Стаен термостат и изнесен контролен модул за NPBC-V3C-1
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ВЪВЕДЕНИЕ
Допълнителния „Контролен модул“ NRC-6 с вариант на софтуера SV, е предназначен да
работи съвместно с контролер NPBC-V3C/NPBC-V4C съставен от изпълнителен модул и
основен „Контролен модул“ NRC-6 вариант MV. Той се включва паралелно на основния
контролен модул към втория куплунг тип RJ11 ако е монтиран на NPBC-V3M или чрез
разклонител за RJ11. Допълнителния контролен модул извежда най-важната информация за
състоянието и работата на горелката като: работната и фаза, регистрирани грешки,
измерените параметри от сензорите, както и състоянието на таймерите. Допълнителния
„Контролен модул“ NRC-6 SV има функция на стаен термостат като измерва стайната
температура с термосензор изнесен с кабел от кутията. Графиката на екрана е малко поопростена като се извежда ново поле с измерената стайната температура. Допълнителния
контролен модул има ограничени възможности за управление на контролера NPBC-V3C.
През него е възможно: смяна на режима на работа на горелката: включване/изключване или
режим с таймери, избор на гориво, настройка на таймерите на горелката и сверка на
часовника. Допълнителния контролен модул има и някой настройки свързани с функцията му
на стаен термостат: настройка на стайната температура която трябва да бъде поддържана и
настройка на таймерите променящи настроената стайна температура.
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ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Допълнителният контролен модул с функция на стаен термостат NRC-6 SV се управлява
както основния „Контролен модул“ с помощта на 6 бутона. Функциите на всеки бутон са
показани по долу:

Вкл. / Изкл.

Меню / 
Навигационни бутони със стрелки,
изпълняващи различни функции,
в зависимост от приложението им.

Micro USB

Екранът на допълнителният контролен модул има различен изглед в зависимост от това дали
горелката е включена или изключена. При изключена горелка:
Информационни полета
с фиксирани позиции
на извежданата
информация
Измерена стайна
температура
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При включена горелка:
Лента с икони за
състоянието на изходите
и връзката с Интернет

Часовник

Информационни полета
с възможност за избор
на извежданата
информация

Температура на водата
в котела
Поле „Номер на гориво“
използвано в момента

Измерена стайна
температура
Цифрите са бели когато
настр. температурата е
достигната и оранжеви
когато не е достигната

Дата, работна фаза на
горелката (табл.1) или
съобщения за грешка
(табл.2)

Когато горелката е включена при регистрация на запален огън, ще се появи пламък в котела.
Ако има нужда от извеждане на няколко съобщения на най-долния ред, те се редуват през 4
секунди. Датата се извежда в бял цвят, работната фаза в зелен а регистрираните грешки в
червен.
Ако часовникът не е бил сверен показанието му ще бъде --:-- . За нормалната работа на
горелката ще трябва да сверите часовника.
В повечето случаи когато има съобщения за грешки извеждани в червено на най-долния ред,
ще се чува предупредителен три тонов звуков сигнал.
Някои от съобщенията за грешки се изчистват автоматично след като изчезне причината
довела до регистрацията им. Има други съобщенията като „обратно горене“, „замръзнал
котел“ и т.н, които могат да се изчистят само с натискане и задържане на бутон „◄“ за
над 2 секунди.
Информационните полета с възможност за избор могат да са от следния списък:
Икона

Извеждана информация
Ниво на осветеност, измервано от фотосензора

Скорост на коминния вентилатор

Извежда информация за следващото действие на таймерите на котела.
Ако таймерите не са активирани или горелката е включена, няма да
има никаква информация под иконата. Ако поне един таймер има
активен и горелката е включена, под иконата ще бъде следващото
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действие на таймера и часът или деня от седмицата, когато то ще се
случи.
Изчислена мощност на горелката в момента. За да е достоверна тази
мощност трябва да въведете калибрираща константа за шнека от
„Сервизни Настр.“ -> „Основни Настр.“ -> „Капацитет шнек гориво“ .
Температура, измервана от термосензора за БГВ.

Температура, измервана от термосензора за димните газове.

