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Introducere

Acest manual conţine informaţii privind instalarea, funcţionarea, detectarea defecţiunilor tehnice şi întreţinerea agregatelor
de răcire marca Daikin compresor cu șurub de comutarerăcite cu aer, cu 1, 2 şi 3 circuite şi utilizând controlerul Microtech.
Informaţii privind identificarea pericolelor
! PERICOL
Pericolele indică o situaţie primejdioasă care poate avea drept urmare, în cazul în care nu este evitată, moartea sau
rănirea gravă a persoanelor.
! AVERTISMENT
Avertismentele indică posibile situaţii primejdioase care pot avea drept urmare, în cazul în care nu sunt evitate,
distrugeri materiale, rănirea gravă a persoanelor sau chiar moartea.
! ATENŢIE
Atenţionările indică posibile situaţii primejdioase care pot avea drept urmare, în cazul în care nu sunt evitate, rănirea
persoanelor sau distrugerea echipamentelor.

! AVERTISMENT
Pericol de electroşocuri: poate cauza răni sau daune. Acest echipament trebuie împământat în mod corespunzător.
Conexiunile la panoul de control al controlerului MicroTech III şi service-ul acestuia se realizează doar de către
personalul calificat în operarea acestui echipament.
!

ATENŢIE

Componente sensibile la tensiunea statică. Descărcarea sarcinii statice în timpul operării circuitelor electronice
imprimate poate deteriora componentele. Descărcaţi orice sarcină electrică statică prin atingerea metalului neizolat
din interiorul panoului de comandă înaintea începerii lucrului. Niciodată nu deconectaţi cablurile, blocurile de
conexiune ale circuitelor imprimate, sau ştecherele de reţea în timp ce panoul este conectat la curent electric.
ANUNŢ
Acest echipament generează, utilizează şi poate radia energie de radiofrecvenţă iar în cazul în care nu este instalat şi
utilizat în conformitate cu acest manual de utilizare, poate genera interferenţe ale comunicaţiilor radio. Amplasarea acestui
echipament într-o zonă rezidenţială poate determina interferenţe dăunătoare, caz în care utilizatorului i se va solicita să
regleze interferenţele pe propria sa cheltuială. Societatea Daikin nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la astfel de
interferenţe sau reglarea acestora.
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Caracteristicile controlerului
•
•
•
•
•
•
•

Citiţi cu atenţie următoarele indicaţii privind temperatura şi presiunea:
Temperatura apei răcite de intrare şi ieşire
Presiunea şi temperatura de saturaţie a agentului frigorific în evaporator
Presiunea şi temperatura de saturaţie a agentului frigorific în condensator
Temperatura exterioară a aerului
Conducta de aspiraţie şi temperaturile conductei de degajare supraîncălzire calculată pentru conductele
de degajare şi aspiraţie
Presiunea uleiului

Comandă automată a pompelor principale de apă răcită şi a celor aflate în standby. Comanda va porni una dintre pompe
(având la bază cele mai scăzute ore de funcţionare) când agregatul este funcţional (nu este obligatoriu ca el să funcţioneze
pentru a răci) şi când temperatura apei atinge un punct în care este posibilă îngheţarea acesteia.
Două niveluri de protecţie şi siguranţă împotriva modificării neautorizate a valorilor de referinţă şi a altor parametrii de
control.
Diagnostice de avertizare şi constatare a defecţiunilor pentru a informa operatorii despre situaţiile de avertizare şi
defecţiune într-un limbaj clar. Toate evenimentele şi alarmele au imprimate data şi ora pentru a putea identifica momentul
în care s-a produs defecţiunea. În plus, parametrii privind funcţionarea imediat anterioară închiderii în urma alarmei pot fi
consultaţi în vederea izolării cauzei problemei.
Pot fi utilizate douăzeci şi cinci de alarme precedente şi condiţii de funcţionare corespunzătoare.
Semnale de intrare de la distanţă pentru resetarea apei răcite, limitarea cererii şi activarea agregatului.
Modalitatea de verificare permite tehnicianului care asigură service-ul să controleze manual ieşirile controlerelor şi poate
fi de folos la verificarea sistemului.
Capacitatea de comunicare cu sistemul Building Automation System (BAS) prin intermediul protocoalelor standard
LonTalk, Modbus sau BACnet pentru toţi producătorii de sisteme BAS.
Traductori de presiune pentru citirea directă a presiunilor din sisteme. Control anticipat al condiţiilor de presiune joasă în
evaporator şi de presiune şi temperatură înalte de degajare pentru a putea lua măsuri de corecţie înainte de a avea loc o
defecţiune.
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Descriere generală

Tabloul de comandă este situat pe partea din față a unității, la capătul compresorului. Există trei uși. Tabloul de comandă
se află în spatele ușii din stânga. Panoul de alimentare se află în spatele ușilor din mijloc și din dreapta.
3.1 Descriere generală
Sistemul de control Microtech este compus dintr-un controler bazat pe microprocesor şi mai multe module de extensie,
care variază în funcţie de dimensiunea şi configurarea unităţii. Sistemul de control asigură funcţiile de monitorizare şi
control, necesare pentru funcţionarea controlată şi eficientă a răcitorului.
Operatorul poate monitoriza toate condiţiile critice de operare utilizând ecranul situat pe controlerul principal. Pe lângă
asigurarea tuturor comenzilor normale de funcţionare, sistemul de control Microtech va lua măsuri corective în cazul în
care răcitorul funcţionează în afara condiţiilor normale de proiectare. Dacă survine o stare de avarie, controlerul opreşte
un compresor sau întreaga unitate şi activează alarma.
Sistemul este protejat prin parolă şi permite accesul numai personalului autorizat. Cu excepţia faptului că unele informaţii
de bază sunt vizibile şi alarmele pot fi şterse fără parolă. Nu se poate modifica nicio setare.
3.2 Dispunerea panoului de control
Figura 1, Componentele panoului de control

OBSERVAŢII:
Când este activat, releul comutatorului de urgenţă opreşte alimentarea de control a circuitelor nr. 1, nr. 2 şi nr. 3,
determinând oprirea imediată a compresorului şi a ventilatorului. Comutatorul cu buton roşu de urgenţă este amplasat în
partea din faţă jos a uşii panoului de control.
Transformatorul de putere de control este amplasat în panoul de alimentare de lângă panoul de control.
În alte părţi ale răcitorului există şi alte module suplimentare de extensie (cunoscute şi ca extensii).
3.3 Structura hardware
Sistemul de control Microtech pentru răcitoarele cu șurub cu răcire cu aer constă dintr-un controler al unității principale cu
un număr de module I/o de extensie atașate în funcție de dimensiunea și configurația răcitorului.
La cerere pot fi incluse până la două module opționale de comunicare BAS.
Poate fi inclus un panou opțional de interfață cu operatorul la distanță, conectat cu până la nouă unități.
Controlerele avansate Microtech utilizate pe răcitoarele cu șurub cu răcire cu aer nu sunt interschimbabile cu controlerele
anterioare MicroTech II.
Figura 2, Structura hardware
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3.4 Arhitectura sistemului
Arhitectura generală a controlerului are la bază următoarele:
•
Un controler principal MicroTech®
•
Extensii I/O, în funcţie de configuraţia unităţii
•
Interfață BAS opțională, după cum este selectat
Figura 3, Arhitectura sistemului
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Detalii de rețea de control

3.4.1

Magistrala periferică este utilizată pentru a conecta extensiile I/o la controlerul principal.
Controler/
Modulul de extensie
Unitate
Compresor #1
EEXV #1
Compresor. #2
EEXV #2
Alarmă/limită

Adresă

Utilizare

n/a
2
3
4
5
18

Utilizat pentru toate configurațiile

Ventilatoare, #1&2

6

Utilizat atunci când numărul de
ventilatoare de pe circuitul 1 este mai
mare de 6, numărul de ventilatoare
de pe circuitul 2 este mai mare de 6,
sau unitatea are putere multipunct

Compresor #3
EEXV #3
Ventilator#3

7
8
9

Utilizat atunci când este configurat
pentru 3

Compresor #4
EEXV #4
Ventilatoare #4

10
11
12

Utilizat atunci când este configurat
pentru 4 circuite

Ventilatoare #3&4

13

Opțiuni

19

Utilizat pentru toate configurațiile
Utilizat pentru toate configurațiile

Utilizat atunci când numărul de
ventilatoare de pe circuitul 3 sau 4
este mai mare de 6
Utilizat pentru recuperarea căldurii

Module de comunicare
Oricare dintre următoarele module poate fi conectat direct în partea stângă a controlerului principal pentru a permite
funcţionarea unei interfeţe BAS sau o altă interfaţă de la distanţă.
Modul

Utilizare

BacNet/IP
Lon

Opţional
Opţional
Opţional
Opţional

Modbus
BACnet/MSTP
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Secvența de operare
Figura 4, Secvența de operare a unității (consultați Fig. 9 pentru secvența de operare a circuitului)

AWS Chiller Sequence of Operation in Cool Mode
Unit power up

Unit in Off state

No

Is unit enabled?
Yes

Yes

The chiller may be disabled via the unit switch, the remote switch, the keypad
enable setting, or the BAS network. In addition, the chiller will be disabled if all
circuits are disabled, or if there is a unit alarm. If the chiller is disabled, the unit
status display will reflect this and also show why it is disabled.
If the unit switch is off, the unit status will be Off:Unit Switch. If the chiller is
disabled due to network command, the unit status will be Off:BAS Disable. When
the remote switch is open, the unit status will be Off:Remote Switch. When a unit
alarm is active, the unit status will be Off:Unit Alarm. In cases where no circuits
are enabled, the unit status will be Off:All Cir Disabled. If the unit is disabled via
the Chiller Enable set point, the unit status will be Off:Keypad Disable.
Low ambient lockout will prevent the chiller from starting even if it is otherwise
enabled. When this lockout is active, the unit status will be Off:Low OAT Lock.

Is low ambient lockout
active?

No

If the chiller is enabled, then the unit will be in the Auto state and the evaporator
water pump output will be activated.

Evaporator pump output on

No

The chiller will then wait for the flow switch to close, during which time the unit
status will be Auto:Wait for flow.

Is flow present?

Yes

After establishing flow, the chiller will wait some time to allow the chilled water loop
to recirculate for an accurate reading of the leaving water temperature. The unit
status during this time is Auto:Evap Recirc.

Wait for chilled water loop to
recirculate.

Keep pump output on while
chiller is enabled and either
running or ready to run.

No

Is there enough load to
start chiller?

The chiller is now ready to start if enough load is present. If the LWT is not higher
than the Active Setpoint plus the Start Up Delta T, the unit status will be Auto:Wait
for load.
If the LWT is higher than the Active Setpoint plus the Start Up Delta T, the unit
status will be Auto. A circuit can start at this time.

Yes
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Yes

The first circuit to start is generally the available circuit with the least number of
starts. This circuit will go through its start sequence at this point.

Start first circuit.

The first circuit will be loaded and unloaded as needed in an attempt to satisfy the
load by controlling LWT to the Active Setpoint.

Load/unload as needed to
satisfy load.

No

Is more capacity
needed to satisfy load?
No

If a single circuit is not enough to satisfy the load, additional circuits will need to be
started. An additional circuit will be started when all running compressors are
loaded to a specific capacity and the LWT is higher than the Active Setpoint plus
the Stage Up Delta T.

Yes

*

A minimum time must pass between the starting of circuits. The time remaining
can be viewed on the HMI if the minimum password level is active.

Has the stage up time
delay expired?

The second circuit will go through its start sequence at this point.

Yes

*

Note that a third circuit can be started if available. The two preceding conditions
must again be satisfied after starting the second circuit before starting the third
circuit.

Start next circuit.

All running circuits will now be loaded/unloaded as needed to satisfy the load.
When possible, they will load balance so that running circuits are providing nearly
equal capacity.

Load/unload as needed to
satisfy load.

*

No

*

Can less circuits handle
the load?

As the load drops off, the circuits will unload accordingly. If the LWT drops below
the Active Setpoint minus the Stage Down Delta T, one circuit will shut off. If all
running circuits are unloaded below a minimum value, this can also result in one
circuit shutting off.
A minimum time must pass between the shutting down of circuits. The time
remaining can be viewed on the HMI if the minimum password level is active.

Yes
Shut
* down one circuit.

The next circuit to shut off is generally the one with the most run hours.

* Punctele evidențiate sunt luate în considerare numai în 2 sau 3 unități de circuite
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Figura 5, Secvența de funcționare a circuitului

AWS Sequence of Operation - Circuits

Unit power up

When the circuit is in the Off state the EXV is closed, compressor is off, and all fans
are off.

Circuit is in Off state

No

Is circuit is enabled to
start?
Yes

The circuit must be enabled before it can run. It may be disabled for several
reasons. When the circuit switch is off, the status will be Off:Circuit Switch.
If the BAS has disabled the circuit, the status will be Off:BAS Disable. If the circuit
has an active stop alarm then the status will be Off:Cir Alarm. If the circuit has
been disabled via the circuit mode set point, the status will be Off:Cir Mode
Disable.

Yes
No

A minimum time must pass between the previous start and stop of a compressor
and the next start. If this time has not passed, a cycle timer will be active and the
circuit status will be Off:Cycle Timer.

Are compressor cycle
timers active?

No

If the compressor is not ready due to refrigerant in the oil, the circuit cannot start.
The circuit status will be Off:Refr In Oil.

Is compressor oil sump
ready?

Yes

If the compressor is ready to start when needed, the circuit status will be
Off:Ready.

Circuit is ready to start

No

Is circuit commanded to
start?

Yes

When the circuit begins to run, the compressor will be started and the EXV, fans,
and other devices will be controlled as needed. The normal circuit status at this
time will be Run.

Run circuit

No

Is circuit commanded to
shut down?

Yes
Pumpdown circuit

When the circuit is commanded to shut down, a normal shut down of the circuit will
be performed. The circuit status during this time will be Run:Pumpdown. After
the shut down is completed, the circuit status will normally be Off:Cycle Timer
initially.

D–EOMAC00A04-14_02RO - 12/64

5

Operarea controlerului

5.1 MicroTech intrări/ieșiri
I/o pentru unitatea de control și pentru circuitele unu și doi se găsesc pe CP1.
Răcitorul poate fi echipat cu unul până la trei compresoare.
5.1.1
#
AI1
AI2
AI3
X1
X2
X4
5.1.2
#
X5
X6
X7
X8
5.1.3
#
DI1
DI2

Intrări analogice
Descriere
Vaporizatorul intră la temperatura apei
Evaporatorul părăsește temperatura apei
Evaporatorul #1 părăsește temperatura
apei(*)
Evaporatorul#2 părăsește temperatura
apei(*)
Temperatură ambiantă exterioară
LWT Reset

Sursa de semnal
NTC Termistor (10K@25°C)
NTC Termistor (10K@25°C)

intervalul așteptat
-50°C – 120°C
-50°C – 120°C

NTC Termistor (10K@25°C)

-50°C – 120°C

NTC Termistor (10K@25°C)

-50°C – 120°C

NTC Termistor (10K@25°C)
4-20 mA Curent

-50°C – 120°C
1-23 mA

Ieșiri analogice
Descriere
Ventilator VFD #1
Ventilator VFD #2
Ventilator VFD #3
Ventilator VFD #4

Semnal de ieșire
0-10VDC
0-10VDC
0-10VDC
0-10VDC

Interval
0 to 100% (Rezoluție în 1000 pași)
0 to 100% (Rezoluție în 1000 pași)
0 to 100% (Rezoluție în 1000 pași)
0 to 100% (Rezoluție în 1000 pași)

Intrări digitale
Descriere
Unitate PVM
Comutator debit vaporizator
Comutator pentru punctul de setare/modul
dublu

Semnalul
Vină
Nici un flux

Semnal pe
Nici o vină
Flux

Mod răcire

Mod gheață

DI4

Comutator la distanță

Conectarea de la distanţă

DI5
DI6

Comutator unitate
De oprire de urgență

Deconectarea de la
distanţă
Aparatul
Aparatul / Oprire rapidă

DI3

5.1.4

Unitate pe
Unitate pe

Ieșiri digitale

#
DO1

Descriere
Pompa de apă a evaporatorului

Ieșire oprită
Pompă oprită

DO2

Alarmă unitate

Alarma nu este activă

DO3
DO4

Etapa #1 a ventilatorului de circuit #1
Etapa #1 a ventilatorului de circuit #2

Ventilator oprit
Ventilator oprit

Ieșire pe
pompa pe
Alarmă activă (intermitent
= alarmă de circuit)
Ventilatorul pe
Ventilatorul pe

DO5
DO6
DO7
DO8
DO9
DO10

Etapa #1 a ventilatorului de circuit #3
Etapa #1 a ventilatorului de circuit #4
Etapa #2 a ventilatorului de circuit #1
Etapa #2 a ventilatorului de circuit #2
Etapa #2 a ventilatorului de circuit #3
Etapa #2 a ventilatorului de circuit #4

Ventilator oprit
Ventilator oprit
Ventilator oprit
Ventilator oprit
Ventilator oprit
Ventilator oprit

Ventilatorul pe
Ventilatorul pe
Ventilatorul pe
Ventilatorul pe
Ventilatorul pe
Ventilatorul pe
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5.2 Extensie I/O Compresor #1-#3
5.2.1

Intrări analogice

#
X1
X2

Descriere
Temperatura de descărcare
Presiune vaporizator

Sursa de semnal
NTC Termistor (10K@25°C)
Ratiometric (0,5-4,5 Vdc)

Intervalul așteptat
-50°C – 120°C
0 - 5 Vdc

X3
X4
X7

Presiunea uleiului
Presiune condensator
protecția motorului

Ratiometric (0,5-4,5 Vdc)
Ratiometric (0,5-4,5 Vdc)
PTC Termistor

0 - 5 Vdc
0 - 5 Vdc
n/a

5.2.2

Ieșiri analogice

#

Descriere

Semnal de ieșire

Interval

Nu este necesar
5.2.3
#
X6
DI1
5.2.4
5.2.4.1

Intrări digitale
Descriere
Problemă demaror
Comutator de înaltă presiune

Semnalul
Vină
Vină

Semnal pe
Nici o vină
Nici o vină

Ieșiri digitale
E:U. Configurație

#

Descriere

Ieșire oprită

Ieșire pe

DO1
DO2
DO3
DO4
DO5
DO6
X5
X8

Porniți compresorul
Economizor
Sarcina lamei care nu modulează
Injecție de lichid
Modularea sarcinii lamei
Modularea descărcării diapozitivului
Comutator de modulare “turbo”

Compresorul este oprit
Solenoid închis
Solenoid închis
Solenoid închis
Solenoid închis
Solenoid închis
Solenoid închis

Compresor pornit
Solenoid deschis
Solenoid deschis
Solenoid deschis
Solenoid deschis
Solenoid deschis
Solenoid deschis

Sursa de semnal
NTC Termistor (10K@25°C)

Intervalul așteptat
-50°C – 120°C

Semnal de ieșire

Interval

Semnalul
Vină

Semnal pe
nici o vină (opțional)

Ieșire oprită
Solenoid închis

Ieșire pe
Solenoid deschis (opțional)

Schimb

5.3 I/O EXV Circuit #1 - #3
5.3.1
#
X2
5.3.2

Intrări analogice
Descriere
Temperatura de aspirație
Ieșiri analogice

#
Descriere
Nu este necesar
5.3.3
#
DI1
5.3.4
#
DO1
5.3.5
#
M1+
M1M2+
M2-

Intrări digitale
Descriere
Comutator de joasă presiune (opțional)
Ieșiri digitale
Descriere
lichid (opțional)
Putere motor pas cu pas
Descriere
Bobina 1 motor pas cu pas EXV
Bobina 2 motor pas cu pas EXV
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Commentato [MC-I1]: Abbiamo applicato lo stile
Titolo 3.

5.4 Extensie I/O Circuit modul ventilator #1 & 2
5.4.1

Intrări digitale

#

Descriere

Ieșire oprită

Ieșire pe

DI1

PVM/GFP Circuit #1

Vină

Nici o vină

DI2

PVM/GFP Circuit #2

Vină

Nici o vină

5.4.2

Ieșiri digitale

#

Descriere

Ieșire oprită

Ieșire pe

DO1

Circuit #1 Treaptă ventilator #5

DO2

Circuit #1 Treaptă ventilator #6

Ventilator oprit
Ventilator oprit

Ventilatorul de pe
Ventilatorul de pe

DO3

Circuit #2 Treaptă ventilator #5

Ventilator oprit

Ventilatorul de pe

DO4

Circuit #2 Treaptă ventilator #6

Ventilator oprit

Ventilatorul de pe

5.5 Extensie I/O Circuit modul ventilator #3
5.5.1

Ieșiri digitale

#

Descriere

DO1

Circuit #3 Treaptă ventilator #5

Ieșire oprită
Ventilator oprit

Ieșire pe
Ventilatorul de pe

DO2

Circuit #3 Treaptă ventilator #6

Ventilator oprit

Ventilatorul de pe

5.6 Extensie I/O Alarmă și limitare unitate
5.6.1
#
X1
X2

5.6.2
#

Intrări analogice
Descriere
Recuperarea
căldurii
intră
în
temperatura apei
Recuperarea căldurii lăsând temperatura
apei

Sursa de semnal

intervalul așteptat

NTC Termistor (10K@25°C)

-50°C – 120°C

NTC Termistor (10K@25°C)

-50°C – 120°C

Semnal de ieșire

Interval

Semnalul
Recuperare căldură oprită

Semnal pe
Recuperare căldură activată

Ieșire oprită
Pompă oprită
Răcitor secundar oprit
Răcitor secundar oprit
Răcitor secundar oprit
Răcitor secundar oprit

Ieșire pe
Pompa pe
Răcitor secundar pornit
Răcitor secundar pornit
Răcitor secundar pornit
Răcitor secundar pornit

Ieșire analogică
Descriere

Nu este necesar
5.6.3
#
X3
5.6.4
#
DO1
DO2
DO3
DO4
DO5

Intrări digitale
Descriere
Activare mod recuperare căldur
Ieșiri digitale
Descriere
Pompă de recuperare căldură
Răcitor secundar #1
Răcitor secundar #2
Răcitor secundar #3
Răcitor secundar #4
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5.7 Valori prestabilite
În timpul opririi următorii parametri sunt memoraţi, sunt setaţi din fabrică la valoarea implicită şi pot fi reglaţi la orice
valoare din coloana Interval.
Accesul la citirea şi scrierea acestor valori de referinţă este definit prin specificaţia standard Global HMI (interfaţa ommaşină).

