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Niniejsza instrukcja obsługi skierowana jest do użytkowników jednostki i zawiera krótki opis wszystkich dostępnych 
funkcji jednostki sterowniczej.

1 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA
Interfejs użytkownika jest wyświetlaczem LCD z 4 liniami, 20 kolumnami i automatycznym podświetleniem; wyświe-
tlacz posiada 6 klawiszy funkcyjnych, które używane są do obsługi menu oprogramowania i do ustawiania parame-
trów.

Klawisze funkcyjne są opisane poniżej.

Klawisz o nazwie „górna strzałka” , umożliwia przewijanie okien i modyfikację wartości każdego 
pola maski, zwiększając je.

Klawisz o nazwie „dolna strzałka” , umożliwia przewijanie okien i modyfikację wartości każdego 
pola maski, zmniejszając je.

Klawisz o nazwie „Enter” , potwierdza wybór dostępu do kolejnych części menu i zapisuje zmie-
nione parametry.

Klawisz o nazwie „alarm” umożliwia wyświetlenie aktywnych alarmów i ich zresetowanie.

Klawisz o nazwie „prg” , umożliwia wejście do menu oprogramowania.

Klawisz o nazwie „esc” , umożliwia wyjście z wyświetlonego okna i powrót do poprzedniego po-
ziomu menu.
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2 PRZEWODNIK OPERACYJNY
Przewodnik operacyjny opisuje główne funkcje sterownicze.

2.1 Menu oprogramowania
Oprogramowanie posiada menu, które umożliwia dostęp do różnych części, z których każda może zawierać jedną 
lub kilka stron lub okiem z różnymi poziomami dostępu: otwartym, chronionym częściowo przez hasło lub chronionym 
całkowicie przez hasło.

Naciśnięcie klawisza  w jakimkolwiek oknie spowoduje wyświetlenie następującej części menu:

Przy pomocy klawiszy strzałek   Można przewinąć menu; wybrana pozycja zostaje podkreślona i wskazana 
strzałką po lewej:

W celu wejścia do wybranego menu, nacisnąć klawisz Enter  .
Jest to struktura menu z podmenu:

• Podmenu z podkreśloną nazwą mają otwarty dostęp;
• podmenu z nazwą napisaną kursywą są częściowo chronione hasłem;
• podmenu z wytłuszczoną nazwą są całkowicie chronione hasłem;

Dostęp do menu chronionych hasłem zarezerwowany jest dla techników Serwisu Technicznego.
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2.2 Główne okno i menu
Kiedy jednostka jest zasilana, na wyświetlaczu jednostki zostaje wyświetlone główne okno, pokazując na pierwszej 
linii po lewej ustawienie wewnętrznej temperatury oraz lokalny adres jednostki po prawej, większymi znakami wska-
zany jest odczyt wewnętrznej temperatury, a na ostatniej linii, po lewej, podany jest status jednostki, natomiast po 
prawej aktualna godzina.

  wizualizacja trybu roboczego jednostki, przedziały czasowe, aktywacji osuszania (niedostępna), aktywacji 
kompensacji ustawienia (gdy aktywowana).

  wizualizacja trybu odszraniania, freecooling i freeheating jednostki.

  wizualizacja aktywnych sprężarek jednostki.

  wizualizacja aktywnej prewencji alarmu wysokiego ciśnienia w trybie letnim, aktywnego limitu temperatury za-
silania i aktywnej funkcji odszraniania.

  wizualizacja trybu przesyłu i powrotu wentylatorów (jeśli obecne) (ręcznego i automatycznego).

  wizualizacja aktywnego zbiorniczka na skropliny nagrzewnicy elektrycznej.

  wizualizacja aktywnej funkcji mycia (wymuszona funkcja freecoling przy uruchomieniu jednostki).
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  wizualizacja aktywnej funkcji niskiego ciśnienia prewencyjnej w trybie zimowym dla obiegów 1 i 2.

2.3 Włączanie/wyłączanie jednostki z klawiatury
   Wybrać menu „włączania/wyłączania jednostki”  „Enter"  „Enter"w celu włączenia/wyłączenia jednostki.

Jeśli aktywne są przedziały czasowe, jednostka zacznie pracować tylko jeśli znajduje się w zaprogramowanej strefie 
czasowej.
Jeśli aktywne jest przełączanie jednostki ON/OFF z systemu nadzorcy, w celu skutecznego uruchomienia wymagane 
jest seryjne pozwolenie.
Jeśli aktywne jest przełączanie jednostki ON/OFF z wejścia cyfrowego, w celu skutecznego uruchomienia wymaga-
ne jest zamknięcie wejścia cyfrowego.
Nawet jeśli tylko jeden z poprzednich systemów uruchamiania nie daje pozwolenia, jednostka nie zostanie urucho-
miona.

