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Wprowadzenie 

W niniejszej instrukcji zamieszczono informacje o ustawieniach, obsłudze, rozwiązywaniu 
problemów oraz konserwacji wytwornic wody lodowej DAIKIN z 1, 2 lub 3 obiegami, w 
których wykorzystywany jest regulator Microtech III.  

INFORMACJE O ZAGRO śENIACH  

! NIEBEZPIECZEŃSTWO 

Niebezpieczeństwo wskazuje niebezpieczną sytuację, która w przypadku zaniedbania 
spowoduje śmierć lub powaŜne obraŜenia. 

 

! OSTRZEśENIE 

OstrzeŜenie wskazuje potencjalnie niebezpieczne sytuacje, które w przypadku zaniedbania 
mogą spowodować zniszczenia mienia, cięŜkie obraŜenia osobiste lub śmierć. 

 

! PRZESTROGA 

Uwaga wskazuje potencjalnie niebezpieczne sytuacje, które w przypadku zaniedbania mogą 
spowodować obraŜenia osobiste lub uszkodzenie wyposaŜenia. 

 
Wersja oprogramowania: Niniejsza instrukcja dotyczy urządzeń z wersją oprogramowania 
XXXXXXX. Numer wersji oprogramowania w urządzeniu moŜna wyświetlić, wybierając 
element menu „About Chiller” (O wytwornicy...), który jest dostępny bez podawania hasła. 
Wciśnięcie przycisku MENU spowoduje powrót do ekranu Menu. 

Minimalna wersja BSP: 8.40. 

  

! OSTRZEśENIE 

Niebezpieczeństwo poraŜenia elektrycznego: moŜe spowodować obraŜenia osobiste i 
uszkodzenie sprzętu. Niniejsze wyposaŜenie musi być odpowiednio uziemione. Podłączanie i 
serwisowanie panelu sterowania MicroTech III powinno być wykonywane wyłącznie przez 
pracowników zapoznanych z działaniem sprzętu. 

 

! PRZESTROGA 

Elementy wraŜliwe na napięcie elektrostatyczne. Wyładowanie elektrostatyczne zachodzące 
podczas dotykania elektronicznych płytek drukowanych moŜe spowodować uszkodzenie 
elementów. Wszelki nagromadzony ładunek elektrostatyczny naleŜy przed przystąpieniem do 
prac serwisowych usunąć, dotykając niepomalowanego metalu po wewnętrznej stronie panelu 
sterowania. Kiedy w panelu jest włączone zasilanie, nie wolno odłączać Ŝadnych kabli, złączy na 
płycie drukowanej ani wtyczek zasilania. 

 

INFORMACJA 
To wyposaŜenie wytwarza, wykorzystuje i moŜe wypromieniowywać energię w postaci fal o 

częstotliwości radiowej. Jeśli nie będzie zainstalowane i uŜytkowane zgodnie z niniejszą instrukcją 
obsługi mogą wystąpić zakłócenia w komunikacji radiowej. Działanie niniejszego wyposaŜenia w 
obszarach mieszkalnych moŜe spowodować niepoŜądane zakłócenia, a wtedy uŜytkownik będzie 

zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt. Firma Daikin nie przyjmuje Ŝadnej 
odpowiedzialności wynikającej z jakichkolwiek zakłóceń ani zobowiązania do ich usunięcia. 
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Zakresy robocze: 

• Maksymalna temperatura otoczenia w stanie gotowości: 57 °C 

• Minimalna temperatura otoczenia w stanie roboczym (standard): 2 °C 

• Minimalna temperatura otoczenia w stanie roboczym (z opcjonalnym regulatorem 
pracującym w niskiej temperaturze): -20 °C 

• Temperatura wylotowej wody lodowej: 4°C do 15 °C 

• Temperatury wylotowych, schłodzonych płynów (ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu): 
3 °C do -8 °C. OdciąŜanie urządzenia jest zabronione, kiedy temperatura płynów wylotowych 
wynosi poniŜej -1 °C. 

• Zakres roboczy DT: 4 °C do 8 °C 

• Maksymalna robocza temperatura płynu na wlocie: 24 °C 

• Maksymalna temperatura płynu na wlocie, warunki nierobocze: 38 °C 

 
Funkcje regulatora 

Odczyt następujących wartości temperatury i ciśnienia: 

Temperatura dolotowej i wylotowej wody lodowej 

Temperatura i ciśnienie nasycenia czynnika chłodniczego w parowniku 

Temperatura i ciśnienie nasycenia czynnika chłodniczego w skraplaczu 

Temperatura powietrza na zewnątrz 

Temperatury w linii ssania i tłoczenia – obliczone ciepło przegrzania w liniach tłoczenia i 
ssania 

Ciśnienie oleju 

Automatyczna regulacja głównych i pomocniczych pomp wody lodowej. Regulator uruchamia 
jedną z pomp (na podstawie najniŜszego wskazania przepracowanych godzin), kiedy praca 
urządzenia jest moŜliwa (niekoniecznie w wyniku wysłania sygnału o konieczności chłodzenia) 
oraz kiedy temperatura wody moŜe osiągnąć punkt krzepnięcia. 

Dwa poziomy zabezpieczeń przed nieuprawnionymi zmianami nastaw i innych parametrów 
regulacji. 

OstrzeŜenia i diagnoza awarii, które powiadamiają operatorów o warunkach ostrzeŜeń i awarii w 
zrozumiałym języku. Wszystkie zdarzenia i alarmy są znakowane datą i godziną w celu łatwej 
identyfikacji czasu wystąpienia warunku awarii. Ponadto moŜliwe jest odtworzenie warunków 
pracy sprzed wyłączenia spowodowanego alarmem, co pomaga w wyizolowaniu przyczyny 
problemu. 

Dostępnych jest dwadzieścia pięć wcześniejszych alarmów i powiązanych z nimi warunków 
pracy.  

Zdalne sygnały wejściowe w celu resetowania nastaw wody lodowej, limity obciąŜenia i 
włączania urządzenia. 

Tryb testowy pozwala inŜynierowi serwisu na ręczną regulację wartości wyjściowych regulatora 
i moŜe być przydatny w sprawdzaniu działania systemu. 

MoŜliwość komunikacji BAS (Building Automation System) za pomocą protokołów LonTalk, 
Modbus lub BACnet standardowych dla wszystkich dostawców rozwiązań BAS. 

Przetworniki ciśnienia pozwalają na bezpośredni odczyt wartości ciśnienia w układzie. 
Zapobiegawcze monitorowanie warunków niskiego ciśnienia w parowniku oraz wysokiej 
temperatury tłoczenia i ciśnienia w celu dokonywania stosownych zmian w warunkach pracy 
przed wyłączeniem systemu spowodowanym awarią. 
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Opis ogólny 

Panel sterowania znajduje się w przedniej części urządzenia po stronie spręŜarki. Są trzy 
drzwi. Panel sterowania znajduje się za drzwiami po lewej stronie. Panel zasilania znajduje 
się za drzwiami środkowymi i prawymi. 

Opis ogólny 

Układ regulacji MicroTech III składa się z regulatora mikroprocesorowego oraz wielu 
modułów rozszerzeń, których konfiguracja zaleŜy od wielkości urządzenia oraz jego budowy. 
Układ regulacji udostępnia funkcje monitorowania i regulacji konieczne w kontrolowanej i 
wydajnej pracy wytwornicy wody lodowej.  

Operator moŜe monitorować wszystkie najwaŜniejsze warunki robocze na ekranie, który 
znajduje się na głównym regulatorze. Poza udostępnianiem wszystkich normalnych 
elementów regulacji, układ regulacji MicroTech III podejmuje działania korekcyjne w 
przypadku pracy wytwornicy poza załoŜonymi warunkami roboczymi. Jeśli warunki błędu 
będą się nasilać, regulator spowoduje wyłączenie spręŜarki lub całego urządzenia oraz 
włączy wyjściowy sygnał alarmowy. 

Dostęp do systemu jest chroniony hasłem i moŜliwy tylko dla osób upowaŜnionych. Bez 
hasła moŜliwe jest przeglądanie tylko wybranych, podstawowych informacji oraz kasowanie 
alarmów. NiemoŜliwe jest wprowadzanie zmian w ustawieniach. 

Układ panelu sterowania  
Rysunek 1, elementy panelu sterowania 

 
UWAGI :  
1. Po włączeniu przekaźnik przełącznika awaryjnego powoduje odcięcie zasilanie sterowania w obiegach 1, 

2 i 3 i w rezultacie natychmiastowe wyłączenie spręŜarek i wentylatorów. Czerwony przycisk awaryjny 
znajduje się w przedniej dolnej części drzwi panelu sterowania. 

2. Transformator zasilania sterującego znajduje się na panelu zasilania obok panelu sterowania. 
3. Dodatkowe moduły rozszerzeń znajdują się w innych miejscach wytwornicy wody lodowej. 
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Układ panelu zasilania 
Panel zasilania znajduje się w przedniej części urządzenia, za parą drzwi po prawej 
stronie. 

Rysunek 2, lewa strona panelu zasilania 

 

Rysunek 3, prawa strona panelu zasilania 
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Opis regulatora  

Architektura sprz ętowa 
System regulacji MicroTech III do wytwornic wody lodowej chłodzonych powietrzem składa się z 
głównego regulatora z wieloma modułami rozszerzeń wejść i wyjść, które zaleŜą od wielkości i 
konfiguracji wytwornicy. 

W razie potrzeby moŜliwe jest dołączenie dwóch opcjonalnych modułów komunikacji BAS. 

MoŜliwe jest teŜ dołączenie zdalnego interfejsu operatora, z którym moŜna połączyć do dziewięciu 
urządzeń. 

Zaawansowane regulatory MicroTech III uŜywane w chłodzonych powietrzem wytwornicach 
wody lodowej ze spręŜarkami śrubowymi nie są wymienne ze starszymi regulatorami MicroTech 
II. 

 

Rysunek 6, architektura sprz ętowa 
 

 

 

 

 

Karty komunikacji  
BACnet/IP  BACnet/  

MSTP 

MODbus LON 

Zdalny interfejs operatora  

Regulator urz ądzenia MicroTech III  

Moduły rozszerze ń we/wy 

AWC 
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Architektura systemu 
W całej strukturze układu regulacji wykorzystywane są następujące elementy: 
• Jeden regulator główny MicroTech III 
• Moduły rozszerzeń wejścia/wyjścia, wymagane zaleŜnie od konfiguracji urządzenia 
• Opcjonalny interfejs komunikacji BAS według wyboru 

Rysunek 4, architektura systemu 
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Szczegółowe informacje o sieci sterowania 
 
Szyna peryferyjna słuŜy do łączenia rozszerzeń wejścia/wyjścia z regulatorem 
głównym. 
 

Regulator/ 
moduł 

rozszerzenia 

Numer części Siemens Adres Wykorzystanie 

Urządzenie  POL687.70/MCQ nd. UŜywane we wszystkich 
konfiguracjach 

SpręŜarka 1 POL965.00/MCQ 2 
UŜywane we wszystkich 

konfiguracjach 
EEXV 1 POL965.00/MCQ 3 

SpręŜarka 2 POL965.00/MCQ 4 
EEXV 2 POL94U.00/MCQ 5 

Alarm/Limit POL965.00/MCQ 18 UŜywane we wszystkich 
konfiguracjach 

Wentylatory 1 i 2 POL945.00/MCQ 6 UŜywane, kiedy liczba 
wentylatorów w układzie 1 jest 

większa niŜ 6, liczba 
wentylatorów w obwodzie 2 jest 
większa niŜ 6 lub urządzenie ma 

zasilanie wielopunktowe 
SpręŜarka 3 POL965.00/MCQ 7 

UŜywane w konfiguracji z 3 
obiegami  

EEXV 3 POL94U.00/MCQ 8 
Wentylatory 3 POL945.00/MCQ 9 
SpręŜarka 4  POL965.00/MCQ 10 

UŜywane w konfiguracji z 4 
obwodami 

EEXV 4  POL94U.00/MCQ 11 
Wentylatory 4 POL945.00/MCQ 12 

Wentylatory 3 i 4 POL945.00/MCQ 13 UŜywane, kiedy liczba 
wentylatorów w obiegu 3 lub 4 

jest większa niŜ 6 
Opcje POL965.00/MCQ 19 UŜywane w odzysku ciepła 

 

Moduły komunikacji 

KaŜdy z poniŜszych modułów moŜna podłączyć bezpośrednio w lewej części głównego 
regulatora i umoŜliwi ć działanie interfejsu komunikacji BAS. 
 

