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1 WPROWADZENIE

1.1 Wstęp
Kilka informacji dotyczących korzystania z niniejszej instrukcji.
Celem niniejszej instrukcji jest dostarczenie wszystkich informacji, niezbędnych do obsługi kontrolera wraz z jego 
oprogramowaniem, w jednostkach przedstawionych na okładce.
W instrukcji nie zostały podane informacje dotyczące instalacji jednostek i ich weryfikacji oraz kontroli przed pierwszym 
uruchomieniem.
Z góry dziękujemy wszystkim osobom, które zechcą zasygnalizować błędy, pominięcia, sekcje, które wymagają 
dalszych wyjaśnień lub funkcjonowanie, które nie zostało włączone do niniejszej instrukcji.

1.1.1 Funkcje sterownika c.pCO
Oprogramowanie sterownika elektronicznego z mikroprocesorem serii c.pCO, zostało zaprojektowane do zarządzania 
jednostkami Rooftop.
Przewidują one możliwość, dzięki odpowiedniej konfiguracji, zarządzania szeroką gamą jednostki ze specjalnymi 
funkcjami.
Przez zarządzanie jednostkami Rooftop rozumie się kontrolę funkcjonowania w bezpiecznych warunkach, części 
składowych, podczas różnych, przewidzianych etapów pracy.
Do rodziny sterowników elektronicznych z mikroprocesorem c.pCO, należą moduły o różnej wielkości, co pozwala, 
dzięki elastyczności oprogramowania, na optymalizację zastosowania, poprzez użycie dla każdej aplikacji modułów 
z odpowiednią liczbą wejść i wyjść.
Karta Ic.pCO podłączona jest do różnych modułów i komunikuje z nimi przy pomocy field bus o dużej prędkości i 
niezawodności.
Interfejs użytkownika sterownika to kolorowy wyświetlacz dotykowy 4,3".
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2 SZYBKIE INSTRUKCJE

2.1 Główne funkcje
Poniżej podane są wskazania niezbędne do interwencji na kontroli, w odniesieniu do głównych funkcji jednostki.

2.2 Włączenie/wyłączenie jednostki

2.2.1 Włączanie i wyłączanie jednostki z wyświetlacza
W głównym oknie, przy pomocy ikony „ON/OFF”, ustawić się na oknie uruchamiania i zatrzymywania jednostki.

W górnej części okna podany jest stan jednostki, w części centralnej obecna jest ikona „ON/OFF”.
Dotkniecie ikony modyfikuje stan jednostki z „pracującej” na „wyłączoną” i na odwrót.

2.2.2 Włączanie i wyłączanie jednostki z pozwolenia zewnętrznego
Aby móc włączyć i wyłączyć jednostkę ze zdalnego pozwolenia, należy upewnić się, że funkcja ta jest aktywna.
W celu włączenia jednostki, konieczne jest zamknięcie pozwolenia zewnętrznego. Dla wyłączenia, konieczne jest 
jego otwarcie.
Pozwolenie zewnętrzne zostaje podłączone do zacisków "1" i "56", obecnych na listwie zaciskowej.
Aby móc włączyć i wyłączyć jednostkę ze zdalnego pozwolenia, należy upewnić się, że funkcja ta jest aktywna.
W celu włączenia jednostki, konieczne jest zamknięcie pozwolenia zewnętrznego. Dla wyłączenia, konieczne jest 
jego otwarcie.
Pozwolenie zewnętrzne zostaje podłączone do zacisków "1" i "2", obecnych na listwie zaciskowej.

Pozwolenie zewnętrzne musi być stykiem neutralnym.

2.2.3 Włączanie i wyłączanie jednostki z BMS
Aby móc włączyć i wyłączyć jednostkę z BMS, należy upewnić się, że funkcja ta jest aktywna.
Zobacz odpowiedni dokument zarządzania BMS
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2.3 Zmiana nastawy

2.3.1 Zmiana nastawy z wyświetlacza
W menu głównym nacisnąć "Nastawa", aby przejść do ekranu, na którym znajdują się funkcje do zarządzania 
wartościami zadanymi.

W pod menu „Nastawa” wybrać funkcję, której nastawę chce się zmienić.
Ewentualnie przewinąć parametry do momentu pojawienia się parametru nastawy.
Wybrać parametr nastawy w celu aktywacji klawiatury.
Ustawić nową wartość i potwierdzić zielonym symbolem parafki.
W jednostkach, które przewidują zmianę trybu pracy, występują wartości zadane chłodzenia "ST7" i wartości zadane 
ogrzewania "STH7".
Istotne jest, aby wartość zadana chłodzenia "ST7" była wyższa niż wartość zadana ogrzewania "STH7".

2.3.2 Zmiana nastawy z BMS
Aby móc zmienić nastawę z BMS, należy upewnić się, że funkcja ta jest aktywna.
Zobacz odpowiedni dokument zarządzania BMS

2.4 Zmiana języka
W głównym menu, nacisnąć na "Języki", aby przejść do ekranów pokazujących dostępne języki.

Jeśli wymagany język nie jest obecny na ekranie, można go wyszukać za pomocą strzałek.
Wybór aktywuje wybrany język
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2.5 Zmiana daty i godziny
Przewijać główne menu w dół, aż znajdziesz grupę "Konfiguracje" i zaznaczyć ją.

W "Konfiguracjach" wybrać "Datę i godzinę", żeby wejść na ekran w celu zmiany ustawień

Wybierając ikonę pisania w prawym dolnym rogu wchodzi się do ekranu modyfikacji.

Zaznaczenie poszczególnych wartości w zielonym kolorze, aktywuje wirtualną klawiaturę, za pomocą której można 
ustawić nowe wartości. Po ustawieniu wartość musi zostać potwierdzona za pomocą znaku wyboru.
Po zmianie wartości, ustawienia należy zapisać za pomocą ikony zapisu w prawym dolnym rogu.
Za pomocą strzałki w lewo można powrócić do poprzedniej maski bez zapisywania wprowadzonych zmian.

2.6 Ustawienie pasm godzinowych
Ustawienie pasm godzinowych wymaga dostępu za pomocą hasła.
Przewijać główne menu w dół, aż znajdziesz grupę "Parametry" i zaznaczyć ją.
Przewijać menu "Parametry" w dół, aż znajdziesz grupę "ES Energy saving".

Zaznaczając "ES Energy saving" uzyskuje się dostęp do grupy parametrów służących do ustawiania pasm 
godzinowych.
Odnośnie logiki ustawienia parametrów odsyła się do właściwego rozdziału.
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3 GRAFIKA NA WYŚWIETLACZU.
Szczególna uwaga została poświęcona na etapie rozwoju oprogramowania intuicyjnego użytkowania interfejsu 
użytkownika.

3.1 Symbole graficzne
Stosowanie wyświetlacza „touch” umożliwia nawigowanie w interfejsie.
Zostały zastosowane niektóre ikony intuicyjne takie jak klawisze do łatwego przechodzenia pomiędzy oknami i 
różnymi rodzajami menu.
Inne proste symbole są stosowane do wskazania organów i aktywnych funkcji.
Ikony stosowane jako klawisze i symbole obecne w różnych oknach interfejsu zostały przedstawione poniżej.

3.1.1 Ikony i symbole
Na wyświetlaczu „touch” ikony są stosowane jako klawisze fizyczne, aby przechodzić pomiędzy menu i wewnątrz 
okien. Obecne ikony są następujące:

  "Home" ta ikona umożliwia powrót na główny ekran. Klawiszami ze strzałkami można przemieszczać się w 
aktualnym loopie;

  "Info" Ta ikona umożliwia  przejście do okien, które zawierają informacje dotyczące oprogramowania lub 
jednostki. Klawiszami ze strzałkami można przemieszczać się w aktualnym loopie;

  "On/Off" ta ikona umożliwia przejście do okna, aby uruchomić lub zatrzymać jednostkę z pomocą interfejsu 
użytkownika;

  "Zimno/Ciepło" ikona ta umożliwia dostęp do maski umożliwiającej zmianę trybu chłodzenia/ogrzewania za 
pomocą interfejsu użytkownika;

  "Menù" z głównego okna wciskając tę ikonę przechodzimy do okna „Menu”. Z każdego innego okna, wciskając 
tę ikonę powracamy o jeden poziom;

  „Żądanie” ta ikona umożliwia dostęp do okien, które zawierają różne żądania instalacji. Klawiszami ze 
strzałkami można przemieszczać się w aktualnym loopie;

  "Przepustnice" ikona ta umożliwia dostęp do maski, która informuje o stanie pracy przepustnic. Klawiszami 
ze strzałkami można przemieszczać się w aktualnym loopie;

  „Ekran synoptyczny” ta ikona umożliwia dostęp do okna, które zawiera ogólny schemat obiegu jednostki; 
Dotykając komponenty obiegu uzyskujemy dostęp do informacji i do parametrów, które go dotyczą.

  Dotknięcie tej ikony umożliwia przejście do menu alarmów. Na ikonie czerwonego koloru, przynajmniej jeden 
alarm jest aktywny; jeżeli jest szary to żaden alarm nie jest aktywny.

  Dotknięcie tej ikony umożliwia załączenie lub odłączenie funkcji, której dotyczy.

  Dotknięcie tej ikony umożliwia przemieszczenie się w lewą stronę, wewnątrz tego samego loop okna.