Descriere
Unitate
Locul de fabricaţie

Tabelul 1, valoarea de referinţă şi intervalul de valori de referinţă
Implicit
Interval
Ft/Lb
SI
Not Selected
Not Selected, Europe, USA

Activarea unităţii

OFF

OFF, ON

Tip unitate

Chiller

MCU, Chiller

Starea unităţii după pană de curent

OFF

OFF, ON

Sursa de control
Moduri disponibile

Local
Cool

LWT 1 răcire
LWT 2 răcire
Temperatură apă de ieşire pentru
recuperarea căldurii
Temperatura apei de ieşire în Modul
Îngheţare
Delta T la pornire
Delta T la oprire
T Delta treaptă sus (între
compresoare)
T Delta treaptă jos (între
compresoare)
Diferenţial recuperare căldură
Scădere maximă
Programator de recirculare în
evaporator
Controlul evaporatorului

44 F
44 F

7 °C
7 °C
45 °C

Local, Network
COOL
COOL/w GLYCOL
COOL/ICE w GLYCOL
ICE
TEST
Vezi secțiunea 5.7.1
Vezi secțiunea 5.7.1
De la 30 la60 °C

25 F

-4 °C

De la 20 la 38F / de la -8 la 4 °C

5 F
2.7 F
2 F

2,7 °C
1.5 °C
1 °C

De la 0 la 10 F / de la 0 la 5 °C
De la 0 la 3 F / de la 0 la 1,7 °C
De la 0 la 3 F / de la 0 la 1,7 °C

1 F

0,5 °C

De la 0 la 3 F / de la 0 la 1,7 °C

3.0 °C
1,7 °C/min

De la 2 la 5 °C
0.5-5.0 F /min / 0,3 to 2,7 °C/min
De la 0 la 300 seconds

Tip de resetare temperatură apă de
ieşire
Valoare resetată maximă
Temp. Delta T resetată la pornire
Pornire resetare OAT
Val. resetată max. a temp. ext. aer
Încărcare moderată
Limită capacitate de pornire
Rampă încărcare progresivă
Limita consumului
Limita de curent
Curent la 20 mA
Valoare de referinţă limită curent
Nr. de circuite
Temporizare Modul Îngheţare
Continuare pagina următoare
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3 F/min
30
#1 Only

#1 Only, #2 Only, Auto,
#1 Primary, #2 Primary
NONE, RETURN, 4-20mA, OAT

NONE
10 F
10 F
75 °F
60 °F
Off
40%
20 min
Off
Off
800 Amp
800 Amp
2
12

5 °C
5 °C
23.8 °C
15.5 °C

De la 0 la 20 F / de la 0 la 10 °C
De la 0 la 20 F / de la 0 la 10 °C
50°F – 85°F / 10.0 – 29.4°C
50°F – 85°F / 10.0 – 29.4°C
Off, On
20-100%
1-60 minutes
Off, On
Off, On
De la 0 la 2000 Amp = de la 4 la 20 mA
De la 0 la 2000 Amp
2-3-4
1-23 ore

Descriere
Unitate
Temporizator eliminare gheaţă
Comunicare SSS
PVM
Reducerea zgomotului
Ora de pornire a comenzii de reducere a nivelului de
zgomot
Ora de oprire a comenzii de reducere a nivelului de
zgomot
Compensare condensator de reducere a zgomotului
Protocol BAS
Număr de identificare
Rata Baud
Deviaţia senzorului pentru determinarea temp. apei de ieşire
Deviaţia senzorului pentru determinarea temp. apei de intrare
Deviaţia senzorului pentru determinarea temp. exterioare a
aerului

Implicit
Ft/Lb
No
No
Multi Point
Disabled
21:00

Interval

10.0 F
None
1
19200
0 °F
0 °F
0 °F

5 °C

Compresoare-global
Cronometru Start-Start
Cronometru Stop-Start
Presiune de evacuare
Limită de timp pentru evacuare
Punct treaptă jos sarcină uşoară
Punct treaptă sus încărcare
Temporizarea creşterii
Temporizare scădere
Anulare temporizare trepte
Nr. maxim de compresoare în funcţiune
Nr. secvenţă circ. 1
Nr. secvenţă circ. 2
Nr. secvenţă circ. 3
Numărul de impulsuri de la 10% până la 50%
Întârziere minimă încărcare supapă culisantă
Întârziere maximă încărcare supapă culisantă
Întârziere minimă descărcare supapă culisantă
Întârziere maximă descărcare supapă culisantă
Activare injectare lichidului
Electrovalve pentru conducta de lichid

Ft/Lb
20 min
5 min
14,3 PSI
120 sec
50%
50%
5 min
3 min
No
4
1
1
1
10
30 seconds
150 seconds
10 seconds
50 seconds
185 °F
No

SI

Limite alarme
Descărcarea presiunii joase de evaporare
Menţinerea presiunii joase de evaporare
Întârziere presiune ulei

23.2 PSI
27.5 PSI
30 sec

160 kPa
190 kPa

Descriere
Unitate
Diferenţa presiunii uleiului
Întârziere nivel scăzut al uleiului
Temperatură ridicată de evacuare.
Întârziere presiune înaltă de ridicare
Întârziere raport presiune joasă
Limită de timp pentru pornire
Îngheţarea apei în evaporator
Impermeabilizare debit evaporator
Timp de recirculare
Activare blocare funcţionare la temperaturi ambiante joase
Blocarea funcţionării la temperaturi joase ale mediului ambiant

Implicit
Ft/Lb
35 PSI
120 sec
230 F
5 sec
90 sec
60 sec
36 F
15 sec
3 min
Disable
55 F

SI
No,Yes
No, Yes
Single Point, Multi Point, None(SSS)
Disabled, Enabled
18:00 – 23:59

6:00

5:00 – 9:59

0 °C
0 °C
0 °C

100 kPa

85 °C

0.0 to 25.0 F
None, BACnet, LonWorks, Modbus
0-????
1200,2400,4800,9600,19200
De la -5.0 la 5.0 °C / de la -9.0 la 9.0 °F
De la -5.0 la 5.0 °C / de la -9.0 la 9.0 °F
De la -5.0 la 5.0 °C / de la -9.0 la 9.0 °F

15-60 minutes
3-20 minutes
De la 10 la 40 PSI / de la 70 la 280 kPa
De la 0 la 180 sec
De la 20 la 50%
De la 50 la 100%
De la 0 la 60 min
De la 3 la 30 min
No, Yes
1-4
1-4
1-4
1-4
De la 10 la 20
De la 10 la 60 seconds
De la 60 la 300 seconds
De la 5 la 20 seconds
De la 30 la 75 seconds
De la 75 lade 90 °C
No, Yes
Vezi secțiunea 5.7.1
Vezi secțiunea 5.7.1
10-180 sec
Interval

SI
250 kPa
110 °C

2,2 °C

12 °C

0-60 PSI / de la 0 la 415 kPa
De la 10 la 180 sec
De la 150 la 230 °F / de la 65 la 110 °C
De la 0 la 30 sec
30-300 sec
De la 20 la 180 sec
Vezi secțiunea 5.7.1
De la 5 la 15 sec
De la 1 la 10 min
Disable, Enable
Vezi secțiunea 5.7.1
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Următoarele puncte de referință există individual pentru fiecare circuit:
Descriere
Implicit
Interval
Ft/Lb
SI
Mod Circuit
Enable
Disable, enable, test
Dimensiune compresor
To be Verified
Activare recuperare căldură
Disable
Disable, enable
Economizor
Enable
Disable, enable
Controlul capacităţii
Auto
Auto, Manual
Capacitate manuală
See note 1 below
De la 0 la 100%
table
Temporizatoare ciclu aduse la zero
No
No, yes
Comanda valvei de expansiune electronică
Auto
Auto, manual
Poziţia supapei de expansiune electronică
See note 2 below
De la 0% la 100%
table
ETS50, ETS100, ETS250, ETS400, E2VA, E2VP, E4V, E6V, E7V,
Model EXV
Danfoss ETS250
SER, SEI25, Sex50-250, CUSTOM
Verificarea băii de ulei
Enable
Enable, Disable
Reducere de presiune de funcţionare
No
No,Yes
Deviaţia presiunii evaporatorului
0PSI
0kPa
De la -14.5 la 14.5 PSI /de la -100 la 100 kPa
Deviaţia presiunii condensatorului
0PSI
0kPa
De la -14.5 la 14.5 PSI /de la -100 la 100 kPa
Abaterea presiunii uleiului
0PSI
0kPa
De la -14.5 la 14.5 PSI /de la -100 la 100 kPa
Deviaţia temp. de aspiraţie
0°F
0°C
De la -5.0 la 5.0 deg
Abatere temp. de evacuare
0°F
0°C
De la -5.0 la 5.0 deg
Ventilatoare
Activare transmisie cu frecvenţă variabilă
ventilator
Număr ventilatoare
Val. min. ţintă temp. de saturaţie condensator
Val. max. ţintă temp. de saturaţie condensator
Val. min. ţintă temp. de saturaţie condensator
recuperare căldură
Val. max. ţintă temp. de saturaţie condensator
recuperare căldură
Bandă de insensibilitate a ventilatorului la
treapta următoare 0
Bandă de insensibilitate a ventilatorului la
treapta următoare 1
Bandă de insensibilitate a ventilatorului la
treapta următoare 2
Bandă de insensibilitate a ventilatorului la
treapta următoare 3
Bandă de insensibilitate a ventilatorului la
treapta următoare 4
Bandă de insensibilitate a ventilatorului la
treapta următoare 5
Bandă de insensibilitate a ventilatorului la
treapta anterioară 2
Bandă de insensibilitate a ventilatorului la
treapta anterioară 3
Bandă de insensibilitate a ventilatorului la
treapta anterioară 4
Bandă de insensibilitate a ventilatorului la
treapta anterioară 5
Bandă de insensibilitate a ventilatorului la
treapta anterioară 6
Viteza maximă a transmisiei cu frecvenţă
variabilă
Viteza minimă a transmisiei cu frecvenţă
variabilă

On
5
90 °F
110 °F

Off, On

S
S
S
S
S
S
S
S
M
M
M
M

50°C

/ de la 44 la 58 °C

M

56°C

/ de la 44 la 58 °C

M

5 °F

2.5 °C

8 °F

4 °C

10 °F

5 °C

8 °F

4 °C

8 °F

4 °C

8 °F

4 °C

7 °F

3.5 °C

6 °F

3 °C

5 °F

2.5 °C

5 °F

2.5 °C

1-20 oF / 1-10 °C
1-20 oF / 1-10 °C
1-20 oF / 1-10 °C
1-20 oF / 1-10 °C
1-20 oF / 1-10 °C
1-20 oF / 1-10 °C
1-25 oF / 1-13 °C
1-25 oF / 1-13 °C
1-25 oF / 1-13 °C
1-25 oF / 1-13 °C
1-25 oF / 1-13 °C
De la 90 la 110%
De la 20 la 60%

Nota 1 – această valoare va urma capacitatea reală în timp ce controlul capacității = automat.
Nota 2 – această valoare va urma poziția reală EXV în timp ce EXV Control = Auto.

D–EOMAC00A04-14_02RO - 18/64

M
S
S

De la 5 la 12
80.0-110.0 oF / de la 26.0 la 43.0 °C
90.0-120.0 oF / de la 32.0 la 50 °C

2.5 °C

25%

S
M
S
M
S
S

32°C
43°C

5 °F

100%

PW

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

5.7.1

Intervale cu auto-ajustare

Unele setări prezintă intervale de reglare diferite care au la bază alte setări.
Temperatură apă de ieşire 1 răcire şi temperatură apă de ieşire 2 răcire
Selectarea Modului Disponibil
Interval sist. imp.
Fără glicol
De la 40 la 60oF
Cu glicol
De la 25 la 60oF
Cu opţiunea temp. înaltă apă ieşire
De la 40 la 77oF
Îngheţarea apei în evaporator
Selectarea Modului Disponibil
Interval sist. imp.
Fără glicol
De la 36 la 42oF
Cu glicol
De la 0 la 42oF
Presiunea scăzută din evaporator - Rezistenţă
Selectarea Modului Disponibil
Interval sist. imp.
Fără glicol
De la 28 la 45 PSIG
Cu glicol
De la 0 la 45 PSIG
Presiunea scăzută din evaporator - Descărcare
Selectarea Modului Disponibil
Interval sist. imp.
Fără glicol
De la 26 la 45 Psig
Cu glicol
De la d0 la 45 Psig
Blocarea funcţionării la temperaturi joase ale mediului ambiant
Ventilator cu transmisie cu frecvenţă variabilă
Interval sist. imp.
= nu pentru toate circuitele
De la 35 la 60oF
= da pentru orice circuit
De la -10 la 60oF
5.7.2

Interval SI
De la 4 la 15,5°C
De la -4 la 15,5°C
De la 4 la 25.0°C
Interval SI
De la 2 la 6 °C
De la -18 la 6 °C
Interval SI
De la 195 la 310 kPa
De la 0 la 310 kPa
Interval SI
De la 180 la 310 kPa
De la 0 la 410 kPa
Interval SI
De la 2 la 15,5°C
De la -23 la 15,5°C

Valori implicite dinamice

Benzile de insensibilitate pentru treptele ventilatorului au valori implicite diferite pe baza valorii de referinţă a transmisiei
cu frecvenţă variabilă. Când se modifică valoarea de referinţă pentru activarea transmisiei cu frecvenţă variabilă, se încarcă
un set de valori implicite pentru benzile de insensibilitate pentru treptele ventilatorului, după cum urmează:
Valoarea prestabilită
Bandă de insensibilitate treapta 0 pornită
Bandă de insensibilitate treapta 1 pornită
Bandă de insensibilitate treapta 2 pornită
Bandă de insensibilitate treapta 3 pornită
Bandă de insensibilitate treapta 4 pornită
Bandă de insensibilitate treapta 5 pornită

Implicit
cu
transmisie
frecvenţă variabilă (°C)
2.5
2.5
4
5
4
4

Bandă de insensibilitate treapta 2 oprită
Bandă de insensibilitate treapta 3 oprită
Bandă de insensibilitate treapta 4 oprită
Bandă de insensibilitate treapta 5 oprită
Bandă de insensibilitate treapta 6 oprită

4
3.5
3
2.5
2.5

cu

Implicit fără transmisie cu frecvenţă
variabilă (°C)
4
5
5.5
6
6.5
6.5
10
8
5.5
4
4
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Funcţiile unităţii

6

6.1 Calcule
6.1.1
Variaţia temperaturii apei de ieşire
Variaţia temperaturii apei de ieşire se calculează astfel încât variaţia respectivă să reprezinte temperatura de apă de ieşire
într-o perioadă de timp de un minut, cu cel puţin cinci eşantioane pe minut.
6.1.2
Rată de scădere
Valoarea variaţiei calculată mai sus va fi o valoare negativă pe măsură ce temperatura apei începe să scadă. Pentru
utilizarea în anumite funcţii de control, variaţia negativă este convertită la o valoare pozitivă prin înmulţirea cu -1.
6.2 Tip unitate
O unitate poate fi configurată ca răcitor sau MCU (unitate de motocondensare). Atunci când unitatea este configurată ca
MCU, logica de control EXV şi toate variabilele şi alarmele aferente sunt dezactivate,
6.3 Activarea unităţii
Activarea şi dezactivarea comenzii de pornire se realizează utilizând valorile de referinţă şi intrările stabilite pentru răcitor.
Întrerupătorul unităţii, intrarea întrerupătorului de comandă la distanţă, precum şi valoarea de referinţă pentru activarea
unităţii trebuie să fie în starea pornit pentru a permite activarea unităţii când sursa de control este setată pe opţiunea
„local”. Acelaşi lucru este valabil şi în cazul în care sursa de control este setată pe opţiunea „reţea”, cu condiţia ca
solicitarea BAS să fie pornită.
Unitatea este activată conform tabelului următor.
OBSERVAŢIE: Litera „x“ indică faptul că valoarea respectivă nu este luată în considerare.
Întrerupătorul
unităţii

Valoarea de
referinţă a sursei de
control

Intrare pentru întrerupător
pentru comandă la
distanţă

Valori de
referinţă activare
unitate

Solicitare
BAS

Activarea
unităţii

Off
x
x
Pe

x
x
x
Local

x
x
Off
Pe

x
Off
x
Pe

x
x
x
x

Off
Off
Off
Pe

X

Reţea

x

x

Off

Off

Pe

Reţea

Pe

Pe

Pe

Pe

Toate metodele de dezactivare a răcitorului discutate în această secţiune vor cauza o oprire normală (reducere presiune)
a oricăror circuite în funcţiune.
Când controlerul este pornit, valoarea de referinţă de activare a unităţii va fi iniţializată la „oprit” dacă valoarea de referinţă
pentru starea unităţii după pana de curent este setată la „oprit”.
6.4 Selectarea modului de funcţionare al unităţii
Modul de funcţionare al unităţii este determinat de valorile de referinţă şi de intrările către răcitor. Valoarea de referinţă a
modurilor disponibile determină modurile de operare care pot fi utilizate. De asemenea, această valoare de referinţă
determină dacă unitatea este configurată pentru utilizarea pe bază de glicol. Valoarea de referinţă a sursei de control
determină de unde va veni o comandă de schimbare a modurilor. O intrare digitală comută între modul răcire şi modul
îngheţare dacă sunt disponibile şi sursa de control este setată la „local”. Solicitarea modului BAS comută între modul răcire
şi modul îngheţare dacă sunt disponibile şi sursa de control este setată la „reţea”.
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Valoarea de referinţă a modurilor disponibile trebuie modificată numai când comutatorul unităţii este oprit. Acest lucru este
necesar pentru a evita schimbarea accidentală a modurilor de operare în timpul funcţionării răcitorului.
Modurile de funcţionare ale unităţii sunt setate conform tabelului de mai jos.
OBSERVAŢIE: Litera „x“ indică faptul că valoarea respectivă nu este luată în considerare.

Valoarea de referinţă
a sursei de control

Intrare Mod de
Funcţionare

Solicitare BAS

x
x

x
x

x
x

Local

Off

x

Local

Pe

x

Reţea

x

Răcire

Reţea

x

Îingheţare

x
x

x
x

x
x

Valoare de referinţă
pentru modurile de
funcţionare disponibile

Răcire
Răcire cu glicol
Răcire / Îingheţare
glicol
Răcire / Îingheţare
glicol
Răcire / Îingheţare
glicol
Răcire / Îingheţare
glicol
Îingheţare cu glicol
Test

Modul de funcţionare a
unităţii

Răcire
Răcire
cu
cu
cu
cu

Răcire
Îingheţare
Răcire
Îingheţare
Îingheţare
Test

6.4.1
Configuraţie cu glicol
Dacă valoarea de referinţă pentru modurile disponibile este setată la o opţiune „cu glicol”, va fi activată funcţionarea pe
bază de glicol a unităţii. Funcţionarea cu glicol trebuie dezactivată numai când valoarea de referinţă pentru modurile
disponibile este setată la Răcire.
6.5 Stările de control ale unităţii
Unitatea se va afla întotdeauna în una din cele trei stări:
•
Off (oprită) – Unitatea nu este activată pentru funcţionare.
•
Auto (automat) – Unitatea este activată pentru funcţionare.
•
În starea evacuare – Unitatea se închide în condiţii normale.
Unitatea va fi în starea de oprire dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
•
Este activată o alarmă de resetare manuală pe unitate
•
Nu există niciun circuit disponibil pentru pornire (circuitele nu pot porni nici după expirarea temporizatoarelor de
ciclu)
•
Modul unităţii este setat la îngheţare, toate circuitele sunt oprite şi este activă întârzierea modului îngheţare
Unitatea va fi în starea Auto dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
•
Unitatea este activată cu ajutorul setărilor şi comutatoarelor
•
Dacă unitatea este setată la modul îngheţare şi temporizatorul pentru îngheţare a expirat
•
Nu există nicio alarmă activă de resetare manuală pe unitate
•
Cel puţin un circuit este activat şi este disponibil pentru pornire
•
Blocarea temperaturii externe ambiante nu este activă
Unitatea va fi în starea de reducere a presiunii până când toate compresoarele care funcţionează termină reducerea
presiunii, dacă este îndeplinită oricare dintre următoarele condiţii:
•
Unitatea este dezactivată cu ajutorul setărilor şi/sau intrărilor din secţiunea 6.2
•
Este declanşată blocarea din cauza temperaturii ambiante externe scăzute
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6.6 Stare unitate
Starea afişată a unităţii este determinată de condiţiile descrise în tabelul de mai jos:
Enum
0
1

Stare
Auto
Off:Ice Mode Timer

2

Off:OAT Lockout

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Off:All Cir Disabled
Off:Emergency Stop
Off:Unit Alarm
Off:Keypad Disable
Off:Remote Switch
Off:BAS Disable
Off:Unit Switch
Off:Test Mode
Auto:Noise Reduction

12

Auto:Wait for load

13

Auto:Evap Recirc

14

Auto:Wait for flow

15
16
17
18

Auto:Pumpdown
Auto:Max Pulldown
Auto:Unit Cap Limit
Auto:Current Limit

Condiţii
Stare unitate = automat
Stare unitate = oprită, mod unitate = îngheţare şi întârziere îngheţare = activă
Stare unitate = oprită şi este activă blocarea din cauza temperaturii ambiante
externe scăzute
Stare unitate = oprită şi niciun compresor disponibil
Stare unitate = oprită şi intrarea de oprire de urgenţă este deschisă
Stare unitate = oprită şi alarmă unitate activă
Stare unitate = oprită şi valoare de referinţă Activare unitate = Dezactivare
Stare unitate = oprită şi comutatorul de la distanţă este deschis
Starea unitate = oprită, sursa de control = reţea şi activarea BAS = fals
Stare unitate = oprită şi comutator unitate = Dezactivare
Stare unitate = oprită şi mod unitate = Testare
Stare unitate = Auto şi Reducerea zgomotului este activă
Stare unitate = Auto, nu funcţionează niciun circuit şi temperatură apei de
ieşire este mai mică decât valoarea de referinţă activă + valoarea delta de
pornire
Stare unitate = Auto şi stare evaporator = Pornire
Stare unitate = Auto, stare evaporator = Pornire şi comutatorul de debit este
deschis
Stare unitate = evacuare
Stare unitate = Auto, viteza maximă de reducere a fost atinsă sau depăşită
Stare unitate = automat, limita capacităţii unităţii a fost atinsă sau depăşită
Stare unitate = Auto, limita curentă a unităţii a fost atinsă sau depăşită