2.4 Regulacja nastawy temperatury i przepływu powietrza
   wybrać menu „Nastawy”  „Enter" .

W oknie S0 można wyregulować temperaturę wewnętrzną w trybie letnim (chłodzenie): nacisnąć klawisz Enter  
, wyregulować wartość nastawy przy pomocy klawiszy strzałek i nacisnąć  ponownie dla potwierdzenia nowej 
wartości.
jeśli aktywne są przedziały czasowe, nastawa nie może zostać zmieniona w tym oknie, lecz w specjalnym oknie 
menu Zegara.

  w oknie S1 można wyregulować temperaturę wewnętrzną w trybie zimowym (ogrzewanie): nacisnąć klawisz 
 , wyregulować wartość nastawy przy pomocy klawiszy strzałek i nacisnąć  ponownie dla potwierdzenia 

nowej wartości.
jeśli aktywne są przedziały czasowe, nastawa nie może zostać zmieniona w tym oknie, lecz w specjalnym oknie 
menu Zegara.

  w oknie S5 można wyregulować przepływ powietrza przesyłowego: nacisnąć klawisz  , wyregulować war-
tość nastawy przy pomocy klawiszy strzałek i nacisnąć  ponownie dla potwierdzenia nowej wartości.
Rzeczywisty przepływ powietrza może zostać odczytany w kolejnym oknie S6.
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  w oknie S7, wyświetlony, tylko dla jednostek z wentylatorami powrotnymi, można wyregulować przepływ powie-
trza: nacisnąć  klawisz, wyregulować wartość nastawy przy pomocy klawiszy strzałek i nacisnąć  ponownie 
dla potwierdzenia nowej wartości.
Rzeczywisty przepływ powietrza może zostać odczytany w kolejnym oknie S8.

2.5 Menu Zegara i ustawienie przedziałów czasowych
   wybrać menu „Zegar”  .
W oknie tym można ustawić aktualną datę i godzinę, podczas gdy dzień zostaje zaktualizowany automatycznie.

  w celu aktywacji przedziałów czasowych należy pisać hasło dostępu do menu zegara i nacisnąć klawisz  
; fabryczne hasło dostępu do menu zegara to 0001.

  W oknie tym można aktywować dzienny przedział czasowy (druga linia) i wyłączyć jednostkę poza przedziałami 
czasowymi (czwarta linia).

  ustawić początek i koniec dziennego przedziału czasowego.

  ustawić temperaturę wewnętrzną letnią (chłodzenie) w danym przedziale czasowym (ustawienie wewnętrzne, 
trzecia linia) i temperaturę poza przedziałem czasowym (ustawienie zewnętrzne, czwarta linia).

  ustawić temperaturę wewnętrzną zimową (ogrzewanie) w danym przedziale czasowym (ustawienie wewnętrz-
ne, trzecia linia) i temperaturę poza przedziałem czasowym (ustawienie zewnętrzne, czwarta linia).
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  aktywować programowanie tygodniowe, jeśli wymagane.

  ustawić dni tygodnia, w których jednostka ma być w stanie ON (Y) lub stan OFF (N).

2.5.1 Przykłady programowania przedziałów czasowych
Dla lepszego zrozumienia programowania przedziałów czasowych, poniżej podane zostały dwa przykłady.
Przykład nr 1
Jednostka musi pracować każdego dnia:

• od 07:00 do 20:00 z nastawą letnią 26.0°C i nastawą zimową 21.0°C;
• od 20:00 do 07:00 z nastawą letnią 30.0°C i nastawą zimową 15.0°C;

Dodatkowo główny wentylator jednostki musi być zawsze aktywny.
Okna K2 do K6 muszą być ustawione w następujący sposób:

Nie jest wymagane ustawienie dni roboczych w oknie K7, ponieważ programowanie tygodniowe jest dezaktywowane 
w oknie K6.
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Przykład nr 2
Jednostka ma pracować od poniedziałku do piątko, od 07:30 do 19:30 z nastawą letnią 24.0°C i nastawą zimową 
20.5°C;; Dodatkowo wentylatory jednostki muszą być wyłączone od 19:30 do 7:30, a jednostka ma być całkowicie 
wyłączona w sobotę i w niedzielę.
Okna K2 do K7 muszą być ustawione w następujący sposób:

W przypadku, gdy funkcja „wyłączania jednostki poza przedziałami czasowymi” jest aktywna w oknie 
K2, zewnętrzna nastawa w oknie K4 może mieć jakąkolwiek wartość, ponieważ nie jest brana pod 
uwagę przez jednostkę regulacji termicznej, gdyż jednostka jest wyłączona.

2.6 Zatrzymanie funkcji mycia (wymuszona funkcja freecoling przy urucho-
mieniu jednostki)
Jednostka z aktywnymi przepustnicami freecooling i funkcją mycia.
Główna maska  nacisnąć „Enter" dla zatrzymania funkcji mycia.
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2.7 Zmiana trybu z letniego na zimowy z klawiatury
Jednostka musi zostać wyłączona i musi zostać aktywowana z klawiatury zmiana z trybu letniego na zimowy.

   Menu wyboru trybu „Letniego/Zimowego”  „Enter" 

 „Enter" w celu zmiany trybu pracy.
Jeśli aktywna jest zmiana z wyjścia cyfrowego, okno R0 ie zostaje wyświetlone.
Jeśli automatyczna zmiana jest aktywna, zmiana z trybu zimowego na letni następuje automatycznie w momencie 
wzrostu temperatury zewnętrznej powyżej ustawienia letniego, podczas gdy zmiana z trybu letniego na zimowy na-
stępuje automatycznie w momencie, gdy temperatura zewnętrzna spada poniżej ustawienia zimowego. W każdym 
razie zmiana automatyczna wykonywana jest z jednostką w stanie ON, więc sterownik najpierw zatrzyma wszystkie 
aktywne urządzenia (sprężarki, nagrzewnice elektryczne, itp.), z wyjątkiem głównych wentylatorów i uruchomi je 
ponownie automatycznie po wykonaniu zmiany, spełniając żądanie ładunku termicznego.