  Dotknięcie tej ikony umożliwia przemieszczenie się w prawą stronę, wewnątrz tego samego loop okna.
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  ta ikona pojawia się na ekranie „login” po uprzednim wpisaniu „password”.Dotyk tej ikony potwierdza 
wprowadzenie „ikony”.

  ta ikona pojawia się na ekranie „login” po uprzednim wprowadzeniu poprawnych danych identyfikacyjnych.
Dotyk tej ikony umożliwia powrót do „loop” wcześniejszego menu utrzymując dostęp do aktywnych danych 
identyfikacyjnych.
Niektóre symbole umożliwiają łatwe zrozumienie funkcji znajdujących się w jednostce i ich stan. Symbole są 
następujące:

  ten symbol, obecny we wszystkich jednostkach, wskazuje funkcje wentylacji. Kiedy jest szary oznacza, że 
wentylacja nie funkcjonuje natomiast, kiedy jest kolorowy oznacza, że funkcjonuje.

  ten symbol wskazuje funkcje schładzania. Kiedy jest szary oznacza, że schładzanie nie funkcjonuje natomiast, 
kiedy jest kolorowy oznacza, że funkcjonuje.

  ten symbol wskazuje funkcje nawilżania. Kiedy jest szary oznacza, że nawilżanie nie funkcjonuje natomiast, 
kiedy jest kolorowy oznacza, że funkcjonuje.

  ten symbol wskazuje funkcje zmniejszania wilgoci. Kiedy jest szary oznacza, że zmniejszanie wilgoci nie 
funkcjonuje natomiast, kiedy jest kolorowy oznacza, że funkcjonuje.

  Ten symbol wskazuje aktywny dostęp po uprzednim dokonaniu „login” z chronionymi parametrami. W celu 
uzyskania dostępu do niektórych parametrów należy wpisać hasło w zależności od profilu, do którego chcemy 
uzyskać dostęp.

  ten symbol wskazuje połączenie z kluczem USB. Symbol pojawia się, kiedy trwa przesyłanie danych.

  ten symbol oznacza, że urządzenie pracuje w trybie ogrzewania. Symbol ten jest wspólny zarówno dla 
głównego źródła jak i pomocniczego. Jeśli symbol jest pomarańczowy, to znaczy, że główne źródło pracuje. Jeśli 
symbol jest żółty, to znaczy, że źródło pomocnicze pracuje. Jeżeli symbole są szare oznacza to, że źródła nie działają.

  ten symbol oznacza, że całkowita wymiana powietrza jest aktywna.ten symbol oznacza, że wymiana powietrza 
jest aktywna w 100%.

  ten symbol oznacza, że całkowita recyrkulacja powietrza jest aktywna.ten symbol oznacza, że recyrkulacja 
powietrza jest aktywna w 100%.
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4 OKNA
Z pomocą interfejsu użytkownika można uzyskać dostęp do wszystkich informacji i ustawień parametrów związanych 
z funkcjonowaniem jednostki. W podręczniku opisano w jaki sposób uzyskać dostęp do informacji i parametrów 
służących do regulacji różnorodnych funkcji.

4.1 Drzewo okien
Z pomocą interfejsu użytkownika można uzyskać dostęp do wszystkich informacji i ustawień parametrów związanych 
z funkcjonowaniem jednostki. W podręczniku opisano w jaki sposób uzyskać dostęp do informacji i parametrów 
służących do regulacji różnorodnych funkcji.
Zgodnie z opisem ikon, z okna głównego można przejść bezpośrednio do informacji i najważniejszych funkcji. 
Większość parametrów i ustawień znajduje się w oknach podzielonych na główne menu i różne podmenu.
Drzewo masek można znaleźć w podręczniku oprogramowania.
Aby nawigować i orientować się bezproblemowo pomiędzy oknami interfejsu użytkownika, poniżej podamy schemat 
drzewa okien.

- Zadana
 * Jednostka
 * Wentylacja
 * Zasuwa
 * Ogrzewanie dodatkowe
- Sondy
- I/O
 * Wejścia uniwersalne
 * Wejścia cyfrowe
    * Kierowca 1
 * Wyjść analogowych
 * Wyjścia cyfrowe
- Język
 * Angielski
 * Włoski
 * Szwedzki
 * Niemiecki
 * Francuski
 * Hiszpański
 * Polski
- Historia alarmów
- Wykresy
- Login
- Konfiguracja
 * Data godzina
 * Podświetlenie
 * Network
 * Terminal użytkownika
 * Led
 * Font
- Parametry
 * ST - Chłodzenie mechaniczne
 * STH - tylko tryb grzania
 * SP - Setup
 * FA - Wentylacja nawiewna
 * RFA - Powròt wentylacji
 * PAL - Alarmy
 * CF - Konfiguracja
 * CO  - Sprężarki
 * ET - Elektroniczny zawór termostatyczny
 * PID - Parametry PID
 * UN - Rozładunek
 * DF - Rozmraźać
 * HU - Względnej
 * PD - Odpompowania
 * SD - Dynamiczna wartość zadana
 * DA - Zasuwa
 * EFA - Wentylacja  zewnętrzna
 * CA - Regulacja sondy
 * RA - Pełna skala sondy przetwornika
 * ENV - Koperta
- Zarządzania plikami
 * Zapisywanie timelog.txt
 * Ładowanie .conf
 * Zapisywanie actual.txt
- Konserwacja
- Wsparcie
- pGD1 Emulator
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4.1.1 Menu okien
Na oknie głównym, wcisnąć ikonę „Menu”, aby uzyskać dostęp do głównego menu.
W głównym menu można się przemieszczać z pomocą ikon ze strzałkami, aby przeglądać poziomy menu.
Dostęp do menu niższego poziomu jest uzależniony od posiadanych danych identyfikacyjnych. Dla niektórych dostęp 
jest wolny, dla innych konieczne jest zalogowanie się przez profil akredytacyjny.
Aby uzyskać dostęp do różnych menu należy nacisnąć na kolorowy obszar, który zawiera opis.
Korzystanie z tekstów objaśniających znaczenie wartości i parametrów w oknach ułatwia zrozumienie i użytkowanie 
maszyny.



Tłumaczenie z oryginalnych instrukcji

Packaged Rooftop

13

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania modyfikacji do projektu bez uprzedzenia

UATYA
4P645203-1

4.2 Poruszanie się pomiędzy menu
Korzystanie z drzewa okien pomaga w nawigacji pomiędzy menu.
Niektóre pozostałe sugestie ułatwiają korzystanie z ikon stosowanych jako klawisze do poruszania się pomiędzy 
oknami.
Jako punkt odniesienia należy przyjąć główne okno.

W celu interpretacji i stosowania ikon jako klawiszy należy zapoznać się z rozdziałem „Konwencje 
graficzne”.

W głównym oknie, poza ikoną „On/Off” mamy ikony „Info”, „Żądanie” i „Ekran synoptyczny”, które umożliwiają 
bezpośredni dostęp do „loop” informacji, ikona „Menu” umożliwia uzyskanie dostępu do głównego menu wskazanego 
na drzewie okien.
Ikony „strzałki” służą do przeglądania okien na tym samym poziomie natomiast naciskając ikonę „Menu” wracamy 
do wyższego poziomu.
W oknach parametrów znajdują się parametry, które można modyfikować białym tekstem i te, które wyświetlają tekst 
w kolorze błękitnym.
Naciśnięcie na białe parametry powoduje aktywacje ekranu przeznaczonego do wprowadzania zmian. Symbol 
„parafki” potwierdza ustawione dane natomiast symbol „x” usuwa go przywracając wcześniejsze ustawione dane.
W parametrach odnoszących się do załączania, aktywacji/dezaktywacji wystarczy przesunąć biały okrąg. Z boku 
znajduje się potwierdzenie statusu.
W celu ułatwienia konsultacji parametrów i odnotowanych wartości obecnych w ramach loop okna, pogrupowano je 
zgodnie z funkcjami.

4.2.1 Info
Ikoną „Info” na głównym oknie uzyskujemy dostęp do loop okien zawierających informacje dotyczące danej jednostki.

4.2.2 Żądanie
Ikoną „Żądanie” na głównym oknie uzyskujemy dostęp do loop okien zawierających stan żądania funkcji aktywnych 
w jednostce.
W różnych oknach żądań znajdują się odnośne punkty ustawcze.
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4.2.3 Ekran synoptyczny
Z pomocą ikony „Ekran synoptyczny” uzyskujemy dostęp do odnośnego menu.
Ekran synoptyczny umożliwia uzyskanie ogólnego widoku stanu funkcjonowania i głównych parametrów.
Okna różnią się w zależności od właściwości każdej z jednostek.

Ikony „Info” obecne w oknach umożliwiają dostęp do informacji i parametrów danego komponentu.
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4.2.4 Logowanie
Należy się zalogować z przyznanym profilem, aby uzyskać dostęp do zarezerwowanych menu i modyfikować 
odnośne parametry.
W celu zalogowania należy:

 - wybrać poziom dostępu przewidziany zgodnie z dostępnymi danymi identyfikacyjnymi;
 - klikając pole „hasło” należy wpisać wartość odpowiednią dla własnego poziomu dostępu i potwierdzić symbolem 

parafki;
 - Potwierdzić hasło zieloną ikoną ze strzałką w dolnej prawej części.

„Hasło” użytkownika to „100”
„Hasło” usługi to „4321”
Jeżeli ustawione „hasło” jest poprawne, kłódka zniknie i pojawi się symbol dostępu do własnego poziomu.
Aby wrócić do głównego menu należy stosować ikonę z zieloną strzałką na dolnej lewej stronie.

Ikona z człowiekiem ze strzałką po lewej stronie umożliwia wyjście z poziomu dostępu.

Do czasu, kiedy dostęp jest aktywny, odnośny symbol będzie obecny u góry po prawej stronie na wszystkich oknach 
z wyjątkiem okna głównego.
Wyjście z logowania odbywa się automatycznie po okresie braku działania na wyświetlaczu.



