Инструкция за монтаж и експлоатация
на пелетни котли
ECO HEAT BOILER
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Преди да започнете работа по инсталиране, пускане експлоатация или сервизни
дейности, трябва
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се запознаете с настоящата инструкция!
1. Въведение
Пелетните котли Еcoheat Boiler са произведени съгласно действащите в България и Европейския
съюз изисквания.
Инсталацията и употребата им се извършва съгласно настоящата инструкция.
Производителят не носи отговорност за повреди, възникнали в следствие на неправилна
употреба.
Инструкцията за експлоатация е неразделна част от съоръжението. Тя трябва да се съхранява на
достъпно за сервизния персонал място. Препоръчваме съхранение близо до самата машина.
При монтаж, демонтаж, сервизиране и почистване на съоръжението трябва да се спазват всички
правила за безопасност.
Употребата на лични предпазни средства е задължителна!
Промени в конструкцията на съоръжението и на съдържащите се в него компоненти, без
съгласуване с производителя са недопустими и биха могли да доведат до неправилна работа на
съоръжението, повреда или инцидент.
При извеждане от употреба е важно да се спазват разпоредбите за опазване на околната среда,
както и действащите зaкони за управление на отпадъците.
Предупредителни знаци
По продуктите и в документацията могат да фигурират следните символи:
ОПАСНОСТ! Компоненти под напрежение!
Внимание! Този символ обозначава възможни причини за нараняване.
Общ символ за внимание!
Внимание! Задължителна употреба на лични предпазни средства!
Внимание! Прочетете внимателно в инструкцията!
2. Безопасност
Пелетните котли са разработени съгласно действащите изисквания в България и Европейският
съюз.
Забранено е лица, без необходимата квалификация, особено деца, да боравят с пелетния котел
или части от него.
Котелът не може да работи във взривоопасна, пожароопасна, агресивна, корозионна и силно
замърсена и запрашена среда.

Всички монтажни и сервизни дейности трябва да се извършват от квалифициран персонал.

Преди извършване на каквито и да било ремонтни дейности по съоръжението, трябва да
се уверите, че електро-захранването е изключено и няма предпоставка то да бъде пуснато
неочаквано от друг човек.

Не пипайте горещите повърхности. Контакт с горещите елементи на котела и коминните
елементи могат да доведат до сериозни изгаряния. Задължителна е употребата на предпазни
ръкавици.

Не отваряйте вратата на горивната камера, когато котелът работи. Това може да доведе до
наранявания, повреда на изделието или нахлуване на дим в помещението.

Преди извършване на ремонтни дейности по ел.таблото или други ел. елементи на котела,
изключете захранването.

В никакъв случай да не се пипат електрическите ключове, шалтери или сигнални
лампи с мокри или влажни ръце.
 Проверявайте редовно дали изолацията на мрежовия и останалите кабели не е повредена.
 Бъдете особено внимателни при работа с напрежение над 25V променлив ток или 35V
постоянен ток.
 При изпразване на водното съдържание на котела, водата трябва да е с температура под
30°C.
 Ако пелетният котел не се използва за дълъг период от време, уверете се, че контролерът е
в позиция „ИЗКЛ.” (Изключено), или изключете ел.захранването на котела от главен
прекъсвач.
 Монтажа и поддръжката трябва да са изпълнени от опълномощени от производителя
обучени и квалифицирани специалисти (специализирана фирма), като всяко едно действие се
удостоверява с протоколи.
 Не се допуска използването на щепсели тип „Шуко“ или друг вид щепселно присъединяване
към електрическата инсталация. Присъединяването става към самостоятелно електрическо
табло или в съществуващо такова с дефектнотоков предпазител.
 Пълното включване/изключване на котела се извършва от дефектнотоков автоматичен
прекъсвач, разположен в захранващото табло.
 Функционалното включване/изключване на котела се осъществява от контролер за
управление( виж инстр. на контролер).

3. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
Производителят гарантира за правилната и безотказна работа на изделието само при спазени
изискванията за монтаж и експлоатация съгласно инструкцията. Монтажа се извършва от
оторизирани, от производителя инсталатори или сервизи.
Гаранцията на котела започва да тече от датата на попълване и подпечатване на гаранционната
карта. Гаранционната карта е в три екземпляра като оригинала се съхранява при клиента, а
копията – съответно при инсталатора и производителя. Инсталаторът е длъжен след
приключване на монтажа, приет от клиента с подпис върху гаранционната карта да върне на
производителя копие. Инсталатора е длъжен да обучи едно или повече лица за експлоатация на
изделието, като за целта съставя протокол за извършено обучение в два екземпляра.
Инсталаторът е длъжен да направи правилните работни настройки с избраните от купувача
пелети на пелетният котел като за целта се подписва протокол от инсталатора и купувача, в който
протокол се описват направените настройки.

ГАРАНЦИЯТА НА ИЗДЕЛИЕТО НЕ ВАЖИ
в следните случаи:
 повреди по съоръжението, причинени от неправилно съхранение, транспорт
и/или разтоварване, които не са организирани и обучени от фирмата- производител;
аварии, причинени от природни бедствия (земетресения, пожари, наводнения др.)
 не спазени условия за монтаж, експлоатация и периодична потдръжка, посочени
в настоящата инструкция;

правен опит за отстраняване на дефекта от купувача или от други неупълномощени
лица;
 промени в конструкцията на съоръжението
 механични повреди причинени от неправилна експлоатация на изделието
 неправилно потбран по мощност котел
 използване на пелети без сертификат( с неясни произход и технически данни)
 експлоатацията при температура под 50° на топлоносителя в котела.
 повреди от фактори, за които производителят не носи вина/над които няма контрол.
 правен е опит за промяна на работните настройки на пелетния котел.
Всеки гаранционен ремонт трябва да бъде записан в гаранционната карта на клиента от
инсталатора, последния е длъжен да уведоми писмено производителя за извършените
гаранционни ремонти.
Гаранционният срок се прекъсва за периода от време от предявяване на рекламацията до
отстраняване на повредата. Гаранционният срок на изделието е 24 (двадесет и четири) месеца.

Гаранцията важи само при представена фактура и оригинална гаранционна карта

4. Описание и конструкция

Пелетните котли ecoheat boiler са триходови котли изработени от стомана с вградена
горелка притежаваща механична почиставаща система. Котлите са проектирани за
отопление и битово-горещо водоснабдяване на еднофамилни и многофамилни къщи, хотели,
ресторанти и малки административни сгради.
Котлите са с номинални мощности 25KW,35KW,50KW , като конфигурацията на изделието се
състои от котелно тяло и бункер за пелети.

