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Introducere
Acest manual furnizează informaţii despre funcţionarea, întreţinerea şi depanarea agregatelor de
răcire centrifugale Daikin cu control MicroTech  şi majorităţii motoarelor de pornire folosite
pentru agregatele de răcire centrifugale Daikin.

Versiune software
Cod software: WCFU3UU03S,
AVERTISMENT
Pericol de electrocutare. Poate cauza leziuni personale şi defecţiuni ale
echipamentului. Acest echipament trebuie legat la pământ în mod corespunzător.
Conexiunile şi lucrările de service la unitatea de comandă MicroTech trebuie
realizate numai de personal care are cunoştinţe privind utilizarea echipamentului
vizat.

ATENŢIE
Componente statice sensibile. O descărcare statică în timpul manipulării panourilor
de circuite electronice poate cauza distrugerea componentelor. Descărcaţi orice
sarcină electrică statică prin atingerea unei bare de metal din interiorul panoului de
control înainte de a începe orice lucrare de service. Nu deconectaţi niciodată
niciun cablu, bornele de pe placa cu circuite sau fişele electrice în timp ce panoul
se află sub tensiune.

DE REŢINUT
Acest echipament generează, foloseşte şi poate radia energie de frecvenţă radio şi,
dacă nu este instalat şi folosit în conformitate cu acest manual de instrucţiuni,
poate provoca interferenţe comunicaţiilor radio. Funcţionarea acestui echipament
într-o zonă rezidenţială poate să provoace interferenţe dăunătoare, caz în care
utilizatorul va fi obligat să corecteze interferenţele pe propria sa cheltuiala.
Daikin International Corporation îsi declină orice responsabilitate rezultând din
orice interferenţe sau pentru corectarea acestora.

ATENŢIE
Nu instalaţi niciun software neautorizat Daikin şi nici nu modificaţi sistemele de
operare din orice microprocesor din unitate, inclusiv panoul de interfaţă.
Nerespectarea acestui aspect poate cauza funcţionarea necorespunzătoare a
sistemului de control şi posibile daune echipamentului.
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Limite de temperatură şi umiditate
Controlerul MicroTech  este proiectat pentru a funcţiona într-un interval de temperatură
ambiantă de la 20F la 130°F (-7C la 54°C) cu o umiditate relativă de maximum 95% (fără
condensare).
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Caracteristici ale panoului de control


Controlul apei răcite evacuate cu o toleranţă de 0,5°F (0,3°C). Sistemele cu volum mare
de apă şi modificări relativ lente de încărcare pot funcţiona mai bine .
 Redarea următoarelor valori ale temperaturii şi presiunii:
 Temperatura de intrare şi de ieşire a apei răcite.
 Temperatura de intrare şi de ieşire a apei condensate.
 Temperatura şi presiunea de saturaţie a agentului frigorific din vaporizator
 Temperatura şi presiunea de saturaţie din condensator
 Temperaturile de la nivelul conductei de admisie, conductei lichidului şi conductei de evacuare
– supraîncălzire calculată pentru conductele de evacuare şi admisie – subrăcire calculată
pentru conducta lichidului
 Temperatura în baia de ulei – temperatura şi presiunea uleiului din aceasta
 Temperatură de recuperare a căldurii a condensatorului opţional



Control automat al pompelor principale şi de repaus ale vaporizatorului şi condensatorului.



Controlul a până la 4 niveluri ale ventilatoarelor coloanei de răcire plus supapă de derivaţie cu
modulaţie şi/sau unitate cu frecvenţă variabilă a ventilatorului coloanei.



Controlerul va stoca şi afişa datele de operare esenţiale din istoric pentru reafişarea pe ecran în
format grafic. Datele pot fi de asemenea raportate în scopul arhivării prin intermediul portului
USB.



Trei niveluri de securitate împotriva modificărilor neautorizate ale valorilor de referinţă şi altor
parametri de control.



Avertisment şi diagnoza defecţiunilor în scopul informării operatorilor legat de orice
avertismente şi erori în limbaj simplu. Toate avertismentele, problemele şi erorile poartă
marcajul de oră şi dată aşa că nu există dubii în privinţa momentului când s-a produs respectiva
defecţiune. În plus, condiţiile de funcţionare care au existat chiar înainte de defecţiune pot fi
reapelate pentru a ajuta la izolarea cauzei respectivei probleme.



Sunt afişate cele mai recente douăzeci şi cinci de erori pe controlerul unităţii, opt fi afişate pe
ecranul tactil. Datele pot fi exportate pentru arhivare prin intermediul unităţii pentru dischete de
3,5 inch.



Funcţia de încărcare uşoară reduce consumul electric şi sarcinile maxime în timpul coborârii
buclei.



Rata de coborâre reglabilă a sarcinii reduce subvibraţiile în timpul etapei de coborâre a
circuitului.



Semnalele de intrare de la distanţă pentru resetarea apei răcite, limitarea cererii, activarea
unităţii.



Modul de control manual permite tehnicianului de service să controleze unitatea în diferite stări
de funcţionare. Util pentru verificarea sistemului.



Capacitate de comunicaţie BAS prin intermediul protocoalelor standard LONMARK, Modbus
sau BACnet pentru producătorii BAS.



Modul de testare de service pentru depanarea problemelor hardware-ului controlerului.



Traductoarele de presiune pentru citirea directă a presiunilor de la nivelul sistemului. Controlul
preemptiv al curentului ridicat al motorului, al condiţiilor de presiune redusă de la nivelul
vaporizatorului şi al temperaturii ridicate de evacuare impune acţiuni corective anterior unei
întreruperi cauzate de o eroare.
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Descriere generală
Descriere generală
Sistemul de control centrifugal MicroTech II este alcătuit din controlere pe bază de microprocesor
care asigură toate funcţiile de monitorizare şi control necesare pentru funcţionarea controlată şi
eficientă a agregatului de răcire. Sistemul este alcătuit din următoarele componente:


Ecranul tactil aferent interfeţei operatorului (ETIO), una per unitate, asigură informaţii despre
unitate şi este instrumentul principal privind introducerea datelor de referinţă. Acesta nu are
nicio funcţie de control.



Controlerul unităţii, unul per agregatul de răcire, controlează funcţiile unităţii şi comunică cu
toate controlerele. Acesta este cel de-al doilea punct pentru introducerea datelor de referinţă în
cazul în care ecranul interfeţei este nefuncţional. Acesta se află pe un panou de lângă ETIO.



Controlerul compresorului pentru fiecare compresor al unui agregat de răcire controlează
funcţiile compresorului şi poate comanda un compresor fără controler de unitate sau panoul de
interfaţă pentru operator. Controlerul se află pe un panou de lângă compresor.
Operatorul poate monitoriza toate condiţiile de operare prin utilizarea ETIO montat pe unitate. Pe
lângă asigurarea tuturor comenzilor de funcţionare normală, sistemul de control MicroTech II
monitorizează dispozitivele de protecţie a echipamentului de pe unitate şi va impune măsuri
corective în cazul în care agregatul de răcire funcţionează în afara limitelor aferente unei operării
normale. În cazul în care apare o problemă, controlerul va opri compresorul sau întreaga unitate şi
va activa o alarmă. Condiţiile de operare importante de la momentul declanşării alarmei sunt
reţinute în jurnalul de istoric al controlerului în scopul facilitării depanării şi analizei erorii.
Sistemul este protejat printr-o schemă cu o parolă care acordă acces exclusive personalului
autorizat. Operatorul trebuie să introducă parola prin intermediul ecranului tactil (sau al uneia
dintre tastaturile controlerului) înainte de modificarea oricărei valori de referinţă.
OBSERVAŢIE: Este important de înţeles faptul că ETIO este dispozitivul de interfaţă pentru
operator în condiţii normale de funcţionare. Dacă şi numai dacă acesta nu este disponibil,
controlerul unităţii poate fi utilizat pentru operarea agregatului de răcire. În plus, în cazul în care
controlerul unităţii este indisponibil, controlerul/controlerele compresorului va/vor utiliza în
continuare compresoarele şi va/vor încerca să menţină temperatura apei răcite. Anumite date şi
funcţionalitatea nu vor fi disponibile în cadrul niciunuia dintre aceste moduri de operare. În cazul
în care controlerul Microtech II controlează coloana şi pompele sistemului, acestea trebuie să
funcţioneze în regim manual în timpul situaţiei de urgenţă.
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Arhitectura de control
Figura 1, componentele majore de control
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Descrierea componentelor
Ecranul tactil al interfeţei pentru operator
Ecranul tactil al interfeţei pentru operator (ETIO) este
dispozitivul principal prin care sunt efectuate comenzile şi
sunt introduse datele în sistemul de control. Acesta afişează
de asemenea toate datele şi informaţiile despre controller întro serie de ecrane grafice. Un singur ETIO este utilizat atât în
cazul unităţilor cu un singur compresor cât şi al unităţilor cu
două compresoare.
Panoul de comandă conţine un port USB care poate fi utilizat
pentru încărcarea informaţiilor pe şi de pe sistemul de control.
Panoul ETIO este montat pe un braţ mobil în scopul asigurării
poziţionării într-un loc convenabil pentru operator.
În cadrul sistemului este programat un economizor de ecran. Ecranul este reactivat prin atingerea
acestuia în orice punct.

Descrierea controlerului unităţii/compresorului
Structura hardware
Controlerul este prevăzut cu un microprocesor de 16 biţi în scopul rulării programului de control.
Există borne pentru conectarea la dispozitivele controlate (de exemplu: electrovalve, ventilatoare
ale coloanei, pompe). Programul şi setările sunt salvate permanent în memoria flash, prevenindu-se
astfel pierderea datelor în cauza unei căderi de tensiune fără a mai fi necesară o baterie de
siguranţă.
Controlerul se conectează la alte controlere şi la ETIO prin intermediul unei reţele de comunicaţii
locale (p-LAN). Acesta dispune de asemenea de funcţie de acces de comunicaţii la distanţă pentru
interfaţa BAS.

Tastatura
Un afişaj cu cristale lichide cu 4 rânduri cu 20 caractere/rând şi o tastatură cu 6 taste sunt montate
în cadrul unităţii şi al controlerelor compresorului. Aspectul acesteia este indicat mai jos.
Lumină
roşie eroare

Calea tastă către ecran

Tasta MENIU

Air Conditioning

< ALARM
<
VIEW
<
SET

Taste cu săgeţi

Tasta Acces

Cele patru taste cu săgeată (SUS, JOS, STÂNGA, DREAPTA) dispun de trei moduri de utilizare.
 Derularea printre ecranele cu date în direcţia indicată de către săgeţi (modul implicit).
 Selectarea unui ecran cu date specifice din matricea meniului utilizând etichetele dinamice din
partea dreaptă a afişajului cum ar fi ALARM (alarmă), VIEW (vizualizare) etc (acest mod este
accesat prin apăsarea tastei de MENIU). Pentru fiecare utilizare în parte, o cale conectează
respectivul buton cu eticheta sa corespunzătoare de pe ecran.
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Modificaţi valorile din respectivul câmp într-un mod de programare a valorilor de referinţă
conform următorului tabel:
tasta STÂNGA = setare implicită
tasta DREAPTĂ = anulare
tasta SUS = mărire (+)
tasta JOS = scădere (-)
Aceste patru funcţii de programare sunt indicate printr-o abreviere dintr-un singur caracter în
partea dreaptă a afişajului. Acest mod de programare este accesat prin apăsarea tastei de
Acces.

Software
Controlerul cu acelaşi model este utilizat fie drept controler al unităţii fie drept controler al
compresorului. Utilizarea compresorului este influenţată de setarea comutatoarelor DIP situate în
partea frontală stânga sus a panoului de control care stabilesc adresa pLAN a controlerelor. Pentru
funcţionarea controlerului unităţii (un agregat de răcire în sistem), comutatoarele numărul 1 şi 3
sunt activate (ON) iar echilibrul este dezactivat (OFF). Funcţionarea controlerului compresorului
este cu numărul 1 în sus şi echilibrul în jos. În cazul unităţilor duble, cel de-al doilea compresor
are numărul 2 în sus iar echilibrul în jos. Aceste setări sunt toate configurate din fabrică în timpul
testării unităţii. Setările sunt diferite în cazul agregatelor de răcire şi vor fi configurate de către
tehnicianul care se ocupă de punerea în funcţiune.
Software-ul de funcţionare este actualizat în mod periodic. Versiunea care se află într-un anumit
sistem de comandă este identificată pe ecran la pornire sau poate fi vizualizată în orice moment
prin apăsarea tastelor cu săgeată dreapta şi stânga în acelaşi timp. Aceasta este de asemenea
afişată pe ecranul de SERVICE al ETIO (OITS SERVICE).

Controlerul unităţii
Există un singur controller al unităţii montat pe agregatul de răcire care deserveşte ambele unităţi
ale compresoarelor.
Întrerupătoarele de pornire/oprire ale unităţii şi compresorului sunt montate pe panoul
controlerului unităţii localizat lângă panoul ETIO. Acestea sunt marcate cu 1 pentru activare şi cu
O pentru dezactivare. Întrerupătorul de pornire/oprire al compresorului trebuie utilizat exclusiv
atunci când este necesară o oprire rapidă din moment ce secvenţa normală de oprire este evitată.
Panoul întrerupătorului dispune de asemenea de un disjunctor care întrerupe alimentarea cu
electricitate a ventilatoarelor coloanei de răcire, a supapelor şi pompelor vaporizatorului şi
condensatorului dacă oricare dintre acestea sunt racordate la MicroTech II pentru monitorizarea
funcţionării acestora. În cazul în care aceste componente funcţionează independent de agregatul
de răcire, disjunctorul nu are niciun efect.
Există un întrerupător de deconectare de urgenţă situat în partea stângă exterioară a panoului care
conduce la o oprire imediată a ambelor compresoarelor.
Funcţia principală a controlerului unităţii este procesarea datelor legate de funcţionarea întregii
unităţii a agregatului de răcire în comparaţie cu datele referitoare la funcţionarea compresorului.
Controlerul unităţii procesează informaţii şi transmite date către celelalte controlere şi dispozitive
şi retransmite informaţiile către ETIO pentru a fi afişate grafic. Acesta dispune de un afişaj LCD
4x20 şi taste pentru accesarea datelor şi modificarea valorilor de referinţă. LCD-ul poate afişa
majoritatea informaţiilor prezentate de ETIO şi poate controla agregatul de răcire în mod
independent în cazul în care ETIO nu este funcţional. Datele de intrare şi de ieşire sunt indicate în
următoarele tabele.
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Tabelul 1, controlerul unităţii, intrări analogice
#

Descriere

Sursa semnalului

Interval

B1

curent 4-20 mA

B6

Resetarea temperaturii apei evacuate
Temperatura apei de admisie a
vaporizatorului
Temperatura
apei
de
admisie
a
condensatorului
Temperatura apei de evacuare a
condensatorului
Temperatura agentului frigorific din
conducta pentru lichide
Limita necesarului

B7

Debitul apei vaporizatorului

Curent de la 4 la 20 mA

B8

Debitul apei condensatorului

Curent de la 4 la 20 mA

0-(10 - 80°F)
de la -58 la
212°F
de la -58 la
212°F
de la -58 la
212°F
de la -58 la
212°F
0-100 %RLA
de la 0 la 10.000
gpm
de la 0 la 10.000
gpm
de la -58 la
212°F
de la -58 la
212°F

B2
B3
B4
B5

B9
B10

Temperatura de intrare cu recuperare de
căldură
Temperatura de evacuare cu recuperare
de căldură

Termistor NTC (10k@25°C)
Termistor NTC (10k@25°C)
Termistor NTC (10k@25°C)
Termistor NTC (10k@25°C)
curent 4-20 mA

Termistor NTC (10k@25°C)
Termistor NTC (10k@25°C)

Tabelul 2, controlerul unităţii, intrări digitale
Semnal

Semnal

ID1
ID2

#

Întrerupător de oprire unitate
Start/stop la distanţă

Descriere

0 VCA (Stop)
0 VCA (Stop)

ID3

Comutator pentru mod

0 VCA (răcire)

24 VCA (Automat)
24 VCA (Start)
24 VCA (îngheţare sau
încălzire)

Tabelul 3, controlerul unităţii, ieşiri digitale
#
NO1
NO2
NO3
NO4

Sarcină

Descriere
Pompa de apă a vaporizatorului
primar
Pompa de apă a vaporizatorului
în repaus
Pompa de apă a condensatorului
primar
Pompa de apă a condensatorului
în repaus

NO5

Ventilator al coloanei nr. 1

NO6

Ventilator al coloanei nr. 2

NO7

(neutilizat)

NO8

Alarmă

NO9

Ventilator al coloanei nr. 3

NO10

Ventilator al coloanei nr. 4

contactor al pompei
contactor al pompei
contactor al pompei
contactor al pompei
contactor al
ventilatorului
contactor al
ventilatorului
indicator de alarmă
contactor al
ventilatorului
contactor al
ventilatorului

Ieşire
dezactivată
pompă
dezactivată
pompă
dezactivată
pompă
dezactivată
pompă
dezactivată
ventilator
dezactivat
ventilator
dezactivat
alarmă
dezactivată
ventilator
dezactivat
ventilator
dezactivat

Ieşire activată
pompă activată
pompă activată
pompă activată
pompă activată
ventilator activat
ventilator activat

alarmă activată
ventilator activat
ventilator activat

Tabelul 4, controlerul unităţii, ieşiri analogice
#

Semnal de ieşire
de la 9 la 10 V CC

Y2

Descriere
poziţia supapei de derivaţie a coloanei de
răcire
Viteza VFD a coloanei de răcire

Y3

Reductor electronic de presiune (EEV)

de la 9 la 10 V CC

Y1

de la 9 la 10 V CC

Interval
de la 0 la 100%
deschis
de la 0 la 100%
de la 0 la 100%
deschis

Controlerul compresorului
Funcţia primară a controlerului compresorului este de a controla şi proteja compresorul. Prin
intermediul acestuia nu se efectuează introducere de valori de referinţă. Există câte un controler
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de compresor pentru fiecare compresor în cadrul unui agregat de răcire dublu. Controlerul
compresorului primeşte, procesează şi transmite datele celorlalte controlere şi dispozitive şi
motorului de pornire a compresorului sau unităţii cu frecvenţă variabilă (VFD.) Cu ajutorul
intervenţiei operatorului, controlerul compresorului poate opera compresorul (compresoarele) în
cazul în care controlerul şi/sau ecranul tactil al interfeţei operatorului nu sunt disponibile. Valorile
de intrare şi de ieşire sunt după cum urmează:
Tabelul 5, controlerul compresorului, intrări analogice
#
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10

Descriere
Presiunea din baia de ulei
Presiunea uleiului alimentat la nivelul
compresorului
Presiunea agentului frigorific din
vaporizator
Temperatura din baia de ulei
Temperatura de admisie din compresor
Presiunea agentului frigorific din
condensator
Temperatura de evacuare din compresor
Curentul motorului
Temperatura de alimentare a uleiului
Temperatura apei de evacuare a
vaporizatorului

Sursa semnalului

Interval

de la 0,5 la 4,5 V CC

de la 0 la 150 psi

de la 0,5 la 4,5 V CC

de la 0 la 450 psi

de la 0,1 la 0,9 V CC

de la 0 la 150 psi

Termistor NTC (10k@25°C)
Termistor NTC (10k@25°C)

de la -58 la 212°F
de la -58 la 212°F

de la 0,5 la 4,5 V CC

de la 0 la 450 psi

Termistor NTC (10k@25°C)
de la 0,5 la 4,5 V CC
Termistor NTC (10k@25°C)

de la -58 la 212°F
de la 0 la 125% RLA
de la -58 la 212°F

Termistor NTC (10k@25°C)

de la -58 la 212°F

Tabelul 6, controlerul compresorului, intrări digitale
#

Descriere

Semnal

Semnal

0 VCA (dezactivat)
0 VCA (Presiune înaltă)
0 VCA (Temperatură înaltă)
0 VCA (neînchis)
0 VCA (fără tranziţie)

24 VCA (Automat)
24 VCA (OK)
24 VCA (OK)
24 VCA (închis)
24 VCA (Tranziţie)
24 VCA (fără
defecţiuni)
24 VCA (debit)
24 VCA (debit)
24 VCA (deschis)

ID1
ID2
ID3
ID4
ID5

Operare manuală dezactivată
Presiune ridicată nivel mecanic
Temperatură ridicată motor
Întrerupător palete închis
Tranziţie motor de pornire

ID6

Eroare la nivelul motorului de pornire

0 VCA (defecţiune)

ID7
ID8
ID9

Debit vaporizator
Debit vaporizator
Întrerupător palete deschis

0 VCA (fără debit)
0 VCA (fără debit)
0 VCA (nedeschis)
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Tabelul 7, controlerul compresorului, ieşiri analogice
#
Y1
Y2
Y3
Y4

Descriere
Viteza VFD a compresorului
Deschis
Răcitor al uleiului
Derivaţie gaz fierbinte

Semnal de ieşire

Interval

de la 0 la 10 V CC

de la 0 la 100%

de la 0 la 10 V CC
de la 0 la 10 V CC

de la 0 la 100%
de la 0 la 100%

Tabelul 8, controlerul compresorului, ieşiri digitale
#

NO2
NO3

Descriere
Releu de control al
motorului
Derivaţie gaz fierbinte
Injecţie lichid

NO4

Pompa de ulei

NO1

NO5
NO6
NO7
NO/C8

Sarcină

Ieşire dezactivată

Ieşire activată

Motor de pornire

Compresor dezactivat

Compresor activat

Bobină
Bobină
contactor al
pompei
Încălzitor
Bobină
Bobină
Bobină

fără derivaţie
fără injecţie

derivaţie
injecţie

pompă dezactivată

pompă activată

Încălzitor dezactivat
Răcire dezactivată
Menţinere
Descărcare

Încălzitor activat
Răcire activată
Mişcarea paletelor
Încărcare

Încălzitor al băii de ulei
Răcitor al uleiului
Impuls al paletelor
Încărcare/descărcare

Panoul Guardister
Panoul Guardister monitorizează temperatura bobinajului motorului prin intermediul senzorilor de
temperatură Guardister integraţi la nivelul motorului. în cazul în care temperatura motorului creşte
până la un nivel nesigur, panoul va semnaliza acest lucru controlerului compresorului iar
compresorul se va închide.

Placa de convertire a semnalelor
În cazul motoarelor de pornire cu tensiune medie, semnalul de curent CA care este generat de către
motorul de pornire este convertit de către placa separată de semnale într-un semnal de 0-5 VCC
care este direct proporţional cu consumul de curent al motorului compresorului. Semnalul
consumului de curent este transmis către controlerul compresorului.
În cazul motoarelor de pornire cu tensiune joasă, motorul de pornire D3 elimină necesitatea
existenţei acestei plăci.

Placa de convertire a traductorului
Placa de convertire a traductorului converteşte semnalul traductorului semnalului în semnalul de
tensiune corectă şi îl transmite către controlerul compresorului.

Izolatorul PLAN
Asigură izolaţia tensiunii la nivelul pLAN (RS485) atunci când răcitoarele sunt interconectate la
nivelul pLAN.
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Schema electrică a locului de amplasare
OBSERVAŢII referitoare la următoarea schemă electrică
1. Motoarele de pornire a motorului compresorului sunt fie montate şi conectate din fabrică fie
sunt furnizate separat pentru a fi montate şi conectate la locul de amplasare. Dacă sunt
oferite de alţi furnizori, acest motoare de pornire trebuie să fie în conformitate cu specificaţia
Daikin 359AB99. Toate conductoarele de pe partea de încărcare şi a conductelor trebuie să
fie din cupru.
2. Dacă motoarele de pornire sunt independente, atunci locul de amplasare este necesar cablaj
între motorul de pornire şi panoul de comandă. Dimensiunea minimă a firelor pentru 115
VCA este 12 GA pentru o lungime maximă de 15 m. Pentru fire mai mari de 15 m, consultaţi
Daikin pentru dimensiunea minimă recomandată a firelor. Dimensiunea firelor pentru 24
VCA este 18 GA. Toate firele trebuie instalate drept sistem de cablaj NEC de categoria 1.
Toate firele de 24 VCA trebuie să fie dispuse în conducte separate faţă de cablajul de 115
VCA. Cablajul principal de electricitate dintre motorul de pornire şi borna motorului este
instalat din fabrică atunci când unităţile sunt furnizate cu motoare de pornire montate pe
unitate. Cablajul motorului de pornire independent trebuie realizat în conformitate cu NEC iar
racordarea la bornele motorului compresorului trebuie efectuată exclusiv cu fire din cupru şi
cleme din cupru.
3. Pentru cablaje opţionale pentru senzori, consultaţi schema de comandă a unităţii. Se
recomandă ca firele de cc să fie dispuse separat de firele de 115 Vca.
4. Electricitatea de 24 sau 120 V CA asigurată de client pentru bobina releului poate fi conectată
între bornele UTB1 84 cu fază şi 51 - neutre ale panoului de comandă. Pentru contactele
normal deschise, cablaţi între 82 şi 81. Pentru contactele normal închise, cablaţi între 83 şi
81. Alarma este programabilă de către operator. Valoarea maximă a bobinei alarmei este de
25 VA.
5. Controlul de activare/dezactivare de la distanţă al unităţii poate fi asigurat prin instalarea unui
set de contacte uscate între bornele 70 şi 54.
6. Întrerupătoarele de debit de tip manetă ale vaporizatorului şi condensatorului sau
comutatoarele diferenţiale de presiune a apei sunt necesare şi trebuie racordate conform
celor indicate. Unităţile cu dublu compresor DWDC necesită întrerupătoare DPDT. În cazul
în care sunt utilizate comutatoarele diferenţiale pentru presiunea furnizată la locul de
amplasare, acestea trebuie instalate de-a lungul vasului şi nu al pompei.
7. Curentul furnizat de client de 115 VCA, 20 amp pentru vaporizatorul opţional, controlul
pompei pentru apa din condensator şi ventilatoarele coloanei este furnizat bornelor de
comandă a unităţii (UTBI) 85 fază / 86 neutru, echipament PE împământat.
8. Curentul furnizat opţional de client de 115 VCA, maxim 25 VA pentru releul cu bobină al
pompei de apă răcită (EP 1 & 2) pot fi racordate după cum este ilustrat. Această opţiune va
asigura funcţionarea pompei pentru apă răcită drept răspuns la sarcina care se acumulează.
9. Pompa apei condensatorului trebuie să funcţioneze împreună cu unitatea. Curentul furnizat
de client de 115 VCA, maxim 25 VA pentru releul cu bobină al pompei de apă răcită (CP1 &
2) pot fi racordate după cum este ilustrat.
10. Curentul furnizat opţional de client de 115 VCA, maxim 25 VA pentru releele cu bobină ale
coloanei de răcire (CL - C4) pot fi racordate după cum este ilustrat. Această opţiune va
asigura funcţionarea ventilatoarelor coloanei de răcire în scopul menţinerii presiunii
hidrostatice a unităţii.
11. Contactele auxiliare cu valoare nominală de 24 VCA pentru motoarele de pornire ale pompei
de apă răcită şi ale celei pentru apa din condensator trebuie racordate după cum este afişat.
12. Pentru motoarele de pornire VFD, Y-Delta şi stare solidă conectate la şase (6) motoare
terminale. Conductoarele dintre motorul de pornire şi curentul motorului şi selecţia motorului
se vor baza pe 58% din curentul de sarcină nominal al motorului (RLA). Cablajul motorului de
pornire independent trebuie să fie în conformitate cu NEC şi racordarea la bornele motorului
compresorului se va efectua exclusiv cu fire din cupru şi cleme din cupru. Cablajul principal
de electricitate dintre motorul de pornire şi borna motorului este instalat din fabrică atunci
când unităţile sunt furnizate cu motoare de pornire montate pe unitate.
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13. Interfeţele BAS opţionale privind selectarea protocolului Cerinţele privind amplasamentele şi
interconexiunile privind diferite protocoale standard pot fi găsite în manualele de instalare
respective, acestea putând fi obţinute de la biroul de vânzări local Daikin şi sunt de
asemenea furnizate cu fiecare unitate:
Modbus IM 743-0
LONW ORKS IM 735-0
BACnet IM 736-0
14. Opţiunile „Calculare completă” şi „Calculare exclusivă a curentului” vor necesita anumite
cablaje la locul de amplasare atunci când sunt utilizate motoare de pornire independente.
Cablajul va depinde de tipul de agregat de răcire şi motor de pornire. Consultaţi biroul de
vânzări local Daikin pentru informaţii privind selecţiile specifice.
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Figura 2, Schiţa electrică a locului de amplasare
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Legendă:
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Control box terminals - borne casetă de control
Cooling tower fourth stage starter - motor de pornire al celui de-al patrulea nivel al coloanei de răcire
Cooling tower bypass valve – supapa de derivaţie a coloanei de răcire
Alarm relay – releu al alarmei
Cooling tower vfd - unitate cu frecvenţă variabilă pentru coloana de răcire
Switch delta T flow or evap – întrerupător delta T debit sau vaporizator
Switch delta T flow or cond - întrerupător delta T debit sau condensator
Chilled water pump starters – motoare de pornire pentru pompele de apă răcită
Condenser water pump starters - motoare de pornire pentru pompele de apă din condensator
Remote on/off - control de la distanţă pornire/oprire
Compressor motor starter – motor de pornire al motorului compresorului
Starter load side terminals – borne de pe partea de încărcare a motorului de pornire
Compressor terminals – borne ale compresorului
For dc voltage and 4-20 ma connections – pentru tensiune cc şi conexiuni 4-20 ma
For details of control refer to unit control schematic – pentru date privind comenzile, consultaţi schema
comenzilor unităţii
compressor control schematic – schema controlului compresorului
field supplied item – articol furnizat la locul de amplasae
medium and high voltage – tensiune medie şi înaltă
mode switch – întrerupător mod

OBSERVAŢIE: Consultaţi notele de pe pagina anterioară.

Funcţionare cu două agregate de răcire/mai multe
agregate de răcire
Configurarea mai multor agregate de răcire
Agregatele de răcire ale unui singur compresor DWSC şi agregatele de răcire pentru compresoare
multiple DWDFC şi DWCC sunt prevăzute cu componentele de comandă principale conectate din
fabrică la o reţea internă pLAN pentru a putea comunica unele cu celelalte, în cadrul agregatului
de răcire.
În cazul aplicaţiilor cu mai multe agregate de răcire, până la patru agregate, fie cu compresor
simplu sau dublu, pot fi interconectate prin internetul acestei reţele pLAN interne. Trebuie
asigurat un cablaj simplu de interconectare la locul de amplasare RS485, trebuie adăugate plăci
de izolaţie a comunicaţiilor 485OPDR (Daikin P/N 330276202)şi anumite setări de comandă
pentru MicroTech II (consultaţi instrucţiunile speciale DWCC de la finalul acestei secţiuni).
Placa de izolaţie 485OPDR poate fi achiziţionată împreună cu unitatea sau separat în timpul sau
după montajul agregatului de răcire. Numărul de agregate minus o placă trebuie asigurat.
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Configurarea pLAN
Interconectarea cablajului MicroTech II pLAN RS485 trebuie efectuată prin instalarea
contactorului anterior configurării. Tehnicianul de configurare Daikin va verifica conexiunile şi va
efectua setările adecvate ale valorilor de referinţă.
1. Fără nicio conexiune pLAN între agregatele de răcire, întrerupeţi alimentarea comenzilor
agregatului de răcire şi setaţi întrerupătoarele DIP conform celor indicate în Tabelul 9.
2. Toate întrerupătoarele manuale fiind dezactivate, porniţi alimentarea pentru comenzile fiecărui
agregat de răcire şi setaţi fiecare adresă ETIO (vezi Observaţia 2 de la pagina 3).
3. Asiguraţi-vă că fiecare ecran de service ETIO are noduri corecte.
4. Conectaţi agregatele de răcire împreună (cablaj pLAN, RS485) conform celor indicate în
Figura 3. Primul agregat de răcire din conexiune poate fi denumit agregatul de răcire A. Placa
de izolaţie este fixată pe şina din de lângă controlerul unităţii agregatului de răcire A. Placa de
izolaţie este prevăzută cu o sârmă de legătură care este conectată la J10 de pe controler.
Majoritatea agregatelor de răcire vor avea deja un modul universal de comunicaţii (UCM) care
se conectează controlerul la ecranul tactil DHSC care este conectat deja la J10.În acest caz,
conectaţi sârma de legătură a modulului de izolaţie la portul liber RJ11 pLAN de pe UCM.
Acest lucru este echivalent cu conectarea directă la controlerul unităţii.
După aceea, este necesar un cablaj de interconectare între agregatul de răcire A şi agregatul de
răcire B.
Două agregate de răcire: Dacă trebuie conectate doar două agregate de răcire, Belden M9841
(cablu cu specificaţia RS 485) este conectat de la placa de izolaţie 485OPDR (bornele A, B şi
C) de pe agregatul de răcire A la portul J11 al controlerului unităţii de pe agregatul de răcire B.
La J11, protecţia se conectează se conectează la GND, firul albastru/alb se conectează la
legătura (+) iar firul alb/albastru la legătura (-).
Reţineţi faptul că agregatul de răcire B nu este prevăzut cu placă de izolaţie. Ultimul agregat
(B, în acest caz) ce trebuie conectat nu necesită o placă de izolaţie.
Trei sau patru agregate de răcire: Dacă trebuie conectate trei sau patru agregate de răcire,
cablajul de interconectare este asigurat încă la portul J11 al agregatului de răcire B. Cel de-al
doilea agregat de răcire (agregatul de răcire B) trebuie să fie prevăzut cu o placă de izolaţie
485OPDR care va fi conectată la portul UCM pLAN al agregatului de răcire B. Agregatul de
răcire B va avea acelaşi aspect cu agregatul de răcire A.
Cablajul de la agregatul de răcire B la agregatul de răcire C va fi acelaşi cu cel de la agregatul
de răcire A la agregatul de răcire B. Şi anume, cablul Belden face legătura între A, B şi C de pe
placa 485OPDR a agregatului de răcire B şi portul L11 al agregatului de răcire C. Agregatul
de răcire C nu este prevăzut cu placă de izolaţie 485OPDR.
Procedura este repetată până la cel de-al patrulea agregat de răcire în cazul în care sunt
interconectate patru agregate de răcire.
5. Asiguraţi-vă că fiecare ecran de service ETIO are noduri corecte.
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Figura 3, Schema de comunicaţii
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Legendă:
Chiller A - agregatul de răcire A
Unit control – comenzile unităţii
Connect with Belden cable – conectare cu cablul Belden
Shield – protecţie
Pigtail – cârmă de legătură
OBSERVAŢIE: Cel de-al patrulea agregat de răcire, agregatul de răcire D, va fi conectat la agregatul de
răcire C la fel ca în cazul racordării agregatului de răcire C la agregatul de răcire B.

