a temperatura máxima 

permitida definida para a caldeira, a capacidade do senfim principal e o tempo pendente para saída de 

FC, se necessário. 

O motor do senfim interno inicia sempre em simultâneo com o senfim principal desde que esteja 

definido para tal neste menu. O seu tempo activo em segundos é: 

 

 

T
ia

 é o tempo activo do senfim interno; 

T
fa

 é o tempo activo do senfim principal. 

 

Pôr um icon caso o queimador  

trabalhe com um senfim interno  

 

Inverter contacto do termóstato 

 

Activar sonda PT100/Gases 



 

Manual de utilizador / ver1.1    http://www.naturela-bg.com/en/  pág. 23 de 30 

Em vez de um ventilador de limpeza a saída FC pode controlar um mecanismo de limpeza. Durante os 

procedimentos de limpeza em que a saída FC está activa, as cinzas serão empurradas pelo mecanismo. 

Depois do procedimento estar terminado o controlador corta o fornecimento de energia à saída FC e o 

mecanismo necessita tempo para voltar à sua posição inicial. Pôr uma cruz no parâmetro saída FC e 

depois de cada procedimento de limpeza o controlador irá esperar que o mecanismo volte à posição 

inicial desde que à saída FC tenha sido fornecida a energia necessária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detecção de chama - Definir o nível de iluminação medida pela fotocélula e durante quanto tempo o 

controlador tem que esperar até que a ignição e extinção sejam bem sucedidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulação da potência - Definir a diferença entre a temperatura definida e a temperatura da caldeira 

para cada nível de potência. Quando for superior ao valor de P3, o queimador funciona no 3º nível de 

potência. Quando for superior ao valor de P2, mas inferior ao valor de P3, o queimador funciona no 2º 

nível de potência. Quando a diferença é entre os valores de P1 e P2, o queimador funciona no 1º nível 

de potência. Quando é menor do que o valor de P1, o queimador trabalha em modo Suspenso. Em 

Suspenso, se a diferença entre a temperatura definida e a temperatura da caldeira aumentar o suficiente 

para o 1º nível de potência, o queimador muda automaticamente este. Se a diferença não aumentar, o 

queimador trabalha em modo Suspenso durante o tempo definido no parâmetro Duração [min]. Em 

Suspenso, se a temperatura da caldeira ainda estiver a aumentar, quando ela ficar mais alta do que a 

temperatura definida no parâmetro Sobreaquecimento, o queimador será imediatamente desligado. 

. 

Activar para utilização de 

sistema de limpeza mecânico 

Segundos extra de trabalho do 

senfim interno 

O queimador continua os ciclos 

de queima após detetar ignição 

com um nível de chama=/+ 100 

durante 20 segundos 



 

Manual de utilizador / ver1.1    http://www.naturela-bg.com/en/  pág. 24 de 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termóstato Ambiente – Definir o tempo para diminuir o nível de potência quando o queimador está 

no modo de prioridade de CH. Quando o termóstato de divisão activa por atingir a temperatura 

definida, o queimador continua a trabalhar ao nível de potência actual desde que definido no menu de 

controlo de termóstato 

Em seguida vai diminuíndo um nível de potência de cada vez funcionando cada nível durante o tempo 

definido no menu. 

Se depois de P1 o termostato ainda estiver desactivo, o queimador passa para o modo Suspenso e 

trabalha neste durante o tempo definido em Conf. Fábrica → Modulação Potência parâmetro 

Duração [min]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definições de segurança – Se uma sonda de alta temperatura pt100 estiver conectada à entrada PT do 

controlador, esta vai monitorizar a temperatura dos gases de exaustão. Se a temperatura for mais 

elevada do que o valor definido em Perigo neste menu, o controlador exibe uma mensagem de aviso. 

Se a temperatura for mais elevada do que o valor definido em Extinçaõ, o controlador desliga o 

queimador e exibe uma mensagem de alarme. Em ambos os casos a caldeira terá de ser limpa. 

 

 

 

 

 

 

Se a temperatura de gases for 

superior a 200º o controlador 

emite um aviso 

Se a temperatura de gases for 

superior a 220º o queimador 

desliga-se e emite erro 

Sendo a diferença da temperatura 

da caldeira e temperatura pedida 

superior a 10º o queimador irá 

trabalhar no nível P3 
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Alteração de código – Activar/Desactivar o código de acesso para as definições de fábrica. O código 

pode ser qualquer combinação de 6 digitos. Não é necessário usar todos os dígitos. Mudar apenas um 

deles continua a ser um código válido. Usar apenas números de 0 a 9. Apenas o dígito que está a ser 

editado é visível. Usar os botões de navegação cima e baixo para definir o dígito e mudar para a 

próxima posição com os botões esquerdo/direito. Para activar o código, marcar a caixa de confirmação, 

introduzir o código e repetir. Se estiver correctamente definido, o próximo acesso às configurações de 

fábrica exigirá código de acesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teste de Saída - Este menu controla directamente todas as saídas do controlador para fins de teste 

apenas quando o queimador está em modo de Standby. Teste a velocidade ventilador principal e  de  

exaustão ao aumentar a potência a partir dos parâmetros FM e FSG. Teste o resto das saídas activando-

os com uma cruz de verificação na caixa de verificação correspondente. O controlador fornece energia 

para as saídas durante 5 minutos, se nenhum botão for pressionado durante esse tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configurações específicas de fábrica para cada tipo de combustível 