6.7 Întârziere pornire mod îngheţare
Un temporizator reglabil pentru pornirea în modul Îngheţare va reduce frecvenţa cu care răcitorul va putea porni în modul
Îngheţare. Temporizatorul porneşte în momentul în care porneşte primul compresor în timp ce unitatea funcţionează în
modul Îngheţare. Atât timp cât temporizatorul este activ, agregatul de răcire nu poate reporni în modul Îngheţare. Durata
de temporizare poate fi reglată de către utilizator.
Temporizatorul pentru pornire în modul Îngheţare poate fi resetat manual pentru a determina o repornire forţată î n modul
Îngheţare. Este disponibilă o valoare de referinţă pentru anularea întârzierii modului îngheţare. În plus, recircularea
curentului către controler va anula temporizatorul pentru întârzierea modului Îngheţare.
6.8 Comanda pompelor evaporatorului
Sistemul de control al pompei evaporatorului are trei moduri de funcţionare:
•
Off - Nici o pompă nu este pornită.
•
Start – Pompele sunt pornite, apa este recirculată.
•
Run – Pompa este pornită, apa a fost recirculată şi circuitele pot porni dacă este necesar.
Această stare de control este Oprită când se îndeplinesc toate condiţiile următoare:
•
Unitatea se află în starea Off (oprit)
•
Temperatura apei de ieşire este mai mare decât valoarea de referinţă pentru îngheţarea în evaporator sau
comanda de semnalizare a avariei senzorului de detectare a temperaturii apei de ieşire este activă
•
Temperatura apei de intrare este mai mare decât valoarea de referinţă pentru îngheţarea în evaporator sau
este activă o avarie la senzorul de temperatură a apei de intrare
Starea de control este Pornire când este îndeplinită oricare dintre următoarele condiţii:
•
Unitatea se află în starea Auto
•
Temperatura apei de ieşire este mai mică decât valoarea de referinţă pentru îngheţarea în evaporator minus
0,6°C şi nu este activă nicio avarie la senzorul de temperatură de apă de ieşire
•
Temperatura apei de intrare este mai mică decât valoarea de referinţă pentru îngheţarea în evaporator minus
0,6°C şi nu este activă nicio avarie la senzorul de temperatură de apă de intrare
Starea de control este Funcţionare când intrarea comutatorului de debit a fost închisă pentru o perioadă mai mare decât
valoarea de referinţă pentru Recirculare evaporator.
6.8.1
Selectarea pompelor
Debitul pompelor utilizate va fi determinat de valoarea de referinţă pentru controlul pompelor evaporatorului. Această
setare permite următoarele configuraţii:
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•
•
•
•
•

#1 only – Pompa 1 este întotdeauna folosită
#2 only – Pompa 2 este întotdeauna folosită
Auto – pompa principală este pompa cu cele mai puţine ore de funcţionare, cealaltă este folosită ca pompă de
rezervă
#1 Primary – Pompa 1 este utilizată la capacitate normală, pompa 2 este de rezervă
#2 Primary – Pompa 2 este utilizată la capacitate normală, pompa 1 este de rezervă

6.8.2
Comutarea între pompa principală şi pompa în stare de aşteptare
Pompa desemnată ca pompă principală va porni prima.
Dacă starea evaporatorului este Pornire pentru o perioadă de timp mai mare decât timpul de răspuns excesiv de recirculare
şi nu există debit, atunci pompa principală se va opri şi va porni pompa în stare de aşteptare.
Când evaporatorul se află în stare de funcţionare, dacă debitul pierdut este mai mare decât jumătate din timpul de răspuns
excesiv pentru impermeabilizarea debitului, pompa principală se va opri şi va porni pompa în stare de aşteptare.
O dată ce pompa în stare de aşteptare a pornit, se vor activa sistemele logice de avertizare asupra pierderii de debit în
cazul în care nu se poate stabili debitul în starea de pornire a evaporatorului sau în care se pierde debit în starea de
funcţionare a evaporatorului.
6.8.3
Comanda Auto
În cazul în care selectaţi comanda auto a pompei, sistemul logic în cazul pompelor principală şi în aşteptare de mai sus
se utilizează în continuare.
Când evaporatorul nu se află în stare de funcţionare, se vor compara orele de funcţionare ale pompelor. Pompa cu cele
mai puţine ore de funcţionare va fi desemnată pompa principală de această dată.
6.9 Reducerea zgomotului
Reducerea zgomotului este activată numai dacă valoarea de referinţă pentru reducerea zgomotului este activată.
Reducerea zgomotului funcţionează atunci când este activată cu ajutorul valorii de referinţă, modul unităţii este setat la
Răcire, iar ora ceasului controlerului unităţii este între ora de începere şi ora de terminare a Reducerii zgomotului.
Când comanda de reducere a nivelului de zgomot este activă, se aplică Resetarea la valoarea de referinţă a temperaturii
apei de ieşire în modul Răcire. Totuşi, dacă selectaţi orice tip de resetare, respectiva resetare va fi folosită în continuare
şi nu resetarea maximă. Cantitatea ţintă de lichid de saturaţie din condensator pentru fiecare circuit va fi deviată de
abaterea nivelului ţintă de reducere a zgomotului din condensator.
6.10 Temperatura ţintă a apei de ieşire
6.10.1 LWT Target
Temperatura ţintă a apei la ieşire variază în funcţie de setări şi intrări.
Temperatura ţintă de bază a apei la ieşire este selectată precum urmează:
Valoarea de referinţă a
sursei de control

Intrare Mod de
Funcţionare

Solicitare BAS

Local
Local

OFF
ON

X
X

Valoare de referinţă pentru
modurile de funcţionare
disponibile
RĂCIRE
RĂCIRE

Reţea

X

X

RĂCIRE

Local
Local

OFF
ON

X
X

RĂCIRE cu GLICOL
RĂCIRE cu GLICOL

Reţea

X

X

RĂCIRE cu GLICOL

Local

OFF

x

Local

ON

x

Reţea

x

RĂCIRE

RĂCIRE ÎNGHEŢARE cu GLICOL

Reţea

x

ÎNGHEŢARE

RĂCIRE / ÎNGHEŢARE cu
GLICOL

Local

x

x

ÎNGHEŢARE cu GLICOL

Reţea

x

x

ÎNGHEŢARE cu GLICOL

Temperatura ţintă de bază a apei de
ieşire
Valoare de referinţă pentru Răcire 1
Valoare de referinţă pentru Răcire 2
Valoare de referinţă pentru Răcire
BAS
Valoare de referinţă pentru Răcire 1
Valoare de referinţă pentru Răcire 2
Valoare de referinţă pentru Răcire
BAS

RĂCIRE / ÎNGHEŢARE cu
GLICOL
RĂCIRE / ÎNGHEŢARE cu
GLICOL

Valoare de referinţă pentru Răcire 1
Valoare de referinţă pentru modul
Îngheţare
Valoare de referinţă pentru Răcire
BAS
Valoare de referinţă pentru modul
Îngheţare BAS
Valoare de referinţă pentru modul
Îngheţare
Valoare de referinţă pentru modul
Îngheţare BAS
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6.10.2 Resetarea temperaturii apei de ieşire (LWT)
Temperatura ţintă de bază a apei de ieşire poate fi resetată dacă unitatea se află în modul de funcţionare Răcire şi este
prevăzută resetarea temperaturii apei la ieşire prin valoarea de referinţă.
Atunci când valoarea de resetare creşte, ţinta activă a temperaturii apei de ieşire se modifică cu o rată de 0,1 °C la fiecare
10 secunde. Când valoarea resetată activă scade, temperatura ţintă activă a apei de ieşire este modificată dintr-odată.
După aplicarea resetării, temperatura ţintă a apei de ieşire nu poate depăşi valoarea de 15,56°C (60°F).
(dacă nu există opţiunea Temperatură înaltă apă de ieşire evaporator).
6.10.2.1 Tip resetare - Fără
Variabila activă a apei de ieşire este setată la o valoare egală cu valoarea de referinţă curente a temperaturii apei de ieşire.
6.10.2.2 Tip resetare – retur
Variabila activă a apei de ieşire este reglată de temperatura apei de retur.

Return Reset
LWT set Point+Max Reset
(54)

Active
LWT
(oF)

Max Reset
(10)
LWT Set Point
(44)
0

Start Reset Delta T

Evap Delta T (oF)
Valoarea de referinţă activă se resetează utilizând următorii parametri:
1. Valoarea de referinţă a temperaturii apei de ieşire pentru Răcire
2. Valoare de referinţă Resetare max.
3. Valoare de referinţă pornire resetare temp. Delta T
4. Delta T la nivelul evaporatorului
Resetarea variază de la 0 la valoarea de referinţă Resetare max. deoarece temperatura apei de intrare din evaporator temperatura apei de ieşire (temp. Delta evap.) variază de la valoarea de referinţă Temp. Delta de pornire a resetării la 0.
6.10.3 Resetare 4-20mA
Variabila activă a apei de ieşire este reglată de intrarea analogică a valorii resetate între 4 - 20mA.
Parametri utilizaţi:
1. Valoarea de referinţă a temperaturii apei de ieşire pentru Răcire
2. Valoare de referinţă Resetare max.
3. Semnal de resetare temperatură apă de ieşire
Valoarea de resetare este 0° dacă semnalul de resetare este mai mic sau egal cu 4 mA. Resetarea este egală cu valoarea
de referinţă T. Delta resetare max. dacă semnalul de resetare este egal sau mai mare de 20 mA. Valoarea resetată variază
liniar între aceste două limite dacă semnalul de resetare rămâne între 4 mA şi 20 mA. În continuare este prezentată
funcţionarea resetării 4-20 în modul Răcire.

4-20 mA Reset - Cool Mode
(54)

Active
LWT
(oF)

Max Reset
(10)

Cool LWT Set
Point (44)
0

4

20

Reset Signal (mA)
6.10.4 Resetare temperatură externă scăzută (OAT)
Variabila activă a apei de ieşire este reglată de temperatura externă scăzută.
Parametri utilizaţi:
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1.
2.
3.

Valoarea de referinţă a temperaturii apei de ieşire pentru Răcire
Valoare de referinţă Resetare max.
OAT

Resetarea este 0 dacă temperatura ambiantă exterioară este mai mare decât valoarea de referinţă a temperaturii ambiante
externe pentru pornirea resetării. De la valoarea de referinţă a temperaturii ambiante externe pentru pornirea resetării până
la temperatura ambiantă externe maximă pentru resetare, resetarea variază liniar de la „fără resetare” până la resetare
maximă la valoarea de referinţă a temperaturii ambiante externe maxime pentru pornirea resetării. La temperaturi ambiante
mai mici decât valoarea de referinţă a temperaturii ambiante externe maxime pentru pornirea resetării, resetarea este
egală cu valoarea de referinţă Resetare maximă.

OAT Reset
Cool LWT+Max Reset
(54)

Active
LWT
(oF)

Max Reset
(10)
Cool LWT Set-Point
(44)
60

OAT (oF)

75

6.11 Controlul capacităţii unităţii
Controlul capacităţii unităţii se va efectua conform indicaţiilor prezentate în această secţiune.
6.11.1 Funcţionarea compresoarelor în modul Răcire
Primul compresor al unităţii porneşte în momentul în care temperatura apei de ieşire din evaporator este mai mare decât
ţinta plus valoarea de referinţă pentru temperatura Delta de pornire.
Este pornit un compresor suplimentar atunci când temperatura apei de ieşire din evaporator este mai mare decât ţinta plus
valoarea de referinţă Delta T pentru creşterea treptei.
În cazul în care funcţionează mai multe compresoare, unul se va opri dacă temperatura apei de ieşire din evaporator este
mai mică decât ţinta minus valoarea de referinţă a temp. Delta pentru reducerea treptei.
Ultimul compresor pornit se va opri atunci când temperatura apei de ieşire din evaporator este mai mică decât ţinta minus
valoarea de referinţă a temp. Delta de oprire.
6.11.1.1 Temporizarea creşterii
Va trece o perioadă minimă de timp între pornirea compresoarelor, care este definită de valoarea de referinţă pentru
întârzierea creşterii treptei. Această temporizare se va aplica doar în cazul în care cel puţin un compresor funcţionează. În
cazul în care primul compresor porneşte şi în scurt timp se opreşte din cauza unei alarme, va porni un alt compresor fără
ca respectivă perioadă minimă de timp să treacă.
6.11.1.2 Sarcină necesară pentru creşterea treptei
Nu va fi pornit un compresor suplimentar înainte ca toate compresoarele în funcţiune să fie la o capacitate mai mare decât
valoarea de referinţă pentru creşterea treptei de sarcină sau va funcţiona într-o stare limitată.
6.11.1.3 Reducere sarcină uşoară
Atunci când sunt în funcţiune mai multe compresoare, unul se va opri dacă toate compresoarele funcţionează la o
capacitate mai mică decât valoarea de referinţă pentru reducerea sarcinii şi temperatura apei de ieşire din evaporator este
mai mică decât valoarea ţintă plus valoarea de referinţă a temp. Delta pentru creşterea treptei. Ca rezultat al acestei logici,
va trece o perioadă minimă de timp între oprirea compresoarelor, care este definită de valoarea de referinţă pentru
întârzierea reducerii treptei.
6.11.1.4 Număr maxim de circuite în funcţiune
Dacă numărul de compresoare în funcţiune este egal cu valoarea de referinţă pentru Număr maxim de circuite în funcţiune,
nu va fi pornit nici un compresor suplimentar.
Atunci când sunt în funcţiune mai multe compresoare, unul se va opri dacă numărul de compresoare în funcţiune este mai
mare decât valoarea de referinţă pentru Număr maxim de circuite în funcţiune.
6.11.2 Funcţionarea compresoarelor în modul Îngheţare
Primul compresor porneşte în momentul în care temperatura apei de ieşire din evaporator este mai mare decât ţinta plus
valoarea de referinţă pentru temperatura Delta de pornire.
Când funcţionează cel puţin un compresor, celelalte compresoare vor porni numai când temperatura apei de ieşire din
evaporator este mai mare decât valoarea ţintă plus valoarea de referinţă pentru temp. Delta pentru creşterea treptei.
Toate compresoarele vor fi oprite atunci când temperatura apei de ieşire din evaporator este mai mică decât valoarea ţintă.
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6.11.2.1 Temporizarea creşterii
În acest mod de funcţionare, se utilizează temporizarea fixă a treptei următoare cu durata de 1 minut.
Atunci când funcţionează cel puţin un compresor, celelalte compresoare vor porni cât de curând posibil în funcţie de
întârzierea creşterii treptei.
6.11.3 Secvenţa de funcţionare
Această secţiune stabileşte care compresor este următorul care va porni sau se va opri. În general, compresoarele cu
mai puţine porniri vor porni în mod normal primele iar compresoarele cu mai multe ore de funcţionare se vor opri în mod
normal primele. Secvenţele de funcţionare ale compresoarelor pot fi determinate, de asemenea, printr-o secvenţă definită
de către un operator prin intermediul valorilor de referinţă.
6.11.3.1 Compresorul care urmează să pornească
Compresorul care urmează să pornească trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
Numărul de secvenţă cel mai mic dintre compresoarele disponibile pentru pornire
•
- dacă numerele de secvenţă sunt egale, trebuie să aibă cel mai mic număr de porniri
•
- dacă pornirile sunt egale, trebuie să aibă cele mai puţine ore de funcţionare
•
- dacă orele de funcţionare sunt egale, trebuie să fie compresorul cu cel mai mic număr
6.11.3.2 Compresorul care urmează să se oprească
Compresorul care urmează să se oprească trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
Numărul de secvenţă cel mai mic dintre compresoarele în funcţiune disponibile
•
- dacă numerele de secvenţă sunt egale, trebuie să aibă cel mai mare număr de ore de funcţionare
•
- dacă orele de funcţionare sunt egale, trebuie să fie compresorul cu cel mai mic număr
6.11.4 Capacitatea compresoarelor în modul Răcire
În modul Răcire, temperatura apei de răcire din evaporator este menţinută la 0,2°C faţă de valoarea ţintă în condiţii de
debit constant prin controlul capacităţii compresoarelor individuale.
Compresoarele sunt încărcate printr-o schemă în trepte fixe. Rata de ajustare a capacităţii este determinată de timpul
dintre schimbările de capacitate. Cu cât mai departe de valoarea ţintă, cu atât vor fi mai repede încărcate sau descărcate
compresoarele.
Logica estimează din timp pentru a evita depăşirile, astfel încât depăşirea să nu determine oprirea unităţii din cauza
scăderii temperaturii apei de ieşire din evaporator sub valoarea-ţintă minus valoarea de referinţă a temp. Delta de oprire
în timp ce mai există o sarcină cel puţin egală cu capacitatea minimă a unităţii.
Capacitatea compresoarelor este controlată astfel încât, atunci când este posibil, capacităţile lor să fie echilibrate.
Circuitele care funcţionează în modul de control manual al capacităţii sau care funcţionează cu evenimente active de
limitare a capacităţii nu sunt luate în considerare în logica de control al capacităţii.
Capacităţile compresorului sunt reglate pe rând, menţinând în acelaşi timp un dezechilibru de capacitate care să nu
depăşească 12,5%.
6.11.5 Secvenţă de încărcare/descărcare
Această secţiune stabileşte care este următorul compresor de încărcat sau descărcat.
6.11.5.1 Următorul de încărcat
Următorul compresor de încărcat îndeplineşte următoarele cerinţe:
Cea mai redusă capacitate dintre compresoarele în funcţiune care poate fi încărcată
•
în cazul în care capacităţile sunt egale, acesta trebuie să aibă cel mai mare număr de secvenţă dintre
compresoarele în funcţiune
•
dacă numerele de secvenţă sunt egale, trebuie să aibă cel mai mic număr de ore de funcţionare
•
dacă orele de funcţionare sunt egale, trebuie să aibă cele mai multe porniri
•
dacă pornirile sunt egale, trebuie să fie compresorul cu cel mai mare număr
6.11.5.2 Următorul de descărcat
Următorul compresor de descărcat trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
Cea mai mare capacitate dintre compresoarele în funcţiune
•
în cazul în care capacităţile sunt egale, acesta trebuie să aibă cel mai mic număr de secvenţă dintre
compresoarele în funcţiune
•
dacă numerele de secvenţă sunt egale, trebuie să aibă cel mai mare număr de ore de funcţionare
•
dacă orele de funcţionare sunt egale, trebuie să aibă cele mai puţine porniri
•
dacă pornirile sunt egale, trebuie să fie compresorul cu cel mai mic număr
6.11.6 Controlul capacităţii compresoarelor în modul Răcire
În modul Îngheţare, compresoarele în funcţiune sunt încărcate simultan la viteza maximă posibilă care permite funcţionarea
stabilă a circuitelor individuale.
6.12 Suprareglări ale capacităţii unităţii
Se pot utiliza limitele de capacitate ale unităţii pentru a limita capacitatea totală a unităţii numai în modul Răcire. Pot fi
active mai multe limite în acelaşi timp iar limita cea mai joasă este întotdeauna folosită în controlul capacităţii unităţii.
Încărcarea redusă, limita de solicitare şi limita de reţea trebuie să utilizeze banda de insensibilitate în jurul valorii efective
a limitei astfel încât creşterea capacităţii unităţii să nu fie permisă în intervalul acestei benzi de insensibilitate. În cazul în
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care capacitatea unităţii depăşeşte banda de insensibilitate, capacitatea este scăzută până la limitele benzii de
insensibilitate.
•
Pentru unităţile cu 2 circuite, banda de insensibilitate este de 7%.
•
Pentru unităţile cu 3 circuite, banda de insensibilitate este de 5%.
•
Pentru unităţile cu 4 circuite, banda de insensibilitate este de 4%.
6.12.1 Încărcare moderată
Încărcarea progresivă reprezintă o funcţie configurabilă folosită pentru mări capacitatea unităţii într-o perioadă dată de
timp. Valorile de referinţă care controlează această funcţie sunt:
•
Încărcarea progresivă – (ON/OFF)
•
Limita capacităţii de pornire – (Unitate %)
•
Mărirea încărcării graduale – (secunde)
Limita încărcării progresive a unităţii creşte liniar de la valoarea de referinţă a limitei capacităţii de pornire la 100% în
perioada de timp indicată de valoarea de referinţă a măririi încărcării progresive. În cazul în care opţiunea este dezactivată,
limita încărcării graduale este setată la 100%.
6.12.2 Limita consumului
Capacitatea maximă a unităţii poate fi limitată de un semnal între 4-20 mA la intrarea analogică a limitei de solicitare de la
controlerul unităţii. Această funcţie este activată doar dacă valoarea de referinţă a limitei de solicitare este setată pe starea
PORNITĂ.
Pe măsură ce semnalul variază de la 4 mA la 20 mA, capacitatea maximă a unităţii se modifică în trepte de 1% de la 0%
la 100%. Capacitatea unităţii va fi reglată în funcţie de necesitatea respectării acestei limite, cu excepţia faptului că ultimul
compresor în funcţiune nu poate fi oprit pentru a respecta o limită sub capacitatea minimă a unităţii.
6.12.3 Limita de reţea
Capacitatea maximă a unităţii poate fi limitată printr-un semnal de reţea. Această funcţie este activată doar dacă sursa de
comanda a unităţii este stată la „reţea”. Semnalul va fi recepţionat prin interfaţa BAS de pe controlerul unităţii.
Pe măsură ce semnalul variază de la 0% la 100%, capacitatea maximă a unităţii se modifică de la 0% la 100%. Capacitatea
unităţii va fi reglată în funcţie de necesitatea respectării acestei limite, cu excepţia faptului că ultimul compresor în funcţiune
nu poate fi oprit pentru a respecta o limită sub capacitatea minimă a unităţii.
6.12.4 Limita de curent
Controlul limitei de curent este activat numai când intrarea de activare a limitei de curent este închisă.
Curentul furnizat unităţii se calculează în baza intrării de 4-20 mA, care primeşte un semnal de la un dispozitiv extern. Se
presupune: curentul la 4 mA este 0, iar curentul la 20 mA este definit de o valoare de referinţă. Deoarece semnalul variază
de la 4 până la 20 mA, curentul calculat al unităţii variază liniar de la 0 amperi la o valoare de amperi definită de valoarea
de referinţă.
Limita de curent trebuie să utilizeze un interval neutru centrat în jurul valorii efective a limitei, astfel încât creşterea
capacităţii unităţii să nu fie permisă în acest interval neutru. În cazul în care curentul furnizat unităţii depăşeşte intervalul
neutru, capacitatea este scăzută până la limitele intervalului neutru. Intervalul neutru al limitei de curent trebuie să fie de
10% din limita de curent.
6.12.5 Rata maximă de scădere a temperaturii apei de ieşire
Rata maximă la care poate scădea temperatura apei la ieşire este limitată de valoarea de referinţă Rată maximă, numai
când temperatura apei de ieşire este mai mică de 60°F (15,5°C).
Dacă rata de scădere este prea mare, capacitatea unităţii este redusă până când rata este mai mică decât valoarea de
referinţă pentru Rata maximă de scădere.
6.12.6 Limita de capacitate pentru temperatură ridicată a apei
Dacă temperatura apei de ieşire din evaporator depăşeşte 18°C, sarcina compresorului va fi limitată la maximum 75%.
Compresoarele se vor descărca până la 75% sau mai puţin dacă funcţionează cu o sarcină mai mare de 75% atunci când
temperatura apei de ieşire depăşeşte limita. Această caracteristică este folosită pentru a menţine circuitul în funcţiune în
limita capacităţii bobinei condensatorului.
Se va utiliza bandă de insensibilitate plasată sub valoarea de referinţă limită pentru a creşte stabilitatea funcţiei. În caz ul
în care capacitatea se încadrează în bandă, încărcarea unităţii va fi inhibată.
6.13 Pe site-ul Daikin
Pagina Daikin on Site(DoS) poate fi accesată prin navigare în Meniul principal → View/Set Unit (Vizualizare/setare unitate)
→ Daikin On Site.
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Pentru a utiliza utilitarul DoS, clientul trebuie să comunice numărul de serie companiei Daikin şi să se aboneze la serviciul
DoS. Apoi, din această pagină, este posibil să:
•
Porniți / Opriți conectivitatea DoS
•
Verificați starea conexiunii la serviciul DoS
conform parametrilor indicați în tabelul de mai jos.
Parametru
Pornire în mod obişnuit
Starea obişnuită