Moduł Numer części Siemens Wykorzystanie 
BacNet/IP POL908.00/MCQ Opcja 

Lon POL906.00/MCQ Opcja 
Modbus POL902.00/MCQ Opcja 

BACnet/MSTP POL904.00/MCQ Opcja 
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Sekwencja pracy 

Rysunek 5, sekwencja pracy urz ądzenia (zob. rys. 9, sekwencja pracy obiegu ) 

 

Is unit enabled?

Is flow present?

Evaporator pump output on

Wait for chilled water loop  to 
recirculate.  

Yes

Yes

No

Unit power up

Unit in Off state

No

The chiller may be disabled via the unit switch, the remote switch, the keypad 
enable setting, or the BAS network.  In addition, the chiller will be disabled if all 
circuits are disabled, or if there is a unit alarm.  If the chiller is disabled, the unit 
status display will reflect this and also show why it is disabled.

If the unit switch is off, the unit status will be Off:Unit Switch.  If the chiller is 
disabled due to network command, the unit status will be Off:BAS Disable.  When 
the remote switch is open, the unit status will be Off:Remote Switch.  When a unit 
alarm is active, the unit status will be Off:Unit Alarm.  In cases where no circuits 
are enabled, the unit status will be Off:All Cir Disabled.  If the unit is disabled via 
the Chiller Enable set point, the unit status will be Off:Keypad Disable.

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

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

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

Is low ambient lockout 
active?

Yes

No

Low ambient lockout will prevent the chiller from starting even if it is otherwise 
enabled.  When this lockout is active, the unit status will be Off:Low OAT Lock.

Is there enough load to 
start chiller?

No

Keep pump output on while 
chiller is enabled and either 

running or ready to run.

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

If the LWT is higher than the Active Setpoint plus the Start Up Delta T, the unit 
status will be Auto.  A circuit can start at this time.

Yes

AWS Chiller Sequence of Operation in Cool Mode

 
 
 
 

 Sekwencja pracy wytwornicy w trybie 
chłodzenia  

Wytwornicę moŜna wyłączyć przez przełącznik urządzenia, przełącznik zdalny, ustawienie 
klawiatury lub sieć BAS. Poza tym wytwornica zostanie wyłączona, kiedy wszystkie obiegi 
będą wyłączone lub w przypadku alarmu urządzenia. Kiedy urządzenie jest niedostępne, 
wyświetlacz o tym informuje, a takŜe wskazuje przyczynę wyłączenia. 
 
Jeśli przełącznik urządzenia jest w połoŜeniu wyłączonym, status urządzenia to Off:Unit 
Switch . Kiedy wytwornica jest wyłączona przez polecenie sieciowe, opis statusu 
urządzenia to Off:BAS Disable . Kiedy otwarty jest przełącznik zdalny, opis statusu to 
Off:Remote Switch . Kiedy aktywny jest alarm urządzenia, opis statusu to Off:Unit Alarm . 
W przypadku, kiedy Ŝaden obieg nie jest dostępny, opis to Off:All Cir Disabled . Kiedy 
urządzenie jest wyłączone przez nastawę Chiller Enable (Włączenie urz.), opis statusu to 
Off:Keypad Disable . 

Blokada spowodowana niską temperaturą otoczenia zapobiega uruchomieniu wytwornicy, nawet 
jeśli jest włączona. Kiedy ta blokada jest aktywna, opis statusu urządzenia to Off:Low OAT Lock . 

Kiedy wytwornica jest włączona, urządzenie będzie w stanie Auto i aktywne będzie ujście pompy 
wody parownika. 

Wytwornica będzie oczekiwać na zamknięcie czujnika przepływu, w tym czasie status urządzenia 
to Auto:Wait for flow. 

Po uzyskaniu przepływu wytwornica będzie oczekiwać przez pewien czas, aby nastąpiła 
recyrkulacja w pętli wody lodowej i moŜliwe były dokładne pomiary temperatury wody wylotowej. 
Status urządzenia w tym czasie to Auto:Evap Recirc. 

Wytwornica jest gotowa do uruchomienia po obciąŜeniu. Jeśli wartość LWT nie jest wyŜsza niŜ 
aktywna nastawa plus DT uruchomienia, status urządzenia zmieni się na oczekiwanie na 
obciąŜenie Auto:Wait for load. 
 
Jeśli wartość LWT jest wyŜsza niŜ aktywna nastawa plus DT uruchomienia, status urządzenia to 
Auto. W tym czasie obieg moŜe być uruchomiony. 

Włączenie zasilania 

Urządzenie wyłączone 

Urządzenie włączone? 

Aktywna blokada temp. 
otoczenia? 

Włączone ujście pompy 
parownika 

Występuje przepływ? 

Oczekiwanie na recyrkulację w 
pętli wody lodowej. 

Utrzymać ujście pompy wł. w 
czasie, gdy wytwornica 

włączona i pracuje lub gotowa 
do pracy. 

ObciąŜenie 
wystarczające do 

uruchomienia 
wytwornicy? 
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* 

* 

* 

* 

* 

* Zaznaczone punkty brane pod uwag ę tylko w urz ądzeniach z 2 lub 3 obiegami  

Pierwszym uruchamianym obiegiem jest zwykle dostępny obieg o najmniejszej liczbie uruchomień. 
W tym punkcie obieg przejdzie sekwencję uruchamiania. 

Uruchomić pierwszy obieg. 

Pierwszy obieg będzie obciąŜany i odciąŜany według potrzeb przez regulację LWT do wartości 
aktywnej nastawy. 

ObciąŜyć/odciąŜyć wg potrzeb. 

Jeśli jeden obieg nie jest wystarczający dla obciąŜenia, konieczne będzie uruchomienie 
dodatkowych obiegów. Dodatkowy obieg będzie uruchomiony, kiedy wszystkie pracujące spręŜarki 
będą obciąŜone do wybranej wydajności, a wartość LWT będzie wyŜsza niŜ aktywna nastawa 
powiększona o DT zwiększenia stopnia. 

Czy obciąŜenie wymaga 
większej wydajności? 

Pomiędzy uruchomieniami obiegów musi upłynąć pewna minimalna ilość czasu. Czas do 
uruchomienia moŜna wyświetlić na interfejsie HMI, jeśli aktywne jest hasło najniŜszego poziomu. Czy upłynął czas 

opóźnienia zwiększenia 
stopnia?* 

Na tym etapie rozpoczyna się sekwencja uruchamiania drugiego obiegu. 
 
NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe jeśli jest dostępny trzeci obieg, takŜe moŜe zostać uruchomiony. Zanim trzeci 
obieg będzie uruchomiony, muszą być spełnione dwa poprzedzające warunki po uruchomieniu 
drugiego obiegu. 

Uruchomić kolejny 
obieg.* 

Czy mniej obiegów 
wystarczy przy 
obciąŜeniu?* 

Wyłączyć jeden obieg.* 

Wszystkie pracujące obiegi będą obciąŜane i odciąŜane według potrzeb. Kiedy to moŜliwe, 
obciąŜenie będzie rozkładane tak, by wyrównać wydajność wszystkich obiegów. 

W miarę spadku obciąŜenia obiegi są odciąŜane. Jeśli wartość LWT spadnie poniŜej aktywnej 
nastawy pomniejszonej o DT obniŜenia stopnia, wyłączony zostanie jeden obieg. Wyłączenie 
obiegu moŜe takŜe nastąpić, kiedy wszystkie pracujące obiegi zostaną odciąŜone do minimalnej 
wartości. 
 
Pomiędzy wyłączeniem kolejnych obiegów musi upłynąć pewna ilość czasu. Pozostały czas 
moŜna wyświetlić na interfejsie HMI, jeśli aktywne jest hasło najniŜszego poziomu. 

Wyłączany jest zwykle obieg o największej liczbie przepracowanych godzin. 
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Rysunek 6, sekwencja pracy obiegu  

Is circuit commanded to 
start?

Is circuit commanded to 
shut down?

Pumpdown circuit

Yes

Yes

No

Unit power up

Circuit is in Off state

No

Run circuit

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

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

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

Is circuit is enabled to 
start?

Yes

No The circuit must be enabled before it can run.  It may be disabled for several 
reasons.  When the circuit switch is off, the status will be Off:Circuit Switch.
If the BAS has disabled the circuit, the status will be Off:BAS Disable.  If the circuit 
has an active stop alarm then the status will be Off:Cir Alarm.  If the circuit has 
been disabled via the circuit mode set point, the status will be Off:Cir Mode 
Disable.

Is compressor oil sump 
ready?

Yes

No

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

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

Are compressor cycle 
timers active?

No

Yes

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

AWS Sequence of Operation - Circuits

 

 Włączenie 
zasilania 

Sekwencja pracy – obiegi 

Obieg wyłączony 

Obieg moŜe być 
włączony? 

Kiedy obieg jest wyłączony, zawór EXV jest zamknięty, spręŜarka wyłączona, wszystkie 
wentylatory wyłączone. 

Zanim będzie moŜliwe włączenie obiegu, musi być dostępny. Niedostępność moŜe mieć kilka 
przyczyn. Kiedy przełącznik obiegu jest wyłączony, status to Off:Circuit Switch. Kiedy obieg jest 
niedostępny przez BAS, status to Off:BAS Disable. Kiedy w obiegu jest aktywny alarm 
zatrzymania, status to Off:Cir Alarm. Kiedy obieg jest niedostępny z powodu nastawy trybu 
obiegu, status to Off:Cir Mode Disable. 

Musi upłynąć wyznaczony czas pomiędzy poprzednim uruchomieniem i zatrzymaniem a 
kolejnym uruchomieniem spręŜarki. Dopóki ten czas nie upłynie, zegar pozostanie aktywny, za 
status obiegu to Off:Cycle Timer. Aktywne zegary cyklu 

spręŜarki? 

 

Jeśli spręŜarka nie jest gotowa z powodu czynnika chłodniczego w oleju, obieg nie moŜe być 
uruchomiony. Status obiegu to Off:Refr In Oil. Miska olejowa spręŜarki 

gotowa? 

 

Jeśli spręŜarka jest gotowa do uruchomienia na Ŝądanie, status obiegu to Off:Ready. 

Kiedy obieg rozpoczyna pracę, spręŜarka zostanie uruchomiona, a EXV, wentylatory i pozostałe 
urządzenia będą regulowane według potrzeb. Normalnym wskazaniem statusu obiegu w tym 
czasie jest Run. 

Kiedy wystąpi Ŝądanie zatrzymania obiegu, przeprowadzone zostanie normalne wyłączenie 
obiegu. Status obiegu w tym czasie to Run:Pumpdown. Od razu po zakończeniu wyłączania 
status to zwykle Off:Cycle Timer. 

Obieg moŜe być 
uruchomiony 

Odpompowanie obiegu 

Polecenie wyłączenia 
obiegu? 

Obieg pracuje 

Polecenie 
uruchomienia obiegu? 
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Praca regulatora 

Wejścia i wyj ścia regulatora MicroTech III 
Wejścia i wyjścia regulacji urządzenia oraz obiegów 1 i 2 znajdują się na CP1. 
Wytwornica wody lodowej moŜe być wyposaŜona w jedną, dwie lub trzy spręŜarki. 

Wejścia analogowe 

Nr Opis Źródło sygnału Oczekiwany 
zakres 

AI1 Temperatura wody na wlocie 
parownika Termistor NTC (10k przy 25°C) -50°C – 120°C 

AI2 Temperatura wody na wylocie 
parownika Termistor NTC (10k przy 25°C) -50°C – 120°C 

AI3 
Temperatura wody na wylocie 
parownika 1 (*) Termistor NTC (10k przy 25°C) -50°C – 120°C 

X1 Temperatura wody na wylocie 
parownika 2 (*) Termistor NTC (10k przy 25°C) -50°C – 120°C 

X2 Zewnętrzna temperatura otoczenia Termistor NTC (10k przy 25°C) -50°C – 120°C 

X4 Reset LWT Prąd 4–20 mA 1 do 23 mA 

 

Wyjścia analogowe 
Nr Opis Sygnał wyj ściowy Zakres 

X5 VFD wentylatora 1 0–10 V DC 0 do 100% (rozdzielczość 1000 kroków) 

X6 VFD wentylatora 2 0–10 V DC 0 do 100% (rozdzielczość 1000 kroków) 

X7 VFD wentylatora 3 0–10 V DC 0 do 100% (rozdzielczość 1000 kroków) 

X8 VFD wentylatora 4 0–10 V DC 0 do 100% (rozdzielczość 1000 kroków) 

 

Wejścia cyfrowe 
Nr Opis Sygnał wył ączony Sygnał wł ączony 

DI1 PVM urządzenia Awaria Brak awarii 

DI2 Przełącznik przepływu przez parownik Brak przepływu Przepływ 

DI3 Podwójna nastawa/przełącznik trybu Tryb chłodzenia Tryb akumulacji lodu 

DI4 Przełącznik zdalny Zdalne sterowanie wył. Zdalne sterowanie wł. 