Pressione continuamente o botão menu para inserir as configurações de fábrica. Seleccione a linha de 

configuração de queima e pressione o botão de navegação para a direita (►). Seleccione o tipo de 

biomassal e pressione o botão de navegação para a direita novamente. 

Limpeza - Este menu combina as configurações de todos os principais procedimentos de limpeza. Os 

ventiladores trabalham em máxima potência durante esses procedimentos. Defina a duração dos ciclos 

de limpeza definindo o tempo activo para o ventilador principal e a saída de FC para os procedimentos 

antes da ignição após a extinção da queima e em caso de um alarme A limpeza automática é um 

Activação de 

acesso por 

password 

Testar senfim 

interno 
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procedimento realizado periodicamente durante o trabalho contínuo do queimador pelo período mais 

longo de tempo. Durante esta limpeza, o queimador pára, executa o procedimento de limpeza após a 

extinção e depois incendeia-se novamente. Defina o intervalo de tempo entre dois procedimentos de 

limpeza automática no parâmetro Ciclo [min]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ignição - Este menu contém todos os parâmetros necessários para definir a ignição. Se a primeira 

tentativa de ignição falhar, o queimador pode fazer mais algumas. Defina o seu número a partir deste 

menu (Ignição tentativas), bem como o tempo necessário para o senfim principal carregar a primeira 

dose de biomassa para a ignição (Carregamento [Sec]). O parâmetro ventilador de exaustão define a 

velocidade do ventilador de exaustão durante esta fase. O ciclo de ignição é dividido em 3 fases: 

 

 

 

Fase 1 – apenas a resistência de ignição trabalha 

Fase 2 – O ventilador principal trabalha lentamente com a resistência de ignição 

Fase 3 – O ventilador principal trabalha mais rápido com a resistência de ignição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se a fotocélula detetar uma ignição bem sucedida o procedimento será encerrado e o queimador 

prossegue para desenvolvimento de chama. 

Desenvolvimento de chama - Logo após a ignição, o queimador não muda imediatamente para a 

potência máxima, porque isso pode extinguir a chama. Este menu define o processo de 

desenvolvimento de chama em duas fases: queima da primeira dose de biomassa e desenvolvimento 

progressivo. O campo superior define a velocidade dos ventiladores enquanto a primeira dose de 

biomassa está a queimar e a duração desta fase em segundos. O senfim principal não carregará mais 

biomassa enquanto a primeira dose estiver a queimar. O campo inferior define por quanto tempo o 

Tempo de funcionamento do 

ventilador principal no inicio 

(limpeza inicial) 

Numero de 

tentaivas de ignição 
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queimador deve trabalhar em P1 e P2 antes de mudar para o nível de potência necessária de acordo 

com a temperatura da caldeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Níveis de potência P1, P2, P3 e Suspenso – as definições para estes níveis de potência são idênticos. 

Defina o tempo activo do senfim para carregar uma porção de biomassa (Senfim [Sec]) e o ciclo (ciclo 

[Sec]) entre duas doses. A quantidade exacta de biomassa, bem como a velocidade do ventilador 

principal e do ventilador de exaustão são importantes para o processo adequado de queima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É recomendável definir P3 para o valor máximo possível de energia que o queimador pode alcançar, 

P2 para 50% de P3 e P1 para 20% de P3. Assim, o controlador pode fornecer uma melhor modulação 

da potência entre 20% e 100%, alternando entre os níveis de potência. Por exemplo, se 75% da 

potência é necessária, o controlador irá alternar entre P3 e P2 em de intervalos de tempo iguais. O 

Tempo ativo depende da inércia do sistema e do conjunto de diferenças de temperatura no menu Conf. 

fábrica → Modulação Potência. O Tempo ciclo é o tempo entre duas alimentações, que normalmente 

é de 20-30 segundos. Um nível de potência Suspenso bem ajustado (Func. Senfim / ciclo) provoca uma 

melhor modulação. 

Certifique-se de que o ciclo entre duas alimentações e a dose de biomassa é suficiente para a chama 

não apagar,. 