Interval
Off
Pornire
IPErr
Conectat

Descriere
Opriți conexiunea la DoS
Porniți conexiunea la DoS
Conexiunea la DoS este oprită
Conexiunea la DoS nu poate fi stabilită
Conexiunea la DoS este stabilită și funcțională

6.14 Recuperarea căldurii
Când comutatorul de recuperare a căldurii este setat la Activare şi cel puţin un circuit are opţiunea de Recuperare a căldurii
activată, sunt iniţiate operaţiunile de recuperare a căldurii pe circuitele în funcţiune. Controlul va ajusta temperatura apei
de ieşire din schimbătorul de căldură pentru recuperarea căldurii la valoarea de referinţă (50°C). Când temperatura apei
de ieşire pentru recuperarea căldurii depăşeşte valoarea de referinţă cu un diferenţial (3°C), funcţia de recuperare este
dezactivată până când temperatura scade sub valoarea de referinţă.
Funcţia de recuperare a căldurii este dezactivată dacă temperatura apei de intrare din schimbătorul de căldură de
recuperare a căldurii este sub o valoare minimă admisă (25°C).
Există trei stări de recuperare a căldurii:
•
•
•

Oprit - operaţiile de recuperare a căldurii sunt oprite
Pornire: Apa de recuperare a căldurii este recirculată
Starea Funcţionare: Recuperarea căldurii este pornită

Recuperarea căldurii este în starea Oprit atunci când se îndeplineşte una dintre condiţiile următoare:
•
Comutatorul de recuperare a căldurii este setat la Dezactivare
•
Opţiunea de recuperare a căldurii nu este instalată pe cel puţin unul dintre circuitele disponibile
•
Temperatura apei de intrare pentru recuperarea căldurii este sub temperatura minimă admisă
•
Senzorul de temperatură a apei de intrare pentru recuperarea căldurii este în afara intervalului
•
Senzorul LWT de recuperare a căldurii este în afara intervalului
Recuperarea căldurii este în starea Pornire dacă sunt îndeplinite toate condiţiile următoare:
•
Opţiunea de recuperare a căldurii este instalată pe oricare dintre circuitele disponibile
•
Temperatura apei de intrare pentru recuperarea căldurii este peste temperatura minimă admisă
•
Senzorul de temperatură a apei de intrare pentru recuperarea căldurii se încadrează în interval
•
Senzorul LWT de recuperare a căldurii se încadrează în interval
•
Temperatura apei de ieşire pentru recuperarea căldurii este mai mare decât valoarea de referinţă + diferenţial
Recuperarea căldurii este în starea Funcţionare dacă sunt îndeplinite toate condiţiile următoare:
•
Opţiunea de recuperare a căldurii este instalată pe cel puţin unul dintre circuitele disponibile
•
Temperatura apei de intrare pentru recuperarea căldurii este peste temperatura minimă admisă
•
Senzorul de temperatură a apei de intrare pentru recuperarea căldurii se încadrează în interval
•
Senzorul LWT de recuperare a căldurii se încadrează în interval
•
Temperatura apei de ieşire pentru recuperarea căldurii este mai mică decât valoarea de referinţă,

6.15 Pompă pentru recuperarea de căldură
Există două stări de control ale pompei de recuperare a căldurii pentru controlul pompei de recuperare a căldurii:
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•
•

Oprit = pompă oprită.
Funcţionare – pompa este pornită.

Starea de control este setată la Oprit dacă sunt îndeplinite toate condiţiile de mai jos:
•
•
•

Recuperarea căldurii este oprită
Temperatura apei de intrare este mai mare decât valoarea de referinţă pentru Îngheţare evaporator şi nu există
este activă nicio avarie la senzorul de temperatură a apei de intrare pentru recuperarea căldurii
Temperatura apei de ieşire pentru recuperarea căldurii este mai mare decât valoarea de referinţă pentru
Îngheţare din evaporator şi nu există activă nicio avarie la senzorul de temperatură de apă de ieşire pentru
recuperarea căldurii

Starea de control este setată la Funcţionare când este îndeplinită oricare dintre următoarele condiţii
•
•
•

Starea de recuperare a căldurii este setată la Pornire sau Funcţionare
Temperatura apei de intrare pentru recuperarea căldurii este mai mică decât valoarea de referinţă pentru
Îngheţare din evaporator sau este activă o avarie la senzorul de temperatură a apei de intrare pentru
recuperarea căldurii
Temperatura apei de ieşire pentru recuperarea căldurii este mai mare decât valoarea de referinţă pentru
Îngheţare din evaporator sau există activă o avarie la senzorul de temperatură de apă de ieşire pentru
recuperarea căldurii

6.16 Repornire rapidă
Răcitorul poate activa secvenţă de repornire rapidă (opţională) ca răspuns la o întrerupere de alimentare cu curent electric.
Această opţiune permite unităţii să restabilească în mai puţin timp sarcina de dinaintea survenirii penei de curent, reducând
temporizatorul standard pentru ciclu.
Pentru a activa funcţia Repornire rapidă, clientul trebuie să seteze la Yes (Da) parametrul „Rapid restart” (Repornire rapidă)
de pe pagina Rapid Restart (Repornire rapidă) şi, dacă există, starea Comutare a opţiunii Repornire rapidă trebuie să fie
în poziţia de activare.
Funcţia este configurată în fabrică.
Pagina „Rapid restart” (Repornire rapidă) poate fi accesată prin navigare în Main Menu → View/Set Unit →
Rapid_Restart.

„State” (Starea) reprezintă starea actuală a opţiunii de repornire rapidă.
“Starea comutatorului de intrare” reprezintă starea comutatorului hardware, dacă există pe unitate.
Dacă starea opţiunii este „Dezactivată”, înseamnă că valoarea de referinţă pentru activarea HMI sau comutatorul de intrare
este oprit/ă sau ambele. Ar putea fi posibil, de asemenea, ca unitatea să nu fie bine configurată şi să conducă la
imposibilitatea de a activa opţiunea RR.
Repornirea rapidă este activată în următoarele condiţii:
•
Pana de curent persistă timp de până la 180 de secunde
•
Comutatorul unităţii şi cel al circuitului sunt PORNITE.
•
Nu există alarme aferente unităţii sau circuitului.
•
Unitatea funcţionează în modul de operare normal.
•
Valoarea de referinţă a Modului Circuit BMS este setată la Auto (automat) când sursa de control este Network
(Reţea).
•
Temperatura apei de intrare din evaporator nu este sub „valoare de referinţă temperatură apă de intrare
evaporator + T.D. creştere treaptă”.
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Opţiuni software

7

Pentru unităţile EWAD, la funcţionarea răcitorului s-a adăugat posibilitatea de a utiliza un set de opţiuni software, în funcţie
de noul Microtech 4 montat pe unitate. Opţiunile software nu necesită componente suplimentare şi se referă la canalele
de comunicaţie
Pentru punerea în funcţiune, echipamentul este livrat cu Setul de opţiuni selectat de client; parola introdusă este definitivă
şi depinde de numărul de serie al echipamentului şi setul de opţiuni selectat. Pentru a consulta setul de opţiuni curent:
Main Menu → Commission Unit → Option SW

Parametru
Parola
Nume opţiune
Stare opţiune

Descriere
Se poate scrie prin Interfaţă/Interfaţa web
Nume opţiune
Opţiunea este activată.
Opţiunea nu este activată

Parola curentă introdusă activează opţiunile selectate.
Setul de opţiuni şi parola sunt actualizate în fabrică. În cazul în care clientul doreşte să-şi schimbe setul de opţiuni, trebuie
să contacteze personalul Daikin şi să solicite o nouă parolă.
De îndată ce noua parolă este comunicată, cu ajutorul următorilor paşi clientul va putea să modifice pe cont propriu setul
de opţiuni:
1.

Aşteptaţi ca ambele circuite să se oprească, apoi, de pe pagina principală, accesaţi Main Menu → Commision
Unit → Software Options
2. Selectaţi opţiunile la Activate
3. Introduceţi parola
4. Aşteptaţi ca starea opţiunilor selectate să fie On (pornit)
5. Apply Changes → Yes (va reiniţializa controlerul)

Parola poate fi modificată numai dacă echipamentul funcționează în condiții de siguranță: ambele
circuite sunt în starea Off (oprit).

7.1 Introducerea parolei într-un controler de schimb
În cazul în care controlerul se defectează şi/sau trebuie înlocuit din orice motiv, clientul trebuie să configureze setul de
opţiuni cu o nouă parolă.
Dacă s-a planificat această înlocuire, clientul poate solicita personalului Daikin o nouă parolă, după care trebuie să repete
paşii din capitolul 4.15.1.
Dacă nu există suficient timp pentru a solicita o parolă de la personalul Daikin (spre exemplu, o defecţiune neaşteptată a
controlerului), se va furniza o parolă gratuită limitată, pentru a nu întrerupe funcţionarea echipamentului. Aceste parole
sunt gratuite şi pot fi găsite în:
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Main Menu → Commission Unit → Configuration → Option SW → Temporary Passwords

Utilizarea acestora este limitată la maxim trei luni:
•
553489691893 – durată de 3 luni
•
411486702597 – durată de 1 lună
•
084430952438 – durată de 1 lună
Acestea oferă clientului timpul necesar pentru a contacta departamentul de service Daikin şi să introducă o parolă pe
perioadă nelimitată.
Parametru
553489691893
411486702597
084430952438
Mod

Stare specifică

Permanent
Temporar

Temporizator

Descriere
Activaţi setul de opţiuni pentru 3 luni.
Activaţi setul de opţiuni pentru 1 lună.
Activaţi setul de opţiuni pentru 1 lună.
Se introduce o parolă permanentă. Setul de opţiuni
poate fi utilizat pe perioadă nelimitată.
Se introduce o parolă temporară. Setul de opţiuni
poate fi utilizat în funcţie de parola introdusă.
Ultima durată a setului de opţiuni activat. Activat
numai dacă modul este Temporar.

Parola poate fi modificată numai dacă echipamentul funcționează în condiții de siguranță: ambele
circuite sunt în starea Off (oprit).

7.1.1

Opţiunea software Modbus MSTP

Când este activată opţiunea software „Modbus MSTP” şi controlerul este repornit, se poate accesa pagina de setări ale
protocolului de comunicare prin calea următoare:
Main Menu → Commission Unit → SW Modbus MSTP

Valorile care pot fi introduse sunt identice cu cele de pe pagina opţiunii Modbus MSTP cu driver-ul aferent şi depind de
sistemul specific pe care este instalată unitatea.
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Pentru a stabili conexiunea, portul RS485 de utilizat este cel de pe terminalul T14 al controlerului MT4.

7.1.2

BACNET MSTP

Când este activată opţiunea software „BACNet MSTP” şi controlerul este repornit, se poate accesa pagina de setări ale
protocolului de comunicare prin calea următoare:
Main Menu → Commission Unit → SW BACNet MSTP

Valorile care pot fi introduse sunt identice cu cele de pe pagina opţiunii BACNet MSTP cu driver-ul aferent şi depind de
sistemul specific pe care este instalată unitatea.

Pentru a stabili conexiunea, portul RS485 de utilizat este cel de pe terminalul T14 al controlerului MT4.
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7.1.3

IP BACNET

Când este activată opţiunea software „BACNet IP” şi controlerul este repornit, se poate accesa pagina de setări ale
protocolului de comunicare prin calea următoare:
Main Menu → Commission Unit → SW BACNet IP

Valorile care pot fi introduse sunt identice cu cele de pe pagina opţiunii BACNet MSTP cu driver-ul aferent şi depind de
sistemul specific pe care este instalată unitatea.

Portul pentru conexiunea LAN de utilizat pentru comunicarea IP BACNet este portul Ethernet T-IP, identic cu cel utilizat
pentru controlul de la distanţă al controlerului pe PC.
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Circuit Functions Funcţiile circuitului

8

8.1 Calcule
8.1.1
Temperatura de saturaţie a agentului frigorific
Temperatura de saturaţie a agentului frigorific se calculează pe baza citirilor senzorului de presiune pentru fiecare circuit.
O funcţie furnizează valoarea convertită a temperaturii pentru a corespunde valorilor publicate pentru R134a.
-în limita a 0,1°C pentru intrarea de presiune de la 0 kPa la 2070 kPa
-în limita a 0,2°C pentru intrarea de presiune de la -80 kPa la 0 kPa
8.1.2
Diferenţa de temperatură în evaporator
Diferenţa de temperatură în evaporator se va calcula pentru fiecare circuit. Formula este următoarea:
Diferenţa de temperatură în evaporator = temperatura apei de ieşire –temperatura de saturaţie în evaporator
8.1.3
Supraîncălzire cu aspiraţie
Supraîncălzirea cu aspiraţie va fi calculată pentru fiecare circuit utilizând următoarea formulă:
Supraîncălzirea cu aspiraţie (SSH) = Temperatura de aspiraţie –Temperatura de saturaţie a lichidului în evaporator
8.1.4
Supraîncălzirea de evacuare
Căldura în exces de descărcat va fi calculată pentru fiecare circuit utilizând următoarea formulă:
Descărcare căldură în exces = Temperatura de descărcare – Temperatură de saturaţie condensator
8.1.5
Presiune diferenţială a uleiului
Presiunea diferenţială a uleiului este calculată pentru fiecare circuit cu ajutorul acestei ecuaţii:
Presiune diferenţială ulei = presiune condensator - presiune ulei
8.1.6
Temperatură maximă de saturaţie condensator
Calculul temperaturii maxime de saturaţie a condensatorului este realizat pe baza domeniului de funcţionare al
compresorului. În principiu, valoarea sa este de 68,3°C, dar se poate schimba atunci când temperatura de saturaţie a
evaporatorului scade sub 0°C.
8.1.7

Valoare ridicată condensator saturat – valoare de menţinere

Valoare de menţinere ridicată cond. = valoare maximă de saturaţie a condensatorului – 2,78C
8.1.8

Valoare de saturaţie ridicată condensator – valoare de descărcare

Valoare ridicată de descărcare cond = valoare maximă de saturaţie a condensatorului – 1,67C
8.1.9
Valoare ţintă a temperaturii de saturaţie a condensatorului
Valoarea-ţintă de temperatură de saturaţie a condensatorului este calculată pentru a menţine raportul de presiune
corespunzător, pentru a menţine compresorul lubrifiat şi pentru a avea performanţele maxime ale circuitului.
Valoarea-ţintă calculată este limitată la un interval definit de valorile de referinţă minime şi maxime pentru temperaturaţintă de saturaţie a condensatorului. Aceste valori de referinţă pur şi simplu reduc valoarea în limitele unui interval
operaţional, iar acest interval poate fi limitat la o singură valoare dacă cele două valori de referinţă sunt setate la aceeaşi
valoare.
8.1.10 Valoarea-ţintă a temperaturii de saturaţie a condensatorului pentru recuperarea căldurii
Când este activat modul de recuperare a căldurii, temperatură-ţintă de saturaţie a condensatorului este calculată pentru a
produce o respingere suplimentară a căldurii la bobinele condensatorului pentru a încălzi apa la temperatura dorită. Pentru
a creşte eficienţa răcitorului, valoarea-ţintă depinde de temperatura apei de ieşire din evaporator, astfel încât, cu cât este
mai aproape de valoarea de referinţă a temperaturii apei de ieşire, cu atât va fi mai mare cantitatea de căldură recuperată
din apă.
Valoarea-ţintă este limitată la un interval definit de valorile de referinţă minime şi maxime pentru temperatura-ţintă de
saturaţie a condensatorului pentru recuperarea căldurii. Aceste valori de referinţă pur şi simplu reduc valoarea în limitele
unui interval operaţional, iar acest interval poate fi limitat la o singură valoare dacă cele două valori de referinţă sunt setate
la aceeaşi valoare.
8.2 Sistemul logic de control al circuitelor
8.2.1
Activarea circuitului
Un circuit este activat pentru pornire dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

•
•
•

•
Întrerupătorul de circuit este închis.
•
Nu sunt activate alarmele circuitului.
•
Valoarea de referinţă a modului Circuit este setată pe opţiunea Activat.
Valoarea de referinţă a modului Circuit BAS este setată la Auto
Nu sunt active temporizatoarele pentru cicluri
Temperatura de evacuare este cu cel puţin 5°C mai mare decât temperatura de saturaţie a uleiului
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8.2.2
Pornire
Circuitul va porni dacă sunt îndeplinite toate aceste condiţii:
•
Presiune adecvată în evaporator şi în condensator (consultaţi Alarma lipsă presiune la pornire)
•
Întrerupătorul de circuit este închis
•
Valoarea de referinţă a modului Circuit este setată pe opţiunea Activat.
•
Valoarea de referinţă a modului Circuit BAS este setată la Auto
•
Nu sunt active temporizatoarele pentru cicluri
•
Nu există alarme active
•
Logica de funcţionare necesită pornirea acestui circuit
•
Unitatea se află în starea Auto.
•
Pompa evaporatorului se află în starea Funcţionare
8.2.2.1
Logica de pornire a circuitului
Pornirea circuitului este perioada de timp care urmează pornirii compresorului pe un circuit. În timpul pornirii, logica de
alarmă pentru presiune scăzută a evaporatorului este ignorată. După ce compresorul a funcţionat cel puţin 20 secunde şi
presiunea evaporatorului creşte peste valoarea de referinţă pentru descărcarea presiunii scăzute în evaporator, pornirea
este finalizată.
Dacă presiunea nu creşte peste valoarea de referinţă a descărcării şi circuitul a funcţionat mai mult decât valoarea de
referinţă pentru timpul de pornire, circuitul este oprit şi se declanşează o alarmă. Dacă presiunea din evaporator scade
sub limita inferioară absolută pentru presiune, circuitul este oprit şi se declanşează aceeaşi alarmă.
8.2.2.2
Logică de repornire la temperatură externă ambiantă scăzută
Logica de repornire la temperatură externă ambiantă scăzută permite mai multe încercări de pornire în condiţii de
temperatură ambiantă scăzut. Dacă temperatura de saturaţie a condensatorului este mai mică de 60F la pornirea
compresorului, pornirea este considerată o „pornire la temperatură externă scăzută”. Dacă o pornire la temperatură externă
scăzută nu reuşeşte, circuitul este oprit, dar nu se declanşează nicio alarmă pentru primele două încercări din ziua
respectivă. Dacă o a treia încercare de pornire la temperatură scăzută nu reuşeşte, circuitul este oprit şi se declanşează
alarma de repornire la temperatură externă scăzută.
Contorul de repornire este resetat atunci când are loc cu succes o pornire, când alarma de semnalizare a eşuării repornirii
la temperaturi exterioare joase este declanşată sau când ceasul unităţii indică începutul unei noi zile.
8.2.2.3

Oprire

8.2.2.4
Oprire normală
Oprirea normală necesită ca circuitul să reducă presiunea înainte de oprirea compresorului. Acest lucru se realizează prin
închiderea EXV şi închiderea electrovalvei conductei de lichid (dacă există) în timp ce compresorul funcţionează.
Circuitul va efectua o oprire normală (reducere presiune) dacă este îndeplinită oricare dintre condiţiile următoare:
•
Logica de funcţionare necesită oprirea acestui circuit
•
Unitatea este în starea de reducere a presiunii
•
În circuit apare o alarmă de reducere a presiunii
•
Întrerupătorul de circuit este deschis
•
Valoarea de referinţă a modului Circuit este setată la Dezactivat
•
Valoarea de referinţă a modului Circuit BAS este setată la Dezactivat
Oprirea normală este finalizată atunci când este îndeplinită oricare dintre condiţiile următoare:
•
Presiunea evaporatorului este mai mică decât valoarea de referinţă a reducerii de presiune
•
Valoarea de referinţă pentru reducerea presiunii de funcţionare este setată la Da, iar presiunea evaporatorului este
mai mică de 35 kPa
•
Circuitul a redus presiune mai mult timp în jos decât valoarea de referinţă pentru Limită de timp pentru reducerea
presiunii
8.2.2.5
Oprire rapidă
O oprire rapidă necesită oprirea compresorului şi setarea imediată a circuitului în starea Oprit.
Circuitul va efectua o oprire rapidă dacă se îndeplineşte oricând una dintre condiţiile de mai jos:
•
Unitatea se află în starea Off (oprit)
•
În circuit apare o alarmă de oprire rapidă
8.3 Starea circuitului
Starea afişată a circuitului este determinată de condiţiile descrise în tabelul de mai jos:
Enum
0
1

Stare
Off:Ready
Off:Stage Up Delay

2

Off:Cycle Timer

Condiţii
Circuitul este pregătit să se deschidă când este necesar.
Circuitul este oprit şi nu poate pornit din cauza întârzierii creşterii treptei.
Circuitul este închis şi nu se poate deschide din cauza programatorului ciclic
activ la toate compresoarele.
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3

Off:Keypad Disable

4

Off:Circuit Switch

5

Off:Refr In Oil Sump

6

Off:Alarm

7
8
9
10

Off:Test Mode
EXV Preopen
Run:Pumpdown
Run:Normal

11

Run:Disc SH Low

12

Run:Evap Press Low

13

Run:Cond Press High

Circuitul este închis şi nu se poate deschide din cauza valorii de referinţă de
activare a circuitului.
Circuitul este închis şi întrerupătorul de circuit este închis.
Circuit is off and Discharge Temperature – Oil Saturated Temperature at gas
pressure <= 5°C
Circuitul este închis şi nu se poate deschide din cauza alarmei activate a
circuitului.
Circuitul se află în modul Verificare.
Circuitul este în stare deschidere prealabilă.
Circuitul se află în stare de evacuare.
Circuitul se află în stare de funcţionare şi funcţionează normal.
Circuitul este în funcţiune şi nu poate încărca din cauza descărcării reduse a
căldurii în exces.
Circuitul se află în stare de funcţionare şi nu poate încărca din cauza presiunii
joase din evaporator.
Circuitul se află în stare de funcţionare şi nu poate încărca din cauza presiunii
înalte din condensator.

