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ВЪВЕДЕНИЕ
Контролерът NPBC-V3M-B е проектиран за управление на горелка за пелетна фурна,
използваща 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-B 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, в случай,
че е необходимо принудително извеждане на димните газове. Мощността им може да се
регулира в зависимост от нуждата от въздух, като тя е еднаква за двата вентилатора. Към
NPBC-V3M-B може да се включи допълнителен мощен вентилатор за издухване на пепелта
от горивната камера по време на процедурата за почистване на горелката. Всички
управлявани механизми трябва да работят с напрежение 220VAC или 110VAC!
Основните предимства на контролера са:
Настройка на всички параметри свързани с управление на процеса на горене
Интерфейс RS-232 за връзка с компютър за дистанционен мониторинг, управление
или ъпгрейд на софтуера.
Поддръжка на дата и час.
Пълна самодиагностика на хардуера и датчиците. При регистриран проблем се
извежда кратко съобщение за причината и ако е необходимо, автоматично се променя
режима на работа.
Възможност за задаване на няколко процедури за автоматично почистване,
осигуряващи автономна непрекъсната работа, без необходимост от обслужване.
Автоматично регулиране на мощността на три степени, както и допълнителен режим
за временно поддържане на огъня за избягване на цикли на палене и загасяне при
временно намаляване на необходимостта от енергия.

МЕХАНИЗМИ И СЕНЗОРИ ВКЛЮЧВАНИ КЪМ NPBC-V3M-B
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 (до 800W)
Вентилатор подпомагащ движението на димните газове (до 180W)
Нагревател предназначен за палене на пелетите (до 550W)
Контролерът има аналогов изход управляващ честотен инвертор за захранване на
мощен вентилатор за въздух. Опция
Фотосензор за разпознаване на запалването
Термостат за контрол на обратното горене
Високо температурен pt100 термосензор за измерване на температурата във фурната
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ОПИСАНИЕ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ИЗВОДИ НА NPBC-V3M-B
Изходи

Входове

вентилатор за въздух

RT

външен термостат за намаляване на
мощността (настройва се
отвореният или затворен контакт да
намалява мощността)

FSG вентилатор за димни газове

PS

фото сензор
термостат за обратно горене

FM

SF

шнек за гориво

RB

SB

вътрешен шнек

B

PH

не се използва

не се използва

WH вход за принудително загасяне (при
прекъсната верига, ще се загаси
горелката)

PWH не се използва

PT

pt100 високо-температурен сензор за
фурна

IGN нагревател за запалване

OD

сензор за отворена врата (ако
вратата е отворена, горелката работи
в режим Suspend)

FC

вентилатор за почистване

LED не се използва
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ИЗГЛЕДИ И ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ РАЗМЕРИ НА МОДУЛИТЕ НА NPBC-V3M
Контролерът се състои от два модула: Изпълнителен и Контролен. Те са свързани помежду си
чрез 4-проводен кабел с конектори тип RJ11

Размери и монтажни отвори на „Изпълнителен модул“
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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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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА NPBC-V3-B
1

Брой входове за сензори

6

2

Тип на използваните термосензори

pt100

3

Максимална измервана температура от термосензорите

350oC

4

Метод за разпознаване на запален огън

чрез фотосензор

5

Точност на измерваната температура

1%

6

Брой изходи за изпълнителните механизми на горелката

6

7

Напрежение подавано от всеки изход

захранващото
напрежение

8

Тип на електродвигателя на „вентилатора за въздух“

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 2.5mm2
клема
14 Сериен интерфейс RS-232

Да с куплунг DB9

15 Захранващо напрежение

90-250V AC

16 Консумирана мощност в Standby режим

<1W

17 Размери на платката на „Изпълнителния модул“

180х90mm

18 Размери на платката на „Индикаторния модул“

104х75mm

19 Максимална дължина на кабела свързващ индикаторния и
изпълнителния модул

до 40m
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ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Основният екран има следния вид:

Работна фаза
Шнек за гориво
Вентилатор за въздух
Допълнителна информация

Вътрешен шнек
Работна фаза
Температура във фурната
Индикатор за пламък
и ниво на осветеност
Часовник

С натискане на бутон F се преминава към меню за включване или изключване:

Знак за избор

С бутони “▲” или “▼” се премества нагоре или надолу знакът за избор. При следващото
натискане на бутон F се преминава към избрания режим.
•

•

Off – 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 „Standby”.
On – При влизане в този режим горелката ще се запали автоматично и в процеса на
работа ще се стреми да поддържа настроената температура.