Габаритни размери:

Ecoheat boiler 25 KW

Технически харектеристики
Пелетен котел ECO HEAT BOILER 25 KW
Размери на основно тяло
Основен материал
Вместимост
Изход димни газове
Вход/изход на водна риза
Допълнителни отвори`
Топлообменик
Ефективност
Максимално работно налягане
Максимална работна температура
Тегло
Минимална тяга на комин
Температура на димни газове
Температура на обшивката
Изолация на котелно тяло
Изолация на врати

614/1105/1225
стомана
65 литра
Ф 150
1
½“
четириходов
96%
3bar
80C°
187 kg.
15Pa
100С°
30С°
камена вата 40мм
25мм вата 1260С°
Бункер за пелети

Размери
Вместимост
Материал

558/538/1507
120кг.
Стомана

Габаритни размер:

Ecoheat boiler 35 KW

Технически харектеристики
Пелетен котел ECO HEAT BOILER 35 KW
Размери на основно тяло
Основен материал
Вместимост
Изход димни газове
Вход/изход на водна риза
Допълнителни отвори
Топлообменик
Ефективност
Максимално работно налягане
Максимална работна температура
Тегло
Минимална тяга на комин
Температура на димни газове
Температура на обшивката
Изолация на котелно тяло
Изолация на врати
Бункер за пелети
Размери
Вместимост
Материал

712/1105/1225
стомана
75 литра
Ф 150
1 ¼”
½“
четириходов
96%
3bar
80C°
207 kg.
15Pa
100С°
30С°
камена вата 40мм
25мм вата 1260С°
558/538/1507
120кг.
Стомана

Габаритни размери:

Ecoheat boiler 50 KW

Технически харектеристики
Пелетен котел ECO HEAT BOILER 50 KW
Размери на основно тяло
Основен материал
Вместимост
Изход димни газове
Вход/изход на водна риза
Допълнителни отвори
Топлообменик
Ефективност
Максимално работно налягане
Максимална работна температура
Тегло
Минимална тяга на комин
Температура на димни газове
Температура на обшивката
Изолация на котелно тяло
Изолация на врати
Бункер за пелети
Размери
Вместимост
Материал

712/1208/1225
стомана
95 литра
Ф 150
1 ¼”
½“
триходов
96%
3bar
80C°
361 kg.
15Pa
100С°
30С°
камена вата 40мм
25мм вата 1260С°
948/538/1507
198кг.
Стомана

5. Транспорт и съхранение
5.1 Транспорт
Стандартно котелното тяло и бункерът се доставят поотделно,всяко поставени върху
транспортно пале.
Товаро-разтоварни дейности се извършват чрез мото/електрокар или палетна количка.
Задължително е транспортирането на котела и бункера за гориво да се извършва в укрепено
вертикално положение, в оригиналната опаковка и върху оригиналните транспортни
палети от завода производител, с оглед да не възникнат транспортни дефекти.
Всички премествания трябва да се извършват със съответното оборудване, съобразено с
теглото на съоръжението. След извършване на доставката, всички компоненти трябва да
бъдат инспектирани за повреди и наранявания, и ако има такива, те да бъдат своевременно
отбелязани и производителят да бъде информиран. Повреди, причинени от транспорта, за
които производителят не е информиран своевременно след доставката, няма да бъдат
вземани под внимание.
5.2 Транспортиране до котелното помещение
Извършва се посредством транспалетна количка с оригиналния транспортен палет (ако има
такъв).
5.3 Съхранение
Котелът се съхранява в подходящи условия, в среда без повишена влажност, при
температури от -25°C до +55°C. За кратки периоди, ненадвишаващи 24 часа, температурата
може да достигне до +70°C.

6. Монтаж
6.1 Изисквания към помещението
Котелът се монтира в обособени помещения с под и стени от негорим материал, с
достатъчен приток на пресен въздух. Котелът се монтира и работи само в помещения без
повишена влажност. Не е допустимо котелът да се излага на въздействието на капеща,
пръскъща вода или директни атмосферни влияния(дъжд,сняг,вятър или пряка слънчева
светлина).
Условия на околната среда, гарантиращи правилната работа на котела:
 Темпертатура от +5°C до +40°C
 Надморска височина до 1000м

Не се допуска монтирането на котела в обитаеми помещения, коридори и т.н.

6.2 Изисквания към комина и пресен въздух в котелното помещение
Пелетният котел ecoheat boiler трябва да бъде присъединен към топлоизолирана система за
отвеждане на димните газове( комин) изградена от негорими материали с минимален
диаметър ф180мм и минимална тяга 15 Ра.
Трябва да бъде осигурен пресън въздух в котелното помещение, това ще гарантира правилно
изгаряне на горивото и правилна работа на котела. Отворът за всмукване на свеж въздух
трябва да бъде снабден със защитна преграда срещу дъжд, вятър и насекоми. Трябва да се
направи дупка на външната стена на пространството, където е монтиран пелетен котел.

Стандарт UNI 10683 забранява приема на входящ въздух от съхранение на запалими
материали или помещения с риск от пожар.
Ако има други устройства за горене в помещението, трябва да се осигури достатъчно
количество въздух, което е необходимо за правилното изгаряне на всички горивни
устройства и да се вземат предвид всички технически качества на вече инсталираните
вентилационни системи в котелното помещение.

6.3 Изисквания към отоплителната инсталация
Инсталирането на пелетни котли ecoheat boiler може да бъде извършено само от обучени
инсталатори, оторизирани от фирмата производител. Пелетни котли ecoheat boiler могат
да бъдат присъединени към следните видове инсталации:
 Високотемпературна (до 85 °) отоплителна инсталация с отворен или затворен
разширителен съд с максимално работно налягане 2bar. Когато системата е снабдена със
затворен мембранен разширителен съд и предпазен вентил по налягане до 2,5bar.
 Нискотемпературна (до 50°) отоплителна инсталация (подово отопление или
топловъздушни конвектори) отворен или затворен тип. Задължително е монтирането
на смесителен възел за намаляване на температурата на топлоносителя след
водогрейния котел.

Забележка: Недопустима е експлоатацията при температура под 50*С на
топлоносителя в котела. В този случай не важи гаранцията!!!

6.4 Монтаж на котела:
Котелът трябва да се транспортира до котелното помещени с транспалетна количка и
след това да се демонтира транспортното пале. При трудно достъпни обособени котелни
помещения котелното тяло трябва да се разсглоби и сглоби единствено от производителя
или негов оторизиран представител.
Котелът може да бъде монтиран директно върху пода на котелното помещение, който
трябва да бъде задължително от негорим материал или върху предварително изграден
фундамент с достатъчна товароносимост

6.5 Свързване към тръбната мрежа на отоплителната инсталация.
Свързването на котелното тяло към ново изградена или съществуваща отоплителна
система или система за битова гореща вода се изпълнява от специалисти по предварително
изготвен и одобрен проект. Видът на използваните фитинги и материали за подвързването
на котелното тяло към отоплителната инсталация са по преценка на проект или
изпълняващ дейността специалист. За правилната работа на пелетният котел предлагаме
три типа схеми за свързване към отоплителната инсталация, които са задължителни за да
бъде валидни гаранцията на пелетния котел.

Схема №1 на свързване на пелетен котел ECO HEAT BOILER.

1.

Котел;

2.

Бункер за пелети;

3.

Филтър;

4.

Помпа;

5.

Разшерителен съд;

6.

Предпазен клапан 3 bar.;

7.

Трипътен вентил

8.

Термо глава;

9.

Термометър монометър;

10. Автоматичен обезвъздушител

Минимални разстояния при монтаж в котелно помещение

6.6 Свързване към електрическата мрежа
Пелетният котел изисква свързване към електрическата мрежа посредством кабел ШКПЛ
3х1,5 бял на цвят към отделно електрическо табло с монтиран автоматичен прекъсвач
двуполюсен или дефектно токова защита, да има достъп до електрическото табло дори и
след монтажа на пелетния котел и в съответствие с действащите разпоредби. Нашите
пелетни котли са оборудвани със захранващ кабел за ниско напрежение. Ако захранващият
кабел е повреден и трябва да бъде подменен, свържете се с нашия сервизен техник. Преди да
направите електрически връзки, уверете се, че:
•външното окабеляване отговаря на описаните по горе характеристики. • пелетният котел
е свързан с комина съгласно и в съответствие изискванията на закона• Захранващият кабел
никога не трябва да достига 80 ° C над температурата на околната среда. Захранващият
кабел е дълъг 3 м, бял и обозначен с "220 V".

