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ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР 
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Електронен контролер за пелетна горелка - NPBC-V3M-1 / NPBC-V4T-1

ПРОМЕНИ В РЪКОВОДСТВОТО ЗА РАБОТА ИЛИ В СОФТУЕРА НА КОНТРОЛЕРА  

Ръководство
за работа

версия

Промени Стр.

2.2 1. Променена е софтуерната версия на 3.0/3.0
2. Променена  е  логиката  за  управление  на  циркулационните

помпи на външните отоплителни инсталации.

3. Променен  е  начина  за  избор  на  меню  в  режим  „Сервизни
настройки“.  След  влизане  в  този  режим,  обхождането  на  всички
менюта  става  не  с  последователно  натискане  на  бутон  F,  a чрез
бутоните със стрелки. При натискане на “▲” се извежда следващото
меню, а с “▼” - предходното.

4. При  загасяне  на  горелката  работата  на  вътрешния  шнек  е
ограничена до 1 минута.
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2.4 1. Променена е софтуерната версия на 3.2/3.1

2.  След  неуспешен  опит  за  запалване,  при  всеки  следващ  опит  в
горелката  ще  се  зарежда  два  пъти  по-малка  порция  гориво  от
предходната.  Това е с  цел предпазване на горелката от задръстване
при неуспешно запалване. 
3.  Добавена  е  възможност  докато  се  изпълнява  процедурата  за
„междинно  почистване“  да  се  включи  вентилатора  за  почистване
(изход  FC).  Към  този  изход  може  да  се  включи  устройство  за
периодично механично почистване на горивната камера.

4.  Добавена  е  възможност  за  задаване  на  допълнително  време  за
работа  на  вътрешния  шнек  след  изтичане  на  времето,
пропорционално на работата на шнека за гориво.  
5.  Увеличено  е  допустимото  време  за  работа  на  вентилатора  за
почистване по време на циклите за почистване (изход  FC), от 60  нa
600сек. Стъпката на промяна е през 10 секунди. 
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2.5 1. Променена е софтуерната версия на 3.3a/3.2

2. Промяна в начина за показване на съобщенията за грешка
3.  Намалено  е  допустимото  максимално  време  за  работа  на
почистващия вентилатор по време на циклите за почистване (изход
FC) от 600 на 250 секунди. Стъпката за настройка е през 1 секунда.

4. Добавено е меню „Прегряване“
5. Промени в менюто за междинно почистване

6. Промени в менюто за автоматично почистване
7.  Добавено е меню „Почистващ вентилатор“ –  дава възможност за
задаване  на  време  за  изчакване  след  всяка  процедура,  в  която  се
използва изхода FC

8. Функция за външен стоп.
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Електронен контролер за пелетна горелка - NPBC-V3M-1 / NPBC-V4T-1

ВЪВЕДЕНИЕ  

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

 

Ръководство за работа / версия 2.7      http://www.naturela-bg.com/bg/ стр. 3 от 29

http://www.naturela-bg.com/bg/
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 МЕХАНИЗМИ И СЕНЗОРИ ВКЛЮЧВАНИ КЪМ NPBC-V  3M-1 / NPBC-V4T-1  

• 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 / NPBC-V4T-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 

FC вентилатор за почистване LED  не се използва в тази версия

ACF аналогов изход за вентилатор 
(Опция само при NPBC-V3М-1)
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Електронен контролер за пелетна горелка - NPBC-V3M-1 / NPBC-V4T-1

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ  

Основният екран има следния вид:

 

С натискане на бутон F се преминава към меню за избор на режим на работа или изключване.

С бутони “▲” или “▼” се премества нагоре или надолу знакът „“, който показва кой режим
ще се избере. При следващото натискане на бутон F се преминава към избрания режим. 

Режимите на работа са както следва:

• Изкл. -  Изключено  състояние.  Горелката  няма  да  работи.  Ако  в  момента  на
превключване  към този  режим горелката  е  била запалена,  огънят  ще бъде  загасен
автоматично. В полето с режима на работа се извежда „Изкл.”.

• Автоматичен –  При влизане в този режим горелката ще се запали автоматично и в
процеса на работи ще се стреми да поддържа настроената температура.  В полето с
режима на работа се извежда „Auto”.

• Таймер – Режим с допълнително програмиране  на интервали от денонощието, през
които е разрешена работата на котела. При този режим горелката ще се запали и ще
поддържа настроената температура само в разрешените от таймера часови интервали
в  денонощието.  В  полето  с  режима  на  работа  се  извежда  символ  за  таймер   и

времето на следващото включване или изключване, в зависимост от това кое предстои
да се изпълни. Например   означава, че предстои изключване на горелката в
22:00 часа.