8.4 Controlul compresorului
Compresoarele funcţionează doar atunci când circuitul se află în stare de funcţionare sau evacuare. Aceasta înseamnă
că atunci când circuitul este oprit sau efectuează deschiderea prealabilă a EXV compresorul nu trebuie să funcţioneze.
8.4.1.1
Programatorii ciclici
Se va aplica o perioadă minimă de timp între pornirile compresorului şi o perioadă minimă de timp între oprirea şi pornirea
compresorului. Valorile de timp sunt setate în funcţie de valorile de referinţă ale circuitului global.
Aceste temporizatoare de ciclu sunt utilizate chiar şi pentru ciclurile de curent către răcitor.
Aceste temporizatoare pot fi şterse printr-o setare de pe controler.
8.4.1.2
Temporizator de funcţionare compresor
Când porneşte un compresor, va porni un temporizator care va funcţiona atât timp cât funcţionează compresorul. Acest
temporizator este utilizat în jurnalul de alarme.
8.4.1.3
Controlul capacităţii compresoarelor
După pornire, compresorul va fi descărcat la capacitatea fizică minimă şi nu se va încerca creşterea capacităţii
compresorului înainte ca diferenţa dintre presiunea evaporatorului şi presiunea uleiului să atingă o valoare minimă.
După ce se atinge presiunea diferenţială minimă, capacitatea compresorului este ajustată la 25%.
Capacitatea compresorului va fi întotdeauna limitată la minim 25% în timpul funcţionării, cu excepţia intervalului de timp
după pornirea compresorului când se acumulează presiunea diferenţială şi cu excepţia cazului în care se efectuează
modificări ale capacităţii în funcţie de necesităţi pentru a îndeplini cerinţele de capacitate ale unităţii (consultaţi secţiunea
controlul capacităţii unităţii).
Capacitatea nu va creşte peste 25% înainte ca valoarea căldurii în exces de descărcat să atingă cel puţin 12°C timp de
cel puţin 30 secunde.
8.4.1.4
Controlul manual al capacităţii
Capacitatea compresorului poate fi controlată manual. Controlul manual al capacităţii este activat cu ajutorul unei valori
de referinţă cu opţiunile automat sau manual. O altă valoare de referinţă permite setarea capacităţii compreso rului de la
25% până la 100%.
Capacitatea compresorului este ajustată la punctul de referinţă al capacităţii manuale. Modificările vor fi efectuate la o rată
egală cu rata maximă care permite funcţionarea stabilă a circuitului.
Controlul capacităţii revine la controlul automat dacă:
•
circuitul se opreşte din orice motiv
•
controlul capacităţii a fost setat la manual timp de patru ore
8.4.1.5
Electrovalvă de control al supapei culisante (compresoare asimetrice)
Această secţiune se aplică următoarelor modele de compresoare (asimetrice):
Model

Plăcuţă de identificare

F3AS

HSA192

F3AL

HSA204

F3BS

HSA215

F3BL

HSA232

F4AS

HSA241

F4AL

HSA263
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Capacitatea necesară este obţinută prin controlul unei supape culisante de modulare şi unei supape culisante fără
modulare. Supapa culisantă de modulare poate controla între 10% şi 50% din capacitatea totală a compresorului, variabilă
la infinit. Supapa culisantă fără modulare poate controla 0% sau 50% din capacitatea totală a compresorului.
Când compresorul este pornit, este pornită fie electrovalva de încărcare, fie cea de descărcare pentru supapa culisantă
fără modulare. Pentru o capacitate a compresorului de la 10% până la 50% este pornită electrovalva de descărcare pentru
supapa culisantă fără modulare pentru a menţine supapa culisantă respectivă în poziţia de descărcare. Pentru o capacitate
de la 60% până la 100% este pornită electrovalva de încărcare pentru supapa culisantă fără modulare pentru a menţine
supapa culisantă respectivă în poziţia de încărcare.
Supapa culisantă de modulare este deplasată prin pulsarea electrovalvelor de încărcare şi descărcare pentru a obţine
capacitatea necesară.
Se comandă o electrovalvă suplimentară pentru a ajuta la deplasarea supapei culisante de modulare în anumite condiţii.
Această electrovalvă este activată atunci când raportul de presiune (presiunea condensatorului împărţită la presiunea
evaporatorului) este mai mic sau egal cu 1,2 timp de cel puţin 5 s. Este dezactivat când raportul de presiune depăşeşte 1.2.
8.4.1.6
Electrovalve de control al supapei culisante (compresoare simetrice)
Această secţiune se aplică următoarelor modele de compresoare (asimetrice):

Model

Plăcuţă de identificare

F4221

HSA205

F4222

HSA220

F4223

HSA235

F4224

HSA243

F3216

HSA167

F3218

HSA179

F3220

HSA197

F3221

HSA203

F3118

HSA3118

F3120

HSA3120

F3121

HSA3121

F3122

HSA3122

F3123

HSA3123

Capacitatea necesară este obţinută prin controlul unei supape culisante de modulare. Supapa culisantă de modulare poate
controla între 25% şi 100% din capacitatea totală a compresorului, variabilă la infinit.
Supapa culisantă de modulare este deplasată prin pulsarea electrovalvelor de încărcare şi descărcare pentru a obţine
capacitatea necesară.
8.4.1.7
Suprareglarea capacităţii – Limite de funcţionare
Următoarele condiţii anulează controlul automat al capacităţii atunci când răcitorul este în modul Răcire. Aceste
suprareglări fac posibil ca circuitul să nu intre într-o stare în care nu a fost conceput să funcţioneze.
8.4.1.8
Presiunea scăzută din evaporator
Dacă se declanşează evenimentul de menţinere a presiunii scăzute a evaporatorului, nu va fi permisă creşterea capacităţii
compresorului.
Dacă se declanşează evenimentul de descărcare a presiunii scăzute a vaporizatorului, compresorul va începe să reducă
capacitatea.
Capacitatea compresorului nu va putea creşte dacă nu se şterge evenimentul de menţinere a presiunii scăzute a
evaporatorului.
Consultaţi secţiunea Evenimente ale Circuitelor pentru detalii privind operaţiunile de declanşare, resetare şi descărcare.
8.4.1.9
Presiunea ridicată din condensator
Dacă se declanşează evenimentul de menţinere a presiunii ridicate în condensator, compresorul nu va putea mări
capacitatea.
Dacă se declanşează evenimentul de descărcare a presiunii ridicate a vaporizatorului, compresorul va începe să reducă
capacitatea.
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Capacitatea compresorului nu va putea creşte dacă nu se şterge evenimentul de menţinere a presiunii ridicate a
evaporatorului.
Consultaţi secţiunea Evenimente ale Circuitelor pentru detalii privind operaţiunile de declanşare, resetare şi descărcare.
8.5 Controlul ventilatoarelor condensatorului
Compresorul trebuie să funcţioneze pentru a porni ventilatoarele. Toate ventilatoarele se opresc când compresorul se
opreşte.
8.5.1
Temperatura-ţintă de saturaţie din condensator
Logica de control a ventilatorului condensatorului încearcă să ajusteze temperatura de saturaţie a condensatorului la o
valoare-ţintă calculată. Se calculează o temperatură-ţintă de bază a condensatorului pe baza temperaturii de saturaţie a
evaporatorului.
Această valoare este apoi limitată la un nivel maxim şi minim determinat de valorile de referinţă maxime şi minime ale
valorii-ţintă a condensatorului. Dacă aceste valori de referinţă sunt setate la aceeaşi valoare, atunci valoarea-ţintă a
temperaturi de saturaţie a condensatorului va fi blocată la acea valoare.
8.5.2
Valoarea-ţintă a temperaturii de saturaţie a condensatorului pentru recuperarea de căldură
Când este iniţiată operaţia de recuperare a căldurii, temperatura-ţintă a condensatorului este schimbată în funcţie de
funcţionarea normală. Atunci când eroarea legată de temperatura apei de ieşire se modifică între 2 şi 8°C, temperaturaţintă a condensatorului este schimbată între temperatura de saturaţie max. şi, respectiv, min. a condensatorului pentru
recuperarea căldurii. Aceasta permite circuitului să recupereze mai mult atunci când temperatura apei de ieşire este
aproape de temperatura-ţintă.
8.5.2.1
Funcţionarea în trepte a ventilatoarelor
Treapta ventilatoarelor este reglată în trepte de 1 ventilator. Singura excepţie este de a permite funcţionarea în trepte a
ventilatoarelor la pornirea compresorului.
Funcţionarea în trepte a ventilatoarelor va permite funcţionarea a 5-12 ventilatoare, conform tabelului de mai jos:

1

2

3

Număr putere
4
5

6

 





 





 







 







 









 









 









 









# ventilador
5
6
7
8
9
10
11
12

8.5.2.2
Funcţionarea în treptele următoare
Sunt utilizate şase benzi de insensibilitate pentru creşterea treptelor. Treptele de la unu la cinci utilizează propriile benzi
de insensibilitate. Treptele de la şase la doisprezece utilizează banda de insensibilitate de la cea de-a şasea treaptă.
Când temperatura de saturaţie din condensator este mai mare decât valoarea ţintă + banda de insensibilitate activă, se
înregistrează o eroare la trecerea în treapta următoare.
Faza erorii de trecere în treapta următoare se adaugă acumulatorului de treceri în treapta următoare. Când acumulatorul
de erori de trecere în treapta următoare depăşeşte o limită, se adaugă încă o treaptă.
În anumite condiţii, acumulatorul este resetat la zero pentru a evita saturaţia acumulatorului.
8.5.2.3
Funcţionarea în treptele anterioare
Se utilizează benzile de insensibilitate de la cea de-a cincea treaptă în jos. Treptele de la unu la patru utilizează propriile
benzi de insensibilitate. Treptele de la şase la doisprezece utilizează banda de insensibilitate de la cea de-a şasea treaptă.
Când temperatura de saturaţie a lichidului de răcire din condensator este mai mică decât valoarea ţintă - banda de
insensibilitate activă, se înregistrează o eroare la trecerea în treapta anterioară.
Faza erorii de trecere în treapta anterioară se adaugă acumulatorului de treceri în treapta anterioară. Când acumulatorul
erorilor de trecere în treapta anterioară depăşeşte o limită, este eliminată încă o treaptă de ventilatoare ale condensatorului.
Când un ventilator este în funcţiune, se utilizează un punct fix în locul unei benzi de insensibilitate.
În anumite condiţii, acumulatorul este resetat la zero pentru a evita saturaţia acumulatorului.
8.5.2.4
Sistem de transmisie cu frecvenţă variabilă
Reglarea corectă a presiunii se realizează utilizând un sistem de transmisie cu frecvenţă variabilă amplasat pe primul
ventilator. Acest sistem de transmisie cu frecvenţă variabilă variază viteza ventilatorului care va face posibil ca temperatura
de saturaţie din condensator să ajungă la o valoare-ţintă. Valoarea ţintă coincide în mod normal cu valoarea ţintă a
temperaturii de saturaţie din condensator.
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8.5.2.5
Starea sistemului de transmisie cu frecvenţă variabilă
Semnalul vitezei sistemului de transmisie cu frecvenţă variabilă va fi întotdeauna 0 când treapta ventilatorului este 0.
Când treapta ventilatorului este mai mare de 0, semnalul vitezei sistemului de transmisie cu frecvenţă variabilă este activat
şi controlează viteza în funcţie de necesităţi.
8.5.2.6
Egalizarea trecerii în treapta următoare
Pentru facilitarea unei tranziţii armonioase în momentul în care un alt ventilator trece în treapta următoare de funcţionare,
sistemul de transmisie cu frecvenţă variabilă menţine echilibrul prin încetinire, iniţial. Aceasta se realizează prin adăugarea
noii benzi de insensibilitate a ventilatorului ce urmează să treacă în treapta următoare la valoarea-ţintă a transmisiei cu
frecvenţă variabilă. Valoarea ţintă cea mai mare determină sistemul logic de transmisie cu frecvenţă variabilă să reducă
viteza ventilatorului. Apoi, la fiecare 5 secunde, valoarea-ţintă a transmisiei cu frecvenţă variabilă se diminuează cu 0,1F
până când va fi egală cu valoarea de referinţă a valorii ţintă a temperaturii de saturaţie din condensator. Acest lucru va
permite transmisiei cu frecvenţă variabilă să reducă încet temperatura de saturaţie a condensatorului.
8.6 Control EXV (pentru unităţile răcitorului)
Controlul este compatibil cu diferite modele de supape de la diferiţi furnizori. Când se selectează un model, sunt setate
toate datele operaţionale pentru supapele respective, inclusiv curenţii de fază şi de menţinere, paşii totali, turaţia motorului
şi paşii suplimentari.
EXV este deplasată la o rată care depinde de modelul supapei, cu un interval total de paşi. Poziţionarea este stabilită
conform descrierii din secţiunile următoare, cu reglaje efectuate în trepte de 0,1% din intervalul total.
8.6.1.1
Operaţia de deschidere prealabilă
Controlul EXV include o operaţie de deschidere prealabilă care este utilizată numai când unitatea are electrovalve opţionale
pentru conducta de lichid. Unitatea este configurată pentru a fi utilizată cu sau fără electrovalve pentru conducta de lichid
prin intermediul unei valori de referinţă.
Când este necesară o pornire a circuitului, EXV se deschide înainte de pornirea compresorului. Poziţia de deschidere
prealabilă este definită cu o valoare de referinţă. Timpul permis pentru această operaţie de deschidere prealabilă este
timpul minim suficient pentru ca EXV să se deschidă în poziţia de deschidere prealabilă pe baza ratei de mişcare
programate a EXV.
8.6.1.2
Operaţia de pornire
Când compresorul porneşte (dacă nu este instalată nicio electrovalvă pentru conducta de lichid), EXV va începe să se
deschidă într-o poziţie iniţială care permite pornirea sigură. Valoarea temperaturii apei de ieşire va determina dacă este
posibilă activarea funcţionării normale. Dacă depăşeşte 20°C, se va iniţia un control al presiunii (presiune constantă) pentru
a menţine compresorul în intervalul de funcţionare. Acesta va începe să funcţioneze normal de îndată ce căldura de
aspiraţie în exces scade sub o valoare egală cu valoarea de referinţă a căldurii de aspiraţie în exces.
8.6.1.3
Funcţionarea normală
Funcţionarea normală a EXV este utilizată când circuitul a finalizat operaţiunea de pornire a EXV şi nu se află într-o stare
de tranziţie a supapelor culisante.
În timpul funcţionării normale, EXV controlează căldura de aspiraţie în exces la o valoare-ţintă care poate varia într-un
interval predefinit.
EXV controlează căldura de aspiraţie în exces într-un interval de 0,55°C în condiţii de funcţionare stabile (ciclu de apă
stabil, capacitate statică a compresorului şi temperatură stabilă de condensare).
Valoarea-ţintă este ajustată după cum este necesar pentru a menţine descărcarea căldurii în exces într-un interval de la
15°C la 25°C.
8.6.1.4
Presiune maximă de operare
Controlul EXV menţine presiunea evaporatorului în intervalul definit de presiunea maximă de funcţionare.
Dacă temperatura de ieşire a apei este mai mare de 20°C la pornire sau dacă presiunea depăşeşte 350 kPa în timpul
funcţionării normale, se va activa un control al presiunii (presiune constantă) pentru a menţine compresorul în intervalul
de funcţionare.
Presiunea maximă de funcţionare este de 350 kPa. Acesta comută înapoi la funcţionarea normală imediat ce căldura de
aspiraţie în exces scade sub o valoare predefinită.
8.6.1.5
Răspunsul la schimbarea capacităţii compresorului
Logica va considera condiţii speciale tranziţia de la 50% până la 60% şi de la 60% până la 50%. La începutul unei tranziţii,
deschiderea supapei se va modifica pentru a se adapta la noua capacitate; această nouă poziţie calculată va fi menţinută
timp de 60 secunde. Deschiderea supapei va fi mărită în timpul tranziţiei de la 50% până la 60% şi va fi redusă pentru
tranziţia de la 60% până la 50%.
Scopul acestei logici este de a limita fluxul dle retur al lichidului la schimbarea de la 50% până la 60%, în cazul în care
capacitatea creşte peste 60% din cauza mişcării supapelor culisante.
8.6.1.6
Controlul manual
Poziţia EXV poate fi setată manual. Controlul manual poate fi selectat numai atunci când starea EXV este la control al
presiunii sau al căldurii în exces. În orice alt moment, valoarea de referinţă a controlului EXV este forţată la auto.
Când controlul EXV este setat la manual, poziţia EXV este egală cu setarea manuală a poziţiei EXV. Dacă este setată la
manual când starea circuitului trece de la Funcţionare la altă stare, setarea de control este setată automat înapoi la auto.
În cazul în care controlul EXV este schimbat din modul manual înapoi în modul automat în timp ce starea circuitului rămâne
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la funcţionare, starea EXV revine la funcţionarea normală dacă este posibil sau la controlul presiunii pentru a limita
presiunea maximă de funcţionare.
8.6.1.7
Tranziţii între stările de control
Ori de câte ori controlul EXV se schimbă între Pornire, Operare normală sau Control manual, tranziţia este facilitată prin
schimbarea treptată nu deodată a poziţiei EXV. Această tranziţie previne destabilizarea circuitului şi oprirea acestuia din
cauza declanşării alarmei.
8.7 Controlul economizorului
Economizorul este activat atunci când un circuit este în stare de funcţionare şi capacitatea depăşeşte 95%.
Acesta se opreşte atunci când sarcina scade sub 60% sau circuitul nu mai funcţionează.
8.8 Controlul răcitorului secundar
Răcitorul secundar este activat în permanenţă când un circuit este în funcţiune şi economizorul nu este instalat, pentru a
asigura aspiraţia corespunzătoare a compresorului în timpul operaţiei de recuperare a căldurii, dacă există.
8.9 Injecţia de lichid
Injecţia de lichid este activată când circuitul este în funcţiune şi temperatura de descărcare creşte peste valoarea de
referinţă pentru activarea injecţiei de lichid.
Injecţia de lichid este oprită când temperatura de descărcare scade cu 10°C sub valoarea de referinţă setată pentru
activare.
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9