Извежда настроената температура. Ако някой таймер за отопление е
активен в момента , ще се изведе неговата настроена температура.
Извежда информация за следващото действие на таймерите за
отопление. Ако няма активен таймер, няма да има никаква
информация под иконата. Ако поне един таймер има активен, под
иконата ще бъде следващото действие на таймера и часът или деня от
седмицата, когато то ще се случи. Ако следващото действие е
изключване, това означава че в момента таймерът действа и
настроената температура е заменена от неговата.
Температура на котела

Възможни икони в най-горната синя лента:

Активиран стаен
термостат

Включен вентилатор за
почистване (изход FC)

Включена помпа
отопление
Включена помпа БГВ

Връзка с Интернет
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Включване/Изключване на горелката:
С натискане на бутон Вкл./Изкл. се преминава към меню за избор на режим.

Маркиращ ред за избор

С бутони “▲” или “▼” се премества нагоре или надолу червения маркиращ ред. Изборът е
между три режима на работа: Изключено, Включено и Таймери. При следващото натискане
на бутон Вкл./Изкл. се преминава към избрания режим. Ако за повече от 5 секунди не се
натисне някой бутон или се натисне „◄“, ще се излезе без промяна на режима или
състоянието. От поле „Номер на гориво“ на основния екран можете да получите информация
за избраните настройки за горивото, с което горелката ще работи в момента. Ако това поле
липсва, горелката е изключена или ще бъде изключена. За да сте сигурни че горелката е
изключена трябва да се убедите, че на най-долния ред няма да се появи надпис в зелено, с
някои от работните фази на горелката, които са дадени в таблица 1.
Таблица 1
Работни фази

Работни фази

1 Почистване

6 Мощност P1

2 Зареждане

7 Мощност P2

3 Палене

8 Мощност P3

4 Разгаряне

9 Междинно чистене

5 Поддържане

10 Гасене

За по-ясно разграничаване на състоянието включено/изключено на котела, средната част на
екрана има различен изглед. Когато горелката е в режим „Изключено“, тя няма да работи. Ако
при преминаване към този режим горелката е била запалена, ще се премине към процедура за
загасяне на огъня. Пълното загасяне на огъня и почистването, изискват известно време.
Нормално е агрегатите на горелката и котела да продължат да работят и след преминаване
към режим „Изключено“. Когато горелката се включи, ще се смени екрана и ще се появи
поле „Номер на гориво“ и температура на котела. Ако са изпълнени всички условия за
запалване на горелката, като например не достигната температура на котела, не активиран
стаен термостат, неактивен вход OD за принудителен стоп, липса на регистрирани сериозни
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проблем, горелката ще премине автоматично към запалване.
При избор на режим Таймери, горелката ще работи в интервалите, в които работата й е
разрешена. Тези интервали се настройват от меню Таймери в потребителските настройки. В
случай, че няма предварително зададени интервали, ще се изведе съобщение за грешка, а
горелката ще остане в изключено състояние. Контролерът ще запомни избрания режим и
веднага след като бъдат зададени интервали за работа от съответното меню в
потребителските настройки, горелката ще премине към работа в режим Таймери, без да е
необходимо да го избирате отново:

Промяна на настроената температура за отопление на стаята
С натискане на бутони “▲” или “▼”, когато контролерът е в „Основен екран“ се преминава
към екран за корекция на настроената температура. Температурата ще започне да се променя
при отпускане на натиснатия бутон и следващото му натискане отново през 0.5 градуса. Ако
някой от бутоните “▲” или “▼” се задържи, температурата ще започне да се увеличава
автоматично със скорост до 2.5 градуса за секунда. За изход и запомняне на температурата
натиснете бутон  (Меню). Ако 5 секунди не натискате някой бутон, ще се излезе в основния
екран, като промяната няма да се запомни.
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Извеждане на допълнителна информация за работата на горелката.
С натискане на бутон “►“, когато контролерът е в „Основен екран“, се преминава към
разглеждане на допълнителните информационни екрани.
Статистика на консумацията на пелети по часове.
Първата информация е екран „Разход пелети“ която съдържа графики с консумацията на
пелети за последните 4 дни. Първо се извежда информация за текущия ден, а с бутони “▲”
или “▼”, се обхождат и останалите до 4 дни Извеждането става с хистограма върху целия
дисплей. Координатната система е с хоризонтална ос с часовете от денонощието и
вертикална ос с консумираните пелети в килограми за съответния час. Най-отгоре се изписва
датата, за която се отнася информацията, а най-отдолу се намира обобщената информация за
консумацията на пелети през деня.