Ако часовникът не е бил сверен (показанието му мига), тогава с натискане на бутон F се
активира екран за сверка на часовника, вместо смяна на режима.
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Електронен контролер за пелетна горелка - NPBC-V3M-1 / NPBC-V4T-1

Автоматичен режим на работа (Auto):

При  влизане  в  този  режим  на  работа,  първо  ще  се  изведе  екран  за  избор  на  външната
инсталация, която ще бъде загрявана от котела:

Режимите за работа с външните инсталации, са следните:

• Отопление –  ще  се  работи  само  с  инсталацията  за  отопление  на  сградата.
Циркулационната  помпа  ще  се  включи  когато  температурата  на  водата  в  котела
достигне  температурата  настроена  в  меню  „Настр.  Отопление“.  Помпата  ще
продължи да работи докато температурата на водата падне под тази граница. Когато
сработи  стайният  термостат  в  следствие  достигане  на  настроената  температура,
помпата продължава да работи, но горелката ще започне да намалява мощността си с
по една степен надолу през определени интервали от време, които се настройват от
менюто „У-е от термостат“. Накрая ще премине и през мощността на „Поддържане“.
Ако стайният термостат се върне в нормално състояние преди да загасне горелката, тя
ще  продължи  да  работи  според  температурата  на  водата  в  котела.  Ако  стайният
термостат е сработил за по-дълъг период (изтекло е времето за „У-е от термостат“ +
времето  за  „Поддържане“),  горелката  ще  загасне  и  ще  бъде  запалена  отново  след
възстановяване на термостата.

• БГВ  приор.  –  нагрява  се  с  предимство  бойлерът  за  битова  гореща  вода  (БГВ).
Помпата  в  инсталацията  на  бойлера  ще  се  включи,  когато  се  изпълнят  следните
условия:

• Температурата на водата в котела е над 35oC
• Разликата между температурите на водата в котела и в бойлера е над 5oC
• Температурата на водата в бойлера е по-ниска от  температурата, настроена в

меню „Настр. БГВ“, поле „Темп.“. 
След достигане на настроената температура, циркулационната помпа ще се изключи и
ще се  включи отново когато температурата на водата  в  бойлера стане по-ниска от
разликата „Темп.“ – „Хистерезис“ от меню „Настр. БГВ“. Когато бойлерът достигне
зададената температура, ако има активиран стаен термостат от меню  „Периферия“,
поле  „Термостат“,  ще  се  включи  помпата  на  отоплението.  В  тази  ситуация,  ако
сработи  стайният  термостат  и  водата  на  бойлера  е  по-гореща  от  „Темп.“ –
„Хистерезис“,   горелката ще мине към степен на мощност „Поддържане на огъня“.
След изтичане на времето, за което е разрешено да се поддържа огъня, горелката ще се
загаси. Тя  ще се запали отново когато температурата на водата в котела падне под
зададената температура минус температурната разлика за преминаване от втора към
първа степен на мощност (стойността на средният ред в меню  Модулация).  Освен
това условие още трябва да са налице условията за включване на циркулационните
помпи за БГВ или за отоплението. 
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• За да има нормален топлообмен настроената температура на котела трябва
да е с поне 5 градуса по-висока от зададената температурата за бойлера! 

• Ако  няма активиран стаен термостат,  ще се  счита,  че  не  е  достигната
температурата  в  помещенията  и  помпата  за  отопление  ще  работи
безусловно!

• БГВ +  отопл. –  ще  работят  и  двете  инсталации:  за  отопление  и  за  гореща  вода.
Циркулационната  помпа  за  БГВ  ще  бъде  включена  докато  бойлерът  не  достигне
настроената  температура  в  меню „Настр.  БГВ“.  Циркулационната  помпа  за
отоплението  ще  се  включи  когато  са  изпълнени  условията  в  меню  „Настр.
отопление“  и  ще  се  изключи  когато  сработи  стайният  термостат,  вследствие
достигане на настроената температура в помещенията. Когато и двете циркулационни
помпи се  изключат  или  когато  водата  в  котела  достигне  настроената  температура,
горелката ще мине към степен на мощност „Поддържане на огъня“ и след изтичане на
времето, за което е разрешено да се поддържа огъня, горелката ще се загаси. Тя ще се
запали  отново  когато  температурата  на  водата  в  котела  падне  под  зададената
температура минус температурната разлика за преминаване от втора към първа степен
на мощност (стойността на средният ред в меню  Модулация).  Освен това условие
още трябва да са налице условията за включване на циркулационните помпи за БГВ
или отоплението. 

• За да има нормален топлообмен настроената температура на котела трябва
да е с поне 5 градуса по-висока от зададената температурата за бойлер! 

• Ако  няма  активиран  стаен  термостат,  ще  се  счита  че  не  е  достигната
температурата  в  помещенията  и  помпата  за  отопление  ще  работи
безусловно!

• Летен режим – котелът ще работи само за загряване на бойлера за битова гореща
вода. Разликата между тази настройка и „БГВ приор.“ се състои в това, че котелът се
запалва само когато има нужда от загряване на бойлера и след като той загрее котелът
се загася. При този режим няма да се управлява отоплителната инсталация. 

По време на работа на горелката, в полето  „външна загрявана инсталация„ се извежда
някой от следните символи:

•   работи само инсталацията за отопление;

•   работи само инсталацията за БГВ;

•   едновременно работят инсталациите за отопление и БГВ;

•   БГВ работи в Летен режим.