Ако часовникът не е бил сверен (показанието му мига), тогава с натискане на бутон F се
активира екран за сверка на часовника (Set Time) вместо смяна на режима.
Когато горелката е включена, единствената цел за контролера е достигането и поддържането
на зададената температура. Освен това, той се грижи и за необходимите периодични
процедури за почистване на горелката. Честотата на процедурите за почистване се настройва
в меню Auto Clean Setup.
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Изключване на контролера:
За да се изключи контролера, трябва да се натисне F и да се избере Off. 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.
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.

С бутон Enter се сменя извежданата допълнителна информация в долния ляв ъгъл на екрана:
зададена температура
текуща дата
съобщения за проблеми, ако има такива. Съобщенията са следните:
• BB Alarm - аларма от термистора за обратно горене;
• Sensor E1 - датчикът за температурата е прекъснат/липсва;
• Sensor E2 - датчикът за температурата е накъсо;
• Open Door - вратата на фурната е отворена
• Frost
- температурата във фурната е отрицателна;
• IgnitionFail - неуспешно запалване.
Знак за наличие на
проблем в контролера
Описание на проблема
или проблемите
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 проблема.
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НАЧИН НА РАБОТА
При работа горелка 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 Cleaning on Start, 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 полето 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 нагревателя се включва и работи без вентилатор за време настроено в меню Cycle
Setup, параметър Heater . Целта е нагревателя да се загрее по-бързо. Трябва обаче да се
внимава той да не прегрее и да се повреди, ако времето на включване без охлаждане е
много голямо!
2. Едновременно с включване на нагревателя, се подава доза с пелети за време, което е
настроено в меню: General Setup , ред Feed .
3. След изтичане на времето за работа на нагревателя без вентилатор има още две стъпки,
при които вече се включва и вентилатор. Идеята е първо вентилаторът да работи с помалка интензивност, за да не загаси огъня, но да подава необходимото количество
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
IR Level Setup ред , цикълът на палене се прекъсва и се преминава към фаза на горене.
За разпознаване на осветеността се използват два параметъра – ниво на осветеност от
фотосензора и време, през което осветеността да е била над това ниво.
5. 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 General
Setup , ред Retries.
6. Ако за всичките повторения не се запали огън ще се даде 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 се
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минава към втората степен на мощност, означена с
. Колко време ще работи с тези две
степени на мощност се настройва в меню Burning Startup. След като мине първоначалният
етап на разгаряне, мощността се регулира в зависимост от разликата между температурата
във фурната 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 спрямо настроената температура е по-малка от настроената за първа степен,
горелката минава в режим на „поддържане на огъня“ - Suspend. Ако температурата на
фурната продължи да се увеличава и достигне до температура по-голяма от настроената
температура с толкова градуси, колкото е настроено в меню Overheating, тогава горелката се
загася. Ако при режим на работа „Поддържане на огъня“, температурната разлика достигне
тази, необходима за първа степен на мощност, горелката ще мине към работа на първа степен
на мощност. Ако е била загасена заради надвишаване на температурата с толкова градуси,
колкото е зададено в меню Overheating, горелката ще се запали автоматично.
При изключване на горелката, което може да стане ръчно от съответното меню, от таймер
или от вход „принудително изключване“ (WH), тя 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.
При прекъсване на веригата на вход OD от сензора за отворена врата, горелката ще работи в
режим „поддържане на огъня“ - Suspend.
При прекъсване на веригата на вход WH от ключа за принудително загасяне, горелката
преминава към процедурата за загасяне. Ако веригата отново се възстанови от същият ключ,
горелката ще се запали отново автоматично. След това загасяне не се минава в режим
Standby.
Освен при изключване, контролерът дава възможност за настройка на от 1 до 4
равномерно разпределени в денонощието автоматични междинни почиствания. В часа,
настроен за автоматично почистване, горелката първо се гаси, почиства се и после отново
се запалва автоматично.
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 Cleaning on Stop, ред Fan.
3. След изтичане на времето от горната стъпка, се включва допълнителния вентилатор
и работи заедно с основния за време, настроено от меню Cleaning on Stop, ред
Cleaner.
Ако този метод за почистване няма да се използва в горелката, той може да бъде спрян
чрез въвеждане на 0 в меню Auto Clean Setup, ред Clean Count.
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
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почистване се извършват от меню Interm. Cleaning. 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 Interm. Cleaning.