Информация за състоянието на някои текущи параметри.
С натискане на бутон “►“, когато контролерът е в екран „Разход пелети“, се преминава към
екран “Информация“. Върху този екран се извеждат настроена температура, температурата
на Битовата Гореща Вода (БГВ), нивото на осветеност на фото сензора, температурата на
изгорелите газове, температура на котела, и разхода на пелети от последното му нулиране.
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Знак че надолу
има още редове

Формат на датата:
ДД/ММ/ГГГГ

С натискане и задържане на бутон Меню за над 2 секунди, показанията за общия разход на
пелети се нулират. Освен това се запомня датата и часът на това нулиране, благодарение на
което ще имате информация за какъв период е натрупан следващия „Общ разход“ на плети.
Имайте в предвид, че разхода на пелети за текущия ден не се нулира, защото той започва
да се отчита от 00:00 часа на деня чиято дата е изведена на екрана!
Ако от екран “Информация“ се натисне „◄“, се преминава към предния екран -„Разход
пелети“.
Освен тези измерени параметри има и други важни за работата на горелката информации,
които могат да бъдат извеждани за постоянно наблюдение в Информационните полета на
основния екран.

Версия на контролера и софтуера
За да се стигне до екрана с версията, трябва да се натисне бутон “▼” от екран „WiFi
connections”.

Диагностика
С натискане на бутон “►“, когато контролерът е в екран „Информация“ се преминава към
екран “Диагностика“, която представлява списък с информация за всеки регистриран
проблем и точния час и дата на възникването му. Ако те са повече от 4, с бутони “▼” или
“▲”, се показват съответно следващата или предишната страница. Със задържане на бутон
Меню за над 2 секунди, се изчиства натрупаната диагностична информация. Символът звезда
маркира последната и най-нова регистрирана информация.
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Съобщенията, които може да видите на този екран са дадени в таблица 2. Съобщения от 1 до
13 се извеждат и като съобщения за регистрирани повреди на най-долния ред на основния
екран.

Таблица2
Съобщение

Изчистване Описание
на грешката

1

Обратно горене

с бутон

2

Прек. ТС котел

автоматично

Прекъснат термосензор на котела

3

Късо в ТС котел

автоматично

Късо в термосензора на котела

4

Замръзнал котел

с бутон

„◄“ Час и дата, когато е регистрирана ситуация за
замръзнал котел

5

Неуспешно палене

с бутон

„◄“

6

Прек. ТС RB

автоматично

Прекъснат термосензор за обратно горене

7

Късо в ТС RB

автоматично

Късо в термосензора за обратно горене (ако се
използва термосензор)

8

Прек. ТС бойлер

автоматично

Прекъснат термосензор на бойлера за БГВ

9

Късо в ТС бойлер

автоматично

Късо в термосензора на бойлера за БГВ

10

Прек. ТС Pt100

автоматично

Прекъснат термосензор за димните газове тип
pt100

11

Късо в ТС Pt100

автоматично

Късо в термосензора за димните газове тип pt100

12

Висока темп. дим!

с бутон
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13

Опасна темп. дим!

14

Няма Изп. модул

---

Липсва връзка с „Изпълнителния модул“

15

Вкл. захранване

---

Час и дата, когато е включено захранването на
контролера

16

Изкл. захр.

---

Час и дата, докато е работил контролерът преди да
е отпаднало захранването

17

Начало

---

Първи запис след рестарт на контролера или след
изтриване на буфера за диагностика

Ако от екран
„Информация“.

с бутон

на
„◄“ Температурата
недопустимо висока

изгорелите

газове

е

“Диагностика“ се натисне „◄“ се преминава към предния екран -

Когато съобщенията за грешки са изведени в червено в най-долното поле на основния екран,
могат да се изчистят по следните начини:
• автоматично след отпадане на причината довела до тяхното появяване за всички
съобщения с разрешено автоматично изчистване.
• с натискане и задържане на бутон „◄“ за над 2 секунди докато дисплеят е в
основен екран и когато отпадне причината довела до тяхното появяване

Настройка на работните параметри.
Начини за промяна на работните параметри
Когато се настройват необходимите за работата на контролера параметри, дисплеят има
подобен на някой от следните изгледи:
•

Избор от списък - Червената линия сочи маркирания ред. С бутони “▲” или “▼” се
мести червената линия. С натискане на бутон “►“ се избира опцията на маркирания
ред, като се влиза в съответния екран за настройка. Ако по-надолу от видимата част на
екрана има още редове, ще има стрелка сочеща надолу. Ако по-нагоре от видимата
част на екрана има още редове, ще има стрелка сочеща нагоре.
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Стаен термостат и изнесен контролен модул за NPBC-V3C-1
Функция на екрана
за избор от списък