DI5 Przełącznik urządzenia Urządzenie wyłączone Urządzenie włączone 

DI6 Wyłącznik awaryjny 
Wyłączenie 

urządzenia/nagłe 
zatrzymanie 

Urządzenie włączone 

 

Wyjścia cyfrowe 
Nr Opis Wyj ście wył ączone Wyj ście wł ączone 

DO1 Pompa obiegowa wody w parowniku Pompa wyłączona Pompa włączona 

DO2 Alarm urządzenia Alarm nieaktywny 
Alarm aktywny 

(miganie – alarm 
obiegu) 

DO3 Obieg 1, stopień wentylatorów 1 Wentylator wyłączony Wentylator włączony 

DO4 Obieg 1, stopień wentylatorów 2 Wentylator wyłączony Wentylator włączony 

DO5 Obieg 1, stopień wentylatorów 3 Wentylator wyłączony Wentylator włączony 

DO6 Obieg 1, stopień wentylatorów 4 Wentylator wyłączony Wentylator włączony 

DO7 Obieg 1, stopień wentylatorów 2 Wentylator wyłączony Wentylator włączony 

DO8 Obieg 2, stopień wentylatorów 2 Wentylator wyłączony Wentylator włączony 

DO9 Obieg 2, stopień wentylatorów 3 Wentylator wyłączony Wentylator włączony 

DO10 Obieg 2, stopień wentylatorów 4 Wentylator wyłączony Wentylator włączony 
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Rozszerzenie wej ść i wyj ść, spr ęŜarka 1 do 3  
Wejścia analogowe 
Nr Opis Źródło sygnału Oczekiwany zakres 

X1 Temperatura tłoczenia Termistor NTC (10k przy 25°C) -50°C – 120°C 

X2 Ciśnienie parownika Radiometryczne (0,5–4,5 V DC) 0 do 5 V DC 

X3 Ciśnienie oleju Radiometryczne (0,5–4,5 V DC) 0 do 5 V DC 

X4 Ciśnienie skraplacza Radiometryczne (0,5–4,5 V DC) 0 do 5 V DC 

X7 Zabezpieczenie silnika Termistor PTC nd. 

 

Wyjścia analogowe 
Nr Opis Sygnał wyj ściowy Zakres 

Niepotrzebne 

 

Wejścia cyfrowe 
Nr Opis Sygnał wył ączony Sygnał wł ączony 

X6 Awaria rozrusznika Awaria Brak awarii 

DI1 Przełącznik wysokiego ciśnienia Awaria Brak awarii 

Wyjścia cyfrowe 

Konfiguracja E:U 
Nr Opis Wyj ście wył ączone Wyj ście wł ączone 

DO1 Włączenie spręŜarki SpręŜarka wyłączona SpręŜarka włączona 

DO2 Ekonomizer Elektrozawór zamknięty Elektrozawór otwarty 

DO3 ObciąŜenie suwaka niemodulującego Elektrozawór zamknięty Elektrozawór otwarty 

DO4 Wtrysk cieczy Elektrozawór zamknięty Elektrozawór otwarty 

DO5 ObciąŜenie suwaka modulujacego  Elektrozawór zamknięty Elektrozawór otwarty 

DO6 OdciąŜenie suwaka modulującego Elektrozawór zamknięty Elektrozawór otwarty 

X5 Suwak modulujący „Turbo” Elektrozawór zamknięty Elektrozawór otwarty 

X8 Zapasowy   

Wejścia/wyj ścia EXV, obieg 1 do 3  
Wejścia analogowe 
Nr Opis Źródło sygnału Oczekiwany zakres 

X2 Temperatura na ssaniu Termistor NTC (10k przy 25°C) -50°C–120°C 

Wyjścia analogowe 
Nr Opis Sygnał wyj ściowy Zakres 

Niepotrzebne 

Wejścia cyfrowe 
Nr Opis Sygnał wył ączony Sygnał wł ączony 

DI1 Przełącznik niskiego ciśnienia (opcja) Awaria Brak awarii (opcja) 

Wyjścia cyfrowe 
Nr Opis Wyj ście wył ączone Wyj ście wł ączone 

DO1 Przewód cieczowy (opcja) Elektrozawór zamknięty Elektrozawór otwarty 
(opcja) 

Wyjście silnika krokowego 
Nr Opis 

M1+ 
Cewka silnika krokowego EXV, 1 

M1- 

M2+ 
Cewka silnika krokowego EXV, 2 

M2- 
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Rozszerzenie wej ść i wyj ść, moduł wentylatorów, 
obieg 1 i 2  
Wejścia cyfrowe 
Nr Opis Wyj ście wył ączone Wyj ście wł ączone 

DI1 PVM/GFP, obieg 1 Awaria Brak awarii 

DI2 PVM/GFP, obieg 2 Awaria Brak awarii 

Wyjścia cyfrowe 
Nr Opis Wyj ście wył ączone Wyj ście wł ączone 

DO1 Obieg 1, stopień wentylatorów 5 Wentylator wyłączony Wentylator włączony 

DO2 Obieg 1, stopień wentylatorów 6 Wentylator wyłączony Wentylator włączony 

DO3 Obieg 2, stopień wentylatorów 5 Wentylator wyłączony Wentylator włączony 

DO4 Obieg 2, stopień wentylatorów 6 Wentylator wyłączony Wentylator włączony 

Rozszerzenie wej ść i wyj ść, moduł wentylatorów, 
obieg 3  
Wyjścia cyfrowe 
Nr Opis Wyj ście wył ączone Wyj ście wł ączone 

DO1 Obieg 3, stopień wentylatorów 
5 Wentylator wyłączony Wentylator włączony 

DO2 Obieg 3, stopień wentylatorów 
6 Wentylator wyłączony Wentylator włączony 

Rozszerzenie wej ścia/wyj ścia, limity i alarmy 
urządzenia  
Wejścia analogowe 
Nr Opis  Źródło sygnału Oczekiwany zakres 
X1 Temperatura wody na wlocie w 

odzysku ciepła 
Termistor NTC (10k przy 
25°C) 

-50°C–120°C 

X2 Temperatura wody na wylocie z 
odzysku ciepła  

Termistor NTC (10k przy 
25°C) -50°C–120°C 

Wyjścia analogowe 
Nr Opis Sygnał wyj ściowy Zakres 

Niepotrzebne 

Wejścia cyfrowe 
Nr Opis Sygnał wył ączony Sygnał wł ączony 

X3 Włączony tryb odzysku ciepła Odzysk ciepła wyłączony Odzysk ciepła włączony 

Wyjścia cyfrowe 
Nr Opis Wyj ście wył ączone Wyj ście wł ączone 

DO1 Pompa odzysku ciepła  Pompa wyłączona Pompa włączona 

DO2 Dochładzacz 1 Dochładzacz wyłączony Dochładzacz włączony 

DO3 Dochładzacz 2 Dochładzacz wyłączony Dochładzacz włączony 

DO4 Dochładzacz 3 Dochładzacz wyłączony Dochładzacz włączony 

DO5 Dochładzacz 4 Dochładzacz wyłączony Dochładzacz włączony 

 

Nastawy 
Po wyłączeniu zasilania zapamiętywane są niŜej wymienione parametry, są one fabrycznie 
ustawione do wartości domyślnych i moŜna je zmieniać na dowolną wartość z kolumny 
Zakres. 

Uprawnienia odczytu i zapisu tych nastaw są wyznaczone w specyfikacji standardu Global HMI 
(interfejs maszyna-człowiek). 
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Tabela 1, warto ść i zakres nastaw 

Opis Wartość domyślna Zakres 
Jednostki  Ft/Lb  SI  
Miejsce produkcji Nie wybrano Nie wybrano, Europa, USA 

Włącz urządzenie Wył. Wył., Wł. 

Typ urządzenia Wytwornica MCU, Wytwornica 
Status urządzenia po awarii 
zasilania 

Wył. Wył., Wł. 

Źródło sygnału sterującego Lokalne Lokalne, Sieciowe 

Dostępne tryby Chłodzenie 

CHŁODZENIE 
CHŁODZENIE Z GLIKOLEM 

CHŁODZENIE/LÓD Z GLIKOLEM 
LÓD 
TEST 

LWT chłodzenia, 1 44 °F 7 °C 
 

Zob. część 0 
LWT chłodzenia, 2 44 °F 7 °C Zob. część 0 
LWT w odzysku ciepła  45 °C 30 do 70 °C 
LWT w akumulacji lodu 25 °F -4 °C 20 do 38 °F / -8 do 4 °C 
DT uruchomienia 5 °F 2,7 °C 0 do 10 °F / 0 do 5 °C 
DT wyłączenia 2,7 °F 1,5 °C 0 do 3 °F / 0 do 1,7 °C 
DT podwyŜszenia stopnia 
(między spręŜarkami) 2 °F 1 °C 0 do 3 °F / 0 do 1,7 °C 

DT obniŜenia stopnia 
(między spręŜarkami) 1 °F 0,5 °C 0 do 3 °F / 0 do 1,7 °C 

RóŜnica w odzyskiwaniu 
ciepła 

 3,0 °C 2 do 5 °C 

Maksymalny spadek 
3 °F/min 

1,7 
°C/min 0,5-5,0 °F /min lub 0,3 do 2,7 °C/min 

Zegar recyrkulacji 
parowania 

30 0 do 300 sekund 

Regulacja parowania 
Tylko obieg 1 

Tylko obieg 1, tylko 2, automatycznie, 
główny 1, główny 2 

Typ resetu LWT BRAK BRAK, POWRÓT, 4-20 mA, OAT 
Maks. Reset 10 °F 5 °C 0 do 20 °F / 0 do 10 °C 
DT resetu uruchomienia 10 °F 5 °C 0 do 20 °F / 0 do 10 °C 
OAT resetu uruchomienia 75 °F 23,8 °C 50°F–85 °F / 10,0–29,4 °C 
OAT resetu maks. 60 °F 15,5 °C 50°F–85 °F / 10,0–29,4 °C 
Miękkie obciąŜenie Wył. Wył., Wł. 
Limit wydajności 
rozpoczęcia 

40% 20–100% 

Narastanie miękkiego 
obciąŜenia 

20 min 1–60 minut 

Limit zapotrzebowania Wył. Wył., Wł. 
Limit prądu Wył. Wył., Wł. 
Prąd przy 20 mA 800 A 0 do 2000 A = 4 do 20 mA 
Nastawa limitu prądu 800 A 0 do 2000 A 
Liczba obiegów 2 2-3-4 
Opóźnienie akumulacji lodu 12 1–23 godz. 