 

 

 

 

Tempo de funcionamento 

dos ventiladores na fase de 

Estabilização de queima 

 

Tempo ativo do 

senfim (ou senfins) 

 

Ciclo de 

funcionamento 

 

Potência do 

ventilador 
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Limpeza intermédia - Este menu define a limpeza intermédia que é executada enquanto está a ser 

efectuada a queima. Os ventiladores aumentam temporariamente a sua velocidade que resulta numa 

maior temperatura e conduz a uma melhor queima de todos os restos. Outra opção é conectar um 

atuador mecânico para a saída de FC e utiliza-lo para limpar as cinzas periodicamente. Coloque uma 

cruz na linha Activar para activar esses procedimentos, na linha Ventiladores para permitir o uso dos 

mesmos durante este procedimento e/ou sobre a linha de saída de FC para permitir a sua utilização. 

 

Informações adicionais sobre o controlador 

                                                              

Após a fonte de alimentação estar ligada, um texto a amarelo com versão do módulo de controlo 

aparece na tela durante 2 segundos. Há duas opções para este texto: NRC-6 MV - um módulo de 

controlo para queimador de biomassa ou NRC-6 SV - um módulo de controlo para queimador de 

biomassa com uma opção para trabalhar como um termostato ambiente. Depois o controlador exibirá 

uma tela com a sua versão e as versões de software do módulo de controlo e do módulo executivo: 

O controlador deverá exibir na sua tela principal em 3 segundos. Se isso não acontecer e a versão do 

módulo executivo estiver ausente, há um problema de comunicação entre os módulos ou o módulo 

executivo não está a funcionar. Para localizar o problema, verifique o LED verde do módulo executivo. 

Normalmente, ele deverá piscar a cada 0,5 segundos. Se este for o caso, o problema pode estar na 

conexão entre os módulos. Se o LED estiver a piscar a cada 2,4 segundos, não há nenhum software no 

módulo executivo. Use o programa de controlo e monitorização remoto para carregar o software no 

módulo. 

Se a versão do controlador estiver a vermelho, há uma incompatibilidade de hardware entre os 

módulos. 

Se a versão de software do módulo executivo estiver em vermelho, há uma incompatibilidade de 

software entre os módulos.        

   

Versão de software) 
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                                  PARAMETROS DE CONFIGURAÇÃO DO NPBC-V3C-1  

Menu Parameter Unit Min Max  

Display Brilho level 2 10 

Conf. Bombas 

AC Bomba 
Bomba On °C 35 80 

Diferencial °C 2 7 

AQS Bomba 
Seleção Temp. °C 30 70 

Diferencial °C 2 7 

Configurações gerais 

Senfim principal 
Percentagem % 100 500 

Extra segundos segundos 00 30 

Max Temp °C 35 85 

Capacidade senfim kg/h 0.5 60.0 

Deteção de Chama 

Ignição 
Nivel 0 150 

segundos 10 240 

Extinção 
Nivel 0 150 

Segundos 10 240 

Modulação Potência 

P3 °C 2 30 

P2 °C 1 29 

P1 °C 0 28 

Duração minutes 0 120 

Sobreaquecimento °C 00 20 

Limpeza 

Ligar 
Vent Princ segundos 10 600 

Vent. Limp segundos 0 250 

Stop 
Vent Princ segundos 10 600 

Vent Limp segundos 0 250 

Alarme 
Vent Princ segundos 10 600 

Vent Limp segundos 0 250 

ciclo minutos 10 990 

Ignição 

Tentativas de ignição numero 0 5 

carregar segundos 1 120 

Ventilador extrator Veloc. 0 100 

Tentaiva 1 
segund. 0 600 

Veloc. -- -- 

Tentaiva 2 
segund 10 540 

veloc 0 100 

Tentaiva 3 
segund 10 540 

Veloc. 0 100 

Evolução queima 

Duração segund 0 300 

Ventilador Veloc. 0 100 

Extrator Veloc. 0 100 

Р1 segund 10 600 

Р2 segund 10 600 

Potência P1 

Senfim segund 0.1 25.0 

ciclo segund 4 120 

ventilador veloc 0 100 

Extrator veloc 0 100 

Potência P2 

Senfim segund 0.1 25.0 

ciclo segund 4 120 

ventilador veloc 0 100 

Extrator veloc 0 100 
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Potência P3 Senfim segund 0.1 25.0 

 

ciclo segund 4 120 

ventilador veloc 0 100 

Extrator veloc 0 100 

Suspenso 

Senfim segund 0.1 25.0 

ciclo segund 4 120 

ventilador veloc 0 100 

Extrator veloc 0 100 

Limoeza intermédia 

ciclo minutos 1 15 

duração segund 4 120 

ventilador veloc 0 100 

extrator veloc 0 100 

Termos. Ambiente 

Р3 segund 10 240 

Р2 segund 10 240 

Р1 segund 10 240 

Conf. segurança 
Perigo> °C 150 300 

Extinção > °C 151 350 

 

 

 