Tłumaczenie z oryginalnych instrukcji

Packaged Rooftop

16

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania modyfikacji do projektu bez uprzedzenia

UATYA
4P645203-1

5 FUNKCJE OPROGRAMOWANIA

5.1 Wprowadzenie
Dla zarządzania jednostkami, w sterowniku zostało zainstalowane odpowiednie oprogramowanie.
Oprogramowanie składa się z grupy funkcji poświęconych warunkom, w których pracować będą jednostki.
W kolejnych rozdziałach opisane są wszystkie funkcje zarządzane przez oprogramowanie, od tych wspólnych dla 
wszystkich jednostek, do tych poświęconych specyficznym wersjom lub modelom.

Niektóre z opisanych funkcji mogą być dostępne tylko dla niektórych wersji lub rozmiarów lub w 
zależności od wybranych akcesoriów.

W opisie różnych funkcji uznano, że znajomość funkcjonowania jednostek i odnośnych obiegów hydraulicznych i 
chłodzących jest znana dla użytkowników. Wszystkie przytoczone opisy, ustawienia i parametry dotyczą jednostki 
zainstalowanej poprawnie zgodnie z założeniami przewidzianymi w odnośnej dokumentacji.
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5.2 Zarządzanie nastawą
Nastawa regulacji zależy głównie od parametrów "ST1" i "STH1".
Poniżej podane zostały parametry minimalnej i maksymalnej dopuszczalnej nastawy.

Parametr Min Max UM Opis
ST1 ST2 ST3 °C Chłodzenie mechaniczne - Nastawa temperatury

STH1 STH2 STH3 °C Ogrzewanie mechaniczne / Ogrzewanie pomocnicze w trybie 
roboczym zimy - Nastawa temperatury

Istnieją funkcje dodatkowe, które pozwalają na modyfikację (zsumowanie lub odjęcie) offset z wartości nastawy.

Wszelkie automatyczne zmiany wartości zadanej nadal będą się mieścić w odpowiednich granicach.

Za pomocą parametru "SD2" można zdecydować, w jakim trybie aktywna jest zmiana wartości 
zadanej. Fabrycznie włączona funkcja jest jedyną dostępną.

5.2.1 Dynamiczna nastawa
Dynamiczna nastawa jest funkcją aktywowaną przez producenta.
Poniżej podane zostały parametry odniesienia w zarządzaniu dynamicznej nastawy.

Parametr Min Max UM Opis
ST1 ST2 ST3 °C Chłodzenie mechaniczne - Nastawa temperatury

STH1 STH2 STH3 °C Ogrzewanie mechaniczne / Ogrzewanie pomocnicze w trybie 
roboczym zimy - Nastawa temperatury

SD2 0 2 - Stany jednostki, w której jest aktywna

SD10 0.0 55.0 °C Chłodzenie mechaniczne - Temperatura powietrza na zewnątrz - Próg 
aktywacji kompensacji

SD20 0.0 55.0 °C Ogrzewanie mechaniczne - Temperatura powietrza na zewnątrz - 
Próg aktywacji kompensacji
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5.2.2 Dynamiczna nastawa z sondy powietrza zewnętrznego w trybie chłodzenia
Wartość zadana ustawiona w wartości parametru "ST1" jest "kompensowana" w odniesieniu do temperatury 
powietrza zewnętrznego.
Zaangażowane parametry podane są w tabeli.

Wartości parametrów są przykładowe. W specjalnych przypadkach mogą być ustawione inne 
wartości.

Parametr Wartość UM Opis
ST1 27.0 °C Chłodzenie mechaniczne - Nastawa temperatury
SD2 1 - Stany jednostki, w której jest aktywna

SD10 25.0 °C Chłodzenie mechaniczne - Temperatura powietrza na zewnątrz - Próg 
aktywacji kompensacji

Poniżej przedstawiony jest wykres graficzny.

Text °C

SD12 > 0

ST1

ST1 - SD12

SD11

SD10

SD12 < 0

ST1 + SD12

Rys. 1 Zmiana nastawy przy zmianie temperatury powietrza w chłodzeniu

Gdzie “Text” jest wartością temperatury powietrza zewnętrznego.
Przy aktywnej funkcji nastawa, z jaką regulator będzie zarządzał temperaturą powietrza w trybie chłodzenia, będzie 
następująca:

 - jeżeli temperatura powietrza zewnętrznego jest niższa niż wartość ustawiona w parametrze "SD10", wartością 
zadaną regulacji będzie wartość ustawiona w parametrze "ST1";

 - jeżeli temperatura powietrza zewnętrznego jest wyższa od wartości ustawionej w parametrze "SD10" powiększonej 
o wartość ustawioną w parametrze "SD11", to wartość zadana regulacji będzie podana jako suma wartości 
ustawionych w parametrach "ST1" i "SD12",

 - jeżeli temperatura powietrza zewnętrznego znajduje się pomiędzy wartościami parametru "SD10" a sumą 
wartości parametrów "SD10" i "SD11", wartość zadana regulacji będzie się zmieniać proporcjonalnie pomiędzy 
wartością ustawioną w parametrze "ST1" a sumą wartości ustawionych w parametrach "ST1" i "SD12".

Parametr "SD12" może przyjmować wartości dodatnie lub ujemne. W przypadku wartości ujemnych, 
parametr "SD12" musi zostać odjęty od wartości parametru "ST1".



Tłumaczenie z oryginalnych instrukcji

Packaged Rooftop

19

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania modyfikacji do projektu bez uprzedzenia

UATYA
4P645203-1

5.2.3 Dynamiczna nastawa z sondy powietrza zewnętrznego w trybie ogrzewania
Wartość zadana ustawiona w wartości parametru "STH1" jest "kompensowana" w odniesieniu do temperatury 
powietrza zewnętrznego.
Zaangażowane parametry podane są w tabeli.

Wartości parametrów są przykładowe. W specjalnych przypadkach mogą być ustawione inne 
wartości.

Parametr Wartość UM Opis
STH1 40 °C Ogrzewanie mechaniczne / Ogrzewanie pomocnicze w trybie roboczym zimy - 

Nastawa temperatury

SD20 15.0 °C Ogrzewanie mechaniczne - Temperatura powietrza na zewnątrz - Próg 
aktywacji kompensacji

SD21 10.0 °C Ogrzewanie mechaniczne - Temperatura powietrza na zewnątrz - Dyferencjał 
aktywacji

SD22 5.0 °C Ogrzewanie mechaniczne - Temperatura powietrza na zewnątrz - Maksymalny 
wzrost / spadek nastawy

Poniżej przedstawiony jest wykres graficzny.

Text °C

SD22 > 0

STH1

STH1 - SD22

SD21

SD20

SD22 < 0

STH1 + SD22

Rys. 2 Zmiana nastawy przy zmianie temperatury powietrza w ogrzewaniu

Gdzie “Text” jest wartością temperatury powietrza zewnętrznego.
Przy aktywnej funkcji nastawa, z jaką regulator będzie zarządzał temperaturą powietrza w trybie ogrzewania, będzie 
następująca:

 - jeżeli temperatura powietrza zewnętrznego jest wyższa niż wartość ustawiona w parametrze "SD20", wartością 
zadaną regulacji będzie wartość ustawiona w parametrze "STH1";

 - jeżeli temperatura powietrza zewnętrznego jest niższa od wartości ustawionej w parametrze "SD20" pomniejszonej 
o wartość ustawioną w parametrze "SD21", to wartość zadana regulacji będzie podana jako suma wartości 
ustawionych w parametrach "STH1" i "SD22",

 - jeżeli temperatura powietrza zewnętrznego znajduje się pomiędzy wartościami parametru "SD20" a różnicą 
wartości parametrów "SD20" i "SD21", wartość zadana regulacji będzie się zmieniać proporcjonalnie pomiędzy 
wartością ustawioną w parametrze "STH1" a sumą wartości ustawionych w parametrach "STH1" i "SD22".

Parametr "SD22" może przyjmować wartości dodatnie lub ujemne. W przypadku wartości ujemnych, 
parametr "SD22" musi zostać odjęty od wartości parametru "STH1".
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5.3 Kontrola temperatury
Urządzenia schładzające i podgrzewające są sterowane w zależności od wartości temperatury mierzonej odpowiednią 
sondą. 
Pasek proporcjonalny określa pole regulacji klimatyzatora i może przybrać niezależne wartości w  trybie ogrzewania 
i chłodzenia.
Martwa strefa określa pole zakazu dla urządzeń w pobliżu punktu nastawczego (jego zastosowanie odpowiada 
wymogom związanym z unikaniem
Na poniższym wykresie przedstawiono zachowanie urządzeń podgrzewających i chłodzących.

STH6STH4

100

0

%

STH1

SdR °C

STH5 ST5 ST6 ST4

ST1

Rys. 3 Widok graficzny urządzeń do kontroli temperatury

Parametr Min Max UM Opis
ST1 ST2 ST3 °C Chłodzenie mechaniczne - Nastawa temperatury

ST4 0.0 25.0 °C Chłodzenie mechaniczne - Kontrola proporcjonalna - Dyferencjał 
aktywacji

ST5 0.0 25.0 °C Chłodzenie mechaniczne - Kontrola proporcjonalna - Strefa neutralna 
aktywacji

ST6 0.0 25.0 °C Chłodzenie mechaniczne - Kontrola proporcjonalna - Offset
ST9 0 7 - Sonda regulacji
ST11 0 2 - Typ kontroli temperatury
PID70 0 10000 - Chłodzenie mechaniczne - Kp
PID71 0 10000 - Chłodzenie mechaniczne - Ki
PID72 0 10000 - Chłodzenie mechaniczne - Kd
PID76 0.0 25.0 °C Chłodzenie mechaniczne - Strefa nieczułości
PID78 0 2 - Chłodzenie mechaniczne - Pozycja strefy nieczułości

STH1 10.0 35.0 °C Ogrzewanie mechaniczne / Ogrzewanie pomocnicze w trybie 
roboczym zimy - Nastawa temperatury

STH4 0.0 25.0 °C Ogrzewanie mechaniczne - Proporcjonalne - Dyferencjał aktywacji

STH5 0.0 25.0 °C Ogrzewanie mechaniczne - Proporcjonalne - Strefa neutralna 
aktywacji

STH6 0.0 25.0 °C Ogrzewanie mechaniczne - Proporcjonalne - Offset
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W zależności od ustawionej wartości w parametrze "ST9” sonda regulująca jest:
 - 0 - Sonda temperatury przesyłu powietrza;
 - 1 - Sonda temperatury powietrza powrotnego;

W zależności od ustawionej wartości w parametrze "ST11” typ regulacji temperatury może być:
 - 0 - Proporcjonalny;
 - 1 = "Kaskada";
 - 2 = PID.