Kontynuacja na kolejnej stronie. 
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Opis Wartość domyślna Zakres 

Jednostki  Ft/Lb  SI  
Kasowanie czasu akumulacji lodu Nie Nie, Tak 
Komunikacja SSS Nie Nie, tak 

PVM Wielopunktowe 
Jednopunktowe, wielopunktowe, brak 

(SSS) 
Redukcja hałasu Wyłączona Wyłączona, włączona 
Godzina uruchomienia redukcji 
hałasu 

21:00 18:00 – 23:59 

Godzina zakończenia redukcji 
hałasu 

6:00 5:00 – 9:59 

Uchyb ustalony skraplacza w 
redukcji hałasu 10,0 °F 5 °C 0,0 do 25,0 °F 

Protokół BAS Brak Brak, BACnet, LonWorks, Modbus 
Nr ident. 1 0-???? 
Szybkość transmisji 19200 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 
Uchyb ustalony czujnika LWT w 
parowniku 

0 °F 0 °C -5,0 do 5,0 °C / -9,0 do 9,0 °F 

Uchyb ustalony czujnika EWT w 
parowniku 

0 °F 0 °C -5,0 do 5,0 °C / -9,0 do 9,0 °F 

Uchyb ustalony czujnika OAT 0 °F 0 °C -5,0 do 5,0 C / -9,0 do 9,0 °F 
 

SpręŜarki, globalnie Ft/Lb  SI  
Zegar start-start 20 min 15–60 minut 
Zegar stop-start 5 min 3-20 minut 
Ciśnienie odpompowania 14,3 PSI 100 kPa 10 do 40 PSI / 70 do 280 kPa 
Limit czasu odpompowania 120 s 0 do 180 sekund 
Punkt obniŜenia stopnia przy niskim 
obciąŜeniu 

50% 20 do 50% 

Punkt podwyŜszenia stopnia 
obciąŜenia 

50% 50 do 100% 

Opóźnienie podwyŜszenia stopnia 5 min 0 do 60 min 
Opóźnienie obniŜenia stopnia 3 min 3 do 30 min 
Kasowanie opóźnienia stopniowania Nie Nie, tak 
Maks. pracujących spręŜarek 4 1-4 
Sekwencja, obieg 1 1 1-4 
Sekwencja, obieg 2 1 1-4 
Sekwencja, obieg 3 1 1-4 
Liczba impulsów 10% do 50% 10 10 do 20 
Minimalne opóźnienie obciąŜenia 
suwaka 

30 sekund 10 do 60 sekund 

Maksymalne opóźnienie obciąŜenia 
suwaka 

150 sekund 60 do 300 sekund 

Minimalne opóźnienie odciąŜenia 
suwaka 

10 sekund 5 do 20 sekund 

Maksymalne opóźnienie odciąŜenia 
suwaka 

50 sekund 30 do 75 sekund 

Aktywacja wtrysku cieczy 185 °F 85 °C 75 do 90 °C 
Elektrozawory w przewodzie cieczy  Nie Nie, tak 

 
Limity alarmów    
OdciąŜenie – niskie ciśnienie 
parownika 

23,2 PSI 160 kPa Zob. część 0 

Wstrzymanie – niskie ciśnienie 
parownika 

27,5 PSI 190 kPa Zob. część 0 

Opóźnienie ciśnienia oleju 30 s 10-180 s 
Kontynuacja na kolejnej stronie. 
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Opis Wartość domyślna Zakres 
Jednostki  Ft/Lb  SI  
RóŜnica ciśnienia oleju 35 PSI 250 kPa 0-60 PSI / 0 do 415 kPa 
Opóźnienie niskiego poziomu 
oleju 

120 s 10 do 180 sekund 

Wysoka temperatura tłoczenia 230 °F 110 °C 150 do 230 °F / 65 do 110 °C 
Opóźnienie duŜego 
podniesienia ciśnienia 

5 s 0 do 30 sekund 

Opóźnienie niskiego spręŜu 90 s 30–300 s 
Limit czasu uruchomienia 60 s 20 do 180 sekund 
Zamarzanie wody w 
parowniku 36 °F 2,2 °C Zob. część 0 

Sprawdzanie przepływu w 
parowniku 

15 s 5 do 15 sekund 

Limit czasowy recyrkulacji 3 min 1 do 10 min 
Włączenie blokady przy 
niskiej temperaturze 
zewnętrznej 

Wyłączone Wyłączone, włączone 

Blokada przy niskiej 
temperaturze zewnętrznej 55 °F 12 °C Zob. część 0 

 
Następujące nastawy występują osobno dla kaŜdego obiegu: 

Opis Wartość domyślna Zakres PW 

 Ft/Lb  SI  
Tryb obiegu Włączony Wyłączony, włączony, test S 
Wielkość spręŜarki Do sprawdzenia  M 
Włączenie odzysku ciepła Wyłączone Wyłączone, włączone S 
Ekonomizer Włączony Wyłączony, włączony M 
Regulacja wydajności Auto Auto, ręcznie S 
Wydajność ręcznie Zob. uwaga 1 pod tabelą 0 do 100% S 
Zegary kasowania cyklu Nie Nie, tak M 
Regulacja EXV Auto Auto, ręcznie S 
PołoŜenie EXV Zob. uwaga 2 pod tabelą 0% do 100% S 

Model EXV Danfoss ETS250 
ETS50, ETS100, ETS250, ETS400, 

E2VA, E2VP, E4V, E6V, E7V, SER, 
SEI25, Sex50-250, niestandardowy 

S 

Test miski olejowej Włączony Włączony, wyłączony S 
Odpompowanie serwisowe Nie Nie, Tak S 
Uchyb ustalony ciśnienia w 
parowniku 

0 PSI 0 kPa -14,5 do 14,5 PSI / -100 do 100 kPa S 

Uchyb ustalony ciśnienia w 
skraplaczu 

0 PSI 0 kPa -14,5 do 14,5 PSI / -100 do 100 kPa S 

Uchyb ustalony ciśnienia oleju 0 PSI 0 kPa -14,5 do 14,5 PSI / -100 do 100 kPa S 
Uchyb ustalony temperatury 
ssania 

0 °F 0 °C -5,0 do 5,0 stopni S 

Uchyb ustalony temperatury 
tłoczenia 

0 °F 0 °C -5,0 do 5,0 stopni S 

 
Wentylatory    
Włączenie VFD wentylatora Wł. Wył., Wł. M 
Liczba wentylatorów 5 5 do 12 M 
Min. wartość docelowa 
temperatury nasycenia skraplacza 

90 °F 32 °C 80,0-110,0 oF / 26,0 to 43,0 °C M 

Maks. wartość docelowa 
temperatury nasycenia skraplacza 

110 °F 43 °C 90,0-120,0 oF / 32,0 do 50 °C M 

Min. wartość docelowa 
temperatury nasycenia skraplacza 
w odzysku ciepła 

 50 °C 44 do 58 °C M 

Maks. wartość docelowa 
temperatury nasycenia skraplacza 
w odzysku ciepła 

 56 °C 44 do 58 °C M 
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Pasmo nieczułości 0 w 
podwyŜszeniu stopnia 
wentylatorów 

5 °F 2,5 °C 1–20 oF / 1–10 °C M 

Pasmo nieczułości 1 w 
podwyŜszeniu stopnia 
wentylatorów 

5 °F 2,5 °C 1–20 oF / 1–10 °C M 

Pasmo nieczułości 2 w 
podwyŜszeniu stopnia 
wentylatorów 

8 °F 4 °C 1–20 oF / 1–10 °C M 

Pasmo nieczułości 3 w 
podwyŜszeniu stopnia 
wentylatorów 

10 °F 5 °C 1–20 oF / 1–10 °C M 

Pasmo nieczułości 4 w 
podwyŜszeniu stopnia 
wentylatorów 

8 °F 4 °C 1–20 oF / 1–10 °C M 

Pasmo nieczułości 5 w 
podwyŜszeniu stopnia 
wentylatorów 

8 °F 4 °C 1–20 oF / 1–10 °C M 

Pasmo nieczułości 2 w obniŜeniu 
stopnia wentylatorów 

8 °F 4 °C 1–25 oF / 1–13 °C M 

Pasmo nieczułości 3 w obniŜeniu 
stopnia wentylatorów 

7 °F 3,5 °C 1–25 oF / 1–13 °C M 

Pasmo nieczułości 4 w obniŜeniu 
stopnia wentylatorów 

6 °F 3 °C 1–25 oF / 1–13 °C M 

Pasmo nieczułości 5 w obniŜeniu 
stopnia wentylatorów 

5 °F 2,5 °C 1–25 oF / 1–13 °C M 

Pasmo nieczułości 6 w obniŜeniu 
stopnia wentylatorów 

5 °F 2,5 °C 1–25 oF / 1–13 °C M 

Maks. szybkość VFD 100% 90 do 110% M 
Min. szybkość VFD 25% 20 do 60% M 
Uwaga 1. Wartość będzie podąŜać za wydajnością rzeczywistą, kiedy regulacja wydajności = auto. 
Uwaga 2. Wartość będzie podąŜać za rzeczywistym połoŜeniem EXV, kiedy regulacja EXV = auto. 

Automatycznie regulowane zakresy 
Niektóre ustawienia mają róŜne zakresy regulacji, zaleŜne od innych ustawień.  

LWT chłodzenia 1 i LWT chłodzenia 2 
Dost ępne tryby  Zakres, cal.  Zakres, SI  

 Bez glikolu 40 do 60oF 4 do 15,5 °C 
 Z glikolem 25 do 60oF -4 do 15,5°C 

Zamarzanie wody w parowniku 
Dost ępne tryby  Zakres, cal.  Zakres, SI  

Bez glikolu 36 do 42 oF 2 do 6 °C 
Z glikolem 0 do 42 oF -18 do 6 °C 

Wstrzymanie – niskie ci śnienie parownika 
Dost ępne tryby  Zakres, cal.  Zakres, SI  

Bez glikolu 
28 do 45 

PSIG 
195 do 310 kPa 

Z glikolem 0 do 45 PSIG 0 do 310 kPa 
Odci ąŜenie – niskie ci śnienie parownika 

Dost ępne tryby  Zakres, cal.  Zakres, SI  

Bez glikolu 
26 do 45 

PSIG 
180 do 310 kPa 

Z glikolem 0 do 45 PSIG 0 do 410 kPa 
Blokada przy niskiej temperaturze zewn ętrznej  

VFD wentylatora  Zakres, cal.  Zakres, SI  
= nie dla wszystkich obiegów 35 do 60 oF 2 do 15,5 °C 
= tak dla dowolnego obiegu -10 do 60 oF -23 do 15,5 °C 

Dynamiczne warto ści domy ślne 
 



- 20 - 
 

                                                                                                                                            D – EOMAC00A10-12PL  

Pasma nieczułości w stopniowaniu pracy wentylatorów mają wartości domyślne zaleŜne od 
nastawy włączenia VFD. Kiedy zmieniona zostanie nastawa włączenia VFD, ładowny jest 
zestaw wartości domyślnych dla pasm nieczułości w stopniowaniu pracy wentylatorów. 
Wartości przedstawia poniŜsza tabela: 
 
Nastawa W. domyślna z VFD 

(°C) 
W. domyślna bez 

VFD (°C) 
Pasmo nieczułości 
włączenia stopnia 0 

2,5 4 

Pasmo nieczułości 
włączenia stopnia 1 

2,5 5 

Pasmo nieczułości 
włączenia stopnia 2 

4 5,5 

Pasmo nieczułości 
włączenia stopnia 3 

5 6 

Pasmo nieczułości 
włączenia stopnia 4 

4 6,5 

Pasmo nieczułości 
włączenia stopnia 5 

4 6,5 

   
Pasmo nieczułości 
wyłączenia stopnia 2 

4 10 

Pasmo nieczułości 
wyłączenia stopnia 3 

3,5 8 

Pasmo nieczułości 
wyłączenia stopnia 4 

3 5,5 

Pasmo nieczułości 
wyłączenia stopnia 5 

2,5 4 

Pasmo nieczułości 
wyłączenia stopnia 6 

2,5 4 
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Funkcje urz ądzenia 

Obliczenia 
Nachylenie LWT 

Obliczenie nachylenia przebiegu temperatury wody na wylocie (LWT) odbywa się w 
przedziale jednej minuty przy co najmniej pięciu próbkach na minutę. 

Spadek zapotrzebowania na chłodzenie 
WyŜej obliczona wartość nachylenia będzie ujemna, poniewaŜ temperatura wody się 
zmniejsza. W niektórych funkcjach regulacji to ujemne nachylenie jest zmieniane na 
dodatnie poprzez przemnoŜenie przez wartość -1. 

Typ urz ądzenia 
Urządzenie moŜna skonfigurować jako wytwornicę wody lodowej lub MCU 
(MotoCondensing Unit, urządzenie skraplające). Kiedy urządzenie pracuje w trybie MCU, 
układ logiczny sterowania EXV oraz wszystkie powiązane z nim zmienne i alarmy są 
nieaktywne. 