Tabelul 9, Setările de adresă ale comutatorului DIP pentru controlerele ce utilizează
Plan.
Agreg
at de
răcire
(1)
A
B
C

Controler
compresor
1

Controler
compresor
2

Controler
unitate

Rezervat

Interfaţa
operatorulu
i (2)

Rezervat

1
100000
9
100100
17
100010

2
010000
10
010100
18
010010

5
101000
13
101100
21
101010

6
011000
14
011100
22
011010

7
111000
15
111100
23
111010

8
000100
16
000010
24
000110
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D

25
100110

26
010110

29
101110

30
011110

31
111110

32
000001

OBSERVAŢII:

1. Pot fi interconectate până la patru compresoare simple sau duble.
2. Setarea ecranului tactil al interfeţei operatorului (ETIO) nu este o setare a întrerupătorului DIP.
Adresa ETIO este selectată prin alegerea ecranului setat de „service”. Ulterior, parola
nivelului aferent tehnicianului fiind activă, selectaţi butonul ‘pLAN Comm’ (comandă pLAN.)
Butoanele A(7), B(15), C(23), D(31) vor fi afişate în partea de mijloc a ecranului, apoi
selectaţi litera pentru adresa ETIO aferentă agregatului de răcire care este pornit. Apoi
închideţi ecranul. Reţineţi faptul că A este setarea implicită din fabrică.
3. Şase comutatoare binare: în sus înseamnă „activat”, indicat prin „1". în jos înseamnă
„dezactivat”, indicat prin „0".

Funcţionarea
Setările ecranului tactil al interfeţei operatorului (ETIO) MicroTech II
Setările pentru orice tip de funcţionare a unui compresor multiplu racordat trebuie efectuate prin
intermediul controlerului MicroTech II. Setările de la nivelul unui compresor dublu sunt efectuate
în fabrică anterior livrării, însă trebuie verificate la locul de amplasare înainte de punerea în
funcţiune. Setările pentru instalarea mai multor agregate de răcire sunt definite la locul de
amplasare prin intermediul ecranului tactil al interfeţei operatorului, după cum urmează:
Nr. Maxim de compresoare activate – VALORI DE REFERINŢĂ – ecranul privind MODURILE,
Selecţia nr. 10 ‘= 2 pentru un compresor dublu, 4 pentru 2 compresoare duble, 3 pentru trei
compresoare separate, agregate de răcire cu compresoare simple, etc. Dacă toate compresoarele
din sistem vor fi disponibile drept compresoare cu funcţionare normală, atunci valoarea introdusă
la nr. #10 ar trebuie să fie egală cu numărul total de compresoare. În cazul în care anumite
compresoare sunt pentru starea de repaus şi nu sunt utilizate în mod normal, acestea nu trebuie
incluse în numărul de compresoare din selecţia cu nr. 10. Setarea activată privind numărul maxim
de compresoare poate fi efectuată doar pe un singur ecran tactil, sistemul va atinge cel mai ridicat
număr stabilit pentru toate agregatele de răcire - aceasta este o setare globală.
Secvenţă şi etapizare – VALORI DE REFERINŢĂ – ecranul MODURI, selecţia nr. 12 şi nr. 14, nr.
11 şi nr. 13. Secvenţa setează ordinea în care vor porni compresoarele. Setarea unui compresor sau
a mai multor compresoare la „1” reflectă caracteristica automată de defazaj şi setarea normală.
Compresorul cu cele mai puţine ore va porni primul iar compresorul cu cele mai multe ore se va
opri primul şi tot aşa. Unităţile cu valori mai mari se vor activa în secvenţă.
Valorile de referinţă ale modurilor vor efectua tipuri diferite de operaţiuni (normal, eficienţă,
repaus tec.) conform descrierii din manualul de operare.
Aceeaşi setare privind modurile trebuie realizată pentru fiecare agregat de răcire din cadrul sistem.
Capacitatea nominală – VALORI DE REFERINŢĂ – ecranul MOTOR, selecţia nr. 14. Setarea este
cea referitoare la tonajul proiectat al compresorului. Compresoarele din cadrul unităţilor duble
sunt întotdeauna de capacitate egală.

Secvenţa de funcţionare
Pentru agregatele de răcire multiple, cu funcţionare în paralel, controlerele MicroTech II sunt
conectate împreună la reţeaua pLAN şi prin intermediul unui compresor cu etape şi de control care
efectuează încărcarea între agregatele de răcire. Fiecare compresor, din cadrul unui agregat de
răcire cu un singur compresor sau două compresoare, se va activa sau nu în funcţie de numărul
secvenţei care i-a fost programat. De exemplu, dacă toate compresoarele sunt setate la „1”, funcţia
automată de defazaj va fi activă.
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Atunci când agregatul de răcire nr. 1 este încărcat complet, temperatura apei răcite evacuate va
creşte uşor. Atunci când Delta-T de peste valoarea de referinţă atinge valoarea Staging Delta-T,
următorul agregat de răcire programat pentru pornire va începe să recepţioneze un semnal de start
şi va pune în funcţiune pompele dacă acestea sunt configurate pentru a fi controlate prin
intermediul controlerului Microtech. Această procedură este repetată până ce toate agregatele de
răcire sunt puse în funcţiune. Compresoarele în vor echilibra singure sarcina.
Dacă oricare dintre agregatele de răcire din cadrul grupului au compresoare duble, acestea se vor
activa şi se vor încărca în conformitate cu instrucţiunile de activare.

Setările DWCC
Deoarece DWCC este reprezentat, în realitate, de două agregate de răcire combinate într-un singur
agregat de răcire cu dublu circuit, cu o singură trecere şi contracurent, compresorul de pe circuitul
în aval (apa răcită de evacuare) trebuie să fie întotdeauna utilizat ca primul compresor activat din
erata 1, fiind şi ultimul care se dezactivează.
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Ecranul tactil al interfeţei pentru operator
Navigaţia
Ecranul de start indicat în modul de vizualizare de la pagina 3 este de obicei lăsat activat (există un
economizor de ecran integrat care este reactivat prin atingerea ecranului în orice punct.) Ecranul
de vizualizare include butoanele STOP şi AUTO utilizate pentru a porni şi opri unitatea atunci
când este activat controlul local. Alte grupuri de ecrane pot fi accesate de la nivelul ecranului de
start prin apăsarea unuia dintre cele trei butoane de la baza ecranului: HISTORY (istoric), VIEW
(vizualizare), SET (setare).


HISTORY va accesa ultimele ecrane din istoric vizualizate şi se poate comuta între două
ecrane din istoric.


Istoricul tendinţelor



Istoricul alarmelor



Modul VIEW va accesa următorul ecran de vizualizare şi alte ecrane secundare de vizualizare
utilizate pentru a analiza în detaliu setările şi funcţionarea agregatului de răcire. Apăsarea
butonului View de pe orice alt ecran va conduce la revenirea la ecranul de vizualizare de start.



SET va accesa o serie de ecrane utilizate pentru a stabili valori de referinţă.

Figura de pe pagina următoare ilustrează aranjamentul diferitelor ecrane disponibile pe ETIO. Un
exerciţiu de câteva minute pe un ETIO real vă poate asigura un nivel suficient de încredere pentru
navigarea printre ecrane.
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Figura 4, aspectul ecranul ETIO
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8

Descrierea ecranelor
Ecranele VIEW
Ecranele de vizualizare sunt utilizate pentru analizarea stării şi condiţiilor unităţii.
Figura 5, Ecranul de vizualizare de start, unitate cu dublu compresor

Ecranul de vizualizare de start
Ecranul de vizualizare de test indică starea de bază a agregatului de răcire şi reprezintă ecranul
care este de obicei lăsat activat. Unităţile cu compresor dublu (DWDC) vor indica două
compresoare şi starea amândurora. Unităţile cu un singur compresor (DWSC) vor indica doar un
singur compresor. Valorile presiunii şi ale temperaturii indicate sunt cele normale pentru unitate şi
corecte atât pentru agregatele de răcire simple cât şi duble. Pe o schemă privind un agregat de
răcire se vor putea găsi următoarele:
Informaţii



valoarea de referinţă activă a apei răcite



Temperatura apei răcite la admisie şi evacuare



Temperatura apei condensatorului la admisie şi evacuare



Procentul de curent al motorului
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Starea unităţii este reprezentată de MOD urmat de STARE urmată de SURSĂ care este
dispozitivul sau semnalul care a dus la respectiva STARE. Combinaţiile posibile sunt indicate
în următorul tabel:

Tabelul 10, Combinaţiile de stări ale unităţii
MOD
RĂCIRE
ÎNGHEŢARE
CĂLDURĂ

STARE
DEZACTIVARE
ÎNCHIDERE (Nota 1)
AUTO

SURSĂ
Întrerupător manual
Întrerupător la distanţă
Locală
Reţea BAS

TEST

Observaţie: Închiderea este starea de oprire: se închid paletele, lubrifiere ulterioară etc.



Starea unităţii este reprezentată de MOD urmat de STARE urmată de SURSĂ care este
dispozitivul sau semnalul care a dus la respectiva STARE. Combinaţiile posibile sunt indicate
în următorul tabel:

Tabelul 11, posibilităţile privind starea compresorului
Text complet privind starea
(în ordinea priorităţilor)

Observaţii

Întrerupător manual dezactivat
Alarma compresorului dezactivată
Starea unităţii dezactivată
Debit/recirculare evaporator dezactivată
Temperatura joasă a băii de ulei dezactivată
Start pentru pornire temporizator=xxx
dezactivat
Stop pentru pornire temporizator=xxx
dezactivat
Etapizare dezactivată (următoarea etapă
activată)
Sarcină în aşteptare dezactivată

Motivul dezactivării compresorului

Palete deschise prelubrifiere
Temporizator prelubrifiere=xxx

Starea actuală a secvenţei de prelubrifiere

Debitul condensatorului lubrifiere
Descărcare palete-curent maxim rulare
Menţinere palete-curent maxim rulare

Are întâietate în faţa comenzii privind temperatura apei

Palete manuale şi viteză rulare
Încărcare palete şi viteză manuală rulare
Menţinere palete şi viteză manuală rulare
Descărcare palete şi viteză manuală rulare
Încărcare viteză şi palete manuale rulare

Utilizare pentru lucrare de service. Necesară parola „T”. Operare de la
controlerul compresorului

Menţinere viteză şi palete manuale rulare
Descărcare viteză şi palete manuale rulare
Descărcare palete-start întârziere rulare
Menţinere palete-presiune vaporizator rulare
Descărcare palete-presiune vaporizator
rulare
Descărcare palete-încărcare redusă rulare
Menţinere palete-încărcare redusă rulare
Încărcare palete-temperatură evacuare
rulare
menţinere palete – rată de coborâre rulare

Are întâietate în faţa comenzii privind temperatura apei

Descărcare palete-limita necesarului rulare
Menţinere palete-curent minim rulare
Încărcare palete rulare
Menţinere palete rulare

Funcţionare normală

Descărcare palete rulare
Descărcare închidere
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Descărcare în timpul secvenţei de închidere

Temporizator=xxx postlubrifiere
Postlubrifiere curent ridicat motor

Temporizator lubrifiere activat
Motorul compresorului funcţionează în timpul modului de închidere.
Acesta trebuie să fie dezactivat.

OBSERVAŢII:
1. Valorile de numărătoare inversă ale temporizatorului vor fi afişate acolo unde „xxx” este indicat mai jos.
2. Pentru un compresor prevăzut cu VFD, mesajul „Palete” sau „Viteză” este indicat în starea de rulare pentru a arăta
dacă viteza de la VFD controlează capacitatea sau dacă aceasta este controlată de palete.
3. Atunci când compresorul se află în starea de START (pompa de ulei pornită însă în aşteptarea presiunii uleiului),
mesajul „PRELUBE-Vanes Open” (prelubrifiere – palete deschise) sau „PRELUBE – Timer=(xxx)” (prelubrifiere –
temporizator=(xxx) este afişat, după caz.
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Butoane de acţiune pentru:
 butoanele AUTO şi STOP, butonul de pornire normală (AUTO) şi STOP activează secvenţa
normală de pornire şi închidere. Aceste butoane sunt active doar atunci când comanda se află
în modul „Control local”. Acest lucru elimină posibilitatea de închidere accidentală a unităţii
la nivel local atunci când se află sub controlul unui semnal de la distanţă cum ar fi BAS.


HISTORY comută între ecranul cu istoricul tendinţelor şi ecranul cu istoricul alarmelor.



SET comută între ecranul cu valorile de referinţă care este utilizat pentru modificarea valorilor
de referinţă şi ecranul de service.

Revenirea

Apăsarea butonului View de pe orice alt ecran va conduce la revenirea la ecranul de vizualizare de
start.
Figura 6, Ecran de vizualizare în detaliu

Apăsarea butonului de vizualizare de la baza ecranului de start de vizualizare (Figura 5) conferă
acces la ecranul de vizualizare în detaliu afişat mai sus. Acest ecran asigură informaţii
suplimentare despre presiunea şi temperatura agentului frigorific şi date despre lubrifiant.
Apăsarea butonului STARE va duce la apariţia unui afişaj cu starea compresorului conform prezentării
din Figura 9 de la pagina 21.
Apăsarea butonului I/O conduce la afişarea stării intrărilor şi ieşirilor compresorului conform descrierii
de la pagina 3.Unităţile cu compresor dublu vor dispune de un buton COMP care va face comutarea între
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datele celor două compresoare, permiţând ecranelor cu detalii despre STARE şi I/O să fie vizualizate
pentru fiecare compresor în parte.
Apăsarea butonului I/O al unităţii duce la afişarea valorilor de intrare şi de ieşire ale unităţii conform
descrierii din Figura 11 de la pagina 1.
Figura 7, Ecran de vizualizare extinsă a electricităţii
Apăsarea butonului EVAP sau COND vă va oferi informaţii detaliate
despre presiunea şi temperatura vaporizatorului sau ale condensatorului.
Apăsarea butonului MENIU de la baza ecranului va conduce la accesarea
meniului (vezi Figura 8) din care ecranele din lista de mai sus pot fi de
asemenea accesate.
Apăsarea butonului POWER va facilita accesarea ecranului ce indică
date despre electricitate referitoare la unitate. Capacitatea de vizualizare
a performanţelor electrice ale unităţii şi de setare a valorilor de referinţă
ale motorului de pornire pe ecranul interfeţei este o opţiune suplimentară
disponibilă la momentul achiziţionării. Dacă opţiunea este furnizată la
nivelul unităţii, un buton „POWER” va fi vizibil în partea stânga sus a
ecranului de Vizualizare. Apăsarea butonului va conduce la deschiderea
ecranului indicat în Figura 7.
Ecranul indicat la dreapta se va suprapune pe partea dreaptă a
ecranului de vizualizare din Figura 6 atunci când funcţia
opţională “Full Meter Display” (afişarea calculului complet) este
oferită împreună cu unitatea. Acest ecran va rămâne vizibil până
la apăsarea unui alt buton de afişare, cum ar fi STATE, I/O, etc.
În cazul în care această opţiune nu este inclusă, curentul de
sarcină nominal al unităţii în procente de pe ecranul de start
indică procentul actual al curentului de sarcină nominal al
unităţii.
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Figura 8, Meniul de vizualizare
Prezentul meniu de vizualizare
este accesat prin apăsarea
butonului MENIU de pe ecranul
de vizualizare în detaliu.Ecranul
principal este utilizat pentru a
accesa alte ecrane ce conţin
diverse date. Un ecran cu
temperaturi şi presiuni unitare
este indicat pe un ecran cu bare
cu grafice (vezi Figura 12 de la
pagina 3). Acest ecran este
accesat prin apăsarea graficelor
cu bare etichetate.Apăsarea
graficelor cu bare va facilita
accesarea aceluiaşi ecran, însă
fără etichete.
Există
mai
multe
date
disponibile pentru vizualizare şi
acesta
este
accesat
prin
intermediul butoanelor din partea dreaptă a ecranului. Acesta este împărţit în funcţie de subiecte generale care
se explică de la sine. Acest butoane sunt de asemenea prezente pe ecranul de vizualizare în detaliu conform
indicaţiilor anterioare. Dacă a fost inclusă şi opţiunea de afişare a motorului de pornire, un buton POWER se
va afla peste butonul STATE.
Figura 9, Vizualizarea ecranului cu starea
compresorului
De exemplu, apăsarea butonului privind starea compresorului va
conduce la suprapunerea următorului ecran peste partea dreaptă a
ecranului de vizualizare în detaliu. Ecranul cu starea
compresorului este de fapt o compilaţie de evenimente prin care
agregatul de răcire trece la punerea în funcţiune. O lumină verde
(lumina de culoare gri din figură) indică faptul că a fost
satisfăcută o anumită cerinţă a secvenţei. Se recomandă ca acest
ecran să fie vizualizat la punerea în funcţiune în timpul secvenţei
de punere în funcţiune. Cerinţele pot fi văzute aprinzându-se pe
ecran atunci când acestea sunt întrunite şi se observă rapid
motivul pentru care echipamentul nu a putut fi pus în funcţiune.
De exemplu, Evap Flow OK se va aprinde atunci când
comutatorul de debit al vaporizatorului este închis de către debit,
Oil Sump Temp OK se va aprinde dacă (sau dacă) temperatura
uleiului depăşeşte valoarea de referinţă a temperaturii de punere în
funcţiune, ambele temporizatoare trebuie întrerupte, Oil Pressure
OK se va aprinde atunci când este atins un nivel suficient al
presiunii uleiului etc.
Cele trei secţiuni de la bază (de la „RUN” în jos) intră în acţiune
în timpul procedurii de închidere. Compresorul este închis în mod
sigur atunci când temporizatorul postlubrifierii ajunge la final.
Secvenţa trece înapoi către dezactivare în acest moment iar lumina
de dezactivare se va aprinde.
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Figura 10, vizualizarea stării de intrare/ieşire a compresorului

Apăsarea butonului I/O al compresorului de pe ecranul cu meniul de
vizualizare va asigura accesul la ecranul indicat în dreapta
Acesta se suprapune peste partea dreaptă a ecranului de vizualizare detaliată.
Acesta indică starea compresorului cu intrări digitale şi ieşiri analogice şi
digitale. Numeroase astfel de intrări/ieşiri vor apărea de asemenea pe ecranul
stării compresorului deoarece acestea fac parte din secvenţa de pornire şi
definesc starea compresorului în orice moment dat. Unităţile cu compresor
dublu vor avea două astfel de ecrane pentru compresoare.
Un buton COMP va apărea în colţul stânga jos al ecranului de vizualizare
detaliată (Figura de la pagina 3) în cazul unităţilor cu compresor dublu
DWDC. Acest buton va comuta datele compresorului între compresorul cu
nr. 1 şi compresorul cu nr. 2.

Figura 11, Ecranul de intrări/ieşiri ale unităţii
Ecranul din stânga indică starea controlerului unităţii cu
intrările şi ieşirile digitale şi ieşirile analogice Controlerul este
destinat controlării funcţionării întregii unităţi iar intrările şi
ieşirile reflecăt acest lucru. Reţineţi faptul că dovada fluxului
de apă, funcţionarea condensatorului, a pompelor de apă ale
vaporizatorului şi funcţionarea coloanei constituie majoritatea
datelor prezentate. Un bloc iluminat (gri în imagine) indică
faptul că există un semnal de intrare sau de ieşire.
Apăsarea butoanelor condensatorului sau vaporizatorului pe
ecranul de vizualizare detaliată va afişa temperaturi şi presiuni
relevante. Ecranele sunt simple, explicite şi nu sunt prezentate
aici.
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Figura 12, grafic cu bare cu etichete

Ecranul cu grafice cu bare este accesat din ecranul aferent meniului (Figura 8) prin selectarea
graficelor cu bare etichetate. Selectarea GRAFICELOR CU BARE va facilita accesarea aceluiaşi
grafic, însă fără etichete.

Ecranele de setare (SET)
Ecranele de setare de pe panoul interfeţei sunt utilizate pentru a introduce numeroase valori de
referinţă asociate cu echipamentul de acest tip. MicroTech asigură o metodă extrem de simplă pentru
realizarea acestui lucru. (OBSERVAŢIE: în cazul în care panoul interfeţei nu este disponibil,
controlerul unităţii poate fi utilizat pentru a modifica valorile de referinţă). Valorile de referinţă
adecvate sunt setate din fabrică şi sunt verificate de către DaikinService sau societatea autorizată de
fabrică pentru lucrările de service în timpul punerii în funcţiune. Cu toate acestea, reglajele şi
modificările sunt adesea necesare pentru a întruni condiţiile locului de muncă. Anumite setări ce
implică funcţionarea pompelor şi a coloanei sunt setate la locul de amplasare.
Apăsarea butonului SET ce se află pe aproape toate ecranele facilitează accesarea ultimului ecran
SET utilizat sau ecran SERVICE, oricare dintre acestea două ar fi fost utilizat ultimul.
Atunci când vă aflaţi în cadrul ecranului SET, dacă apăsaţi butonul SET din nou, se va efectua
comutarea către ecranul SERVICE indicat la pagina 3.
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Figura 13, un ecran tipic SETPOINT (pentru valori de referinţă)
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Grupuri de
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Imaginea de mai sus indică ecranul SETPOINT cu valorile de referinţă ale apei selectate. Diferitele
grupuri de valori de referinţă se află într-o coloană din partea dreaptă a ecranului. Fiecare buton
cuprinde un număr de valori de referinţă grupate împreună în funcţie de conţinutul similar. Butonul
pentru apă (WATER) (conform indicaţiilor) cuprinde diverse valori de referinţă ce indică
temperaturile apei. Dacă a fost inclusă şi opţiunea de afişare a motorului de pornire, un buton
suplimentar, STARTER, se va afla peste butonul TIMERS.
OBSERVAŢIE: Anumite valori de referinţă care nu se aplică în cazul unei anumite aplicaţii pot să se
afle încă pe ecran. cestea vor fi inactive şi pot fi ignorate. De exemplu, dintre valorile de referinţă
1,2 şi 3 de mai sus, numai una dintre ele va fi activă în funcţie de modul selectat al unităţii dintre
valorile de referinţă ale modurilor, 10 şi 11 numai pentru Templifier.
Butoanele numerotate din cea de-a doua coloană din dreapta sunt apăsate pentru a selecta o anumită
valoare de referinţă. Valoarea de referinţă selectată va fi afişată în albastru pe ecran şi o descriere a
acesteia (cu gama de setări disponibile) va apărea în caseta din partea dreaptă sus.

Procedura de modificare a valorii de referinţă
O listă de valori de referinţă, valoarea lor implicită, gama lor de setări disponibile şi autorizaţia pentru
parolă se află în tabelul 23 de la pagina 51 pentru unitate şi în tabelul 24 de la pagina 63 pentru
compresor.
1. Apăsaţi pe butonul corespunzător al grupului de valori de referinţă. O explicare completă a
conţinutului valorii de referinţă din fiecare grup urmează după această secţiune.
2. Selectaţi valoarea de referinţă dorită apăsând pe butonul numerotat.
3. Apăsaţi pe butonul de modificare, CHANGE, indicând faptul că doriţi să modificaţi o valoare
de referinţă. Ecranul pentru tastatură, KEYBOARD, va fi activat automat pentru introducerea
parolei.
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O = parola pentru nivelul operatorului este 100



M = parola pentru nivelul managerului este 2001

 T = parola pentru nivelul tehnicianului este rezervată tehnicienilor autorizaţi
4. Apăsaţi pe numerele adecvate de pe tastatura numerică pentru a introduce o parolă. Există un
mic interval temporal între apăsarea tastaturii şi înregistrarea datelor introduse. Asiguraţi-vă
că pe fereastră apare un asterisc înainte de a apăsa următorul număr. Apăsaţi pe ENTER
pentru a reveni la ecranul SETPOINT. Parola va rămâne deschisă timp de 15 minute după
iniţiere şi nu este necesară reintroducerea acesteia în timpul acestei perioade.
5. Apăsaţi pe CHANGE din nou. Partea din dreapta ecranului va lua culoarea albastru (inactivă).
6. Tastatura numerică şi butoanele pentru acţiuni din colţul stânga jos al ecranului vor fi activate
(fundalul va lua culoarea verde). Valorile numerice cu valori numerice vor fi modificate în
două moduri:


Selectaţi valoarea de referinţă dorită apăsând pe butoanele numerotate. Apăsaţi pe
ENTER pentru a introduce valoarea sau pe CANCEL pentru a anula tranzacţia.



Apăsaţi pe butonul sus sau jos pentru a mări sau scădea valoarea afişată. Apăsaţi pe
ENTER pentru a introduce valoarea sau pe CANCEL pentru a anula tranzacţia.
Anumite valori de referinţă sunt mai degrabă litere decât valori numerice. De exemplu
tipul de resetare LWT poate fi „niciunul” sau „4-20 mA”. Selecţia poate fi făcută prin
comutarea între selecţii prin utilizarea butonului sus sau jos. În cazul în care pe fereastra
pentru valorile de referinţă apar linii întrerupte, acest lucru indică faptul că aţi comutat
prea mult şi trebuie să vă îndreptaţi în sens opus. Apăsaţi pe ENTER pentru a introduce
alegerea sau pe CANCEL pentru a anula tranzacţia.
După ce aţi selectat CHANGE, butoanele CANCEL sau ENTER trebuie să fie apăsate
înainte de selectarea unei alte valori de referinţă.
7. Valorile de referinţă suplimentare pot fi modificate prin selectarea unei alte valori de referinţă
de pe ecran fie prin selectarea unui nou grup complet nou de valori de referinţă.

Explicaţiile valorilor de referinţă
Fiecare dintre cele şapte ecrane cu grupuri de valori de referinţă sunt prezentate în detaliu în
următoarea secţiune. În numeroase cazuri, conţinutul valorii de referinţă este evident şi nu este
inclusă nicio explicaţie.
1. TEMPORIZATOARE, pentru setarea temporizatoarelor cum ar fi start-start, prelubrifiere,
postlubrifiere etc.
2. ALARME, pentru setarea limitei şi alarmelor de închidere.
3. SUPAPE, setaţi parametrii pentru funcţionarea unei supape de derivaţie a coloanei instalate
într-un câmp opţional.
4. COLOANĂ, se selectează metoda de controlare a coloanei de răcire şi se setează parametrii
pentru etapizarea ventilatorului/VFD.
5. MOTOR, se selectează valorile de referinţă asociate motorului cum ar fi limitele curentului,
setările VFD etc. De asemenea, dispune de limitele maxime şi minime ale intervalului de
modificare a temperaturii apei răcite.
6. MODURI, se selectează modurile diferite de funcţionare cum ar fi sursa de control, etapizarea
compresoarelor multiple, etapizarea pompelor, protocolul BAS etc.
7. APĂ, valoarea de referinţă a temperaturii apei de evacuare, start şi stop delta-T, resetări etc.

D-EOMWC00804-14RO - 32/128

Valori de referinţă pentru STARTER (motor de pornire)

Figura 14, ecranul opţional cu valorile de referinţă ale motorului de pornire

Tabelul 12, valorile de referinţă ale motorului de pornire
Parolă

Nr.

Setare
implicită

8

1%

7

DEZACT
IVARE

de la 1 la 100%
RLA
activare sau
dezactivare

dezechilibru maxim al
curentului

6

10%

de la 5% la 40%

T

Timpul de încărcare a
motorului de pornire

5

15 sec.

de la 0 la 30
secunde

T

Curentul maxim al motorului
de pornire

4

600%

Curentul iniţial al motorului de
pornire

3

100%

Curentul de sarcină nominal

2

1A

Curent de sarcină maxim

1

1A

Descriere
declanşator de curent pentru
defectele de împământare
Activarea defectului de
împământare

Interval

de la 100% la
800%
din FLA (SP1)
de la 50% la 400%
din FLA (SP1)
Setat din fabrică în
condiţiile de
proiectare
Setat din fabrică la
nivelul nominal al
curentului maxim al
motorului

M
M

Comentarii
Se setează valoarea pentru curentul teluric
peste care compresorul se va închide.
activează sau dezactivează opţiunea
privind efectele de împământare
Se setează valoarea pentru dezechilibrul
curentului peste care compresorul se va
închide.
Se setează intervalul în care se încarcă
motorul de pornire până la curentul
motorului

T

Se setează curentul maxim atunci când
compresorul începe să funcţioneze

T

Se setează curentul iniţial atunci când
compresorul începe să funcţioneze

T

Valoare care asigură 100% din valoarea
RLA şi utilizată pentru protecţia motorului

T

Valoare utilizată pentru a determina SP3 şi
SP4
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Valorile DE referinţă indicate mai sus sunt pentru motoarele de pornire în stare solidă. Celelalte tipuri de
motoare de pornire vor avea valori de referinţă puţin diferite. Pentru unităţile fără opţiunea de afişare a
motorului de pornire, valorile de referinţă vor fi setate în motorul de pornire însuşi.
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Valorile de referinţă pentru TIMERS (temporizatoare)
Figura 15, ecranul cu valorile de referinţă ale temporizatoarelor

Tabelul 13, valorile de referinţă ale temporizatoarelor
Descriere
Temporizator
pentru
postlubrifiere
Temporizator pt
descărcare
Temporizator
pentru sarcină
maximă
Interblocare
Temporizator
pentru
prelubrifiere

Nr.

Setare
implicit
ă

Interval

Parolă

8

30 sec.

de la 10 la
240 secunde

T

Interval pentru postlubrifiere înainte de oprirea
compresorului

7

30 sec.

de la 10 la
240 secunde

T

Timpul în care compresorul se va descărca înainte de
etapa de postlubrifiere

6

300
sec.

de la 0 la 999
secunde

T

Timpul în care compresorul trebuie să se încarce
pentru paletele complet deschise

5

Comentarii

Exclusiv WMC

4

30 sec.

Stop-Start

3

3 min

Start-Start

2

40 min

Recirculare
vaporizator

1

30 sec.

de la 10 la
240 secunde
de la 3 la 20
min
de la 15 la 60
min
de la 15 sec
până la 5 min

T
M
M
M

Timpul în care compresorul trebuie să treacă prin
procedura de prelubrifiere înainte de pornire
Timpul de când compresorul se opreşte şi până când
poate fi restartat
Timpul de când compresorul porneşte şi până când
poate fi restartat
Timpul în care pompa vaporizatorului trebuie să
funcţioneze înainte de pornirea compresorului
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Valoarea de referinţă pentru ALARME
Figura 16, ecranul cu valorile de referinţă pentru alarme

Tabelul 14, valorile de referinţă ale alarmelor
Nr.

Setare
implicit
ă

Interval

Parolă

14

50 psi

de la 50 la 90 psi

T

13

40 F

de la 20 la 80 F

T

12

140 F

Îngheţarea condensatorului

11

34.0 F

Îngheţare vaporizator

10

34.0 F

de la 120 la 240
F
de la -9,0 la 45,0
F
de la -9,0 la 45,0
F

Valoarea limită a curentului
motorului

9

10%

Limita înclinaţiei undei

8

20

Limita temperaturii undei
Temp ridicată de evacuare oprire
Temp ridicată de evacuare încărcare

7

6

6

190 F

5

170 F

Presiune înaltă condensator

4

140 psi

Presiune joasă vaporizator,
stop

3

29 psi

Descriere
Presiune joasă netă a
uleiului
Temperatura joasă a uleiului
Delta
Temperatura de alimentare
a uleiului ridicată

de la 3% la 99%
1 – 99 grade
F/min.
2 – 25 grade F
de la 120 la 240
F
de la 120 la 240
F
de la 120 la 240
psi
de la 10 la 45 psi
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T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

Comentarii
Presiunea netă minimă (alimentare
minus baie de ulei)
Minim Delta-T (evaporare saturată
minus temperatură ulei)
Temperatura maximă a uleiului
Temp. min. sat. cond. la pompa de
pornire
Temp. min. sat. vaporiz. la pompa de
pornire
Min % RLA pentru a considera motorul
dezactivat
Temp. înclinaţiei undei care
declanşează alarma
Consultaţi ecranul de mai sus
Temperatura maximă de evacuare a
gazului, oprire compresor
Temperatura maximă de evacuare a
gazului – sarcină compresor
Presiune maximă de evacuare, oprire
compresor
Presiune min. vaporizator – stop
compresor

Presiune joasă vaporizator,
descărcare
Presiune joasă vaporizator,
împiedicare

2

31 psi

de la 20 la 45 psi

T

1

33 psi

de la 20 la 45 psi

T

Presiune min. vaporizator –
descărcarea compresorului
Presiune minimă vaporizator –
împiedicare încărcare
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Setările supapei de derivaţie a coloanei de răcire
Figura 17, ecranul cu valorile de referinţă aferente supapei de derivaţie a coloanei

Tabelul 15, valorile de referinţă aferente supapei de derivaţie a coloanei (vezi pagina 3 pentru
explicaţii complete)
Nr.

Setare
implicit
ă

Amplificare curbă

15

25

Eroare amplificare

14

25

13

100%

12

10%

Temp- poziţie maximă

11

90 F

Poziţia de start maximă

10

100%

de la 0 la
100%

M

Temp- poziţie minimă

9

60 F

de la 0 la
100 F

M

Poziţia minimă de start

8

10%

de la 0 la
100%

M

Etapă superioară @

7

20%

de la 0 la
100%

M

Etapă superioară @

6

80%

de la 0 la
100%

M

Descriere

Gama de acţiune a
supapei (max)
Gama de acţiune a
supapei (min)

Interval
de la 10 la
99
de la 10 la
99
de la 0 la
100%
de la 0 la
100%
de la 0 la
100 F
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Parolă
M
M
M
M
M

Comentarii
Amplif. controlului pentru înclinaţia temperaturii
(sau a presiunii)
Amplif. controlului pentru eroarea temperaturii (sau
a presiunii)
Poziţia maximă a supapei, înlocuieşte toate
celelalte setări
Poziţia minimă a supapei, înlocuieşte toate
celelalte setări
Temp. de evacuare apă a condensatorului la care
supapa trebuie să se deschidă către coloană
Poziţia iniţială a supapei atunci când temperatura
de evacuare a apei din condensator se află la
minim valoarea de referinţă nr. 9
Temperatura de evacuare a apei din condensator
la care poziţia iniţială a supapei este setată la
valoarea de referinţă nr. 6
Poziţia iniţială a supapei atunci când temperatura
de evacuare a apei din condensator se află la
maxim valoarea de referinţă nr. 7
Poziţie a supapei sub care ventilatoarele pot fi
trecute într-o etapă inferioară (val. de referinţă
coloană nr. 2 = etapă inferioară supapă
viteza VFD sub care viteza următorului ventilator
poate duce la dezactivare (val. de referinţă coloană
nr. 2 = supapă/VFD???
Poziţie a supapei peste care ventilatoarele pot fi
trecute într-o etapă superioară (val. de referinţă
coloană nr. 2 = etapă inferioară supapă
viteza VFD peste care viteza următorului ventilator
poate duce la activare (val. de referinţă coloană nr.

Bandă de insensibilitate
supapă (presiune)
Bandă de insensibilitate
supapă (temp)

de la 1,0 la
20,0 psi
de la 1,0 la
10,0 F

5

4,0 psi

M

4

2.0 F

Ţintă supapă (presiune)

3

30 psi

de la 10 la
130 psi

M

Val. de referinţă supapă
(temp)

2

65 F

de la 40 la
120 F

M

Tipul de supapă

1

NÎ (la
coloană
)

NÎ, ND

M

M

2 = supapă/VFD???
Bandă de insensibilitate de control, val. De
referinţă coloană nr. 1 = presiune
Bandă de insensibilitate de control, val. de referinţă
coloană nr. 1 = temp
Ţintă pentru presiunea de mărire (val. de referinţă
coloană nr 1 = presiune), funcţionare cu val. de
referinţă nr. 5
Ţintă pentru temperatura apei de evacuare din
condensator (val. de referinţă coloană nr 1 =
temp), funcţionare cu val. de referinţă nr. 4
Normal închis sau normal deschis către coloană

Setările ventilatoarelor coloanei de răcire
Figura 18, ecranul cu valorile de referinţă ale ventilatoarelor coloanei de răcire (vezi
pagina 30 pentru explicaţii complete).