Когато  се  работи  в  автоматичен  режим,  единствената  цел  за  контролера  е  достигането  и
поддържането на зададената температура в котела. Освен това, контролерът ще се грижи и за
необходимите периодични процедури за почистване на горелката. Честотата на процедурите
за почистване, се настройва в меню „Авт. почистване“.
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Режим  с  допълнително  програмиране  на  интервали  от  денонощието,  през  които  е
разрешена работата на котела (Таймер):

Ако Вие прецените,  че е  излишна работата на котела през цялото денонощие,  можете да
използвате възможностите за ограничение на работното време в този режим. При избор на
режим  „Таймер“ първо излиза екран за избор на часовите интервали:

След потвърждаване на избора с бутон F, ще излезе екран за избор на външната  инсталация,
която да бъде загрявана. Изборът става по същия начин като в Автоматичния режим.  При
работа в този режим, в горния ляв ъгъл на работния екран се извежда часът на изпълнението
на следващата операция, която може да бъде запалване (On) или загасяне (Off) на горелката:

Изключване на контролера:

За да се изключи контролерът трябва да се натисне  F и да се избере  „Изкл.“.  Екранът ще
придобие следния изглед:

След това автоматично ще се мине през процедурата за изгасяне на огъня и почистване на
горелката. 
Пълното  загасяне  на  огъня  и  почистването,  изискват  известно  време.  Нормално  е
агрегатите на горелката и котела да продължат да работят и след влизането в този
режим. 
Циркулационните помпи могат да продължат да работят въпреки загасналата горелка,
докато  са  изпълнени  условията  за  тяхната  работа.  По  този  начин  ще  се  използва
останалата топлинна енергия на водата в котела.
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Обща информация за управлението на контролера:

Когато контролерът е в изходно състояние, с натискане на бутон ▲ (+) или ▼(-) се влиза в
режим на промяна на зададената температура. Промяната се запомня с бутон  (Enter) или
автоматично, ако 6 секунди не се натискат никакви бутони.

Ако има включена инсталация с бойлер за БГВ, за да има нормален топлообмен към водата
в  бойлера, зададената  температура  трябва  да  бъде  поне  с  5  градуса  по-висока от
температурата в меню  „Настр. БГВ“ поле „Темп.“

С бутон Enter се сменя извежданата допълнителна информация в долния ляв ъгъл на екрана:

зададена температура

текуща дата

показание на датчика за пламък

температура в бойлера за гореща вода

температура на изгорелите газове

съобщения за проблеми, ако има такива. Съобщенията са следните:

• BB Alarm - аларма от термистора за обратно горене;
• Sensor E1 - датчикът за температурата в котела е прекъснат/липсва;
• Sensor E2 - датчикът за температурата в котела е накъсо;
• Frost - температурата в котела е  < 0ºC (водата е замръзнала);
• IgnitionFail - неуспешно запалване;
• Tbb E1 - термосензорът за обратно горене е прекъснат/липсва;
• Tbb E2 - термосензорът за обратно горене е накъсо;
• Tbb Alarm - аларма от термосензора за обратно горене;
• DHW E1 - датчикът за температурата в бойлера е прекъснат/липсва;
• DHW E2 - датчикът за температурата в бойлера е накъсо;
• TE E1 - високотемпературният датчик е прекъснат/липсва;
• TE E2 - високотемпературният датчик е накъсо;
• Cleanup - температурата на изгорелите газове е много висока и 

котелът трябва да се почисти;
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• TE Alarm - температурата на изгорелите газове е прекалено висока; 
горелката се изгася и котелът трябва да бъде почистен преди да се запали 
отново.

Изглед на екрана при регистрация на проблем

При  наличие  на  маркировка  за  регистриран  проблем  със  знак  „Е“,  с  последователно
натискане  на  бутон  Enter, трябва  да  се  провери  какъв  е  проблемът.  Възможните
съобщения са дадени по-горе.

НАЧИН НА РАБОТА  

Горелката може да работи както в непрекъснат автоматичен режим, така и в режим с таймери.
Когато е в режим с таймери, горелката работи само в зададените от потребителя интервали от
денонощието. При  работа  тя  минава  през  няколко  фази:  почистване,  запалване,  горене,
загасяне, отново почистване и изходно състояние. 

Всяко запалване на горелката започва с цикъл на почистване, който се означава с извеждане
на символ за вентилатор   в горния десен ъгъл на екрана (поле  работна фаза).  Целта е
отстраняване  на  всички  остатъци  от  предишно  горене.  Първо  за  определено  време
настройвано в меню „Почист. преди зап.”, работи само основният вентилатор, след което се
включва  и  допълнителния  вентилатор  за  почистване,  ако  има  такъв  и  не  е  изключен  от
настройките. След това горелката минава към фаза на запалване.
Запалването се индицира с извеждане на символ   в горния десен ъгъл на екрана (поле
работна фаза).  Зарежда се порция пелети, които трябва да се възпламенят с помощта на
електрическия нагревател и вентилатора. Когато датчикът за пламък отчете, че пелетите са
запалени се извежда символ  в изображението на горелката (поле индикатор за пламък) и
горелката минава във фаза на горене.  Ако пелетите не се запалят в рамките на настроеното
време, горелката се зарежда с нова порция пелети и се прави нов опит за запалване. При
изчерпване  на  настроения  максимален  брой  опити  за  запалване,  горелката  спира  като
извежда съобщение за неуспешно запалване (IgnitionFail).