Włączenie urz ądzenia 
Włączanie i wyłączanie wytwornicy odbywa się na podstawie wprowadzonych do niej 
nastaw i wejść. Aby urządzenie mogło być włączone, kiedy źródło sygnału sterującego jest 
zdefiniowane jako lokalne, muszą być włączone wszystkie elementy: przełącznik 
urządzenia, wejście zdalnego przełącznika oraz nastawa włączenia urządzenia. To dotyczy 
takŜe sytuacji, kiedy źródło sygnału sterującego jest sieciowe, przy czym występuje 
dodatkowy wymóg aktywnego Ŝądania BAS. 
 
Urządzenie jest włączane zgodnie z poniŜszą tabelą. 
UWAGA:  Znak ‘x’ oznacza, Ŝe wartość nie jest brana pod uwagę. 

 

Przełącznik 
urządzenia  

Nastawa 
źródła 

sygnału 
steruj ącego  

Wejście 
przeł ącznika 

zdalnego 

Nastawa 
włączenia 
urządzenia 

śądanie BAS  Włączenie 
urządzenia 

Wył. x x x x Wył. 
x x x Wył. x Wył. 
x x Wył. x x Wył. 

Wł. Lokalne Wł. Wł. x Wł. 
x Sieć x x Wył. Wył. 

Wł. Sieć Wł. Wł. Wł. Wł. 
 

Wszystkie omówione w tej części sposoby wyłączania wytwornicy wody lodowej 
spowodują normalne wyłączenie (odpompowanie) wszystkich pracujących obiegów. 
 
Po włączeniu zasilania regulatora wartość nastawy włączenia urządzenia będzie początkowo 
równa „Wył.”, jeśli wartość nastawy statusu urządzenia po awarii zasilania jest ustawiona 
jako „Wył.”. 

Wybór trybu urz ądzenia 
Tryb pracy urządzenia jest wyznaczany przez nastawy i wartości wejściowe wytwornicy 
wody lodowej. Nastawa dostępnych trybów określa, których trybów pracy moŜna uŜywać. 
Ta nastawa wyznacza takŜe, czy konfiguracja urządzenia umoŜliwia uŜycie glikolu. Nastawa 
źródła sygnału sterującego wyznacza, skąd mają pochodzić polecenia zmiany trybu. Wejście 
cyfrowe reguluje przełączanie pomiędzy trybem pracy chłodzenia i akumulacji lodu, jeśli są 
one dostępne, a źródło sygnału sterującego jest ustawione jako lokalne. śądanie trybu BAS 
moŜe powodować przełączanie między trybami chłodzenia i akumulacji lodu, jeśli są one 
dostępne, a źródło sygnału sterującego jest ustawione jako sieciowe. 
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Nastawę dostępnych trybów wolno zmieniać tylko wtedy, kiedy przełącznik urządzenia 
jest wyłączony. Ma to zapobiec niezamierzonym zmianom trybu w czasie pracy 
wytwornicy wody lodowej. 
 
Tryb urządzenia jest wyznaczany na podstawie poniŜszej tabeli. 
UWAGA:  Znak ‘x’ oznacza, Ŝe wartość nie jest brana pod uwagę. 
 

Nastawa źródła 
sygnału 

steruj ącego 

Warto
ść 

wejści
owa 

trybu 

śądanie 
BAS 

Nastawa dost ępnych 
trybów Tryb urz ądzenia 

x x x Chłodzenie Chłodzenie 
x x x Chłodzenie z glikolem Chłodzenie 

Lokalne Wył. x Chłodzenie/akumulacja 
lodu z glikolem Chłodzenie 

Lokalne Wł. x Chłodzenie/akumulacja 
lodu z glikolem Akumulacja lodu 

Sieć x Chłodzen
ie 

Chłodzenie/akumulacja 
lodu z glikolem 

Chłodzenie 

Sieć x Akumula
cja lodu 

Chłodzenie/akumulacja 
lodu z glikolem Akumulacja lodu 

x x x Akumulacja lodu z 
glikolem Akumulacja lodu 

x x x Test Test 

Konfiguracja pracy z glikolem 
Jeśli nastawa dostępnych trybów ma jedną z wartości „z glikolem”, to urządzenie moŜe 
pracować w trybie z glikolem. Praca z glikolem musi być wyłączona tylko wtedy, kiedy 
wartość nastawy dostępnych trybów to „Chłodzenie”. 

Stany regulacji urz ądzenia 
Urządzenie zawsze jest w jednym z trzech stanów: 

• Wyłączone – urządzenie nie moŜe pracować.  
• Automatyczny – urządzenie moŜe pracować.  
• Odpompowywanie – proces prawidłowego wyłączania urządzenia.  

 
Urządzenie jest w stanie wyłączonym, kiedy spełniony jest jeden z poniŜszych 
warunków: 
• Włączony jest alarm urządzenia wymagający resetowania ręcznego. 
• Brak moŜliwości uruchomienia Ŝadnego obiegu (uruchomienie nie jest moŜliwe 

nawet po upłynięciu czasu zegarów cyklu). 
• Trybem urządzenia jest akumulacja lodu, wszystkie obiegi są wyłączone i włączone 

jest opóźnienie akumulacji lodu. 
 
Urządzenie jest w stanie automatycznym, kiedy spełniony jest jeden z poniŜszych 
warunków: 
• Urządzenie jest włączone według ustawień i przełączników. 
• Jeśli trybem urządzenia jest akumulacja lodu i upłynął czas zegara akumulacji. 
• Nie jest włączony Ŝaden alarm urządzenia wymagający resetowania ręcznego. 
• Przynajmniej jeden obieg jest włączony i pozwala na rozpoczęcie pracy. 
• Nie jest włączona blokada OAT. 
 
Urządzenie jest w stanie odpompowywania, dopóki wszystkie pracujące spręŜarki nie 
zakończą odpompowywania w przypadku zaistnienia jednego z poniŜszych warunków: 
• Urządzenie jest wyłączone według ustawień i/lub wartości wejściowych z sekcji 0. 
• Zostanie jest włączona blokada OAT. 
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Status urz ądzenia 
Wyświetlany status urządzenia wyznaczany jest na podstawie warunków z poniŜszej 
tabeli: 
 

Nr Status  Warunki  
0 Auto Stan urządzenia = Auto 

1 Wył.: zegar trybu 
akumulacji lodu 

Stan urządzenia = wył., tryb urządzenia = akumulacja 
lodu, opóźnienie akumulacji lodu = aktywne 

2 Wył.: Blokada OAT Stan urządzenia = wył., blokada OAT jest włączona 

3 Wył.: wszystkie obiegi 
wyłączone 

Stan urządzenia = wył., Ŝadna spręŜarka nie jest 
dostępna 

4 
Wył.: Wyłączenie 

awaryjne 
Stan urządzenia = wył., wejście blokady OAT jest 

otwarte 
5 Wył.: alarm urządzenia Stan urządzenia = wył., włączony alarm urządzenia 

6 Wył.: Wyłączona 
klawiatura 

Stan urządzenia = wył., nastawa włączenia urządzenia = 
wył. 

7 Wył.: Przełącznik zdalny Stan urządzenia = wył., przełącznik zdalny jest otwarty 

8 Wył.: Wyłączona 
komunikacja BAS 

Stan urządzenia = wył., źródło sygnału sterującego = 
sieciowe, włączona BAS = fałsz 

9 Wył.: przełącznik 
urządzenia Stan urządzenia = wył., przełącznik urządzenia = wył. 

10 Wył.: tryb testu Stan urządzenia = wył., tryb urządzenia = test 
11 Auto: redukcja hałasu Stan urządzenia = auto, redukcja hałasu włączona 

12 Auto: oczekiwanie na 
obciąŜenie 

Stan urządzenia = auto, Ŝaden obieg nie pracuje, LWT 
poniŜej aktywnej nastawy + delta rozruchu 

13 Auto: recyrkulacja 
parowania Stan urządzenia = auto, stan parownika = start 

14 Auto: oczekiwanie na 
przepływ 

Stan urządzenia = auto, stan parownika = start, 
przełącznik przepływu otwarty 

15 Auto: odpompowywanie Stan urządzenia = odpompowywanie 

16 Auto: maks. spadek 
zapotrzebowania 

Stan urządzenia = auto, maks. spadek zapotrzebowania 
nigdy nie osiągnięty ani nie przekroczony 

17 Auto: limit wydajności 
urządzenia 

Stan urządzenia = auto, limit wydajności urządzenia 
osiągnięty lub przekroczony 

18 Auto: limit prądu Stan urządzenia = auto, limit prądu urządzenia 
osiągnięty lub przekroczony 

Opóźnienie rozpocz ęcia akumulacji lodu 
Regulowany zegar opóźnienia międzyrozruchowego dla trybu akumulacji lodu pozwala 
na ograniczenie częstotliwości uruchamiania tego trybu w wytwornicy. Zegar 
rozpoczyna odliczanie, kiedy pierwsza spręŜarka rozpoczyna pracę w trybie akumulacji 
lodu. Kiedy zegar jest aktywny, wytwornica wody lodowej nie moŜe rozpocząć pracy w 
trybie akumulacji lodu. UŜytkownik moŜe regulować czas opóźnienia. 
 
MoŜna wymusić ponowne uruchomienie trybu akumulacji lodu poprzez ręczne 
skasowanie zegara opóźnienia pracy w trybie lodowym. Dostępna jest nastawa 
przeznaczona specjalnie do celu kasowania opóźnienia trybu akumulacji, ponadto 
skasowanie nastawy zegara opóźnienia jest teŜ wywoływane przez wyłączenie i 
włączenie zasilania w sterowniku. 
 

Sterowanie pompami parownika 
 
Występują trzy stany regulacji pompami parownika: 

• Wyłączone – Ŝadna pompa nie jest włączona. 
• Start – pompa jest włączona, pętla wodna w recyrkulacji. 
• Praca – pompa jest włączona, pętla wodna po recyrkulacji. 

 
Stan sterowania to wyłączony, kiedy spełnione są wszystkie z poniŜszych warunków: 

• Stan urządzenia to wyłączony.  
• LWT jest wyŜsza niŜ nastawa zamroŜenia wody w parowniku lub awaria 

czujnika LWT jest aktywna. 
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• EWT jest wyŜsza niŜ nastawa zamroŜenia wody w parowniku lub awaria 
czujnika EWT jest aktywna. 

 
Stan regulacji to Start, kiedy spełniony jest dowolny z poniŜszych warunków: 

• Stan urządzenia to auto.  
• LWT jest niŜsza niŜ nastawa zamroŜenia wody w parowniku minus 0,6°C i 

awaria czujnika LWT nie jest aktywna. 
• EWT jest niŜsza niŜ nastawa zamroŜenia wody w parowniku minus 0,6°C i 

awaria czujnika EWT nie jest aktywna. 
 
Stan regulacji to Praca, kiedy wejście przełącznika przepływu zostało zamknięte na czas 
dłuŜszy niŜ nastawa recyrkulacji parownika. 

Wybór pompy 
Wydajność pomp jest wyznaczana według nastawy regulacji pomp parownika. 
Ustawienie pozwala na wyznaczenie następujących konfiguracji: 
 

• Tylko nr 1 – zawsze będzie uŜywana pompa 1.  
• Tylko nr 2 – zawsze będzie uŜywana pompa 2.  
• Auto – główną pompą jest pompa z mniejszą liczbą przepracowanych godzin, 

druga uŜywana jako pomocnicza. 
• Główna nr 1 – zwykle uŜywana pompa 1, pompa 2 jako pomocnicza  
• Główna nr 2 – zwykle uŜywana pompa 2, pompa 1 jako pomocnicza 

 
Stopniowanie pracy pomp głównej i pomocniczej 
Pompa wyznaczona jako główna rozpoczyna pracę jako pierwsza. Jeśli stan parownika 
to Start przez czas dłuŜszy niŜ nastawa limitu czasu recyrkulacji i przepływ nie 
występuje, to główna pompa zostanie wyłączona i uruchomiona będzie pompa 
pomocnicza. Kiedy stan parownika to Praca, jeśli przepływ zaniknie na więcej niŜ 
połowę czasu nastawy badania przepływu, główna pompa zostanie wyłączona i 
uruchomiona będzie pompa pomocnicza. Jeśli po uruchomieniu pompy pomocniczej nie 
będzie moŜliwe przywrócenie przepływu w stanie parownika Start lub przepływ ustanie 
w stanie parownika Praca, to zostanie włączony sygnał alarmu utraty przepływu. 