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 Manual Feed. С
помощта на стрелките се включва/изключва функцията за
зареждане на пелети Feed. Ако има знак за избор в полето пред
Feed, шнекът ще работи в продължение на 10 мин. или докато не
бъде изключен ръчно. Така можете да го зареждате когато е
останал празен по някаква причина. Това меню е достъпно само
в Standby режим !!!
Настройка на време – Set Time
Сверява се часовникът на контролера

Настройка на дата – Set Date
Сверява се датата на контролера
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Контраст – Contrast
Настройва се контрастът на LCD дисплея

Език – Language
Избор на език за менюто на контролера.

СЕРВИЗНИ НАСТРОЙКИ
Сервизните настройки служат за адаптиране на контролера към особеностите на конкретния
вид горелка. 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:
Версия на контролера

Софтуерна версия на
изпълнителния модул

Софтуерна версия на
индикаторния модул

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“.

Знак, маркиращ 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“;
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•

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

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

Настройките са както следва:
Настройка на почистването преди запалване - Cleaning on Start - настройва се
продължителността на работа на основния (Fan) и допълнителния (Cleaner) вентилатор при
цикъла за почистване преди запалване.

Настройка на почистването след загасяне - Cleaning on Stop - настройва се
продължителността на работа на основния (Fan) и допълнителния (Cleaner) 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“ Cleaning on BB - настройва се продължителността на работа на основния (Fan) и
допълнителния (Cleaner) вентилатор при цикъла за почистване след регистрация на аларма
от обратно горене.
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Общи настройки на запалването General Setup - настройва се брой опити за
запалване (Retries), продължителността на работа на шнека (Feed) за първоначално
зареждане с пелети и скоростта на вентилатора за изгорелите газове (EFan).

Цикъл на запалване Cycle Setup - 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.
Първоначално нагревателят
работи без вентилатор 10 сек.
След това, вентилаторът
работи заедно с нагревателя на
5% от мощността си за 60 сек.
Следват още 3 мин. работа на
нагревателя с вентилатор
на 15% мощност
Изчакване за изгаряне на първата доза гориво – Initial Burning – 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.).
Когато времето е 0 сек.,
изчакването ще се пропусне
Скорост на вентилатора за
изгорели газове
Скорост на вентилатора за
въздух
Време за работа на по-малка мощност до разпалване на огъня – Burning Startup – След
запалване на огъня, горелката няма да премине веднага към 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.
Време за работа на
първа степен на мощност
Време за работа на
втора стрепен на мощност.
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Степени на мощност – Burn Level – настройват се прагове за регулиране на мощността. За
всяка от степените се задава при каква температурна разлика между настроената температура
и температурата във фурната да работи на съответната мощност.
Ако температурната
разлика е над 10- градуса,
ще работи на 3 степен
Ако температурната
разлика е между 0 и 5
градуса ще работи степен 1

Ако температурната
разлика е между 5 и 10
градуса ще работи степен 2

3-та степен Setup - 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
(Cycle), шнекът за пелети ще зарежда пелети в продължение на 5 секунди (Feed).
Вентилаторите за въздух и за изгорелите газове ще работят на 100% мощност (Fan).
2-ра степен Setup - настройва се режима 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 вентилатора.

1-ва степен - Setup - настройва се режима 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 вентилатора.
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Поддържане на огъня - Suspend - настройва се режима 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 вентилатора. Тук настройките са като по-горе.

Плавното загасяне на огъня (Управление от термостат) – Burning Shutdown – 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.
Ако горелката е на тази
степен, след 60 сек ще
мине на по-ниската степен

Допустимо прегряване при поддържане на огъня – Overheating – При достигане на
температура зададена в меню Set temperature се преминава в режим за поддържане на огъня
Suspend. Ако температурата във фурната продължи да се повишава и превиши зададената
температура толкова градуса, колкото е зададено в това меню, горелката ще премине към
процедурата за гасене на горелката.

Междинно почистване – Interm. Cleaning – 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
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пред ПВ, и пред Вент., ще работят всички вентилатори.
Когато има маркировка,
почистващият вентилатор
(изход FC) ще работи
Когато има маркировка,
основният вентилатор
и този за димните
газове ще работят

Процедурата ще се изпълнява
на всеки 600 секунди
работа на основния шнек
Продължителност на
почистването – 30 секунди
Мощност на основния и
коминния вентилатор 75/75

Автоматично почистване - Auto Clean Setup - 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.

Хардуерни настройки – Hardware Setup – дава възможност за изключване на
управлението на шнека вътре в горелката (Burner Feeder) и на допълнителния вентилатор за
почистване (Cleaner Motor), ако горелката няма такива. При потвърден Tstat NO, стайният
термостат ще бъде с нормално отворени контакти.