7. Изисквания към пелетите
Котлите Ecoheat Boiler са проектирани за изгаряне на пелети със стандарт ф6-8мм, L max
30mm.
Благодарение на механичната почиставаща система вградена в горелката и алгоритъмът
на контролерът за управление котлите Ecoheat Boiler работят с всички видове пелети, клас
А1, Клас А2 и пелети от слънчогледова люспа. Независимо от качеството и вида на
използваните пелети, при правилна настройка на горивния процес, се постигат високи
показатели по отношение на ефективност (90-96%) и ниски емисии на вредни газове CO, CO2,
NOX. При промяна на качеството и/ или доставчика на пелетите в процеса на експлоатация
се налага пренастройка на параметрите на горивния процес. Това може да се извърши само
от оторизиран сервиз на производителя. Пелетните котли Ecoheat Boiler дават възможност
за запаметяване на до три настройки за използването на различно качество пелети.
Пелетите се пълнят в контейнера за пелети отгоре през отвора на бункера за пелети.
Уверете се, че по време на зареждане на бункера с пелети няма фолио, твърди предмети или
други предмети, които биха могли да повлияят на работата на дозиращия винт, не
влизайте в контейнера за пелети.

8.Въвеждане в експлоатация
Пускането в експлоатация на котела може да се извърши само от упълномощен от
производителя техник, в противен случай гаранцията е невалидна.
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ХОРА, ЖИВОТНИ И ЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ Искаме да
информираме монтажника за някои общи указания, които трябва да се спазват за
правилното монтиране на пелетеният котел. Това са задължителни стандарти, но не са
достатъчни; за допълнителна и по-подробна информация е необходимо да прочетете
останалите инструкции за употреба, поддръжка и монтаж.
• Свържете пелетния котел с електрическата мрежа; • Не позволявайте достъпа на деца
или животни в зоната на котела; • Използвайте само качествени пелети и други видове
гориво; • Информирайте всички потребители за възможните рискове и опасности и ги
обучавайте за боравенето с пелетния котел; • Ако котелът за пелети е поставен върху
дървен под, препоръчително е да защитите пода в съответствие с разпоредбите за
пожарна безопасност.

8.1 Запълване на инсталацията
Запълване на инсталацията, зареждане с гориво и проверка на цялостта на съоръжението
 След монтажа на котела и присъединяването му към тръбната инсталация и ел. мрежа
се преминава към запълване на котелното тяло и прилежащата му отоплителна
инсталация с вода (пропилен глюкол), при което визуално се проверяват всички връзки
извън и вътре в котела за течове.
 Пелетният бункер се запълва поне на ½ от обема за да се осигури достатъчно количество
пелети, необходими за пускането на котела в действие.
 Включване на котела от главен прекъсвач

 Инсталаторът извършва от меню настройки тест на всички компоненти на системата:
 Почиставащ механизъм на горелката(П.Вент.)
 Нагнетателен вентилатор(Вент.)
 Компесаторен вентилатор(Ком.Вент.)
 Керамичен нагревател( Нагр.)
 Цирколационна помпа Отопление
 Цирколационна помпа БГВ (при наличие на такава)

8.2 Първоначално зареждане на подаващият шнек с гориво
Първоначалното зареждане на шнека с гориво се извършва от контролен панел на
конролер за управление( виж инструкция контролер). Зареждането може да отнеме от
20-100 сек. При стартирането на режим *Ръчно зареждане* подаващият шнек започва да се
запълва с пелети.Шнекът е напълно запълнен след като се чуе шум от падащи пелети в
горивната камера.При появата на този шум режим *Ръчно зареждане*трябва да се
прекрати незабавно. (виж инструкции контролер).

8.3Първоначални настройки и режими на работа
Пелетни котли ecoheat boiler са с фабрично настроени режими за работа с пелети
КласА1. Промяната на настройките според класът на пелети който ще се ползва се
изпълнява от оторизиран представител(инсталатор) на производителя при първоначално
пускане на котелът в експлоатация. При промяна класът на пелетите по-време на
експлоатация е необходима промяна на настройките на режими на горене. Тази промяна се
изпълнява чрез предварително съгласуване с оторизиран представител на производителя.

8.3 Първоначално пускане на котела:

След като сме се убедили, че всички връзки са монтирани правилно, проверени са всички
електрически компоненти на системата, в бункерът за пелети има достатъчно количество
пелети можем да пристъпим към първоначален пуск на котела.

8.4 Описание и работа на контролер за управление

Контролерът NPBC-V3C-1 се управлява чрез неговият „Контролен модул“ с помощта на 6 бутона.
Функциите на всеки бутон са показани по долу:

След включване на захранването, контролерът извежда основния си екран, който има следния изглед:
Лента с икони за
състоянието на изходите
и връзката с Интернет
Информационни полета
с възможност за избор
на извежданата
информация
Скорост на основен
вентилатор

Часовник

Температура на водата
в котела
Активен принудителен
стоп (вход OD)

Поле „Номер на гориво“
използвано в момента
Дата, работна фаза на
горелката (табл.1) или
съобщения за грешка
( табл. 2)

Включен нагревател

По време на работа на горелката работата на двата шнека и вентилатора се изобразява с анимирани
картинки на съответното им място. 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. 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 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.

Икони в най-горната синя лента:

Активиран стаен
термостат

Включен вентилатор за
почистване (изход FC)

Включена помпа
отопление
Включена помпа БГВ

Връзка с Интернет

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 маркира по-горен или по-долен ред. Изборът е между три режима на работа:
Изключено, Включено и Таймери. При следващото натискане на бутон Вкл./Изкл. се преминава към
маркирания режим. Ако за повече от 5 секунди не се натисне някой бутон или се натисне „◄“, ще се
излезе без промяна на режима или състоянието. За да сте сигурни че горелката е изключена след като сте
избрали режим Изключено, 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

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“. 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.
Когато горелката се включи, първо ще се появи поле „Номер на гориво“. 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 проблеми и
разрешение, ако е включен някой от таймерите, горелката ще премине автоматично към запалване. След
това автоматично ще се изпълняват всички настроени за това гориво процедури по запалване,
стабилизиране на огъня, поддържането му, модулиране на мощността, междинно почистване, гасене и
пълно почистване.

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 загряване на водата в котела
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. Ако някой от бутоните “ ▲” или “▼” се задържи,
температурата ще започне да се увеличава автоматично със скорост до 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.

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, текущата скорост
на димния вентилатор, и разхода на пелети от последното му нулиране.

Формат на датата:
ДД/ММ/ГГГГ

Знак че надолу
има още редове

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.
Информация за работата на WiFi модема и връзката към Интернет.
За да се стигне до екран с информация „WiFi connections” трябва да се натисне бутон “▼”.