W celu uzyskania prawidłowej automatycznej zmiany trybu letniego/zimowego, ustawienie zimowe 
musi być niższe niż ustawienie letnie; jeśli tak nie jest, sterownik aktywuje alarm, który zatrzymuje jed-
nostkę; alarm ten zostanie automatycznie zresetowany w momencie prawidłowego ustawienia trybu 
letniego i zimowego.
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2.8 Wizualizacja wejścia/wyjścia
   Wybrać menu „Wejścia/Wyjścia?  .
Okno wyświetla temperaturę powietrza na wlocie, wewnętrzną i zewnętrzną.

  okno wyświetla temperaturę zasilanego powietrza.

  okno wyświetla obiegu 1 i 2 ciśnienia czynnika chłodniczego.

  Okno wyświetla stężenie CO2 lub LZO, odczytane przez sondę jakości powietrza, jeśli obecna.

  okno wyświetla stan wejścia cyfrowego: C = zamknięte, O = otwarte.

  okno wyświetla stan sprężarek.

  okno wyświetla stan wentylatorów zewnętrznych i zaworów zwrotnych 4-drożnych obiegu 1 i 2.
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  okno wyświetla stan głównego wentylatora.

  okno wyświetla stan nagrzewnic elektrycznych, jeśli obecne.

  okno wyświetla procent otwarcia zewnętrznej przepustnicy powietrza i zaworu ciepłej wody, jeśli obecny.

  okno wyświetla aktualny procent pracy zewnętrznych wentylatorów obiegu 1 i 2.

  okno wyświetla aktualny procent pracy wentylatorów przesyłowych i powrotnych (jeśli obecne).

  okno wyświetla ciśnienie powietrza odczytane na przetworniku ciśnienia powietrza przepływu zasilającego i 
powrotnego; prosimy zanotować, że ciśnienie to mierzone jest na dyszy wentylatora i nie jest w żaden sposób zwią-
zane z dostępnym ciśnieniem statycznym.

  okno wyświetla temperaturę parowania, obliczoną nastawę odszraniania i odliczanie do kolejnego odszraniania 
obiegów 1 i 2.
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  okno wyświetla stan wyjścia pomocniczego NO11 i stan zbiorniczka na skropliny nagrzewnicy elektrycznej.

2.9 Wizualizacja zmiany języka oraz danych jednostki i oprogramowania
   Menu „Konserwacji”  „Enter"
W oknie tym można zmienić język sterownika, wybierając jeden z dostępnych. Nacisnąć „Enter” w celu potwierdzenia 
zmiany języka.

  okno wyświetla następujące dane jednostki: numer seryjny, data odbioru technicznego i kod identyfikacji osoby 
przeprowadzającej odbiór.

  okno wyświetla kod oprogramowania, wersję i datę wydania oraz model jednostki.

  okno wyświetla BIOS karty sterowniczej i wersję systemu i daty wydania.

  okno wyświetla model i typ karty sterowniczej.

  okno wyświetla godziny pracy jednostki.

  okno wyświetla godziny pracy sprężarek 1 i 2.
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  okno wyświetla godziny pracy sprężarek 3 i 4.

2.10 Alarmy
Kiedy zostaje aktywowany alarm, zostaje aktywowany czerwony klawisz "Alarmu” i wyjście cyfrowe alarmu.
Po naciśnięciu klawisza „Alarm”, zostaje wyświetlony ostatni alarm; pozostałe aktywne alarmy mogą zostać przewi-
nięte przy pomocy klawiszy strzałek.
Przykład okna alarmu:

Każdy alarm jest identyfikowany kodem „ALxx”, w oknie opisana jest również przyczyna alarmu. W celu zresetowania 
aktywnego alarmu należy nacisnąć i trzymać wciśnięty przez przynajmniej 2 sekundy klawisz „Alarmu”; jeśli alarm 
zostaje zresetowany pomyślnie, znika okno alarmu i jeśli nie ma innych aktywnych alarmów, zostaje dezaktywowa-
ny czerwony klawisz „Alarmu”. Alarm może zostać zresetowany tylko jeśli zniknęły warunki powodujące aktywację 
alarmu.

Ręczny reset alarmu może być wykonany tylko po sprawdzeniu przyczyny alarmu i rozwiązaniu pro-
blemu, który spowodował jego aktywację.
Nieprawidłowy reset alarmu może spowodować poważne uszkodzenia jednostki lub jej komponentów.

W menu historii alarmów zapisanych jest ostatnich 150 alarmów. Kiedy pamięć jest pełna i zostaje aktywowany ko-
lejny alarm, najstarszy alarm zostaje nadpisany.
Poniżej została przedstawiona pełna lista alarmów z głównymi możliwymi przyczynami, wskazówkami dotyczącymi 
rozwiązania problemów, tryb resetu, działanie na jednostce i na jej komponentach.
Tryb resetowania alarmu przedstawiony jest w kolumnie „RESET”:

• A = automatyczny: kiedy znikają warunki alarmu, alarm resetowany jest automatycznie;
• AC = sterowany automatycznie: alarm jest automatycznie resetowany dla ograniczonej liczby prób w określonym 

czasie, następnie reset alarmu musi zostać wykonany ręcznie;
• M = reset ręczny na wyświetlaczu lub przez nadzorcę: alarm musi być zresetowany ręcznie na wyświetlaczu, 

jak opisano powyżej lub przez nadzorcę; dla każdego ręcznego resetowania alarmu, dzień i godzina resetu są 
zapisane w historii alarmów.

