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ВЪВЕДЕНИЕ  

NPBC-V6T е  нов,  функционално  завършен универсален контролер,  за  управление  на
различни по мощност и конструкция пелетни горелки, камини или котли. Към него директно
се включват всички необходими механизми и сензори както на горелката или котела, така  и
на инсталациите за отопление и битова гореща вода.  Контролерът NPBC-V6T се управлява
от новият контролен модул с 3.5" IPS дисплей с капацитивен Touch сензор - NRC-8. Всички
параметри  необходими  за  успешното  управление  на  пелетни  съоръжения,  могат  да  се
настройват в много широки граници. Благодарение на това контролерът може лесно да се
вгради в повечето познати модели пелетни горелки. 

 Важни преимущества на контролерите NPBC-V6T спрямо по-старите модели: 

• Нов по-красив изглед на дисплея с повече извеждана информация. Благодарение на
IPS  технологията  на  екрана,  той  има  разширен  ъгъл  на  странично  наблюдение  и
изображението се вижда еднакво добре от всички посоки. 

• Нов  по-модерен  и  асоциативен  touch-ориентиран  интерфейс  за  управление  с
виртуални бутони, с променящи се в зависимост от функцията икони. 

• Благодарение на по-големия touch екран, параметрите, които са числа или текст, се
въвеждат директно чрез числова или буквена клавиатура. Има непрекъсната проверка
за  излизане  извън  допустимите  стойности  на  параметрите  както  и  подсказваща
информация за възможните граници.

• При свързване на WiFi модула към домашната интернет мрежа отпада необходимостта
от използването на смартфон или компютър и значително се опростява процедурата за
конфигуриране  на  WiFi  модула.  Името  на  домашната  WiFi мрежа  може  да  бъде
избрано директно от екрана на контролния модул от списък със сканирани мрежи.
Паролата може да се въведе лесно чрез виртуалната клавиатура на touch екрана на
NRC-8.

• Възможност  за  включването  на  допълнителен  почистващ  механизъм  с  отделно
управление на двете посоки от изходи FC и AUX, например линейно преместваща се
подвижна скара.

• Възможност  за  отделно  калибриране  на  капацитета  на  шнека  и  калоричността  на
пелетите за всеки отделен горивен профил.

• Таймери с възможност за въвеждане не само на часови интервали с точност до минута
и дни от седмицата но и температура до която да бъде загрявана водата в котела.

• Добавена  е  функция  "Защита  от  замръзване"  за  предпазване  на  системата  от
замръзване. При регистриране на критично ниска температура в котела, горелката се
пали автоматично, дори когато е в изключено състояние. 

• Въведена  е  възможност  за  периодично  включване  на  циркулационните  помпи  за
превъртане на течността в отоплителната инсталация и предпазване от замръзването
и.

• Отделна настройка на хистерезиса за повторно палене на горелката, независеща от
настройките за модулация на мощността.
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• Възможност  за  настройка  на  скоростта  на  двата  вентилатора  при  почистване  на
горелката, както и отделни настройки за фазата на гасене, независими от настройките
на отделните мощности в режим на горене.

• Възможност  за  автоматично  намаляване  на  мощността  на  горелката,  когато
температурата на изгорелите газове надвиши границата за предупреждение за висока
температура.

• Нов  по-надежден  изпълнителен  модул  NPBC-V4E с  нови  800V/16А
полупроводникови ключове. 

Други предимства:

• Извеждане на допълнителни екрани с помощни  съобщения.

• Възможност за  връзка  към системата  за дистанционен мониторинг и контрол през
Интернет Naturela Smart Home с помощта на WiFi модул.

• Възможност за работа с до 4 предварително настроени профила за различни горива.

• Наличие на статистическа информация за разхода на гориво.

• По  точна  информация  при  регистрация  на  хардуерни  или  софтуерни  проблеми  с
извеждане на справка с час и дата на възникването им.

• Повече едновременно извеждани параметри за състоянието и работата на горелката
върху екрана.

• Възможност за изпълнение на програма за автоматично почистване с пълно загасяне
на горелката  или без  загасяне  (междинно почистване),  което увеличава времето за
непрекъсната работа без необходимост от 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 на честотен инвертор за 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 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.