5.3.1 Schładzanie termoregulacji
Termoregulacja jednostki jest uzależniona od parametru „ST9”, który określa sondę odniesienia dla temperatury 
ustawionej w nastawie (parametr "ST1") oraz parametru ST11, który określa rodzaj regulacji.
Z pomocą proporcjonalnej regulacji sterownik aktywuje dostępne zasoby wraz ze wzrostem wartości odczytanej 
przez odnośną sondę w stosunku do wartości ustawionej jako nastawa.
Z regulacją "Cascade" sterownik uaktywnia zasoby zachowując kontrolę temperatury przesyłu powietrza.
Regulując PID sterownik aktywuje dostępne zasoby wraz ze wzrostem zapotrzebowania. Sterownik kalkuluje żądanie 
sprawdzając wartość odczytaną przez odnośną sondę w stosunku do wartości ustawionej jako nastawa i jej zmiany 
w czasie, stosując parametry ustawione w PID.
Kontrola temperatury proporcjonalnej
Z parametrem "ST11" ustawionym na "0" uaktywnia się kontrolę proporcjonalną.
Parametry dotyczące kontroli proporcjonalnej temperatury przedstawione są w tabeli.

Wartości parametrów są przykładowe. W specjalnych przypadkach mogą być ustawione inne 
wartości.

Parametr Wartość UM Opis
ST1 24.0 °C Nastawa temperatury

ST4 2.0 °C Kontrola proporcjonalna - Chłodzenie - Wyłącznik prądowo - różnicowy 
aktywacji

ST5 0.1 °C Kontrola proporcjonalna - Chłodzenie - Strefa neutralna aktywacji
ST6 0.1 °C Kontrola proporcjonalna - Chłodzenie - Offset

Poniżej przedstawiony jest wykres graficzny.

ST5 ST6 ST4

100

0

%

ST1

SdR  °C

Rys. 4 Przedstawienie graficzne żądania chłodzenia

Poza odniesieniami zamieszczonymi w tabeli, skróty wykresu są następujące:
 - SdR = odnośna sonda;
 - % = wartość procentowa żądania.
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Kontrola temperatury "Kaskada”
Z parametrem "ST11" ustawionym na "1" uaktywnia się kontrolę “Kaskada”.
Funkcja ta zaspokaja zapotrzebowanie instalacji przy jednoczesnym utrzymaniu temperatury powietrza nawiewanego 
w granicach wartości komfortowych.
Odbywa się to poprzez obliczenie wirtualnej nastawy pochodzącej od nastawy skorygowanej o wartość temperatury 
powietrza powrotnego.
Nastawa jest korygowana dynamicznie wraz ze zmianą temperatury powietrza powrotnego.
Parametry dotyczące kontroli Kaskady temperatury przedstawione są w tabeli.

Wartości parametrów są przykładowe. W specjalnych przypadkach mogą być ustawione inne 
wartości.

Parametr Wartość UM Opis
ST42 24.0 °C Kontrola Kaskady - Nastawa jednostki
ST43 0.5 °C Chłodzenie mechaniczne - Kontrola Kaskady - Offset zmiany trybu
ST44 4.0 °C Chłodzenie mechaniczne - Kontrola Kaskady - Dyferencjał roboczy
ST45 15.0 °C Chłodzenie mechaniczne - Kontrola Kaskady - Minimalna nastawa przesyłu

Poniżej znajduje się graficzne przedstawienie ustawienia.

Spd °C

ST45

ST43 Tra °CST44

ST42

ST42

AOC

Rys. 5 Zmiana wartości zadanej przepływu przy regulacji "Kaskady" w trybie chłodzenia

Poza odniesieniami zamieszczonymi w tabeli, skróty wykresu są następujące:
 - Spd = nastawa przesyłu powietrza;
 - Tra = Temperatura powrotu powietrza;
 - AOC = automatyczna zmiana funkcjonowania.
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5.3.2 Termoregulacja ogrzewania
Termoregulacja w trybie ogrzewania jednostki jest uzależniona od parametru „ST9”, który określa sondę odniesienia 
dla temperatury ustawionej w nastawie (parametr "STH1") oraz parametru „ST11”, który określa rodzaj regulacji.
Z pomocą proporcjonalnej regulacji sterownik aktywuje dostępne zasoby wraz ze spadkiem wartości odczytanej 
przez odnośną sondę w stosunku do wartości ustawionej jako nastawa.
Z regulacją "Kaskady" sterownik uaktywnia zasoby zachowując kontrolę temperatury przesyłu powietrza.
Regulując PID sterownik aktywuje dostępne zasoby wraz ze wzrostem zapotrzebowania. Sterownik kalkuluje żądanie 
sprawdzając wartość odczytaną przez odnośną sondę w stosunku do wartości ustawionej jako nastawa i jej zmiany 
w czasie, stosując parametry ustawione w PID.
Kontrola temperatury proporcjonalnej
Z parametrem "ST11" ustawionym na "0" uaktywnia się kontrolę proporcjonalną.
Zaangażowane parametry podane są w tabeli.

Wartości parametrów są przykładowe. W specjalnych przypadkach mogą być ustawione inne 
wartości.

Parametr Wartość UM Opis
STH1 20.0 °C Ogrzewanie mechaniczne / Ogrzewanie pomocnicze w trybie roboczym zimy - 

Nastawa temperatury
STH4 2.0 °C Ogrzewanie mechaniczne - Proporcjonalne - Dyferencjał aktywacji
STH5 0.0 °C Ogrzewanie mechaniczne - Proporcjonalne - Strefa neutralna aktywacji
STH6 0.0 °C Ogrzewanie mechaniczne - Proporcjonalne - Offset

Poniżej przedstawiony jest wykres graficzny.

STH5STH6STH4
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%

STH1

SdR  °C

Rys. 6 Graficzne przedstawienie stopniowego zapotrzebowania na ciepło

Poza odniesieniami zamieszczonymi w tabeli, skróty wykresu są następujące:
 - SdR = odnośna sonda;
 - % = wartość procentowa żądania.
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Kontrola temperatury z Kaskadą
Z parametrem "ST11" ustawionym na "1" uaktywnia się kontrolę “Kaskada”.
Funkcja ta zaspokaja zapotrzebowanie instalacji przy jednoczesnym utrzymaniu temperatury powietrza nawiewanego 
w granicach wartości komfortowych.
Odbywa się to poprzez obliczenie wirtualnej nastawy pochodzącej od nastawy skorygowanej o wartość temperatury 
powietrza powrotnego.
Nastawa jest korygowana dynamicznie wraz ze zmianą temperatury powietrza powrotnego.
Parametry dotyczące kontroli Kaskady temperatury przedstawione są w tabeli.

Wartości parametrów są przykładowe. W specjalnych przypadkach mogą być ustawione inne 
wartości.

Parametr Wartość UM Opis
ST42 24.0 °C Kontrola Kaskady - Nastawa jednostki
STH46 0.5 °C Ogrzewanie mechaniczne - Kontrola Kaskady - Offset zmiany trybu
STH47 4.0 °C Ogrzewanie mechaniczne - Kontrola Kaskady - Dyferencjał roboczy
STH49 30.0 °C Ogrzewanie mechaniczne - Kontrola Kaskady - Maksymalna nastawa przesyłu

Poniżej znajduje się graficzne przedstawienie ustawienia.

Spd °C

STH49

STH46 Tra °CSTH47

ST42

ST42

AOCRys. 7 Zmiana wartości zadanej przepływu przy regulacji "Kaskady" w trybie ogrzewania

Poza odniesieniami zamieszczonymi w tabeli, skróty wykresu są następujące:
 - Spd = nastawa przesyłu powietrza;
 - Tra = Temperatura powrotu powietrza;
 - AOC = automatyczna zmiana funkcjonowania.

Jeżeli temperatura powietrza powrotnego jest mniejsza niż różnica wartości ustawionych w parametrach "ST42"- 
"STH436, to wartość zadana dla przesyłu powietrza stopniowo zwiększa się od wartości parametru "ST42" do 
wartości parametru "STH49", w ramach dyferencjału ustawionego w parametrze "STH47".
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5.3.3 Dezaktywacja ogrzewania w zależności od temperatury powietrza zewnętrznego.
Wartość temperatury powietrza zewnętrznego jest używana do wyłączenia źródeł ogrzewania jednostki. Dezaktywacja 
jest dla wysokiej i niskiej temperatury.
Zaangażowane parametry podane są w tabeli.

Wartości parametrów są przykładowe. W specjalnych przypadkach mogą być ustawione inne 
wartości.