Логиката за управление на запалването е следната:

1. Първо нагревателят се включва и работи без вентилатор за време настроено в меню
„Запалване“, параметър  „Нагр.“.  Целта  е  нагревателят  да  се  загрее  по-бързо.
Трябва обаче да се внимава той да не прегрее и да не се повреди, ако времето на
включване без охлаждане е много голямо!

2. Едновременно с включване на нагревателя се подава доза пелети за време, което е
настроено в меню: „Запалване“, ред „Зарежд.“ .
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3. След изтичане на  времето за  работа  на  нагревателя без  вентилатор има още две
стъпки, при които се включва и вентилатор. Идеята е първо вентилаторът да работи с
по-малка интензивност, за да не загаси огъня, но да подава необходимия кислород.
След  стабилизиране  на  огъня  може  да  се  увеличи  скоростта  на  вентилатора  до
пълното запалване на наличните пелети.

4. Ако фотосензорът разпознае достатъчно голяма осветеност, което се настройва от
меню  „Фотодатчик“, ред  ,  цикълът на палене се прекъсва и се преминава към
работен режим. Там параметрите на подаваните пелети и скоростта на вентилатора
се  настройват  в  зависимост  от  диференциалната  температура  на  3  степени  на
мощност. За разпознаване на осветеността се използват два параметъра – ниво на
осветеност от фотосензора и време, през което осветеността е над това ниво.

5. След разпознаване на запален огън може да се изчака известно време за разгаряне
без  подаване на ново количество пелети.  Това се  настройва в  меню „Изг.  първа
доза“

6. Ако до края на цикъла на запалването, състоящ се от гореописаните 4 стъпки, огънят
не се запали, се извършват още няколко повторни цикъла, започващи от сипване на
пелети и включване на нагревателя без вентилатор. Броя цикли се настройва от меню
„Запалване“, ред  „Повтор.“.  За да не се задръсти горелката с незапалени пелети,
количеството  подавани  нови  пелети,  намаля  двойно  при  всеки  следващ  опит  за
запалване. Освен това, нови пелети се подават само за първите 3 опита за запалване
в отношение  100%, 50% и 25% от настроеното количество.

7. Ако за всичките повторения не се запали огън, ще се изведе аларма IgnitionFail и ще
спрат опитите за запалване.

Фазата на горене се означава с някой от следните символи в горния десен ъгъл на екрана: ,

,  или . При преминаване от запалване към горене, първоначално горелката работи на

най-ниската  си степен  на  мощност,  означена  с  ,  докато огънят  се  разгори,  след  което

минава към втората степен на мощност, означена с  . Колко време ще работи на тези две
степени на мощност се настройва в меню „Рзгаряне“. След като мине първоначалния етап
на  разгаряне,  мощността  се  регулира  в  зависимост  от  разликата  между температурата  в
котела  и  настроената  температура. Регулирането  на  мощността  е  тристепенно  с
допълнителна степен само за поддържане на огъня. За всяка от степените може да се настрои
скорост на вентилатора, количество и честота на зареждане на пелети. Когато температурната
разлика е по-малка от настроената за първа степен, горелката минава в режим на поддържане

на  огъня  .  Ако  за  повече  от  зададеното  време  за  поддържане  на  огъня  не  се  появи
необходимост от увеличаване на мощността, тогава горелката се загася. Ако при състояние
на поддръжане на огъня температурната разлика достигне тази, необходима за първа степен
на мощност и ако в горелката все още има жар, тя ще се запали отново автоматично. 

При  изключване, ръчно  или  от  таймер,  горелката  минава  във  фаза  на  гасене.  Това  се
индицира със знак   в горния десен ъгъл на екрана. Спира се подаването на гориво като
вентилаторът продължава да работи слабо с цел пълното изгаряне на останалите пелети и
предотвратявате на обратен огън към бункера с пелети. Когато се отчете, че огънят е угаснал,
горелката минава във фаза на почистване, след което минава в изходно състояние. 

 Освен при изключване, контролерът дава възможност за настройка на до 4 равномерно
разпределени в денонощието автоматични почиствания. В часа, настроен за автоматично
почистване, горелката първо се гаси, почиства се и после отново се запалва автоматично.
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Процесът на почистване е както следва:

1. Горелката се изгася.

2. Включва  се  основния  вентилатор  и  работи  на  максимална  мощост  за  време,
настроено от меню „Почист. след гор.“, ред „Вент.“.

3. След изтичане на времето от горната стъпка, се включва допълнителния вентилатор
и работи заедно с основния за време, настроено от меню „Почист. след гор.“,  ред
„ПВент.“.

