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ВЪВЕДЕНИЕ  

NPBC-V3M е модерен, функционално завършен контролер за пелетни горелки. Към него 
директно се включват всички необходими механизми и датчици на  горелката,  както и на 
инсталациите за отопление и за гореща вода. Благодарение на предвидената възможност за 
настройка в широки граници на всички работни параметри, NPBC-V3M може да се адаптира 
за управление на много видове горелки с различна мощност. 

Основни предимства на контролера NPBC-V3M:

� Изходи с надеждни полупроводникови ключове с увеличена товароспособност до 16A
� Входове с подобрена защита от индуцираните в кабелите, високоволтови пикове
� Подобрен входен филтър, намаляващ шумовете излъчвани към захранващата мрежа.
� Настройка  на  всички  параметри  необходими за  управление  на  паленето,  горенето, 

загасянето и почистването на горелката
� Наличен  интерфейс  RS-232  за  дистанционен  мониторинг  и  управление  както  и  за 

актуализация на софтуера. 
� Поддръжка  на  дата  и  час  с  възможност  за  програмиране  на  до  три  периода  в 

денонощието, в които да е разрешена работата на горелката.
� Пълна  самодиагностика  на  хардуера  и  сензорите.  При  регистриран  проблем  се 

извежда кратко съобщение за причината и ако е необходимо, автоматично се променя 
режима на работа.

� Възможност за изпълнение на програма за автоматично почистване с пълно загасяне 
на  горелката  или  без  загасяне,  но  с  кратковременна  увеличена  мощност,  което 
осигурява автономна непрекъсната работа, без необходимост от обслужване.

� Възможност  за  управление  на  допълнителен  мощен  вентилатор  за  по-добро 
почистване.

� Автоматично регулиране на мощността на три степени за постигане на зададената 
температура в котела, както и допълнителен режим за временно поддържане на огъня 
за  избягване  на  цикли  на  палене  и  загасяне  при  временно  намаляване  на 
необходимостта от енергия.

� Интегрирано в контролера управление на помпите за отопление и гореща вода. 
� Възможност за използване в горелки с по-голяма мощност благодарение на изхода за 

управление чрез честотен инвертор на мощен вентилатор за свеж въздух. Опция.
� Възможност  за  включване  чрез  кабел  на  втори  контролен  модул  за  извеждане  на 

информацията  за  работата  на  горелката  и  отоплителната  инсталация  в  удобно 
помещение. Този контролен модул има функция и на цифров стаен термостат. Опция.

� Възможност за включване на високо температурен pt100 термосензор за измерване на 
температурата на димните газове с цел оценка на замърсеността на топлообменника 
на котела. Ако по топлообменника има натрупани много сажди, изгорелите газове ще 
имат по-висока температура и котелът ще работи по-неефективно. Опция.

� Възможност за окомплектоване с контролен модул  NRC-5  имащ по-голям 2.7'' LCD 
дисплей и нов лицев стикер. Опция.

� Контролерът  има  универсално  захранване  и  необходимата  изходна  мощност, 
благодарение  на  което  може  да  се  използва  и  в  страни  със  захранваща  мрежа 
110V/60Hz
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КОНТРОЛЕР ЗА ПЕЛЕТНИ ГОРЕЛКИ ВАРИАНТ NPBC-V3M-1  

Контролерът  NPBC-V3M-1  е  проектиран  за  управление  на  горелки,  използващи  фотосензор  за 
разпознаване на запаления огън. С негова помощ се измерва светлината от горящия огън. За 
прецизното дозиране на количеството пелети, което трябва да се подаде към
огъня, се използва импулсно включване на шнека идващ от бункера с пелети. NPBC-V3M-1 
управлява опционален вътрешен шнек, който се използва само за придвижване на пелетите 
вътре в горелката. Контролерът управлява два вентилатора: единият е за свежия въздух към 
горивната  камера,  а  другият  е  помощен  вентилатор,  например,  ако  е  необходимо 
принудително извеждане на димните газове от котела. Мощността и на двата вентилатора 
може  да  се  регулира  от  контролера.  NPBC-V3M-1  има  възможност  да  контролира 
температурата  на  изгорелите  газове,  посредством високотемпературен  pt100  термосензор, 
монтиран в началото на комина. Към контролера може да се включи и втори допълнителен 
вентилатор  за  издухване  на  пепелта  от  горивната  камера  по  време  на  процедурата  за 
почистване на горелката. Контролерът управлява до две циркулационни помпи на външните 
отоплителни  инсталации,  съответно  за  отопление  и  за  битова  гореща  вода.  Всички 
управлявани механизми трябва да работят с напрежение 220 VAC или 110VAC!