Настройка на времето за работа на вътрешния шнек - Burner Feeder – Вътрешният 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.
Процентно отношение
спрямо времето за работа
на шнека за пелети
Еднакво допълнително
време
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Почистващ вентилатор – Cleaner motor - 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 – Addons Activation – с тази
настройка се активира възможността за работа със стаен термостат.

Настройки на датчика за пламък - IR Level Setup - 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>
Ниво на осветеност, над
което се разпознава горене
и време за интеграция.
Ниво на осветеност, под
което се разпознава липса на
огън и време за интеграция.
Максимална температура - Set Temperature - настройва се горната граница на диапазона,
в който може да се регулира температурата на фурната.
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Следващите три екрана са активни само в режим Standby!!!
Тест на вентилатора – Test Fan – тест в реално време на скоростта на вентилатора. С
помощта на бутони ▲ и ▼ се увеличава или намаля в проценти, мощността на вентилатора.
Тази функция има ограничено време за действие и се самоизключва.

Тест на вентилатора за изгорели газове – Test EFan Speed – тест в реално време на
скоростта на вентилатора за изгорели газове. С бутони ▲ и ▼ се увеличава или намалява в
проценти неговата мощност. Тази функция има ограничено време за действие и се
самоизключва.

Тестово включване на останалите изходи – Test Outputs – Когато някой ред е потвърден,
към съответния изход ще се подаде захранване с тестова цел.
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СТОЙНОСТИ НА УСТАНОВЕНИТЕ ПАРАМЕТРИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВО НА NPBC-V3M-B
Setup Menu

Parameter

Unit

Min

Contrast

Contrast

level

0

20

10

Fan

seconds

10

600

180

Cleaner

seconds

1

60

20

Fan

seconds

10

600

180

Cleaner

seconds

1

60

20

Fan

seconds

10

600

180

Cleaner

seconds

1

60

20

0

5

3

Cleaning on Start
Cleaning on Stop
Cleaning on BB

Retries
General Setup

Cycle Setup

Feed

seconds

1

99

10

EFan

speed level

1

100

15

Heater

seconds

0

600

00

speed level

1

100

5

10

600

60

speed level

1

100

15

minutes

1

9

3

Duration

seconds

0

300

0

Fan column 1

speed level

1

100

20

Fan column 2

speed level

1

100

20

1st level

seconds

10

600

60

2nd level

seconds

10

600

60

dT for 3rd Burn Level °C

0

50

10

dT for 2nd Burn Level °C

0

49

5

dT for 1st Burn Level °C

0

48

0

Fan phase 1
Fan phase 2

Initial Burning

Burning Startup

Burn Level

3rd Burn Level Setup

2nd Burn Level Setup

1st Burn Level Setup

Max Default

seconds

Feed

seconds

0.1

25.0

5.0

Cycle

seconds

4

120

30

Fan column 1

speed level

1

100

100

Fan column 2

speed level

1

100

100

Feed

seconds

0.1

25.0

3.0

Cycle

seconds

4

120

30

Fan column 1

speed level

1

100

50

Fan column 2

speed level

1

100

50

Feed

seconds

0.1

25.0

3.0
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Контролер за пелетна фурна - NPBC-V3М-B
Cycle

seconds

4

120

20

Fan column 1

speed level

1

100

25

Fan column 2

speed level

1

100

25

Feed

seconds

0.1

25.0

2.0

Cycle

seconds

10

120

120

Fan column 1

speed level

1

100

5

Fan column 2

speed level

1

100

5

3rd Power Level

seconds

10

300

60

2nd Power Level

seconds

10

300

60

1st Power Level

seconds

10

300

60

Max

°C

0

50

25

Cycle

seconds

10

900

600

Duration

seconds

0

120

30

Fan, column 1

speed level

1

100

75

Fan, column 2

speed level

1

100

75

Auto Clean Setup

Cycle

hours

0

24

2

Burner Feeder

Duty

%

110

500

150

seconds

0

30

0

level

1

150

100

10

240

20

0

150

40

seconds

10

240

60

°C

50

250

300

Suspend Burn Level

Burning Shutdown
Overheating

Interm. Cleaning

IR Level Setup

Detect Ignition

seconds
Detect Extinction
Set Temperature

Max

level

Test Fan Speed

speed level

0

100

0

Test EFan Speed

speed level

0

100

0
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Контролер за пелетна фурна - NPBC-V3М-B

NPBC_Monitor.exe NPBC-V3M програма за мониторинг
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Контролер за пелетна фурна - NPBC-V3М-B

НАСТРОЙКА НА ПАРАМЕТРИТЕ ПРЕЗ NPBC_MONITOR.EXE
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