Alarme şi evenimente

Pot apărea situaţii care necesită o anumită acţiune din partea răcitorului sau care trebuie înregistrate pentru consultare
ulterioară. O situaţie care necesită oprirea şi/sau blocarea este o alarmă. Alarmele pot provoca o oprire normală (cu
reducerea presiunii) sau o oprire rapidă. Majoritatea alarmelor necesită resetarea manuală, dar unele se resetează
automat atunci când situaţia de alarmă este corectată. Alte situaţii pot declanşa ceea ce este cunoscut ca un eveniment,
care poate determina răcitorul să răspundă sau nu printr-o acţiune specifică. Toate alarmele şi evenimentele sunt
înregistrate.
9.1 Alarme de semnalizare
Următoarele acţiuni vor semnala apariţia unei alarme:
Unitatea sau un circuit va executa o oprire rapidă sau oprire cu reducerea presiunii.
În colţul din dreapta sus al tuturor ecranelor controlerului va fi afişată o pictogramă cu clopoţel de alarmă , inclusiv pe
ecranele panoului opţional de interfaţă de la distanţă cu utilizatorul.
Va fi activat un dispozitiv opţional de alarmă local cu funcţionare la distanţă furnizat şi conectat prin cablu.
9.2 Ştergerea alarmelor
Alarmele active pot fi şterse cu ajutorul tastaturii/ecranului sau al unei reţele BAS. Alarmele sunt şterse automat la oprirea
şi pornirea alimentării controlerului. Alarmele sunt şterse numai dacă au fost eliminate condiţiile care au declanşat alarma.
Toate alarmele şi grupurile de alarme pot fi şterse prin intermediul tastaturii sau al reţelei prin LON, utilizând nviClearAlarms
şi prin BACnet, utilizând elementul Ştergere alarme.
Pentru a utiliza tastatura, urmaţi linkurile din alarmă către ecranul alarmei, care va afişa alarmele active şi jurnalul de
alarme. Selectaţi Alarmă activă şi apăsaţi butonul rotativ pentru a vizualiza lista de alarme (lista alarmelor active curente).
Acestea sunt în ordinea apariţiei, cele mai recente fiind în partea de sus. A doua linie de pe ecran arată Alm Cnt (numărul
de alarme active în prezent) şi starea funcţiei de ştergere a alarmelor. Off (oprit) indică faptul că funcţia Ştergere este
dezactivată şi alarma nu este ştearsă. Apăsaţi butonul rotativ pentru a trece la modul de editare. Parametrul Alm Clr
(ştergere alarme) va fi evidenţiat cu mesajul OFF (dezactivat). Pentru a şterge toate alarmele, rotiţi butonul rotativ pentru
a selecta ON (pornit) şi apăsaţi-l pentru a accesa.
Nu este necesară o parolă activă pentru a şterge alarmele.
Dacă problema (problemele) care cauzează alarma a fost corectată/ au fost corectate, alarmele vor fi şterse, vor dispărea
din lista de alarme active şi vor fi afişate în Jurnalul de alarme. Dacă problemele nu sunt corectate, starea ON (pornit) va
trece imediat înapoi în starea OFF (oprit), iar unitatea va rămâne în starea de alarmă.
9.2.1
Semnal de alarmă la distanţă
Unitatea este configurată pentru a permite cablarea la faţa locului a dispozitivelor de alarmă.
9.3 Descrierea alarmelor
9.3.1
Pierderea tensiunii de fază/Lipsa protecţiei împotriva defectelor de punere la pământ (GFP)
Descrierea alarmei (așa cum se arată pe ecran): Unit PVM/GFP Fault
Declanșa: Valoarea de referinţă PVM este setată la un singur punct, iar intrarea PVM/GFP este cu tensiune scăzută
Acţiune: Închiderea rapidă a tuturor circuitelor aflate în funcţiune
Resetare Resetare automată în momentul în care intrarea PVM este mare sau valoarea de referinţă PVM nu este egală
cu valoarea unică pentru un timp de cel puţin 5 secunde.
9.3.2
Alarma pentru pierderea de debit din evaporator
Descrierea alarmei (așa cum se arată pe ecran): Evap Water Flow Loss
Declanșa: 1: Starea pompei evaporatorului = funcţionare ŞI intrare digitală a debitului evaporatorului = Fără debit pentru
timp > valoare de referinţă a asigurării debitului ŞI cel puţin un compresor în funcţiune
2: Starea pompei evaporatorului = Pornire pe o perioadă mai mare decât valoarea de referinţă pentru Timp expirat recirc.
şi toate pompele au fost încercate
Acţiune: Oprire rapidă a tuturor circuitelor
Resetare Această alarmă poate fi ştearsă manual oricând utilizând tastatura sau prin semnalul BAS de ştergere a alarmei.
Dacă alarma este activată de factorul de declanşare 1:
Când alarma porneşte din cauza acestui declanşator, aceasta se poate reseta automat în cazul primelor două dăţi de
pornire în fiecare zi, la a treia pornire resetarea făcându-se manual.
În ceea ce priveşte resetarea automată a alarmei, aceasta se va reseta automat atunci când evaporatorul se află din nou
în stare de Funcţionare. Aceasta înseamnă că alarma rămâne activă în timp ce unitatea aşteaptă debitul, iar apoi, după
detectarea debitului, intră în procesul de recirculare. După finalizarea recirculării, evaporatorul intră în starea de
funcţionare, ceea ce va şterge alarma. După trei porniri ale alarmei, înregistrarea pornirilor se resetează iar ciclul începe
din nou dacă alarma de semnalizare a pierderii de debit resetată manual este blocată.
Dacă alarma este activată de factorul de declanşare 2:
Dacă alarma de semnalizare a pierderii de debit a pornit datorită acestui mecanism declanşator, este întotdeauna o alarmă
resetată manual.
9.3.3
Sistem de protecţie anti-îngheţ a apei din evaporator
Descrierea alarmei (așa cum se arată pe ecran): Evap Water Freeze
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Declanșa: Temperatura apei de ieşire sau de intrare din evaporator scade sub valoarea de referinţă pentru protecţia la
îngheţ a evaporatorului. Dacă există o avarie activă la senzorul pentru temperatura apei de ieşire sau de intrare, atunci
valoarea senzorului nu poate declanşa alarma.
Acţiune: Oprire rapidă a tuturor circuitelor
Resetare Această alarmă poate fi ştearsă manual folosind tastatura sau prin semnalul BAS de ştergere a alarmei doar în
cazul în care condiţia care a declanşat alarma nu mai există.
9.3.4
Protecţie împotriva îngheţului a apei din evaporatorul nr. 1
Descrierea alarmei (așa cum se arată pe ecran): Evap#1 Water Freeze
Declanșa: Temperatura apei de ieşire din evaporator citită de sonda de temperatură a apei de ieşire din evaporator nr. 1
scade sub valoarea de referinţă pentru protecţia evaporatorului împotriva îngheţului ŞI nu există activă nicio avarie la
senzor.
Acţiune: Oprire rapidă a circuitelor nr. 1 şi nr. 2
Resetare Această alarmă poate fi ştearsă manual folosind tastatura sau prin semnalul BAS de ştergere a alarmei doar în
cazul în care condiţia care a declanşat alarma nu mai există.
9.3.5
Protecţie împotriva îngheţului a apei din evaporatorul nr. 2
Descrierea alarmei (așa cum se arată pe ecran): #2 Water Freeze
Declanșa: Temperatura apei de ieşire din evaporator citită de sonda de temperatură a apei de ieşire din evaporator nr. 2
scade sub valoarea de referinţă pentru protecţia evaporatorului împotriva îngheţului ŞI nu există activă nicio avarie la
senzor
Acţiune: Oprire rapidă a circuitelor nr. 3 şi nr. 4
Resetare Această alarmă poate fi ştearsă manual folosind tastatura sau prin semnalul BAS de ştergere a alarmei doar în
cazul în care condiţia care a declanşat alarma nu mai există.
9.3.6
Temperaturi ale apei din evaporator inversate
Descrierea alarmei (așa cum se arată pe ecran): Evap Water Inverted
Declanșa: Temperatura apei de intrare din evap. < temperatura apei de ieşire din evap. - 1 grad C ŞI există cel puţin un
circuit în funcţiune ŞI nu există nicio avarie activă la senzorul de temperatură de apă de intrare ŞI nu există nicio avarie
activă la senzorul de temperatură de apă de ieşire] timp de 30 de secunde
Acţiune: Oprirea tuturor circuitelor prin reducerea presiunii
Resetare Această alarmă poate fi ştearsă manual folosind tastatura.
9.3.7
Avarie la senzorul pentru temperatura apei de ieşire din evaporator
Descrierea alarmei (așa cum se arată pe ecran): Evap LWT Sens Fault
Declanșa: Senzor scurtcircuitat sau cu circuit deschis
Acţiune: Oprire rapidă a tuturor circuitelor
Resetare Această alarmă poate fi ştearsă manual folosind tastatura, doar dacă senzorul se încadrează din nou în interval.
9.3.8
Avarie nr. 1 la senzorul pentru temperatura apei de ieşire din evaporator
Descrierea alarmei (așa cum se arată pe ecran): Evap LWT Sens#1 Fault
Declanșa: Senzor scurtcircuitat sau cu circuit deschis
Acţiune: Oprire rapidă a circuitelor 1 şi 2
Resetare Această alarmă poate fi ştearsă manual folosind tastatura, doar dacă senzorul se încadrează din nou în interval.
9.3.9
Avarie nr. 2 la senzorul pentru temperatura apei de ieşire din evaporator
Descrierea alarmei (așa cum se arată pe ecran): Evap LWT Sens#2 Fault
Declanșa: Senzor scurtcircuitat sau cu circuit deschis
Acţiune Oprire rapidă a circuitelor 3 şi 4
Resetare Această alarmă poate fi ştearsă manual folosind tastatura, doar dacă senzorul se încadrează din nou în interval.
9.3.10 Defecţiune com. c.a.
Descrierea alarmei (așa cum se arată pe ecran): AC Comm. Fail
Declanșa: Comunicarea cu modulul de extensie I/O nu funcţionează. Secţiunea 3.1 indică tipul preconizat de modul şi
adresa pentru fiecare modul.
Acţiune: Oprire rapidă a tuturor circuitelor în funcţiune.
Resetare Această alarmă poate fi ştearsă manual folosind tastatura atunci când comunicarea dintre controlerul principal
şi modulul de extensie funcţionează timp de 5 secunde.
9.3.11 Avarie senzor de temperatură aer exterior
Descrierea alarmei (așa cum se arată pe ecran): OAT Sensor Fault
Declanșa: Senzor scurtcircuitat sau cu circuit deschis şi blocarea funcţionării la temperatură ambiantă scăzută este
activată.
Acţiune: Oprire normală a tuturor circuitelor.
Resetare Această alarmă poate fi ştearsă manual folosind tastatura dacă senzorul revine în interval sau dacă blocarea
funcţionării la temperatură scăzută este dezactivată.
9.3.12 Alarma externă
Descrierea alarmei (așa cum se arată pe ecran): External Alarm
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Declanșa: Intrarea externă pentru alarmă/eveniment este deschisă timp de cel puţin 5 secunde, iar intrarea externă pentru
avarie este configurată ca alarmă.
Acţiune: Oprirea rapidă a tuturor circuitelor.
Resetare Ştergere automată la închiderea intrării digitale.
9.3.13 Alarmă de oprire de urgenţă
Descrierea alarmei (așa cum se arată pe ecran): Stop Switch
Declanșa: Intrarea pentru oprirea de urgenţă este deschisă.
Acţiune: Oprirea rapidă a tuturor circuitelor.
Resetare Această alarmă poate fi ştearsă manual cu ajutorul tastaturii în cazul în care comutatorul este închis.
9.4 Evenimente ale unităţii
Următoarele evenimente ale unităţii sunt înregistrate în Jurnalul de evenimente cu un marcaj temporal.
9.4.1
Avarie la senzorul de temperatură a apei de intrare din evaporator
Descrierea alarmei (așa cum se arată pe ecran): EWT Sensor Fail
Declanșa: Senzor scurtcircuitat sau cu circuit deschis
Acţiune: Resetarea apei de retur nu poate fi utilizată.
Resetare Resetare automată când senzorul se încadrează din nou în interval.
9.4.2
Restabilirea alimentării unităţii
Descrierea alarmei (așa cum se arată pe ecran): Unit Power Restore
Declanșa: Controlerul unităţii este pornit.
Acţiune: none
Resetare none
9.4.3
Alarmă externă
Descrierea alarmei (așa cum se arată pe ecran): External Event
Declanșa: Există un eveniment extern care a cauzat deschiderea, timp de cel puţin 5 secunde, a portului de pe panoul
controlerului.
Acţiune: None
Resetare Ştergerea automată atunci când intrarea digitală pentru alarmă / eveniment extern se închide din nou.
9.4.4
Blocare temperatură ambientală scăzută
Descrierea alarmei (așa cum se arată pe ecran): Low Ambient Lockout
Declanșa:Temperatura externă este mai mică decât valoarea de referinţă din controlerul unităţii și blocarea la temperatură
ambiantă scăzută este activată.
Acţiune Oprire normală a tuturor circuitelor.
Resetare Blocarea va fi anulată în momentul în care temperatura externă a aerului va creşte până la nivelul valorii de
referinţă plus 2.8°C, sau când blocarea la temperatură ambiantă scăzută este dezactivată.
9.5 Alarme opţionale
9.5.1
Protecţie împotriva îngheţului a apei pentru recuperarea de căldură
Descrierea alarmei (așa cum se arată pe ecran): HeatRecFrz
Declanșa: Temperatura apei de ieşire sau de intrare pentru recuperarea de căldură scade sub valoarea de referinţă pentru
protecţia la îngheţ a evaporatorului. Dacă există o avarie activă la senzorul pentru temperatura apei de ieşire sau de intrare,
atunci valoarea senzorului nu poate declanşa alarma.
Acţiune: Recuperarea căldurii este dezactivată, contactul pompei de apă pentru recuperarea căldurii este activat.
Resetare: Această alarmă poate fi ştearsă manual folosind tastatura sau prin semnalul BAS de ştergere a alarmei doar în
cazul în care condiţia care a declanşat alarma nu mai există.
9.5.2
Avarie la senzorul pentru temperatura apei de ieşire pentru recuperarea de căldură
Descrierea alarmei (așa cum se arată pe ecran): HeatRecLwtSenf
Declanșa: Senzor scurtcircuitat sau cu circuit deschis
Acţiune: Recuperarea căldurii este dezactivată.
Resetare Această alarmă poate fi ştearsă manual folosind tastatura, doar dacă senzorul se încadrează din nou în interval.
9.5.3
Erori comunicare opţională
Descrierea alarmei (așa cum se arată pe ecran): OptionExtFault
Declanșa: Comunicarea cu modulul de extensie I/O nu funcţionează. Secţiunea 3.1 indică tipul preconizat de modul şi
adresa pentru fiecare modul.
Acţiune: Recuperarea căldurii este dezactivată.
Resetare Această alarmă poate fi ştearsă manual folosind tastatura atunci când comunicarea dintre controlerul principal
şi modulul de extensie funcţionează timp de 5 secunde.
9.6 Evenimente opţionale
9.6.1
Avarie la senzorul pentru temperatura apei de intrare pentru recuperarea de căldură
Descrierea alarmei (așa cum se arată pe ecran): HeatRecEwtSenf
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Declanșa: Senzor scurtcircuitat sau cu circuit deschis
Acţiune: None.
Resetare: Resetare automată când senzorul se încadrează din nou în interval.
9.6.2
Blocare temperatură scăzută a apei de intrare pentru recuperarea căldurii
Descrierea alarmei (așa cum se arată pe ecran): HeatRecEwtLow
Declanșa: Temperatura apei de intrare pentru recuperarea căldurii scade sub valoarea de referinţă pentru blocarea
recuperării căldurii.
Acţiune None.
Resetare Blocarea va fi anulată în momentul în care temperatura apei de intrare pentru recuperarea apei creşte până la
nivelul valorii de referinţă a blocării plus 0,5°C.
9.7 Alarme privind oprirea circuitului
Toate alarmele de oprire a circuitului necesită oprirea circuitului la care apar. Alarmele de oprire rapidă nu generează
reducerea presiunii înainte de oprire. Toate celelalte alarme generează reducerea presiunii.
Când sunt active una sau mai multe alarme de circuit şi nu este activă nicio alarmă privind unitatea, ieşirea alarmei va fi
pornită şi oprită la intervale de 5 secunde.
Descrierile alarmelor se aplică tuturor circuitelor, numărul circuitului fiind reprezentat de „Nr.” în descriere.
9.7.1
Pierderea tensiunii de fază/Lipsa protecţiei împotriva defectelor de punere la pământ (GFP)
Descrierea alarmei (așa cum se arată pe ecran): PVM/GFP Fault N
Declanșa:Intrarea PVM este „scăzută“ şi valoarea de referinţă PVM = puncte multiple
Acţiune: Rapid shutdown of all running circuits
Resetare Resetare automată în momentul în care intrarea PVM este mare sau valoarea de referinţă PVM nu este egală
cu valoarea unică pentru un timp de cel puţin 5 secunde.
9.7.2
Presiune scăzută la evaporator
Descrierea alarmei (așa cum se arată pe ecran): Evap Press Low N
Declanșa: [Declanşare dispozitiv de control al temperaturii ambiante scăzute ŞI stare circuit = funcţionare] SAU presiune
evaporator < -70 kPa
Logica dispozitivului de control al temperaturii ambiante scăzute permite circuitului să funcţioneze de pe perioade variate
la presiuni scăzute. Cu cât presiunea este mai scăzută, cu atât poate fi mai scurt timpul de funcţionare al compresorului.
Această durată se calculează după cum urmează:
Eroare de îngheţ = descărcare presiune scăzută evaporator – presiune evaporator
Durată de îngheţ = 70 – 6,25 x eroare de îngheţ, limitat la un interval de 20-70 secunde
Atunci când presiunea evaporatorului scade sub valoarea de referinţă descărcare a presiunii scăzută din evaporator,
porneşte un temporizator. În cazul în care acest temporizator depăşeşte durata de îngheţ, se declanşează dispozitivul de
control al temperaturii ambiante scăzute. Dacă presiunea din evaporator creşte până la valoarea de referinţă pentru
descărcare sau mai mult, iar durata de îngheţ nu a fost depăşită, temporizatorul se va reseta.
Alarma nu poate fi declanşată dacă avaria la senzorul de presiune a evaporatorului este activă.
Acţiune Oprirea rapidă a circuitelor
Resetare: Această alarmă poate fi ștearsă manual dacă presiunea evaporatorului este peste –69 kPa.
9.7.3
Eroare presiune scăzută la pornire
Descrierea alarmei (așa cum se arată pe ecran): LowPressStartFail N
Declanșa:Stare circuit = durata de pornire este mai mare decât valoarea de referinţă pentru durata de pornire.
Acţiune Oprirea rapidă a circuitului
Resetare: Această alarmă poate fi ştearsă manual folosind tastatura controlerului unităţii
9.7.4
Întrerupător mecanic de presiune scăzută
Descrierea alarmei (așa cum se arată pe ecran): Mech Low Pressure Sw N
Declanșa: Intrarea întrerupătorului mecanic presiune scăzută este cu tensiune joasă
Acţiune: Oprirea rapidă a circuitului
Resetare Această alarmă poate fi ştearsă manual folosind tastatura controlerului unităţii dacă intrarea întrerupătorului este
cu tensiune mare.
9.7.5
Presiunea ridicată din condensator
Descrierea alarmei (așa cum se arată pe ecran): Cond Pressure High N
Declanșa: Temperatură de saturaţie condensator > valoare de saturaţie max. a condensatorului pentru perioadă > valoare
de referinţă ridicată pentru întârziere cond.
Acţiune Oprirea rapidă a circuitului
Resetare Această alarmă poate fi ştearsă manual folosind tastatura controlerului unităţii
9.7.6
Raport scăzut al presiunii
Descrierea alarmei (așa cum se arată pe ecran): Low Pressure Ratio N
Declanșa: Raport de presiune < limita calculată pentru o perioadă > valoare de referinţă pentru întârzierea raportului de
joasă presiune după finalizarea pornirii circuitului. Limita calculată va varia de la 1,4 până la 1,8, deoarece capacitatea
compresorului variază de la 25% până la 100%.
Acţiune: Oprirea normală a circuitului
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Resetare: alarma poate fi ştearsă manual folosind tastatura controlerului unităţii
9.7.7
Întrerupătorul de presiune mecanică ridicată
Descrierea alarmei (așa cum se arată pe ecran): Mech High Pressure Sw N
Declanșa: Intrarea întrerupătorului mecanic de înaltă presiune este cu tensiune joasă ŞI alarma de oprire de urgenţă nu
este activă.
(deschiderea comutatorului de oprire de urgenţă opreşte alimentarea comutatoarelor MHP)
Acţiune Rapid stop circuit
Resetare Această alarmă poate fi ștearsă manual prin tastatura controlerului unității dacă intrarea comutatorului MHP este
ridicată.
9.7.8
Alarmă temperatură mare la descărcare
Descrierea alarmei (așa cum se arată pe ecran): Disc Temp High N
Declanșa: Temperatură de evacuare > valoarea de referinţă pentru temperatura de descărcare ridicată ŞI compresorul
funcţionează. Alarma nu poate fi declanşată dacă eroarea senzorului de temperatură la evacuare este activă.
Acţiune Închiderea rapidă a circuitului
Resetare Această alarmă poate fi ștearsă manual prin tastatura controlerului unității.
9.7.9
Diferenţă mare de presiune a uleiului
Descrierea alarmei (așa cum se arată pe ecran): Oil Pres Diff High N
Declanșa: Diferenţă de presiune a uleiului > valoarea de referinţă a diferenţei de presiune ridicată a uleiului pe o perioadă
mai mare decât întârzierea diferenţialului de presiune a uleiului.
Acţiune Închiderea rapidă a circuitului
Resetare Această alarmă poate fi ștearsă manual prin tastatura controlerului unității.
9.7.10 Comutator al nivelului de ulei
Descrierea alarmei (așa cum se arată pe ecran): Oil Level Low N
Declanșa: Comutatorul de nivel al uleiului deschis pe o perioadă mai mare decât întârzierea comutatorului de nivel al
uleiului în timp ce compresorul este în starea de funcţionare.
Acţiune Închiderea rapidă a circuitului
Resetare Această alarmă poate fi ștearsă manual prin tastatura controlerului unității.
9.7.11 Avarie demaror compresor
Descrierea alarmei (așa cum se arată pe ecran): Starter Fault N
Declanșa: Dacă valoarea de referinţă PVM = Fără (SSS): oricând intrarea de avarie la demaror este deschisă
Dacă valoarea de referinţă PVM = punct unic sau puncte multiple: compresorul a funcţionat timp de cel puţin 14 secunde
şi intrarea de avarie la demaror este deschisă
Acţiune Închiderea rapidă a circuitului
Resetare Această alarmă poate fi ștearsă manual prin tastatura controlerului unității.
9.7.12 Temperatură ridicată a motorului
Descrierea alarmei (așa cum se arată pe ecran): Temp. ridicată a motorului
Declanșa: Valoarea de intrare pentru temperatura motorului este de 4500 ohmi sau mai mare.
Acţiune Închiderea rapidă a circuitului
Resetare Această alarmă poate fi ștearsă manual prin tastatura controlerului unității după ce valoarea de intrare pentru
temperatura motorului a fost de 200 ohmi sau mai mică timp de cel puțin 5 minute.
9.7.13 Repornirea eşuată la temperaturi exterioare ale aerului joase
Descrierea alarmei (așa cum se arată pe ecran): LowOATRestart Fail N
Declanșa: Circuitul nu a funcţionat la trei încercări de pornire la temperatură externă scăzută
Acţiune: Închiderea rapidă a circuitului
Resetare: Această alarmă poate fi ștearsă manual prin tastatura controlerului unității.
9.7.14 Nemodificarea presiunii ulterior pornirii
Descrierea alarmei (așa cum se arată pe ecran): NoPressChgAtStrt N
Declanșa: După pornirea compresorului, după 15 de secunde nu a avut loc o cădere cu cel puţin 6 kPa a presiunii
evaporatorului SAU o creştere cu 35 kPa a presiunii condensatorului
Acţiune Închiderea rapidă a circuitului
Resetare Această alarmă poate fi ștearsă manual prin tastatura controlerului unității..
9.7.15 Fără presiune la pornire
Descrierea alarmei (așa cum se arată pe ecran): No Press At Start N
Declanșa: [Presiunea evap. < 35 kPa SAU presiunea cond. < 35 kPa] ŞI pornirea compresorului solicitată ŞI circuitul nu
are o transmisie cu frecvenţă variabilă pentru ventilator
Acţiune: Închiderea rapidă a circuitului
Resetare Această alarmă poate fi ștearsă manual prin tastatura controlerului unității..
9.7.16 Defecţiune comunicaţii CC N
Descrierea alarmei (așa cum se arată pe ecran): CC Comm. Fail N
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Declanșa: Comunicarea cu modulul de extensie I/O nu funcţionează. Secţiunea 3.1 indică tipul preconizat de modul şi
adresa pentru fiecare modul.
Acţiune: Oprire rapidă a circuitului afectat
Resetare Această alarmă poate fi ştearsă manual folosind tastatura atunci când comunicarea dintre controlerul principal
şi modulul de extensie funcţionează timp de 5 secunde.
9.7.17 Defecţiune com. FC circuit 1/2
Descrierea alarmei (așa cum se arată pe ecran): FC Comm Fail Cir 1/2
Declanșa: [Număr de ventilatoare circuit 1 sau circuit 2 > 6 SAU config. PVM = puncte multiple] şi comunicaţia cu modulul
de extensie I/O nu a reuşit. Secţiunea 3.1 indică tipul preconizat de modul şi adresa pentru fiecare modul.
Acţiune Oprire rapidă a circuitului 1 şi 2
Resetare Această alarmă poate fi ştearsă manual folosind tastatura atunci când comunicarea dintre controlerul principal
şi modulul de extensie funcţionează timp de 5 secunde.
9.7.18 Defecţiune com. FC circuit 3
Descrierea alarmei (așa cum se arată pe ecran): FC Comm Fail Cir 3
Declanșa: Valoarea de referinţă pentru numărul de circuite este mai mare de 2 şi comunicaţia cu modulul de extensie I/O
nu a reuşit. Secţiunea 3.1 indică tipul preconizat de modul şi adresa pentru fiecare modul.
Acţiune Oprire rapidă a circuitului 3
Resetare Această alarmă poate fi ştearsă manual folosind tastatura atunci când comunicarea dintre controlerul principal
şi modulul de extensie funcţionează timp de 5 secunde.
9.7.19 Defecţiune com. FC circuit 4
Descrierea alarmei (așa cum se arată pe ecran): FC Comm. Fail Cir 4
Declanșa: Valoarea de referinţă pentru numărul de circuite este mai mare de 3 şi comunicaţia cu modulul de extensie I/O
nu a reuşit. Secţiunea 3.1 indică tipul preconizat de modul şi adresa pentru fiecare modul.
Acţiune Oprire rapidă a circuitului 4
Resetare Această alarmă poate fi ştearsă manual folosind tastatura atunci când comunicarea dintre controlerul principal
şi modulul de extensie funcţionează timp de 5 secunde.
9.7.20 Defecţiune com. FC circuit 3/4
Descrierea alarmei (așa cum se arată pe ecran): FC Comm. Fail Cir 3/4
Declanșa: Număr de ventilatoare circuit 3 sau circuit 4 > 6, valoare de referinţă pentru numărul de circuite > 2 şi
comunicaţia cu modulul de extensie I/O nu a reuşit. Secţiunea 3.1 indică tipul preconizat de modul şi adresa pentru fiecare
modul.
Acţiune: Oprire rapidă a circuitului 3 şi 4
Resetare Această alarmă poate fi ştearsă manual folosind tastatura atunci când comunicarea dintre controlerul principal
şi modulul de extensie funcţionează timp de 5 secunde.
9.7.21 Defecţiune comunicaţii EEXV N
Descrierea alarmei (așa cum se arată pe ecran): EEXV Comm. Fail N
Declanșa: Comunicarea cu modulul de extensie I/O nu funcţionează. Secţiunea 3.1 indică tipul preconizat de modul şi
adresa pentru fiecare modul. Alarma de pe circuitul nr. 3 va fi activată dacă valoarea de referinţă pentru numărul de circuite
> 2; alarma de pe circuitul nr. 4 va fi activată dacă valoarea de referinţă pentru numărul de circuite stabilit > 3.
Acţiune Oprire rapidă a circuitului afectat
Resetare Această alarmă poate fi ştearsă manual folosind tastatura atunci când comunicarea dintre controlerul principal
şi modulul de extensie funcţionează timp de 5 secunde.
9.7.22 Avarie senzor presiune evaporator
Descrierea alarmei (așa cum se arată pe ecran): EvapPressSensFault N
Declanșa: Senzorul este scurtcircuitat/Senzorul are circuitul deschis
Acţiune Închiderea rapidă a circuitului
Resetare Această alarmă poate fi ștearsă manual prin tastatura controlerului unității, dar numai dacă senzorul este din
nou în interval.
9.7.23 Avaria senzorului pentru presiunea din condensator
Descrierea alarmei (așa cum se arată pe ecran): CondPressSensFault N
Declanșa: Senzorul este scurtcircuitat/Senzorul are circuitul deschis
Acţiune Închiderea rapidă a circuitului
Resetare Această alarmă poate fi ștearsă manual prin tastatura controlerului unității, dar numai dacă senzorul este din
nou în interval.
9.7.24 Avarie la senzorul de presiune a uleiului
Descrierea alarmei (așa cum se arată pe ecran): OilPressSensFault N
Declanșa: Senzorul este scurtcircuitat/Senzorul are circuitul deschis
Acţiune: Închiderea normală a circuitelor aflate în funcţiune
Resetare Această alarmă poate fi ștearsă manual prin tastatura controlerului unității, dar numai dacă senzorul este din
nou în interval.
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9.7.25 Avaria senzorului pentru temperatura de aspiraţie
Descrierea alarmei (așa cum se arată pe ecran): SuctTempSensFault N
Declanșa: Senzorul este scurtcircuitat/Senzorul are circuitul deschis
Acţiune Oprirea normală a circuitului
Resetare Această alarmă poate fi ștearsă manual prin tastatura controlerului unității, dar numai dacă senzorul este din
nou în interval.
9.7.26 Avarie la senzorul de temperatură de descărcare
Descrierea alarmei (așa cum se arată pe ecran): DiscTempSensFault N
Declanșa: Senzorul este scurtcircuitat/Senzorul are circuitul deschis
Acţiune: Oprirea normală a circuitului
Resetare Această alarmă poate fi ștearsă manual prin tastatura controlerului unității, dar numai dacă senzorul este din
nou în interval.
9.7.27 Avarie la senzorul de temperatură a motorului
Descrierea alarmei (așa cum se arată pe ecran): MotorTempSensFault N
Declanșa: Senzorul este scurtcircuitat/Senzorul are circuitul deschis
Acţiune: Închiderea rapidă a circuitului
Resetare Această alarmă poate fi ștearsă manual prin tastatura controlerului unității, dar numai dacă senzorul este din
nou în interval.
9.8 Evenimente circuit
Următoarele evenimente limitează funcţionarea circuitului în modul descris în coloana Măsură luată. Apariţia unui
eveniment legat de circuit afectează numai circuitul pe care a avut loc. Evenimentele de circuit sunt înregistrate în Jurnalul
de evenimente de pe controlerul unităţii.
9.8.1
Presiunea scăzută din evaporator - Rezistenţă
Descrierea evenimentului (așa cum se arată pe ecran):EvapPress Low Hold N
Declanșa: Acest eveniment nu este activat înainte de finalizarea pornirii circuitului şi înainte de setarea modului la Răcire.
Apoi, în timpul funcţionării, dacă presiunea evaporatorului <= valoarea de referinţă pentru menţinerea presiunii scăzute în
evaporator, evenimentul este declanşat. Evenimentul nu trebuie declanşat timp de 90 secunde după schimbarea capacităţii
compresorului de la 50% până la 60%.
Acţiune: Împiedicarea încărcării.
Resetare Pe parcursul funcţionării, evenimentul va fi resetat dacă presiunea din evaporator >(valoarea de referinţă a
menţinerii presiunii scăzute din evaporator + 14 kPa). Evenimentul este de asemenea resetat în cazul în care circuitul nu
se mai află în starea de funcţionare.
9.8.2
Presiunea scăzută din evaporator - Descărcare
Descrierea evenimentului (așa cum se arată pe ecran):EvapPressLowUnload N
Declanșa: Acest eveniment nu este activat înainte de finalizarea pornirii circuitului şi înainte de setarea modului la Răcire.
Apoi, în timpul funcţionării, dacă presiunea evaporatorului <= valoarea de referinţă pentru descărcarea presiunii scăzute
în evaporator, evenimentul este declanşat. Evenimentul nu trebuie declanşat timp de 90 secunde după schimbarea
capacităţii compresorului de la 50% până la 60% (numai pentru compresoarele asimetrice).
Acţiune Descărcaţi compresorul prin reducerea capacităţii cu un pas la fiecare 5 secunde până când presiunea
evaporatorului creşte peste valoarea de referinţă pentru descărcarea presiunii scăzute din evaporator.
Resetare Pe parcursul funcţionării, evenimentul va fi resetat dacă presiunea din evaporator >(valoarea de referinţă a
menţinerii presiunii scăzute din evaporator + 14 kPa). Evenimentul este de asemenea resetat în cazul în care circuitul nu
se mai află în starea de funcţionare.
9.8.3
Menţinere presiune ĭnaltă condensator
Descrierea evenimentului (așa cum se arată pe ecran):CondPressHigh Hold N
Declanșa: În timp ce compresorul funcţionează şi modul unităţii este setat la Răcire, dacă temperatura de saturaţie a
condensatorului >= valoarea de menţinere a temperaturii de saturaţie a condensatorului, evenimentul este declanşat.
Acţiune Împiedicarea încărcării.
Resetare În timpul funcţionării, evenimentul va fi resetat dacă temperatura de saturaţie a condensatorului < (valoarea de
menţinere ridicată a temperaturii de saturaţie a condensatorului - 5,5°C). Evenimentul este de asemenea resetat în cazul
în care circuitul nu se mai află în starea de funcţionare.
9.8.4
Presiune ridicată din condensator – descărcare
Descrierea evenimentului (așa cum se arată pe ecran):CondPressHighUnloadN
Declanșa: În timp ce compresorul funcţionează şi modul unităţii este setat la Răcire, dacă temperatura de saturaţie a
condensatorului >= valoarea ridicată de descărcare de saturaţie a condensatorului, evenimentul este declanşat.
Acţiune Descărcaţi compresorul prin reducerea capacităţii cu un pas la fiecare 5 secunde până când presiunea
evaporatorului creşte peste valoarea de referinţă pentru descărcarea presiunii ridicate din evaporator.
Resetare În timpul funcţionării, evenimentul va fi resetat dacă temperatura de saturaţie a condensatorului < (valoarea
ridicată de descărcare de saturaţie a condensatorului - 5,5°C). Evenimentul este de asemenea resetat în cazul în care
circuitul nu se mai află în starea de funcţionare.
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Commentato [MC-I2]: Abbiamo corretto l’errore nella
numerazione progressiva.