Полетата са както следва:
ID – Уникален идентификатор на всеки модем
IP – IP адрес на модема
WiFi mode - Състояние на модема което може да бъде:
•

Idle – Модемът все още не се свързал с WiFi рутер с Инернет

•

Access point – Модемът е в режим Access point и предоставя възможност да

приеме
SSID и парола на местната WiFi мрежа за свързване с нея
•

AP Associated – Модемът се е свързал с рутера

•

Internet Access – Има връзка с Интернет

•

Connected – Модемът се е свързал със сървъра на информационната система

Snd/Rcv – Изпратени / приети пакети с данни през Интернет

Ако няма включен WiFi модем към контролера, ще има съобщение „Няма WiFi модем“.

Версия на контролера и софтуера в него и версия на софтуера в WiFi модема NRM-W3
За да се стигне до екрана с версиите, 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.

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 „◄“ Сработил е термостат за „обратно горене“

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 „◄“ Температурата на изгорелите газове е много висока

13

Опасна темп. дим!

с бутон „◄“ Температурата на изгорелите газове е недопустимо

висока
14

Меню настройки

---

Влизано е в менютата за системни настройки

15

Няма Изп. модул

---

Липсва връзка с „Изпълнителния модул“

16

Вкл. захранване

---

Час и дата, когато е включено захранването на
контролера

17

Изкл. захр.

---

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

18

Начало

---

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

Ако от екран “Диагностика“ се натисне „◄“ се преминава към предния екран „Информация“.
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

Автоматично извеждани

предупредителни съобщения.
В някой случай могат да се изведат екрани с червен надпис „Внимание!“ и съобщение с причина за
появяването. За пример екраните по-долу:

Настройка на работните параметри.

В контролера NPBC-V3C съществуват две групи параметри, които могат да се настройват с различни
ограничения за достъп: „Потребителски“ и „Сервизни“. За влизане в режим за настройка на
потребителските параметри, трябва да натиснете кратко бутон Меню. За настройка на сервизните
параметри, трябва да се натисне и задържи бутон Меню за поне 2 секунди и след това ако е
необходимо, да се въведе код за достъп.

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. Ако вдясно от реда има стрелка, тогава няма да се влиза в екран за
настройка, а към допълнително под меню за избор. Ако в момента се разглежда допълнително
под меню за избор, с натискане на бутон „◄“, се преминава към предходното меню за избор.

Маркиран ред

Има допълнително
под меню за избор
Надолу има още редове
Функция на екрана за
избор от списък

•

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
Маркираща рамка
върху поле
за редактиране
Поле за избор
Избрано
Поле за избор
Неизбрано

Поле за избор като
LED - Избран

Пояснителна информация
Поле с числен
параметър

Поле за избор като
LED - Неизбран

Пояснителна информация

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.
С кратко натискане на бутон Меню от основния екран се влиза в меню с потребителски настройки. С
бутони “▲” или “▼” се мести червената линия. С натискане на бутон “►“ се избира маркираното
подменю. След това се работи по описания по-горе начин:
Знак за още редове нагоре

Знак за още редове надолу

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.

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 – Настройка и активиране на часови интервали, в които да е разрешена работата на горелката.
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.

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.

Ако има активни таймери и горелката е включена, с натискане и задържане на бутон „Вкл. / Изкл.“
за над 2 секунди, таймерите ще се изключат.

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:

•

Ниво огън – ниво на освтеност, измервана от фотосензора

•

Коминен вент. - скорост на коминния вентилатор

•

Таймери – следващо действие, управлявано от таймерите

•

Мощност – изчислена моментна мощност, получавана при изгаряне на пелетите

•

Темп БГВ – температура на бойлера за гореща вода

•

Темп дим – температура на изгорелите газове

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

Управл. помпи – настройва режима на работа на помпите на външните отоплителни инсталации, както и
температурите им на включване и изключване. Помпите са както следва: помпа за отоплителната
инсталация, свързана към изход PH и помпа за бойлера за битова гореща вода, свързана към изход PWH.

Област за отоплителната
инсталация

Област за инсталацията
на БГВ

Поле „Работен режим“ може да има следните стойности:

•

Отопл. приор. – ще се работи само с инсталацията за отопление на сградата. Циркулационната
помпа на отоплителната инсталация се включва когато температурата на водата в котела достигне
температурата настроена на ред „Включване“. Помпата работи докато температурата на водата
падне под температурата на ред „Включване“ минус ред „Хистерезис“. Когато сработи стайният
термостат вследствие 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 в меню „Сервизни настр.“ -> „Управ. от Т-стат“. Накрая
ще премине и през мощността „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 (изтекли са всички времена от
„Управ. от Т-стат“ + времето от „Поддърж. огън“ от меню „Сервизни настр.“ -> „Модулация
мощн.“), горелката ще загасне и ще бъде запалена отново след възстановяване на термостата и
при условие, че температурата на водата в котела е под зададената температура минус
температурната разлика за преминаване от втора към първа степен на мощност (стойността на
ред P2 в меню „Сервизни настр.“ -> „Модулация мощн“.

•

БГВ приор. – нагрява се с предимство бойлерът за битова гореща вода (БГВ). Помпата в
инсталацията на бойлера се включва, 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 областта на
инсталацията за БГВ ред „Темп. БГВ“.
След достигане на настроената температура, циркулационната помпа спира и ще се включи
отново, когато температурата на водата в бойлера стане по-ниска от разликата „Темп. БГВ“ –
„Хистерезис“ от областта на инсталацията за БГВ. За да се осигури приоритетно бързо загряване
на бойлера, докато помпата му работи, циркулационната помпа на отоплителната инсталация
спира. Ако има активиран стаен термостат от меню „Сервизни настр.“ -> „Оборудване“, ред
„Стаен Т-стат“ и ако той е сработил, циркулационната помпа на отоплителната инсталация спира.
Освен това, ако и водата на бойлера е по-гореща от „Темп. БГВ“ – „Хистерезис“ от областта на
инсталацията за БГВ, горелката ще мине към степен на мощност „Поддържане на огъня“. Ако
стайният термостат се възстанови или температурата на бойлера падне, тогава горелката се
връща към нормален режим на работа според температурата в котела. Ако ситуацията не се

промени, 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 ред P2 в меню „Сервизни настр.“ -> „Модулация мощн“). Aко има
активиран стаен термостат, тогава освен горното условие, трябва или термостатът да не е
задействан, или температурата в бойлера да падне под настроения хистерезис.
▪ За да има нормален топлообмен настроената температура на котела трябва да е с
поне 5 градуса по-висока от зададената температура за бойлера!
▪ Ако няма активиран стаен термостат, ще се счита, че не е достигната
температурата в помещенията и помпата за отопление ще работи!

•

Отопл. + БГВ – ще работят и двете инсталации: за отопление и за гореща вода. Работата на
горелката и помпите е аналогична на режим "БГВ приоритет" с изключение на това, че
циркулационната помпа за отоплението може да работи едновременно с циркулационната помпа
за БГВ.

•

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

Ръчно зареждане – Ръчно включване на шнека за гориво или циркулационните помпи. Това меню е
полезно за: запълване на шнека, когато е празен, включване на шнека за измерване на количеството
подавани пелети за единица време с цел калибрирането му, включване на циркулационните помпи за
тест или за запълване на инсталацията им с течност. Както във всички останали менюта с бутони “ ▲” или
“▼”, се поставя отметка в квадратчето за избор, което включва/изключва съответния изход. С бутони
„◄“ или “►“, се позиционира маркиращия квадрат върху желания изход.