Regulacja automatyczna 
Jeśli wybrana jest automatyczna regulacja pomp, ciągle uŜywany jest powyŜszy układ 
logiczny dla pracy pomp głównej i pomocniczej. Kiedy parownik nie jest w stanie 
Praca, porównywane są godziny pracy pomp. Pompa o mniejszej liczbie 
przepracowanych godzin będzie wyznaczona jako główna. 

Redukcja hałasu 
Redukcja hałasu jest włączana tylko wtedy, kiedy włączona jest nastawa Redukcja 
hałasu. Redukcja hałasu działa, kiedy jest włączona przez nastawę, urządzenie jest w 
trybie chłodzenia, a wskazanie zegara regulatora urządzenia wypada pomiędzy czasem 
rozpoczęcia i zakończenia redukcji hałasu. 
Kiedy działa redukcja hałasu, nastawa LWT chłodzenia jest resetowana do wartości 
maksymalnej. Jeśli jednak wybrany będzie jakikolwiek inny typ resetowania, będzie on 
dalej uŜywany zamiast zamiany na reset do wartości maksymalnej. Ponadto wartość 
docelowa nasycenia w skraplaczu dla kaŜdego obiegu zostanie zmieniona przez ustalony 
uchyb wartości docelowej w skraplaczu dla redukcji hałasu. 

Reset temperatury wody wylotowej (LWT) 
Warto ść docelowa LWT 
Wartość docelowa LWT jest zaleŜna od ustawień i wartości wejściowych. Jest ona 
wyznaczana według tabeli: 
 
Nastawa źródła Warto śądanie Nastawa Podstawowa warto ść 
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sygnału 
steruj ącego 

ść 
wejści
owa 

trybu 

BAS dost ępnych trybów  docelowa LWT  

Lokalne Wył. X Chłodzenie Nastawa 1 chłodzenia 
Lokalne Wł. X Chłodzenie Nastawa 2 chłodzenia 

Sieć X X Chłodzenie Nastawa chłodzenia BAS 
Lokalne Wył. X Chłodzenie z glikolem Nastawa 1 chłodzenia 
Lokalne Wł. X Chłodzenie z glikolem Nastawa 2 chłodzenia 

Sieć X X Chłodzenie z glikolem Nastawa chłodzenia BAS 

Lokalne Wył. x Chłodzenie/akumulacj
a lodu z glikolem Nastawa 1 chłodzenia 

Lokalne Wł. x Chłodzenie/akumulacj
a lodu z glikolem Nastawa akumulacji lodu 

Sieć x Chłodzen
ie 

Chłodzenie/akumulacj
a lodu z glikolem Nastawa chłodzenia BAS 

Sieć x Akumula
cja lodu 

Chłodzenie/akumulacj
a lodu z glikolem 

Nastawa BAS akumulacji 
lodu 

Lokalne x x Akumulacja lodu z 
glikolem Nastawa akumulacji lodu 

Sieć x x Akumulacja lodu z 
glikolem 

Nastawa BAS akumulacji 
lodu 

Reset temperatury wody wylotowej (LWT) 
Podstawową wartość docelową LWT moŜna zresetować, kiedy urządzenie jest w trybie 
chłodzenia i konfiguracja przewiduje resetowanie. Typ stosowanego resetu jest 
wyznaczany przez nastawę typu resetu LWT. 

Kiedy wartość resetowania aktywnego zostanie zwiększona, aktywna wartość docelowa 
LWT jest zmieniana o 0,1 °C na kaŜde 10 sekund. Kiedy wartość aktywnego resetu 
zostanie zmniejszona, aktywna wartość docelowa LWT zostanie zmieniona natychmiast.  

Po zastosowaniu resetowania wartość docelowa LWT nigdy nie moŜe przekroczyć 
wartości 15,5 °C. 

Typ resetowania – brak 
Zmienna aktywna wody na wylocie jest wyrównywana z bieŜącą nastawą LWT. 

Typ resetowania – powrót 
Zmienna aktywna wody wylotowej jest regulowana przez temperaturę wody 
powracającej.  

 
Aktywna nastawa jest zmieniana według poniŜszych parametrów: 
1. Nastawa LWT w chłodzeniu 
2. Nastawa maksymalny reset 
3. Nastawa Start reset DT 
4. DT parownika 
Wartość resetowania mieści się w przedziale od zera do nastawy maksymalny reset, a 
EWT – LWT parownika (dt parownika) mieści się w przedziale od nastawy Start reset 
DT do 0. 

 

  

 

 



- 26 - 
 

                                                                                                                                            D – EOMAC00A10-12PL  

Reset według sygnału zewn ętrznego 4–20 mA  
Zmienna aktywna wody wylotowej jest regulowana przez wejściową wartość analogową 
resetowania od 4 do 20 mA.  
 
Stosowane parametry: 
1. Nastawa LWT w chłodzeniu 
2. Nastawa maksymalny reset 
3. Sygnał resetujący LWT 
 
Wartość resetująca wynosi 0, jeśli sygnał resetujący jest równy lub mniejszy niŜ 4 mA. 
Wartość resetująca równa jest nastawie maksymalny reset DT, jeśli sygnał resetujący 
jest równy lub przekracza 20 mA. Wartość resetująca zmienia się liniowo pomiędzy 
tymi skrajnościami, jeśli sygnał zawiera się w przedziale od 4 mA do 20 mA. PoniŜej 
przedstawiono przykład operacji resetowania w przedziale 4–20 mA w trybie 
chłodzenia. 

 

Reset zewn ętrznej temperatury powietrza (OAT)  
Zmienna aktywnej wody wylotowej jest resetowana według temperatury otoczenia na 
zewnątrz. Stosowane parametry: 
1. Nastawa LWT w chłodzeniu 
2. Nastawa maksymalny reset 
3. OAT 
 
Wartość resetująca wynosi 0, jeśli temperatura otoczenia na zewnątrz jest wyŜsza niŜ 
nastawa Start reset przy OAT. W przedziale wartości od nastawy Start reset przy OAT 
aŜ do Maks. reset OAT wartość resetująca zmienia się liniowo od braku resetu aŜ do 
maksymalnego resetu po osiągnięciu wartości nastawy Maksymalny reset przy OAT. 
Przy temperaturze otoczenia poniŜej nastawy Maks. reset przy OAT wartość resetująca 
jest równa nastawie Maksymalny reset. 
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Regulacja wydajno ści urz ądzenia 
Sterowanie wydajnością urządzenia odbywa się według opisu zamieszczonego w tej 
części.  

Stopniowanie pracy spr ęŜarek w trybie chłodzenia 
Pierwsza spręŜarka urządzenia jest uruchamiana, kiedy wartość LWT parownika jest 
wyŜsza niŜ docelowa powiększona o nastawę DT uruchomienia.  

Dodatkowa spręŜarka urządzenia jest uruchamiana, kiedy wartość LWT parownika jest 
wyŜsza niŜ docelowa powiększona o nastawę DT podwyŜszenia stopnia.  

Kiedy pracuje wiele spręŜarek, jedna zostanie wyłączona, kiedy wartość LWT 
parownika będzie mniejsza niŜ wartość docelowa pomniejszona o DT obniŜenia stopnia. 

Ostatnia pracująca spręŜarka zostanie wyłączona, kiedy wartość LWT parownika będzie 
mniejsza niŜ wartość docelowa pomniejszona o DT wyłączenia. 

Opóźnienie podwy Ŝszenia stopnia 
Pomiędzy kolejnymi rozruchami spręŜarek musi upłynąć minimalny przedział czasu, 
który jest definiowany przez nastawę Opóźnienie podwyŜszenia stopnia. To opóźnienie 
jest stosowane tylko wtedy, kiedy pracuje przynajmniej jedna spręŜarka. Jeśli pierwsza 
spręŜarka rozpocznie pracę i szybko ustanie w wyniku alarmu, inna spręŜarka zostanie 
uruchomiona bez względu na to, czy ten minimalny czas upłynął. 

Obci ąŜenie wymagane do podwy Ŝszenia stopnia 
Dodatkowa spręŜarka nie zostanie uruchomiona, dopóki wszystkie pracujące spręŜarki 
mają wydajność większą niŜ nastawa obciąŜenia do podwyŜszenia stopnia lub pracują w 
stanie limitowanym. 

Obni Ŝenie stopnia w wyniku małego obci ąŜenia 
Kiedy pracuje wiele spręŜarek, jedna zostanie wyłączona, kiedy wszystkie pracujące 
spręŜarki mają wydajność mniejszą niŜ nastawa obniŜenia stopnia obciąŜenia, a wartość 
LWT parownika będzie mniejsza niŜ wartość docelowa powiększona o nastawę DT 
podwyŜszenia stopnia. W układzie logicznym przewidziano, Ŝe pomiędzy kolejnymi 
zatrzymaniami spręŜarek musi upłynąć minimalny przedział czasu, który jest 
definiowany przez nastawę Opóźnienie obniŜenia stopnia. 

Maksymalna liczba pracuj ących obiegów 
Kiedy liczba pracujących spręŜarek jest równa nastawie Maks. pracujących obiegów, 
dodatkowe spręŜarki nie będą juŜ uruchamiane. 

Kiedy pracuje wiele spręŜarek i ich liczba przewyŜszy nastawę Maks. pracujących 
obiegów, jedna z nich zostanie wyłączona. 

Stopniowanie pracy spr ęŜarek w trybie akumulacji lodu 
Pierwsza spręŜarka urządzenia jest uruchamiana, kiedy wartość LWT parownika jest 
wyŜsza niŜ docelowa powiększona o nastawę DT uruchomienia. 

Kiedy pracuje przynajmniej jedna spręŜarka, dodatkowe są uruchamiane tylko wtedy, 
kiedy wartość LWT parownika jest wyŜsza niŜ docelowa powiększona o nastawę DT 
podwyŜszenia stopnia. 

Wszystkie spręŜarki będą stopniowo wyłączane, kiedy wartość LWT parownika jest 
mniejsza niŜ docelowa. 

Opóźnienie podwy Ŝszenia stopnia 
W tym trybie stosowane jest stałe opóźnienie między uruchomieniami spręŜarek, równe 
jedną minutę. Kiedy pracuje przynajmniej jedna spręŜarka, pozostałe będą uruchamiane 
tak szybko jak to moŜliwe przy zachowaniu opóźnienia podwyŜszenia stopnia. 
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Sekwencja stopniowania 
W tej części omówiono kolejność uruchamiania i zatrzymywania spręŜarek. Zwykle 
spręŜarki z mniejszą liczbą uruchomień będą włączane jako pierwsze, a spręŜarki z 
większą liczbą godzin pracy zwykle będą zatrzymywane jako pierwsze. Sekwencję 
stopniowania spręŜarek moŜe równieŜ wyznaczyć operator poprzez nastawy. 

Następna do uruchomienia 
Kolejna spręŜarka do uruchomienia musi spełnić następujące wymagania: 

NajniŜszy numer w sekwencji ze spręŜarek dostępnych do uruchomienia. 
• - jeśli numery sekwencji są równe, musi mieć mniej uruchomień 
• - jeśli liczba uruchomień jest równa, musi mieć mniej przepracowanych 

godzin 
• - jeśli liczby godzin pracy są równe, numer spręŜarki musi być 

najniŜszy. 

Następna do zatrzymania 
Kolejna spręŜarka do zatrzymania musi spełnić następujące wymagania: 

NajniŜszy numer w sekwencji z pracujących spręŜarek. 
• - jeśli numery sekwencji są równe, musi mieć największą liczbę 

przepracowanych godzin 
• - jeśli liczby godzin pracy są równe, numer spręŜarki musi być 

najniŜszy. 

Regulacja wydajno ści spr ęŜarek w trybie chłodzenia 
W trybie chłodzenia wartość LWT parownika jest utrzymywana przez regulację 
wydajności poszczególnych spręŜarek w zakresie do 0,2 °C wartości docelowej w 
warunkach stałego przepływu. 

SpręŜarki są obciąŜane według stałego schematu stopniowania. Szybkość zmian 
wydajności jest wyznaczana według czasu pomiędzy zmianami wydajności. Im większa 
jest róŜnica od wartości docelowej, z tym większą szybkością spręŜarki będą dociąŜane 
lub odciąŜane. 

Układ logiczny wykonuje obliczenia dla przyszłych stanów w celu wyeliminowania 
przeregulowania, aby nie spowodowało ono wyłączenia urządzenia z powodu spadku 
wartości LWT parownika poniŜej wartości docelowej pomniejszonej o DT wyłączenia, 
kiedy w pętli ciągle występuje obciąŜenie równe przynajmniej minimalnej wydajności 
urządzenia. 