Tabelul 16, setările ventilatoarelor coloanei
Descriere
Faza nr. 4 activare
(presiune)
Faza nr. 3 activare
(presiune)
Faza nr. 2 activare
(presiune)
Faza nr. 1 activare
(presiune)
Faza nr. 4 activare
(temp)
Faza nr. 3 activare

Nr.

Setare
implicit
ă

15

65 psi

14

55 psi

13

45 psi

12

35 psi

11

85 F

10

80 F

Interval
de la 10 la 130
psi
de la 10 la 130
psi
de la 10 la 130
psi
de la 10 la 130
psi
de la 40 la 120
F
de la 40 la 120

Parolă
M
M
M
M
M
M

Comentarii
Presiune de mărire pentru faza ventilatorului nr.
4 activare
Presiune de mărire pentru faza ventilatorului nr.
3 activare
Presiune de mărire pentru faza ventilatorului nr.
2 activare
Presiune de mărire pentru faza ventilatorului nr.
1 activare
Temperatură pentru faza ventilatorului nr. 4
activare
Temperatură pentru faza ventilatorului nr. 3
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(temp)
Faza nr. 2 activare
(temp)
Faza nr. 1 activare
(temp)
Diferenţial fază
(presiune)

F
de la 40 la 120
F
de la 40 la 120
F
de la 1,0 la
20,0 psi
de la 1,0 la
10,0 F

activare

9

75 F

8

70 F

7

6,0 psi

Diferenţial fază (temp)

6

3.0 F

Timp de reducere fază

5

5 min

de la 1 la 60
min

M

Timp de mărire fază

4

2 min

de la 1 la 60
min

M

Fazele coloanei

3

2

de la 1 la 4

M

M

M

Control supapă /VFD

2

Niciunul

Niciunul, val. de
referinţă
supapă, fază
supapă, fază
VFD, fază
SP/VFD
supapă

Comanda coloanei

1

Niciunul

Niciunul,
temperatură,
presiune

M
M
M
M

Temperatură pentru faza ventilatorului nr. 2
activare
Temperatură pentru faza ventilatorului nr. 1
activare
Bandă de insensibilitate pentru fază ventil. Cu
val. de referinţă nr. 1 = presiune
Bandă de insensibilitate pentru fază ventil. Cu
val. de referinţă nr. 1 = temp
Interval temporal între evenimentul de fază
superioară/inferioară şi următoarea fază
inferioară
Interval temporal între evenimentul de fază
superioară/inferioară şi următoarea fază
superioară
Număr de etape ale ventilatorului utilizate
Niciunul: Nicio supapă a coloanei sau VFD
Valoare de referinţă supapă: comenzile supapei
la SUPAPĂ SP3(4) & 5(6)
Fază supapă: Val. de referinţă a comenzii
supapei se modifică în val. de referinţă a fazei
ventilatorului.
Fază VFD: primul ventilator este controlat de
VFD , nu de supapă
Val. De referinţă supapă/fază VFD: atât supapa
cât şi VFD
Niciunul: nicio comandă a ventilatorului coloanei
Temperatură: ventilator şi supapă controlate de
temperatura apei de admisie
Presiune: ventilator şi supapă controlate de
presiunea de ridicare

Explicaţiile setărilor comenzii coloanei
Unitatea de comandă MicroTech II poate controla fazele ventilatorului coloanei de răcire, o supapă
de derivaţie a coloanei şi/sau o VFD a ventilatorului coloanei în cazul în care agregatul de răcire
dispune de o coloană dedicată de răcire.
Poziţia supapei de derivaţie a coloanei va controla întotdeauna fazele ventilatorului coloanei în
cazul în care este selectată valoarea de referinţă a supapei sau valoarea de referinţă a fazei. Fazele
ventilatorului sunt determinate de poziţia minimă şi maximă a supapei coloanei.
Există cinci strategii posibile de control al coloanei conform celor indicate mai jos şi explicate în
detaliu ulterior în această secţiune. Acestea sunt selectate din valoarea de referinţă a coloanei SP2.
1. NICIUNA, doar fază a ventilatorului coloanei. În acest mod, faza ventilatorului coloanei
(până la 4 faze) este controlată de temperatura de admisie a apei (EWT) sau presiunea de
mărire (diferenţa dintre presiunea condensatorului şi presiunea vaporizatorului). Tower bypass
or fan speed are not controlled.
2. SUPAPA SP, faza coloanei cu supapă de derivaţie controlată pentru limita inferioară. În acest
mod, ventilatoarele coloanei sunt controlate ca în cazul unui ventilator plus o supapă de
derivaţie care sunt controlate pentru a asigura temperatura minimă a apei de admisie a
condensatorului. Nu există nicio interconexiune între comanda ventilatorului şi comanda
supapei.
3. FAZA SUPAPEI, faza coloanei cu supapă de derivaţie controlată prin intermediul fazei. În
acest mod, supapa de derivaţie controlează fazele ventilatorului pentru o funcţionare mai lină a
comenzilor şi reducerea ciclului ventilatorului
4. FAZĂ VFD. În acest mod, o VFD controlează primul ventilator. Până la 3 ventilatoare
suplimentare sunt activate sau dezactivate şi nu există supapă de derivaţie.
5. SUPAPĂ/VFDS, control al ventilatorului coloanei cu control al supapei de derivaţie plus
VFD.
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Doar fază a ventilatorului coloanei (NICIUNA)

Următoarele setări sunt utilizate pentru modul exclusiv fază a ventilatorului coloanei (SP = valoare
de referinţă).
1) Ecranul TOWER SETPOINT (val. de referinţă coloană)
i)

SP1. Selectaţi TEMP în cazul în care comanda se bazează pe temperatura apei de
admisie (EWT) a condensatorului sau mărire dacă se bazează pe presiunii compresorului
exprimate în psi.

ii)

SP2. Selectaţi NICIUNUL pentru nicio supapă de derivaţie sau control al VFD al
ventilatorului.

iii) SP3. Selectaţi de la una la patru valori ale ventilatorului în funcţie de numărul de faze
ale ventilatorului ce vor fi utilizate. Minim două ventilatoare pot fi utilizate per fază
prin intermediul releelor.
iv) SP4. Selectaţi STAGE UP TIME (interval fază superioară) de la 1 la 60 minute.
Valoarea implicită de 2 minute este probabil un bun punct de pornire. Valoarea poate fi
reglată ulterior în funcţie de funcţionarea reală a sistemului.
v)

SP5. Selectaţi STAGE DOWN TIME (interval fază inferioară) de la 1 la 60 minute.
Valoarea implicită de 5 minute este probabil un bun punct de pornire. Valoarea poate fi
reglată ulterior în funcţie de funcţionarea reală a sistemului.

2) Dacă se selectează TEMP în SP1, utilizaţi
i)

SP6. Selectaţi un diferenţial al fazelor în grade F, începeţi cu valoarea implicită de 3
grade F.

ii)

SP8-11. Setaţi temperaturile de la activare a fazei în conformitate cu gama de
temperaturi în cadrul căreia EWT a condensatorului trebuie să funcţioneze. Valorile
implicite de 70F, 75F, 80F şi 85F sunt un punct bun de pornire în climatele cu
temperaturi moderate ale bulbului umed. Numărul utilizat de valori de referinţă la
activarea fazei trebuie să fie egal cu SP3.

3) Dacă se selectează LIFT în SP1, utilizaţi
i)

SP7. Selectaţi diferenţialul fazei în PSI. Începeţi cu valoarea implicită de 6 PSI.

ii)

SP12-15. Începeţi cu valorile de referinţă implicite. Numărul utilizat de valori de
referinţă la activarea fazei trebuie să fie egal cu SP3.

Vezi Figura 2, schiţa electrică de la locul de amplasare, de la pagina 11 pentru punctele de
conectare a cablajului fazelor ventilatorului.
Fazele ventilatorului coloanei stabilite cu supapa de derivaţie ce controlează EWT
(SP a supapei) minim
1) Ecranul TOWER SETPOINT (val. de referinţă coloană)
a) SP1. Selectaţi TEMP în cazul în care comanda se bazează pe temperatura apei de admisie
(EWT) a condensatorului sau mărire dacă se bazează pe presiunii compresorului exprimate
în psi.
b) SP2. Selectaţi Valve SP (valoare de referinţă supapă) pentru controlul supapei de derivaţie
pe baza temperaturii sau presiunii.
c) SP3. Selectaţi de la una la patru valori ale ventilatorului în funcţie de numărul de faze ale
ventilatorului ce vor fi utilizate. Minim două ventilatoare pot fi utilizate per fază prin
intermediul releelor.
d) SP4. Selectaţi STAGE UP TIME (interval fază superioară) de la 1 la 60 minute. Valoarea
implicită de 2 minute este probabil un bun punct de pornire. Valoarea poate fi reglată
ulterior în funcţie de funcţionarea reală a sistemului.
D-EOMWC00804-14RO - 41/128

e) SP5. Selectaţi STAGE DOWN TIME (interval fază inferioară) de la 1 la 60 minute.
Valoarea implicită de 5 minute este probabil un bun punct de pornire. Valoarea poate fi
reglată ulterior în funcţie de funcţionarea reală a sistemului.
f) Dacă se selectează TEMP în SP1, utilizaţi
i) SP6. Selectaţi un diferenţial al fazelor în grade F, începeţi cu valoarea implicită de 3
grade F.
ii) SP8-11. Setaţi temperaturile de la activare a fazei în conformitate cu gama de
temperaturi în cadrul căreia EWT a condensatorului trebuie să funcţioneze. Valorile
implicite de 70F, 75F, 80F şi 85F sunt un punct bun de pornire în climatele cu
temperaturi moderate ale bulbului umed. Numărul utilizat de valori de referinţă la
activarea fazei trebuie să fie egal cu SP3.
g) Dacă se selectează LIFT în SP1, utilizaţi
i) SP7. Selectaţi diferenţialul fazei în PSI. Începeţi cu valoarea implicită de 6 PSI.
ii) SP12-15. Începeţi cu valorile de referinţă implicite. Numărul utilizat de valori de
referinţă la activarea fazei trebuie să fie egal cu SP3.
2) Ecranul VALVE SETPOINT (valoare de referinţă supapă)
a) SP1, Selectaţi NÎ sau ND depinzând de închiderea supapei faţă de coloană cu nicio
alimentare a comenzilor sau de deschiderea acesteia faţă de coloană cu nicio alimentare a
comenzilor.
b) Dacă TEMP a fost selectată pentru comanda ventilatorului de mai sus, utilizaţi
i) SP2, Setaţi VALVE TARGET (valoarea de referinţă), de obicei cu 5 grade sub
valoarea de referinţă a fazei minime a ventilatorului stabilite pentru SP11 a coloanei.
Acest lucru menţine debitul complet la nivelul coloanei până la dezactivarea ultimului
ventilator.
ii) SP4, Setaţi VALVE DEADBAND (banda de insensibilitate a supapei), valoarea
implicită de 2 grade F este un bun punct de pornire.
iii) SP8, Setaţi MINIMUM VALVE POSITION (poziţia minimă a supapei) atunci când
EWT este la maxim SP9. Valoarea implicită este 0%.
iv) SP9, Setaţi EWT la care poziţia supapei va fi la (SP8). Valoarea implicită este 60F.
v) SP8, Setaţi MINIMUM VALVE POSITION (poziţia minimă a supapei) atunci când
EWT este la maxim SP9. Valoarea implicită este 0%.
vi) SP9, Setaţi EWT la care poziţia supapei este setată pentru a permite ventilatoarelor să
treacă la o fază superioară (SP8). Valoarea implicită este 60F.
vii) SP10, Setaţi poziţia iniţială a supapei atunci când EWT se află la minim SP11.
Valoarea implicită este 100%.
SP11, Setaţi EWT la care poziţia iniţială a supapei este setată la SP8. Valoarea
implicită este 90F.
viii)
SP12, Setaţi poziţia minimă la care supapa poate funcţiona. Valoarea implicită
este 10%.
ix) SP13, Setaţi poziţia maximă la care supapa poate funcţiona. Valoarea implicită este
100%.
x) SP14, Setaţi amplificarea controlului pentru erori. Valoarea implicită este 25.
xi) SP15, Setaţi amplificarea controlului pentru înclinaţie. Valoarea implicită este 25.
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OBSERVAŢIE: Valorile de referinţă 14 şi 15 sunt specifice locului de amplasare în funcţie
de masa de fluid a sistemului, dimensiunea componentelor şi alţi factori ce afectează
reacţia sistemului la valorile de control introduse. Aceste valori de referinţă trebuie setate
de către personal experimentat în domeniul configurării acestui tip de comenzi.

c) Dacă LIFT a fost selectată pentru comanda ventilatorului de mai sus, utilizaţi
i) SP3, Setaţi VALVE TARGET (valoarea de referinţă), de obicei cu 30 grade sub
valoarea de referinţă a fazei minime a ventilatorului stabilite pentru SP12 a coloanei.
Acest lucru menţine debitul complet la nivelul coloanei până la dezactivarea
ultimului ventilator.
ii) SP5, Setaţi VALVE DEADBAND (banda de insensibilitate a supapei), valoarea
implicită de 6 grade F este un bun punct de pornire.
iii) SP8, Setaţi MINIMUM VALVE POSITION (poziţia minimă a supapei) atunci când
EWT este la maxim SP9. Valoarea implicită este 0%.
iv) SP9, Setaţi EWT la care poziţia supapei va fi la (SP8). Valoarea implicită este 60F.
v) SP12, Setaţi poziţia minimă la care supapa poate funcţiona. Valoarea implicită este
10%.
vi) SP13, Setaţi poziţia maximă la care supapa poate funcţiona. Valoarea implicită este
100%.
vii) SP14, Setaţi amplificarea controlului pentru erori. Valoarea implicită este 25.
viii) SP15, Setaţi amplificarea controlului pentru înclinaţie. Valoarea implicită este 25.
OBSERVAŢIE: Valorile de referinţă 14 şi 15 sunt specifice locului de amplasare în funcţie
de masa de fluid a sistemului, dimensiunea componentelor şi alţi factori ce afectează
reacţia sistemului la valorile de control introduse. Aceste valori de referinţă trebuie setate
de către personal experimentat în domeniul configurării acestui tip de comenzi.
Initial Valve Position
Max Position
@ Setpoint
(90°F)

Min Position
@ Setpoint
(60°F)
Min Start Position
Set Point (10%)

Max Start Position
Set Point (90%)

Legendă:
Max position at setpoint - poziţie maximă la val. de referinţă
Iniţial valve position – poziţie iniţială a supapei
Min start position set point – val. de referinţă minimă a poziţiei de start
Max start position set point – val de referinţă maximă a poziţiei de start
Vezi Figura 2 de la pagina 11 pentru fazele ventilatorului şi punctele de conectare a cablajului la
locul de instalare a supapei de derivaţie.
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Fazele coloanei stabilite cu supapa de derivaţie controlată de fazele ventilatorului

(faza supapei)
Acest mod este similar cu nr. 2 de mai sus cu excepţia faptului că valoarea de referinţă a
supapei de derivaţie se modifică pentru a fi setată la acelaşi punct din orice fază activă a
ventilatorului mai degrabă decât să menţină o singură EWT minimă a condensatorului. În
acest mod, supapa funcţionează între diferitele faze ale ventilatorului şi încearcă să menţină
setarea fazei active a ventilatorului. Atunci când este maxim deschisă sau maxim închisă
(etapă superioară sau inferioară) iar temperatura (sau presiunea) trece la următoarea fază a
ventilatorului, supapa va trece la următoarea setare maximă opusă. Acest mod reduce ciclul
ventilatorului.
Acest mod este programat la fel ca modul nr. 2 de mai sus cu excepţia faptului că pentru
SETPOINT, este aleasă TOWER, SP2, VALVE STAGE în loc de VALVE SP.
Unitatea cu frecvenţă variabilă (VFD) a ventilatorului, fără supapă de derivaţie (VFD
STAGE)
Modul VFD al ventilatorului presupune faptul că respectiva coloană este acţionată de un
singur ventilator de mari dimensiuni. Configurarea se efectuează conform celor indicate
anterior cu excepţia faptului că pentru SETPOINT, se selectează TOWER, SP2, VALVE/VFD.

Ecranul cu valorile de referinţă ale MOTORULUI
Figura 19, ecranul cu valorile de referinţă pentru MOTOR

Tabelul 17, setările valorilor de referinţă ale motorului
Descriere
Presiune la 100%
viteză

Nr.

Setare
implicită

Interval

Parolă

Comentarii

15

40 F

de la 30 la 60
F

T

Presiune la 100% viteză (temperatura de saturaţie a
cond. - a vaporizatorului)
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Viteză la presiune 0

14

50%

Viteză minimă

13

70%

VFD
Ulei fără diferenţial la
pornire (peste temp
vapor.)

12

Nu

Capacitate nominală

10

40 F

11

Rată maximă

9

0.5
F/min

Rata minimă

8

0.1
F/min

Încărcare uşoară

7

5 min

6

40%

5

DEZACT
IVARE

Limită iniţială de
încărcare uşoară
Activarea încărcării
uşoare
RLA plăcuţă de
identificare

de la 0 la 100%
de la 60 la
100%
Nu, Da
de la 30 la 60
F
de la 0 9999
tone
de la 0,1 la 5,0
F/min
de la 0,0 la 5,0
F/min
de la 1 la 60
min
de la 20 la
100%
dezactivare,
activare

T
T
T
T

presiune la viteză minimă drept % din presiunea de
100%
Viteză min. VFD are prioritate în faţa valorilor de
referinţă 11 şi 12
VFD pe unitate sau nu
Minim Delta-T între temperatura din baia de ulei şi
temperatura de saturaţie a vaporizatorului
stabileşte când trebuie oprit compresorul

M
M
M

Opreşte încărcarea dacă modificarea temperatura
apei de evacuare depăşeşte valoarea de referinţă.
Compresorul suplimentar poate începe să
funcţioneze dacă modificarea temperaturii apei de
evacuare este sub valoarea de referinţă.
Interval de parcurs de la punctul iniţial de încărcare
(% RLA) setat pentru SP5 până la 100% RLA.

M

Curent iniţial la % din RLA

M

Activare sau dezactivare încărcare uşoară
Nu se foloseşte pe modelele DWSC/DWDC

4

Curent maxim

3

100%

Curent minim

2

40%

de la 40 la
100%
de la 20 la 80%

Activarea limitei
necesarului

1

DEZACT
IVARE

dezactivare,
activare

T
T
O

% RLA peste care încărcarea este oprită (limită de
încărcare)
% RLA sub care descărcarea este oprită
Activarea setează %RLA la 0% pentru un semnal
extern de 4 mA şi la 100% RLA pentru semnal de
20mA

Valorile de referinţă aferente MODURILOR
Figura 20, ecranul cu valorile de referinţă pentru MODURI

Tabelul 18, setările valorilor de referinţă ale modurilor
Descriere

Nr.

Setare
implicit
ă

Interval

Parol
ă

Comentarii
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Se setează numărul de secvenţe pentru
compresorul nr. 2, dacă 1 este întotdeauna primul
care porneşte, dacă 2 este mereu al doilea (nota 1)
Modul normal utilizează secvenţa standard
Modul de eficienţă porneşte un compresor pentru
fiecare unitate dublă
Pompa porneşte toate compresoarele de pe primul
agregat de răcire
Modul de repaus utilizează acest compresor numai
dacă un altul nu funcţionează.
Se setează numărul de secvenţe pentru
compresorul nr. 1, dacă 1 este întotdeauna primul
care porneşte, dacă 2 este mereu al doilea (nota 1)

Comp. secvenţa
fazei nr. 2

14

1

1,2, … (# din compresoare)

M

Modul nr. 2 al
compresorului

13

Normal

Normal, eficienţă, pompă,
repaus

M

Comp. secvenţa
fazei nr. 1

12

1

1,2, … (# din compresoare)

M

11

Normal

Normal, eficienţă, pompă,
repaus

M

La fel pentru nr. 12

10

1

1-16

M

Număr total de compresoare minus modul de
repaus

9

Modbus

Niciunul, local, la distanţă,
BACnet, LonWorks,
MODBUS

M

Setează protocolul standard BAS ce va fi utilizat
sau LOCAL dacă nu se utilizează niciunul.

8

30%

de la 20 la 70%

T

LWT sau % RLA sub care bobina HGBP este
activată

7

Normal

Dezactivare, LWT apă,
%RLA

T

Setează modul pentru operarea gazului fierbinte

6

numai
pompa
nr. 1

Numai pompa nr. 1, numai
pompa nr. 2, conductor
automat, nr. 1 primar, nr. 2
primar

M

5

numai
pompa
nr. 1

Numai pompa nr. 1, numai
pompa nr. 2, conductor
automat, nr. 1 primar, nr. 2
primar

M

Moduri
disponibile

4

RĂCIR
E

Sursa de control

3

Modul unităţii

2

Activarea unităţii

1

Modul nr. 1 al
compresorului
Comp. maxim
activat
Protocol BAS
Valoare de
control a gazului
fierbinte
Mod de derivaţie
gaz fierbinte
Pompa
condensatorului

Pompă vaporiz.

LOCAL
RĂCIR
E
DEZAC
TIVAR
E

RĂCIRE,
RĂCIRE/ÎNGHEŢARE,
ÎNGHEŢARE,
RĂCIRE/CĂLDURĂ,
CĂLDURĂ
LOCAL, BAS, COMUTATOR
RĂCIRE, ÎNGHEŢARE,
CĂLDURĂ, TESTARE
dezactivare, activare
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Numai pompa nr. 1, numai pompa nr. 2, utilizaţi
numai aceste pompe
AUTO, echilibrare ore între #1 şi #2
nr. 1 primar, nr. 2 primar, dacă primul se
defectează, utilizaţi-l pe celălalt
Numai pompa nr. 1, numai pompa nr. 2, utilizaţi
numai aceste pompe
AUTO, echilibrare ore între #1 şi #2
nr. 1 primar, nr. 2 primar, dacă primul se
defectează, utilizaţi-l pe celălalt

T

Setează modurile care pot fi selectate pentru SP2

O

Se setează sursa de control
Selectează dintre MODURI pentru SP4

O

Dezactivare, totul este dezactivat. Activare,
pompa vap. Este activată, pompa comp, a cond. Şi
coloana sunt activate conform cerinţelor pentru
întrunirea LWT.

Valorile de referinţă ale APEI (WATER)
Figura 21, ecranul cu valorile de referinţă ale APEI

Tabelul 19, setările valorilor de referinţă ale APEI
Setare
implicită

Interval

Parol
ă

11

55F

de la 50 la 100 F

T

Se resetează temperatura de evacuare din
condensator către o val. inferioară dacă
temperatura de evacuare scade sub delta-T.
Setarea depinde de selectarea comp.

Sursa Templifier
nici un punct de
pornire

10

70F

de la 50 la 100F

T

Temperatura apei de admisie de la sursă sub
care unitatea nu poate porni.

Valoarea maximă
de resetare Delta
T

9

0.0F

de la 0,0 la 20,0
F

M

Pornire resetare
Delta T

8

10. 0F

de la 0,0 la 20,0
F

M

Tipul de resetare
LWT

7

NICIUNU
L

NICIUNUL,
REVENIRE, 4-20
mA

M

Fază Delta T

6

1

de la 0,5 la 15,00℃

M

Delta T de pornire

5

3.0F

de la 0,0 la 10,0
F

M

Delta T de oprire

4

3.0F

de la 0,0 la 3,0 F

M

LWT încălzire

1

135. 0F

de la 100,0 la

M

Descriere

Nr.

Resetare apă din
sursa Templifier
(Delta-T)

Comentarii

Setaţi valoarea maximă de resetare posibilă, în
grade F dacă resetarea LWT este selectată sau
resetaţi max. la 20 mA dacă valoarea 4-20 mA
este selectată pentru SP7.
Se setează delta-T a vaporiz. peste care începe
resetarea de revenire.
Se Selectează tipul de resetare, niciunul pentru
niciunul, revenire pentru resetarea apei răcite în
baza apei de admisie sau 4-20 mA pentru
semnalul analogic exterior
Se setează temperatura apei de evacuare care
trebuie să fie sub valoarea de referinţă pentru ca
următorul compresor să poată porni.
Grade peste valoarea de referinţă pentru
pornirea compresorului.
Grade sub valoarea de referinţă pentru oprirea
compresorului.
Valoare de referinţă a LWT condensator în
modul de încălzire (Templifier)
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LWT îngheţare

2

25. 0F

LWT de răcire

3

44. 0F

150,0 F
de la 15,0 la 35,0
F
de la 35,0 la 80,0
F
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M
M

Valoarea de referinţă a LWT vaporizator în
modul de îngheţare
Valoarea de referinţă a LWT vaporizator în
modul de răcire

Ecranul de SERVICE
Figura 22, ecranul de service

Apăsarea SET din orice ecran de setare duce la accesarea ecranului de service. Cu alte cuvinte,
este cel de-al doilea ecran „SET”. Conţinând informaţii şi butoane de activităţi pentru tehnicianul
de service, acesta oferă informaţii valoroase operatorului.
Colţul dreapta sus conţine date despre compresor conform celor indicate în imagine. Ecranul
indicat este cel al unei unităţi cu compresor dublu; o unitate cu compresor simplu ar indica,
desigur, date numai despre un singur compresor. „Spare capacity” (capacitatea de rezervă) este
utilizată pentru setarea gradului de oprire a compresorului pentru compresoarele duble.
Matricea de iluminare de sub aceasta indică care noduri sunt active pentru agregatele de răcire A,
B, C şi D de pe pLAN.
Numerele versiunii de software indicate în colţul stânga jos sunt utilizate pentru identificarea
software-ului controlerelor. Aceste numere vă pot fi solicitate de Daikin pentru a oferi răspunsuri
despre funcţionarea unităţii sau pentru a vă oferi asistenţă pentru actualizările ulterioare a
software-ului. Numărul software-ului ETIO este indicat în colţul din dreapta sus.
Butonul pentru Manualul de utilizare va conduce la accesarea manualului de utilizare şi întreţinere
a unităţii. Unitatea va dispune şi de un buton pentru Manualul privind componentele. Anumite
versiuni anterioare pot să nu aibă încărcată o listă de componente. Un tehnician de service al
Daikin vă poate încărca această listă. Apăsarea acestor butoane va conduce la afişarea manualului
pe ecran, aici putând fi gestionat ca un fişier Adobe Acrobat.
Select language (selectare limbă) vă permite să comutaţi între limbile disponibile. Limba poate
fi setată separat pentru afişaj sau istoric care poate fi utilizat pentru fişierele cu alarme şi
tendinţe.
Butonul pentru parolă (PASSWORD) este utilizat pentru accesarea ecranului cu tastatură pentru
introducerea unei parole.
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Butonul de activare/dezactivare a alarmelor (Alarms ON/OFF) este utilizat de obicei numai pentru
versiunea demonstrativă a software-ului şi nu va apărea pe ecranul unităţii. În acest caz, acesta
poate fi ignorat.
Butoanele LOAD UCM şi pLAN Comm trebuie utilizate numai de către tehnicieni de service
autorizaţi.
Data/ora din colţul dreapta sus se apasă pentru a seta data şi ora corecte, dacă este cazul.

Ecranele HISTORY (istoric)
Figura 23, graficul cu tendinţele din istoric

Prezentarea generală a istoricului tendinţelor permite utilizatorului să vizualizeze diferiţii
parametri listaţi în partea dreaptă a ecranului. Scala temperaturii în F (C) se află în partea
stângă. Presiunea în psi (kPa) şi % RLA sunt reprezentate de scala din dreapta. Ecranul poate
afişa istoricul pentru perioade de 8 ore, 2 ore sau 20 minute prin apăsarea valorilor 8, 2 sau,
respectiv, 1/3 . Anumite versiuni de software au o perioadă de 24 ore în loc de cea de 8 ore.
Apăsarea NOW (acum) pentru orice perioadă de timp va activa afişajul pentru momentul actual
începând din dreapta ecranului cu istoricul curgând către partea stângă.
Butoanele cu săgeată derulează perioada temporală înainte sau înapoi. În mod evident, dacă este
selectat NOW, butonul înainte > nu va merge către un moment viitor.
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Figura 24, Istoricul de alarme/descărcare de pe USB

Istoricul cu alarme listează alarmele, cea mai recentă aflându-se în vârful listei cu data indicată, acţiunea luată
şi cauza alarmei. Alarmele au coduri de culoare conform celor indicate în partea de sus a ecranului.

Descărcarea de pe USB
Acest ecran este de asemenea utilizat pentru descărcarea Istoricului tendinţelor (Figura 23) selectat în funcţie
de dată sau a Istoricului cu alarme indicat mai sus. Pentru descărcare, conectaţi un dispozitiv de stocare USB
portabil la portul USB aflat pe panoul de comandă a unităţii lângă ETIO şi:


pentru alarme, apăsaţi butonul ALARMS de pe ecran, apoi apăsaţi pe butonul COPY to USB (copiere
pe USB).



pentru istoricul tendinţelor, selectaţi fişierul cu istoricul dorit în funcţie de dată utilizând butoanele
PREV sau NEXT, apoi apăsaţi pe butonul COPY to USB.
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Ecranul ACTIVE ALARM (alarmă activă)
Figura 25, Alarme active

Ecranul cu alarme active poate fi accesat atunci când o alarmă activă există în cadrul unităţii prin
apăsarea pe semnalul roşu al alarmei de pe orice ecran. Dacă nu este activă nicio alarmă, aceasta
poate fi accesată de pe ecranul de SERVICE prin apăsarea pătratului albastru din locul unde s-ar
afla semnalul roşu de alarmă. Acest lucru permite repetarea comenzii de anulare a alarmei, dacă
este cazul.
Alarmele sunt aranjate în funcţie de ordinea producerii acestora, cea mai recentă aflându-se în
partea cea mai de sus. După soluţionarea stării anormale, apăsarea tastei „CLEAR” va duce la
anularea alarmei.
Alarmele active curente (este posibil să fie minim una) sunt afişate. Reţineţi faptul că alarmele au
codul de culoare roşu pentru DEFECŢIUNI (comanda de protecţie a echipamentului) care conduce
la o oprire rapidă a compresorului, galben pentru PROBLEME (alarma de limită) care va bloca
încărcarea sau încărcarea sau descărcarea compresorului şi albastru pentru AVERTISMENT care
oferă numai informaţii şi nu implică nicio acţiune.
Sunt afişate data/ora şi cauza alarmei.
După eliminarea cauzei alarmei, anulaţi alarma prin apăsarea butonului CLEAR (anulare). Acest
lucru va anula alarma din registru şi va permite unităţii să repornească după ce trece prin secvenţa
de start. Notificarea privind alarma va fi ştearsă de pe ecran.
Cu toate acestea, în cazul în care cauza alarmei nu este remediată, alarma este încă activă iar
mesajul de alarmă va rămâne pe ecran. Unitatea nu va începe secvenţa de pornire.
Remediaţi întotdeauna cauza unei alarme înainte de a încerca să o anulaţi.
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Alarmele se împart în trei categorii distincte: defecţiuni, probleme şi avertismente conform detalierii din
următoarea secţiune.

Alarme privind defecţiunile
Următorul tabel identifică fiecare alarmă aferentă unei defecţiuni, afişarea acesteia, arată condiţia care
cauzează alarmă şi prezintă acţiunea luată din cauza alarmei. Toate alarmele aferente defecţiunile
necesită o resetare manuală.
Tabelul 20, descrierea alarmelor pentru defecţiuni
Afişaj

se produce când:

acţiune luată

Presiunea joasă vaporizator

Evap Pressure Low

oprire rapidă

Presiune înaltă condensator

Condenser Press High

Pres. vaporiz < SP redusă a presiunii vaporiz.
Pres. Cond > SP înaltă a presiunii
condensatorului
Starea compresorului = prelubrifiere timp de
30 sec după expirarea timpului de
prelubrifiere
(Stare Comp =PRELUBRIFIERE, RULARE,
DESCĂRC. sau POSTLUBRIFIERE)
& Pres. Ulei netă < SP redusă a presiunii
nete a uleiului
(Stare Comp State=Rulare sau Descărcare) &
temp alim. ulei <
(Temp saturată de ref. vaporiz.+ SP redusă a
temperaturii uleiului Delta) timp de > 1 min
Temp > SP ridicată a temp. de alimentare a
uleiului
I < prag al curentului motorului pentru
compresor activat timp de 30 sec
Temp > SP ridicată a temperaturii de
evacuare
Intrare digitală = Presiune ridicată
Intrare digitală = Temperatură ridicată
unda temp. > SP undei temp
Înclinaţia temp undei > SP a înclinaţiei ridicate
a undei
Comutatorul Delta-P detectează presiunea
inversă din presiunea de control al evacuării
Intrare digitală tranziţie motor = nicio tranziţie
ŞI Compresor pornit timp de > 15 secunde
%RLA < SP a curentului motorului pentru
compresor dezactivat timp de 30 sec
Intrare digitală privind defecţiunea motorului
de pornire = defecţiune ŞI starea
compresorului = START, PRELUBRIFIERE,
RULARE sau DESCĂRCARE

Oil Pressure Low-Start

Starea compresului = START timp de 30 sec

oprire rapidă

Evaporator Water Flow
Loss
Pierdere de debit din
apa condensatorului

Comutator deschis al debitului de apă răcită

oprire rapidă

Comutator deschis al debitului de apă din
condensator

oprire rapidă

Senzor scurtcircuitat sau deschis

oprire rapidă

Senzor scurtcircuitat sau deschis

oprire rapidă

Senzor scurtcircuitat sau deschis

oprire rapidă

Senzor scurtcircuitat sau deschis

oprire rapidă

Senzor scurtcircuitat sau deschis

oprire rapidă

Oil Feed Temp Sensor
Out of Range

Senzor scurtcircuitat sau deschis

oprire rapidă

Oil Sump Temp Sensor
Out of Range

Senzor scurtcircuitat sau deschis

oprire rapidă

Descriere

Palete deschise, nicio
pornire
Temperatura joasă a uleiului
Delta

Vanes Open

Oil Delta Pressure Low

Temperatură redusă de
alimentare a uleiului

Oil Feed Temp Low

Temperatura de alimentare a
uleiului ridicată

Oil Feed Temp High

Curent redus motor
Temperatură ridicată de
evacuare
Presiune mecanică ridicată
Temperatură ridicată motor
Unda temp. ridicată
Înclinaţia undei temp. ridicate
Undă maximă compresor
Nicio tranziţie a motorului de
pornire
Oprire nici un compresor
Eroare la nivelul motorului de
pornire
Start presiune joasă a
uleiului
Niciun debit al apei
vaporizatorului
Niciun debit al apei
condensatorului
Defecţiune a senzorului de
temperatură a apei de
evacuare din vaporizator
Defecţiune a senzorului de
presiune din vaporizator
Defecţiune a senzorului de
presiune din condensator
Defecţiune a senzorului de
temperatură de admisie
Defecţiune a senzorului de
temperatură de evacuare
Defecţiune a senzorului de
temperatură de alimentare a
uleiului
Defecţiune a senzorului de
temperatură a băii de ulei

Motor Current Low
Disch Temp High
Mechanical High Press
High Motor Temp
Surge Temperature
Observaţia 1
Surge Switch
Observaţia 2
No Starter Transition
Current High with
Comp Off
Starter Fault

Evap LWT Sensor Out
of Range
Evap Pressure Sensor
Out of Range
Cond Pressure Sensor
Out of Range
Suction Pressure
Sensor Out of Range
Discharge Temp Sensor
Out of Range

oprire rapidă
oprire rapidă

oprire rapidă

oprire rapidă
oprire rapidă
oprire rapidă
oprire rapidă
oprire rapidă
oprire rapidă
oprire rapidă
oprire rapidă
oprire rapidă
oprire rapidă
Anunţ
oprire rapidă

D-EOMWC00804-14RO - 53/128

Defecţiune a senzorului de
presiune de alimentare a
uleiului
Defecţiune a senzorului de
presiune a băii de ulei

Oil Feed Pressure
Sensor Out of Range

Senzor scurtcircuitat sau deschis

oprire rapidă

Oil Sump Pressure
Sensor Out of Range

Senzor scurtcircuitat sau deschis

oprire rapidă

OBSERVAŢII:
1. Temperatura undei este definită drept temperatura de admisie minus temperatura apei răcite de evacuare.
2. Întrerupătorul Delta-T utilizat numai în cazul agregatelor de răcire produse în Europa.
3. Defecţiune aferente alarmelor motorului de pornire vor fi transmise de la motorul de pornire şi vor apărea de asemenea aici.
Acestea sunt discutate într-o altă secţiune din acest manual.