Измерва времето за
работа на шнека за гориво

Максималното време за активност на режима „Ръчно зареждане“ без да се натиска някой бутон е около
6 минути. След това се изключват всички включени изходи и се минава към предходния екран. Този
режим може да се използва за калибриране на шнека за гориво, като първо шнека се запълни и после се
включи да работи някакъв период, например 3 минути като пелетите през този период ще падат в
някакъв достатъчно голям съд. След това трябва да се измери теглото на пелетите, които са се събрали и
числото да се умножи по 20. Така ще се получи колко килограма пелети падат на час от шнека.

Нова WiFi мрежа - Ако NRC-6 разполага с WiFi модул за връзка с Интернет и ако се инсталира за първи
път или трябва да се смени WiFi мрежата към която е включен, трябва да се премине през това меню.

С натискане на бутон “▼”, модулът ще се превключи в режим Access point като изведе екрана по долу,
след което ще можете да въведете името на новата мрежа, паролата и начина на кодиране.

Името на новата
WiFi мрежа

miniAP Passkey
при използване на web
формата за инсталиране
на Интернет, като въведете

iconnect.net
Надпис когато
завърши инсталацията
на мрежата

С натискане на бутон

(Меню) ще излезете от тази функция без да промените състоянието на модема.

Настройка на сервизните параметри.
Тези параметри имат директно отношение към управлението на паленето, горенето и безопасността при
използване на горелката. Достъпът до тях може да бъде ограничен с код, който се настройва от меню
„Сервизни настр.“ -> „Смяна код“. За да се влезе в сервизните настройки, трябва да се натисне и задържи
бутон „Меню“ за над 2 сек. Ако е активиран код за достъп, първо ще се изведе екран за въвеждането му:

С бутони “▲” или “▼” може да се въведе точната стойност на текущата цифра, а с бутони “►“ или
„◄“ се обхождат всички цифри. За да се потвърди въведения код, трябва да се натисне

(Меню).

След правилно въведен код за достъп ще се появи екран за избор на менютата на сервизните настройки.
Имайте в предвид, че контролерът NPBC-V3C поддържа работа с до 4 различни профила за различни
горива. Някои от настройките не зависят от горивото, с което се работи и са общи за всички горива. Обаче
има много параметри, които зависят от горивото, за което са предназначени и затова първо трябва да се
премине през избор на някое от горивата. Горивата са с наименования: Гориво1, Гориво2, Гориво3 и
Гориво4. Когато след реда за избор има стрелка надясно, ще се премине към ново под меню за избор:

Екран след натискане
на “ ► “ от ред
„ Настр. горене“

Екран след натискане
на “ ► “ от ред
„ Гориво 1“

При наличие на йерархично подредени менюта за избор, със стрелките “►“ или „◄“, може да се
обхождат към подчинени или предходни менюта.

Сервизни настройки, независещи от горивото.

Оборудване – от това меню се настройва наличието или липсата на опционалните елементи на
горелката, както и полярността на действието на контактите на стайния термостат или веригата за
принудителен стоп включена към вход OD.
Има втори шнек
вътре в горелката
Стаен термостат с
нормално отворен конт.
Външния стоп към OD
с нормално затворен
контакт ли е?
Има термосензор
за изгорелите газове

Основни настр. - тук се настройва начина на управление на вътрешния шнек (шнек горелка), максимално
допустимата температура на загряване на котела, капацитета на шнека за гориво и дали изхода за
почистващ вентилатор (изход FC) да има допълнително изчакване, ако се използва за управление на
линеен задвижващ механизъм, който да има време да се върне в изходно състояние, след като се е
придвижил напред.
Вътрешният шнек ще
работи 1,5 пъти по-дълго
от шнека за гориво
Допълнително време в сек за
работа на вътрешния шнек

За да бъде по-точна статистиката
за изразходваното гориво трябва
да бъде калибриран шнека!

Ако полето е маркирано, след
като изход FC е бил задействан,
ще има изчакване без
напрежение също толкова време

Вътрешният шнек се включва едновременно с шнека за гориво.

Времето за работа на вътрешния шнек в секунди: Tвш

Допъл.сек .

където: Тшг е времето за работа на шнека за гориво в секунди
Разпознав. огън – Настройва се каква трябва да бъде осветеността на фото сензора за разпознаване на
запален или загасен огън и колко време трябва да се измерва такава осветеност, за да е сигурно
разпознаването.

Огънят ще се смята за запален,
ако фпотосензора измерва ниво
над 100 за повече от 20 секунди
Огънят ще се смята за загасен,
ако фпотосензора измерва ниво
под 40 за повече от 60 секунди

Модулация мощн. - Настройват се температурните разлики между настроената и измерената
температура на котела, при достигане на които се преминава от една мощност към друга. Настройват се
също и условията за работа в мощност за „Поддържане“ на огъня, време на изчакване и максимално
прегряване на температурата, след което да се загаси горелката.

Когато разликата между
След като се мине темп.

настроена и измерена темера-о ще работи на

за P1 горелката ще премине тура е над 10 към мощност за Поддържане

мощност P3
Горелката ще работи с

Ако температурата на котела
превиши настроената +8о ,

мощност P2 при разлика
о
и 10о
между 5 дори и

да не е изтекло времето
за поддържане, горелката Когато са изпълнени условията ще се загаси за преминаване към мощност
Поддържане, след 20 минути горелката ще
се загаси

Управ. от Т-стат – тук се настройва начина на намаляване на мощността на горелката, когато сработи
стайният термостат и помпите се управляват в режим „Отопл. приор.“ При този режим, след като сработи
стайният термостат, ако горелката е работела с мощност P3 например, ще се задържи на тази мощност
настроеното по-долу време и след това ще премине към мощност P2, P1 и „Поддържане“. На мощност
Поддържане ще се задържи толкова време, колкото е настроено в меню „Сервизни настр.“ ->
„Модулация мощн.“ ред „Време“ . Тези настройки отговарят за плавността на намаляване на подаваната
мощност към отоплителната инсталация, когато е достигната очакваната температура в помещенията.

60 секунди след сработване на
стайният термостат, горелката
ще продължи да работи на P3
още 60 секунди на P2 и т.н.

Безопасност – Ако има инсталиран термосензор за температурата на димните газове, той може да се
използва за извеждане на аларма или гасене на горелката при превишаване на настроените в това меню
температури.
При температура на димните
газове над 200 о , ще се изведе
аларма
При температура на димните
газове над 220 о , горелката ще
се загаси

Смяна код – разрешава се или се забранява използването на код за достъп до менютата за сервизни
настройки. Кодът се състои само от цифри. От съображение за сигурност видима ще бъде само цифрата,
която се променя. Ако се разреши използване на код при това влизане в менюто, задължително
трябва да се въведе нов код!

Ако е маркирано преди влизане
в Сервизни настройки ще се
иска код за достъп

Може да не се въвеждат всичките цифри, но при повторението и при въвеждането на кода за достъп
ще трябва по същия начин да не се въведат всички цифри!