Parametr Wartość UM Opis
STH14 -20.0 °C Ogrzewanie mechaniczne - Próg dezaktywacji z powodu niskiej temperatury 

powietrza na zewnątrz

STH15 30.0 °C Ogrzewanie mechaniczne - Próg dezaktywacji z powodu wysokiej temperatury 
powietrza na zewnątrz

STH123 -30.0 °C Ogrzewanie pomocnicze - Próg dezaktywacji z powodu niskiej temperatury 
powietrza na zewnątrz

STH124 50.0 °C Ogrzewanie pomocnicze - Próg dezaktywacji z powodu wysokiej temperatury 
powietrza na zewnątrz

Ogrzewanie uzyskane za pomocą obiegu chłodniczego jest wyłączane przy:
 - niskiej temperaturze powietrza zewnętrznego, jeśli spadnie poniżej wartości ustawionej w parametrze 

"STH14"; reaktywacja następuje, gdy temperatura powróci powyżej wartości ustawionej w parametrze "STH14" 
powiększonej o + 1°C;

 - wysokiej temperaturze powietrza zewnętrznego, jeśli wzrośnie powyżej wartości ustawionej w parametrze 
"STH15"; reaktywacja następuje, gdy temperatura powróci poniżej wartości ustawionej w parametrze "STH15" 
pomniejszonej o + 1°C.

Ogrzewanie dodatkowe jest wyłączane przy:
 - niskiej temperaturze powietrza zewnętrznego, jeśli spadnie poniżej wartości ustawionej w parametrze "STH123".

Reaktywacja następuje po powrocie temperatury powyżej wartości ustawionej w parametrze "STH123" 
powiększonej o + 1°C;

 - wysokiej temperaturze powietrza zewnętrznego, jeśli wzrośnie powyżej wartości ustawionej w parametrze 
"STH124"; reaktywacja następuje, gdy temperatura powróci poniżej wartości ustawionej w parametrze "STH124" 
pomniejszonej o + 1°C.
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5.4 Kontrola wilgotności
Urządzenia do kontroli wilgotności są sterowane w zależności od wartości wilgotności mierzonej odpowiednią sondą. 
Odmierzana wartość jest porównywana z wybraną wartością (nastawa) i na podstawie różnicy są aktywowane 
odpowiednie urządzenia.
Pasek proporcjonalny określa pole regulacji klimatyzatora i przybiera te same wartości zarówno w trybie nawilżania, 
jak i w trybie osuszania.
Martwa strefa określa pole zakazu dla urządzeń w pobliżu punktu nastawczego (jego zastosowanie odpowiada 
wymogom związanym z unikaniem
Na poniższym wykresie przedstawiono zachowanie urządzeń nawilżania i zmniejszania wilgoci.

HU4/HU9

100

0

%

HU4/HU9 HU5/HU10

HU1/HU6

SdR %-g/kg
HU5/HU10

Rys. 8 Prezentacja graficzna urządzeń do kontroli wilgotności

Zaangażowane parametry podane są w tabeli.

Parametr Min Max UM Opis
HU1 HU2 HU3 % Nastawa wilgotności względnej
HU4 0.0 25.0 % Wyłącznik prądowo - różnicowy regulacji wilgotności względnej
HU5 0.0 10.0 % Strefa neutralna regulacji wilgotności względnej
HU6 HU7 HU8 g/kg Nastawa wilgotności absolutnej
HU9 0.0 10.0 g/kg Wyłącznik prądowo - różnicowy regulacji wilgotności absolutnej
HU10 0.0 10.0 g/kg Strefa neutralna regulacji wilgotności absolutnej
HU11 0 1 - Rodzaj kontroli wartości wilgotności
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W zależności od ustawionej wartości w parametrze "HU11” odnośna wartość wilgotności może być:
 - 0 - Względna;
 - 1 - Bezwzględna.

5.4.1 Kontrola wilgotności względnej z regulacją proporcjonalną
Ustawienie parametru HU11" na "0” spowoduje, że regulacja wilgotności będzie się odbywać na wartości względnej.
Sterowanie wilgotnością względną jest uzależnione od parametru „HU14”, który określa na której sondzie kontrola 
musi zagwarantować utrzymanie wartości ustawionej w nastawie oraz od parametru HU14”, która określa rodzaj 
regulacji.
Zaangażowane parametry podane są w tabeli.

Wartości parametrów są przykładowe. W specjalnych przypadkach mogą być ustawione inne 
wartości.

Parametr Wartość UM Opis
HU4 5.0 % Wyłącznik prądowo - różnicowy regulacji wilgotności względnej
HU5 0.5 % Strefa neutralna regulacji wilgotności względnej

Poniżej przedstawiony jest wykres graficzny.
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Rys. 9 Kontrola wilgotności względnej
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5.5 Nawilżanie powietrza
Sterownik może zarządzać nawilżaniem powietrza za pomocą nawilżacza wbudowanego w jednostce.
Sterownik jest fabrycznie zaprogramowany z wszystkimi parametrami odnoszącymi się do zarządzania zainstalowanym 
nawilżaczem.

5.5.1 Dodatkowe funkcje wbudowanego nawilżacza
Zarządzanie nawilżaczem obejmuje pewne dodatkowe funkcje, które zostały opisane poniżej.

5.5.1.1 Ręczny spust wody
Funkcja ręcznego spustu wody zakłada całkowite opróżnienie cylindra nawilżacza. Funkcję tę można aktywować 
ze strony internetowej, po zalogowaniu się z poziomu Serwice. Jeśli nawilżacz wytwarza parę, produkcja zostaje 
zatrzymana natychmiast po aktywacji funkcji.

5.5.1.2 Wstępne mycie
Funkcja mycia wstępnego umożliwia czyszczenie przewodów wodnych i cylindra nawilżacza. Cylinder jest trzykrotnie 
napełniany i opróżniany w celu usunięcia wszelkich zanieczyszczeń obecnych w rurach i w cylindrze; wskazane 
jest włączenie funkcji, zwłaszcza po wykonaniu połączeń hydraulicznych lub wymianie cylindra. Funkcję tę można 
aktywować ze strony internetowej, po zalogowaniu się z poziomu Serwice. Jeśli nawilżacz wytwarza parę, produkcja 
zostaje zatrzymana natychmiast po aktywacji funkcji.

5.5.1.3 Odpływ z powodu braku aktywności
W celu uniknięcia stagnacji wody w cylindrze nawilżacza, co w konsekwencji prowadzi do możliwego namnażania 
się glonów lub bakterii (np. Legionella), jeśli cylinder pozostaje wypełniony wodą przez ponad 72 kolejne godziny 
bez wytwarzania pary, funkcja odpływu przy braku aktywności jest aktywna: cylinder zostaje opróżniony i pozostaje 
pusty, dopóki nie pojawi się nowe żądanie produkcji pary. Funkcja jest zawsze aktywna, a przerwa braku aktywności 
jest stała.

5.6 Odwilżanie powietrza
Odwilżanie powietrza jest wymagane podczas chłodzenia, gdzie następuje w sposób naturalny.
Jeśli jednocześnie występuje zapotrzebowanie na chłodzenie i osuszanie, sterownik uruchamia sprężarki w 
zależności od tego, które z tych zapotrzebowań jest większe.
Możliwe jest osiągnięcie wartości zadanej temperatury, gdy nie została osiągnięta wartość zadana wilgotności. W 
tym przypadku sterownik wymusza dalsze chłodzenie poprzez obniżenie temperatury poniżej wartości zadanej.
Aby uniknąć nadmiernego obniżenia wartości temperatury powietrza w pomieszczeniu, regulator wykorzystuje 
urządzenia grzewcze w jednostce do wtórnego podgrzania powietrza.
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5.7 Kontrola zasilania elektrycznego
Jednostki mogą być wyposażone w zabezpieczenia na wypadek nieprawidłowego podłączenia kolejności faz lub 
podczas pracy ze zmianą napięcia poza przewidzianymi granicami.
Zabezpieczenia obejmują przekaźniki, które poprzez swój styk elektryczny sygnalizują alarm na wejściu cyfrowym 
sterownika (właściwe wejście cyfrowe pokazane jest na schemacie elektrycznym).
W urządzeniu można zainstalować przekaźnik kontrolujący prawidłową kolejność faz, przekaźnik kontrolujący 
napięcie zasilania lub przekaźnik spełniający obie te funkcje.

5.7.1 Kolejność faz
Zarządzanie nieprawidłowym podłączeniem kolejności faz w jednostce odbywa się za pomocą specjalnego 
przekaźnika. W przypadku błędnego podłączenia sekwencji faz przekaźnik otwiera styk elektryczny, który powoduje 
pojawienie się na wyświetlaczu sterownika alarmu "AL55".
Nieprawidłowe podłączenie kolejności faz może wystąpić tylko podczas instalacji jednostki lub podczas prac na 
przewodzie zasilającym.
W celu wykonania prawidłowego podłączenia konieczne jest odłączenie jednostki od zasilania. Przy następnym 
zasilaniu alarm znika.

5.7.2 Minimalne / maksymalne napięcie
Sterownik może zarządzać sytuacjami, które mogą wystąpić w przypadku, gdy wahania napięcia zasilającego 
jednostkę odbiegają nadmiernie od przewidzianych wartości.