Хидравлична схема на външната отоплителна инсталация и инсталацията за гореща  вода, 
управлявани от  NPBC-V3M
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ИЗГЛЕДИ И ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ РАЗМЕРИ НА МОДУЛИТЕ НА   NPBC-V3M  

Контролерът се състои от два модула „Изпълнителен модул“ и „Контролен модул“.  Те са 
свързани помежду си чрез 4-проводен кабел с конектори тип RJ11

Размери и монтажни отвори на „Изпълнителен модул“
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Размери и монтажни отвори на Контролен модул NRC-3

Външни размери на контролен модул в кутия

Контролният модул може да бъде закачен на стена с помощта на винтове, имащи глава с 
диаметър между 5 и 7.8mm, разположени вертикално на разстояние 60mm.
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 Конструкцията  на  кутията  позволява  тя  да  бъде  монтирана  преминавайки  през 
ламаринена стена на горелката по начина показан по-долу. При затваряне на двата капака, те 
ще задържат контролният модул върху горелката.

Отвор в ламарина с дебелина до 1.5 mm, през който могат да се монтират двата капака на 
кутията на Контролния модул
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Размери и монтажни отвори на Контролен модул NRC-5 с 2.7'' LCD дисплей
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Лицев панел за NRC-5

Механизми и сензори, включвани към NPBC-V3M-1
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� Електродвигател на шнек, придвижващ горивото от бункера до горелката (до 180W)
� Електродвигател на шнек, придвижващ горивото вътре в горелката (до 180W)
� Основен вентилатор с  възможност за  плавно регулиране на  оборотите,  захранващ с 

въздух горелката (до 180W)
� Допълнителен вентилатор за почистване на горелката (до 800W)
� Вентилатор подпомагащ движението на димните газове  (до 180W)
� Нагревател предназначен за палене на пелетите (до 550W)
� Циркулационна помпа за бойлер за гореща вода (до 180W)
� Циркулационна помпа за отоплителна инсталация (до 180W)
� Контролерът има аналогов изход управляващ честотен инвертор за захранване на 

мощен вентилатор за въздух. Опция
� Фотосензор за разпознаване на запалването
� Температурен сензор или термостат за контрол на обратното горене
� Температурен сензор за контрол на водата в котела
� Температурен сензор за бойлера за гореща вода
� Високо температурен  pt100  термосензор за  измерване на  температурата  на  димните 

газове. Този термосензор не се използва за разпознаване на запален огън а само за 
информация!

� Свободен от потенциал контакт на стаен термостат, за по-прецизен контрол на горенето 
в зависимост от стайната температура

� Интерфейс RS-232 за връзка с PC

Изводи на NPBC-V3M-1

Изходи Входове

FM вентилатор за въздух RT стаен  термостат.  Към  този  вход 
може  да  се  включва  нормално 
отворен  или  нормално  затворен 
контакт,  без  допълнително 
напрежение! 

FSG вентилатор за димни газове PS фото сензор

SF шнек за гориво RB сензор за обратно горене

SB вътрешен шнек B термосензор за котел

PH циркулационна помпа за отопление WH термосензор в бойлер за БГВ

PWH циркулационна помпа за БГВ PT pt100 високо-температурен сензор

IGN нагревател за запалване OD сензор за отворена врата (Опция)

FC вентилатор за почистване LED IR LED (Опция)

ACF аналогов изход за вентилатор 
(Опция)
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА NPBC  -V3M  -1  

1 Брой входове 6
2 Тип на използваните термосензори NTC 10K
3 Максимална измервана температура от термосензорите 110°C
4 Метод за разпознаване на запален огън чрез фотосензор
5 Точност на измерваната температура 1%
6 Брой изходи 8
7 Напрежение подавано от всеки изход равно на захранващото 

напрежение
8 Тип на електродвигателя на „вентилатора за въздух“ и 

„вентилатор за димни газове“
асинхронен с мощност до 
180W

9 Максимална допустима мощност на нагревателя за 
запалване

550W

10 Максимална допустима мощност на допълнителния 
вентилатор за почистване на горелката

800W

11 Максимална допустима мощност консумирана от 
останалите изходи

180W

12 Максимален допустим кратковременен ток протичащ от 
всеки изход

16A AC

13 Максимално сечение на включваните кабели към всяка 
терминална клема

2.5mm2

14 Сериен интерфейс RS-232 С куплунг DB9
15 Захранващо напрежение 90-250V AC 

50Hz / (60Hz опция)
16 Консумирана мощност в Standby режим <1W
17 Размери на платката на „Изпълнителния модул“ 180х90mm
18 Размери на платката на „Индикаторния модул“ 90х75mm
19 Максимална дължина на кабела свързващ Контролният и 

Изпълнителен модул
до 40m
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