W kolumnie „JEDNOSTKI OFF” podane jest czy alarm spowodował zatrzymanie całej jednostki czy nie:
• Tak = alarm zatrzymał jednostkę;
• Nie = alarm nie zatrzymał całej jednostki, lecz tylko niektóre urządzenia

KOD OPIS GŁÓWNA PRZYCZYNA KONTROLE I ROZWIĄZANIE 
PROBLEMU RESET UNIT 

OFF POZYCJE OFF

AL01 Przeciążenie 
sprężarki 1

Interwencja ochrony 
termicznej sprężarki 1

Sprawdzić warunki robocze.

M Nie Sprężarka 1

Sprawdzić okablowanie, zaciski i 
wyłącznik różnicowoprądowy silnika.
Sprawdzić pobierany prąd.
Sprawdzić temperaturę wylotową 
sprężarki.

AL02 Przeciążenie 
sprężarki 2

Interwencja ochrony 
termicznej sprężarki 2

Sprawdzić warunki robocze.

M Nie Sprężarka 2

Sprawdzić okablowanie, zaciski i 
wyłącznik różnicowoprądowy silnika.
Sprawdzić pobierany prąd.
Sprawdzić temperaturę wylotową 
sprężarki.
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AL03 Wysokie ciśnienie 
obiegu 1

Alarm wysokiego ciśnienia 
obiegu 1 (wyłącznik 
wysokiego ciśnienia)

Sprawdzić ciśnienie kondensacji.

M Nie Wszystkie 
sprężarki obiegu 1

Sprawdzić zapotrzebowanie na czynnik 
chłodniczy
Sprawdzić pracę wentylatora/ów 
kondensacji
Sprawdzić cyrkulację ciepłego powietrza 
kondensacji.
Sprawdzić czystość uzwojenia 
kondensacji i ewentualnie wyczyścić.
Zresetować wyłącznik wysokiego 
ciśnienia przed zresetowaniem alarmu 
sterownika.
Sprawdzić czy interwencja ustawiona 
dla wyłącznika wysokiego ciśnienia jest 
prawidłowa.

AL04 Wysokie ciśnienie 
obiegu 2

Alarm wysokiego ciśnienia 
obiegu 2 (wyłącznik 
wysokiego ciśnienia)

Sprawdzić warunki robocze.

M Nie Wszystkie 
sprężarki obiegu 2

Sprawdzić ciśnienie kondensacji.
Sprawdzić zapotrzebowanie na czynnik 
chłodniczy
Sprawdzić pracę wentylatora/ów 
kondensacji
Sprawdzić cyrkulację ciepłego powietrza 
kondensacji.
Sprawdzić czystość uzwojenia 
kondensacji i ewentualnie wyczyścić.
Zresetować wyłącznik wysokiego 
ciśnienia przed zresetowaniem alarmu 
sterownika.
Sprawdzić czy interwencja ustawiona 
dla wyłącznika wysokiego ciśnienia jest 
prawidłowa.

AL05 Alarm przeciw 
zamarzaniu Otwarte wejście cyfrowe 1 Sprawdzić warunki robocze. A (2) Nie Sprężarki (tylko w 

trybie chłodzenia)

AL06
Przekroczony 
próg wysokiej 
temperatury

Temperatura wewnętrzna 
przekracza maksymalną 
ustawioną wartość

Sprawdzić warunki robocze. A Nie Brak

AL07 Przekroczony próg 
niskiej temperatury

Temperatura wewnętrzna 
jest niższa niż minimalna 
ustawiona wartość

Sprawdzić warunki robocze. A (2) Nie Brak

AL08 Niskie ciśnienie 
obiegu 1 w lecie

Alarm niskiego ciśnienia 
obiegu 1 z wyłącznika 
niskiego ciśnienia (tryb 
chłodzenia)

Sprawdzić warunki robocze.

M Nie Wszystkie 
sprężarki obiegu 1

Sprawdzić ciśnienie parowania.
Sprawdzić zapotrzebowanie na czynnik 
chłodniczy
Sprawdzić wentylatory parowania.
Sprawdzić czy wyłącznik niskiego 
ciśnienia interweniuje prawidłowo.

AL09 Niskie ciśnienie 
obiegu 2 w lecie

Alarm niskiego ciśnienia 
obiegu 2 z wyłącznika 
niskiego ciśnienia (tryb 
chłodzenia)

Sprawdzić warunki robocze.

M Nie Wszystkie 
sprężarki obiegu 2

Sprawdzić ciśnienie parowania.
Sprawdzić zapotrzebowanie na czynnik 
chłodniczy
Sprawdzić wentylatory parowania.
Sprawdzić czy wyłącznik niskiego 
ciśnienia interweniuje prawidłowo.

AL10 Niskie ciśnienie 
obiegu 1 w zimie

Alarm niskiego ciśnienia 
obiegu 1 z wyłącznika 
niskiego ciśnienia (tryb 
ogrzewania)

Sprawdzić warunki robocze.

M Nie Wszystkie 
sprężarki obiegu 1

Sprawdzić ciśnienie parowania.
Sprawdzić zapotrzebowanie na czynnik 
chłodniczy
Sprawdzić wentylatory parowania.
Sprawdzić czy wyłącznik niskiego 
ciśnienia interweniuje prawidłowo.