5.7.3 Fast Restart
Aktywacja funkcji „Fast Restart” w przypadku obecności „ultracap”, który utrzymuje zasilanie sterownika w sposób 
elektryczny, umożliwia maksymalne zmniejszenie opóźnienia w ponownym uruchomieniu sprężarek jednostki.
Jest to możliwe dzięki temu, że sterownik zaczyna odliczać minimalny czas „OFF” od momentu wyłączenia z powodu 
„black-out”.
Sterownik wykrywa problemy z głównym zasilaniem elektrycznym, przez wejście cyfrowe i zarządza nimi jak alarmami.
Aby zabezpieczyć integralność sprężarek, kontroler zarządza maksymalną liczbą uruchomień w ciągu godziny, przy 
pomocy opóźnienia między dwoma kolejnymi uruchomieniami.
Szybki restart po "black-out" zależy od żądania termoregulacji. Przy obecności żądania chłodzenia lub osuszania 
skraca się minimalny czas wyłączenia i czas pomiędzy dwoma uruchomieniami tej samej sprężarki.
Jednak funkcja „Fast Restart” nie wpływa na integralność sprężarek, ograniczając w każdym wypadku liczbę szybkich 
rozruchów w ciągu godziny i dnia.
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5.8 Zarządzanie przepustnicami
Oprócz wymiany powietrza w otoczeniu, sterownik jest w stanie zarządzać innymi funkcjami związanymi z poprawą 
komfortu i ekonomiki pracy instalacji.
Funkcje, którymi można zarządzać, są związane z liczbą przepustnic w jednostce:

 - jednostka z 2 przepustnicami tylko do wymiany powietrza;
 - jednostka z 3 przepustnicami, gdy występuje free cooling / free heating;
 - jednostka z 4 przepustnicami, gdy oprócz free-coolingu / free-grzania jest jeszcze rekuperator ciepła.

Funkcje, którymi można zarządzać, są związane z liczbą przepustnic w jednostce:
 - jednostka z 2 przepustnicami tylko dla powietrza świeżego z free coolingiem / free heatingiem;
 - jednostka z 3 przepustnicami tylko dla powietrza świeżego z free coolingiem / free heatingiem;
 - jednostka z 4 przepustnicami z powietrzem świeżym, wywiewanym i ze zintegrowanym rekuperatorem ciepła 

jako dodatek do free cooling / free heating.
Regulacja przepustnic może odbywać się liniowo lub proporcjonalnie.
Jednostka z 2 przepustnicami
W jednostkach z 2 przepustnicami jedna z nich jest przeznaczona dla powietrza świeżego, a druga dla powietrza 
recyrkulowanego.
Normalnie ich działanie jest komplementarne: procent otwarcia przepustnicy powietrza zewnętrznego jest równy 
procentowi zamknięcia przepustnicy powietrza recyrkulacyjnego.
Jednostka z 3 przepustnicami
W jednostkach z 3 przepustnicami jedna jest przeznaczona dla powietrza świeżego, jedna dla powietrza wywiewanego 
i jedna dla powietrza recyrkulowanego.
Zazwyczaj otwarcie przepustnicy powietrza zewnętrznego jest takie samo jak otwarcie przepustnicy powietrza 
wywiewanego, natomiast otwarcie przepustnicy powietrza recyrkulacyjnego jest uzupełniające w stosunku do dwóch 
pozostałych: procent otwarcia przepustnicy powietrza zewnętrznego i przepustnicy powietrza wywiewanego jest 
równy procentowi zamknięcia przepustnicy powietrza recyrkulacyjnego.
Jednostka z 4 przepustnicami
W jednostkach z 4 przepustnicami, oprócz przepustnic występujących w jednostkach z 3 przepustnicami, występuje 
jeszcze czwarta. Czwarta przepustnica to kolejna przepustnica powietrza zewnętrznego.
Czwarta przepustnica umożliwia przepływ powietrza zewnętrznego przez rekuperator podczas pracy odzysku i jest 
zamknięta podczas pracy w trybie free-coolingu.
Właściwie jeśli rekuperator nie jest zwymiarowany na 100% przepływu powietrza w jednostki, występuje również 
piąta przepustnica. Jest to dodatkowa przepustnica wydmuchowa stosowana podczas pracy w trybie free-coolingu 
do obejścia wymiennika odzysku.
Odpowiednie parametry podane są w tabeli.

Parametr Min Max UM Opis
DA43 0.0 50.0 °C Powietrze zewnętrzne - Redukcja otwierania dla temperatury 

powietrza zewnętrznego - Próg temperatury letniej

DA44 -20.0 16.0 °C Powietrze zewnętrzne - Redukcja otwierania dla temperatury 
powietrza zewnętrznego - Próg temperatury zimowej

DA45 0 100 % Powietrze zewnętrzne - Redukcja otwierania dla temperatury 
powietrza zewnętrznego - Otwieranie min.

DA52 0 3 - Powietrze zewnętrzne - Ustawienie - Konfiguracja
DA54 0 999 min Powietrze zewnętrzne - Ustawienie - Czas długości mycia
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5.8.1 Kontrola przepustnic
Sterownik zapewnia dwa sposoby sterowania przepustnicami: "standardowy" i "adaptacyjny".
Gdy od przepustnic wymagane jest utrzymanie stałego położenia, na przykład dla prawidłowego przepływu świeżego 
powietrza, mogą wystąpić warunki systemowe, dla których sygnał z przepustnicy nie gwarantuje żądanej wartości 
procentowej powietrza.

5.8.1.1 Sterowanie “standardowe”
Regulacja "standardowa" wymaga, aby przepustnice utrzymywały swoje położenie niezależnie od rzeczywistego 
udziału świeżego powietrza.

5.8.1.2 Sterowanie “adaptacyjne”
Sterowanie "adaptacyjne" koryguje otwarcie przepustnic w zależności od procentowego zapotrzebowania na świeże 
powietrze. Aby sterowanie było aktywne, wymagana jest obecność sondy powietrza mieszającego.
Sterownik oblicza teoretyczną wartość powietrza mieszającego na podstawie wartości temperatury powietrza 
powrotnego, powietrza zewnętrznego i względnego procentu otwarcia przepustnicy.
Regulator porównuje obliczoną wartość powietrza mieszanego z wartością zmierzoną i za pomocą PID koryguje 
sygnał przepustnicy aż do zlikwidowania różnicy.

5.8.2 Zarządzanie przepustnicami
Sterownik jest w stanie zarządzać regulacją przepustnic w sposób liniowy lub proporcjonalny.
Sterowanie "liniowe" pozwala na otwarcie przepustnicy pod kątem równym wymaganemu procentowi otwarcia.
Proporcjonalne" sterowanie pozwala przepustnicom osiągnąć otwarcie przejścia powietrza, w porównaniu z 
maksymalnym dostępnym, równe wymaganemu procentowi otwarcia.

Wszystkie urządzenia wyposażone w przepustnice są domyślnie ustawione na sterowanie typu 
"proporcjonalnego".

5.8.3 Uruchomienie jednostki
Podczas rozruchu jednostki mogą być wymagane operacje, które wymagają specjalnej regulacji przepustnicy.
Jeżeli podczas uruchamiania urządzenia nie przewidziano ani "płukania", ani "recyrkulacji", niezależnie od liczby 
obecnych przepustnic, sterownik predysponuje ich otwarcie na wartość procentową ustawioną dla wymiany powietrza.

5.8.4 Oczyszczanie
Oczyszczanie jest wymianą powietrza w środowisku i jest uzyskiwane przez wydalenie całego powietrza w odzysku 
i wysłanie do środowiska całego powietrza zewnętrznego.
Jeśli oczyszczenie jest planowane po uruchomieniu jednostki, parametr "DA52" musi być ustawiony na "1".
Podczas trwania oczyszczania sterownik będzie utrzymywał przepustnice powietrza wywiewanego i zewnętrznego w 
maksymalnym ustawionym otwarciu, a przepustnicę powietrza recyrkulacyjnego w odpowiedniej pozycji zamkniętej, 
przez czas ustawiony w parametrze "DA54".
Wartość parametru "DA53" ustawiona na "0" oznacza, że oczyszczanie odbywa się bez ingerencji termoregulacji na 
powietrzu. Jeżeli wartość parametru "DA53" ustawiona jest na "1", to podczas oczyszczania jest aktywna regulacja 
temperatury.
Jeżeli oczyszczanie odbywa się przy aktywnej regulacji temperatury, na położenie przepustnic mogą mieć wpływ 
warunki wynikające z pracy sprężarek.
Podczas trwania oczyszczania miga przycisk na głównym ekranie, aby umożliwić ręczne przerwanie na czas 
ustawiony w parametrze "DA54".
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5.8.5 Recyrkulacja
Całkowita recyrkulacja powietrza, przy uruchomieniu systemu lub po oczyszczeniu, pozwala na szybsze osiągnięcie 
zadanych wartości temperatury i wilgotności.
Jeżeli podczas uruchamiania urządzenia ma być zapewniona tylko recyrkulacja powietrza, parametr "DA52" należy 
ustawić na "2".
Jeżeli parametr "DA52" ustawiony jest na "3", recyrkulacja będzie poprzedzona oczyszczaniem.
Podczas trwania recyrkulacji sterownik będzie utrzymywał przepustnice powietrza wywiewanego i zewnętrznego w 
stanie zamkniętym, a przepustnicę powietrza recyrkulacyjnego w stanie otwartym przez czas ustawiony w parametrze 
"DA55".
Wartość parametru "DA53" ustawiona na "0" oznacza, że oczyszczanie odbywa się bez ingerencji termoregulacji na 
powietrzu. Jeżeli wartość parametru "DA53" ustawiona jest na "1", to podczas oczyszczania jest aktywna regulacja 
temperatury.
Podczas trwania recyrkulacji miga przycisk na ekranie głównym, aby umożliwić ręczne przerwanie na czas ustawiony 
w parametrze "DA55".
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5.9 Ogrzewanie pomocnicze
Oprócz ogrzewania uzyskiwanego za pomocą obiegu czynnika chłodniczego, regulator może zarządzać innymi 
źródłami ciepła, którymi mogą być grzałki elektryczne, wężownica ciepłej wody z ewentualną zgodą dla kotła lub 
palnika.
Logika obecna w sterowniku jest ustawiona fabrycznie w odniesieniu do konfiguracji urządzenia.
Umożliwienie ogrzewania i logika działania mogą być dostosowane do potrzeb klienta.
Zaangażowane parametry podane są w tabeli.