Wydajność spręŜarek jest regulowana tak, by równowaŜyć ich obciąŜenie kiedy tylko 
jest to moŜliwe.  

Obiegi pracujące przy ręcznym sterowaniu wydajnością lub pracujące według 
aktywnych zdarzeń ograniczających wydajność nie są brane pod uwagę przez logiczny 
układ regulacji. 

Wydajności spręŜarek regulowane są pojedynczo przy utrzymywaniu nierównowagi 
wydajności, która nie przekracza 12,5%. 

Sekwencja obci ąŜania/odci ąŜania 
W tej części omówiono kolejność obciąŜania i odciąŜania spręŜarek. 

Następna do obci ąŜenia 
Kolejna spręŜarka do obciąŜenia powinna spełniać następujące wymagania: 

NajniŜsza wydajność z pracujących spręŜarek, które moŜna dociąŜyć 
• jeśli wydajności są równe, musi mieć najwyŜszy numer w sekwencji pracujących 

spręŜarek 
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• jeśli numery sekwencji są równe, musi mieć najmniejszą liczbę przepracowanych 
godzin 

• jeśli liczba przepracowanych godzin jest równa, musi mieć najwięcej uruchomień 
• jeśli liczby uruchomień są równe, numer spręŜarki musi być najwyŜszy. 
Następna do odci ąŜenia 

Kolejna spręŜarka do odciąŜenia musi spełnić następujące wymagania: 

NajwyŜsza wydajność spośród pracujących spręŜarek 
• jeśli wydajności są równe, musi mieć najniŜszy numer w sekwencji pracujących 

spręŜarek 
• jeśli numery sekwencji są równe, musi mieć największą liczbę przepracowanych 

godzin 
• jeśli liczba przepracowanych godzin jest równa, musi mieć najmniej uruchomień 
• jeśli liczby uruchomień są równe, numer spręŜarki musi być najniŜszy. 

Regulacja wydajno ści spr ęŜarek w trybie akumulacji lodu 
W trybie akumulacji lodu pracujące spręŜarki są jednocześnie obciąŜane do 
maksymalnej moŜliwej wydajności, co pozwala na stabilną pracę w poszczególnych 
obiegach. 

Pomijanie nastaw wydajno ści urz ądzenia 
Limity wydajności urządzenia mogą słuŜyć do ograniczania całkowitej wydajności 
urządzenia tylko w trybie chłodzenia. W dowolnej chwili moŜe być aktywnych wiele 
limitów, a w regulacji wydajności urządzenia uŜywany jest zawsze limit najniŜszy. 

Miękkie obciąŜanie, limit zapotrzebowania i limit sieciowy wykorzystują strefę 
nieczułości wokół rzeczywistej wartości limitu, tak Ŝe wzrost wydajności urządzenia w 
tej strefie jest niedozwolony. Kiedy wydajność urządzenia jest powyŜej pasma 
nieczułości, jest ona zmniejszana tak, by powróciła do tego pasma. 

• Dla urządzeń z 2 obiegami pasmo nieczułości to 7%. 
• Dla urządzeń z 3 obiegami pasmo nieczułości to 5%. 
• Dla urządzeń z 4 obiegami pasmo nieczułości to 4%. 

Miękkie obci ąŜenie 
Miękkie obciąŜanie jest konfigurowalną funkcją, która słuŜy do wprowadzenia 
narastania wydajności urządzenia w danym czasie. Nastawy sterujące tą funkcją to: 
• Miękkie obciąŜenie (Wł./Wył.) 
• Limit wydajności początkowej (% urządzenia) 
• Miękkie narastanie obciąŜenia (sekundy) 
 
Limit miękkiego obciąŜenia urządzenia wzrasta liniowo od nastawy limitu wydajności 
początkowej do 100% w zakresie czasu wyznaczonym przez nastawę miękkiego 
narastania obciąŜenia. Jeśli opcja jest wyłączona, limit miękkiego obciąŜenia jest 
ustawiany na 100%. 

Limit zapotrzebowania  
Maksymalną wydajność urządzenia moŜna ograniczyć w regulatorze urządzenia na 
wejściu analogowym Limit zapotrzebowania sygnałem od 4 do 20 mA. Ta funkcja jest 
włączona tylko wtedy, kiedy nastawa Limit zapotrzebowania to Wł.  

W zakresie zmienności sygnału od 4 mA do 20 mA, zmiany maksymalnej wydajności 
urządzenia są moŜliwe w krokach co 1% od 100% do 0%. Wydajność urządzenia jest 
regulowana tak, aby nie przekroczyć limitu za wyjątkiem sytuacji, kiedy nie moŜna 
wyłączyć ostatniej pracującej spręŜarki poniewaŜ limit jest niŜszy niŜ najniŜsza 
wydajność urządzenia.  
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Limit sieciowy 
Maksymalną wydajność urządzenia moŜna ograniczyć sygnałem sieciowym. Ta funkcja 
jest włączona tylko wtedy, kiedy wyznaczono sieciowe źródło sygnału sterującego dla 
urządzenia. Sygnał jest odbierany przez interfejs BAS w regulatorze urządzenia. 

W zakresie zmienności sygnału od 0% do 100% zmienia się maksymalna wydajność 
urządzenia od 0 % do 100%. Wydajność urządzenia jest regulowana tak, aby nie 
przekroczyć limitu za wyjątkiem sytuacji, kiedy nie moŜna wyłączyć ostatniej 
pracującej spręŜarki, aby zachować ograniczenie niŜsze niŜ najniŜsza wydajność 
urządzenia.  

Limit pr ądu 
Sterowanie limitem prądu jest włączone tylko wtedy, kiedy zamknięte jest wejście 
aktywacji limitu prądu.  

Prąd urządzenia jest obliczany na podstawie wejścia 4–20 mA na które podawany jest 
sygnał z urządzenia zewnętrznego. Prąd równy 4 mA odpowiada wartości 0, a prąd 20 
mA odpowiada wartości nastawy. Sygnał moŜe zmieniać wartość od 4 do 20 mA, a 
obliczony prąd urządzenia zmienia się liniowo od 0 A do wartości wyznaczonej przez 
nastawę. 

Limit prądu wykorzystuje strefę nieczułości wokół rzeczywistej wartości limitu, tak Ŝe 
wzrost wydajności urządzenia jest niedozwolony, kiedy prąd znajduje się w tej strefie. 
Kiedy prąd urządzenia jest powyŜej pasma nieczułości, jest on zmniejszany tak, by 
powrócił do tego pasma. Pasmo nieczułości limitu prądu wynosi 10% tego limitu. 

Maksymalna szybko ść obni Ŝania LWT 
Maksymalna szybkość opadania temperatury wody wylotowej jest ograniczona przez 
nastawę Maksymalna szybkość tylko wtedy, kiedy wartość LWT jest mniejsza niŜ 60°F 
(15°C).  

Kiedy szybkość opadania jest zbyt duŜa, zmniejszana jest wydajność urządzenia do 
czasu, kiedy szybkość będzie mniejsza od nastawy Maksymalna szybkość obniŜania. 

Górny limit wydajno ści temperatury wody 
Kiedy wartość LWT parownika przekroczy 18 °C, obciąŜenie spręŜarki zostanie 
ograniczone do maksymalnie 75%. Kiedy wartość LWT przekroczy limit, spręŜarki 
będą odciąŜane do 75% lub mniej, jeśli pracują przy obciąŜeniu przekraczającym 75%. 
Ta funkcja ma słuŜyć utrzymaniu pracy obiegu w zakresie wydajności baterii 
skraplacza. 
Pasmo nieczułości poniŜej nastawy limitu ma za zadanie zwiększenie stabilności tej 
funkcji. Jeśli rzeczywista wydajność znajdzie się w paśmie, obciąŜenie urządzenia 
zostanie wstrzymane. 
 

Odzyskiwanie ciepła 
Kiedy przełącznik odzyskiwania ciepła jest włączony, a opcja odzyskiwania ciepła jest 
włączona w przynajmniej jednym obiegu, w pracujących obiegach działa funkcja 
odzyskiwania ciepła. Regulator będzie dąŜył do utrzymania temperatury wody 
wylotowej w wymienniku ciepła funkcji odzysku ciepła równej nastawie (50°C). Kiedy 
temperatura wody wylotowej w odzysku ciepła przekroczy nastawę o daną róŜnicę 
(3°C), funkcja odzysku zostanie wyłączona do czasu spadku temperatury poniŜej 
nastawy. 

Działanie odzysku ciepła jest wyłączane, kiedy temperatura wody wlotowej wymiennika 
ciepła do odzysku ciepła spadnie poniŜej dozwolonej wartości (25°C). 

MoŜliwe są trzy stany odzyskiwania ciepła: 

• Wyłączony – działanie odzyskiwania ciepła jest wyłączone 
• Start – woda odzysku ciepła jest recyrkulowana 
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• Praca – odzyskiwanie ciepła jest włączone 
 
Stan odzysku ciepła jest wyłączony, kiedy spełniony jest jeden z poniŜszych warunków: 

• Przełącznik odzysku ciepła jest ustawiony jako Wyłączony 
• Opcja odzysku ciepła nie jest zainstalowana na przynajmniej jednym z 

dostępnych obiegów 
• Temperatura wody wlotowej odzysku ciepła jest poniŜej minimalnej 

dozwolonej temperatury 
• Wskazanie czujnika EWT odzysku ciepła jest poza zakresem 
• Wskazanie czujnika LWT odzysku ciepła jest poza zakresem 

 
Stan odzysku ciepła to Start, kiedy spełnione są wszystkie z poniŜszych warunków: 

• Opcja odzysku ciepła jest zainstalowana w dowolnym dostępnym obiegu 
• Temperatura wody wlotowej odzysku ciepła jest powyŜej minimalnej 

dozwolonej temperatury 
• Wskazanie czujnika EWT odzysku ciepła jest w zakresie 
• Wskazanie czujnika LWT odzysku ciepła jest w zakresie 
• Wartość LWT odzysku ciepła jest wyŜsza niŜ nastawa powiększona o wartość 

róŜnicy 
 
Stan odzysku ciepła to Praca, kiedy spełnione są wszystkie z poniŜszych warunków: 

• Opcja odzysku ciepła jest zainstalowana na przynajmniej jednym z dostępnych 
obiegów 

• Temperatura wody wlotowej odzysku ciepła jest powyŜej minimalnej 
dozwolonej temperatury 

• Wskazanie czujnika EWT odzysku ciepła jest w zakresie 
• Wskazanie czujnika LWT odzysku ciepła jest w zakresie 
• Wartość LWT odzysku ciepła jest niŜsza niŜ nastawa 

 
 

Pompa odzyskiwania ciepła 
W regulacji pompy odzysku ciepła moŜliwe są dwa stany tej pompy: 

• Wyłączona – pompa jest wyłączona 
• Praca – pompa jest włączona 

 

Stan sterowania to wyłączony, kiedy spełnione są wszystkie z poniŜszych warunków: 

• Stan odzysku ciepła to wyłączony. 
• Wartość EWT odzysku ciepła jest wyŜsza niŜ nastawa zamroŜenia wody w 

parowniku i nie jest aktywna awaria czujnika EWT odzysku ciepła. 
• Wartość LWT odzysku ciepła jest wyŜsza niŜ nastawa zamroŜenia wody w 

parowniku i nie jest aktywna awaria czujnika LWT odzysku ciepła. 
 

Stan sterowania to Praca, kiedy spełniony jest dowolny z poniŜszych warunków: 

• Stan odzysku ciepła to Start lub Praca 
• Wartość EWT odzysku ciepła jest niŜsza niŜ nastawa zamroŜenia wody w 

parowniku lub aktywna jest awaria czujnika EWT odzysku ciepła. 
• Wartość LWT odzysku ciepła jest niŜsza niŜ nastawa zamroŜenia wody w 

parowniku lub aktywna jest awaria czujnika LWT odzysku ciepła. 
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Funkcje obiegów 

Obliczenia 
Temperatura nasycenia czynnika chłodniczego 
Temperatura nasycenia czynnika chłodniczego jest wyliczana na podstawie odczytów 
czujników ciśnienia w kaŜdym obiegu. Pewna funkcja udostępnia konwertowane 
wartości temperatury, które odpowiadają wartościom w publikowanych danych dla 
R134a: 
- w zakresie 0,1 °C dla wejść ciśnienia od 0 kPa do 2070 kPa, 
- w zakresie 0,2 °C dla wejść ciśnienia od -80 kPa do 0 kPa. 