Alarme privind problemele
Următoarele alarme nu conduc la închiderea compresorului însă limitează funcţionarea agregatului de
răcire în anumite moduri conform descrierii din coloana „Acţiune luată”. O alarmă de limitare va
declanşa ecranul cu alarmă roşie şi ieşirea digitală pentru alarma opţională la distanţă.
Tabelul 21, descrierea alarmelor pentru probleme
Descriere
Presiune joasă
vaporizator – oprire
încărcare

Afişaj
Lo Evap PressNoLoad

Presiunea joasă
vaporizator - descărcare

Low Evap
Press-Unload

Protecţia la îngheţ a
vaporizatorului

Evap Pres LoFreeze

Protecţie la îngheţ
condensator

Cond Pres LoFreeze

Temperatură ridicată de
evacuare

High Discharge
T-Load

se produce când:
Presiune < Presiune joasă
vaporizator– blocare val. de
referinţă
Presiune < Presiune joasă
vaporizator– deblocare val. de
referinţă
Temp. de saturaţie a ag. frig.
din vaporiz. < SP îngheţ
vaporiz.
Temp. de saturaţie a ag. frig.
din cond. < SP îngheţ cond.
Temperatură > Temperatură
înaltă evacuare – SP încărcare
ŞI supraîncălzire admisie <
15°F

acţiune luată
Blocare
încărcare
Descărcare

Resetare
Presiunea
vaporizatorului creşte
peste (SP + 3psi)
Presiunea
vaporizatorului creşte
peste (SP + 3psi)

pornire pompă
vaporiz.

Temp > (SP îngheţ
vaporiz + 2°F)

pornire pompă
condensator

Temp > (SP îngheţ
condensator + 2°F)
Temp < (SP a
încărcării temp
ridicată de evacuare
– 3°F) SAU
supraîncălzire > 18°F

Încărcare

Alarme aferente AVERTISMENTELOR
Un AVERTISMENT este comunicat de fiecare dată când apare o situaţie anormală care nu afectează
funcţionarea agregatului de răcire.
Tabelul 22, descrierea alarmelor pentru avertismente
AVERTISMENT
Avertisment eroare senzor
de temperatură de pe linia de lichid
Avertisment eroare senzor de
temperatură a apei de admisie
vaporiz.
Avertisment eroare senzor de temp.
a apei de evacuare condensator
Avertisment eroare senzor de temp.
a apei de admisie condensator

AFIŞAJ
Liq Line T Sen Warn

STARE
Senzor scurtcircuitat sau deschis

Ent Evap T Sen Warn

Senzor scurtcircuitat sau deschis

Lvg Cond T Sen

Senzor scurtcircuitat sau deschis

Ent Cond T Sen

Senzor scurtcircuitat sau deschis

Figura 26, Tastatura
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Tastatura se utilizează
pentru introducerea
parolei la încercarea
de introducere sau
modificare a unei
valori de referinţă.
Acest ecran este
accesat din ecranul
SERVICE prin
apăsarea butonului
PASSWORD. Acesta
este accesat automat la
efectuarea unei
modificări a unei
valori de referinţă de
pe orice ecran SET.
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Controlerul unităţii
O descriere generală a controlerului unităţii cu aceste intrări şi ieşiri se află la pagina 7. Această
secţiune va descrie funcţionarea controlerului unităţii, va defini ierarhia ecranului şi modul de
navigare prin aceasta şi va oferi, de asemenea, o descriere a acestor ecrane.

Afişajul şi tastatura 4x20
Aspect

Afişajul cu cristale lichide cu 4 rânduri cu 20 caractere/rând şi tastatura cu 6 taste sunt indicate
mai jos.
Figura 27, aspectul afişajului (în modul MENIU) şi al tastaturii
Cale tastă-ecran

Tasta MENIU

Air Conditioning

< ALARM
<
VIEW
<
SET

Taste cu săgeţi

Tasta ENTER

Reţineţi faptul că tasta cu săgeată dispune de o cale către un rând de pe afişaj. Apăsarea tastei cu
săgeată va activa rândul aferent atunci când vă aflaţi în modul MENIU.
Introducere

Există două proceduri de bază ce trebuie ştiute pentru utilizarea controlerului MicroTech II:
1. Navigarea prin matricea meniului pentru a ajunge la ecranul meniului dorit şi familiarizarea cu
locul unde se află un anumit ecran.
2. Cunoaşterea conţinutului ecranului meniului şi modului de citire a respectivelor informaţii sau
a modului de modificare a unei valori de referinţă de pe ecranul meniului.

Navigarea
Meniurile sunt organizate într-o matrice de ecrane de-a lungul unui rând orizontal superior. Unele
dintre aceste ecrane superioare au ecrane secundare aflate sub ele.Conţinutul general al fiecărui
ecran şi locul acestuia în matrice este afişat în figura 29 de la pagina 44.O descriere detaliată a
fiecărui ecran cu meniu începe la pagina 46.
Există două moduri de a naviga prin matricea meniului pentru a ajunge la ecranul de meniu dorit.
1) Unul este de a naviga prin matrice de la un ecran la altul utilizând cele patru taste cu săgeată.
2) Un lat mod este utilizarea comenzilor rapide pentru a trece prin ierarhia matricei. din orice
ecran cu meniu,
a) apăsarea tastei MENIU vă va conduce la nivelul de vârf al ierarhiei. Afişajul va indica
ALARM, VIEW şi SET. Unul dintre aceste grupuri de ecrane poate fi apoi selectat prin
apăsarea tastei conectate la acesta prin intermediul căii.
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b) În funcţie de nivelul superior selectat, un al doilea nivel de ecrane va fi afişat. De exemplu
selectarea ALARM va conduce la trecerea la următorul nivel de meniuri sub ALARMS
(ALARM LOG sau ACTIVE ALARM). Prin selectarea VIEW, veţi ajunge la următorul
nivel de meniuri (VIEW COMPRESSOR STATUS, VIEW UNIT STATUS, VIEW
EVAPORATOR sau VIEW CONDENSER). Selectarea SET va duce la accesarea unei
serii de meniuri pentru vizualizare şi modificarea valorilor de referinţă.
c) După selectarea celui de-al doilea nivel, ecranul dorit poate fi accesat cu ajutorul tastelor
cu săgeţi. Un ecran final tipic este indicat mai jos.
Apăsarea tastei MENIU din ecranul oricărui meniu vă va reîntoarce automat la modul MENIU.
Figura 28, afişajul tipic al unui meniu şi aspectul tastaturii
Tasta
MENIU
Air Conditioning

VIEW UNIT STATUS
Unit = COOL
Compr. #1/#2=OFF/OFF
Evap Pump = RUN

Taste cu săgeţi

Tasta ENTER
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Conţinutul ecranului
Figura 29, Ecrane de vizualizare
Vizualizare stare
unitate (1)
Unitate = Răcire
Compresor 1=X
Vap/Cn Pompe=
/
Vizualizare stare
unitate (2)
Compresor 2=X
Start-Start
temporiz. =
blocare temp ulei

Vizualiz. apă
unitate °F (1).
.
Cond. Vap.
Delta intrare
ieşire
Vizualiz. apă
unitate °F . (2)
.
Stare
recup.căld.
Delta intrare
ieşire XX XX XX

Vizualizare
ag. frig. unitate
(1)
.
°psi F
Vap. Sat.
Cond. Sat.
Vizualiz. ag. frig.
unitate (2) linie
admisie =
linie lichid =
presiune =

Vizualiz.
Coloană unitate
(1) Faze active=
din temp admisie
Cond=
val. referinţă=
Vizualiz. Coloană
unitate (2)
Supapă derivaţie
=
Viteză VFD =

Vizualiz. apă
unitate . (3)
Debit apă
Vap = XXX
Cond = XXX

Ecrane pentru alarmă
Jurnal ALARMĂ
(1)
Descriere
.Oră Dată
Jurnal ALARMĂ
(2)
Descriere
.Oră Dată
Jurnal ALARMĂ
(N)
Descriere
.Oră Dată

ALARMĂ
ACTIVĂ
.Oră Dată
Descriere eroare….
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Vizualizare
comp. #1
(1)
Stare =
% RLA
= %.
Vap LWT = °F
Vizualizare comp
(2)
Pres.
Condensator =
Presiune vap. =
Presiune
=

Vizualizare
comp. #2
(1)
Stare =
% RLA
= %.
Vap LWT = °F
Vizualizare
comp. #2
(2)
Pres.
Condensator =
Presiune vap. =
Presiune =
Vizualiz. Comp. Vizualizare
(3)
comp. #2
Pres. Alim. =
(3)
pres. baie =
Pres. vent. =
Presiune netă
pres. Alim. =
=
Presiune netă
=
Vizualiz. Comp. Vizualizare
(4)
comp. #2
Temp baie =
(4)
Temp alim =
Temp baie =
Temp presiune Temp alim =
Temp presiune
Vizualiz. Comp. Vizualizare
(5)
comp. #2
Temp SH (5)
Admisie °F °F
Temp SH
Evacuare °F
Admisie °F °F
°F
Evacuare °F
°F
Vizualiz. Comp. Vizualizare
(6)
.
comp. #2
Psi F (6)
Vap. Sat.
Psi F
Cond. Sat
Vap. Sat.
Cond. Sat
Vizualiz. Comp. Vizualizare
(7)
comp. #2
Ore =
(7)
Porniri =
Ore =
Porniri =

VIZUALIZ. VAP.
admisie SH =
Abordare =
.

VIZUALIZ.
CONDENSATOR

Evac. SH =
Abordare =
Subrăcire=

Ecranele de setare (SET)
SET UNITATE SP
Activare =
Mod =
Sursă =

(1)

SET COMP #1SPs (1)
limită necesar=
Curent minim = %
Curent maxim= %

SET COMP #2SPs (1)
limită necesar=
Curent minim = %
Curent maxim= %

Setare alarme SP (1)
Menţinere pr. Joasă
vap. =
Desc. Pr. Vap. Joasă =
Oprire. Pr. Vap. Joasă
=
SET UNITATE SP (2) SET COMP SP (2)
SET COMP#2 SP (2) Setare alarme SP (2)
Moduri disponibile
Mod fază =
Mod fază =
Pres. Înaltă cond =
Selectare cu unitate
Secv. fază# =
Secv. fază# =
Sarcină T Disc ridicată=
dezactivată
Max Compr activare =
Max Compr activare =
Stop T Disc ridicată=
SET UNITATE SP (3) SET COMP SP (3)
SET COMP#2 SP (3) SET ALARM SPs (3)
LWT răcită =
FazăDeltaT =
FazăDeltaT =
Temp alim. Ulei
LWT îngheţată =
Stop-Srart = min
Stop-Srart = min
ridicată=
LWT caldă =
Start-Start = min
Start-Start = min
Ulei DeltaT redus=
Pr. Ulei netă joasă =
SET UNIT SP (4)
SET COMP SP
(4) SET COMP#2 SP (4)
SET ALARMĂ SP (4)
Temp. Apă evacuare
Sarcină maximă
= Sarcină maximă =
Undă Înclinaţie Str =
StartDelta =
sec
sec
XXF
StopDelta =
Temp undă
Rulare=XXF
MtrCurentPrag =
SET UNIT SP (5)
SET COMP SPs (5)
SET COMP#2 SP (5)
SET ALARMĂ SP (5)
Rest ip =
OilNoStrtDiff=
OilNoStrtDiff=
EvapÎngheţ =
Max Reset DT =
Abs Capacitate =
T
Abs Capacitate =
T
CondÎngheţ =
Strt Reset DT =
Deviaţie gaz fierbinte = Deviaţie gaz fierbinte =
%
%
SET UNIT SP (6)
SET COMP SP (6)
SET COMP#2 SP (6)
încărcare uşoară
= Temp. descărcare =
Temp. descărcare =
BeginAmpLimit =
sec
PreLubeTmrs= sec PreLubeTmrs=
SoftLoadRamp =
sec
sec
PostLub Tmrs=
sec
PostLub Tmrs=
sec
SET UNIT SPs (7)
SET COMP SPs (7)
SET COMP#2 SP (7)
Max/Min LWT Rate
Mod paletă =
Mod paletă =
Max =
/min
Palete =
Palete =
Min =
/min
%RLA=
%
%RLA=
%
SET UNIT SP (8)
SET COMP SPs (8)
SET COMP#2 SP (8)
Vap.RecTmr = min
VFD Mod =
VFD Mod =
Vap.Pompă =
VFD
=
%
VFD
=
%
CondPompă =
%RLA
=
%
%RLA
=
%
SET UNIT SP (9)
Templifier Src apă
Fără start = 70F
Delta Reset=055F
SET UNIT SP (10)
VFD
=
Min Speed =
%
Spd/Lift =
%/

SET COMP SP (9)
Protocol = MODBUS
Id #=001 Unităţi=IP
Baud Rate=19200
SET COMP SP (10)
Pres. Sat. Ag. frig.
Deviaţie vap. = 00.0 psi
Deviaţie cond. = 00.0 psi

SET COMP SP (9)
Protocol = MODBUS
Id #=001 Unităţi=IP
Rată transfer=19200
SET COMP SP (10)
Pres. Sat. Ag. frig.
Deviaţie vap. = 00.0 psi
Deviaţie cond.= 00.0 psi

SET UNIT SP (11)
Debit maxim apă
Vap WF = XXXXX GPM
Cond WF = XXXXX GPM

SET COMP SP (11)
ELWT deviaţie = 0.0F
Baie ulei OS = 00.0 psi
Alim. ulei OS = 00.0 psi

SET COMP SP (11)
ELWT deviaţie = 0.0F
Baie ulei OS = 00.0 psi
Alim. ulei OS = 00.0 psi

Setare coloană SP (1)
Contorl coloană-Temp
=
Faze coloană =
Fază sus/jos = xxx/xxx
Setare coloană SP (2)
Fază activă(Temp) F
#1 #2 #3
#4
xxx xxx xxx xxx
SET TOWER SPs (3)
Dif fază =
Fază sup. =
Fază inf. =
SET COLOANĂ SP
(4)
Supapă/VFDControl =
SupapăSp/VFDFază
Tip supapă =
SET COLOANĂ SP
(5)
Supapă SP =
Supapă DB =
SET TOWER SPs (6)
Supapă start supapă
Min = xxx%@xxxF
Max = xxx%@xxxF
SET TOWER SP (7)
Gamă acţiune supapă
Min = %
Max = %
SET TOWER SPs (8)
PD buclă control
Amplif. eroare = %
Amplif. înclinaţie = %

SET UNIT SP (12
Oră standard
17/martie/2005
12:20 THU
SET UNIT SP (13)
Format afişare
Unităţi = F/psi (IP)
Lg = Engleză
SET UNIT SP (14)
Protocol = MODBUS
Id #=001 Unităţi=IP
Rată de transfer=19200
SET UNIT SP (15)
Amplificare supapă =
100
Deviaţie (Înclinaţie) =
271
Pr Ctrl Dout = 10F
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Descrierea ecranelor
Ecranele VIEW
Ecranele VIEW au drept scop simpla vizualizare a funcţionării unităţii şi compresoarelor. Nici un
fel de date nu pot fi introduse în cadrul acestor ecrane. Ecranele aferente controlerelor sunt doar
în F/psi. Atunci când valoarea de referinţă a unităţilor afişate este setată la C/kPa, unităţile de
măsură de pe ETIO doar se vor modifica.
Vizualizarea stării unităţii (un singur compresor)

VIEW UNIT STATUS (1)
Unit=COOL
Compressor=LOAD
Ev/Cn Pmps=STRT/RUN
VIEW UNIT STATUS (2)
Compressor=LOAD
Start-Start Tmr Clr
Inhibit Oil Temp Low
Starea unităţii poate fi OFF (dezactivare), COOL (răcire), ICE (îngheţare), HEAT (încălzire) şi
ALARM (alarmă) conform celor calculate de variabila stării unităţii, valoarea de referinţă a
modului unităţii, activarea unităţii şi existenţa unei alarme de oprire. Stările compresorului pot fi
OFF (dezactivare), START (pornire), PRELUBE (prelubrifiere), HOLD (menţinere), LOAD
(încărcare), UNLOAD (descărcare), POSTLUBE (postlubrifiere) şi ALARM (alarmă) conform
celor calculate de variabila stării compresorului şi ieşirile de încărcare şi descărcare şi existenţa
unei alarme de oprire a compresorului. Stările pompelor vaporizatorului şi condensatorului pot fi
OFF (dezactivare), STRT (start) şi RUN (rulare).
Vizualizarea stării unităţii (compresor dublu)

VIEW UNIT STATUS (3)
Unit=COOL
Cmp1/2= LOAD /POSTLB
Ev/Cn Pmps=STRT/RUN
Acest ecran poate fi vizualizat numai în cazul unităţilor cu dublu compresor. Starea unităţii poate
fi OFF (dezactivare), COOL (răcire), ICE (îngheţare), HEAT (încălzire) şi ALARM (alarmă)
conform celor calculate de variabila stării unităţii, valoarea de referinţă a modului unităţii şi
existenţa unei alarme de oprire a unităţii. Stările compresorului pot fi OFF (dezactivare), START
(pornire), PRELUBE (prelubrifiere), HOLD (menţinere), LOAD (încărcare), UNLOAD
(descărcare), POSTLUBE (postlubrifiere) şi ALARM (alarmă) conform celor calculate de
variabila stării compresorului şi ieşirile de încărcare şi descărcare şi existenţa unei alarme de
oprire a compresorului. Stările pompelor vaporizatorului şi condensatorului pot fi OFF
(dezactivare), STRT (start) şi RUN (rulare).
Vizualizarea apei unităţii

VIEW UNIT
In
Evap XX.X
Cond XX.X

WATER F(1)
Out Delta
XX.X XX.X
XX.X XX.X

VIEW UNIT WATER F(2)
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In
Out Delta
HtRc NA
NA
Cond XX.X XX.X XX.X
HT RC (recuperare căldură) va indica numai temperaturi în cazul în care unitatea dispune de un
grup de recuperare a căldurii cu senzori; în caz contrar, acesta va indica NA (nu este cazul). Cond
este condensatorul coloanei care este întotdeauna prezent.

VIEW UNIT WATER F(3)
Water Flow Rates
Evap = XXXX GPM
Cond = XXXX GPM
Vizualizarea agentului frigorific al unităţii

VIEW UNIT REFRG (1)
psi
F
Sat Evap XXX.X XX.X
Sat Cond XXX.X XX.X
VIEW UNIT REFRG (2)
Suct Line = XXX.XF
Liquid Line= XXX.XF
Lift Press =XXX.Xpsi
Vizualizarea coloanei unităţii
Co nt ro l co lo a nă = Temp/Niciuna Co ntro l co lo a nă = Presiune

VIEW UNIT TOWER (1)
Stages ON = 2 of 4
Setpoint = XXX F

VIEW UNIT TOWER (1)
Stages ON = 2 of 4
Setpoint = XXXX psi

Prima valoare a fazei de activare este numărul fazelor ventilatorului activat. Cel de-al doilea număr
este valoarea de referinţă a fazelor coloanei, respectiv numărul setat de faze, ce pot fi configurate
de la 0 la 4 (0 în cazul în care controlul coloanei = niciunul). Valoarea de bază este valoarea de
referinţă, F sau psi va apărea pe ecran în funcţie de selectarea TEMP (F) sau LIFT (psi) pentru
valoarea de referinţă a controlului coloanei de răcire.

VIEW UNIT TOWER (2)
Bypass Valve = XXX%
VFD Speed
= XXX%
Valoarea supapei de derivaţie este „ None” (niciuna) (în loc de XXX%) dacă valoarea de referinţă
a controlului supapei/VFD = niciuna sau faza VFD. Valoarea vitezei VFD este „None” (niciuna)
dacă valoarea de referinţă a supapei/VFD = niciuna, valoarea de referinţă a supapei sau faza
supapei.
Vizualizarea compresorului
OBSERVAŢIE: Pe următoarele ecrane VIEW COMP, câmpul #N arată care anume compresor (#1
şi #2 pentru unităţile cu compresor dublu) este vizualizat.
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VIEW COMP#N (1)
State
= RUN
% RLA
= XXX %
Evap LWT = F
Setările stărilor pot fi OFF (dezactivare), START (pornire), PRELUBE (prelubrifiere), HOLD
(menţinere), LOAD (încărcare), UNLOAD (descărcare), SHUTDOWN (oprire), POSTLUBE
(postlubrifiere) şi ALARM (alarmă) conform celor calculate de variabila stării compresorului,
ieşirile de încărcare şi descărcare şi existenţa unei alarme de oprire a compresorului. #N este
pentru compresorul nr. 1 şi nr. 2 din cadrul unităţii cu dublu compresor şi nu apare în cazul
unităţilor cu compresor simplu.

VIEW
Cond
Evap
Lift

COMP#N (2)
Press =
Press =
Press =

VIEW COMP#N (3)
Feed Press =XXXX psi
Sump Press =XXXX psi
Net Press = XXX psi
VIEW
Sump
Feed
Lift

COMP#N
Temp =
Temp =
Temp =

(4)
XXX.XF
XXX.XF
XXX.XF

Lift Temp reprezintă diferenţa dintre temperaturile saturate la admisie şi evacuare.

VIEW COMP#N (5)
Temp SH
Suction
xxxF xxF
Discharge xxxF xxF
VIEW COMP#N (6)
Psi F
Sat Evap=XXX.X XXX.X
Sat Cond=XXX.X XXX.X
VIEW COMP#N (7)
Hours = XXXX x 10
Starts =XXXX
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Vizualizarea vaporizatorului
VIEW EVAPORATOR
Suct SH
= XXX.X F
Approach = XX.X F

Vizualizarea condensatorului
VIEW CONDENSER
Disch SH = XXX.X F
Approach = XX.X F
Subcooling= XX.X F

D-EOMWC00804-14RO - 63/128

Vizualizarea ecranelor de ALARMĂ
Vizualizarea jurnalului cu alarme

ALARM LOG (1)
Alarm Description
hh:mm:ss dd/mmm/yyyy
ALARM LOG (2-25)
Alarm Description
hh:mm:ss dd/mmm/yyyy
ALARM LOG cuprinde o descriere şi ora aferentă ultimelor 25 de alarme

Ecranul alarmelor active
Alarme active

ALARM ACTIVE (1)
Alarm Description
hh:mm:ss dd/mmm/yyyy
<Press Edit to CLEAR
Ecranul alarmelor poate fi vizualizat numai atunci când există una sau mai multe alarme active
neşterse. Consultaţi pagina 97 pentru instrucţiuni privind ştergerea alarmelor.

Ecranele de setare (SET)
Coloana PW (parolă) indică parola care trebuie activă pentru a putea modifica valoarea de
referinţă. Codurile sunt după urmează:
O = Operator, parola este 100

M = Manager, parola este 2001

T = Tehnician (rezervată)

Parola operatorului este introdusă ca 100 (trei cifre) cu ajutorul tastaturii grafice ETIO. Atunci
când este introdusă prin intermediul unui ecran LCD cu microprocesor, sunt necesare patru cifre,
astfel, aceasta are formatul 0100.

Editarea valorilor de referinţă
Pentru a introduce sau modifica o valoarea de referinţă, trebuie accesat mai întâi ecranul
corespunzător. Există două modalităţi de a accesa ecranul cu meniul dorit:
1. Derulare. Metoda de derulare permite utilizatorului să se deplaseze în interiorul matricei (de la
un meniu la altul, pe rând) prin utilizarea celor patru taste cu săgeată. Matricea meniului
începe în Figura 29 de la pagina 44.
2. Tasta MENIU poate fi utilizată drept comandă rapidă către un grup specific de meniuri din
cadrul matricei.
Apăsarea tastei MENIU din ecranul oricărui meniu vă va reîntoarce automat la modul MENIU.
Editarea se realizează prin apăsarea tastei ENTER până la selectarea câmpului dorit. Acest câmp
este indicat prin cursorul care luminează intermitent sub acesta. Tastele cu săgeată vor funcţiona
conform prezentării de mai jos:
Tasta cu săgeată dreaptă = ANULARE Resetaţi câmpul actual la valoarea pe care o avea atunci
când a început editarea.
Tasta cu săgeată stângă = VALOARE IMPLICITĂ
Setaţi valoarea în conformitate cu
valoarea originală din fabrică.
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Tasta sus = creştere
Tasta jos = scădere

Creşteţi valoarea sau selectaţi următorul element din listă.
Reduceţi valoarea sau selectaţi elementul anterior din listă.

Setare
implicită

Anulare

MENIU

Air Conditioning

< ALARM
<
VIEW
<
SET

Scădere

Creştere

ENTER

Aceste patru funcţii de editare sunt indicate printr-o abreviere dintr-un singur caracter din partea
dreaptă a afişajului (acest mod este accesat prin apăsarea tastei ENTER).
Majoritatea meniurilor ce cuprind valori de referinţă au diferite valori de referinţă afişate în cadrul
unui meniu. Atunci când vă aflaţi în cadrul unui meniu cu valori de referinţă, tasta ENTER este
utilizată pentru a trece de la rândul superior la cel de-al doilea rând şi aşa mai departe, în jos.
Cursorul va lumina intermitent la punctul de început pentru efectuarea unei modificări. Tastele cu
săgeţi (acum în modul de editare) sunt utilizate pentru a modifica valoarea de setare conform
descrierii de mai sus. După ce modificarea a fost efectuată, apăsaţi tasta ENTER pentru a o valida.
Modificările nu sunt implementate până la apăsarea tastei ENTER.
De exemplu, pentru a modifica valoarea de referinţă a apei răcite:
1. Apăsaţi tasta MENIU pentru a accesa meniul MENIU.
2. Apăsaţi SET (tasta sus) pentru a accesa meniurile pentru valori de referinţă.
3. Apăsaţi UNIT SP (tasta dreapta) pentru a accesa valorile de referinţă asociate cu această
operaţiune a unităţii.
4. Apăsaţi pe tasta jos pentru a derula în jos printre meniurile cu valori de referinţă până la cel deal treilea ecran cu meniuri care cuprinde LWT răcită =XX.XF.
5. Apăsaţi tasta ENTER pentru a deplasa cursorul în jos de la rândul superior la cel de-al doilea în
scopul efectuării modificării. În cazul în care o parolă nu este activă, comanda va duce
automat la ecranul Set PASSWORD (setare parolă).
6. Utilizaţi tastele cu săgeţi (acum în modul de editare conform celor indicate mai sus) pentru a
modifica setarea.
7. Atunci când este atinsă valoarea dorită, apăsaţi pe ENTER pentru a o implementa şi deplasaţi
cursorul de asemenea în jos.
În acest moment, următoarele acţiuni pot fi efectuate:
1. Modificaţi o altă valoare de referinţă din acest meniu prin derularea la aceasta cu ajutorul tastei
ENTER:
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2. Utilizând tasta ENTER, derulaţi până la primul rând din meniu. Din acest punct, tastele cu
săgeţi pot fi utilizate pentru a derula către diferite meniuri.
În cadrul modului de editare, afişajul va indica un panou cu un meniu cu două caractere în partea
dreaptă conform ilustraţiei de mai jos. Acestea simbolizează: Default (implicit), Cancel (anulare),
(+) mărire, (-) reducere.

SET UNIT SPs (X)
(data)
(data)
(data)

<D
<C
<+
<-

Câmpurile suplimentare pot fi editate prin apăsarea tastei ENTER până la selectarea câmpului
dorit. Atunci când ultimul câmp este selectat, apăsarea tastei ENTER comută afişajul din modul
de editare şi trece tastele cu săgeţi înapoi în modul de derulare.

Valorile de referinţă ale controlerului unităţii
Tabelul 32, valorile de referinţă ale unităţii
Descriere

Setare
implicită

Interval

Parolă

dezactivare, activare

O

dezactivare, activare
RĂCIRE, ÎNGHEŢARE, CĂLDURĂ,
TESTARE
RĂCIRE, RĂCIRE/ÎNGHEŢARE,
ÎNGHEŢARE, RĂCIRE/CĂLDURĂ,
CĂLDURĂ
LOCAL, BAS, COMUTATOR
F/psi
Engleză, (de stabilit)
LOCAL, LA DISTANŢĂ, BACnet MSTP,
BACnet ETHERNET, BACnet TCP/IP,
MODBUS

O
O
T

Controler
Activarea unităţii
DWCC dezactivat

DEZACTIVA
RE
Dezactivare

Modul unităţii

RĂCIRE

Moduri disponibile

RĂCIRE

Sursa modului
Unităţile de afişare
Limba

locală
F/psi
Engleză

Protocol BAS
Modul cu gaz fierbinte
Valoare de control a gazului
fierbinte
Apa evacuată
LWT de răcire
LWT îngheţare
LWT încălzire
Delta T de pornire
Delta T de oprire
Tipul de resetare LWT
Valoarea maximă de resetare
Delta T
Pornire resetare Delta T
Reductor electronic de
presiune
Amplificare reductor
Deviaţie (înclinaţie)
Ieşire control presiune
Templifier
Resetarea apei din sursă
Temporizatoare
Recirculare vaporizator
Pompe

NICIUNUL

T
O
O
O
M

DEZACTIVA
RE

DEZACTIVARE, %RLA, LWT

M

30%

de la 20 la 70%

M

44. 0F
25. 0F
135. 0F
3.0F
3.0F
NICIUNUL

de la 35,0 la 80,0 F
de la 15,0 la 35,0 F
de la 100,0 la 150,0 F
de la 0,0 la 10,0 F
de la 0,0 la 3,0 F
NICIUNUL, REVENIRE, 4-20 mA

O
O
O
O
O
M

0.0F

de la 0,0 la 20,0 F

M

10. 0F

de la 0,0 la 20,0 F

M

100
271
10F

de la 50 la 400
de la 100 la 999
de la 0 la 99,9 F

M
M
M

80 F

de la 50 la 100 F

T

30 sec.

de la 0,2 la 5 min

M

Pompă vaporiz.

numai
pompa nr. 1

Pompa condensatorului

numai
pompa nr. 1
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Numai pompa nr. 1, numai pompa nr.
2, conductor automat, nr. 1 primar, nr. 2
primar
Numai pompa nr. 1, numai pompa nr.
2, conductor automat, nr. 1 primar, nr. 2

M
M

primar
Coloana de răcire
Comanda coloanei
Fazele coloanei
Timp de mărire fază
Timp de reducere fază
Diferenţial fază (temp)
Diferenţial fază (presiune)
Faza nr. 1 activare (temp)
Faza nr. 2 activare (temp)
Faza nr. 3 activare (temp)
Faza nr. 4 activare (temp)
Faza nr. 1 activare (presiune)
Faza nr. 2 activare (presiune)
Faza nr. 3 activare (presiune)
Faza nr. 4 activare (presiune)
Supapa/VFD a coloanei de
răcire
Control supapă /VFD
Val. de referinţă supapă (temp)
Val. de referinţă supapă
(presiune)
Bandă de insensibilitate
supapă (temp)
Bandă de insensibilitate
supapă (presiune)
Descriere
Etapă superioară @
Etapă superioară @
Gama de acţiune a supapei
(min)
Gama de acţiune a supapei
(max)
Tipul de supapă
Poziţia minimă de start
Poziţia minimă @
Poziţia de start maximă
Poziţia maximă @
Eroare amplificare
Amplificare curbă

Niciunul
2
2 min
5 min
3.0 F
6,0 psi
70 F
75 F
80 F
85 F
35 psi
45 psi
55 psi
65 psi

Niciunul, temperatură, presiune
de la 1 la 4
de la 1 la 60 min
de la 1 la 60 min
de la 1,0 la 10,0 F
de la 1,0 la 20,0 psi
de la 40 la 120 F
de la 40 la 120 F
de la 40 la 120 F
de la 40 la 120 F
de la 10 la 130 psi
de la 10 la 130 psi
de la 10 la 130 psi
de la 10 la 130 psi

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

65 F

Niciunul, val. de referinţă supapă, fază
supapă, fază VFD, fază SP/VFD
supapă
de la 40 la 120 F

30 psi

de la 10 la 130 psi

M

2.0 F

de la 1,0 la 10,0 F

M

4,0 psi

de la 1,0 la 20,0 psi

M

Niciunul

M
M

Setare
implicită
20%
80%

Interval

Parolă

de la 0 la 100%
de la 0 la 100%

M
M

10%

de la 0 la 100%

M

90%

de la 0 la 100%

M

NÎ, ND

M

de la 0 la 100%
de la 0 la 100 F
de la 0 la 100%
de la 0 la 100 F
de la 10 la 99
de la 10 la 99

M
M
M
M
M
M

NÎ (la
coloană)
0%
60 F
100%
90 F
25
25

Setarea valorilor de referinţă ale unităţii

SET UNIT SPs (1)
Enable=OFF DWCC=OFF
Mode
= COOL
Source = Local
Activarea setărilor poate fi dezactivată sau activată în funcţie de valoarea de referinţă pentru
activare. Setările modurilor unităţilor pot fi COOL (răcire), COOL w/Glycol (răcire cu glicol),
ICE (îngheţare), HEAT (căldură) sau TEST în funcţie de valoarea de referinţă a modului unităţii
(modul de TESTARE nu va putea fi selectat de pe afişajul/tastatura 4x20 deşi poate fi afişat dacă a
fost deja setat). Unităţile DWCC au funcţia de activare DWCC setată la ACTIVARE din fabrică.
Setările pentru sursă pot fi LOCAL (local), SWITCHES (comutatoare) sau NETWORK (reţea) în
funcţie de valoarea de referinţă a sursei modului.