Тест на изходи – през това меню могат да се управляват директно всички изходи на контролера. За да е
възможно това управление, горелката трябва да бъде изключена. Предвидено е максимално време за
активност на това меню без натискане на бутони от 5 минути. След това изходите се изключват и се
излиза към предния екран.
При различно от 0 изход FM
ще бъде захранен
При маркирано поле изход SB
ще бъде захранен

Сервизни настройки зависещи от горивото
За влизането в тези настройки трябва да се влезе в основния екран за сервизните настройки върху ред
„Настр. Горене“, да се натисне бутон “►“, след това да се избере гориво и отново да се натисне бутон
“►“ .
Почистване – От това меню се настройват продължителността на циклите за почистване, с времето за
работа на основния и допълнителен почистващ вентилатор. Тук се настройва дали да има цикли за
автоматично почистване и през какъв период да бъдат. Циклите за автоматично почистване са в следната
последователност: гасене, почистване след гасене и повторно палене. Процедурите за почистване се
изпълняват преди запалване (ред Старт), след загасяне или при автоматично почистване (ред Стоп) и при
регистрирана аларма „Обратно горене“ (ред Аларма).
Номер на гориво 1
Колоната настройва времето за
работа на 100% на
вентилатор за въздух.

Колоната настройва времето за
работа на почистващ вентилатор.
При 0 не се включва !

Горелката ще се почиства
автоматично през време за работа
120 минути

Палене – през това меню се настройват броя опити за палене (палене опити), време за работа на шнека
за гориво за зареждане на първата доза с пелети (Зареждане), скоростта на коминния вентилатор през
целия период на паленето (Коминен вент) и максималната продължителност на всеки от трите етапа на
паленето, както и скоростта на основния вентилатор през всеки един етап.

Колона с продължителност
в секунди на всеки етап
от паленето

Колона със скорост
на основния вентилатор

Ако фотосензорът открие запален огън, процедурата за запалване се прекъсва веднага и се
преминава към разгаряне!

Разгаряне – настройват се процеса на плавното разгаряне за стабилизиране на огъня след запалването
му. Горното поле настройва скоростта на вентилаторите, основен и коминен, както и продължителността
(Продъл [сек]) на периода на изгаряне на първата доза. По време на изгарянето на първата доза не се
подават нови пелети. В долното поле се настройва времето за задържане на всяка мощност в процеса на
плавното увеличение на мощността от най-малката P1 до достигане на номиналната, според
температурата на водата в котела.

Поле с време на изчакване за
изгаряне на първата доза и
скорост на вентилаторите

След изгарянето на първата
доза, 60 секунди ще работи
с мощност P1 и още 60
с мощност P2
Мощност P1, Мощност P2, Мощност P3, Поддържане – еднотипни менюта за настройка на работните
параметри за всяка мощност от най-малката P1 до тази за поддържане на огъня. За да се дозира точно
количеството пелети се настройва ред Порция, което е времето за работа на шнека за гориво и ред
Цикъл, което е времето между два периода за подаване на гориво. За да гори правилно огънят, трябва да
му се подава подходящо количество въздух. Затова трябва да се настроят и скоростите на основния
вентилатор (ред Вентилатор) и коминния (ред Коминен вент).

Номер на гориво 1

Номер на мощност P1
На всеки 30 секунди,
шнека за гориво се
включва за 3 секунди

Препоръчваме ви да настройвате мощност P3 на максималната мощност, която ще искате да получите от
горелката. Мощността P2 е добре да бъде 50% от P3, а P1 да бъде 20% от P3. При такава настройка
контролерът ще разполага с възможност за плавно модулиране на мощността на горелката в диапазон от
20 до 100%, като променя мощността, ако се налага на всеки нов цикъл. Например ако ви е необходима
мощност от 75%, контролерът ще преминава от мощност P3 към P2 и след това обратно към P3 през
еднакви интервали от време. Така средната мощност може да се сведе до следното (100+50)/2 = 75.
Времето за превключване ще зависи от инертността на цялата система и настроените температурни
разлики в меню „Сервизни настр.“ -> „Модулация мощн.“ Най-малкия интервал за превключване между
две мощности може да е един цикъл, който е около 20-30 секунди. За такъв малък период на
превключване, температурата на отоплителната инсталацията няма да се промени осезаемо, за да
почувствате пулсацията на мощността. Като добавим и мощност „Поддържане“, която ще бъде по-малка
от P1, горелката получава още по-широк диапазон за модулация.
Важното е когато настройвате параметрите на мощност поддържане, да не допускате такова
увеличение на цикъла между две подавания на пелети, че наличните пелети в горната камера да
изгорят и да не оставят достатъчно жар за запалването на следващите пелети!
Межд. чист. - От това меню се настройва една допълнителна възможност, която контролерът NPBC-V3C
позволява, наречена „Междинно чистене“. Идеята е докато горелката работи нормално, само да се
увеличи скоростта на вентилаторите, което ще повиши временно температурата на огъня и това ще
доведе до по-пълно изгаряне на шлаката и пепелта. Може също да се използва и механичен почистващ
механизъм свързан към изход FC, който да се активира периодично, докато огънят гори за изстъргване на
залепнатата шлака или пепел. За целта трябва да маркирате ред „Изход FC” и може би да махнете
маркировката на ред „Промяна вент“
Ако е маркирано ще се включи междинното
чистене
На всеки 10 минути работа ще се
чисти в продължение на 30 секунди
При междинно чистене
вентилаторите ще се
(
0 коминен

При междинно чистене ще се
активира и изход FC

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.

ОБХВАТ НА НАСТРОЙВАНИТЕ ПАРАМЕТРИ В NPBC-V3 C -1 ИЛИ NPBC-V4C -1
Меню

Единица

Min

Max

По подр.

ниво

2

10

7

Включване

°C

35

80

60

Хистерезис

°C

2

7

5

Темп. БГВ

°C

30

70

50

Хистерезис

°C

2

7

5

%

100

500

150

секунди

00

30

00

°C

35

85

85

кг/ч

0.5

60.0

10.0

ниво

0

150

100

секунди

10

240

20

ниво

0

150

40

секунди

10

240

60

P3 ΔT

°C

2

30

10

P2 ΔT

°C

1

29

05

Модулация мощн. P1 ΔT

°C

0

28

00

минути

0

120

20

°C

00

20

8

Вент.

секунди

10

600

180

FC

секунди

0

250

0

Вент.

секунди

10

600

180

FC

секунди

0

250

0

Вент.

секунди

10

600

180

FC

секунди

0

250

0

минути

10

990

120

брой

0

5

3

секунди

1

240

10

Дисплей

Параметър
Яркост
Помпа отоплeние

Управл. помпи
Помпа БГВ

Работа
Шнек горелка
Oсновни настр.

Допълнително

Макс. темп
Капацитет шнек гориво
Палене

Разпознав. огън
Гасене

Време
Прегряване
Старт

Почистване

Стоп

Аларма

Цикъл Автоматично почистване
Палене

Палене опити
Зарежд

Коминен вент.

скорост

0

100

0

секунди

0

600

30

скорост

--

--

--

секунди

10

540

120

скорост

0

100

10

секунди

10

540

180

скорост

0

100

20

Продължителност

секунди

0

300

0

Вентилатор

скорост

0

100

20

Коминен вентилатор

скорост

0

100

20

Р1

секунди

10

600

60

Р2

секунди

10

600

60

Порция

секунди

0.1

25.0

3.0

Цикъл

секунди

4

120

30

Вентилатор

скорост

0

100

25

Коминен вентилатор

скорост

0

100

25

Порция

секунди

0.1

25.0

3.0

Цикъл

секунди

4

120

30

Вентилатор

скорост

0

100

50

Коминен вентилатор

скорост

0

100

50

Порция

секунди

0.1

25.0

5.0

Цикъл

секунди

4

120

30

Вентилатор

скорост

0

100

100

Коминен вентилатор

скорост

0

100

100

Порция

секунди

0.1

25.0

2.0

Цикъл

секунди

4

120

120

Вентилатор

скорост

0

100

5

Коминен вентилатор

скорост

0

100

5

Цикъл

минути

1

15

10

Етап 1
Етап 2

Етап 3

Разгаряне

Мощност Р1

Мощност Р2

Мощност Р3

Поддържане

Междинно

почистване

Управление от
термостат

Безопасност

Продъл.