Ако този метод за почистване няма да се използва в горелката, той може да бъде спрян чрез
въвеждане на 0 в меню „Авт. почистване“, ред „Брой“.

Контролерът използва и друг метод за междинно почистване, при който огънят не се загася,
а само се увеличава мощността на вентилатора. Необходимите настройки на този метод за
почистване се извършват от меню  „Межд. Почистване“. Параметрите, които трябва да се
настроят са: времето, през което се повтаря процедурата за междинно почистване, скоростта
на вентилатора, която трябва да се поддържа по време на почистването и колко време да се
почиства. По време на този метод за почистване не се прекъсва подаването на пелети.

Ако този метод за почистване няма да се използва в горелката, той може да бъде спрян
чрез въвеждане на време за почистване 0 сек на средния ред в меню „Межд. Почистване“.

ПОТРЕБИТЕЛСКИ НАСТРОЙКИ  

За  влизане  в  режим  на  настройки  бутон F трябва  да  се  задържи  за 1.5  секунди.
Потребителските настройки са достъпни винаги, независимо от състоянието на горелката.

Когато контролерът е в режим на настройки, в сила са следните правила:

• Бутон Enter превключва към следващото поле за редактиране на текущото меню, ако 
има такова;

• С бутони ▲ и ▼ съответно се увеличава или намаля текущата стойност. Ако бутонът 
се задържи, стойността започва да се променя автоматично в съответната посока. 
Когато настройката изисква избор от списък от опции, тогава с бутон ▲ се избира 
предходната, а с бутон ▼ следващата, ако има такава.

• С бутон F се потвърждават направените промени и се минава към следващия екран с 
настройки. Ако това е била последната настройка, контролерът минава в изходно 
състояние.

• Ако не се натискат бутони, след определено време контролерът ще мине в изходно 
състояние като направените промени в параметрите на текущия екран се игнорират.

Ръчно управление на шнека за пелети. С помощта на стрелките
се  поставя/маха  отметка пред  „Зареждай“.  При  поставена
отметка шнекът ще работи. Така можете да го зареждате когато е
останал  празен  по  някаква  причина.  Ръчното  управление
работи  само  когато  горелката  не  работи  (режим
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Изкл.) !!!

Настройка  на  температурата  за  включване/изключване  на
помпата за отопление
Когато  водата  в  котела  достигне  зададената  температура  в  ред
„Темп.“, ще се включи циркулационната помпа на инсталацията
за отопление. Когато температурата на водата падне под „Темп.“
– „Хистерезис“, помпата ще се изключи.
Внимание:
 Помпата ще се изключва или включва и от стайния термостат,
в зависимост от режима на работа!
 Настроената  температура  на  котела  със  „Настр.  Темп.“,
трябва  да  бъде  по-висока  от  температурата  в  „Настр.
отопление“. В  противен  случай  няма  да  се  изпълни  това
условие!

Настройка на температурата в бойлера за БГВ

В поле  „Темп.“  се  задава  температурата,  до която да  се  загрее
водата  в  бойлера.  При  достигане  на  тази  температура
циркулационната помпа за БГВ ще се изключи. Помпата ще се
включи отново когато температурата на водата в бойлерa падне до
„Темп.“ – „Хистерезис“. За да се включи помпата за БГВ, трябва
да се изпълнят още няколко условия: 

• да се работи в режими  БГВ Приор.,  БГВ + отопл. или
Летен режим

• Температурата на водата в котела да е над 35oC
• Разликата  между  температурите  на  водата  в  котела  и

бойлерa да е над 5oC

За да има нормален топлообмен, настроената температура на
котела  трябва  да  е  с  поне  5  градуса  по-висока  от
температурата в поле „Темп.“ !

Настройка на време

Сверява се часовникът на контролера

Настройка на дата

Сверява се датата на контролера

Контраст

Настройва се контрастът на LCD дисплея
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Език

Избор на език за менюто на контролера.

СЕРВИЗНИ НАСТРОЙКИ  

Сервизните настройки служат за адаптиране на контролера към особеностите на конкретния
вид горелка, използваните пелети и котелната инсталация. За влизане в режим на сервизни
настройки трябва да се натиснат и задържат едновременно бутоните F и Enter за 3 секунди.
На екрана се извежда информация за версията на хардуера и софтуера в контролера: 

При следващото натискане на бутон Enter,  се  преминава към първия екран със сервизни
настройки.  Обхождането  на  всички  менюта  от  тези  настройки  става  чрез  бутоните  със
стрелки,  като  “▲”  извежда  следващото  меню,  а  “▼”  -  предходното.  За  да  промените
параметрите на менюто, което е изведено в момента на екрана, натиснете отново бутон Enter.
В горния десен ъгъл ще се появи знак , което индицира режим „Редактиране“. 