9.8.5
Evacuare eşuată
Descrierea evenimentului (așa cum se arată pe ecran): Pumpdown Fail Cir N
Declanșa: Stare circuit = reducere presiune pe perioadă > valoare de referinţă durată de reducere a presiunii
Acţiune Oprire circuit
Resetare N/A
9.8.6
Pierderea de tensiune în timpul funcţionării
Descrierea evenimentului (așa cum se arată pe ecran): Run Power Loss Cir N
Declanșa: Controlerul de circuit este resetat după pierderea alimentării în timpul funcţionării compresorului
Acţiune: N/A
Resetare N/A
9.9 Înregistrarea alarmelor
Când apare o alarmă, tipul, data şi ora alarmei sunt stocate în memoria tampon activă corespunzătoare alarmei respective
(vizualizate pe ecranele Alarmă activă) şi în memoria tampon a istoricului alarmelor (vizualizate pe ecranele Jurnal alarme).
Memoriile tampon pentru alarmele active conţin o înregistrare a tuturor alarmelor curente.
Un jurnal separat de alarme stochează ultimele 25 alarme apărute. Când apare o alarmă, aceasta este pusă în primul
spaţiu din Jurnalul de alarme şi toate celelalte sunt mutate cu un spaţiu în jos, mutând în jos ultima alarmă. În Jurnalul de
alarme sunt stocate data şi ora la care s-a produs alarma, precum şi o listă cu alţi parametri. Aceşti parametri includ starea
unităţii, temperatura ambiantă externă, temperatura apei de intrare şi temperatura apei de ieşire pentru toate alarmele.
Dacă alarma este o alarmă de circuit, se stochează şi starea circuitului, presiunile şi temperaturile agentului frigorific,
poziţia EXV, sarcina compresorului, numărul de ventilatoare pornite şi timpul de funcţionare a compresorului.

D–EOMAC00A04-14_02RO - 48/64

10

Utilizarea controlerului

10.1 Funcţionarea controlerului unităţii
Figura 6, controler unitate

TCP/IP Port

Menu Button

Alarm Button
Navigation Wheel

Back Button

Display

Tastatura/afişajul constă dintr-un afişaj cu 5 linii şi 22 caractere, trei butoane (taste) şi un butonul rotativ de navigare cu
„apăsare şi derulare”. Există un buton de alarmă, un buton Meniu (Pagina principală) şi un buton Înapoi. Butonul rotativ
este utilizat pentru a naviga între rânduri pe un ecran (pe o pagină) şi pentru a mări sau scădea valorile variabile la editare.
Apăsarea rotiţei echivalează cu apăsarea tastei enter şi se foloseşte pentru a sări de la o legătură la următorul set de
parametri.

6

Figura 7, ecran tipic
Vizualizare/Setare unitate 3

Stare/Setări



Configurare
Temperatură
Dată/oră/program






În general, fiecare linie conţine un titlu de meniu, un parametru (cum ar fi o valoare sau o valoare de referinţă) sau o
legătură (care va avea o săgeată în dreapta liniei) către un meniu suplimentar.
Prima linie vizibilă pe fiecare afişaj include titlul meniului şi numărul liniei indicate de cursor în mod curent, în cazul de mai
sus 3. Poziţia cea mai din stânga a liniei de titlu include o săgeată „sus” pentru a indica faptul că există linii (parametri)
„deasupra” liniei afişate curent şi/sau o săgeată „jos” pentru a indica existenţa unor linii (parametri) „sub” elementele afişate
curent sau o săgeată „sus/jos” pentru a indica faptul că există linii „deasupra şi dedesubtul” liniei afişate curent. Linia
selectată este evidenţiată.
Fiecare linie de pe o pagină poate conţine numai informaţii despre stare sau poate include câmpuri de date modificabile
(valori de referinţă). Atunci când o linie conţine numai informaţii despre stare şi cursorul se află pe acea linie, se evidenţiază
tot, cu excepţia câmpului de valori al acelei linii, ceea ce înseamnă că textul este alb cu o casetă neagră în jurul său. Când
acea linie conţine o valoare ce poate fi modificată şi cursorul se află pe linia respectivă, întreaga linie este evidenţiată.
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Sau o linie dintr-un meniu poate fi o legătură către alte meniuri. Aceasta este deseori denumită linie de salt, ceea ce
înseamnă că apăsarea butonului rotativ de navigare va cauza un „salt” la un meniu nou. În extrema dreaptă a liniei este
afişată o săgeată () pentru a indica faptul că este o linie de „salt” şi întreaga linie este evidenţiată când cursorul este pe
acea linie.
OBSERVAŢIE - sunt afişate numai meniurile şi elementele care se aplică configuraţiei specifice a unităţii.
Acest manual include informaţii referitoare la parametrii de nivel de operator; datele şi valorile de referinţă necesare pentru
funcţionarea zilnică a răcitorului. Există meniuri mai extinse disponibile pe care le pot folosi tehnicienii de service.
10.2 Navigarea
Atunci când circuitul de control este alimentat electric, ecranul controlerului va fi activ şi va afişa ecranul principal, care
poate fi accesat şi prin apăsarea butonului Meniu. Butonul rotativ de navigare este singurul dispozitiv de navigare necesar,
însă şi butoanele MENIU, ALARMĂ şi ÎNAPOI pot furniza scurtături după cum se explică mai jos.
10.2.1

Parole

Ecranul principal are unsprezece linii:
•

Introducerea parolei, legăturile către ecranul de introducere, care este un ecran editabil, astfel încât la
apăsarea butonului rotativ se va accesa modul de editare în care poate fi introdusă parola (5321). Primul
marcaj (*) va fi evidenţiat, rotiţi butonul rotativ în sens orar până la primul număr şi setaţi-l apăsând butonul
rotativ. Repetaţi pentru celelalte trei numere.
Parola va expira după 10 minute şi este anulată dacă se introduce o nouă parolă sau dacă comanda intră în
stare de repaus.

•

Pe pagina Meniu principal sunt afişate şi alte informaţii de bază şi legături pentru facilitarea utilizării, inclusiv
valoarea de referinţă activă, temperatura apei de ieşire din evaporator etc. Legătura Despre răcitor face
conexiunea cu o pagină care afişează versiunea software-ului.
Figura 8, meniul Parolă
Main Menu
1/11
Enter Password

Unit Status=
Auto
Active Setpt= xx.x°C
Evap LWT=
xx.x°C
Unit Capacity= xxx.x%
Unit Mode=
Cool
Time Until Restart >
Alarms
>
Scheduled Maintenance >
About Chiller
>

Figura 9, Pagina de introducere a parolei
Enter Password
1/1
Enter

****

Introducerea unei parole invalide are acelaşi rezultat ca şi continuarea fără parolă.
O dată introdusă o parolă validă, controlerul permite accesul şi efectuarea modificărilor pe viitor fără a solicita utilizatorului
să introducă o parolă până când intervalul de timp pe care îl aveţi la dispoziţie până la expirarea parolei expiră sau până
când introduceţi o nouă parolă. Valoarea implicită pentru acest interval de timp până la expirarea parolei este de 10 minute.
Se poate schimba între 3 și 30 de minute prin intermediul meniului Timer Settings (setările temporizatorului) din meniul
extins.
10.2.2 Mod navigare
Când butonul rotativ de navigare este rotit în sens orar, cursorul se deplasează la următoarea linie (jos) de pe pagină.
Când butonul rotativ este rotit în sens antiorar, cursorul se deplasează la linia anterioară (sus) de pe pagină. Cu cât rotiţi
mai repede butonul rotativ, cu atât mai repede se deplasează cursorul. Apăsarea butonului rotativ funcţionează ca butonul
„Enter”.
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Există trei tipuri de linii:
•
Titlul meniului, afişat pe prima linie ca în Figura 9
•
Legătură (denumită şi salt) cu o săgeată () în partea dreaptă a liniei şi utilizată pentru a face legătura cu
meniul următor.
•
Parametrii cu o valoare sau o valoare de referinţă reglabilă.
De exemplu, „Time to restart” (timp până la repornire) sare de la nivelul 1 la nivelul 2 şi se opreşte acolo.
La apăsarea butonului Înapoi, afişajul revine la pagina afişată anterior. Dacă se repetă apăsarea butonului Înapoi, afişajul
continuă să revină cu o pagină înapoi pe calea de navigare curentă până când ajunge la „meniul principal”.
La apăsarea butonului Meniu (pagina principală), afişajul revine la „pagina principală”.
Când se apasă butonul Alarmă, se afişează meniul Liste de alarme.
10.2.3 Mod Editare
Modul Editing (editare) este introdus prin apăsarea roții de navigare în timp ce cursorul indică o linie care conține un câmp
editabil. De îndată ce sunteţi în modul de editare, dacă apăsaţi din nou pe butonul rotativ, câmpul editabil va fi evidenţiat.
Rotirea butonului rotativ în sensul acelor de ceasornic în timp ce câmpul editabil este marcat duce la creșterea valorii.
Rotirea butonului rotativ în sensul invers al acelor de ceasornic în timp ce câmpul editabil este marcat duce la reducerea
valorii. Cu cât rotiţi mai repede butonul rotativ, cu atât valoarea creşte sau scade mai repede. Apăsând din nou butonul
rotativ, noua valoare va fi salvată și tastatura / afișajul pentru a părăsi modul Edit (editare) și pentru a reveni la modul
Navigation (de navigare).
Un parametru marcat cu litera „R” este numai pentru citire, furnizând valoarea sau descrierea unei situaţii. Marcajul „R/W”
indică posibilitatea de citire şi/sau scriere; o valoare poate fi citită sau modificată (cu condiţia să introduceţi parola corectă).
Exemplul 1: Verificarea stării, spre exemplu, unitatea este comandată local sau de către o reţea externă? Căutaţi sursa
de comandă a unităţii. Din moment ce este vorba despre un parametru privind starea unităţii, mergeţi la Meniul Principal
şi selectaţi Vizualizare/setare Unitate şi apăsaţi butonul rotativ pentru a trece la următorul set de meniuri. Veţi observa o
săgeată în partea dreaptă a chenarului indicând necesitatea trecerii la nivelul următor. Apăsaţi butonul rotativ pentru a
executa saltul.
Veţi ajunge la legătura Stare/setări. Există o săgeată care indică faptul că această linie este o legătură către un meniu
suplimentar. Apăsaţi din nou butonul rotativ pentru a trece la meniul următor, Stare/setări unitate.
Rotiţi butonul rotativ pentru a derula în jos la sursa de control şi a citi rezultatul.
Exemplul 2, Modificarea unei valori de referinţă, valoarea de referinţă a apei răcite, de exemplu. Acest parametru este
desemnat ca valoarea de referinţă a temperaturii apei de ieşire în modul Răcire 1 şi reprezintă un parametru de setare a
unităţii. Din Meniul principal, selectaţi Vizualizare/setare unitate. Săgeata indică faptul că aceasta este o legătură către un
meniu suplimentar.
Apăsaţi butonul rotativ şi treceţi la următorul meniu Vizualizare/setare unitate şi utilizaţi butonul rotativ pentru a derula în
jos la Temperaturi. Şi acesta are o săgeată şi este o legătură către un meniu suplimentar. Apăsaţi butonul rotativ şi mergeţi
la meniul Temperaturi, care conţine şase linii cu valori de referinţă ale temperaturilor. Selectaţi temperatura apei de ieşire
în modul Răcire 1 şi apăsaţi butonul rotativ pentru a trece la pagina de schimbare a elementului. Rotiţi butonul rotativ
pentru a regla valoarea de referinţă la valoarea dorită. După ce aţi reglat, apăsaţi din nou butonul rotativ pentru a confirma
noua valoare. Utilizând butonul Înapoi puteţi reveni la meniul Temperaturi, unde va fi afişată noua valoare.
Exemplul 3 - ştergerea unei alarme. Prezenţa unei noi alarme este indicată cu un clopoţel care sună în partea dreaptă
sus a ecranului. Dacă clopoţelul este fix, una sau mai multe alarme au fost confirmate, însă sunt încă active. Pentru a
vizualiza meniul Alarme, din Meniul Principal derulaţi în jos la rândul Alarme sau pur şi simplu apăsaţi Alarmă. Observaţi
săgeata indicând faptul că acest rând este o legătură. Apăsaţi butonul rotativ pentru a trece la meniul următor Alarme. Aici
există două linii, Alarme active şi Jurnal de alarme. Alarmele sunt şterse din legătura Alarme Active. Apăsaţi butonul rotativ
pentru a merge la următorul ecran. În momentul în care ajungeţi la lista Alarmelor Active derulaţi până la paragraful
Ştergere Alarme, opţiune setată implicit pe starea oprit. Comutaţi această setare pe starea pornit pentru a confirma
alarmele. Dacă alarmele pot fi şterse, atunci cronometrele alarmelor vor afişa 0; în caz contrar acestea vor afişa numerele
alarmelor încă active. În cazul în care alarmele sunt confirmate clopoţelul din partea dreaptă sus a afişajului va înceta să
sune dacă alarmele sunt încă active sau va dispărea dacă toate alarmele au fost şterse.
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Figura 10, Pagina principală, parametrii principali şi legăturile
Home Page
Enter Password
Continue W/O Password