SET UNIT SPs (2)
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Available Modes
= COOL/HEAT
Select with unit off
Setările modurilor disponibile pot fi COOL (răcire), COOL/Glycol (răcire cu glicol), COOL ICE
w/Glycol. (îngheţare cu glicol), COOL/HEAT (răcire/căldură), HEAT (căldură) sau TEST, în
funcţie de valoarea de referinţă a modurilor disponibile. Această valoare de referinţă impune
dezactivarea unităţii înainte de efectuarea modificărilor.

SET UNIT
Cool LWT
Ice LWT
Heat LWT

SPs (3)
= XX.XF
= XX.XF
= XXX.XF

Valorile de referinţă pentru răcire, îngheţare şi căldură sunt afişate numai dacă modul
corespunzător este disponibil conform celor specificate prin intermediul valorii de referinţă a
modurilor disponibile.
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SET UNIT SPs (4)
Leaving Water Temp.
StartDelta= XX.XF
StopDelta = X.XF
StartDelta este numărul de grade peste valoarea de referinţă (sub valoarea de referinţă pentru
Templifier) necesar pentru ca unitatea să pornească. StopDelta este numărul de grade sub valoarea
de referinţă (peste valoarea de referinţă pentru Templifier) necesar pentru ca unitatea să se
oprească.

SET UNIT SPs (5)
Reset Type =4-20mA
MaxResetDT =XX.XF
StrtResetDT=XX.XF
Setările Reset Type pot fi NONE (niciuna), RETURN (apa răcită de retur) sau 4-20 (intrare
externă) conform celor stabilite în baza valorii de referinţă a tipului de resetare LWT.

SET UNIT SPs (6)
Soft Load
= OFF
InitialSLAmp=XXX%
SoftLoadRamp=Xxmin
Setările Soft Load pot fi OFF (dezactivare) sau ON (activare) în funcţie de valoarea de referinţă a
încărcării uşoare. InitialSLAmp reprezintă procentul din curentul de sarcină total pe care unitatea
începe să-l încarce. SoftLoadRamp este numărul de minute (de la 1 la 60) de încărcare de la
procentul iniţial de curent până la curentul 100%.

SET UNIT SPs (7)
Max/Min LWT Rates
Max = X.XF/min
Min = X.XF/min
Aceste valori de referinţă determină rata permisă maximă şi minimă de modificare a temperaturii
apei răcite. Acestea pot avea întâietate faţă de ratele de încărcare bazate pe încărcarea SoftLoad.

SET UNIT SPs (8)
EvapRecTmr =X.Xmin
EvapPump = #1 ONLY
CondPump = #2 PRIM
Setările pompelor vaporizatorului şi condensatorului pot fi #1 ONLY (doar nr. 1), #2 ONLY (doar
nr. 2), #1 PRIM (Primar), #2 PRIM sau AUTO în funcţie de valorile de referinţă ale pompei
vaporizatorului sau ale condensatorului.

SET UNIT SPs (9)
Templifier
SrcNoStart =XXF
Delta Reset=XXF
Aceste setări sunt aplicabile numai în cazul unităţilor Templifier. SrcNoStart setează temperatura
apei de la sursa de intrare sub care unitatea nu mai poate porni. Delta Reset setează temperatura
apei de la sursă sub care temperatura apei calde este resetată la o valoare inferioară odată cu
scăderea temperaturii apei de la sursă.
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SET UNIT SPs (10)
VFD = Yes
Min Speed = XXX%
Spd/Lift=XXX%/XXF
Setările VFD pot fi NO (nu) sau YES (da) în funcţie de valoarea de referinţă VFD.

SET UNIT SPs (11)
Max Wtr Flow Rates
Evap WF = XXXXX GPM
Cond WF = XXXXX GPM
Aceste setări sunt utilizate atunci când debitmetrele instalate şi furnizate la locul de amplasare sunt
prezente pentru a le calibra.

SET UNIT SPs (12)
CLOCK
dd/mmm/yyyy
hh:mm:ss
SET UNIT SPs (13)
Units = F/psi
Lang = ENGLISH

SET UNIT SPs (14)
Protocol =
Ident Number +
Baud Rate =
SET UNIT SPs (15)
Ex Valve Gain = 100
Offset(Slope) = 271
Prs Ctrl Dout = 10F
Ecranul 15 controlează reductorul electronic de presiune (EXV) şi este setat cât mai aproape
posibil de condiţiile de operare cunoscute.Valorile Ex Valve Gain inferioare faţă de valoarea
implicită de 100 pivotează înclinaţia curbei către dreapta (în jos). Valorile ce depăşesc valoarea
implicită de 100 pivotează curba în sus, ducând la o valoare mai mare a deschiderii supapei pentru
un anumit delta-T al condensatorului cu efectul crescând odată cu sporirea delta-T.La un delta-T
redus (sarcini reduse) se observă un efect foarte mic.Vezi Figura 30.
Valorile Offset (slope) (Deviaţiei (înclinaţiei)) de peste 271 deplasează curba în sus, în mod
paralel, sporind deschiderea supapei în aceeaşi măsură indiferent de delta-T a condensatorului.
Valorile mai mici de 271 au efectul opus.
Setarea Prs Ctrl Dout (Scăderea controlului presiuni) (vezi Figura 31) determină temperatura apei
răcite de evacuare la care tranziţiile EXV de la controlul presiunii bazat pe temperatura apei răcite
şi până la controlul programelor bazat pe delta-T al condensatorului (influenţat de presiune).
Acest mod de control al presiunii asigură o scădere controlată a temperaturii apei răcite la pornirea
sistemului.
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Figura 30, parametrii de control EXV (modul de control al programelor)

1,000

LESS
GAIN

EEX
OPENING

+ OFFSET

0
10

0

CONDENSER

T and LIFT FACTOR

Figura 31, scăderea controlului presiunii

80°F

PRESSURE CONTROL MODE
(PULLDOWN)
LEAVING
CHILLED
WATER
TEMP

DROP OUT TEMP
PROGRAM CONTROL MODE
LWT SETPOINT

40°F

TIME

Legendă:
Leaving chilled water temp – temperatura apei răcite de evacuare
Drop aut temp – temperatură în scădere
LWT setpoint – valoare de referinţă a temperaturii apei de evacuare
Pressure control mode (pulldown) – modul de control al presiunii (scădere)
Program control mode – modul de control al programului

Setarea valorilor de referinţă ale compresorului
SET COMP#N SPs (1)
Demand Limit = OFF
Minimum Amps =XXX%
Maximum Amps =XXX%
Setările Demand Limit pot fi OFF (dezactivare) sau ON (activare) în funcţie de valoarea de
referinţă a Limitei necesarului.

SET COMP#N SPs (2)
StageMode = NORMAL
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StageSequence# =XX
Max Comprs ON = XX
Setările StageMode pot fi NORMAL (normal), HI EFF (eficienţă înaltă), PUMP (pompă) şi
STANDBY (repaus) în funcţie de valoarea de referinţă a modului de fază.
Modul NORMAL are secvenţa de auto+echilibru care porneşte compresoarele cu cele mai puţine
porniri şi opreşte compresoarele cu mai multe ore, în secvenţă, asigurând faptul că toate
compresoarele au acelaşi număr de secvenţă. În cazul în care au numere diferite de secvenţă, de
exemplu 1, 2, 3, 4, acestea vor porni în această ordine. Şi anume, numărul din secvenţă va avea
prioritate în faţa secvenţei de auto-echilibrare.
HI EFF este utilizat cu mai multe agregate de răcire şi operează un singur compresor per agregat
de răcire, atunci când este posibil.
PUMP porneşte toate compresoarele de pe acelaşi agregat de răcire, mai întâi, începând cu
agregatul ce are compresorul cu cele mai puţine porniri (sau în funcţie de numărul din secvenţă
dacă acestea diferă).
STANDBY este utilizat în cadrul sistemelor cu mai multe compresoare şi rezervă un compresor
pentru a fi activat numai dacă există o defecţiune a unui alt compresor în cadrul sistemului iar
capacitatea compresorului aflat în repaus este necesară pentru menţinerea temperaturii apei răcite.
StageSequence este setat pentru fiecare compresor:
în modul NORMAL sau STANDBY, toate compresoarele pot avea acelaşi număr sau un număr de
la 1 şi până la numărul total de compresoare. Numărul din cadrul secvenţei are prioritate în faţa
tuturor celorlalte aspecte. În cazul în care în cadrul unui sistem numerele de secvenţă de la 1 la 4
sunt acordate celor patru compresoare, acestea vor porni întotdeauna în această ordine. Cu acelaşi
număr, acestea vor intra automat în secvenţă.
În modul HI EFF sau PUMP, toate compresoarele trebuie să aibă acelaşi număr de secvenţă.
Funcţia activată Max Comprs ON limitează numărul de compresoare cărora le este permis să
funcţioneze în cadrul unui sistem cu mai multe compresoare. Aceasta asigură un compresor
„variabil în repaus”. Toate controlerele compresoarelor trebuie să dispună de aceeaşi setare pentru
această valoare de referinţă.

SET COMP#N SPs (3)
StageDeltaT= X.XF
Stop-Start = xx min.
Start-Start =xx min.
SET COMP#N SPs (4)
Full Load = XXX sec

SET COMP#N SPs (5)
OilNoStrtDiff=XXF
Abs Capacity=XXXXT
HotGasBypass = XX%
SET COMP#N SPs (6)
UnloadTimer=XXXsec
PrelubeTmr=xxxsec
PostlubeTmr=XXXsec
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Îna int e de a ccesa mo dul de edita re

SET COMP#N (7)
VaneMode=AUTO
Vanes=UNKNOWN
%RLA = XXX%

După a ccesa rea mo dului de edita re

SET COMP#N (7)
VaneMode=AUTO <AUTO
Vanes=UNKNOWN <LOAD
%RLA = XXX%
<UNLD

Setările VaneMode pot fi AUTO sau MAN (manuale) în funcţie de valoare de referinţă a modului
paletelor. Poziţia paletelor este indicată ca fiind CLOSED (închise) sau UNKNOWN
(necunoscută) în funcţie de intrarea digitală a comutatorului care indică închiderea acestora.
Atunci când modul de editare este selectat pe acest ecran, vor apărea mesajele
<AUTO/<LOAD/<UNLD . Menţinerea apăsată a tastei „LOAD” va duce la încărcarea continuă a
compresorului iar menţinerea apăsată a tastei „UNLD” va conduce la descărcarea acestuia. După
eliberarea uneia dintre taste, compresorul îşi va menţine starea iar valoarea de referinţă a modului
paletelor va fi setat ca fiind manual. Apăsarea tastei AUTO va seta modul paletelor înapoi la Auto.
După părăsirea modului de editare, mesajele <AUTO/<LOAD/<UNLD vor fi ascunse.
Următorul ecran VFD va fi afişat numai atunci când valoarea de referinţă VFD = YES (Da).
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Îna int e de a ccesa mo dul de edita re

SET COMP#N (8)
VFD Mode=AUTO
VFD = XXX%
%RLA = XXX%

D upă a ccesa rea mo dului de edita re

SET COMP#N (8)
VFD Mode=AUTO <AUTO
VFD = XXX%
<LOAD
%RLA = XXX%
<UNLD

Setările VaneMode pot fi AUTO sau MAN (manuale) în funcţie de valoare de referinţă a modului
VFD. Viteza VFD este indicată de la 0 la 100%. Atunci când modul de editare este selectat pe
acest ecran, vor apărea mesajele <AUTO/<LOAD/<UNLD . Menţinerea apăsată a tastei „LOAD”
va duce la accelerarea continuă a VFD iar menţinerea apăsată a tastei „UNLD” va conduce la
reducerea vitezei acestuia. După eliberarea uneia dintre taste, VFD va rămâne la viteza actuală iar
valoarea de referinţă a modului VFD va fi setată la modul manual. Apăsarea tastei AUTO va seta
modul VFD înapoi la Auto.
După părăsirea modului de editare, mesajele
<AUTO/<LOAD/<UNLD vor fi ascunse.

Fazele parametrilor
Determinarea sarcinii totale

Fiecare compresor determină dacă se află la capacitate maximă ()sau capacitatea maximă admisă)
şi, în acest caz, va seta steagul privind sarcină totală. Steagul va fi setat (sarcină totală) atunci
când una sau mai multe dintre următoarele condiţii sunt întrunite.


compresorul se află la limita fizică a capacităţii sale ceea ce înseamnă:
pentru valoarea de referinţă VFD = NO (Nu): Valoarea de ieşire privind sarcina a fost activată
pentru o perioadă cumulată egală sau mai mare decât valoarea de referinţă a sarcinii complete.
Orice impuls de descărcare va reseta timpul cumulat la zero.
pentru valoarea de referinţă VFD = YES (Da): Impulsul de încărcare a depăşit valoarea de
referinţă privind sarcina totală (conform descrierii de mai sus) ŞI viteza VFD = 100%

SAU
Valoarea de intrare digitală privind deschiderea paletelor este ON (activare) ŞI viteza VFD =
100%.
 Valoarea %RLA este egală sau mai mare decât valoarea de referinţă limită a curentului maxim.
 Valoarea %RLA este egală sau mai mare decât valoarea de intrare analogică a limitei
necesarului.
 Valoarea %RLA este egală sau mai mare decât valoarea de limită a reţelei.
 Presiunea vaporizatorului este inferioară valorii de referinţă de blocare a presiunii joase a
vaporizatorului.
Atunci când niciuna dintre condiţiile de mai sus nu este întrunită, steagul privind sarcina totală va
fi şters.
Capacitate absolută

Fiecare compresor îşi va estima capacitatea absolută de la valoarea prezentă de %RLA şi valoarea
de referinţă a capacităţii absolute din ecuaţia:
Capacitate absolută = (Factor %RLA) * (valoare de referinţă a capacităţii absolute)
Unde factorul %RLA este determinat din următorul tabel.
%RLA

0

50

75

100

150

Factor %RLA

0

0,35

0,75

1,00

1,50
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Etape multiple ale compresorului


Această secţiune defineşte care compresor urmează pentru pornire sau oprire. Următoarea secţiune
defineşte momentul de pornire sau oprire.

Funcţii



pot porni/opri compresoarele în conformitate cu secvenţa definită de operator.



pot porni compresoarele pe baza numărului de porniri (ore de funcţionare dacă numărul de
porniri este egal) şi le pot opri în funcţie de orele de funcţionare.



cele două moduri de mai sus pot fi combinate pentru ca toate compresoarele din primul grup
(atunci când există două sau mai multe grupuri) să fie pornite (pe baza numărului de
porniri/ore) înainte de oricare altele din cel de-al doilea grup etc. În mod invers, toate
compresoarele dintr-un grup sunt oprite (pe baza numărului de ore de funcţionare) înainte de
oricare compresor din grupul anterior etc.



Un mod privind „prioritatea eficienţei” poate fi selectat pentru două sau mai multe agregate de
răcire unde un compresor este pornit pentru fiecare agregat din grup înainte ca cel de-al doilea
compresor să fie pornit în oricare dintre ele.



Un mod al „priorităţii pompei” poate fi selectat pentru unul sau mai multe agregate de răcire
unde toate compresoarele din cadrul unui agregat de răcire sunt pornite înainte de trecerea la
următorul agregat din grup.



Unul sau mai multe compresoare pot fi definite ca fiind în „repaus” atunci când nu sunt
niciodată utilizate decât dacă unul dintre compresoarele normale nu este disponibil.

Setarea valorilor de referinţă pentru alarmă

SET ALARM LMTS (1)
LowEvPrHold=XXXpsi
LowEvPrUnld=XXXpsi
LowEvPrStop=XXXpsi
SET ALARM LMTS (2)
HighCondPr=XXXXpsi
HiDschT-Load=XXXF
HiDschT-Stop=XXXF
SET ALARM LMTS (3)
HiOilFeedTmp=XXXF
LowOilDeltaT =XXF
LowNetOilPr=XXXpsi
SET ALARM LMTS (4)
HighSSH-Start=XXF
HighSSH-Run =XXF
MtrCurrThrshld=XX%
SET ALARM LMTS (5)
Evap Freeze=XX.XF
Cond Freeze=XX.XF
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Setarea valorilor de referinţă ale coloanei
OBSERVAŢIE: O descriere completă a punerii în funcţiune a coloanelor de răcire se găseşte la
pagina 30.

SET TOWER SPs (1)
TowerControl = None
Tower Stages = x
StageUP/DN=XXX/XXX%
Setările TowerControl pot fi None (niciunul), Temp sau Lift (presiune). Fazele reprezintă numărul de
ventilatoare controlate, de la 1 la 4.
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Control coloană= Temp/Niciuna

SET TOWER SPs (2)
Stage ON (Temp)F
#1 #2 #3 #4
XXX XXX XXX XXX
Control coloană= Temp/Niciuna

SET TOWER
StageDiff
Stage Up
StageDown

SPs (3)
= XX.XF
= XX min
= XX min

Control coloană = Presiune

SET TOWER SPs (2)
Stage ON (Lift)psi
#1 #2 #3 #4
XXX XXX XXX XXX
Co ntro l co lo a nă = presiune (psi)

SET TOWER
StageDiff
Stage Up
StageDown

SPs (3)
=XX.Xpsi
= XX min
= XX min

SET TOWER SPs (4)
Valve/VFD Control=
ValveSP/VFDStage
Valve Type = NC
Setările Valve/VFD Control sunt None (niciunul), Valve Setpoint (valoare de referinţă supapă),
VFD Stage (fază VFD) sau ValveSP/VFDStage. Setările Valve Type (tip de supapă) sunt NC
(normal închisă către coloană) sau NO (normal deschisă).
Co nt ro l co lo a nă = Temp/Niciuna Co ntro l co lo a nă = Presiune

SET TOWER SPs (5)
Valve SP = XXX F
Valve DB = XX.X F

SET TOWER SPs (5)
Valve SP = XXX psi
Valve DB = XXX.Xpsi

SET TOWER SPs (6)
ValveStartPosition
Min = XXX% @XXXF
Max = XXX% @XXXF
SET TOWER SPs (7)
Valve Control Range
Min = XXX%
Max = XXX%
SET TOWER SPs (8)
PD Control Loop
Error Gain = XX
Slope Gain = XX
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Alarmele
Atunci când se declanşează o alarmă, tipul de alarmă, valoarea limită (dacă este cazul), data şi ora
sunt stocate în memoria alarmelor active ce corespunde respectivei alarme (vizualizate pe ecranul
de alarme active) şi în memoria istoricului de alarme (vizualizate pe ecranul cu istoricul de
alarme). Memoriile cu alarme active conţin o evidenţă a momentului când fiecare alarmă s-a
declanşat şi dacă acestea au fost sau nu şterse. Alarma poate fi ştearsă prin apăsarea tastei Edit
(editare). O memorie separată este disponibilă pentru fiecare alarmă (presiunea înaltă a
condensatorului, protecţia la îngheţ a vaporizatorului etc.) Memoria istoricului alarmelor conţine
o evidenţă cronologică a ultimelor 50 de alarme de orice tip.

Securitate
Accesarea controlerului unităţii
Două parole de patru cifre asigură nivelurilor OPERATOR şi MANAGER acces la parametrii ce
pot fi modificaţi. Fiecare parolă poate fi introdusă utilizând ecranul SET PASSWORD care poate
fi accesat fie prin intermediul meniului SET OTHER sau prin simpla apăsare a tastei ENTER
atunci când vă aflaţi într-unul dintre ecranele SET. Parola poate fi ulterior introdusă prin
1. apăsarea tastei ENTER.
2. deplasarea către fiecare spaţiu pentru număr pentru modificare cu butonul din dreapta sau
stânga.
3. introducerea valorii corecte prin derularea cu ajutorul tastelor cu săgeţi sus şi jos. Parola se
află în partea dreaptă a ecranului controlerului. Parola pentru operator are formatul 00100 în
timp ce parola pentru manager are formatul 02001.
4. apăsaţi pe ENTER din nou pentru a introduce parola.
După introducerea parolei corecte, va fi afişat din nou ecranul selectat anterior. După introducerea
parolei, aceasta va rămâne validă timp de 15 minute după ultima apăsare a tastelor. Parametrii şi
ecranele ce necesită o parolă de nivel MANAGER nu vor fi afişate decât dacă parola aferentă este
activă.
Accesarea ETIO
Atunci când este necesară o parolă, ecranul tactil va accesa în mod automat tastatura ecranului.
Numerele sunt lăsate aliniate iar parola operatorului trebuie să fie 100 (având aspectul *** pe
fereastră). Pentru mai multe informaţii, vezi pagina 3.
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Controlerul compresorului
O descriere generală a controlerului unităţii cu aceste intrări şi ieşiri se află la pagina 8. Această
secţiune va descrie pe scurt funcţionarea controlerului unităţii, va defini ierarhia ecranului şi
modul de navigare prin aceasta şi va oferi, de asemenea, o descriere a acestor ecrane.
Informaţiile relevante despre compresor şi valorile de referinţă modificate sunt disponibile pe
ETIO şi controlerul unităţii. Nu este aproape deloc nevoie să consultaţi controlerul (controlerele)
compresorului.

Afişajul şi tastatura 4x20
Aspect

Afişajul cu cristale lichide cu 4 rânduri cu 20 caractere/rând şi tastatura cu 6 taste sunt indicate
mai jos.
Figura 32, aspectul afişajului (în modul MENIU) şi al tastaturii
Calea tastă- ecran

Tasta MENIU

Air Conditioning

< ALARM
<
VIEW
<
SET

Taste cu săgeată

Tasta ENTER

Reţineţi faptul că tasta cu săgeată dispune de o cale către un rând de pe afişaj. Apăsarea tastei cu
săgeată va activa rândul aferent atunci când vă aflaţi în modul MENIU.
Introducere

Există două proceduri de bază ce trebuie ştiute pentru utilizarea controlerului MicroTech II:
1. Navigarea prin matricea meniului pentru a ajunge la ecranul meniului dorit şi familiarizarea cu
locul unde se află un anumit ecran.
2. Cunoaşterea conţinutului ecranului meniului şi modului de citire a respectivelor informaţii sau
a modului de modificare a unei valori de referinţă de pe ecranul meniului.

Navigarea
Meniurile sunt organizate într-o matrice de ecrane de-a lungul unui rând orizontal superior. Unele
dintre aceste ecrane superioare au ecrane secundare aflate sub ele.
Există două moduri de a naviga prin matricea meniului pentru a ajunge la ecranul de meniu dorit.
Unul este de a naviga prin matrice de la un ecran la altul utilizând cele patru taste cu săgeată.
Un alt mod este utilizarea comenzilor rapide pentru a trece prin ierarhia matricei. Din orice ecran
al meniului, apăsarea tastei MENIU vă va conduce la nivelul de vârf al ierarhiei. Afişajul va
indica ALARM, VIEW (vizualizare) şi SET (setare) conform ilustraţiei din Figura 32. Unul dintre
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aceste grupuri de ecrane poate fi apoi selectat prin apăsarea tastei ce are legătură cu acesta prin
intermediul căii.
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De exemplu selectarea ALARM va conduce la trecerea la următorul nivel de meniuri sub ALARM
(ALARM LOG sau ACTIVE ALARM). Selectarea VIEW va duce la accesarea următorului nivel
de ecrane din VIEW (VIEW UNIT STATUS sau VIEW UNIT TEMP). Selectarea SET va duce la
accesarea unei serii de ecrane pentru vizualizare şi modificarea valorilor de referinţă.
Tasta MENU

Tasta MENIU este utilizată pentru a comuta între metoda comenzilor rapide (cunoscută drept
modul MENU şi indicat în Figura 32) şi metoda de derulare (cunoscută drept modul SCROLL).
Modul MENIU este comanda rapidă către diferite grupuri de meniuri utilizate pentru verificarea
alarmelor, pentru vizualizarea informaţiilor sau pentru setarea valorilor de referinţă. Modul
SCROLL permite utilizatorului să se deplaseze în interiorul matricei (de la un meniu la altul, pe
rând) prin utilizarea celor patru taste cu săgeată.
Apăsarea tastei MENIU din ecranul oricărui meniu vă va reîntoarce automat la modul MENIU.
Figura 33, afişaj în modul cu comenzi rapide (SCROLL) şi aspectul tastaturii
Tasta
MENIU
Air Conditioning

VIEW UNIT STATUS
Unit = COOL
Compr. #1/#2=OFF/OFF
Evap Pump = RUN

Taste cu săgeţi

Tasta ENTER

Ecranele cu meniuri
Diferite meniuri sunt indicate pe afişajul controlerului. Fiecare ecran cu meniuri prezintă
informaţii specifice; în anumite cazuri, meniurile sunt utilizate pentru a vizualiza starea unităţii, în
alte cazuri, acestea sunt utilizate pentru a verifica şi şterge alarmele, iar în alte cazuri acestea sunt
utilizate pentru a seta valori de referinţă.
Meniurile sunt organizate într-o matrice de ecrane de-a lungul unui rând orizontal superior. Unele
dintre aceste ecrane superioare au ecrane secundare aflate sub ele.
Tastele cu săgeţi de pe controler sunt utilizate pentru a naviga prin meniuri. Tastele sunt de
asemenea utilizate pentru a modifica valorile numerice de referinţă cuprinse în anumite meniuri.

Valorile de referinţă ale controlerului compresorului
Setarea valorilor de referinţă ale compresorului
OBSERVAŢIE: În următoarele ecrane SET COMP, câmpul #N arată care anume compresor (#1 şi
#2 etc.) este setat şi nu este afişat în cazul unităţilor cu un singur compresor. Ecranele sunt afişate
numai pentru compresorul nr. 1. Ecranele pentru compresorul nr. 2 pentru unităţile cu compresor
dublu sunt identice cu nr. 1.
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Tabelul 24, valorile de referinţă ale compresorului
Descriere

Setare
implicită

Interval

Parol
ă

DEZACTIVA
RE

dezactivare, activare

O
O
T
O
O
O
O
O

Unitate (dublă)
Activarea unităţii
Modul unităţii

RĂCIRE

LWT de răcire
LWT îngheţare
LWT încălzire
Delta T de pornire
Delta T de oprire
VFD
VFD compresor
Viteză minimă VFD
Viteză la presiune 0
Presiune la 100% viteză
Curent motor

44. 0F
25. 0F
135. 0F
3.0F
3.0F

RĂCIRE, ÎNGHEŢARE,
CĂLDURĂ, TESTARE
de la 35,0 la 80,0 F
de la 15,0 la 35,0 F
de la 100,0 la 150,0 F
de la 0,5 la 10,0 F
de la 0,0 la 3,0 F

Nu
70%
50%
40 F

Nu, Da
de la 70 la 100%
de la 0 la 100%
de la 30 la 60 F

T
T
T
T

dezactivare, activare

O

de la 5 la 80%
de la 10 la 100%

T
T

dezactivare, activare

M

de la 10 la 100%
de la 1 la 60 min
de la 0,1 la 5,0 F/min
de la 0,0 la 5,0 F/min

M
M
M
M

Activarea limitei necesarului
Curent minim
Curent maxim
Activarea încărcării uşoare
Limită iniţială de încărcare uşoară
Timp pentru încărcare uşoară
Rata maximă LWT
Rata minimă LWT
Fazele
Modul fazei comp
Secvenţa # fază comp
Compresoare maxim activate
Fază Delta T
Temporizator pentru sarcină maximă
Capacitate nominală
Temporizatoare
Start-Start
Stop-Start
Ulei
Temperatura de alimentare a uleiului
Ulei fără diferenţial la pornire (peste temp
vapor.)
Templifier
Sursă fără start
Alarmele
Protecţia la îngheţ a vaporizatorului
Protecţie la îngheţ condensator
Presiune joasă vaporizator, stop
Presiune joasă vaporizator, împiedicare
Presiune joasă vaporizator, descărcare
Temperatură ridicată de evacuare - stop
Temp ridicată de evacuare - încărcare
Presiune înaltă condensator
Valoarea limită a curentului motorului
Temperatura de alimentare a uleiului
ridicată
Temperatura joasă a uleiului Delta
Presiune joasă netă a uleiului
Limita înclinaţiei undei
Limita temperaturii
Service
Modul paletelor
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DEZACTIVA
RE
40%
100%
DEZACTIVA
RE
40%
5 min
0.5 F/min
0.1 F/min

1
1.0
120 sec.
Per comp

Normal, eficienţă, pompă,
repaus
1,2, … (# din
compresoare)
1-16
0.5-5.0
de la 0 la 999 secunde
de la 0 la 9999

40 min
3 min

de la 15 la 60 min
de la 3 la 20 min

M
M

100 F

de la 90 la 190 F

T

40 F

de la 30 la 60 F

T

70 F

de la 50 la 100 F

T

34.0 F
34.0 F
26 psi
38 psi
31 psi
190 F
170 F
140 psi
10%

de la -9,0 la 45,0 F
de la -9,0 la 45,0 F
de la 10 la 45 psi
de la 20 la 45 psi
de la 20 la 45 psi
de la 120 la 240 F
de la 120 la 240 F
de la 120 la 240 psi
de la 3 la 99%

T
T
T
T
T
T
T
T
T

140 F

de la 120 la 240 F

T

30 F
40 psi
20 F
7 F

de la 20 la 80 F
de la 30 la 60 psi
de la 1 la 99 grade F/min.
de la 2 la 25 F

T
T
T
T

AUTO

AUTO, MANUAL

T

Normal
1

M
M
M
M
T
T

Modul VFD
Derivaţie gaz fierbinte
Temporizator pt descărcare
Temporizator pentru postlubrifiere

AUTO
30%
30 sec.
30 sec.

AUTO, MANUAL
de la 20 la 70%
de la 10 la 240 secunde
de la 10 la 240 secunde

T
T
T
T
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SET COMP#N SPs (1)
Demand Limit = OFF
Minimum Amps =XXX%
Maximum Amps =XXX%
Setările Demand Limit pot fi OFF (dezactivare) sau ON (activare) în funcţie de valoarea de
referinţă a Limitei necesarului.

SET COMP#N SPs (2)
StageMode = NORMAL
StageSequence# =XX
Max Comprs ON = XX
Setările StageMode pot fi NORMAL (normal), HI EFF (eficienţă înaltă), PUMP (pompă) şi
STANDBY (repaus) în funcţie de valoarea de referinţă a modului de fază. NORMAL este
secvenţa de echilibru automat ce porneşte compresoarele cu cel mai puţine porniri şi opreşte
compresoarele cu cel mai multe ore, pe rând. HI EFF este utilizat cu mai multe agregate de răcire
cu compresor dublu şi operează un singur compresor per agregat de răcire, atunci când este posibil.
PUMP porneşte toate compresoarele din acelaşi agregat de răcire începând cu agregatul de răcire
cu compresorul ce are cele mai puţine porniri. STANDBY este utilizat în cadrul sistemelor cu mai
multe compresoare şi rezervă un compresor pentru a fi activat numai dacă există o defecţiune a
unui alt compresor în cadrul sistemului iar capacitatea compresorului aflat în repaus este necesară
pentru menţinerea temperaturii apei răcite.
StageSequence este setat pentru fiecare compresor:
în modul NORMAL sau STANDBY, toate compresoarele pot avea acelaşi număr sau un număr de
la 1 şi până la numărul total de compresoare. Numărul din cadrul secvenţei are prioritate în faţa
tuturor celorlalte aspecte. În cazul în care în cadrul unui sistem numerele de secvenţă de la 1 la 4
sunt acordate celor patru compresoare, acestea vor porni întotdeauna în această ordine. Cu acelaşi
număr, acestea vor intra automat în secvenţă.
În modul HI EFF sau PUMP, toate compresoarele trebuie să aibă acelaşi număr de secvenţă.
Funcţia activată Max Comprs ON limitează numărul de compresoare cărora le este permis să
funcţioneze în cadrul unui sistem cu mai multe compresoare. Aceasta asigură un compresor
„variabil în repaus”. Toate controlerele compresoarelor trebuie să dispună de aceeaşi setare pentru
această valoare de referinţă.

SET COMP#N SPs (3)
StageDeltaT= X.XF
Stop-Start = xx min.
Start-Start =xx min.
SET COMP#N SPs (4)
Full Load = XXX sec

SET COMP#N SPs (5)
OilNoStrtDiff=XXF
Abs Capacity=XXXXT
HotGasBypass = XX%
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SET COMP#N SPs (6)
UnloadTimer=XXXsec
PrelubeTmr=xxxsec
PostlubeTmr=XXXsec
Îna int e de a ccesa mo dul de edita re

SET COMP#N (7)
VaneMode=AUTO
Vanes=UNKNOWN
%RLA = XXX%

După a ccesa rea mo dului de edita re

SET COMP#N (7)
VaneMode=AUTO <AUTO
Vanes=UNKNOWN <LOAD
%RLA = XXX%
<UNLD

Setările VaneMode pot fi AUTO sau MAN (manuale) în funcţie de valoare de referinţă a modului
paletelor. Poziţia paletelor este indicată ca fiind CLOSED (închise) sau UNKNOWN
(necunoscută) în funcţie de intrarea digitală a comutatorului care indică închiderea acestora.
Atunci când modul de editare este selectat pe acest ecran, vor apărea mesajele
<AUTO/<LOAD/<UNLD . Menţinerea apăsată a tastei „LOAD” va duce la încărcarea continuă a
compresorului iar menţinerea apăsată a tastei „UNLD” va conduce la descărcarea acestuia. După
eliberarea uneia dintre taste, compresorul îşi va menţine starea iar valoarea de referinţă a modului
paletelor va fi setat ca fiind manual. Apăsarea tastei AUTO va seta modul paletelor înapoi la Auto.
După părăsirea modului de editare, mesajele <AUTO/<LOAD/<UNLD vor fi ascunse.
Urmă t o rul ecra n VFD v a fi a fişa t numa i a tunci câ nd v a lo a rea de referinţă VFD =
YES ( Da ) .
Îna int e de a ccesa mo dul de edita re

SET COMP#N (8)
VFD Mode=AUTO
VFD = XXX%
%RLA = XXX%

După a ccesa rea mo dului de edita re

SET COMP#N (8)
VFD Mode=AUTO <AUTO
VFD = XXX%
<LOAD
%RLA = XXX%
<UNLD

Setările VaneMode pot fi AUTO sau MAN (manuale) în funcţie de valoare de referinţă a modului
VFD. Viteza VFD este indicată de la 0 la 100%. Atunci când modul de editare este selectat pe
acest ecran, vor apărea mesajele <AUTO/<LOAD/<UNLD . Menţinerea apăsată a tastei „LOAD”
va duce la accelerarea continuă a VFD iar menţinerea apăsată a tastei „UNLD” va conduce la
reducerea vitezei acestuia. După eliberarea uneia dintre taste, VFD va rămâne la viteza actuală iar
valoarea de referinţă a modului VFD va fi setată la modul manual. Apăsarea tastei AUTO va seta
modul VFD înapoi la Auto.
După părăsirea modului de editare, mesajele
<AUTO/<LOAD/<UNLD vor fi ascunse.