Parametr Min Max UM Opis
STH55 0 3 - Ogrzewanie pomocnicze - Konfiguracja
STH56 0 1 - Ogrzewanie pomocnicze - Funkcja lato - Sonda regulacji
STH57 0 1 - Ogrzewanie pomocnicze - Funkcja lato - Typ kontroli temperatury
STH58 10.0 35.0 °C Ogrzewanie pomocnicze - Funkcja lato - Nastawa

STH59 0.0 25.0 °C Ogrzewanie pomocnicze - Funkcja lato - Proporcjonalny - Offset 
temperatury

STH60 0.0 25.0 °C Ogrzewanie pomocnicze - Funkcja lato - Proporcjonalny - Dyferencjał 
aktywacji

STH84 0.0 100.0 % Ogrzewanie pomocnicze - Funkcja lato - PID - Minimalny wylot
STH85 0.0 100.0 % Ogrzewanie pomocnicze - Funkcja lato - PID - Maksymalny wylot
STH91 0 1 - Ogrzewanie pomocnicze - Funkcja zima - Typ kontroli temperatury

STH93 0.0 25.0 °C Ogrzewanie pomocnicze - Funkcja zima - Proporcjonalny - Offset 
temperatury

STH94 0.0 25.0 °C Ogrzewanie pomocnicze - Funkcja zima - Proporcjonalny - 
Dyferencjał aktywacji

STH136 -30.0 10.0 °C Ogrzewanie pomocnicze - Funkcja przeciw zamarzaniu - Próg 
temperatury powietrza zewnętrznego do aktywacji

STH137 0 100 % Ogrzewanie pomocnicze - Funkcja przeciw zamarzaniu - Żądanie 
procentu z uaktywnioną funkcją

STH138 0 100 % Ogrzewanie dodatkowe - Zawór ciepłej wody - Minimalne otwarcie
STH139 0 100 % Ogrzewanie dodatkowe - Zawór ciepłej wody - Maksymalne otwarcie
STH140 0 999 s Ogrzewanie dodatkowe - Opóźnienie zezwolenia na pracę pompy
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5.9.1 Urządzenia zarządzane
Sterownik zarządza zainstalowanymi urządzeniami, którymi mogą być:

 - grzałki elektryczne podzielone na jeden lub dwa stopnie mocy;
 - wężownica ciepłej wody, z sygnałem analogowym do sterowania otwarciem zaworu i zgodą cyfrową do sterowania 

pompą, która jest uruchamiana z opóźnieniem ustawionym w parametrze "STH140". Funkcja zapobiegająca 
zamarzaniu jest zapewniona dzięki temu zarządzaniu;

 - kocioł sterowany sygnałem analogowym i zgodą cyfrową, która jest aktywowana, gdy tylko pojawi się żądanie 
analogowe. W tym zarządzaniu jest wejście cyfrowe do zgłaszania do regulatora wszelkich alarmów kotła i jest 
przewidziana funkcja przeciw zamarzaniu;

 - palnik sterowany sygnałem analogowym i zezwoleniem cyfrowym, które jest aktywowane, gdy tylko pojawi się 
żądanie analogowe. W tym zarządzaniu jest wejście cyfrowe do zgłaszania do regulatora wszelkich alarmów.

Za pomocą parametru "STH55" można włączyć ogrzewanie dodatkowe dla:
 - tylko w trybie letnim jako ogrzewanie dodatkowe podczas fazy osuszania;
 - w zimie jako jedyne źródło, jeśli obieg chłodniczy nie przewiduje inwersji cyklu, lub w celu zintegrowania 

ogrzewania z obiegiem chłodniczym;
 - zarówno w trybie letnim, jak i zimowym.

Funkcja przeciw zamarzaniu
Funkcja przeciw zamarzaniu przewidziana w zarządzaniu wężownicą ciepłej wody i kotłem, jest aktywowana przy 
pracującym urządzeniu, przy braku zapotrzebowania na ogrzewanie, jeżeli temperatura powietrza zewnętrznego 
zbliża się do wartości ujemnych.
Funkcja przeciw zamarzaniu przewidziana w zarządzaniu wężownicą ciepłej wody i kotłem, jest aktywowana przy 
pracującym urządzeniu, przy braku zapotrzebowania na ogrzewanie, jeżeli temperatura powietrza zewnętrznego jest 
niższa niż wartość ustawiona w parametrze "STH136",
W przypadku wężownicy ciepłej wody, gdy funkcja przeciw zamarzaniu jest aktywna, regulator otwiera zawór 
sterujący nią do wartości ustawionej w parametrze "STH137" i uruchamia pompę cyrkulacyjną.
Pompa cyrkulacyjna jest uruchamiana po upływie opóźnienia ustawionego w parametrze "STH140" w stosunku do 
otwarcia zaworu.
W przypadku aktywacji funkcji przeciw zamarzaniu sterownik wysyła do kotła żądanie ustawione w parametrze 
"STH137" oraz zgodę na aktywację.
Funkcja przeciw zamarzaniu jest wyłączana, gdy temperatura powietrza zewnętrznego przekroczy o 1°C wartość 
ustawioną w parametrze "STH136".

5.9.2 Dogrzewanie
Jeżeli wartość parametru "STH55" wynosi "1", to ogrzewanie dodatkowe jest skonfigurowane tylko do pracy w lecie, 
jako ogrzewanie dodatkowe podczas odwilżania. Regulacja może być proporcjonalna lub PID, zgodnie z wartością 
ustawioną w parametrze "STH57". Wartość parametru "STH56" identyfikuje sondę referencyjną regulacji, która 
odbywa się przy wartości zadanej ustawionej w parametrze "STH58".
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5.9.3 Aktywacja z pasmami godzinowymi
Jednostka może być zarządzana automatycznie za pomocą pasm godzinowych. Zarządzanie umożliwia wyłączenie, 
zmianę wartości zadanej i zmianę pracy.
Zaangażowane parametry podane są w tabeli.

Parametr Min Max UM Opis
ES1 0 144 h Pasmo godzinowe 1 - Początek
ES2 0 144 h Pasmo godzinowe 1 - Koniec
ES3 0 144 h Pasmo godzinowe 2 - Początek
ES4 0 144 h Pasmo godzinowe 2 - Koniec
ES5 0 144 h Pasmo godzinowe 3 - Początek
ES6 0 144 h Pasmo godzinowe 3 - Koniec
ES7 0 15 - Zmiana nastawy - Poniedziałek
ES8 0 15 - Zmiana nastawy - Wtorek
ES9 0 15 - Zmiana nastawy - Środa
ES10 0 15 - Zmiana nastawy - Czwartek
ES11 0 15 - Zmiana nastawy - Piątek
ES12 0 15 - Zmiana nastawy - Sobota
ES13 0 15 - Zmiana nastawy - Niedziela
ES14 -25.0 25.0 °C Zmiana nastawy - Chłodzenie mechaniczne - Offset
ES16 -25.0 25.0 °C Zmiana nastawy - Ogrzewanie mechaniczne - Offset
ES18 0 15 - Wyłączenie jednostki - Poniedziałek
ES19 0 15 - Wyłączenie jednostki - Wtorek
ES20 0 15 - Wyłączenie jednostki - Środa
ES21 0 15 - Wyłączenie jednostki - Czwartek
ES22 0 15 - Wyłączenie jednostki - Piątek
ES23 0 15 - Wyłączenie jednostki - Sobota
ES24 0 15 - Wyłączenie jednostki - Niedziela
ES26 0 144 h Pasmo godzinowe 4 - Początek
ES27 0 144 h Pasmo godzinowe 4 - Koniec
ES31 0 15 - Aktywacja trybu ogrzewania - Poniedziałek
ES32 0 15 - Aktywacja trybu ogrzewania - Wtorek
ES33 0 15 - Aktywacja trybu ogrzewania - Środa
ES34 0 15 - Aktywacja trybu ogrzewania - Czwartek
ES35 0 15 - Aktywacja trybu ogrzewania - Piątek
ES36 0 15 - Aktywacja trybu ogrzewania - Sobota
ES37 0 15 - Aktywacja trybu ogrzewania - Niedziela

Możliwe jest ustawienie do 4 pasm godzinowych za pomocą pary parametrów pasma początkowego i końcowego.
Dla każdego dnia tygodnia możliwe jest dopasowanie kombinacji ustawionych zakresów, aby zmienić wartość 
zadaną, wyłączyć urządzenie i zmienić rodzaj pracy.
Zmiana wartości zadanej w przewidzianym zakresie następuje poprzez zastosowanie "offsetu" w odniesieniu do 
aktywnej wartości roboczej.
Aktywna wartość robocza jest wartością ustawioną przez parametr i ewentualną kompensację zewnętrzną.
Wartość "offsetu" może być dodatnia lub ujemna. W pierwszym przypadku zostanie ona dodana, w drugim odjęta od 
wartości zadanej pracy.
Możliwe jest ustawienie wartości "offsetu" dla trybu chłodzenia i jednej dla trybu ogrzewania.

Jeżeli zarządzane jest ogrzewanie dodatkowe, to przy aktywacji pasm godzinowych w trybie 
chłodzenia będzie ono utrzymywać wartość zadaną ustawioną w parametrze "STH58", natomiast w 
trybie ogrzewania będzie się zmieniać w zależności od wartości "offsetu".
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5.1 Wprowadzenie
Kontroler zaprogramowany jest dla zarządzania w bezpieczny sposób, elementami składowymi jednostki, regulując 
ich funkcjonowanie dla różnych warunków, w celu utrzymania ciągłości pracy.
W zarządzaniu tym, gdy pojawia się niebezpieczeństwo, kontroler interweniuje, ograniczając częściowo lub 
całkowicie, funkcjonowanie jednostki.