Main Menu
View/Set - Unit
View/Set - Circuit
Unit Status *
Active Setpoint *
Evap Leaving Water Temp *
Evap Entering Water Temp *
Unit Capacity *
Unit Current
Softload Limit Value
Network Limit Value
Demand Limit Value
Unit Mode *
Control Source *
Current Limit Setpoint



R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R/W
R/W

Time Until Restart
Scheduled Maintenance
Alarms





About This Chiller



Observaţie: Parametrii cu „*” sunt disponibili fără a introduce o parolă.
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View/Set Unit
Status/Settings
Set-Up
Temperatures
Date/Time/Schedules
Power Conservation
LON Setup
BACnet IP Setup
BACnet MSTP Setup
Modbus Setup
AWM Setup







Design Conditions
Alarm Limits




Menu Password



View/Set Circuit



Status/Settings
Compressor




Time Until Restart
Compressor 1 Cycle Time Remaining *
Compressor 2 Cycle Time Remaining *
Compressor 3 Cycle Time Remaining *
Compressor 4 Cycle Time Remaining *

R
R
R
R

Alarms
Alarm Active
Alarm Log





Scheduled Maintenance
Next Maintenance Month/Year *
Service Support Reference *

R/W
R

About This Chiller
Model Number *
G. O. Number *
Unit Serial Number *
Starter Model Number(s) *
Starter Serial Number(s) *
Firmware Version *
Application Version *
Application GUID *
HMI GUID *

R
R
R
R
R
R
R
R
R

Figura 11, Navigare, partea A
View/Set Unit
Status/Settings
Set-Up
Temperatures
Date/Time/Schedules
Power Conservation
LON Setup
BACnet IP Setup
BACnet MSTP Setup
Modbus Setup
AWM Setup












Design Conditions
Alarm Limits




Menu Password



View/Set Circuit



Status/Settings
Compressor




Time Until Restart
Compressor 1 Cycle Time Remaining
Compressor 2 Cycle Time Remaining
Compressor 3 Cycle Time Remaining
Compressor 4 Cycle Time Remaining

R
R
R
R

Alarms
Alarm Active
Alarm Log





Scheduled Maintenance
Next Maintenance Month/Year
Service Support Reference

R/W
R

About This Chiller
Model Number
G. O. Number
Unit Serial Number
Starter Model Number(s)
Starter Serial Number(s)
Firmware Version
Application Version
Application GUID
HMI GUID
OBH GUID

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

Status/Settings (view/set unit)
Unit Status
Chiller Enable
Control Source
Next Circuit On
Chiller Enable Setpoint - Network
Chiller Mode Setpoint - Network
Cool Setpoint - Network
Capacity Limit Setpoint - Network
Stage Up Delay Remaining
Stage Down Delay Remaining
Clear Stage Delays
Ice Setpoint - Network
Ice Cycle Time Remaining
Evaporator Pump 1 Run Hours
Evaporator Pump 2 Run Hours
Remote Service Enable

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R/W
R
R
R
R
R/W

Set-Up (view/set unit)
Available Modes
Start Up DT
Shut Down DT
Stage Up DT
Stage Down DT
Max Pulldown Rate
Stage Up Delay
Chiller Status After Power Failure
Ice Cycle Delay

R
R
R
R
R
R
R
R
R

Temperatures (view/set unit)
Evap Leaving Water Temp
Evap Entering Water Temp
Evaporator Delta T
Active Set Point
Outside Air Temperature
Cool LWT Setpoint 1
Cool LWT Setpoint 2
Ice LWT Setpoint

R
R
R
R
R
R/W
R/W
R/W

Date/Time/Schedules (view/set unit)
Actual Time
Actual Date
Time Zone
DLS Enable
DLS Start Month
DLS Start Week
DLS End Month
DLS End Week
Enable Quiet Mode
Quiet Mode Start Hr
Quiet Mode Start Min
Quiet Mode End Hr
Quiet Mode End Min
Quiet Mode Cond Offset

R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W

Observaţie: Parametrii cu „*” sunt disponibili fără a introduce o parolă.
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Figura 12, Navigare, partea B
View/Set Unit
Status/Settings
Set-Up
Temperatures
Date/Time/Schedules
Power Conservation
LON Setup
BACnet IP Setup
BACnet MSTP Setup
Modbus Setup
AWM Setup












Design Conditions
Alarm Limits




Menu Password



View/Set Circuit



Status/Settings
Compressor




Time Until Restart
Compressor 1 Cycle Time Remaining
Compressor 2 Cycle Time Remaining
Compressor 3 Cycle Time Remaining
Compressor 4 Cycle Time Remaining


R
R
R
R

Alarms
Alarm Active
Alarm Log





Scheduled Maintenance
Next Maintenance Month/Year
Service Support Reference

R/W
R

About This Chiller
Model Number
G. O. Number
Unit Serial Number
Starter Model Number(s)
Starter Serial Number(s)
Firmware Version
Application Version
Application GUID
HMI GUID
OBH GUID

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
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Power Conservation (view/set unit)
Unit Capacity
Unit Current
Demand Limit Enable
Demand Limit Value
Current @ 20mA
Current Limit Setpoint
Setpoint Reset
Max Reset
Start Reset DT
Max Reset OAT
Start Reset OAT
Soft Load Enable
Soft Load Ramp
Starting Capacity

R
R
R/W
R
R
R
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W

LON Setup (view/set unit)
Neuron ID
Max Send Time
Min Send Time
Receive Heartbeat
LON BSP
LON App Version

R
R/W
R/W
R/W
R
R

BACnet IP Setup (view/set unit)
Apply Changes
Name
Dev Instance
UDP Port
DHCP
Actual IP Address
Actual Mask
Actual Gateway
Given IP Address
Given Mask
Given Gateway
Unit Support
NC Dev 1
NC Dev 2
NC Dev 3
BACnet BSP

R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R
R
R
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R

BACnet MSTP Setup (view/set unit)
Apply Changes
Name
Dev Instance
MSTP Address
Baud Rate
Max Master
Max Info Frm
Unit Support
Term Resistor
NC Dev 1
NC Dev 2
NC Dev 3
BACnet BSP

R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R

Modbus Setup (view/set unit)
Apply Changes
Address
Parity
Two Stop Bits
Baud Rate
Load Resistor
Response Delay
Comm LED Time Out

R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W

Figura 13, Navigare, partea C
View/Set Unit
Status/Settings
Set-Up
Temperatures
Date/Time/Schedules
Power Conservation
LON Setup
BACnet IP Setup
BACnet MSTP Setup
Modbus Setup
AWM Setup












Design Conditions
Alarm Limits




Design Conditions (view/set unit)
Evap Entering Water Temp @ Design R
Evap Leaving Water Temp @ Design R

Menu Password



R
R

View/Set Circuit



Alarm Limits (view/set unit)
Low Pressure Hold Setpoint
Low Pressure Unload Setpoint

Status/Settings
Compressor




Menu Password (view/set unit)
Password Disable

R/W

Status/Settings (view/set circuit)
Status Circuit 1
Circuit Status
Circuit Mode
Circuit Capacity

R
R/W
R

Status Circuit 2
Status Circuit 3
Status Cricuit 4





Time Until Restart
Compressor 1 Cycle Time Remaining
Compressor 2 Cycle Time Remaining
Compressor 3 Cycle Time Remaining
Compressor 4 Cycle Time Remaining


R
R
R
R

Alarms
Alarm Active
Alarm Log





Scheduled Maintenance
Next Maintenance Month/Year
Service Support Reference

R/W
R

About This Chiller
Model Number
G. O. Number
Unit Serial Number
Starter Model Number(s)
Starter Serial Number(s)
Firmware Version
Application Version
Application GUID
HMI GUID
OBH GUID

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

AWM Setup (view/set unit)
Apply Changes
DHCP
Actual IP Address
Actual Mask
Actual Gateway
Given IP Address
Given Mask
Given Gateway
AWM BSP

R/W
R/W
R
R
R
R/W
R/W
R/W
R

Compressor (view/set circuit)
Compressor 1 Circuit 1
Run Hours
Number Of Starts
Alarm Active (Alarms)
Active Alarm 1

R
R

Active Alar
Acknowledge All

R
R
R
R/W

Alarm Log (Alarms)
Alarm Entry 1
…
Alarm Entry 50

R
R
R

Observaţie: Parametrii cu „*” sunt disponibili fără a introduce o parolă.
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11

Interfaţa opţională de comandă la distanţă

Interfaţa cu utilizatorul de la distanţă, opţională este un panou de control la distanţă care imită funcţionarea controlerului
amplasat pe unitate. Pot fi conectate la aceasta până la opt unităţi AWS, care pot fi selectate pe ecran. Acesta oferă HMI
(interfaţa om-maşină) într-o clădire, biroul inginerului clădirii, de exemplu, fără a accesa unitatea la exterior.
Poate fi comandată odată cu unitatea şi se poate livra separat ca opţiune de instalat la faţa locului. De asemenea, poate
fi comandată în orice moment după livrarea răcitorului şi se poate monta şi cabla la faţa locului, aşa cum se explică la
pagina următoare. Panoul de operare de la distanță este alimentat de unitate și nu este necesară altă energie electrică
suplimentară.
Toate reglajele de vizualizare și de setare disponibile pe dispozitivul de control al unității sunt disponibile pe panoul
telecomenzii. Navigarea este identică cu cea a dispozitivului de control al unităţii, așa cum este descris în acest manual.
Ecranul de început, afişat la pornirea panoului de comandă la distanţă, indică unităţile conectate la panou. Selectaţi
unitatea dorită şi apăsaţi rotiţa pentru a o accesa. Panoul de comandă la distanţă va afişa automat unităţile conectate la
acesta fără a fi necesară o intrare iniţială.
Butonul Meniu

Buton de alarmă cu
lumină roşie
intermitentă de
alarmă
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Butonul
Înapoi
Buton rotativ cu
apăsare şi derulare

11.1 Interfaţă web integrată
Controlerul MicroTech IV® IV are o interfaţă web încorporată, care poate fi utilizată pentru a monitoriza unitatea când este
conectată la o reţea locală. Este posibil să configuraţi adresa IP a MicroTech ® IV ca o adresă IP fixăa DHCP, în funcţie de
configuraţia reţelei.
Prin intermediul unui browser web, un PC poate fi conectat la controlerul unităţii prin introducerea adresei IP a controlerului
sau numele host-ului, ambele vizibile pe pagina „About Chiller” (despre agregatul de răcire), ce poate fi accesată prin
introducerea unei parole.
Când este conectat, vor trebui introduse un nume de utilizator şi o parolă, conform imaginii de mai jos. Introduceţi
următoarele date de autentificare pentru a accesa interfaţa web:
Nume de utilizator: ADMIN
Parolă: SBTAdmin!

Se va afișa pagina meniului principal. Pagina este o copie a HMI integrată şi urmează aceleaşi reguli în ceea ce priveşte
nivelurile de acces şi structura.
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De asemenea, permite înregistrarea tendinţelor a maxim 5 cantităţi diferite. Trebuie să faceţi click pe valoarea cantităţii
pentru monitorizare şi va fi afişată următoarea pagină suplimentară:
În funcţie de browser-ul web şi versiunea sa, este posibil ca jurnalul de tendinţe să nu fie vizibil. Este necesar un browser
web compatibil cu HTML 5, spre exemplu:
•
•
•

Microsoft Internet Explorer v.11,
Google Chrome v.37,
Mozilla Firefox v.32.

Acestea sunt doar exemple de browser-e compatibile şi versiunile indicate sunt cele minime.
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12

Pornirea şi oprirea
NOTĂ
Pentru activarea garanţiei, pornirea iniţială trebuie efectuată de
personalul de service Daikin sau de o agenţie de service autorizată de fabrică.

!

ATENŢIE
Majoritatea releelor şi terminalelor din centrul de control al unităţii sunt alimentate când S1 este închis şi
deconectarea circuitului de control este pornită. Prin urmare, nu închideţi S1 înainte de a fi gata de pornire; în
caz contrar, unitatea poate porni neintenţionat şi poate cauza deteriorarea echipamentului.

12.1.1 Pornire sezonieră
1. Verificaţi de două ori dacă supapa de oprire a descărcării şi supapele fluture opţionale de admisie ale compresorului
sunt deschise.
2.

Verificaţi dacă supapele manuale de închidere a conductei de lichid de la ieşirea bobinelor răcitorului secundar şi
supapele de închidere a conductei de retur a uleiului separatorului de ulei sunt deschise.

3.

Verificaţi valoarea de referinţă pentru temperatura apei răcite la ieşire de pe controlerul MicroTech pentru a vă asigura
că este setat la temperatura dorită a apei răcite.

4.

Porniţi echipamentul auxiliar pentru instalare prin pornirea ceasului şi/sau a comutatorului de pornire/oprire de la
distanţă şi a pompei de apă răcite.

5.

Verificaţi comutatoarele de reducere a presiunii Q1 şi Q2 (şi Q3) şi asiguraţi-vă că sunt în poziţia „Reducere presiune
şi oprire” (deschis). Setaţi comutatorul S1 în poziţia „auto”.

6.

În meniul „Mod de control” al tastaturii, setaţi unitatea în modul de răcire automată.

7.

Porniţi sistemul deplasând comutatorul de reducere a presiunii Q1 în poziţia „auto”.

8.

Repetaţi pasul 7 pentru Q2 (şi Q3).
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13

Diagnosticul sistemului principal de control

Controlerul MicroTech III, modulele de extensie şi modulele de comunicaţie sunt echipate cu un sistem LED cu două stări
(BSP şi BUS) pentru a indica starea de funcţionare a dispozitivelor. Semnificaţia celor două LED-uri de stare este indicată
mai jos.
Controler LED
Sistem LED în starea
BSP

Sistem LED în
starea BUS

MOD

Verde continuu

ÎNCHIS

Aplicaţie în funcţiune

Galben continuu

ÎNCHIS

Aplicaţie încărcată dar nu în funcţiune (*)

Roşu continuu

ÎNCHIS

Eroare hardware (*)

Galben intermitent

ÎNCHIS

Aplicaţia nu este încărcată (*)

Roşu intermitent

ÎNCHIS

Eroare BSP (*)

Roşu/verde intermitent

ÎNCHIS

Actualizare aplicaţie/BSP

(*) Contactați serviciul.
Modul de extensie cu sistem LED
Sistem LED în starea
BSP

Sistem LED în
starea BUS

MOD

Verde continuu

BSP în funcţiune

Roşu continuu

Eroare hardware (*)

Roşu intermitent

Eroare BSP (*)
Verde continuu

Comunicaţie în funcţiune, I/O în funcţiune

Galben
continuu

Comunicaţie în funcţiune, parametru lipsă (*)

Roşu continuu

Comunicaţie oprită (*)

(*) Contactați serviciul.
Modul de comunicaţie cu sistem LED
Sistem LED în starea
BSP

MOD

Verde continuu

BPS în funcţiune, comunicare cu controlerul

Galben continuu

BSP în funcţiune, nu există comunicare cu controlerul (*)

Roşu continuu

Eroare hardware (*)

Roşu intermitent

Eroare BSP (*)

Roşu/verde intermitent

Actualizare aplicaţie/BSP

(*) Contactați serviciul.
Starea LED BUS depinde de un anumit protocol de comunicare.
LON modul:
Sistem LED în starea
BUS

MOD

Verde continuu

Pregătit pentru comunicaţie. (Toţi parametrii încărcaţi, Neuron
configurat). Nu indică o Comunicaţie cu alte dispozitive.

Galben continuu

Pornire

Roşu continuu

Nu există comunicaţie cu Neuron (eroare internă, se poate remedia prin
descărcarea unei noi aplicaţii LON)

Galben intermitent

Nu este posibilă comunicaţie cu Neuron. Neuron trebuie configurat şi
trimis online prin unealta LON.
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Bacnet MSTP:
Sistem LED în starea
BUS

MOD

Verde continuu

Pregătit pentru comunicaţie. Serverul BACnet Server porneşte. Nu
indică o comunicare activă.

Galben continuu

Pornire

Roşu continuu

Serverul BACnet oprit. Se iniţiază o repornire după 3 secunde.

Bacnet IP:
Sistem LED în starea
BUS

MOD

Verde continuu

Pregătit pentru comunicaţie. Serverul BACnet Server porneşte. Nu
indică o comunicare activă.

Galben continuu

Pornire LEDUL rămâne galben până când modulul primeşte o adresă
IP, prin urmare trebuie stabilită o legătură.

Roşu continuu

Serverul BACnet oprit. Se iniţiază o repornire după 3 secunde.

Modbus
Sistem LED în starea
BUS

MOD

Verde continuu

Toate comunicaţiile în funcţiune.

Galben continuu

Pornire sau un canal configurat nu comunică cu Master-ul.

Roşu continuu

Toate comunicaţiile configurate oprite. Nu există comunicare cu
Master-ul. Timpul de aşteptare poate fi configurat. În cazul în care
timpul de aşteptare este zero, timpul de aşteptare este dezactivat.
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Întreţinerea controlerului

Dispozitivul de control trebuie să aibă bateria instalată în permanență. La fiecare doi ani este necesară înlocuirea bateriei.
Modelul de baterie este: BR2032 şi este produs de diverşi furnizori.
Pentru a înlocui bateria, îndepărtaţi cu grijă capacul de plastic al afişajului dispozitivului de control utilizând o şurubelniţă
după cum arată imaginile de mai jos:

Asiguraţi-vă că nu distrugeţi capacul din plastic. Noua baterie trebuie aşezată în suportul de baterie corespunzător
evidenţiat în imaginea de mai jos, respectând polaritatea indicată pe suport.
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Controlul răcirii libere (dacă există)

Răcitoarele cu şurub cu răcire cu aer pot fi echipate cu opţiunea de răcire liberă pentru a reduce cantitatea de răcire cu
agent frigorific atunci când temperatura ambiantă este scăzută.
Arhitectura de control în acest caz necesită un modul de extensie suplimentar indicat cu eticheta HR, iar adresa
configuraţiei I/O pentru acest modul este:
Canal
X3
X5
X7
X8
DO3
DO4

Tip
NTC
V
DI
AO
DO
DO

Funcţie
Senzor împotriva îngheţului bobinelor de răcire liberă (utilizare ulterioară)
Feedback poziţie supapă de răcire liberă
Comutator de activare a răcirii libere
Supapă cu trei căi pentru răcire liberă
Supape fluture pentru răcire liberă
Pompă pentru răcire liberă (numai fără glicol)

Interval
0-10V
0-10V

În funcţie de unitatea selectată, vor fi disponibile două tipuri posibile de logici:
•
Prioritate răcire liberă
•
Prioritate condensare

15.1 Prioritate răcire liberă
Această opţiune necesită instalarea de echipamente suplimentare pentru a controla condensul în timpul funcţionării răcirii
libere, în special o supapă de control al presiuni pentru a controla nivelul de agent frigorific în bobinele condensatorului. În
timpul funcţionării răcirii libere, ventilatoarele sunt menţinute la viteză maximă ori de câte ori temperatura ambiantă este
suficient de rece. Pentru a permite o funcţionare corespunzătoare a compresorului şi pentru a menţine condensul suficient
de ridicat când aerul este rece, zona bobinelor condensatorului este redusă prin inundarea unei părţi a bobinelor; aceasta
permite o presiune de condensare suficient de ridicată pentru a evita alarmele.
15.2 Prioritate condensare
În acest caz, dacă este necesară răcirea cu agent frigorific, se activează controlul ventilatoarelor pentru controlul
temperaturii de condensare a circuitului. Pentru a îmbunătăţi efectul de răcire liberă, valoarea-ţintă de condensare este
redusă în timpul răcirii cu agent frigorific pentru a maximiza efectul de aer rece. Controlul va garanta raportul minim de
presiune necesar pentru funcţionarea corespunzătoare a răcitorului.
Configurare funcţiei de răcire liberă
Funcţia de răcire liberă trebuie activată prin intermediul controlerului. Pa pagina:
View/Set Unit → Configuration the setpoint:
Freecool Inst:
Yes/No
se utilizează pentru a activa valori de referinţă şi funcţii suplimentare pentru răcirea liberă; în acest caz, este necesară o
reiniţializare a controlerului.
Operaţii asociate răcirii libere
Când toate condiţiile sunt îndeplinite comutatorul supapei de răcire liberă este comutat la pornit, bobinele de răcire liberă
răcite cu aer şi pompa principală sunt pornite. Logica va aştepta prezenţa fluxului înainte ca ventilatoarele să poată fi
pornite, astfel încât, în cazul unui flux redus, răcirea liberă redus nu va porni şi se va genera alarma de debit fără niciun
impact potenţial asupra siguranţei unităţii (îngheţare din cauza fluxului scăzut şi a aerului rece forţat prin bobine).
Supapa necesită 2,5 minute pentru a trece de la complet închisă la complet deschisă, astfel încât funcţionarea
ventilatoarelor va începe numai după expirarea acestui interval de timp.
La pornirea operaţiunilor de răcire liberă, ventilatoarele vor începe să funcţioneze. Numărul de ventilatoare şi turaţia
ventilatoarelor va depinde de temperatura apei şi de acţiunea combinată a răcirii cu agent frigorific.
Când un compresor funcţionează şi condiţiile de răcire liberă sunt îndeplinite, ventilatoarele vor funcţiona la viteza maximă
posibilă. Această viteză va depinde de tipul de prioritate pentru Răcire liberă, Răcire liberă sau condensare, la primul
maxim va însemna că toate ventilatoarele sunt pornite şi transmisia cu frecvenţă variabilă este setată la „FC Max VFD
sp”; la al doilea maxim, valoarea-ţintă de condensare va fi calculată pentru a asigura raportul minim de presiune.
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