AL11 Niskie ciśnienie 
obiegu 2 w zimie

Alarm niskiego ciśnienia 
obiegu 2 z wyłącznika 
niskiego ciśnienia (tryb 
ogrzewania)

Sprawdzić warunki robocze.

M Nie Wszystkie 
sprężarki obiegu 2

Sprawdzić ciśnienie parowania.
Sprawdzić zapotrzebowanie na czynnik 
chłodniczy
Sprawdzić wentylatory parowania.
Sprawdzić czy wyłącznik niskiego 
ciśnienia interweniuje prawidłowo.

AL12 Konserwacja 
sprężarki 1

Został przekroczony próg 
godzin działania sprężarki 1 Sprawdzić warunki robocze sprężarki. M (1) Nie Brak
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AL13 Konserwacja 
sprężarki 2

Został przekroczony próg 
godzin działania sprężarki 2 Sprawdzić warunki robocze sprężarki. M (1) Nie Brak

AL14 Unit Maintenance Został przekroczony próg 
godzin działania jednostki.

Sprawdzić jednostkę. Wykonać 
podstawowe czynności konserwacji. M (1) Nie Brak

AL15
Przeciążenie/
blokada głównego 
wentylatora.

Ochrona termiczna 
wentylatora

Sprawdzić warunki robocze.

M Tak Wszystkie
Sprawdzić okablowanie silnika 
wentylatora, zaciski i pobierany prąd.
Sprawdzić wyłącznik termiczny 
chroniący przed przeciążeniem.

AL16 Brudny filtr

Spadek ciśnienia w filtrze 
zmierzony przez wyłącznik 
różnicowoprądowy jest 
większy niż ustawiona 
wartość.

Wyczyścić lub wymienić filtry powietrza. M

Nie BrakKalibracja wyłącznika 
różnicowoprądowego dla zatkanych 
filtrów.

M

AL17 Nieużywane - - - - -

AL18 Alarm wyłącznika 
przepływu

Wyłącznik różnicowoprądowy 
ciśnieni powietrza wykrywa 
ciśnienie (przepływ powietrza) 
niższe niż ustawiona wartość

Sprawdzić warunki robocze (przepływ 
powietrza i ciśnienie).

M Tak Wszystkie
Sprawdzić warunki robocze 
wentylatorów.
Sprawdzić system dystrybucji powietrza.
Sprawdzić czy wyłącznik przepływu 
powietrza interweniuje prawidłowo.

AL19 Zegar uszkodzony 
lub nieobecny Wadliwa karta zegara Uruchomić ponownie sterownik; jeśli 

alarm nie znika, wymienić główną płytę. M Nie

Brak, 
programowanie 
godzinowe nie 
działa.

AL20
Ustawienie letnie 
< ustawienie 
zimowe

Ustawienie letnie jest niższe 
niż ustawienie zimowe lub 
ustawienie zimowe jest 
wyższe niż ustawienie letnie 
i aktywna jest automatyczna 
zmiana.

Sprawdzić czy ustawienie temperatury 
jest prawidłowe (tryby chłodzenia i 
ogrzewania).

A Tak Wszystkie

AL21
sonda B1 
uszkodzona lub 
rozłączona

Odczyt sondy B1 (sonda 
ciśnienia różnicowego 
zasilania powietrza) 
przekracza zakres operacyjny

Sprawdzić warunki robocze.

M Nie

Wszystkie 
komponenty 
i funkcje są 
bezpośrednio 
związane z sondą

Sprawdzić w sterowniku prawidłowy 
zakres odczytu sondy.
Sprawdzić prawidłowy odczyt sondy i 
ewentualnie wymienić ją.
Sprawdzić czy wejście analogowe 
głównej płyty funkcjonuje prawidłowo
Sprawdzić prawidłowe funkcjonowanie 
wejścia analogowego na głównej płycie.

AL22
Sonda B2 
uszkodzona lub 
rozłączona

Odczyt sondy B2 (sonda 
ciśnienia różnicowego 
powrotu powietrza) 
przekracza zakres operacyjny

Sprawdzić warunki robocze.

M Nie

Wszystkie 
komponenty 
i funkcje są 
bezpośrednio 
związane z sondą

Sprawdzić w sterowniku prawidłowy 
zakres odczytu sondy.
Sprawdzić prawidłowy odczyt sondy i 
ewentualnie wymienić ją.
Sprawdzić czy wejście analogowe 
głównej płyty funkcjonuje prawidłowo
Sprawdzić prawidłowe funkcjonowanie 
wejścia analogowego na głównej płycie.

AL23
Sonda B6 
uszkodzona lub 
rozłączona

Odczyt sondy B6 (ciśnienie 
kondensacji obiegu 2) 
przekracza zakres

Sprawdzić warunki robocze.

M Nie

Wszystkie 
komponenty 
i funkcje są 
bezpośrednio 
związane z sondą

Sprawdzić w sterowniku prawidłowy 
zakres odczytu sondy.
Sprawdzić prawidłowy odczyt sondy i 
ewentualnie wymienić ją.
Sprawdzić czy wejście analogowe 
głównej płyty funkcjonuje prawidłowo
Sprawdzić prawidłowe funkcjonowanie 
wejścia analogowego na głównej płycie.
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AL24
Sonda B7 
uszkodzona lub 
rozłączona

Odczyt sondy B7 (wilgotność 
powietrza wewnętrznego) 
przekracza zakres

Sprawdzić warunki robocze.