В този режим бутоните имат следните функции:

• стрелките “▲” или “▼” променят стойността на параметъра в мигащото поле;
• бутон  Enter превключва към следващото поле за редактиране;
• бутон F запаметява направените промени в текущото меню и излиза от режим 

„Редактиране“;
• Ако не се натискат бутони, след определено време контролерът ще мине в изходно 

състояние като направените промени в параметрите на текущия екран се игнорират.
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Електронен контролер за пелетна горелка - NPBC-V3M-1 / NPBC-V4T-1

За изход от сервизните настройки, натиснете бутон F и потвърдете избора си с Enter.

Настройките са както следва:

Настройка  на  почистването  преди  запалване  –  Почист.  Преди  зап.  - настройва  се
продължителността на работа на основния (Вент.) и допълнителния (ПВент.) вентилатор при
цикъла за почистване преди запалване.

Настройка на почистването след загасяне на огъня – Почист. след гор. - настройва се
продължителността на работа на  основния  (Вент.)  и допълнителния  (ПВент.)  вентилатор
при цикъла за почистване след загасяне на огъня. Тези настройки за почистване се използват
и при междинните автоматични почиствания.

Настройка на почистването след загасяне поради аларма за „обратно горене“ - Почист.
обр.  гор. -  настройва  се  продължителността  на  работа  на   основния  (Вент.) и
допълнителния (ПВент.) вентилатор при цикъла за почистване след регистрация на аларма за
обратно горене.

Общи настройки на запалването -  Запалване -  настройва се брой опити за запалване
(Повтор.),  продължителността на работа на шнека  (Зареж.)  за  първоначално зареждане с
пелети и скоростта на вентилатора за изгорелите газове (КВент.).
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Цикъл  на  запалване  -  Запалване -  настройва  се  продължителността  на  работа  на
електрическия нагревател преди включването на вентилатора и двата последващи режима на
работа на вентилатора, включващи скорост на вентилатора и продължителност.

Изчакване за изгаряне на първата доза гориво – Изг. първа доза – След регистрация на
запален огън, може да се въведе време за изчакване до неговото стабилно разгаряне. През
това време няма да се добавят нови пелети, а ще работят само вентилаторите за въздух и за
изгорелите газове. За настройка трябва да се въведе времето за изчакване, през което няма да
се подават нови пелети (Прод.) и скоростта на вентилаторите (Вент.).

Време  за  работа  с  по-малка  мощност  до  разпалване  на  огъня  –  Разгаряне –  След
запалване  на  огъня,  горелката  няма  да   премине  веднага  в  режим  на  работа  на  пълна
мощност,  за  да  не  се загаси все  още неустойчивия огън.  Ще се премине през  първите 2
степени на мощност означени с   и   .  С това меню се настройва колко време да се
поддържа огъня на тези две степени на мощност.

Ръководство за работа / версия 2.7      http://www.naturela-bg.com/bg/ стр. 18 от 29

Първо 30 сек. ще бъде включен
 само нагревател без вентилатор

След това, заедно с нагревателя,
се включва и вентилатор за

2 мин. на 5% мощност
Следват още 3 мин. работа на

нагревателя с вентилатор
на 15% мощност

Когато времето е 0 сек.,
изчакването ще се пропусне

Скорост на вентилатора за
изгорели газове

Скорост на вентилатора за
въздух

http://www.naturela-bg.com/bg/


Електронен контролер за пелетна горелка - NPBC-V3M-1 / NPBC-V4T-1

Степени на мощност – Модулация – настройват се прагове за регулиране на мощността.
За  всяка  от  степените  се  задава  при  каква  температурна  разлика  между  настроената
температура и температурата на котела да работи на съответната мощност. 

3-та степен -   Настройки -  настройва се  режимът на  работа при 3-та  степен на
мощност  (максимална  мощност).  Задава  се  продължителността  на  работа  на  шнека  за
зареждане на порция пелети, периода, на който се подава нова порция пелети и скоростта на
вентилаторите.

Този изглед от  екрана означава  следното:  при мощност 3-та  степен,  на  всеки 30 секунди
(Цикъл),  шнекът  за  пелети  ще  зарежда  пелети  в  продължение  на  5  секунди  (Зареж.).
Вентилаторите за въздух и за изгорелите газове ще работят на 100% мощност (Вент).

2-ра  степен -   Настройки -  настройва  се  режимът  на  работа  при  2-ра  степен  на
мощност. Задава се продължителността на работа на шнека за зареждане на порция пелети,
периода, на който се подава нова порция пелети и скоростта на вентилаторите.

1-ва степен -  Настройки - настройва се режимът на работа при 1-ва степен на мощност.
Задава се продължителността на работа на шнека за зареждане на порция пелети, периода, на
който се подава нова порция пелети и скоростта на вентилаторите.
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Поддържане на огъня -  Поддържане - настройва се режимът за поддържане на огъня.
Задава се продължителността на работа на шнека за зареждане на порция пелети, периода, на
който се подава нова порция пелети и скоростта на вентилаторите. Тук настройките са като
по-горе.