Fazele parametrilor
Determinarea sarcinii totale

Fiecare compresor determină dacă se află la capacitate maximă ()sau capacitatea maximă admisă)
şi, în acest caz, va seta steagul privind sarcină totală. Steagul va fi setat (sarcină totală) atunci
când una sau mai multe dintre următoarele condiţii sunt întrunite.


compresorul se află la limita fizică a capacităţii sale ceea ce înseamnă:
pentru valoarea de referinţă VFD = NO (Nu): Valoarea de ieşire privind sarcina a fost activată
pentru o perioadă cumulată egală sau mai mare decât valoarea de referinţă a sarcinii complete.
Orice impuls de descărcare va reseta timpul cumulat la zero. Intervalul cumulativ trebuie să
fie limitat (la o valoare peste setarea maximă permisă a valorii de referinţă a sarcinii totale)
pentru a nu se produce nici un fel acoperire.
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pentru valoarea de referinţă VFD = YES (Da): Impulsul de încărcare a depăşit valoarea de
referinţă privind sarcina totală (conform descrierii de mai sus) ŞI viteza VFD = 100%
SAU
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Valoarea de intrare digitală privind deschiderea paletelor este ON (activare) ŞI viteza VFD =
100%.
 Valoarea %RLA este egală sau mai mare decât valoarea de referinţă limită a curentului maxim.
 Valoarea %RLA este egală sau mai mare decât valoarea de intrare analogică a limitei
necesarului.
 Valoarea %RLA este egală sau mai mare decât valoarea de limită a reţelei.
 Presiunea vaporizatorului este inferioară valorii de referinţă de blocare a presiunii joase a
vaporizatorului.
Atunci când niciuna dintre condiţiile de mai sus nu este întrunită, steagul privind sarcina totală va
fi şters.
Capacitate absolută

Fiecare compresor îşi va estima capacitatea absolută de la valoarea prezentă de %RLA şi valoarea
de referinţă a capacităţii absolute din ecuaţia:
Capacitate absolută = (Factor %RLA) * (valoare de referinţă a capacităţii absolute)
Unde factorul %RLA este determinat din următorul tabel.
%RLA

0

50

75

100

150

Factor %RLA

0

0.35

0.75

1.00

1.50

Etape multiple ale compresorului


Această secţiune defineşte care compresor urmează pentru pornire sau oprire. Următoarea secţiune
defineşte momentul de pornire sau oprire.

Funcţii



pot porni/opri compresoarele în conformitate cu secvenţa definită de operator.



pot porni compresoarele pe baza numărului de porniri (ore de funcţionare dacă numărul de
porniri este egal) şi le pot opri în funcţie de orele de funcţionare.



cele două moduri de mai sus pot fi combinate pentru ca toate compresoarele din primul grup
(atunci când există două sau mai multe grupuri) să fie pornite (pe baza numărului de
porniri/ore) înainte de oricare altele din cel de-al doilea grup etc. În mod invers, toate
compresoarele dintr-un grup sunt oprite (pe baza numărului de ore de funcţionare) înainte de
oricare compresor din grupul anterior etc.



Un mod privind „prioritatea eficienţei” poate fi selectat pentru două sau mai multe agregate de
răcire unde un compresor este pornit pentru fiecare agregat din grup înainte ca cel de-al doilea
compresor să fie pornit în oricare dintre ele.



Un mod al „priorităţii pompei” poate fi selectat pentru unul sau mai multe agregate de răcire
unde toate compresoarele din cadrul unui agregat de răcire sunt pornite înainte de trecerea la
următorul agregat din grup.



Unul sau mai multe compresoare pot fi definite ca fiind în „repaus” atunci când nu sunt
niciodată utilizate decât dacă unul dintre compresoarele normale nu este disponibil.
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Ecrane opţionale pentru motorul de pornire
Figura 34, ecranul opţional de vizualizare a motorului de pornire

Capacitatea de vizualizare a performanţelor electrice ale motorului de pornire şi de setare a
valorilor de referinţă ale motorului de pornire pe ecranul interfeţei
operatorului este o opţiune suplimentară disponibilă la momentul
achiziţionării. Dacă opţiunea este furnizată la nivelul unităţii, un
buton „STARTER” va fi vizibil în partea stânga sus a ecranului de
Vizualizare conform celor indicate mai sus. Apăsarea butonului va
conduce la deschiderea ecranului indicat în partea dreaptă.

Figura 35, ecranul de vizualizare extinsă a motorului de
pornire
Ecranul indicat în partea dreaptă va fi suprapus peste partea dreaptă a
ecranului de vizualizare indicat în Figura 35 atunci când „Afişajul
calculării complete" opţional este inclus în cadrul unităţii.
În cazul în care pachetul de „Afişaj al calculării complete” nu este
comandat, numai curentul RLA procentual al unităţii va fi afişat pe
ecranul de start. Acest ecran va rămâne vizibil până ce un alt buton de
afişare, cum ar fi STARE (stare), I/O (intrare-ieşire) etc. este selectat.
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Motoare de pornire cu joasă tensiune, 200 – 600 V
Această secţiune conţine informaţii referitoare la motoarele de pornire de joasă tensiune, Y-Delta
şi de stare solidă produse de Benshaw Inc. pentru agregatele de răcire centrifugale Daikin. Acestea
sunt cunoscute împreună ca motoare de pornire „D3”. Aceste motoare de pornire de joasă tensiune
dispun de hardware şi software similare (destinate D3) şi sunt grupate împreună în acest manual.
Numerele modelelor sunt următoarele:
D3WD11 - D3WD2K
Y-Delta, independent
D3WT11 - D3WT65
Y-Delta, montat din fabrică (terminal)
RVSS14 - RVSS4K
stare solidă, independent
RVST14 - RVST82
Stare solidă, montat din fabrică (terminal)

Aspecte generale
Aceste motoare de pornire sunt complet automate şi nu necesită nicio intervenţie din partea
operatorului (altele decât cele de îndepărtare şi resetare a erorilor) în scopul realizării funcţiei lor
de asigurare a unei conexiunii controlate a motorului compresorului la sursa de alimentare.
Motoarele de pornire Y-Delta şi stare solidă au numeroase caracteristici software similare şi sunt
prezentate împreună în această secţiune. Cu toate acestea, anumiţi parametrii şi date sunt diferite.
În astfel de cazuri, sunt oferite tabele şi cifre separate.
Anumite date despre funcţionarea electrică de la nivelul motorului de pornire sunt transmise către
agregatul de răcire şi pot fi vizualizate pe ecranul tactil al operatorului în cazul în care a fost
comandată „opţiunea de calculare completă”. Vezi pagina 67.
Figura 36, motorul de pornire Y-Delta

Cleme intrare
Bandă terminală
Condensator undă
Afişaj cu leduri
Controler, D3

Transformator de control şi siguranţe
Contactoare

Rezistoare de tranziţie
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Figura 37, motor de pornire stare solidă, montaj pe perete
Banda terminală

Comutator de deconectare
Siguranţe ale circuitului de
control primar
Controler, D3
Afişaj cu leduri
SCR (în spate)
Contactor derivaţie
Transformator de control

Afişaj cu leduri
Există un afişaj cu leduri şi o tastatură în cadrul carcasei motorului de pornire conform Figurilor
36 şi 39. Acesta este utilizat pentru setarea parametrilor (valorilor de referinţă) şi vizualizarea
funcţionării motorului/motorului de pornire. În mod opţional, următoarele informaţii pot fi
transferate către ecranul tactil al interfeţei operatorului agregatului de răcire:


Curentul de sarcină nominal în procent standard pe graficul cu bare şi „Starter Fault” (Eroare
motor de pornire) indicat în jurnalul de erori atunci când se produce o eroare la nivelul
motorului de pornire. Acest tip de eroare nu este definit.
 Datele de operare electrică opţionale plus cele de mai sus conform celor indicate la pagina 19.
Figura 1, LED montat pe motorul de pornire
Tasta de
resetare

RESET

Afişaj cu LED

PARAM

DOWN

UP

Afişajul cu leduri şi tastatura sunt utilizate pentru următoarele:
1. efectuarea de operaţiuni
2. vizualizarea şi setarea parametrilor (valorilor de referinţă)
3. vizualizarea mesajelor de funcţionare
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ENTER

Taste de
operare

4. vizualizarea erorilor şi alarmelor

Funcţionarea
Afişaj cu leduri

Jurnalul cu erori







vizualizarea parametrilor, mesajelor şi
erorilor.
indicarea actualizarea software-ului la
iniţierea alimentării.

Programarea





Apăsaţi pe PARAM pentru a accesa
meniul şi apoi pe SUS sau JOS pentru
a ajunge la parametrul dorit.
Apăsaţi pe ENTER pentru a afişa
valoarea curentă a parametrului.
Apăsaţi pe SUS sau JOS pentru a
modifica valoarea parametrului.
Apăsaţi pe ENTER pentru a stoca noua
valoare sau PARAM pentru a respinge
modificarea.



Resetarea unei erori





Apăsaţi JOS pentru a afişa conţinutul
suprasarcinii termice a motorului.
Apăsaţi SUS pentru a afişa ordinea
fazei a liniei de intrare.
Apăsaţi pe ENTER pentru afişarea
contorului de stare.

Mai întâi, corectaţi cauza erorii. Apoi
apăsaţi pe RESET pentru a reseta
după o eroare.

Resetarea parametrilor


Contoare rapide


Apăsaţi pe PARAM, selectaţi P24 şi
apăsaţi pe ENTER. Cea mai recentă
eroare va fi afişată drept „xFyy” unde
x va fi 1 în scopul indicării celei mai
recente erori iar yy este codul erorii.
Apăsaţi pe JOS pentru a vizualiza
erori anterioare. În jurnal pot fi
stocate până la 9 erori.

Menţineţi apăsate PARAM şi ENTER
la iniţierea alimentării pentru a reseta
parametrii la valorile implicite.

Resetarea termică de urgenţă


Apăsaţi pe RESET şi JOS pentru
realizarea unei resetării termice de
urgenţă.

Vizualizarea parametrilor
Modul de vizualizare a parametrilor poate fi accesat prin intermediul următoarelor:
Pe afişajul controlului implicit, apăsaţi pe tasta PARAM pentru a accesa modul
parametrilor. „P 1” va fi afişat pentru a indica parametrul 1.
2. Utilizaţi tastele sus şi jos pentru a derula printre parametrii disponibili.
3. Apăsarea tastei Sus la „P1” va conduce la parametrul "P 2”.
4. Apăsarea tastei JOS la „P 1” va conduce la cel mai ridicat parametru.
5. Valoarea parametrului poate fi vizualizată prin apăsarea tastei ENTER.
6. Pentru a vizualiza un alt parametru fără a modifica/salva parametrul, apăsaţi pe tasta
PARAM pentru a reveni la afişajul cu numărul parametrilor:
Pentru a reveni la afişajul contorului implicit:
1. apăsaţi pe tasta PARAM în modul de afişare a numărului parametrului.
2. aşteptaţi timp de 60 secunde iar afişajul va reveni la modul de prezentare a contorului
implicit:
1.

Setarea parametrilor
Parametrii de referinţă ai motorului de pornire sunt setaţi din fabrică şi, prin urmare, sunt revizuiţi
în timpul punerii în funcţiune de către tehnicianul responsabil cu punerea în funcţiune de la
Daikin. Aceştia nu trebuie modificaţi fără autorizaţia din partea Daikin.
Procedura de programare este explicată mai sus iar următorul tabel prezintă gama de valori şi
setări implicite.
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ATENŢIE
Setarea corectă a parametrilor poate cauza defecţiuni la nivelul compresorului sau
deplasări nedorite
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Tabelul 25, valori de referinţă, motorul de pornire Y-Delta

Descriere
P1
P2

Valori

Setare
implicită

RLA motor
Factorul de service al motorului
Categoria de suprasarcină a
motorului
Interval de tranziţie
Afişajul implicit al contorului
Intervalul de întârziere de
finalizare a secvenţei

De la 1 la 9999 A
de la 1,00 la 1,99

1
1.08

Dezactivare, de la 1 la 40

10

de la 1 la 30 secunde
de la 0 la 19

10
0

de la 0,1 la 5,0 secunde

2.0

P7

Nivel de declanşare supracurent

Dezactivare, de la 50 la 800%
RLA

DEZACTI
VARE

P8

Interval de întârziere declanşare
supracurent

de la 0,1 la 90,0 secunde

2.0

P9

Tensiune nominală RMS

P10

Nivel de declanşare a
supratensiunii

P11

Nivel de declanşare a subtensiunii

P3
P4
P5
P6

P12
P13

Interval de întârziere a
supra/subtensiunii
Nivel de declanşare a
dezechilibrului curentului
Interval de resetare automată a
erorilor

208, 220, 230, 240, 380, 415,
440, 460, 480, 575 V
DEZACTIVARE, de la 1 la 40%
V nominal
DEZACTIVARE, de la 1 la 40%
V nominal

10
15

de la 0,1 la 90,0 secunde

1.0

de la 5 la 40 %

20

P15

Raport CT

P16
P17
P18

Sursa de control
Adresa Modbus
Rata de transfer Modbus

P19

Pauză Modbus

P20
P21
P22

Funcţia de ieşire analogică
Intervalul de ieşire analogică
Deviaţia ieşirii analogice

Dezactivare, de la 1 la 120
secunde
72, 96, 144, 288, 864, 2640,
2880, 5760, 8000
TEr: = Terminal, NEt: = Reţea
de la 1 la 247
1,2, 2,4, 4,8, 9,6, 19,2 Kbps
Dezactivare, de la 1 la 120
secunde
de la 0 la 11
de la 1 la 125 %
de la 0 la 99 %

P23

Parolă (vezi observaţia)

de la 0 la 9999

P24

Jurnalul cu erori

xFyy

P14

480

60
2640
TEr
2
19.2
3
1
100
0
Dezactivar
e
–

Tabelul 26, valori de referinţă, motorul de pornire stare solidă
Descriere
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8

FLA motor
RLA motor
Factorul de service al motorului
Categoria de suprasarcină a
motorului
Curentul iniţial al motorului
Curent maxim motor
Interval de încărcare
Timp UTS (până la atingerea
vitezei)

De la 1 la 9999 A
De la 1 la 9999 A
de la 1,00 la 1,99

Setare
implicită
10
10
1.08

Dezactivare, de la 1 la 40

10

de la 50 la 400% FLA
de la 100 la 800% FLA
de la 0 la 300 secunde

100
600
15

de la 1 la 900 secunde

30

Valori
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Descriere
P9

Modul de oprire

P10
P11
P12
P13

nivel început decel.
nivel final decel.
Interval decel.
Afişajul implicit al contorului

P14

Nivel de declanşare supracurent

P15

Interval de întârziere declanşare
supracurent

P16

Tensiune nominală RMS

P17

Nivel de declanşare a
supratensiunii

P18

Nivel de declanşare a subtensiunii

Interval de întârziere a
supra/subtensiunii
Continuare pa pagina următoare.

P19

Descriere

Setare
implicită

Valori
CoS: limită
dcL: decel. tensiune
de la 100 la 0% V
de la 50 la 0% V
de la 1 la 180 secunde
de la 0 la 19
Dezactivare, de la 50 la 800%
RLA
de la 0,1 la 90,0 secunde
208, 220, 230, 240, 380, 415,
440, 460, 480, 575 V
DEZACTIVARE, de la 1 la 40%
V nominal
DEZACTIVARE, de la 1 la 40%
V nominal
de la 0,1 la 90,0 secunde

CoS
40
20
15
0
DEZACTI
VARE
2.0
480
10
15
1.0
Setare
implicită

Valori

P20

Nivel de declanşare a
dezechilibrului curentului

de la 5 la 40 %

35

P21

Oprire controlată eroare

dezactivare, activare

DEZACTI
VARE

P22

Interval de resetare automată a
erorilor

P23

Raport CT

P24

Sursa de control

P25
P26

Adresa Modbus
Rata de transfer Modbus

P27

Pauză Modbus

P28
P29
P30
P31
P32

Funcţia de ieşire analogică
Intervalul de ieşire analogică
Deviaţia ieşirii analogice
Parolă (vezi observaţia)
Jurnalul cu erori

Dezactivare, de la 1 la 120
secunde
72, 96, 144, 288, 864, 2640,
2880, 5760, 8000
TEr: Terminal
Net: Reţea
de la 1 la 247
1,2, 2,4, 4,8, 9,6, 19,2 Kbps
Dezactivare, de la 1 la 120
secunde
de la 0 la 11
de la 1 la 125 %
de la 0 la 99 %
de la 0 la 9999
xFyy

60
2640
tEr
2
19.2
3
1
100
0
Dezactivare
–

OBSERVAŢIE: Parola este o parolă numerică care poate fi introdusă în câmpul respectiv.
Valoarea implicită din fabrică este destinată dezactivării necesităţii unei parole. Se recomandă să
nu se introducă o parolă numerică.

Mesajele
Valoarea de referinţă P5 pentru Y-Delta sau P13 pentru stare solidă poate fi setată pentru a stabili
ce mesaj este afişat pe ecranul cu leduri.Selectarea afişajului cronometrului „0” (care este valoare
implicită) va afişa mesajul de stare activ conform celor din Tabelul 27 sau Tabelul 28, cu excepţia
cazului în care există o valoare implicită (ce necesită un mesaj) sau au fost solicitate alte
informaţii.
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În mod alternativ, parametrul P5 sau P13 poate fi setat pentru a selecta un mesaj (de la 1 la 19
conform celor indicate în Tabelul 29).
Tabelul 27, mesaje de stare, motorul de pornire Y-Delta
fără reţea
pregătit
funcţionare în modul Y.
funcţionare în modul delta.
alarmă la suprasarcină – nivelul de
suprasarcină a motorului este între
90% şi 100%.
eroare la suprasarcină – nivelul de
suprasarcină a motorului a atins 100%.
blocare la suprasarcină – pornirea nu
este permisă până ce nivelul de
suprasarcină a motorului nu scade sub
100%.

blocare electrică a comenzii – pornirea
nu este permisă deoarece puterea
comenzilor este prea redusă.
xxx xxx = conţinut suprasarcină. Apăsaţi pe
JOS pentru comutare.
xx xx = cod de alarmă. Dacă această stare
persistă, se va produce o eroare.
xx xx = cod de eroare. Apăsaţi pe RESET
pentru anulare.
Supracurent instantaneu - Apăsaţi pe
RESET pentru anulare.
Setare implicită – se aprinde intermitent
atunci când parametrii impliciţi sunt
încărcaţi.

Tabelul 28, mesaje de stare, motorul de pornire stare solidă
fără reţea
pregătit
accelerare
până la viteză
funcţionare – cu încărcare însă nu a
atins încă viteza adecvată.
decelerare
alarmă la suprasarcină – nivelul de
suprasarcină a motorului este între
90% şi 100%.
eroare la suprasarcină – nivelul de
suprasarcină a motorului a atins 100%.
blocare la suprasarcină – pornirea nu
este permisă până ce nivelul de
suprasarcină a motorului nu scade sub
100%.

blocare electrică a comenzii –
pornirea nu este permisă
deoarece puterea comenzilor este
prea redusă.
xxx xxx = conţinut suprasarcină.
Apăsaţi pe JOS pentru comutare.
xx xx = cod de alarmă. Dacă
această stare persistă, se va
produce o eroare.
xx xx = cod de eroare. Apăsaţi pe
RESET pentru anulare.
Supracurent instantaneu - Apăsaţi
pe RESET pentru anulare.
Setare implicită – se aprinde
intermitent atunci când parametrii
impliciţi sunt încărcaţi.

Tabelul 29, afişajul implicit al contorului
0: Mesaj de stare
1: Curent RMS mediu
2: Curent RMS L1
3: Curent RMS L2
4: Curent RMS L3
5: Dezechilibru curent %
6: curent defect de
împământare

7: Tensiune RMS L-L medie
8: Tensiune RMS L1-L2
9: Tensiune RMS L2-L3
10: Tensiune RMS L3-L1
11: Suprasarcină %
12: Factor electric
13: kW

14: KVA
15: KWh
16: MWh
17: Rotaţia fazelor
18: Frecvenţa liniei
19: Intrare analogică

Diverse mesaje
Informaţii afişate cu ajutorul tastaturii standard

Afişajul va indica informaţii în funcţie de operarea motorului de pornire.
Punerea în funcţiune

Versiunea software-ului va fi afişată sub forma unei serii de cifre care luminează intermitent după
ce comanda D3 începe să fie alimentată cu electricitate. În cazul în care parametrii sunt resetaţi la
iniţierea alimentării, „dFLt” va lumina intermitent pe afişaj timp de trei secunde, iar apoi va fi
indicată versiunea software-ului.
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Oprire

Atunci când motorul de pornire nu se află în modul de funcţionare, afişajul va indica starea
motorului de pornire cum ar fi “rdY” (pregătit), “L OL” (blocare la suprasarcină), “noL” (fără
reţea de alimentare).
Stare de alarmă

Atunci când există o stare de alarmă, afişajul alternează între indicarea contorului selectat şi a
codului de alarmă. Codul de alarmă este afişat sub forma “A XX”, unde XX este codul de alarmă.


atunci când există condiţiile pentru o alarmă de suprasarcină termică, va fi afişat
mesajul „A OL”.
 atunci când există condiţiile pentru o alarmă legată de absenţa reţelei electrice, va fi
afişat mesajul „noL”.
Atunci când motorul de pornire este oprit, nu este afişat contorul selectat.
Condiţie de blocare

Atunci când există o condiţie adecvată pentru blocare, afişajul prezintă codul de blocare. Codul de
blocare este afişat sub forma “L XX, unde XX este codul de blocare. Mai jos sunt prezentate
condiţiile definite de blocare şi codurile acestora.


atunci când există condiţiile de blocare la suprasarcină termică, va fi afişat mesajul „L
OL”.



atunci când există condiţiile de blocare la suprasarcină termică cu acumulare electrică,
va fi afişat mesajul „L Ot”.



atunci când există condiţiile de blocare la putere electrică redusă pentru comenzi, va fi
afişat mesajul „L CP”.
Atunci când există mai multe coduri de blocare, fiecare va fi afişat la intervale de 2 secunde.
Stare cu erori

Atunci când există o condiţie tipică unei erori, afişajul prezintă codul de eroare Fxx. Excepţiile
faţă de acest lucru sunt după cum urmează:



atunci când eroarea este o declanşare la suprasarcină termică, va fi afişat “F OL”.
atunci ând eroarea este un supracurent instantaneu, va fi afişat IOC.

Contoare rapide
Deşi orice contor poate fi vizualizat prin modificarea parametrilor acestuia, există 3 „Contoare
rapide” care sunt întotdeauna disponibile prin apăsarea unei singure taste. Atunci când motorul de
pornire se află în modul de afişare normală, afişajul poate fi comutat între informaţiile afişate în
prezent şi următoarele contoare rapide.
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Contorul de stare

Comutaţi între afişajul programat al contorului şi afişajul opţional al stării operaţionale (rdY, run,
utS, dcL, etc) prin apăsarea tastei ENTER.
Contor de suprasarcină

Comutaţi între afişajul contorului programat şi conţinutul de suprasarcină prin apăsarea tastei JOS.
Suprasarcina va fi afişată sub forma “oXXX” unde XXX este conţinutul suprasarcinii. de exemplu
dacă conţinutul suprasarcinii este de 76%, acesta va fi afişat sub forma „o 76”.
Contorul ordinii fazei

Comutaţi între afişajul contorului programat şi ordinea fazelor prin apăsarea tastei SUS. Ordinea
fazelor va fi afişat sub forma “AbC” sau “CbA”. Ordinea fazelor trebuie să fie AbC pentru a
funcţiona.

Restaurarea setărilor parametrilor din fabrică
Pentru a restaura TOŢI parametrii la setările implicite din fabrică, menţineţi apăsate butoanele
PARAM şi ENTER pentru activare. Pe afişaj va lumina intermitent mesajul “dFLt”. Parametrii
specifici aplicaţiilor motorului de pornire trebuie să fie setaţi din nou la valorile aproximative
înainte de operarea motorului.

Defecţiuni şi alarme
Problemele motorului de pornire şi/sau electrice pot conduce la o defecţiune sau o alarmă care va
duce de obicei la oprirea compresorului şi înregistrarea unei „erori a motorului de pornire” în
meniul activ de erori al ecranului tactil (toucDHSCreen). Afişajul cu leduri al motorului de
pornire poate fi consultat pentru a determina problema specifică în funcţie de codul indicat în
următorul tabel.

Tipul de resetare a alarmei
Tabelul 30, coduri de eroare/alarmă, motorul de pornire Y-Delta
Nu
Descriere
00
02
10
12
13
15
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
37
38
39
40
41

Nicio eroare
declanşare a motorului la suprasarcină termică
Eroare la rotaţia fazei, nu ABC
Frecvenţa joasă a liniei
Frecvenţă ridicată a liniei
Putere intrare nu trifazic
Tensiune redusă linie L1-L2
Tensiune redusă linie L2-L3
Tensiune redusă linie L3-L1
Tensiune ridicată linie L1-L2
Tensiune ridicată linie L2-L3
Tensiune ridicată linie L3-L1
Pierdere fază
Fără tensiune linie
I.O.C. (supracurent instantaneu)
Supracurent
Dezechilibru curent
Defect de împământare
Fără curent la funcţionare
Linie deschisă sau conductor motor
curent în timpul opririi

Y = Da, N =
Resetare
automată
N
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
N
N
Y
N
Y
N
N
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Resetare
automată
N
Y
N
N

Descriere
48
2M defecţiune feedback (conform DIN#2, nicio tranziţie)
50
Putere control redusă
51
Eroare a curentului cu deviaţie senzor
52
eroare comutator sarcină
Continuare pe pagina următoare.
60
declanşare termistor (conform DIN#1, intrare de la termistorul
motorului)
71
declanşare intrare analogică (neutilizată)
82
Pauză Modbus (eroare de comunicaţie)
94
Eroare unitate centrală de prelucrare (CPU) – eroare software
95
Eroare CPU – Eroare stocare parametri
96
Eroare CPU – separator instrucţiuni neautorizate
97
Eroare CPU – eroare software supraveghere
98
Eroare CPU- Întrerupere aparentă
99
Eroare CPU – Eroare stocare programe

N
Y
Y
N
N
N
N
N
N

OBSERVAŢIE: Dacă se produce o eroare care conţine un Y în coloana „Resetare automată” şi P14 (interval de
resetare automată eroare) este setat la o anumită valoare diferită de dezactivare, atunci eroarea va fi în mod
automat ştearsă după intervalul specificat la P14.

Tabelul 31, erori/alarme, motorul de pornire stare solidă
Descriere
00
01
02
10
12
13
15
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
37
38
39
40
41
47
48
50
51
52

Nicio eroare
Timp UTS (până la atingerea vitezei) expirat
declanşare a motorului la suprasarcină termică
Eroare la rotaţia fazei, nu ABC
Frecvenţa joasă a liniei
Frecvenţă ridicată a liniei
Putere intrare nu trifazic
Tensiune redusă linie L1-L2
Tensiune redusă linie L2-L3
Tensiune redusă linie L3-L1
Tensiune ridicată linie L1-L2
Tensiune ridicată linie L2-L3
Tensiune ridicată linie L3-L1
Pierdere fază
Fără tensiune linie
I.O.C. (supracurent instantaneu)
Supracurent
Dezechilibru curent
Defect de împământare
Fără curent la funcţionare
SCR scurtcircuitat/deschis
Curent în timpul opririi, motorul nu s-a oprit
Eroare a protecţiei la acumulare (SCR la limita de
operare)
Eroare a contactorului de derivaţie (la intrarea de
oprire)
Putere control redusă
Eroare a curentului cu deviaţie senzor
eroare comutator sarcină
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Oprire
controlată
Y
Y
N
N
N
N
Y
Y
Y
Y
Y
Y
N
N
N
Y
Y
Y
N
N
N

Resetare
automată
Y
N
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
N
N
Y
N
Y
N
N

N

Y

Y

N

N
N

Y
N
N

Descriere
declanşare termistor (conform DIN#1, intrare
supraîncălzire motor)
declanşare comutator OT acumulare (conform
61
DIN#2)
71
declanşare intrare analogică (neutilizată)
82
Pauză Modbus (eroare de comunicaţie)
95
Eroare CPU – Eroare stocare parametri
96
Eroare CPU – separator instrucţiuni neautorizate
97
Eroare CPU – eroare software supraveghere
98
Eroare CPU- Întrerupere aparentă
99
Eroare CPU – Eroare stocare programe
Consultaţi notele de pe pagina următoare.
60

Oprire
controlată

Resetare
automată

N

N

N

N

Y
Y
N
N
N
N
N

Y
Y
N
N
N
N
N
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1. Dacă se produce o eroare care are un Y în coloana „Oprire controlată” iar P21 (Oprire eroare controlată)
este setat la activare şi P9 (Modul de oprire) este setat la dcL, atunci motorul de pornire va realiza o
decelerare a tensiunii la oprire. În caz contrar, acesta se va opri.
2. Dacă se produce o eroare care conţine un Y în coloana „Resetare automată” şi P22 (interval de resetare
automată eroare) este setat la o anumită valoare diferită de dezactivare, atunci eroarea va fi în mod
automat ştearsă după intervalul specificat la P22.
3. Resetarea manuală este atinsă prin apăsarea butonului de resetare de pe afişajul cu leduri. Vezi figura 38.
O eroare a supratemperaturii cu acumulare (numărul 61) impune apăsarea butonului de resetare situat mai
întâi pe acumulare.
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Definiţiile alarmelor
Mai jos poate fi găsită lista tuturor codurilor de alarmă D3. Codurile de alarmă corespund
codurilor de eroare asociate. În general, o alarmă indică faptul că starea, dacă este continuată, va
conduce la o eroare asociată.
Tabelul 32, codurile alarmelor
Codul
de
alarmă

Descriere

A02

Alarma la suprasarcină a
motorului

A10

Rotaţia fazei, nu ABC

A11

Rotaţia fazei, nu CBA

A12

Frecvenţa joasă a liniei

A13

Frecvenţă ridicată a liniei

A14

Putere intrare nu monofazic

A15

Putere intrare nu trifazic

A21

Tensiune redusă linie L1-L2

A22

Tensiune redusă linie L2-L3

A23

Tensiune redusă linie L3-L1

A24

Tensiune înaltă linie L1-L2

A25

Tensiune înaltă linie L2-L3

A26

Tensiune înaltă linie L3-L1

A27

Pierdere fază

Observaţii
Aceasta se produce când conţinutul termic al motorului atinge
90%. D3 se va declanşa când atinge 100%. Alarma va
continua până ce este resetată blocarea declanşării la
suprasarcină.
Această alarmă este prezentă în timp ce D3 este oprit iar
tensiunea liniei este detectată iar parametrul sensibilităţii fazei
este setat la ABC. Dacă este solicitată o pornire, se va produce
eroarea 10.
Această alarmă este prezentă în timp ce D3 este oprit iar
tensiunea liniei este detectată iar parametrul sensibilităţii fazei
este setat la CBA. Dacă este solicitată o pornire, se va produce
eroarea 11.
Această alarmă este prezentă când D3 a detectat o frecvenţă a
liniei sub nivelul de frecvenţă joasă definit de utilizator.
Această alarmă va fi prezentă până ce frecvenţa de la nivelul
liniei se va modifica pentru a fi în gama respectivă sau a
expirat intervalul de întârziere implicit.
Această alarmă este prezentă când D3 a detectat o frecvenţă a
liniei peste nivelul de frecvenţă înaltă definit de utilizator.
Această alarmă va fi prezentă până ce frecvenţa de la nivelul
liniei se va modifica pentru a fi o frecvenţă validă sau a expirat
intervalul de întârziere implicit.
Această alarmă este prezentă în timpul opririi D3, setată în
modul monofazic, tensiunea de la nivelul liniei fiind detectată.
Dacă este solicitată o pornire, se va produce eroarea 14.
Această alarmă este prezentă în timpul opririi D3, setată în
modul trifazic, tensiunea de la nivelul liniei monofazice fiind
detectată. Dacă este solicitată o pornire, se va produce eroarea
15.
Această alarmă este prezentă în timpul opririi D3, tensiunea
joasă a liniei fiind detectată. Dacă este solicitată o pornire, se
poate produce eroarea 21.
Această alarmă este prezentă în timpul opririi D3, tensiunea
joasă a liniei fiind detectată. Dacă este solicitată o pornire, se
poate produce eroarea 22.
Această alarmă este prezentă în timpul opririi D3, tensiunea
joasă a liniei fiind detectată. Dacă este solicitată o pornire, se
poate produce eroarea 23.
Această alarmă este prezentă în timpul opririi D3, tensiunea
înaltă a liniei fiind detectată. Dacă este solicitată o pornire, se
poate produce eroarea 24.
Această alarmă este prezentă în timpul opririi D3, tensiunea
înaltă a liniei fiind detectată. Dacă este solicitată o pornire, se
poate produce eroarea 25.
Această alarmă este prezentă în timpul opririi D3, tensiunea
înaltă a liniei fiind detectată. Dacă este solicitată o pornire, se
poate produce eroarea 26.
Această alarmă este prezentă în timpul rulării D3 şi este
detectată o stare de pierdere de fază, însă intervalul erorii nu a
expirat încă. La expirarea intervalului, se va produce eroarea
27.
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Codul
de
alarmă
A28

Observaţii

Descriere

Această alarmă este prezentă în timp ce D3 trebuie să fie
sincronizat sau încearcă să se sincronizeze cu reţeaua şi nu este
detectată nicio reţea.

fără reţea

Continuare pe pagina următoare.
Codul
de
alarmă
A31

Supracurent

A34

Subcurent

A35
A36

Rezervat
Rezervat

Această alarmă este prezentă în timpul rulării D3 şi curentul
mediu este peste valoarea limită definită, însă intervalul erorii
nu a expirat încă. La expirarea intervalului, se va produce
eroarea 31.
Această alarmă este prezentă în timpul rulării D3 şi curentul
mediu este sub valoarea limită definită, însă intervalul erorii nu
a expirat încă. La expirarea intervalului, se va produce eroarea
34.

A37

Dezechilibru curent

A38

Defect de împământare

A53

Alarmă la suprasarcină cu
acumulare
Rezervat

A71

Declanşare intrare analogică #1

A47

Observaţii

Descriere

Această alarmă este prezentă în timpul rulării D3 şi este
detectat un dezechilibru al curentului peste valoarea limită
definită, însă intervalul erorii nu a expirat încă. La expirarea
intervalului, se va produce eroarea 37.
Această alarmă este prezentă în timpul rulării D3 şi este
detectat un curent de împământare peste valoarea limită
definită, însă intervalul erorii nu a expirat încă. La expirarea
intervalului, se va produce eroarea 38.
Aceasta se produce atunci când sarcina termică depăşeşte
105%.
Această alarmă va exista dacă intrarea analogică #1 depăşeşte
valoarea limită definită, însă intervalul erorii nu a expirat încă.
La expirarea intervalului, se va produce eroarea 71.

Funcţia de ieşire analogică (P28)
Panoul motorului de pornire are o conexiune cu borne desemnată care va transmite o dată de la
următorul tabel prin intermediul semnalului 0-10VCA. Punctul datei este selectat în cadrul
parametrului P28.
0:
1:
2:
3:
4:
5:

Dezactivare (nicio ieşire)
Curent mediu (0 – 200% RLA)
Curent mediu (0 – 800% RLA)
Tensiune medie (0 – 750VCA)
Suprasarcină termică%
KW (0 - 10KW)

6: KW (0 – 100KW)
7: KW (0 – 1MW)
8: KW (0 – 10MW)
9: Intrare analogică
10: Rezervat
11: Calibrare (ieşire completă 100%).