Маркиран ред

•

Екран за настройка – След влизане в такъв екран върху първия параметър се извежда
розова маркираща рамка, означаваща че този параметър ще може да се редактира. С
помощта на бутони „◄“ или “►“ може да се позиционира маркиращата рамка върху
параметъра, който искате да редактирате, като преместването става съответно
наляво/надясно или нагоре/надолу. С бутони “▲” или “▼” маркираният параметър
може да се променя като стойността му съответно се увеличава или намалява или
избира или освобождава. Полетата с параметри са някои от следните типове: числови
параметри, полета за избор с възможни стойности активиран / не активиран (избран /
неизбран) или списък от текстови стойности. Числовите параметри се проверяват за
допустими гранични стойности и ако те са достигнати, съответния параметър спира да
се променя, въпреки издавания кратък звуков сигнал при натискане на бутона за
промяна.

Функция на екрана
за настройка
Пояснителна информация
Маркираща рамка
върху поле
за редактиране

Поле с числен
параметър

Поле за избор
Избрано

Поле за избор като
LED - Неизбран

Поле за избор
Неизбрано
Поле за избор като
LED - Избран
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Стаен термостат и изнесен контролен модул за NPBC-V3C-1
След приключване с необходимите корекции за запомняне на променените параметри и изход
към предходният екран, трябва да се излезе с бутон  (Меню). Има предвидено максимално
време на изчакване без натиснат бутон, след изтичане на което се излиза към предходния
екран, без да се запомнят направените до тук промени.
При задържане в натиснато състояние на някой от бутоните със стрелките в повечето
случаи има автоматично повтаряне на функцията на съответния бутон. Това повтаряне е
със скорост 5 пъти в секунда, което ще води до увеличаване или намаляване на стойността
на избрания параметър или местене на маркиращата рамка между отделните параметри!

Настройка на потребителските параметри.
Когато на дисплея е изведен основният екран, с кратко натискане на бутон Меню се влиза в
екран за избор на група параметри за редактиране. С бутони “ ▲” или “▼” се мести
червената линия. С натискане на бутон “►“ се избира групата настройки от маркирания ред,
с което се влиза в съответния екран за настройка. След това се работи по описания по-горе
начин:

Час и дата - Сверяване на часовника на контролера. Часът е във формат 23:59, а датата –
дд/мм/гг. Денят от седмицата се получава автоматично след въвеждане на коректна дата. Ако
промените часът или минутите, след излизане от това меню, секундите автоматично се
нулират. При промяна само на датата, секундите не се нулират. За да работи автоматичната
сверка на времето, контролерът ще трябва да има модем и връзка към информационната
система на Натурела през Интернет.
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Стаен термостат и изнесен контролен модул за NPBC-V3C-1

Часовникът ще се сверява
автоматично, ако има WiFi модем
и връзка към Интернет

Език (Language) – Смяна на езика
С помощта на бутони “▲” или “▼” се мести червената линия за избор на език. С натискане
на бутон “►“ или Меню се избира езика, след което се минава към основното меню за избор,
но вече с променен език. Ако след последния ред има стрелка надолу или преди първия ред
има стрелка нагоре, означава че има още редове след видимата или преди видимата част на
екрана. С натискане на стрелките надолу или нагоре, ще преместите екрана съответно нагоре
или надолу, за да се появят следващите редове.

Таймери котел – Настройка и активиране на часови интервали, в които да е разрешена
работата на горелката (котела). Ако поне един от трите таймера е активен, горелката ще
работи само в интервалите, сочени от активните таймери! Извън интервалите горелката ще
бъде загасена. Разбира се за запалване на горелката ще имат значение и другите, влияещи
върху това фактори като: включена горелка, недостигната температура на водата в котела,
неактивен вход OD, неактивен стаен термостат и др.
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Когато има отметка,
таймерът е активен и
часовият му интервал
ще се използва

Изберете в кои дни от
седмицата да бъде използван
часовия интервал на
съответния таймер:
светнат диод – ще се използва,
изгасен – няма да се използва

Дни от седмицата

Имайте предвид, че времето в колонка „Вкл.“ не може да бъде по-късно от времето в
колонка „Изкл.“! Въвеждането на такива стойности е невъзможно и затова може да се
наложи първо да промените времето в колонка „Изкл.“ и след него в колона „Вкл.“ !
За да виждате по-ясно дали таймерите са активирани и ще управляват горелката и какво
ще бъде следващото им действие включване/изключване и в колко часа, можете да
изведете информацията от тях в информационните полета в горната част на екрана.
Таймери отопл. – Настройка и активиране на часови интервали, в които да има различна
настроена стайна температура. Ако има активен таймер, в интервалите сочени от таймерите,
настроената температура ще бъде заменена с тази която е дадена в ред „Нова настроена
стайна температура“. Извън интервалите ще се използва общата настроена стайна
температура.