M Nie

Wszystkie 
komponenty 
i funkcje są 
bezpośrednio 
związane z sondą

Sprawdzić w sterowniku prawidłowy 
zakres odczytu sondy.
Sprawdzić prawidłowy odczyt sondy i 
ewentualnie wymienić ją.
Sprawdzić czy wejście analogowe 
głównej płyty funkcjonuje prawidłowo
Sprawdzić prawidłowe funkcjonowanie 
wejścia analogowego na głównej płycie.

AL25
Sonda B4 
uszkodzona lub 
rozłączona

Odczyt sondy B4 
(temperatura zasilanego 
powietrza) przekracza zakres

Sprawdzić warunki robocze.

M Nie

Wszystkie 
komponenty 
i funkcje są 
bezpośrednio 
związane z sondą

Sprawdzić w sterowniku prawidłowy 
zakres odczytu sondy.
Sprawdzić prawidłowy odczyt sondy i 
ewentualnie wymienić ją.
Sprawdzić czy wejście analogowe 
głównej płyty funkcjonuje prawidłowo
Sprawdzić prawidłowe funkcjonowanie 
wejścia analogowego na głównej płycie.

AL26
Sonda B3 
uszkodzona lub 
rozłączona

Odczyt sondy B3 (ciśnienie 
kondensacji obiegu 1) 
przekracza zakres

Sprawdzić warunki robocze.

M Nie

Wszystkie 
komponenty 
i funkcje są 
bezpośrednio 
związane z sondą

Sprawdzić w sterowniku prawidłowy 
zakres odczytu sondy.
Sprawdzić prawidłowy odczyt sondy i 
ewentualnie wymienić ją.
Sprawdzić czy wejście analogowe 
głównej płyty funkcjonuje prawidłowo
Sprawdzić prawidłowe funkcjonowanie 
wejścia analogowego na głównej płycie.

AL27
Sonda B8 
uszkodzona lub 
rozłączona

Odczyt sondy B8 
(temperatura powietrza 
zewnętrznego) przekracza 
zakres

Sprawdzić warunki robocze.

M Nie

Wszystkie 
komponenty 
i funkcje są 
bezpośrednio 
związane z sondą

Sprawdzić w sterowniku prawidłowy 
zakres odczytu sondy.
Sprawdzić prawidłowy odczyt sondy i 
ewentualnie wymienić ją.
Sprawdzić czy wejście analogowe 
głównej płyty funkcjonuje prawidłowo
Sprawdzić prawidłowe funkcjonowanie 
wejścia analogowego na głównej płycie.

AL28
Sonda B5 
uszkodzona lub 
rozłączona

Odczyt sondy B5 
(temperatura powietrza 
powrotnego) przekracza 
zakres

Sprawdzić warunki robocze.

M Nie

Wszystkie 
komponenty 
i funkcje są 
bezpośrednio 
związane z sondą

Sprawdzić w sterowniku prawidłowy 
zakres odczytu sondy.
Sprawdzić prawidłowy odczyt sondy i 
ewentualnie wymienić ją.
Sprawdzić czy wejście analogowe 
głównej płyty funkcjonuje prawidłowo
Sprawdzić prawidłowe funkcjonowanie 
wejścia analogowego na głównej płycie.

AL29 Przeciążenie 
nagrzewnicy 1

Interwencja wyłącznika 
różnicowoprądowy 
nagrzewnicy zespołu 1

Sprawdzić warunki robocze (przepływ 
powietrza i temperatura)

M Nie Zespół 
nagrzewnicy 1Sprawdzić okablowanie i zaciski 

nagrzewnic i pobierany prąd.
Sprawdzić wyłącznik termiczny.

AL30 Przeciążenie 
nagrzewnicy 2

Interwencja wyłącznika 
różnicowoprądowy 
nagrzewnicy zespołu 2

Sprawdzić warunki robocze (przepływ 
powietrza i temperatura)

M Nie Zespół 
nagrzewnicy 2Sprawdzić okablowanie i zaciski 

nagrzewnic i pobierany prąd.
Sprawdzić wyłącznik termiczny.

AL31
Ogólny alarm 
seryjny z DIN. 
System wyłączony

Wejście cyfrowe alarmu 
seryjnego (DIN) jest otwarte Sprawdzić sterowanie zewnętrzne. M Tak Wszystkie

AL32

Ogólny alarm 
wejścia cyfrowego 
System wciąż 
włączony

Wejście cyfrowe alarmu 
ogólnego jest otwarte Sprawdzić sterowanie zewnętrzne M Nie Brak
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AL33 Przeciążenie 
sprężarki 3

Interwencja ochrony 
termicznej sprężarki 3

Sprawdzić warunki robocze.

M Nie Sprężarka 3

Sprawdzić okablowanie, zaciski i 
wyłącznik różnicowoprądowy silnika.
Sprawdzić pobierany prąd.
Sprawdzić temperaturę wylotową 
sprężarki.

AL34 Przeciążenie 
sprężarki 4

Interwencja ochrony 
termicznej sprężarki 4

Sprawdzić warunki robocze.

M Nie Sprężarka 4

Sprawdzić okablowanie, zaciski i 
wyłącznik różnicowoprądowy silnika.
Sprawdzić pobierany prąd.
Sprawdzić temperaturę wylotową 
sprężarki.