Плавното загасяне на огъня  (Управление от термостат) –  У-е от термостат – Когато
контролерът работи в режим Отопление и стайният термостат сработи при достигане на
настроената температура, горелката ще премине към постепенно намаляване на мощността
на огъня и ако термостатът продължи да е задействан, до загасяне на горелката. Огънят се
намалява  като  се  преминава през  всяка  степен  на  мощност  и  се  задържа на  тази  степен
толкова време, колкото е настроено от менюто по-долу.

Продължителност  на  поддържане  на  огъня  –  Поддържане  огън -  настройва  се
максималното време за поддържане на огъня. Ако за по-дълго от това време не се появи
необходимост от увеличаване на мощността, тогава горелката се загася.

Прегряване – Това меню позволява да се настрои лимит за превишаване на температурата в
режим за поддържане на огъня. Ако в този режим, температурата продължи да се увеличава и
превиши настроената температура с толкова градуса, колкото е максимално позволено в това
меню, горелката  ще се изключи,  дори и да не е  изтекло все още максималното време за
режим „Поддържане“.
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Междинно почистване –  Межд. почистване –  Този метод за почистване работи докато
огънят гори. Параметърът Цикъл показва общото време (в секунди) за работа на основния
шнек между две междинни почиствания. Продължителността на процедурата се настройва от
втория параметър на втория ред. Ако този параметър е 0, няма да се изпълнява междинно
почистване. Менюто дава възможност за избор на предпочитан вентилатор за почистването:
основния вентилатор (заедно с този за димните газове), мощен почистващ вентилатор или и
двата. Ако е избран параметърът ПВ, само почистващият вентилатор ще се включи по време
на тази процедура. Ако има отметка пред параметъра Вент. (или нито пред ПВ, нито пред
Вент.), ще работят основният вентилатор и този за димните газове. Мощността, на която да
работят се настройва от последните два параметъра на последния ред. Ако има отметки и
пред ПВ, и пред Вент., ще работят всички вентилатори.

Автоматично  почистване  –  Авт.  почистване –  Контролерът  дава  възможност  за
настройване на автоматични почиствания. По време на тези процедури, горелката се гаси,
почиства се и отново се запалва автоматично. Параметърът в това меню показва времето на
непрекъснато горене между две автоматични почиствания.  Ако горелката се изгаси поради
някаква  причина  (например,  от  термостата  или  защото  е  превишила  настроената
температура),  когато се  запали отново,  отмерването на  времето до следващата процедура
започва отначало.
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Хардуерни настройки – Оборудване – дава възможност за изключване на управлението на
шнека  вътре  в  горелката  (Вътр.  шнек) и  на  допълнителния  вентилатор  за  почистване
(Почист.  вент.),  ако  горелката  няма  такива.  При  потвърден  Термостат NO, стайният
термостат ще бъде с нормално отворени контакти.

Настройка на времето за работа на вътрешния шнек – Вътр. шнек – Вътрепният шнек се
включва  едновременно  с  шнека  за  пелети.  Продължителността  му  на  работа  е  равна  на
сумата от настроеното процентно отношение спрямо времето за работа на шнека за пелети и
настроено допълнително време.  Например, ако шнекът за пелети работи 5 секунди за всеки
цикъл,  а  настройката  на  процентното  отношение  е  150%  и  допълнителното  време  е  5
секунди, тогава вътрешният шнек ще започне да се върти заедно с шнека за пелети и ще спре
след 7.5 +5 = 12.5 секунди. Целта на тези настройки е пелетите, постъпващи от единия край
на вътрешния шнек да имат време да се придвижат до другия му край. 

Почистващ вентилатор – Почист. Вент. - От това меню се задава време за изчакване след
всяка почистваща процедура, в която се използва изхода FC. Времето на изчакване е равно на
времето, през което изходът FC е бил захранван. Ако към този изход се включи устройство за
механично почистване на горивната камера, по време на процедурите на почистване то ще се
захранва, за да избута пепелта извън камерата, а след това ще има също толкова време да се
върне в изходна позиция, преди да бъде заредена нова порция пелети.

Активиране на допълнителните периферни устройства – Периферия – с тази настройка
се  активират  допълнителните  изходи  за  циркулационните  помпи  за  отопление  (Помпа
отопл.) и за  бойлера  за  битова  гореща  вода  (Помпа  БГВ).  С  Термостат се  активира
възможността за работа със стаен термостат.
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Външен стоп -  Ext Stop – Това меню дава възможност да се използва бутон за спиране на
горелката. Той трябва да бъде свързан към вход OD и да се настрои дали е нормално отворен
или нормално затворен.  Ако има отметка пред  NC,  това означава,  че ключът е нормално
затворен и когато се отвори, горелката се изключва.