Depanarea problemelor
Tabelul 33, motorul nu porneşte, nicio ieşire către motor
Cauză

Stare
pe afişaj nu apare nimic,
ledul pentru CPU de pe
panoul D3 nu luminează
intermitent
Eroare afişată.

Soluţie

Tensiune de control absentă

Verificaţi dacă este asigurată o alimentare
adecvată cu tensiune a comenzilor. Verificaţi
siguranţele şi cablajul.

Problemă panou de control D3.

Consultaţi fabrica.

Eroare produsă.

Consultaţi tabelul de depanare cu coduri de
eroare pentru mai multe detalii.
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Se declanşează comanda dar
nu se întâmplă nimic.

NOL sau No Line este afişat
sau este iniţiată o comandă
start; eroare pentru F28.

Probleme cu transmiterea
comenzii de start/stop.

Asiguraţi-vă că firele pentru start-stop şi
nivelurile de tensiune de intrare pentru start
sunt corecte.

Parametrii sursei de control (P45) nu sunt setaţi corect.

Asiguraţi-vă că parametrii sunt setaţi corect.

Nu a fost detectată nicio
tensiune la nivelul liniei.

Verificaţi alimentarea contactorului de la
nivelul liniei, deschideţi declanşatoarele,
deschideţi siguranţele, deschideţi
disjunctoarele sau cablajul deconectat.
Consultaţi tabelul de depanare cu coduri de
eroare pentru mai multe detalii.

Tabelul 34, În timpul pornirii, motorul se roteşte însă nu atinge viteza maximă
Cauză

Stare

Soluţie

Eroare afişată.

Eroare produsă.

Consultaţi tabelul de depanare cu coduri de
eroare pentru mai multe detalii.

Afişajul indică Accel sau
Run.

Încărcarea motorului prea mare
şi/sau curentul nu scade sub
175% FLA indicând faptul că
motorul nu a atins viteza
potrivită.

Reduceţi sarcina motorului în timpul
pornirii.

Tensiune anormal de joasă la
nivelul liniei.

Reparaţi cauza tensiunii joase.

Curent iniţial prea jos

Sporiţi curentul iniţial

Motorul produce un sunet
neobişnuit înainte de rotire

Tabelul 35, Motorul se opreşte în mod neaşteptat în timpul funcţionării
Cauză

Stare

Soluţie

Eroare afişată.

Eroare produsă.

Consultaţi tabelul de depanare cu coduri de
eroare pentru mai multe detalii.

pe afişaj nu apare nimic,
ledul de pe panoul D3 nu
luminează intermitent

Tensiune de control absentă

Verificaţi dacă este asigurată o alimentare
adecvată cu tensiune a comenzilor.
Verificaţi siguranţele şi cablajul.

Problemă a panoului de control
D3.

Consultaţi DaikinService.

Tabelul 36, Măsurare incorectă
Stare

Contoarele curentului sau
tensiunii motorului fluctuează
la sarcină constantă.

Cauză

Soluţie

Conexiuni slabe.

Întrerupeţi alimentarea şi verificaţi toate
conexiunile.

Sarcina nu este constantă.

Asiguraţi-vă că sarcina este constantă şi că
nu există probleme mecanice.

Alte echipamente alimentate de
la aceeaşi sursă cauzează
fluctuaţii ale puterii şi/sau
distorsiuni.

Rezolvaţi cauza fluctuaţiilor şi/sau
distorsiunilor de putere.

Tabelul 37, Alte situaţii
Stare
Motorul se roteşte în direcţia
greşită

Cauză
Faze incorecte

Soluţie
Dacă faza de intrare este corectă, schimbaţi
oricare două cabluri de ieşire.

D-EOMWC00804-14RO - 103/128

Dacă faza de intrare este incorectă,
schimbaţi oricare două cabluri de intrare.
Funcţionare incorectă

Motorul se supraîncălzeşte

Conexiuni slabe.

Întrerupeţi alimentarea şi verificaţi toate
conexiunile.

Motor supraîncărcat

Reduceţi sarcina motorului.

Prea multe porniri pe oră.

Sporiţi banda de insensibilitate de referinţă
a LWT agregatului de răcire.

Temperatură ambiantă ridicată

Reduceţi temperatura ambiantă sau asiguraţi
o mai bună răcire.

Intervalul de accelerare este prea
lung

Reduceţi sarcina la pornire.

Răcire a motorului
obstrucţionată/deteriorată

Eliminaţi obiectele ce blochează aerul de
răcire. Verificaţi ventilatorului de răcire a
motorului.

Continuare pe pagina următoare.

Cauză

Stare
Ventilatoarele de răcire a
motorului de pornire nu
funcţionează /dacă sunt
prezente)

Soluţie

Pierdere putere alimentare ventilator

Verificaţi puterea de alimentare a
ventilatorului, verificaţi siguranţele

Problemă cu firele ventilatorului

Verificaţi firele ventilatorului

Defectarea ventilatorului

Înlocuiţi ventilatorul.

Cablul tastaturii nu este conectat în
mod corect sau cablul este deteriorat.

Asiguraţi-vă că respectivul cablu al
tastaturii la distanţă nu a fost deteriorat
şi că este conectat în mod corect atât la
capătul tastaturii cât şi cel al panoului
de control D3.

Panoul de afişare a interfeţei (când
există) nu este conectat bine.

Asiguraţi-vă că panoul de afişare a
interfeţei (dacă există) este conectat
ferm la placa de control D3.

Afişajul la distanţă este afectat.

Înlocuiţi afişajul la distanţă.

Tastatura la distanţă nu
funcţionează corect.

Tabelul 38, Tabelul de depanare cu coduri ale erorilor
Următoarea este lista cu posibile erori ce pot fi generate de unitatea de control al motorului de pornire
D3.
Cod
eroare

F01

Descriere detaliată a erorii/soluţii posibile

Descriere

Timp UTS (până la
atingerea vitezei)
expirat

Motorul nu a atins viteza maximă înainte de expirarea intervalului UTS (QST 09,
P9).
Asiguraţi-vă că motorul nu este blocat sau supraîncărcat.
Evaluaţi setarea temporizatorului UTS şi, dacă este acceptabil, sporiţi setarea
temporizatorului UTS (QST 09, P9).
S-a declanşat protecţia la suprasarcină termică a motorului D3.

F02 (F
OL)

F10

declanşare a
motorului la
suprasarcină
termică
Eroare la rotaţia
fazei, nu ABC

Asiguraţi-vă că motorul nu prezintă o defecţiune mecanică, nu este blocat sau
supraîncărcat.
Asiguraţi-vă că nu există probleme de calitate a curentului de intrare sau că nu
există distorsiuni excesive la nivelul liniei.
Verificaţi rotaţia corectă a fazelor puterii de intrare. Corectaţi legăturile electrice,
dacă este necesar.
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Cod
eroare
F11

Descriere
Eroare la rotaţia
fazei, nu CBA

Descriere detaliată a erorii/soluţii posibile
Verificaţi rotaţia corectă a fazelor puterii de intrare. Corectaţi legăturile electrice,
dacă este necesar.
A fost detectată o frecvenţă a liniei sub 23 Hz.
Verificaţi frecvenţa liniei de intrare.

F12

Frecvenţa joasă a
liniei

Dacă se funcţionează pe baza unui generator, verificaţi viteza generatorului
pentru a nu exista probleme.
Verificaţi alimentarea siguranţelor deschise sau conexiunilor deschise.
Problemă legată de calitatea alimentării/distorsiuni excesive la nivelul liniei.
A fost detectată o frecvenţă a liniei de peste 72 Hz.

F13

Frecvenţă ridicată
a liniei

Verificaţi frecvenţa liniei de intrare.
Dacă se funcţionează pe baza unui generator, verificaţi viteza generatorului
pentru a nu exista probleme.
Problemă legată de calitatea alimentării/distorsiuni excesive la nivelul liniei.

F14

F15

F21
F22
F23

F24
F25
F26

Putere intrare nu
monofazic

Putere intrare nu
trifazic

Tensiune redusă
linie L1-L2
Tensiune redusă
linie L2-L3

Verificaţi dacă puterea monofazată este conectată la intrările L1 şi L2. Corectaţi
legăturile electrice, dacă este necesar.
S-a detectat curent monofazic deşi motorul de pornire are nevoie de curent
trifazic.
Asiguraţi-vă că puterea de alimentare este trifazică. Corectaţi legăturile electrice,
dacă este necesar.
Tensiune joasă sub setarea parametrului nivelului de declanşare la subtensiune
(PFN 08, P31) a fost detectată pe o perioadă mai lungă de timp decât intervalul
de întârziere pentru declanşarea supratensiunii/subtensiunii (PFN 09, P32).
Asiguraţi-vă că nivelul tensiunii de intrare este corect.
Asiguraţi-vă că parametrul tensiunii nominale (FUN 05, P66) este setat corect.

Tensiune redusă
linie L3-L1

Verificaţi alimentarea siguranţelor deschise sau conexiunilor deschise.

Tensiune înaltă
linie L1-L2

Tensiune înaltă peste setarea parametrului nivelului de declanşare la
supratensiune (PFN 07, P30) a fost detectată pe o perioadă mai lungă de timp
decât intervalul de întârziere pentru declanşarea supratensiunii/subtensiunii (PFN
09, P32).

Tensiune înaltă
linie L2-L3
Tensiune înaltă
linie L3-L1

În cazul sistemelor cu tensiune medie, verificaţi legăturile electrice ale circuitului
de măsurare a tensiunii.

Asiguraţi-vă că nivelul tensiunii de intrare este corect.
Asiguraţi-vă că parametrul tensiunii nominale (FUN 05, P66) este setat corect.
Problemă legată de calitatea alimentării/distorsiuni excesive la nivelul liniei.
Unitatea de control D3 a detectat pierderea uneia sau mai multor faze de intrare
sau ieşire atunci când motorul de pornire este în funcţiune. Poate fi cauzată de
asemenea de căderile de tensiune de la nivelul liniei.
Verificaţi alimentarea siguranţelor deschise.

F27

Pierdere fază

Verificaţi legăturile de alimentare electrică a conexiunilor deschise sau
intermitente.
Verificaţi legăturile de alimentare ale motorului pentru conexiunile deschise sau
intermitente.
În cazul sistemelor cu tensiune medie, verificaţi legăturile electrice ale circuitului
de măsurare a reacţiei de tensiune.
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Cod
eroare

Descriere detaliată a erorii/soluţii posibile

Descriere

nicio tensiune de intrare nu a fost detectată pe o perioadă mai lungă decât setarea
parametrului privind intervalul de configurare la nivelul liniei ((I/O 15, P53),
când motorului de pornire i-a fost dată o comandă de pornire.
F28

fără reţea

Verificaţi alimentarea declanşatoarelor deschise, deschideţi siguranţele,
deschideţi disjunctoarele sau cablajul deconectat.
În cazul sistemelor cu tensiune medie, verificaţi legăturile electrice ale circuitului
de măsurare a reacţiei de tensiune.
În timpul funcţionării, controlerul D3 a detectat un nivel foarte ridicat de curent
într-una sau mai multe dintre faze.

F30

I.O.C.

Verificaţi cablajul motorului pentru scurt circuite sau defecte de împământare.

(Supra curent
instantaneu)

Verificaţi motorul pentru scurt circuite sau defecte de împământare.
Verificaţi dacă factorul de putere sau condensoarele sunt montate pe partea
motorului a motorului de pornire.

F31

Supracurent

Curentul motorului a depăşit setarea nivelului de declanşare la supracurent (PFN
01, P24) pe o perioadă mai lungă decât setarea de timp pentru declanşarea la
supracurent (PFN 02, P25).
Asiguraţi-vă că motorul nu este blocat sau supraîncărcat.

F34

Subcurent

Curentul motorului a scăzut sub setarea nivelului de declanşare la subcurent
(PFN 03, P26) pe o perioadă mai lungă decât setarea de timp pentru declanşarea
la subcurent (PFN 04, P27).
Verificaţi sistemul pentru a vedea dacă nu prezintă cauze ale subcurentului.
Un dezechilibru al curentului mai mare decât setarea privind parametrul nivelului
de declanşare la dezechilibru al curentului (PFN 05, P28) a fost prezent mai mult
de zece (10) secunde.

F37

Dezechilibru
curent

Verificaţi cablajul motorului pentru a detecta sursa dezechilibrului. (Verificaţi
tensiunea dublă şi 6 motoare principale pentru a vedea dacă dispun de o
configurare corectă a cablajului).
Verificaţi dacă există dezechilibre mari de tensiune de intrare care pot conduce la
dezechilibre mari de curent.

Defect de
împământare
F38

Continuare F38

A fost detectat curent de împământare peste setarea nivelului de declanşare la
defect de împământare (PFN 06, P29) timp de mai multe de 3 secunde.
Verificaţi dacă la nivelul motorului nu există defecte de împământare.
Verificaţi prezenţa CT cu toate punctele albe către linia de intrare.

F39

Fără curent la
funcţionare

Curentul motorului a fost sub 10% din FLA în timpul funcţionării motorului de
pornire.
Verificaţi dacă sarcina este încă racordată la motorul de pornire.

F40

SCR
scurtcircuitat/desch
is

A fost detectat un SCR scurtcircuitat sau deschis.

F41

Curent la oprire

S-a detectat curent la nivelul motorului în timpul nefuncţionării motorului de
pornire.

F47

Defecţiune a
protecţiei la
acumulare
(suprasarcină
termică acumulare)

Protecţia OL la acumularea puterii D3 a detectat o suprasarcină.
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Cod
eroare

F48

Descriere

Defect al
contactorului de
derivaţie / 2M

Descriere detaliată a erorii/soluţii posibile
O intrare digitală a fost programată drept o intrare de răspuns a contactorului de
derivaţie 2M şi s-a detectat un răspuns incorect de derivaţie pe o perioadă mai
lungă decât setarea parametrului intervalului de conformare a derivaţiei (I/O 16,
P54).
Asiguraţi-vă că respectivele contactoare de derivaţie nu au fost deteriorate şi nu
funcţionează defectuos.
Putere de control redusă (sub 90V) a fost detectată în timpul funcţionării prin
intermediul controlerului D3.

F50

Putere control
redusă

Verificaţi dacă nivelul de intrare a puterii de control este corect în special în
timpul pornirii atunci când se poate produce o cădere semnificativă de putere la
nivelul liniei.
Verificaţi setarea transformatorului puterii de control (dacă este cazul).
Verificaţi siguranţele transformatorului de putere (dacă este cazul).
Verificaţi cablajul dintre sursa de putere şi motorul de pornire.

F51

Eroare a curentului
cu deviaţie senzor

Indică faptul că autodiagnoza unităţii de control D3 a detectat o problemă la unul
sau mai multe dintre intrările senzorului de curent.
Dacă problema persistă, consultaţi fabrica.

F52

eroare comutator
sarcină

Setările comutatorului de sarcină au fost schimbate în timpul funcţionării
motorului de pornire. Schimbaţi comutatoarele de sarcină numai atunci când
motorul de pornire nu funcţionează.

F60

Defecţiune externă
la intrarea DI#1

DI#1 a fost programată ca o intrare digitală de tipul unei erori iar intrarea indică
faptul că există o stare defectuoasă.

F61

Defecţiune externă
la intrarea DI#2

DI#2 a fost programată ca o intrare digitală de tipul unei erori iar intrarea indică
faptul că există o stare defectuoasă.

F62

Defecţiune externă
la intrarea DI#3

Intrarea DI#3 a fost programată ca o intrare digitală de tipul unei erori iar intrarea
indică faptul că există o stare defectuoasă.

F71

Declanşare
defectuoasă a
nivelul de intrare
analogică

Pe baza setărilor parametrului privind intrarea analogică, nivelul de intrare
analogică a depăşit sau a scăzut sub setarea nivelului de declanşare la intrarea
analogică (I/O 08, P46) pe o perioadă mai lungă decât intervalul de
declanşare a intrării analogice (I/O 09, P47).
Indică faptul că s-a pierdut comunicaţia prin intermediul unui dispozitiv la
distanţă cum ar fi o tastatură la distanţă.

F81

Eroare de
comunicaţie SPI

(Această eroare apare de obicei dacă tastatura la distanţă este deconectată în timp
ce panoul de control D3 este alimentat. Conectaţi pur şi simplu şi deconectaţi o
tastatură la distanţă atunci când puterea de control este întreruptă).
Asiguraţi-vă că respectivul cablu al tastaturii la distanţă nu a fost deteriorat şi că
respectivele conectoare sunt fixate ferm atât la capătul tastaturii cât şi cel al
panoului de control D3.
Dispuneţi cablurile tastaturii la distanţă de zonele cu putere înaltă şi/sau zgomote
puternice pentru a reduce riscul de posibile interferenţe electrice.

F82

Eroare pauză
Modbus

Indică faptul că motorul de pornire a pierdut comunicaţiile seriale. Eroarea se
produce atunci când motorul de pornire nu a recepţionat comunicaţii seriale
valide în cadrul intervalul definit al parametrului de pauză de comunicaţii (FUN
12, P59).
Examinaţi sistemul la distanţă privind cauza pierderii de comunicaţie.
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Cod
eroare

F94

F95

Descriere detaliată a erorii/soluţii posibile

Descriere

Eroare unitate
centrală de
prelucrare (CPU) –
eroare software

Eroare CPU –
Eroare verificare
EEPROM
parametri

Aceasta se produce de obicei atunci când se încearcă rularea unei versiuni de
software de control care nu este compatibilă cu hardware-ul panoului de control
D3 utilizat. Asiguraţi-vă că versiunea software-ului este corectă pentru panoul de
control D3 utilizat. Consultaţi fabrica pentru mai multe detalii.
Eroare se mai poate produce dacă unitatea de control D3 a detectat o problemă
internă de software. Consultaţi departamentul de service Daikin.
Valorile nevolatile ale parametrilor utilizatorului par a fi corupte. Aceasta se
întâmplă de obicei atunci când unitatea de control este prevăzută cu un nou
software.
Dacă eroarea persistă după realizarea unei resetării la parametrii din fabrică,
consultaţi departamentul de service Daikin.

F96

Eroare CPU

Unitatea de control D3 detectat o problemă internă la nivelul CPU. Consultaţi
departamentul de service Daikin.

F97

Eroare CPU –
eroare software
supraveghere

Unitatea de control D3 detectat o problemă internă la nivelul software-ului.
Consultaţi departamentul de service Daikin.

F98

Eroare CPU

Unitatea de control D3 detectat o problemă internă la nivelul CPU. Consultaţi
departamentul de service Daikin.

F99

Eroare CPU –
Eroare verificare
EPROM program

Memoria nevolatilă a programului a fost coruptă.

Lucrări de întreţinere preventivă
În timpul punerii în funcţiune




Strângeţi toate conexiunile electrice la un anumit cuplu în timpul punerii în funcţiune, inclusiv
echipamentul racordat în prealabil.
Verificaţi toate cablurile de control pentru a detecta existenţa unor conexiuni slabe.

După prima lună de funcţionare






Restrângeţi toate conexiunile electrice la un anumit cuplu, inclusiv echipamentul racordat în
prealabil, anual.
Curăţaţi impurităţile acumulate cu aer comprimat curat.
Inspectaţi ventilatoarele de răcire la fiecare trei luni.
Curăţaţi sau înlocuiţi filtrele de aer la fiecare trei luni.
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Motoare de pornire de medie/înaltă tensiune, 2300 V – 7,2
kV
Această secţiune conţine informaţii referitoare la motoarele de pornire de medie tensiune, de-a
lungul liniei şi de stare solidă produse de Benshaw Inc. pentru agregatele de răcire centrifugale
Daikin. Motoarele de pornire de medie tensiune dispun de acelaşi software (Micro II) şi sunt
grupate împreună în acest manual. Numerele modelelor sunt următoarele:
MVSS36 - MVSS30
stare solidă, 2300V, independent
MVSS50 - MVSS21
stare solidă, 3.300V, independent
MVSS40 - MVSS20
stare solidă, 4.160V, independent
HVSS42 - HVSS05
stare solidă, 5,1 KV – 7,2KV, independent
MVAT12 - MVAT36
de-a lungul liniei, 2300V, independent
MVAT16 - MVAT25
de-a lungul liniei, 3.300V, independent
MVAT13 - MVAT26
de-a lungul liniei, 4.160V, independent
HVAT27
de-a lungul liniei, 6.600V, independent
Figura 39, afişajul cu leduri/tastatura

Vizualizarea parametrilor
Urmaţi aceşti paşi pentru a accesa un anumit parametru din cadrul structurii de meniuri a
controlerului Micro II.
• Apăsaţi pe butonul Meniu pentru accesa sistemul de meniuri.
• Apăsaţi butoanele Sus sau Jos pentru a ajunge la meniul dorit pe afişaj.
• Apăsaţi pe butonul Enter pentru a accesa meniul.
• Apăsaţi butoanele Sus sau Jos pentru a ajunge la submeniul dorit, dacă este necesar.
• Apăsaţi pe butonul Enter pentru a accesa submeniul, dacă este cazul.
• Apăsaţi pe butoanele cu săgeţi sus sau jos până ce parametrul este afişat.
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Setarea parametrilor
Parametrii de referinţă ai motorului de pornire sunt setaţi din fabrică şi, prin urmare, sunt revizuiţi
în timpul punerii în funcţiune de către tehnicianul responsabil cu punerea în funcţiune de la
Daikin. Aceştia nu trebuie modificaţi fără autorizaţia din partea Daikin.
Procedura de programare este explicată mai jos iar următorul tabel prezintă gama de valori şi setări
implicite.

Butoanele meniului
Aspecte generale:
Controlerul motorului de pornire Micro II are un afişaj/tastatură (vezi Figura 39) care permite utilizatorului să
seteze parametrii motorului de pornire utilizând o interfaţă simplă în limba engleză. Funcţiile butonului de

afişare sunt după cum urmează.

MENU

ENTER

Apăsaţi pentru a
Apăsaţi pentru a
de a apăsa tasta
Apăsaţi pentru a
Apăsaţi pentru a

accesa sistemul meniurilor.
renunţa la modificări efectuate asupra unui parametru (înainte
Enter).
părăsi un meniu secundar.
părăsi sistemul meniurilor.

Apăsaţi
Apăsaţi
Apăsaţi
Apăsaţi

accesa un meniu.
accesa un meniu secundar.
modifica parametrii afişaţi.
stoca noua valoare introdusă.

pentru
pentru
pentru
pentru

a
a
a
a



Selectaţi meniul de accesat.
Selectaţi meniul secundar de accesat.
Derulaţi între parametrii atunci când vă aflaţi un meniu sau submeniu specific.
Măriţi o valoare a unui parametru.
Apăsaţi pentru a vizualiza contoarele atunci când este prezent afişajul
principal.



Selectaţi meniul de accesat.
Selectaţi meniul secundar de accesat.
Derulaţi între parametrii atunci când vă aflaţi un meniu sau submeniu specific.
Reduceţi o valoare a unui parametru.
Apăsaţi pentru a vizualiza contoarele atunci când este prezent afişajul
principal.

START

STOP

Apăsaţi pentru a porni motorul atunci când motorul de pornire este conectat la
unitatea de control al afişajului local.
Apăsaţi pentru a activa BIST (auto-testare integrată).
Dacă este utilizat un sistem de control cu 2 fire sau dacă este dezactivat
butonul de start, acest buton nu este funcţional.
Apăsaţi pentru a opri motorul atunci când motorul de pornire este conectat la
unitatea de control al afişajului local.
Dacă este utilizat un sistem de control cu 2 fire sau dacă este dezactivat
butonul stop, acest buton nu este funcţional.

Structura meniurilor
Panoul de comandă Micro II dispune de o structură cu meniuri cu 2 niveluri. Există opt meniuri
principale care conţin parametri legaţi de diferitele funcţii ale motorului de pornire şi cinci dintre
meniurile principale conţin submeniuri suplimentare care împart parametrii în grupuri funcţionale.
Următoarea schemă indică structura sistemului de meniuri.
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Tabelul 39, Meniul principal
Pornire
rapidă

Plăcuţa de
identificare
motor

Configurare motor
de pornire

Protecţie motor

Contoare şi
relee

Moduri ale
motorului de
pornire
Profil 1
înainte
Profil 2
înainte
configurare
tahometru
Configurare
decel.
Setare control
port
Încărcare cuplu
real

Clasa de
suprasarcină

Configurare
contoare

curent reţea

relee
standard
relee
extinse

tensiune
reţea
Frecvenţa
liniei
Defect de
împământare
Scr
scurtciruitat
declanşare la
supracurent
declanşare la
subcurent
Blocare start
Temporizatoar
e pornire
Intrare
permisivă
Diverse
Clase de
erori

Continuare
Registru
evenimente

Config. control
Ceas sistem
Parolă sistem
Setări comune

Configurare
fabrică
Configurare
hardware
Configurare/rular
e Bist
Comenzi
fabrică

Configurare RTD
Configurare
modul Rtd.
Val. referinţă
Rtd. 1-8
Val. referinţă
RTD. 9-16

Listă de
opţiuni
Componentă
software nr.

Modificarea unui parametru
Pentru a modifica un parametru, efectuaţi următoarele etape:
• Vizualizaţi parametrul dorit prin urmărirea instrucţiunilor de “vizualizare a unui parametru”.
• Apăsaţi butonul Enter pentru a comuta la ecranul de modificare a parametrului.
• Apăsaţi butoanele Sus sau Jos pentru a ajunge la valoarea dorită de pe afişaj.
• Apăsaţi butonul Enter pentru a stoca noua valoare.

Exemplu
Intervalul de încărcare este setat la 30 de secunde şi poate fi modificat la 20 de secunde.
Trebuie efectuaţi următorii paşi pentru a modifica intervalul de încărcare.
• Apăsaţi pe butonul Meniu pentru accesa sistemul de meniuri.
• Apăsaţi butonul Jos de două ori pentru a accesa ecranul de configurare a motorului de pornire.
• Apăsaţi pe butonul Enter pentru a accesa meniul de configurare a motorului de pornire.
• Apăsaţi pe butonul Jos o dată pentru a afişa Profilul 1 înainte.
• Apăsaţi pe butonul Enter pentru a accesa submeniul profilului 1 înainte.
• Apăsaţi pe butonul Jos de două ori pentru a afişa parametrul intervalului de încărcare.
• Apăsaţi butonul Enter pentru a permite modificarea intervalului de încărcare.
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• Apăsaţi pe butonul Jos în mod repetat pentru a seta intervalul de încărcare la valoarea dorită.
• Apăsaţi butonul Enter pentru a stoca valoarea.
• Apăsaţi butonul Menu în mod repetat pentru a reveni la afişajul principal.

Pornire rapidă
FLA motor
Descrierea parametrului

Parametrul FLA al motorului trebuie setat la curentul de sarcină maxim al motorului conectat la
motorul de pornire pentru ca motorul de pornire să funcţioneze corect.
OBSERVAŢIE: Motorul de pornire utilizează FLA al motorului pentru fiecare calcul bazat pe
curent. Dacă FLA al motorului nu este introdus corect, profilul de încărcare cu curent şi multe
dintre funcţiile de protecţie a motorului de pornire nu vor funcţiona corect.
Valorile parametrilor

Parametrul FLA al motorului poate fi reglat de la 1 la 1200 amperi în grade de 1 amper.
Valoarea implicită a parametrilor

Valoarea implicită pentru FLA al motorului este 1 amper.

Serv. Fact (Factor de service)
Descriere

Parametrul factorului de service trebuie setat la factorul de service al motorului. factorul de
service este utilizat pentru calculul suprasarcinii. Factorul de service este setat din fabrică, acesta
va fi verificat de către tehnicianul responsabil cu punerea în funcţiune şi nu necesită modificări
ulterioare. În cazul în care factorul de service al motorului nu este cunoscut, factorul de service
trebuie setat la 1,00.
Valori

Factorul de service poate fi setat de la 1,00 la 1,99, în grade de 0,01.
OBSERVAŢIE: NEC (Codul electric naţional) nu permite factorului de service setarea peste 1,40.
Verificaţi celelalte coduri locale electrice privind cerinţele acestora.
Setare implicită

Valoarea implicită a factorului de service este 1,15.

Modul Start
Descriere

Parametrul modului Start permite o pornire optimă a motorului în funcţie de aplicaţie. Pentru o
descriere a posibililor parametrii ai modului de start, consultaţi pagina 31 din capitolul Operaţiuni.
Valori

Parametrul modului Start poate fi setat la Curr, TT sau Tach.
Setare implicită

Valoarea implicită pentru modul Start este Curr.

Modul de oprire
Descriere

Parametrul modului de oprire permite o oprire optimă a motorului în funcţie de aplicaţie. Pentru o
descriere a posibililor parametrii ai modului de oprire, consultaţi pagina 31 din capitolul
Operaţiuni.
Valori

Modul de oprire poate fi setat la Coas, VDCL sau TT.
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Setare implicită

Valoarea implicită pentru modul de oprire este Coas.

Int. Curr. (curent iniţial)
Descriere

Parametrul curentului iniţial este setat la un procent din setarea parametrului FLA al motorului.
Parametrul curentului iniţial setează curentul care va ajunge iniţial la motor atunci când este
comandată o pornire.
Dacă motorul nu se roteşte în interval de cinci secunde după comanda de pornire, curentul iniţial
trebuie mărit. Dacă motorul porneşte prea repede după comanda aferentă, curentul iniţial trebuie
scăzut.
Curentul iniţial trebuie setat la o valoare care este inferioară setării parametrului curentului maxim.
O setare tipică pentru parametrul curentului iniţial este cuprinsă între 50% şi 175%.
Valori

Curentul iniţial poate fi reglat între 50% şi 400% în grade de 1%.
Setare implicită

Valoarea implicită pentru curentul iniţial este 100%.

Max. Curr. (curent maxim)
Descriere

Parametrul curentului maxim este setat la un procent din setarea parametrului FLA al motorului.
Parametrul curentului maxim are două funcţii. Acesta setează curentul pentru finalul profilului de
încărcare şi setează curentul maxim care este permis să ajungă la motor în timpul pornirii acestuia.
Dacă intervalul de încărcare expiră înainte ca motorul să fi ajuns la viteză maximă, motorul de
pornire va menţine curentul la nivelul maxim de curent până ce timpul de stagnare expiră, motorul
atinge viteza maximă sau se declanşează protecţia la suprasarcină.
În mod tipic, curentul maxim este setat la 600% dacă sistemul electric sau sarcina nu impune
setarea unui curent maxim mai redus.
Valori

Curentul maxim poate fi reglat între 100% şi 600% în grade de 1%.
Setare implicită

Valoarea implicită pentru curentul maxim este 600%.

Interval de încărcare
Descriere

Intervalul de încărcare setează timpul necesar sporirii liniare a curentului de către motorul de
pornire, de la nivelul iniţial al curentului la nivelul maxim al curentului. O setare tipică a
intervalului de încărcare este cuprinsă între 15 şi 30 secunde.
Setări

Intervalul de încărcare poate fi reglat de la 0 la 120 secunde în grade de 1 secundă.
Setare implicită

Valoarea implicită pentru intervalul de încărcare este de 15 secunde.

Suprasarcină
Descriere

Dacă sunt conectate minim două motoare, FLA al motorului trebuie setat drept suma sarcinilor
motoarelor conectate.
Valori intensitate curent

Clasa 1 la 40 în paşi de 1.
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Setare implicită

Valoarea implicită a parametrului de suprasarcină este 10.

Ordinea fazelor
Descriere

Parametrul fazelor setează sensibilitatea fazelor motorului de pornire. Acesta poate fi utilizat
pentru a proteja motorul de o posibilă schimbare a secvenţei fazei de intrare. Dacă secvenţa
fazelor de intrare nu se potriveşte cu rotaţia fazelor setată, motorul de pornire va afişa phs err în
timpul opririi şi va prezenta o eroare dacă se încearcă o pornire.
Valori

Fazele liniei pot fi setate la:
• INS – va funcţiona cu orice secvenţă a fazelor
• ABC – va funcţiona exclusiv cu secvenţa fazelor ABC
• CBA – va funcţiona exclusiv cu secvenţa fazelor CBA
Setare implicită

Valoarea implicită pentru parametrul de sensibilitate a fazei este INS.

Depanarea problemelor
Următoarele tabele de depanare a problemelor pot fi utilizate pentru vă ajuta să soluţionaţi multe
dintre cele mai frecvente probleme care se produc:
Tabelul 40, motorul nu porneşte, nicio ieşire către motor.
Afişaj
Eroare afişată.
Led
supraveghere
aprins.
Afişajul nu indică
nimic.

Cauză
Prezentată pe afişaj.
problemă cu placa CPU.
Tensiune de control absentă.
FU1 pe placa electrică.
Cabluri bandă.
Dispozitive de comandă
Butoane ale afişajului dezactivate.
lipseşte cel puţin o fază a
curentului principal

Oprire
fără reţea

Soluţie
Consultaţi tabelul cu codurile de eroare.
Consultaţi departamentul de
service Daikin.
Verificaţi dacă este asigurată o alimentare
adecvată cu tensiune a comenzilor.
Înlocuiţi FU1.
Verificaţi cablurile bandă.
Verificaţi dispozitivele de comandă.
Activaţi butoanele afişajului.
Verificaţi sistemul electric.

Tabelul 41, Motorul se roteşte însă nu atinge viteza maximă
Afişaj
Eroare afişată.
Accelerare
funcţionare

sau

Cauză
Prezentată pe afişaj.
Probleme mecanice.
Tensiune anormal de joasă la
nivelul liniei.

Soluţie
Consultaţi tabelul cu codurile de eroare.
Verificaţi sarcina obligatorie. Verificaţi
motorul.
Soluţionaţi problema tensiunii de reţea.

tabelul 42, Profilul de decelerare nu funcţionează corect.
Afişaj
Motorul se opreşte prea repede.
Timpul pare corect însă motorul
oscilează la începutul decel.
Timpul pare corect însă motorul
se opreşte înainte de finalizarea
ciclului.
Timpul pare corect însă se
produce efectul de lovitură de
berbec la finalul ciclului.

Cauză
Setarea temporală sau setare a
nivelului incorectă.
Nivel decel 1

Soluţie
Contactaţi departamentul de
service Daikin.
Contactaţi departamentul de
service Daikin.

Nivel decel 2
Cuplu DCL cuplu final

Contactaţi departamentul de
service Daikin.

Nivel decel 2
Cuplu DCL cuplu final

Contactaţi departamentul de
service Daikin.
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Tabelul 43, Motorul se opreşte în timpul funcţionării.
Afişaj
Eroare afişată.
Afişajul nu indică
nimic.
Oprire

Cauză
Prezentată pe afişaj.
Tensiune de control absentă.
FU1 pe placa electrică.
Dispozitive de comandă

Soluţie
Consultaţi tabelul cu codurile de eroare.
Verificaţi cablajul şi tensiunea de control.
Înlocuiţi siguranţa.
Verificaţi sistemul de comandă.