  Dotknięcie tej ikony umożliwia przejście do menu alarmów. Na ikonie czerwonego koloru, przynajmniej jeden 
alarm jest aktywny; jeżeli jest szary to żaden alarm nie jest aktywny.
W kolejnym rozdziale przedstawione są kody z ich opisami, różnych stanów, które mogą pojawić się w menu alarmów.
W przypadku, gdy pojawią się sygnalizacje, zarówno przy działającej, jak i zatrzymanej jednostce, należy niezwłocznie 
poinformować o tym serwis techniczny, podając kod i opis komunikatu i należy śledzić dostarczone wskazania.

Unikać podejmowania własnej inicjatywy, przed skonsultowaniem się z serwisem technicznym.

5.2 Tabela alarmów
Poniżej przedstawiony został spis kodów alarmowych z ich opisem.

Kod Opis Kod Opis
AL1 Alarm błędu pamięci wewnętrznej AL29 Alarm niskiej temperatury powrotu powietrza

AL5 Alarm przepływu powietrza z przetwornika 
ciśnienia różnicowego AL30 Alarm wysokiej temperatury przesyłu 

powietrza

AL6 Obieg 1 - Alarm wysokiego ciśnienia z 
presostatu AL31 Alarm niskiej temperatury przesyłu powietrza

AL7 Obieg 2 - Alarm wysokiego ciśnienia z 
presostatu AL32 Ograniczenie temperatury przesyłu powietrza 

aktywne

AL10 Obieg 1 - Alarm wysokiego ciśnienia z 
przetwornika AL35 Wentylacja nawiewna - Alarm zabezpieczenia 

termicznego

AL11 Obieg 2 - Alarm wysokiego ciśnienia z 
przetwornika AL36 Wentylacja powrotna - Alarm zabezpieczenia 

termicznego
AL12 Alarm wysokiej wilgotności powrotu powietrza AL51 Obieg 1 - Sprężarka 1 - Falownik zablokowany
AL13 Alarm niskiej wilgotności powrotu powietrza AL52 c.pCOe 1 - Alarm błąd komunikacji
AL14 Alarm zanieczyszczonych filtrów AL53 c.pCOe 2 - Alarm błąd komunikacji
AL17 BMS - Alarm błąd komunikacji AL54 c.pCOe 3 - Alarm błąd komunikacji

AL18 Obieg 1 - Sprężarka 1 - Alarm zabezpieczenia 
termicznego AL55 Alarm błąd sekwencji faz

AL19 Obieg 1 - Sprężarka 2 - Alarm zabezpieczenia 
termicznego AL57 Obieg 1- Sprężarka 1 - Alarm wysokiej 

temperatury na wylocie

AL20 Obieg 2 - Sprężarka 1 - Alarm zabezpieczenia 
termicznego AL58 Obieg 2- Sprężarka 1 - Alarm wysokiej 

temperatury na wylocie

AL21 Obieg 2 - Sprężarka 2 - Alarm zabezpieczenia 
termicznego AL59 Obieg 1- Sprężarka 2 - Alarm wysokiej 

temperatury wylotu

AL26 Ograniczenie temperatury przesyłu powietrza 
aktywne AL60 Obieg 2- Sprężarka 2 - Alarm wysokiej 

temperatury wylotu

AL27 Alarm niskiej temperatury zewnętrznego 
powietrza AL61 Alarm błąd sondy - Obieg 1- Sprężarka 1 - 

Temperatura wylotu

AL28 Alarm wysokiej temperatury powrotu powietrza AL62 Alarm błąd sondy - Obieg 2 Sprężarka - 1 - 
Temperatura wylotu

AL203 Obieg 1 - Niskie ciśnienie parowania AL247 Obieg 1 - Sprężarka 1 - Poza obwiednią
AL204 Obieg 2 - Niskie ciśnienie parowania AL250 Grzałka 1 - Alarm zabezpieczenia termicznego
AL209 Alarm zewnętrzny AL251 Grzałka 2 - Alarm zabezpieczenia termicznego
AL210 Alarm błąd EEPROM AL258 Kocioł - Alarm ogólny
AL211 Alarm błąd zegara wewnętrznego AL259 Palnik - Alarm ogólny
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Kod Opis Kod Opis
AL63 Alarm błąd sondy - Obieg 1 Sprężarka - 2 - 

Temperatura wylotu AL135 Wentylacja nawiewna - Alarm konserwacji

AL64 Alarm błąd sondy - Obieg 2 Sprężarka - 2 - 
Temperatura wylotu AL136 Obieg 1 - Alarm niskiego ciśnienia z 

presostatu

AL65 Alarm błąd sondy - Temperatura powrotu 
powietrza AL137 Obieg 2 - Alarm niskiego ciśnienia z 

presostatu

AL70 Alarm błąd sondy - Temperatura przesyłu 
powietrza AL147 Jednostka w stanie awaryjnym

AL71 Alarm błąd sondy - Wilgotność względna 
przesyłu powietrza AL151 Czujnik wycieku czynnika chłodniczego - 

Alarm usterka

AL72 Alarm błąd przetwornika - Różnica ciśnień 
powietrza powrotnego AL152 Czujnik wycieku czynnika chłodniczego - 

Termin upływu wykonania konserwacji

AL73
Alarm błąd przetwornika - ciśnienie statyczne 
w kanale powrotnym / ciśnienie różnicowe w 
korytarzu

AL153 Czujnik wycieku czynnika chłodniczego - 
Alarm konserwacja

AL74 Alarm błąd sondy - Jakość powietrza CO2 AL154 Alarmy straty czynnika chłodniczego

AL75 Alarm błąd sondy - Jakość powietrza VOC AL155 Pompa odprowadzania skroplin - Alarm 
zabezpieczenia termicznego

AL78 Alarm błąd sondy - Wilgotność względna 
powrotu powietrza AL159 Alarm ogniowy / dymny

AL79 Alarm błąd sondy - Wilgotność względna 
zewnętrznego powietrza AL160 Napęd zaworu 1 - Alarm błąd komunikacji

AL80 Alarm błąd sondy - Temperatura zewnętrznego 
powietrza AL161 Napęd zaworu 2 - Alarm błąd komunikacji

AL91 Alarm błąd sondy - Temperatura powietrza w 
mieszance AL162 Nawilżacz CPY - Alarm ogólny

AL92 Alarmy błąd sondy - Temperatura AL163 Nawilżacz CPY - Sygnał ogólny

AL94 Alarm błąd przetwornika - Obieg 1 - Ciśnienie 
skraplania AL164 Nawilżacz CPY - Alarm błąd komunikacji

AL95 Alarm błąd przetwornika - Obieg 2 - Ciśnienie 
skraplania AL165 Czujnik wycieku czynnika chłodniczego - 

Alarm błąd komunikacji

AL98 Alarm błąd przetwornika - Obieg 1 - Ciśnienie 
parowania AL166 Falownik 1 - Alarm błędu komunikacji

AL99 Alarm błąd przetwornika - Obieg 2 - Ciśnienie 
parowania AL170 Obieg 1 - Alarm niskiego przegrzania

AL102 Alarm błąd sondy - Obieg 1 - Temperatura 
zasysania AL171 Obieg 2 - Alarm niskiego przegrzania

AL103 Alarm błąd sondy - Obieg 2 - Temperatura 
zasysania AL183 Wartość zadana chłodzenia niższa niż wartość 

zadana ogrzewania

AL106 Alarm błąd przetwornika - Ciśnienie różnicowe 
przesyłu powietrza AL184 Obwód 1 - odszranianie zakończone na 

maksymalnym czasie

AL107
Alarm błąd przetwornika - ciśnienie statyczne 
w kanale przesyłu / ciśnienie różnicowe w 
korytarzu

AL185 Obwód 2 - odszranianie zakończone na 
maksymalnym czasie

AL114 Obieg 1 - Mała różnica ciśnienia AL191 Osiągnięcie maksymalnej liczby fast restart w 
ciągu 1 godziny

AL115 Obieg 2 - Mała różnica ciśnienia AL192 Osiągnięcie maksymalnej liczby fast restart w 
ciągu 24 godzin

AL127 Obieg 1 - Sprężarka 1 - Alarm konserwacji AL193 Obieg 1 - Regulacja niskiego ciśnienia
AL128 Obieg 1 - Sprężarka 2 - Alarm konserwacji AL194 Obieg 2 - Regulacja niskiego ciśnienia
AL131 Obieg 2 - Sprężarka 1 - Alarm konserwacji AL197 Obieg 1 - Regulacja wysokiego ciśnienia
AL132 Obieg 2 - Sprężarka 2 - Alarm konserwacji AL198 Obieg 2 - Regulacja wysokiego ciśnienia
AL201 Min/Max napięcie AL212 Alarm błędu dostępu do pamięci wewnętrznej
AL203 Obieg 1 - Niskie ciśnienie parowania AL247 Obieg 1 - Sprężarka 1 - Poza obwiednią
AL204 Obieg 2 - Niskie ciśnienie parowania AL250 Grzałka 1 - Alarm zabezpieczenia termicznego
AL209 Alarm zewnętrzny AL251 Grzałka 2 - Alarm zabezpieczenia termicznego
AL210 Alarm błąd EEPROM AL258 Kocioł - Alarm ogólny
AL211 Alarm błąd zegara wewnętrznego AL259 Palnik - Alarm ogólny
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