Настройки на датчика за пламък -  Фотодатчик -  настройват се праговете на датчика за

пламък за разпознаване на запалване и угасване на огъня и минималната продължителност на
задържане на тези стойности за установяване на съответното състояние. Форматът на всеки
ред е:  <ниво на осветеност>/<време за поддръжка на това ниво>

Максимална температура – Настр. темп. -  настройва се горната граница на диапазона, в
който може да се настройва температурата на котела.
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Настройка на защита – Настр. сигурност – Температурата на изгорелите газове се следи
от високотемпературен сензор  pt100.  Параметърът „Предуп“ задава стойността (в Целзий),
над  която  контролерът  ще  изведе  предупредително  съобщение  Cleanup.  Параметърът
„Аларма“ задава стойността (в Целзий),  над която контролерът ще изведе съобщение  TE
Alarm  и  ще  изгаси  горелката,  тъй  като  температурата  на  изгорелите  газове  е  достигнала
прекалено високо ниво. И в двата случая е необходимо почистване на котела. Ако горелката
не разполага с такъв сензор, тази функция може да бъде изключена като се махне знакът за
избор пред реда „Активиране“. 

Следващите екрани са активни само в режим „Изкл.“!!!

Тест на вентилатора – Тест вентилатор – тестова настройка в реално време на скоростта
на вентилатора.  С бутони  ▲ и  ▼ се  увеличава или намалява в  проценти,  мощността  на
вентилатора за въздух. Тази функция има ограничено време за действие и се самоизключва.

Тест на вентилатора за изгорели газове – Тест ком. вент. – тестова настройка в реално
време  на  скоростта  на  вентилатора  за  изгорели  газове  в  комина.  С  бутони  ▲ и  ▼ се
увеличава или намалява в проценти, неговата мощност. Тази функция има ограничено време
за действие и се самоизключва.
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Тестово  включване  на  останалите  изходи –  Тест на изходите –  Когато  някой  ред  е
потвърден, към съответния изход ще се подаде захранване с тестова цел.
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ОБХВАТ НА НАСТРОЙВАНИТЕ ПАРАМЕТРИ В NPBC-V3  M  

Меню Параметър Единица Min Max По подразбиране

Настр. отопление
Темп. °C 35 80 65

Хистерезис °C 1 5 5

Настр. БГВ
Темп. °C 20 65 45

Хистерезис °C 1 5 2

Контраст Контраст ниво 0 20 9

Почист. преди зап.
Вент. секунди 10 600 180

ПВент. секунди 0 250 2

Почист. след гор.
Вент. секунди 10 600 180

ПВент. секунди 0 250 2

Почист. обр. гор.
Вент. секунди 10 600 180

ПВент. секунди 0 250 2

Запалване

Повтор. 0 5 3

Зареж. секунди 1 99 10

КВент. скорост 1 100 15

Запалване

Нагр. секунди 0 600 30

Вент., фаза 1
скорост 1 100 5

минути 1 9 2

Вент., фаза 2
скорост 1 100 15

минути 1 9 3

Изг. първа доза

Прод. секунди 0 300 0

Вент., колона 1 скорост 1 100 20

Вент., колона 2 скорост 1 100 20

Разгаряне
1-ва степен секунди 10 600 60

2-ра степен секунди 10 600 60

Модулация

dT за 3-та степен °C 0 30 10

dT за 2-ра степен °C 0 20 5

dT за 1-ва степен °C 0 10 0

Настройки за 3-та 
степен на мощност

Зарежд. секунди 0.1 25.0 5.0

Цикъл секунди 4 120 30

Вент., колона 1 скорост 1 100 100

Вент., колона 2 скорост 1 100 100

Настройки за 2-ра Зарежд. секунди 0.1 25.0 3.0
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степен на мощност

Цикъл секунди 4 120 30

Вент., колона 1 скорост 1 100 50

Вент., колона 2 скорост 1 100 50

Настройки за 1-ва 
степен на мощност

Зарежд. секунди 0.1 25.0 3.0

Цикъл секунди 4 120 20

Вент., колона 1 скорост 1 100 25

Вент., колона 2 скорост 1 100 25

Поддържане Зарежд. секунди 0.1 25.0 2.0

Цикъл секунди 10 120 120

Вент., колона 1 скорост 1 100 5

Вент., колона 2 скорост 1 100 5

У-е от термостат 3-та степен на мощност секунди 10 300  60

2-ра степен на мощност секунди 10 300 60

1-ва степен на мощност секунди 10 300 60

Поддържане огън Макс. време минути 0 180 20

Прегряване Maкс °C 0 20 0

Межд. почистване Цикъл секунди 10 900 600

Продължителност секунди 0 120 30

Вент., колона 1 скорост 1 100 75

Вент., колона 2 скорост 1 100 75

Авт. почистване Цикъл часове 0 24 2

Вътр. шнек Работа % 110 500 100

секунди 0 30 0

Фотодатчик Разпознаване на 
запален огън

ниво 1 150 100

секунди 10 240 20

Разпознаване на 
изгасен огън

ниво 0 150 40

секунди 10 240 60

Настр. темп. Max °C 25 85 85

Настр. сигурност Предуп °C 150 300 200

Аларма °C 200 350 220

Тест вентилатор скорост 0 100 0

Тест ком. вент. скорост 0 100 0
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NPBC_Monitor.exe  NPBC-V3M програма за мониторинг
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НАСТРОЙКА НА ПАРАМЕТРИТЕ ПРЕЗ NPBC_MONITOR.EXE  
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