Когато има отметка,
таймерът е активен и
часовият му интервал
ще се използва
„Нова настроена стайна
температура“ по време
на активния часов
интервал на горният
таймер

Изберете в кои дни от
седмицата да бъде използван
часовия интервал на
съответния таймер:
светнат диод – ще се използва,
изгасен – няма да се използва
Температура за долният
таймер

Дни от седмицата
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Имайте предвид, че времето в колонка „Вкл.“ не може да бъде по-късно от времето в
колонка „Изкл.“! Въвеждането на такива стойности е невъзможно и затова може да се
наложи първо да промените времето в колонка „Изкл.“ и след него в колона „Вкл.“ !
За да виждате по-ясно дали таймерите за отопление са активирани и ще управляват
настроената температура и какво ще бъде следващото им действие
включване/изключване и в колко часа, можете да изведете информацията от тях в
информационните полета в горната част на екрана заедно с полето настроена
температура.
Избор гориво – От това меню се избира предварително настроения профил на горивото,
което се използва в момента. Всички параметри за настройката на отделните профили ще
намерите в меню Настр. горене в сервизните настройки:

Инфо полета – Настройва информацията, която да се извежда в четирите информационни
полета в горната част на екрана.

Подредба на полетата
в горната част на екрана
Информация, извеждана
от лявото информационно
поле

Възможните надписи и извеждана информация във всяко поле са следните:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Ниво огън – ниво на освтеност, измервана от фотосензора
Коминен вент. - скорост на коминния вентилатор
Таймери котел – следващо действие, управлявано от таймерите
включващи/изключващи горелката
Мощност – изчислена моментна мощност, получавана при изгаряне на пелетите
Темп БГВ – температура на бойлера за гореща вода
Темп дим – температура на изгорелите газове
Настроена темп – текущата настроена темперарура
Таймери отопл. - следващо действие на таймерите за отопление

за

Дисплей – поле Яркост променя осветеността на дисплея. NRC-6 няма автоматично
затъмняване на екрана.

Ръководство за работа / версия 3.3

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

стр. 17 от 18

Стаен термостат и изнесен контролен модул за NPBC-V3C-1

Допълнителна информация за работата на контролера
След включване на захранването за 2 секунди, ще се появи надпис в жълто с варианта на
контролния модул. Той се различава по това дали софтуерът му е с възможност да управлява
горелката - NRC-6 MV или е за изнесен контролен модул с възможност за работа като стаен
термостат - NRC-6 SV. След това ще се появи екран с версията на контролера и с версиите на
софтуера в контролния и изпълнителен модул:

Версия на контролера
Версия на контролния
модул

Версия на изпълнителния
модул

Ако до 3 секунди не се премине към основния екран, а версията на изпълнителния модул
липсва (ще има само --), означава че има проблем в комуникацията между контролния и
изпълнителен модул или изпълнителният модул не работи. За да се локализира проблемът,
трябва да се погледне как мига зеления LED на платката. При нормална работа, той ще светва
и загасва за 0.5 секунди и ако мига така, проблемът може да е във връзката между двата
модула. Ако след включването на захранването, светодиодът светва и загасва за 2.4 секунди,
означава че в изпълнителния модул няма зареден работен софтуер. За да решите проблема ще
трябва да заредите софтуера с програмата за дистанционен мониторинг. Ако след
включването на захранването, светодиодът светва и загасва за 1 секунди означава, че няма
комуникация между двата модула и трябва да проверите връзката между тях.
Ако до 3 секунди не се премине към основния екран, а версията на контролера стане червена,
ще има хардуерна несъвместимост между контролния и изпълнителен модул.
Ако до 3 секунди не се премине към основния екран, а версията на софтуера в изпълнителен
модул стане червена, ще има софтуерна несъвместимост между контролния и изпълнителен
модул.
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