AL35 Konserwacja 
sprężarki 3

Został przekroczony próg 
godzin działania sprężarki 3 Sprawdzić warunki pracy sprężarki M (1) Nie Brak

AL36 Konserwacja 
sprężarki 4

Został przekroczony próg 
godzin działania sprężarki 4 Sprawdzić warunki pracy sprężarki M (1) Nie Brak

AL37-
65 Nieużywane - - - - -

AL66
OSTRZEŻENIE 
Obieg 1 w 
Prewencji

Ciśnienie kondensacji w 
obiegu 1 jest wyższe niż 
wartość prewencyjna (tryb 
chłodzenia). Ciśnienie 
parowania obiegu 1 
jest niższe niż wartość 
prewencyjna (tryb 
ogrzewania)

Sprawdzić warunki robocze.

A (2) Nie Jedna sprężarka 
obiegu 1

Sprawdzić ciśnienie kondensacji.
Sprawdzić wentylator i uzwojenie 
kondensacji.
Sprawdzić przepływ powietrza na 
uzwojeniu kondensacji.
Sprawdzić zapotrzebowanie na czynnik 
chłodniczy

AL67
OSTRZEŻENIE 
Obieg 2 w 
Prewencji

Ciśnienie kondensacji w 
obiegu 2 jest wyższe niż 
wartość prewencyjna (tryb 
chłodzenia). Ciśnienie 
parowania obiegu 2 
jest niższe niż wartość 
prewencyjna (tryb 
ogrzewania)

Sprawdzić warunki robocze.

A (2) Nie Jedna sprężarka 
obiegu 2

Sprawdzić ciśnienie kondensacji.
Sprawdzić wentylator i uzwojenie 
kondensacji.
Sprawdzić przepływ powietrza na 
uzwojeniu kondensacji.
Sprawdzić zapotrzebowanie na czynnik 
chłodniczy

AL68
Zasilanie 
sondy ciśnienia 
różnicowego

Zmierzona wartość sondy 
ciśnienia różnicowego 
zasilanego powietrza 
przekracza dopuszczalny 
zakres.

Sprawdzić przepływ powietrza.

A (2) Nie Brak

Sprawdzić system dystrybucji przepływu 
powietrza.
Sprawdzić wyłącznik ciśnienia 
różnicowego i jego przewody 
połączeniowe.

AL69
Powrót sondy 
ciśnienia 
różnicowego

Zmierzona wartość sondy 
ciśnienia różnicowego 
powietrza powrotnego 
przekracza dopuszczalny 
zakres.

Sprawdzić przepływ powietrza.

A (2) Nie Brak

Sprawdzić system dystrybucji przepływu 
powietrza.
Sprawdzić wyłącznik ciśnienia 
różnicowego i jego przewody 
połączeniowe.

AL70
sonda B9 
uszkodzona lub 
rozłączona

Odczyt sondy B9 (CO2 
lub LZO w powietrzu 
wewnętrznym) przekracza 
zakres

Sprawdzić warunki robocze.

M Nie

Wszystkie 
komponenty 
i funkcje są 
bezpośrednio 
związane z sondą

Sprawdzić w sterowniku prawidłowy 
zakres odczytu sondy.
Sprawdzić prawidłowy odczyt sondy i 
ewentualnie wymienić ją.
Sprawdzić czy wejście analogowe 
głównej płyty funkcjonuje prawidłowo
Sprawdzić prawidłowe funkcjonowanie 
wejścia analogowego na głównej płycie.

AL71
sonda B10 
uszkodzona lub 
rozłączona

Odczyt sondy B10 
(wilgotność względna 
powietrza zewnętrznego) 
przekracza zakres

Sprawdzić warunki robocze.

M Nie

Wszystkie 
komponenty 
i funkcje są 
bezpośrednio 
związane z sondą

Sprawdzić w sterowniku prawidłowy 
zakres odczytu sondy.
Sprawdzić prawidłowy odczyt sondy i 
ewentualnie wymienić ją.
Sprawdzić czy wejście analogowe 
głównej płyty funkcjonuje prawidłowo
Sprawdzić prawidłowe funkcjonowanie 
wejścia analogowego na głównej płycie.
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AL72 Odłączony Lan 2 
karty

Przerwana komunikacja 
między główną płytą a 
kartami rozszerzenia

Sprawdzić czy zasilanie kart 
rozszerzenia jest prawidłowe.

M Nie

Wszystkie 
komponenty 
i funkcje są 
bezpośrednio 
związane z kartą 
rozszerzenia

Sprawdzić połączenia między główną 
płytą a kartami rozszerzenia.

Ustawienia komunikacji

AL73
sonda slave B1 
uszkodzona lub 
rozłączona

Odczyt sondy B1 karty 
rozszerzenia przekracza 
zakres

Sprawdzić warunki robocze.

M Nie

Wszystkie 
komponenty 
i funkcje są 
bezpośrednio 
związane z sondą

Sprawdzić w sterowniku prawidłowy 
zakres odczytu sondy.
Sprawdzić prawidłowy odczyt sondy i 
ewentualnie wymienić ją.
Sprawdzić czy wejście analogowe 
głównej płyty funkcjonuje prawidłowo
Sprawdzić prawidłowe funkcjonowanie 
wejścia analogowego na głównej płycie

AL74

Obieg 1 Wysokie 
ciśnienie 
z przetw.w 
chłodzeniu Próba: 
x/y

Alarm wysokiego ciśnienia 
obiegu chłodzenia 1 w 
trybie chłodzenia (lato) z 
przetwornika ciśnienia. 
Zostaje wyświetlona próba „x” 
maksymalnej liczby „y” prób; 
kiedy maksymalna liczba 
prób zostaje osiągnięta, reset 
alarmu staje się ręczny.