секунди

4

120

30

Основен вент

скорост

0

100

75

Коминен вентилатор

скорост

0

100

0

Р3

секунди

10

240

60

Р2

секунди

10

240

60

Р1

секунди

10

240

60

Предупр. >

°C

150

300

200

Гасене >

°C

151

350

220

9. Профилактика и поддръжка и безопасност
9.1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Освен придържането към общите правила за безопасност, лицето по поддръжката също
трябва да: • исползва предпазни устройства и индивидуално оборудване за безопасност
съгласно Директива 89/391 / ЕИО; • Винаги изключвайте електрическото захранването преди
да започнете работа; • Винаги използвайте подходящи инструменти; • Преди да започнете
работа по котела, уверете се, че котелът, както и прахът в него, са студени, особено преди
да го докоснете; • Пелетният котел не трябва да се включва дори и едно от устройствата за
безопасност да е счупено, неправилно ремонтирано или не функционира! • Не извършвайте
каквито и да е модификации по каквато и да е причина, различна от разрешените и / или
одобрени от производителя или оторизираното лице. • Винаги използвайте оригинални
резервни части. Не чакайте компонентите на котела да се износят, преди да ги смените.
Подмяната на износена част преди поради неправилно работа помага да се предотвратят
наранявания, причинени от внезапна повреда на даден компонент, които могат сериозно да
застрашат хората и / или имуществото им. Когато почиствате пепел, почиствайте
контейнера за горене и пространството под него.

9.2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Котелното помещение, в което ще се монтира пелетният котел монтажа, трябва да
бъде в съответствие с местните, националните и европейските директиви. Котелът за
пелети е горивно устройство, а външните повърхности на котела могат да достигнат повисоки температури по време на работа. Пелетен котел е клас C1, произвеждан
изключително за изгаряне на дървесни пелети (пелети с диаметър 6 mm и дължина 30 mm с
максимално съдържание на влага до 10%) или за гориво С1 (дървесни пелети) в съответствие
със стандарт EN 14961 -2. При използване на гориво устройство е препоръчително да се
внимава за следното: • по време на работа на котела НЕ се доближавайте до него и не
докосвайте вратите на горивната камера поради ОПАСНОСТ ОТ ИЗГАРЯНЕ • по време на
работа на котела НЕ се доближавайте до него не се допирайте до камерата за
димоотвеждане поради опасност от изгаряне • по време на работа на котела НЕ

извършвайте никакви почиствания на горивното устройство • по време на работата на
котела не отваряйте вратите на камината, защото работи правилно само когато вратите
са херметически • по време на работа на котела НЕ отстранявайте пепелта • НЕ
позволявайте на децата и животните да се доближават до пелетеният котел •
За правилното експлоатация на котела , спазвайте и следните инструкции: • Използвайте
само гориво, препоръчано от производителя на котела; • Следвайте инструкциите за
поддръжка; • Почиствайте горивната камера и димогарните тръби за всеки използвани 500
кг. пелети почистването да се извършва само когато пелетният котел и пепелта в него са
изстинали; • НЕ използвайте пелетеният котел в случаите на неизправност в работата му,
необичайни, подозрителни шумове свързани с нормалната работа на котела, незабавно се
свържете с упълномощения сервизен персонал; • НЕ обливайте с вода котела • НЕ се
подпирайте на котела, тъй като той може да е нестабилен и да се преобърне; • НЕ
използвайте пелетеният котел като опора или закрепващ елемент. Не оставяйте капака на
контейнера отворен; • НЕ докосвайте боядисаните повърхности на котела по време на
работа; • НЕ използвайте дървесина или дървени въглища в пелетните котли, използвайте
само пелети със следните свойства: размер: диаметър 6 мм, максимална дължина: 30 мм,
съдържание на влага: до 10%, стойност на горивната смес: минимум 16,9 MJ / кг или 4,7 kWh /
kg, съдържание на пепел: под 0,7% • НЕ използвайте котела като пещ за изгаряне; • Винаги
осигурявайте максимална безопасност.
Уважаеми клиенти ,при поектирането на пелетни котли ecoheat boiler, едни от най-важните
критерии които бяха заложени са високо КПД и максимална улесненост за експлоатация на
изделието Общото време за почистване на котелът е в рамките на 10мин.Правилната и
своевремненна профилактика на вашето изделие ще ви донесе по малко разходи и по дълъг
експлоатационен живот на изделието.

9.1 Почистване на горивната камера и димогарните тръби.
Времето за почистване на горивната камера и димогарните тръби зависи от вида
на пелетите и работните часове на котела.Почистването на котела трябва да се извърши
само при изключено положение!При използването на прахосмукачка за пепел се уверете че
няма неизгорели частици в почистваната пепел!Не включвайте котела при отворени
врати!Контролирайте обема на пелника и при необходимост изхвърлете преди основното
почистване на котела!
Стъпка 1:След като сте се уверили че котелът е в режим изкл. може да отворите
декоративната врата 1 и след това врата 2 на горивната камера.
С помощта на телена четка 3 се почистват димогарните тръби от вътрешната им страна,
като телената четка трябва да премине през цялата дължина на димогарната
тръба.Отсранените фини честици от димогарните тръби се почистват с помощта на
прахосмукачка за пепел и специално пригодена тръба намираща се в коплекта на изделието.
С помощта на прахосмукачка се почиства и натрупалата се пепел пред димогарните тръби и
разделителна преграда на котелното тяло.
Стъпка 2 : Извадете пепелник 4 намиращ се в доланата част на котелното тяло, като
използвайте задължително предпазни ракавици.Изхвърлете пепелта от пепелника на
безопасно място( възможно е в пепелта да се намират неизгорели частици). С помощта на

гребло намиращо се в комплекта почистете стените на долната горивна камера и
отстранете пепелта и фините частици с помощта на прахосмукачка за пепел.
Стъпка 3 - Поставете пепелника обратно в долната част на горивната камера. Затворете
вратите на котелното тяло и включете котела от конролен панел на избрания от вас
режим на работа.

При използвенето на пелети от слънчогледова люспа , котелът се почиства основно на
всеки два дни!

При контрол на котелът от стаен термостат температурата на топлоносителят в
котелното тяло не трябва да е по малка от 50°. При чести спирания и пускания на котелът в
димогарните тръби се образуват отлагания от конденз при което се изисква по често
основно почистване!

При пуск в експлоатация оторизиран инсталатор е длъжен да ви проведе убочение за
правилна експлоатация на изделието за което се съставя двустранен протокол.

При неспазването на инструкциите за почиставне на горивната камера и димогарните
тръби всички предизвикани повреди не се признават за гаранционни и отстраняването им се
заплаща по ценова листа на производителя.