• Контролерът има универсално захранване, благодарение на което може да се използва
и  в  страни  със  захранваща  мрежа  110V/60Hz.  Всички  управлявани  механизми
трябва да работят с напрежение 220 VAC или 110VAC!
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ИЗГЛЕДИ И ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ РАЗМЕРИ НА МОДУЛИТЕ НА   NPBC-V6T  

Контролерът  се  състои  от  два  модула  „Изпълнителен  модул“-  NPBC-V4E и  „Контролен
модул“ с цветен  IPS  дисплей и Touch  сензор-  NRC-8. Те са свързани помежду си чрез 4-
проводен кабел с конектори тип RJ11

Размери и монтажни отвори на „Изпълнителен модул“

Изпълнителния модул трябва да бъде монтиран с непроводими дистанционни елементи на
височина поне 10mm от метални повърхности.
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Размери и монтажни отвори на Контролен модул NRC-8

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 7.5mm, разположени хоризонтално на разстояние 60mm.
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 Конструкцията на кутията на  NRC8, позволява да бъде монтирана преминавайки през
ламаринена стена на горелката. При затваряне на двата капака, те ще задържат контролният
модул върху горелката.
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МЕХАНИЗМИ И СЕНЗОРИ, ВКЛЮЧВАНИ КЪМ NPBC  -V6T-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 900W)
• Линейна  задвижка  за  почистване  с  един  или  два  управляващи  изхода  (до  180W).

Вторият управляващ изход (AUX) е опция!
• Вентилатор,  подпомагащ  отвеждането  на  димните  газове  с  възможност  за  плавно

регулиране на оборотите  (до 180W)
• Нагревател, предназначен за палене на пелетите (до 900W)
• Циркулационна помпа за бойлер за гореща вода (до 180W)
• Циркулационна помпа за отоплителна инсталация (до 180W)
• Контролерът  има  аналогов  изход  (0..10V)  за  управление  на  мощен  или  трифазен

вентилатор за въздух чрез честотен инвертор. Опция
• Фотосензор за разпознаване на запалването
• Термостат за контрол на обратното горене
• Температурен сензор за контрол на водата в котела
• Температурен сензор за бойлера за гореща вода
• Високотемпературен термосензор тип pt100 за контрол на температурата на димните

газове. В  този  вариант  на  контролера  термосензорът pt100 не  се  използва  за
разпознаване на запален огън!
• Свободен  от  потенциал  контакт  на  стаен  термостат,  за  управление  на  горелката  и

циркулационната  помпа  на  отоплителната  инсталация  в  зависимост  от  стайната
температура

• Конектор  за  включване  на  допълнителен  контролен  модул  с  функция  на  стаен
термостат NRC8-SV

• USB интерфейс за връзка с PC за актуализиране на софтуера
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ИЗВОДИ НА NPBC-V4E-1  

Изходи Входове

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

FSG Вентилатор за димни газове PS Фотосензор

SF Шнек за гориво RB Термостат за регистриране на 
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, високотемпературен сензор за
измерване на температурата на 
изгорелите газове

IGN Нагревател за запалване OD Вход за принудителен стоп

FC Вентилатор за почистване или 
задвижване на линейна задвижка в 
посока напред.

LED Не се използва в тази версия

AUX Задвижване на линейна задвижка 
посока назад (Опция)

HES Не се използва в тази версия

ACF Аналогов изход за вентилатор 
(Опция)

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ МОДУЛ НА КОНТРОЛЕРА ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА БЕЗ ДА Е МОНТИРАН В ГОРЕЛКА ИЛИ

ВЪНШНА КУТИЯ, ТАКА ЧЕ ДА НЯМА ДОСТЪП ДО ОТКРИТИТЕ МУ ТОКОВОДЕЩИ ЕЛЕМЕНТИ. ИМА ОПАСНОСТ

ОТ ТОКОВ УДАР ПРИ ДОКОСВАНЕ НА НЯКОИ ЕЛЕМЕНТИ В ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ МОДУЛ.

ЗА ПО ДОБРА РАБОТА НА TOUCH ДИСПЛЕЯ ТРЯБВА ДА СЕ СВЪРЖЕ ЗАЗЕМИТЕЛНИЯ ПРОВОДНИК НА

ЗАХРАНВАЩАТА МРЕЖА КЪМ ВХОД PE НА ЗАХРАНВАЩАТА КЛЕМА.
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА NPBC  -V6T  -1  

1 Брой входове 7

2 Тип на използваните термосензори NTC 10K

3 Максимална измервана температура от термосензорите 
тип NTC

110°C

4 Метод за разпознаване на запален огън чрез фотосензор

5 Точност на измерваната температура 1%

6 Брой изходи 8 (9)

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

650W

10 Максимална допустима мощност на допълнителния 
вентилатор за почистване на горелката

850W

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 Интерфейс за връзка с Naturela Smart Home WiFi 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g 
чрез NRM-W3

15 Захранващо напрежение 90-250V AC 
50Hz / (60Hz опция)

16 Консумирана мощност в Standby режим <1.6W

17 Размери на платката на „Изпълнителния модул“ 180х90x35mm

18 Размери на  кутия на „Контролен модул“ 125х92x25mm

19 Максимална дължина на кабела свързващ Контролният и
Изпълнителен модул

до 35m
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