Sprawdzić warunki robocze.

AC Nie Wszystkie 
sprężarki obiegu 1

Sprawdzić ciśnienie kondensacji.
Sprawdzić wentylator i uzwojenie 
kondensacji.
Sprawdzić przepływ powietrza na 
uzwojeniu kondensacji.
Sprawdzić zapotrzebowanie na czynnik 
chłodniczy
Sprawdzić sondę ciśnienia.

AL75

Obieg 2 Wysokie 
ciśnienie 
z przetw.w 
chłodzeniu Próba: 
x/y

Alarm wysokiego ciśnienia 
obiegu chłodzenia 2 w 
trybie chłodzenia (lato) z 
przetwornika ciśnienia. 
Zostaje wyświetlona próba „x” 
maksymalnej liczby „y” prób; 
kiedy maksymalna liczba 
prób zostaje osiągnięta, reset 
alarmu staje się ręczny.

Sprawdzić warunki robocze.

AC Nie Wszystkie 
sprężarki obiegu 2

Sprawdzić ciśnienie kondensacji.
Sprawdzić wentylator i uzwojenie 
kondensacji.
Sprawdzić przepływ powietrza na 
uzwojeniu kondensacji.
Sprawdzić zapotrzebowanie na czynnik 
chłodniczy
Sprawdzić sondę ciśnienia.

AL76

Obieg 1 Niskie 
ciśnienie 
z przetw.w 
ogrzewaniu Próba: 
x/y

Alarm niskiego ciśnienia 
obiegu chłodzenia 1 w 
trybie ogrzewania (zima) 
z przetwornika ciśnienia. 
Zostaje wyświetlona próba „x” 
maksymalnej liczby „y” prób; 
kiedy maksymalna liczba 
prób zostaje osiągnięta, reset 
alarmu staje się ręczny.

Sprawdzić warunki robocze.

AC Nie Wszystkie 
sprężarki obiegu 1

Sprawdzić ciśnienie parowania
Sprawdzić wentylator i uzwojenie 
parowania.
Sprawdzić przepływ powietrza na 
uzwojeniu parowania.
Sprawdzić zapotrzebowanie na czynnik 
chłodniczy
Sprawdzić sondę ciśnienia.

AL77

Obieg 2 Niskie 
ciśnienie 
z przetw.w 
ogrzewaniu Próba: 
x/y

Alarm niskiego ciśnienia 
obiegu chłodzenia 2 w 
trybie ogrzewania (zima) 
z przetwornika ciśnienia. 
Zostaje wyświetlona próba „x” 
maksymalnej liczby „y” prób; 
kiedy maksymalna liczba 
prób zostaje osiągnięta, reset 
alarmu staje się ręczny.

Sprawdzić warunki robocze.

AC Nie Wszystkie 
sprężarki obiegu 2

Sprawdzić ciśnienie parowania
Sprawdzić wentylator i uzwojenie 
parowania.
Sprawdzić przepływ powietrza na 
uzwojeniu parowania.
Sprawdzić zapotrzebowanie na czynnik 
chłodniczy
Sprawdzić sondę ciśnienia.

AL78

OSTRZEŻENIE 
Obieg 1 w 
prewencji niskiego 
ciśnienia

Ciśnienie parowania obiegu 
1 w trybie ogrzewania (zima) 
jest niższe niż wartość 
prewencji niskiego ciśnienia

Sprawdzić warunki robocze.

A (2) Nie Sprężarka obiegu 
1

Sprawdzić ciśnienie parowania
Sprawdzić wentylator i uzwojenie 
parowania.
Sprawdzić przepływ powietrza na 
uzwojeniu parowania.
Sprawdzić zapotrzebowanie na czynnik 
chłodniczy
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Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania modyfikacji do projektu bez uprzedzenia
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KOD OPIS GŁÓWNA PRZYCZYNA KONTROLE I ROZWIĄZANIE 
PROBLEMU RESET UNIT 

OFF POZYCJE OFF

AL79

OSTRZEŻENIE 
Obieg 2 w 
prewencji niskiego 
ciśnienia

Ciśnienie parowania obiegu 
2 w trybie ogrzewania (zima) 
jest niższe niż wartość 
prewencji niskiego ciśnienia

Sprawdzić warunki robocze.

A (2) Nie Sprężarka obiegu 
2

Sprawdzić ciśnienie parowania
Sprawdzić wentylator i uzwojenie 
parowania.
Sprawdzić przepływ powietrza na 
uzwojeniu parowania.
Sprawdzić zapotrzebowanie na czynnik 
chłodniczy

(1) Alarm konserwacji musi zostać zresetowany w oknie Ac-Ad-Ae e menu konserwacji i nie może być zresetowany 
przy użyciu przycisku alarmu

(2) Alarm zostaje zresetowany automatycznie, lecz w celu eliminacji wizualizacji należy nacisnąć klawisz alarmu i 
trzymać wciśnięty przez przynajmniej 2 sekundy.
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