9.2 Годишна профилактика:Извършва се веднъж годишно или след изгарянето на 5
тона гориво от сервизна организация. Включва пълен тест на всички системи и основно
почистване на горелка, горивна камера, тръбен сноп, турболизатори и горна димосборна
камера. Годишната профилактика е задължителен елемент във връзка с гаранционният
сервиз. В случай на отказ, неправилна работа, алармени съобщения на дисплея трябва да се
свържете с Вашата сервизна организация и да действате според инструкциите й. Можете
да получите помощ и инструкции и от производителя като използвате указаните в
инструкцията данни за контакт.

9.2.1 Годишна профилактика почистване на горивната камера и димогарните
тръби.

Времето за почистване на горивната камера и димогарните тръби зависи от вида
на пелетите и работните часове на котела.Почистването на котела трябва да се извърши
само при изключено положение! При използването на прахосмукачка за пепел се уверете че
няма неизгорели частици в почистваната пепел!Не включвайте котела при отворени
врати!Контролирайте обема на пелника и при необходимост изхвърлете преди основното
почистване на котела!
Стъпка 1: След като сте се уверили че котелът е в режим изкл. може да отворите
декоративната врата 1 и след това врата 2 на горивната камера. С помощта на телена
четка 3 се почистват димогарните тръби от вътрешната им страна, като телената
четка трябва да премине през цялата дължина на димогарната тръба. Отсранените фини
честици от димогарните тръби се почистват с помощта на прахосмукачка за пепел и
специално пригодена тръба намираща се в коплекта на изделието. С помощта на
прахосмукачка се почиства и натрупалата се пепел пред димогарните тръби и разделителна
преграда на котелното тяло. Стъпка 2: Извадете пепелник 4 намиращ се в доланата част на
котелното тяло, като използвайте задължително предпазни ракавици.Изхвърлете пепелта
от пепелника на безопасно място( възможно е в пепелта да се намират неизгорели

частици). С помощта на гребло намиращо се в комплекта почистете стените на долната
горивна камера и отстранете пепелта и фините частици с помощта на прахосмукачка за
пепел.

9.2.2 ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДДРЪЖКА
Вашият пелетен котел е топъл генератор, който използва пелети. Следователно, той
изисква специален вид поддръжка всяка година от упълномощен персонал на фирма МХ СТРОЙ
ООД. Редовната годишна поддръжка поддържа горивното устройство в добро състояние,
осигурява по-голяма ефективност, запазва гаранцията и удължава продължителността на
живота на устройството. Видът на работа, описан в предишната глава, е препоръчително
да се извърши след края на отоплителния сезон. Целта им е да проверят и осигурят
безпроблемна работа на всички компоненти.

9.2.3Почистване на вентилатора за димни газове.
Стъпка 1: След като сте приключили с почистването на горивната камера и димогарни
тръби и сте се уверили че котелът е в режим изкл. прекъсвате електрозахранването от
предпазителя в електрическото табло може да преминета към следващият етап от
почистването на пелетният котел. С помощта на отвертка тип звезда се развива задният
горен капак на пелетният котел съгласно фиг.1 след това със шестограмен ключ съгласно
фиг.2 се развиват имбусните болтове след това се разкача клемната връзка на
вентилатора и се демонтира от основата си съгласно фиг.3 почистват се перките на
вентилатора също така и основата на коминната връзка за натрупала се пепел и сажди ако
има такива съгласно с помощта на прахосмукачка за пепел. фиг.4 а после по обратен ред се
сглобява отново.

Стъпка 9.2.4 : Поставете пепелника обратно в долната част на горивната
камера.Затворете вратите на котелното тяло и включете котела от конролен панел на
избрания от вас режим на работа.

10. ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Купили сте продукт с най-високо качество. Доставчикът е на ваше разположение за
осигуряване на необходимата информация свързана с правилната експлоатация. Правилното
инсталиране на пелетният котел в съответствие с инструкциите е важно, за да се
предотврати всякаква неправилна работа, опасност или риск от пожар.
Пелетният котел работи на базата на отрицателно налягане в горивната камера. Затова
винаги се уверявайте, че димоходната връзка е плътно запечатана и няма изпускане на
газове от котела.

11. Извеждане от експлоатация
При извеждане от експлоатация трябва да се съблюдава следното:
Преди демонтаж на съоръжението, всички елементи, които провеждат ток (са захранени с
ток) трябва да бъдат изключени. Съоръжението трябва да е напълно изключено от
електропреносната мрежа.
Водният съд трябва да се източи. В противен случай при ниски температури останалата в
него вода може да замръзне и да го повреди.
Спазвайте настоящата инструкция за транспорт, разтоварване, повдигане, съхранение на
съоръжението.
Ако не можете да се справите сами – консултирайте се с производителя.
11.1 Демонтаж и изхвърляне
След изтичане на „живота” на съоръжението, то трябва да бъде отстранено
професионално. Важно при демонтаж е предварително да се уверите, че всички ел.
компоненти са изключени от захранването. В съоръжението не трябва има източници на
ток, напрежение, температура или друг вид енергия. Уверете се, че всички компоненти са
изключени - всички връзки към водната система трябва да са предварително прекъснати. В
съоръжението не трябва да се съдържа вода или други газове. Всички компоненти се
подготвят за връщане на вторични суровини, съгласно действащите в страната
разпоредби.

Съвети към потребителят:
Уважаеми клиенти за ваше улеснение бихме желали да ви представим
няколко съвета за експлоатация на пелетен котел Ecoheat Boiler. Посочените
примери са на база наши монтирани изделия и мнения на клиенти.
 Почиствайте вашият котел редовно по-описания начин в инструкциите за експлоатация.
Редовното почистване ви носи икономия на гориво и предпазване от възникване на
аварии. Времето което ще отделите за почиставенето на пелетен котел Ecoheat Boiler е
в рамките на максимум 10 минути!
 Ако съхранявате чувалите с пелети на различна температура от тази на котелното
помещение е необходимо да оставите количество пелети за зареждането на бункерът ,
поне 2 часа в котелното помещение да се оеднакви температурната разлика.Ако

поставите веднага пелетите в бункера е възможно да се получи конденз и да промени
цикилът на горене.

 От нашите наблюдения сме установили че честото спиране на котела води до по големи
разходи за послеiдващо подгряване на топлоносителя и необходимост от по често
почистване.Препоръчваме ви котелът да работи в диапазона- палене 60° и гасене 65° на
топлоносителя.

 При изсписване на дисплея на контролера грешка (неуспешно запалване) не винаги
означава че има проблем с котелът.Най честитте причини са изпразване на бункера с
пелети или неправилно ръчно зареждане на подаващ шнек(обезвъздушаване).За да
включите отново котела първо направете следното:

Изчистете грешката *неуспешно запалване* от бутон на пелетния контролер.Проверете
в бункера дали има пелети и при липса на пелети заредете бункера минимум ½ от обемът
му. Стартирайте от меню на пелетен контролер режим *Ръчно зареждане*. Подаващият
шнек започва да се запълва с пелети. Шнекът е напълно запълнен след като се чуе шум от
падащи пелети в горивната камера и при появата на този шум режим *Ръчно
зареждане*трябва да се прекрати незабавно.Първоначалното зареждане на подаващият
шнек може да отнеме от 1-100 сек.След запълването на подаващият шнек стартирайте
Включване на котела.

Ако след изтичането на ориентировъчното време от 100 сек. не се появи шум от
падащи пелети в горивната камера се свържете за консултация на посочените сервизни
телефони.