Tabelul 44, Alte situaţii
Afişaj
Calculul
electricităţii nu
funcţionează
Încărcare
cuplu
nefuncţională
Curentul motorului
sau
tensiunea
motorului fluctuează
la sarcină constantă.
Funcţionare
incorectă

CT instalat incorect.
CT instalat incorect.
Motor
Funcţia de economisire a energiei
Conexiune electrică.

Conexiuni slabe.

Accelerează prea
repede.

Accelerează
încet

Cauză

prea

Motorul
supraîncălzeşte

se

Scurtciruit motor.

Ventilatoarele nu
funcţionează.
Butoanele afişajului
nu funcţionează.

Interval de încărcare
Curent iniţial.
Setarea curentului maxim.
Pornire motor cu pedală.
Setare FLA incorectă
Cuplu iniţial
Cuplu maxim.
Interval de încărcare
Curent iniţial.
Setarea curentului maxim.
Pornire motor cu pedală.
Setare FLA incorectă
Cuplu iniţial
Cuplu maxim.
Raport ciclic
Temperatură ambiantă ridicată
Interval de accelerare prea
îndelungat.
Setare incorectă de setare.
Ciclu de funcţionare normală prea
lung.
Eroare cablaj.
Condensatoare de corectare a
factorului de putere (PFCC)la
intrarea motorului de pornire.
Cablaj.
Siguranţă.
Defectarea ventilatorului
Cablu bandă al afişajului.
Afişarea problemei.

Soluţie
Remediaţi instalarea CT. Punct alb către
partea liniei.
Remediaţi instalarea CT. Punct alb către
partea liniei.
Verificaţi dacă motorul funcţionează
corect.
Dezactivaţi funcţia de economisire a
energiei.
Dezactivaţi alimentarea şi verificaţi
conexiunile.
Întrerupeţi alimentarea şi verificaţi toate
conexiunile.

Contactaţi
Daikin.

departamentul

de

service

Contactaţi
Daikin.

departamentul

de

service

Rece între porniri.
Asiguraţi o ventilaţie mai bună.
Reduceţi sarcina motorului.
Selectaţi sarcina corectă de suprasarcină.
Funcţionarea normală reduce răcirea
motorului şi măreşte curentul. Reduceţi
ciclul de funcţionare normală.
Identificaţi problemele şi soluţionaţi-le.
Deplasaţi PFCC către partea de reţea a
motorului de pornire.
Verificaţi cablajul şi corectaţi.
Înlocuiţi siguranţa.
Înlocuiţi ventilatorul.
Verificaţi cablul din partea din spate a
afişajului.
Înlocuiţi afişajul.

Codurile erorilor/jurnalului
Următoarea listă indică posibilele erori şi codurile de jurnal ce pot fi generate în funcţie de tipul de
motor de pornire.
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Categoria de eroare listează setarea implicită pentru fiecare eroare, fie critică fie necritică.
NonC = Necritic
Crit = Critic
Tabelul 1, Codurile erorilor/jurnalului
Eroare
/
Jurnal
nr.

Clasă
eroar
e

Text înregistrare
eroare/eveniment

1

NonC

Sequence Not CBA

2

NonC

Sequence Not ABC

3

NonC

No Phase Order

4

NonC

High Freq. Trip

5

NonC

Low Freq. Trip

6

NonC

Jog Not Allowed

7

NonC

100% Not Allowed

9

NonC

Dir Change Fault

15
16

Crit
Crit

Phase Order Err
Bad OP Code Err

17

NonC

Over voltage L1

18

NonC

Over voltage L2

19

NonC

Over voltage L3

20

NonC

Low line voltage#1

21

NonC

Low line voltage#2

22

NonC

Low line voltage#2

23

NonC

Curr. Imbal. HL1

24

NonC

Curr. Imbal. HL2

25

NonC

Curr. Imbal. HL3

26

NonC

Curr. Imbal. LL1

27

NonC

Curr. Imbal. LL2

28

NonC

Curr. Imbal. LL3

29

Crit

Bad RAM Battery

30

Crit

Def Param Loaded
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Descriere/posibile soluţii
Secvenţa fazelor de intrare este de fapt ABC, însă
motorul de pornire este setat la CBA.
Secvenţa fazelor de intrare este de fapt CBA, însă
motorul de pornire este setat la ABC.
Nu a fost detectată nicio ordine a fazelor.
Frecvenţa reţelei este superioară setării de
declanşare la frecvenţă înaltă.
Problemă a calităţii alimentării de la reţea.
Problemă privind curentul cu control redus.
Dispozitivul
de
control
al
generatorului
funcţionează corect.

nu

Frecvenţa reţelei este inferioară setării de
declanşare la frecvenţă joasă.
Problemă a calităţii alimentării de la reţea.
Problemă privind curentul cu control redus.
Dispozitivul de control al generatorului nu
funcţionează corect.
Intrarea de funcţionare normală (JC 13-4) a fost
activată în timpul funcţionării motorului de
pornire.
Opriţi motorul de pornire prin eliminarea comenzii
de funcţionare înainte de solicitarea unei rulări
normale (JC13-4).
Intrarea normală (JC13-4) a fost dezactivată în
timpul funcţionării motorului de pornire în modul
normal.
Opriţi motorul de pornire prin eliminarea comenzii
de funcţionare înainte de eliminarea unei rulări
normale (JC13-4).
Direcţia de funcţionare normală a fost modificată în
timp ce motorul de pornire funcţiona în modul
normal.
Opriţi motorul de pornire prin eliminarea comenzii
de
funcţionare
înainte
de
modificarea
stării
intrării de funcţionare inversă (JC13-6).
Eroare a ordinii fazelor.
Funcţionare incorectă – cod de eroare.
Tensiunea de pe linia 1 este superioară setării
tensiunii înalte/joase
Tensiunea de pe linia 2 este superioară setării
tensiunii înalte/joase
Tensiunea de pe linia 3 este superioară setării
tensiunii înalte/joase
Tensiunea de pe linia 1 este inferioară setării
tensiunii înalte/joase
Tensiunea de pe linia 2 este inferioară setării
tensiunii înalte/joase
Tensiunea de pe linia 3 este inferioară setării
tensiunii înalte/joase
Curentul de pe linia 1 este superior setării
dezechilibrului curentului
Curentul de pe linia 2 este superior setării
dezechilibrului curentului
Curentul de pe linia 3 este superior setării
dezechilibrului curentului
Curentul de pe linia 1 este inferior setării
dezechilibrului curentului
Curentul de pe linia 2 este inferior setării
dezechilibrului curentului
Curentul de pe linia 3 este inferior setării
dezechilibrului curentului
Baterie RAM nefuncţională.
Înlocuiţi IC16 sau placa computerului pentru a
soluţiona problema.
Pentru a elimina erorile, menţineţi apăsată tasta cu
săgeată şi efectuaţi o resetare a computerului.
Continuaţi să menţineţi apăsată tasta cu săgeată
până ce pe afişaj apare eroarea 30.
Setările implicite din fabrică pentru parametri au
fost încărcate.

31

NonC

REV Not Allowed

46

NonC

BIST Canceled

49

NonC

Tach Loss

Resetaţi computerul pentru a elimina eroarea.
Toţi parametrii trebuie reprogramaţi după caz.
Motorul de pornire nu este o unitate cu funcţionare
inversă.
Eliminaţi
comanda
de
funcţionare
inversă
din
opţiunea privind funcţionarea inversă (JC13-6).
Auto-testarea integrată a fost anulată.
Comutatorul de deconectare a fost închis.
Motorului
de
pornire
i-a
fost
transmisă
electricitate.
Nu s-a detectat nici un semnal de răspuns din partea
tahometrului la comandarea unei porniri.

Continuare pa pagina următoare.
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Eroar
e/
Jurna
l nr.

Clas
ă
eroa
re

Text
înregistrare
eroare/evenimen
t

50

Crit

Key Pad Failure

51

Crit

TT Overcurrent Limit

52

Crit

Curr. At Stop

53

NonC

No Curr. At Run

56

NonC

Phase Detection

64

Dis

Bad RTD Detected

65

NonC

RTD Alarm Limit

66

NonC

RTD Comm Loss

67

NonC

PWR DIP data Lost

68

NonC

Jog Timer Limit

69

NonC

Zero Speed Timer

70

NonC

Low Control PWR

71

NonC

Ground Fault

72

Crit

DIP SW set Wrong

Descriere/posibile soluţii
Tastatura montată pe capac s-a defectat.
Butonul Start sau Stop a fost menţinut apăsat în
timpul
resetării
computerului
sau
în
timpul
alimentării unităţii cu electricitate.
În
timpul
încărcării
TruTorque
(cuplu
real),
curentul motorului a depăşit nivelul de declanşare
la supracurent TruTorque.
Fluxul de curent depăşeşte setarea fără curent la
rulare în timp ce motorul de pornire nu
funcţionează.
Examinaţi motorul de pornire pentru a vedea dacă nu
există SCR scurtcircuitat.
Curentul motorului este inferior setării fără curent
la rulare în timpul funcţionării motorului de
pornire.
Sarcina a fost deconectată în timpul funcţionării.
Motorul este controlat de sarcină.
A fost detectat RTD defect (conductor deschis sau
scurtcircuitat).
A fost depăşită o valoare de referinţă pentru alarma
RTD.
Comunicaţii pierdute cu modulul RTD.
Verificaţi cablajul RS-485 dintre modului RTD şi placă.
Verificaţi alimentarea electrică a modulului RTD de
24 V CC.
Date PWR DIP pierdute.
Timpul de funcţionare normală (vezi pagina ) a
expirat.
Examinaţi motivul funcţionării normale extinse.
Timpul de funcţionare cu viteză zero (vezi pagina
71) a expirat.
• Asiguraţi-vă că motorul nu este blocat sau supraîncărcat.
Curentul de control este prea redus.
Examinaţi tensiunile de intrare şi ieşire ale
transformatorului curentului de control.
Verificaţi cablajul dintre sursa de putere şi
motorul de pornire.
A fost detectat un defect de împământare peste
setarea aferentă acestuia.
Întrerupătorul DIP al sarcinii CT setat incorect.
Setaţi întrerupătoarele corect (vezi pagina 21).
Contactorul de derivaţie nu a putut rămâne sub
tensiune.
Verificaţi derivaţia separată pentru asigurarea unui
cablu adecvat.
Verificaţi
siguranţele
plăcii
de
control
de
derivaţie integrate (unităţi RSxB).
Motorul nu a fost la viteză maximă înainte de
expirarea intervalului UTS.
Asiguraţi-vă
că
motorul
nu
este
blocat
sau
supraîncărcat.
A fost întreruptă alimentarea de la sursa de intrare
externă a plăcii computerului (JC13-1).
Intervalul de intrare de declanşare este setat la o
valoare prea redusă.
O pornire a fost comandată în timpul deschiderii
comutatorului de deconectare.
Contactorul în linie nu s-a închis.
Verificaţi legătura la bobina contactorului.
Verificaţi legătura de feedback de la contactorul
auxiliar la borna JC13-4 .
Verificaţi intervalul erorii în linie.
Curentul
a
depăşit
setarea
de
declanşare
la
supracurent.

73

NonC

Bypass Fault

74

NonC

UTS Timer Limit

75

NonC

External Trip

76

Crit

Disconnect Open

77

NonC

In-line Fault

78

NonC

Over Curr Trip

79

NonC

Under Curr Trip

Curentul
a
fost
inferioară
declanşare la subcurent.

High Field Curr.

Curentul de câmp a depăşit setarea maximă a
curentului de câmp.
• Examinaţi setările parametrilor pentru a vedea dacă nu sunt ajustate
incorect.
• Examinaţi câmpul pentru a detecta problemele ce cauzează un
curent de câmp înalt.

80

NonC
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setării

de

81

NonC

Field Loss

82

NonC

Loss of SYNC

83

NonC

High PF Trip

84

NonC

Low PF Trip

87

NonC

Incomplete Seq.

90

Crit

OL Lock

Nu a existat curent de câmp sincron.
Verificaţi cablajul şi motorul pentru circuit de
câmp deschis.
Motorul s-a desincronizat în timpul funcţionării.
Examinaţi sarcina motorului pentru a detecta o
posibilă suprasarcină.
Sporiţi curentul de câmp până la maxim pentru motor.
Treceţi de la modul de control al factorului de
putere la modul de control al curentului pentru
sarcini variate.
Factorul de putere a motorului a depăşit setarea de
declanşare a factorului de putere înaltă.
Factorul de putere a motorului a fost inferior
setării de declanşare a factorului de putere joasă.
Motorul nu a fost sincronizat înainte de expirarea
timpului secvenţei.
Utilizat
pentru
setarea
funcţionării
la
suprasarcină.

Continuare pa pagina următoare.
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Eroar
e/
Jurna
l nr.

Clas
ă
eroa
re

Text
înregistrare
eroare/evenimen
t

91

Crit

Unauthorized RUN

Circuitul start/stop prezintă erori.
A fost asigurată o secvenţă start/stop.
Verificaţi cablul conectat la borna JC13-3.

92

Crit

Shorted SCR

Un SCR scurtcircuitat a fost detectat pe linia 1.
• Verificaţi toate cele
3 SCR pentru a vedea dacă nu sunt
scurtcircuitate

93

Crit

Shorted SCR

Un SCR scurtcircuitat a fost detectat pe linia 2.
• Verificaţi toate cele
3 SCR pentru a vedea dacă nu sunt
scurtcircuitate

94

Crit

Shorted SCR

Un SCR scurtcircuitat a fost detectat pe linia 3.
Verificaţi toate cele 3 SCR cu ohmmetru pentru a vedea dacă nu sunt
scurtcircuitate

95

Crit

Shorted SCR

S-au detectat SCR scurtcircuitate pe liniile 2 şi 3.
Verificaţi toate cele
3 SCR cu ohmmetru pentru a
vedea dacă nu sunt scurtcircuitate

96

Crit

Shorted SCR

S-au detectat SCR scurtcircuitate pe liniile 1 şi 3.
Verificaţi toate cele
3 SCR cu ohmmetru pentru a
vedea dacă nu sunt scurtcircuitate

97

Crit

Shorted SCR

98

NonC

No Mains Power

99

Crit

I. O. C.

101
102
103
104
105

Blank Log
Log:Disconnect O
Log:DIR Change
Start Commanded
Stop Commanded

106

Stop Complete

107
147
148
154
155
156

158
159

Log: System UTS
Log:BIST Entered
Log:BIST Passed
Log:Password CLR
Log:Events CLR
Log:System Reset
Log:Hardware PWR
UP
Log:Emerg Reset
Log:Time Changed

160

PWR Ret BYP IN

161

PWR Ret BYP OUT

162

PWR Loss Voltage

163

PWR Loss Current

164

PORT BYP Open

165

Log:System Reset

169

RTD Warn Limit

185
186

Log:Loss of SYNC
Log:If Ctrl Mode

188

Log:By-Pass Drop

189

Log:OL Warn

190

Log:OL Lock

157
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Descriere/posibile soluţii

S-au detectat SCR scurtcircuitate pe liniile 1 şi 2.
Verificaţi toate cele
3 SCR cu ohmmetru pentru a
vedea dacă nu sunt scurtcircuitate
S-a comandat o pornire în timp ce nu era asigurată
alimentarea electrică.
A fost detectat un curent foarte înalt.
Verificaţi motorul şi racordurile pentru a vedea
dacă nu prezintă scurtcircuite.
Jurnal gol.
Jurnal: comutator de deconectare deschis.
Direcţia motorului de pornire a fost modificată.
A fost dată o comandă de pornire.
A fost dată o comandă de oprire.
Secvenţa de oprire este finalizată iar motorul de
pornire a întrerupt alimentarea motorului.
Jurnal: Sistem UTS (la viteza maximă).
Jurnal: BIST introdus.
Jurnal: BIST trecut.
Jurnal: parolă ştearsă.
Jurnal: jurnalul cu evenimente a fost şters.
Jurnal: resetarea sistemului.
Jurnal: alimentare hardware.
Jurnal: resetarea de urgenţă.
Jurnal: modificarea orei.
Revenire
electricitate
în
timpul
activării
contactorului de derivaţie.
Revenire electricitate după eliminarea contactorului
de derivaţie.
Modul PORT a fost accesat din cauza tensiunii joase.
Modul PORT a fost accesat din cauza pierderii de
curent.
Contactorul de derivaţie a fost eliminat în timpul
modului PORT.
Unitatea a fost resetată.
A fost depăşită una dintre valorile de referinţă de
avertizare RTD.
Jurnal: pierdere sincronizare.
Jurnal: în modul de control.
Contactoarele de derivaţie integrate au fost
eliminate şi repuse sub tensiune.
Posibilă cădere de tensiune pe termen scurt.
Suprasarcina termică a depăşit 90% din conţinutul
termic.
Declanşare la suprasarcina termică.
Verificaţi motorul şi sarcina pentru a detecta cauza
suprasarcinii.

Diagnosticarea cu leduri
Există mai multe leduri situate pe placa cu circuite Micro TT. Aceste leduri pot fi utilizate pentru a
contribui la depanarea problemelor de la nivelul motorului de pornire. Consultaţi schemele plăcii
cu circuite pentru locurile de amplasare a ledurilor.
Tabelul 47, Diagnosticarea cu leduri
PLACĂ

Computer

Placă a
controlerulu
i local I/O

Nr. led

Denumire

Semnificaţie

LEDC1

Supraveghere/cădere de
tensiune/resetare

Este aprins atunci când există o
defecţiune de resetare/a CPU/ a tensiunii
de control.

LEDC2

Curent de control

Se aprinde în prezenţa tensiunii de
alimentare.

NS

Stare reţea DeviceNet

Consultaţi manualul DeviceNet.

MS

Starea modulului
DeviceNet

Consultaţi manualul DeviceNet.

DE

Activare date

Este aprins atunci când de pe placă
sunt transmise date.

TXD

Transmitere date

Este aprins atunci când de pe placă
sunt transmise date.

RXD

Recepţionare date

Este aprins atunci când pe placă
sunt recepţionate date.

LED1

Funcţionare

Se aprinde intermitent în timpul
funcţionării plăcii

LED2

Comunicaţie

Este aprins atunci când datele
valide sunt recepţionate prin
intermediul unui link principal.
Indică starea SCR spre înainte.

Electricitat
e

LEDP1
LEDP2
LEDP3

L1 - L6
Generatorul
de impulsuri

A-F

Stop – ledurile trebuie să fie aprinse sau SCR
este scurtcircuitat.
Stare SCR

Start – ledurile vor pierde din intensitatea
luminoasă odată cu accelerarea motorului.
Funcţionare – ledurile trebuie să
fie complet stinse sau SCR este
deschis sau dă rateuri.

Starea SCR
L1 şi L2 - SCR A şi B
L3 şi L4 - SCR C şi D
L5 şi L6 - SCR E şi F

Tensiune de poartă
SCR

Indică starea SCR.
Stop – ledurile vor fi stinse la
oprire.
Start – ledurile vor fi aprinse
atunci când linia este sub tensiune.
Intensitatea luminoasă a ledurilor
va scădea odată cu accelerarea
motorului.
Funcţionare - ledurile vor fi stinse
atunci când motorul ajunge la
tensiune maximă.
Aceste leduri vor fi aprinse în
timpul încărcării pentru a indica
faptul că tensiunea de poartă atinge
valoarea SCR.
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Lucrări de întreţinere preventivă
În timpul punerii în funcţiune





Strângeţi toate conexiunile electrice la un anumit cuplu în timpul punerii în funcţiune, inclusiv
echipamentul racordat în prealabil.
Verificaţi toate cablurile de control pentru a detecta existenţa unor conexiuni slabe.
Dacă sunt instalate ventilatoare, verificaţi dacă acestea funcţionează corect.

La o lună după punerea în funcţiune




Restrângeţi toate conexiunile electrice la un anumit cuplu, inclusiv echipamentul racordat în
prealabil.
Dacă sunt instalate ventilatoare, verificaţi dacă acestea funcţionează corect.

După prima lună de funcţionare






Restrângeţi toate conexiunile electrice la un anumit cuplu, inclusiv echipamentul racordat în
prealabil, anual.
Curăţaţi impurităţile acumulate cu aer comprimat curat.
Inspectaţi ventilatoarele de răcire la fiecare trei luni, dacă este cazul.
Curăţaţi sau înlocuiţi filtrele de aer la fiecare trei luni.
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Secvenţa de funcţionare
Funcţionarea unităţii
Următoarea secvenţă de evenimente descrie o pornire tipică DWDC şi procesul fazelor celui de-al
doilea compresor. Toate funcţiile neprevăzute ale codului nu sunt neapărat incluse. Scopul acestui
document este punerea la dispoziţia operatorului a unor informaţii legate de modul de funcţionare
a procesului de control al agregatului de răcire centrifugal în scopul pornirii şi opririi
compresoarelor. Codul a fost prezentat pentru controlul a patru agregate de răcire cu patru
compresoare pentru fiecare agregat de răcire. Procedura selectivă descrisă mai jos caută toate
compresoarele posibile (16 în total), codul funcţionează la fel în cadrul unui agregat DWSC
independent sau al unei configuraţii duble (cu 2 agregate) DWDC. Valoarea de referinţă maximă
pentru activare este utilizată pentru a limita numărul de compresoare ce pot funcţiona în acelaşi
timp la un anumit moment dat (nu numărul selectat). Punerea în funcţiune a agregatului

de răcire
1. Atunci când starea unităţii este comutată în modul Auto, compresoarele din cadrul unei
configuraţii duble sau cu mai multe compresoare se selectează unul pe celălalt (1-2 minute) în
scopul determinării care va următorul activat (NEXT_ON). Rezultatul căutării următorului
compresor activat este influenţat de către secvenţa fazelor selectată de către operator. Pentru a
fi activat (NEXT_ON), poate fi selectat un singur compresor la un anumit moment dat şi
numai compresoare fără alarmă activă. Starea NEXT_ON este indicată prin aprinderea
butonului cu săgeată dreaptă pe tastatura controlerului compresorului. În cazul în care
compresorul NEXT_ON are în funcţiune temporizatoare Start-Stop sau Stop-Start, agregatul
de răcire va aştepta ca acestea să ajungă la final.
2. Atunci când controlerul unităţii recepţionează steagul NEXT_ON de la unul dintre
compresoarele sale, va porni pompa vaporizatorului (starea de start a vaporizatorului) şi va
aştepta intervalul de recirculare, la minim, până ce va aştepta până la final pentru închiderea
comutatorului de debit. După confirmarea debitului, starea vaporizatorului se va comuta la
„rulare”.
3. La aproximativ după 1 minut de la setarea NEXT_ON în cadrul compresorului, compresorul
va analiza LWT vaporizatorului pentru a determina dacă Delta-T de start a fost depăşit. În
acest caz, este setat steagul Stage-Up-Now (fază superioară acum) şi dacă starea
vaporizatorului este egală cu „rulare”, va fi iniţiată secvenţa de start a compresorului [starea
Comp Start (pompa de ulei)].
4. Atunci când este atinsă presiunea netă necesară a uleiului, compresorul va trece la starea de
prelubrifiere şi atunci când comutatorul de închidere a paletelor este activat (compresorul
poate fi pornit), controlerul unităţii va porni pompa condensatorului.
În cazul în care comutarea de închidere a paletelor nu este efectuată în intervalul de
prelubrifiere plus 30 secunde, este declanşată o alarmă de deschidere a paletelor fără start.
Dacă debitul din condensator nu este stabilit în cadrul unei anumite perioade de timp după
semnalul de închidere a paletelor, este declanşată o alarmă a debitului din condensator.
Perioada de timp este egală cu intervalul de prelubrifiere plus 30 de secunde. Observaţie: este
posibil ca starea de prelubrifiere să fie realizată cu succes într-un interval dublu faţă de
perioada de prelubrifiere plus 60 secunde şi să nu conducă la declanşarea niciunei alarme.
5. Pentru a trece de la starea de prelubrifiere la cea de funcţionare a compresorului, trebuie setate
următoarele steaguri: Unit_State_Auto (stare unitate automată), Evap_State_Run (funcţionare
stare vaporizator), Cond_State_Run (funcţionare stare condensator), Vanes_Closed (palete
închise) şi Prelube timer expired (interval prelubrifiere expirat). Compresorul principal va
porni luând acestea în considerare.
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Fazele compresorului
1. Dacă este selectată secvenţa normală de faze (implicită) pentru agregatul de răcire DWDC iar
compresorul tocmai a fost pus în funcţiune (cel principal), rutina de selectare a
compresorului următor îl va declara ca fiind compresorul NEXT_ON (următorul activat).
2. După ce compresorul principal a întrunit cererea de încărcare uşoară şi se consideră că se află
la sarcină totală, următorul compresor (în cazul aplicaţiilor cu mai multe compresoare) va
determina când se va pune în funcţiune după cum urmează.
3. Următorul compresor va iniţia secvenţa de start atunci când se petrec următoarele
evenimente: A) steagul de sarcină maximă recepţionat de la compresorul principal; b)
înclinaţia LWT vaporizator este inferioară valorii minime a ratei de coborâre, c) LWT
vaporizator depăşeşte valoarea de referinţă fază Delta-T.
4. Pasul iniţial din cadrul secvenţei de start este transmiterea unui steag către compresorul
principal ce conduce la descărcarea continuă a paletelor pe durata a două perioade de
postlubrifiere. Acesta reduce presiunea de intrare pe care compresorul secundar trebuie să o
depăşească la pornire. Reţineţi faptul că după două perioade de postlubrifiere, compresorul
principal se va încărca din nou indiferent de starea de rulare a compresorului următor.
5. Compresorul următor va aştepta o anumită perioadă de timp egală cu perioada de
postlubrifiere minus intervalul de prelubrifiere înainte de a porni pompa de ulei. Aceasta
coordonează cele două compresoare pentru ca cel principal să se descarce atunci când
paletele sunt închise, iar cel de-al doilea compresor să-şi poată finaliza perioada de
prelubrifiere şi ambele compresoare să fie lăsate să se încarce împreună. La un minut după
pornirea celui de-al doilea compresor, intră în funcţiune echilibrarea Amp pentru împărţirea
sarcinii.

Determinarea stării de sarcină maximă
Deoarece starea de sarcină maximă a agregatului de răcire nu corespunde %RLA, o comparaţie
directă nu poate fi efectuată. Aceasta înseamnă că agregatul de răcire poate funcţiona la maxim
(cu paletele complet deschise) la 90%RLA. Numărul %RLA este influenţat substanţial de
condiţiile de funcţionare a agregatului de răcire (respectiv apa din condensator, Delta-T
vaporizator).
Următoarele descriu cei şase parametri utilizaţi pentru a stabili indiciul de sarcină maximă
pentru un compresor.
1. Poziţia paletelor – poziţia acestora nu este măsurată direct. În cazul agregatelor de răcire cu
unitate cu frecvenţă variabilă (VFD), este utilizat un comutator pentru detectarea
"Vanes_Open". Agregatele de răcire fără VFD utilizează un temporizator pentru sarcină
maximă (Setare Comp SP (4). Acest temporizator adună intervalul de timp în care bobina
paletelor primeşte impulsuri. Orice impulsuri de descărcare vor duce la resetarea
temporizatorului. Atunci când intervalul impulsurilor continue de încărcare depăşeşte
valoarea de referinţă, este setat steagul Vanes_Open.
2. Viteza VFD – un steag este setat dacă VFD are o viteză egală sau peste 100%.
3. Max_Amps – un steag este setat dacă %RLA este egală cu sau peste Max_Amps.
4. Limita de necesar – un steag este setat dacă %RLA este egală cu sau peste limita de necesar
% (fie semnal de 4-20mA fie o limită a curentului din reţea).
5.

Capacitate maximă bazată pe presiune – un steag este setat în cazul în care presiunea
saturată a vaporizatorului este egală cu sau sub valoarea de referinţă de încărcare blocată a
vaporizatorului "LowEvPrHold" aflată sub SET ALARM LMT (1).
O cantitate insuficientă de agent frigorific poate face ca steagul să fie setat la o capacitată
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mai redusă decât cea aşteptată în mod obişnuit, însă acesta indică încă faptul că agregatul de
răcire a atins capacitatea maximă.
6.

Încărcare uşoară – dacă operatorul a activat funcţia de încărcare uşoară (SoftLoad), primul
compresor (din reţeaua pLAN) care va funcţiona va bloca următoarele steaguri în timp ce
temporizatorul SET UNIT SP (6) "SoftLoadRamp" este în funcţiune: Vanes_Open,
Max_Amps, Demand Limit şi Max Capacity

Indicatorul privind starea de sarcină maximă a compresorului este prevăzut în două moduri, cu şi
fără VFD.
1. Cu VFD – sarcina maximă este indicată cu ajutorul Vanes_Open şi VFD Speed (>100%).
2. Fără VFD – sarcina maximă este indicată atunci când SoftLoad nu este activă şi oricare
dintre următoarele steaguri sau logică sunt/este aplicate/ă: Vanes_Open, Max-Amps,
Demand Limit sau Max Capacity (presiune).
Indicatorul de sarcină maximă a unităţii (agregatului) transmis către interfaţa BAS (bit #0 din
numărul întreg 22) este setat dacă numărul de compresoare (de pe acest agregat de răcire) ce
funcţionează la sarcină maximă este egal cu sau mai mare decât suma compresoarelor ce
funcţionează şi pot funcţiona (pe acest agregat de răcire). Un compresor este considerat disponibil
dacă temporizatoarele Start şi Stop sunt dezactivate, dacă comutatoarele sunt blocate iar steagurile
sunt setate pentru activare, nu există alarme în aşteptare iar compresorul este pe linie (pLAN) sau
compresorul este în funcţie şi pe linie.
Compresoare disponibile (biţi 1-4 din numărul întreg 22) sunt blocate dacă sursa modului unităţii
nu este setată la „reţea” (BAS); cu toate acestea, indicatorul de sarcină maximă a unităţii va fi
valid indiferent de tipul de sursă.

Funcţionarea sistemului de control al agregatului
de răcire
Activarea/dezactivarea panoului interfeţei
Panoul interfeţei operatorului este activat şi dezactivat cu ajutorul unui comutator cu apăsare situat
în colţul stânga sus din partea din spate a panoului. ON (activare) este poziţia aflată cel mai în
afară şi o bandă albă ba fi vizibilă la baza comutatorului. Off (dezactivare) se află la interior şi nu
este vizibilă nicio bandă albă.
Ecranul este prevăzut cu un economizor de ecran care întunecă ecranul. Atingerea acestuia în
orice punct îl reactivează. Dacă ecranul este negru, atingeţi-l mai întâi pentru a vă asigura că este
pornit înainte de a utiliza comutatorul de pornire/oprire.

Pornire/oprire unitate
Există patru moduri de a porni/opri agregatul de răcire.
Trei sunt selectate din
SETPOINT\MODE\SP3, iar cel de-al patrulea se realizează prin intermediul comutatoarelor
montate pe panou:
Panoul interfeţei operatorului (LOCAL)

Ecranul de start 1 are butoanele AUTO şi STOP care sunt active numai atunci când unitatea se
află în modul „LOCAL CONTROL”. Acest lucru previne pornirea sau oprirea accidentală a
unităţii atunci când se află sub controlul unui comutator la distanţă sau BAS. Atunci când aceste
butoane sunt apăsate, unitatea va trece prin secvenţa sa normală de pornire sau oprire. În cazul
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unităţilor cu compresor dublu, ambele compresoare vor fi oprite şi va fi pusă în aplicare procedura
de pornire normală a compresorului dublu.
Întrerupător la distanţă

Selectarea SWITCH (întrerupător) din SP3 va plasa unitatea sub controlul unui întrerupător la
distanţă care trebuie să fie racordat la panoul de comandă (vezi Figura 2 de la pagina 11).
BAS

Intrarea BAS este racordată la o placă instalată din fabrică în controlerul unităţii.
Comutatoarele panoului de comandă

Panoul de comandă a unităţii, situat lângă panoul interfeţei, dispune de comutatoare în interiorul
panoului destinate opririi unităţii şi compresoarelor. Atunci când întrerupătorul unităţii (UNIT) se
află în poziţia de dezactivare, agregatul se va închide prin secvenţa de oprire normală indiferent de
existenţa unui singur compresor sau a două compresoare.
Comutatorul/comutatoarele pentru compresoare (două comutatoare în cazul unităţilor cu
compresor dublu) va/vor închide imediat compresorul fără a mai trece prin secvenţa de închidere
atunci când acesta/acestea este/sunt trecut/e în poziţia de dezactivare. Acesta este echivalentul
unui comutator de oprire în caz de urgenţă.

Modificarea valorilor de referinţă
Valorile de referinţă sunt modificate cu uşurinţă pe ecranul tactil al interfeţei operatorului (ETIO).
O descriere completă a procedurii începe la pagina 23. Valorile de referinţă pot fi de asemenea
schimbate în cadrul controlerului unităţii, însă acest lucru nu este recomandat decât într-o situaţie
de urgenţă când ETIO nu este disponibil.

Alarmele
O lumină de culoare roşie de alarmă se va aprinde în partea medie inferioară a oricărui ecran în
cazul unei alarme. Dacă este racordată şi alarma opţională la distanţă, aceasta va fi alimentată cu
energie electrică.
Există trei tipuri de alarme:


referitoare la DEFECŢIUNE, alarme de protecţie a echipamentului care opresc o unitate sau
un compresor.



referitoare la probleme, alarme de limită care limitează sarcina compresorului drept răspuns la
o stare neobişnuită. Dacă starea care a condus la alarma de limită este corectată, lampa
alarmei se va stinge automat.



referitoare la avertismente, doar cu scop informativ, controlerul nu efectuează nicio acţiune.

Orice tip de alarmă va activa lampa aferentă alarmei. Procedurile pentru gestionarea alarmelor
sunt indicate în cele ce urmează:
1. Apăsaţi pe butonul de alarmă cu led. Astfel, veţi accesa în mod direct ecranul ACTIVE
ALARMS (alarme active).
2. Descrierea alarmelor (cu marcajul de dată) va fi afişată.
3. Apăsaţi pe butonul de confirmare pentru a accepta alarma.
4. Remediaţi starea care a cauzat alarma.
5. Apăsaţi pe butonul de ştergere pentru a anula alarma de pe controler. Dacă nu s-a remediat
defecţiunea, alarma va continua să fie activă iar unitatea nu va putea fi repornită.
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Defecţiunile componentelor
Funcţionarea agregatului de răcire fără panoul interfeţei operatorului
Panoul interfeţei comunică cu controlerele unităţii şi compresoarelor, afişând date şi transmiţând
semnalele ecranului tactil către controlere. Acesta nu asigură un control propriu-zis iar agregatul
de răcire poate funcţiona şi fără el. În cazul în care ecranul tactil devine nefuncţional, nu vor fi
necesare comenzi pentru continuarea operării unităţii. Controlerul unităţii poate fi utilizat penru a
vizualiza date opţionale şi pentru a modifica valori de referinţă, dacă este necesar.

Funcţionarea agregatului de răcire fără controlerul unităţii
Ecranul tactil primeşte majoritatea datelor sale operaţionale de la controlerul unităţii şi, dacă
acesta din urmă nu este funcţional, de pe ecran vor lipsi numeroase date. Controlul coloanei
privind ventilatoarele şi/sau supapa de derivaţie va fi dezactivat iar funcţionarea coloanei va fi
întreruptă şi va necesita intervenţie manuală pentru continuarea funcţionării.
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