Przybli Ŝenie parownika 
PrzybliŜenie parownika jest wyliczane dla kaŜdego obiegu. Wzór jest następujący: 

PrzybliŜenie parownika = LWT – temperatura nasycenia parownika 

Przegrzanie na ssaniu 
Przegrzanie na ssaniu jest obliczane dla kaŜdego obiegu na podstawie następującego 
wzoru: 

Przegrzanie na ssaniu = temperatura na ssaniu - temperatura nasycenia 
parownika 

Przegrzanie na tłoczeniu 
Przegrzanie na tłoczeniu jest obliczane dla kaŜdego obiegu na podstawie następującego 
wzoru: 

Przegrzanie na tłoczeniu = temperatura na tłoczeniu - temperatura nasycenia 
skraplacza 

Ciśnienie ró Ŝnicowe oleju 
Ciśnienie róŜnicowe oleju jest obliczane dla kaŜdego obiegu według wzoru: 

Ciśnienie róŜnicowe oleju = ciśnienie skraplacza – ciśnienie oleju 

Maksymalna temperatura nasycenia skraplacza 
Obliczenia maksymalnej temperatury nasycenia skraplacza są modelowane według jego 
obwiedni roboczej. Wartość wynosi zwykle 68,3°C, ale moŜe ulec zmianie, kiedy 
temperatura nasycenia parownika spadnie poniŜej 0°C.  

Wysokonasycony skraplacz – warto ść wstrzymania 
Wartość wstrzymania skraplacza wysokonasyconego = Maks. wartość 
nasyconego skraplacza – 2,78°C 

Wysokonasycony skraplacz – warto ść odci ąŜenia 
Wartość odciąŜenia skraplacza wysokonasyconego = Maks. wartość nasyconego 
skraplacza – 1,67°C 

Warto ść docelowa temperatury nasycenia skraplacza 
Wartość docelowa temperatury nasycenia skraplacza jest obliczana tak, aby utrzymać 
odpowiednie proporcje ciśnienia, zachować smarowanie spręŜarki i zachować 
maksymalne parametry pracy obiegu.  
Obliczana wartość docelowa jest ograniczona do zakresu wyznaczonego przez nastawy 
minimalną i maksymalną wartości docelowej temperatury nasycenia skraplacza. Te 
nastawy przycinają wartość do zakresu roboczego, a zakres ten moŜna ograniczyć do 
jednej wartości, kiedy te dwie nastawy są sobie równe.  
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Warto ść docelowa temperatury nasycenia skraplacza w 
odzyskiwaniu ciepła 

Kiedy włączony jest tryb odzysku ciepła, obliczana jest wartość docelowa temperatury 
nasycenia skraplacza w celu uzyskania dodatkowej moŜliwości oddawania ciepła w 
bateriach skraplacza i ogrzania wody do poŜądanej temperatury. Zwiększenie 
wydajności wytwornicy wody lodowej umoŜliwia zaleŜność wartości docelowej od 
LWT parownika taka, Ŝe im bliŜej do nastawy LWT, tym większa ilość ciepła jest 
odzyskiwana do wody. 
Wartość docelowa jest ograniczona do zakresu wyznaczonego przez nastawy minimalną 
i maksymalną wartości docelowej temperatury nasycenia odzysku ciepła. Te nastawy 
przycinają wartość do zakresu roboczego, a zakres ten moŜna ograniczyć do jednej 
wartości, kiedy te dwie nastawy są sobie równe. 
 

Układ logiczny regulacji obiegu 
MoŜliwo ści obiegu 
Obieg moŜe rozpocząć pracę, kiedy spełnione są następujące warunki: 
• Przełącznik obiegu jest zamknięty 
• Nie jest aktywny Ŝaden alarm obiegu 
• Nastawa trybu obiegu to Włączony 
• Nastawa trybu obiegu BAS to Auto 
• Nie jest aktywny Ŝaden zegar cyklu 
• Temperatura tłoczenia jest wyŜsza o przynajmniej 5°C od temperatury nasycenia 

oleju  

Uruchamianie 
Obieg rozpocznie pracę, kiedy spełnione są następujące warunki: 
• Odpowiednie ciśnienie w parowniku i skraplaczu (zob. alarm braku ciśnienia przy 

uruchamianiu) 
• Przełącznik obiegu jest zamknięty 
• Nastawa trybu obiegu to Włączony 
• Nastawa trybu obiegu BAS to Auto 
• Nie jest aktywny Ŝaden zegar cyklu 
• Nie jest aktywny Ŝaden alarm 
• Układ logiczny stopniowania zgłasza Ŝądanie uruchomienia obiegu 
• Stan urządzenia to Auto 
• Stan pompy parownika to Praca 
 
Układ logiczny uruchamiania obiegu 
Uruchamianie obiegu odpowiada okresowi czasu zaczynającemu się od uruchomienia 
spręŜarki w obiegu. Podczas uruchamiania alarm układu logicznego dot. niskiego 
ciśnienia w parowniku jest ignorowany. Kiedy upłynie przynajmniej 20 sekund pracy 
spręŜarki, a ciśnienie parownika przekroczy nastawę odciąŜenia z powodu niskiego 
ciśnienia w parowniku, proces uruchamiania jest zakończony.  

Jeśli ciśnienie nie wzrośnie powyŜej nastawy odciąŜenia po pracy obiegu przez czas 
dłuŜszy niŜ nastawa czasu uruchamiania, obieg jest wyłączany i włączany jest alarm. 
Jeśli ciśnienie parownika spadnie poniŜej bezwzględnego limitu niskiego ciśnienia, to 
obieg jest wyłączany i włącza się ten sam alarm. 

Układ logiczny ponownego uruchamiania przy niskiej warto ści OAT 
Układ logiczny ponownego uruchamiania przy niskiej wartości OAT pozwala na 
wykonanie wielu prób uruchomienia w warunkach niskiej temperatury otoczenia. Jeśli 
temperatura nasycenia skraplacza jest poniŜej 60°F podczas jego uruchamiania, wtedy 
jest ono uznawane za uruchomienie przy niskiej wartości OAT. Jeśli uruchomienie przy 
niskiej wartości OAT się nie powiedzie, obieg jest zamykany, ale Ŝaden alarm nie jest 
wyzwalany po dwóch pierwszych próbach kaŜdego dnia. Kiedy trzecie uruchomienie 
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będzie niepomyślne, obieg zostanie zamknięty i wyzwolony zostanie alarm ponownego 
uruchomienia przy niskiej wartości OAT.  

Licznik ponownych uruchomień jest kasowany po pomyślnym uruchomieniu, 
wyzwoleniu alarmu ponownego uruchomienia przy niskiej wartości OAT lub wskazaniu 
nowego dnia w zegarze urządzenia. 
Zatrzymywanie pracy 
Prawidłowe wył ączanie 
Podczas prawidłowego wyłączenia wymagane jest odpompowanie obiegu przed 
wyłączeniem spręŜarki. Odbywa się to przez zamknięcie zaworu EXV i zamknięcia 
elektrozaworu linii cieczy (jeśli występuje) podczas pracy spręŜarki. 

Obieg zostanie prawidłowo wyłączony (odpompowany), kiedy spełniony będzie jeden z 
poniŜszych warunków: 
• Układ logiczny stopniowania zgłasza Ŝądanie zatrzymania obiegu 
• Stan urządzenia to Odpompowywanie 
• Alarm odpompowania dotyczy obiegu 
• Przełącznik obiegu jest otwarty 
• Nastawa trybu obiegu to Wyłączony 
• Nastawa trybu obiegu BAS to Wył. 

Prawidłowe wyłączenie jest zakończone, kiedy spełniony jest dowolny z poniŜszych 
warunków:  
• Ciśnienie parownika jest niŜsze niŜ nastawa ciśnienia odpompowywania 
• Nastawa odpompowania serwisowego to Tak, a ciśnienie parownika jest poniŜej  

35 kPa 
• Obieg był odpompowywany przez czas dłuŜszy niŜ nastawa ograniczenia czasu 

odpompowywania 

Nagłe wył ączenie 
Podczas nagłego wyłączenia spręŜarka jest zatrzymywana, a obieg natychmiast 
przechodzi do stanu wyłączonego. 

Obieg zostanie nagle wyłączony, jeśli w dowolnej chwili spełniony zostanie jeden z 
warunków: 
• Stan urządzenia to wyłączony 
• Alarm nagłego zatrzymania dotyczy obiegu 

Status obiegu 
Wyświetlany status obiegu wyznaczany jest na podstawie warunków z poniŜszej tabeli: 

Nr Status Warunki 

0 Off:Ready Obieg gotowy do rozruchu według zapotrzebowania. 

1 Off:Stage Up Delay Obieg jest wyłączony i nie moŜe być uruchomiony z powodu 
opóźnienia podwyŜszenia stopnia. 

2 Off:Cycle Timer 
Obieg jest wyłączony i nie moŜe być uruchomiony z powodu 

aktywnego zegara cyklu. 

3 Off:Keypad Disable Obieg jest wyłączony i nie moŜe być uruchomiony z powodu 
nieaktywnej klawiatury. 

4 Off:Circuit Switch Obieg jest wyłączony i przełącznik obiegu jest wyłączony. 

5 Off:Refr In Oil Sump Obieg jest wyłączony, a róŜnica między temperaturą tłoczenia 
a temperaturą nasycenia oleju przy ciśnieniu gazu <= 5°C. 

6 Off:Alarm Obieg jest wyłączony i nie moŜe być uruchomiony z powodu 
aktywnego alarmu obiegu. 

7 Off:Test Mode Obieg jest w trybie testowym. 

8 EXV Preopen Obieg jest w stanie przygotowania do otwarcia. 

9 Run:Pumpdown Obieg jest w stanie odpompowywania. 

10 Run:Normal Obieg jest w trybie pracy i pracuje prawidłowo. 

11 Run:Disc SH Low 
Obieg pracuje i nie moŜe być obciąŜony z powodu niskiego 

przegrzania na tłoczeniu. 

12 Run:Evap Press Low Obieg pracuje i nie moŜe być obciąŜony z powodu niskiego 
ciśnienia parownika. 
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13 Run:Cond Press High 
Obieg pracuje i nie moŜe być obciąŜony z powodu wysokiego 

ciśnienia skraplacza. 

Regulacja spr ęŜarek 
SpręŜarka moŜe pracować tylko wtedy, kiedy obieg jest w stanie Praca lub 
Odpompowanie. To oznacza, Ŝe spręŜarka nie powinna pracować w czasie, kiedy obieg 
jest wyłączony lub podczas wstępnego otwarcia zaworu EXV. 
Zegary cyklu 
Wymuszony będzie minimalny czas pomiędzy uruchomieniami spręŜarki i minimalny 
czas między zatrzymaniem i uruchomieniem spręŜarki. Wartości okresów czasu są 
ustawiane w globalnych nastawach obiegu.  

Te zegary cyklu są stosowane nawet po wyłączeniu i włączeniu zasilania wytwornicy 
wody lodowej.  

Te zegary moŜna skasować poprzez ustawienia w regulatorze. 
Zegar pracy spr ęŜarki 
Kiedy spręŜarka jest uruchamiana, zegar zaczyna odliczanie i działa przez cały czas 
pracy spręŜarki. Zegar jest uŜywany w zapisach dziennika alarmów. 
Regulacja wydajno ścią spr ęŜarek 
Po uruchomieniu spręŜarka jest odciąŜana do najniŜszej fizycznie moŜliwej wydajności, 
a zwiększenie wydajności nie jest podejmowane, zanim róŜnica ciśnienia parownika i 
ciśnienia oleju osiągnie minimalną wartość. 

Kiedy pojawi się minimalna róŜnica ciśnień, wydajność spręŜarki jest zmieniana na 
25%. 

Wydajność spręŜarki podczas jej pracy jest zawsze ograniczana do minimum 25% za 
wyjątkiem sytuacji, kiedy wytwarzane jest ciśnienie róŜnicowe po uruchomieniu 
spręŜarki oraz podczas wprowadzania zmian wydajności w celu spełnienia wymagań 
wydajności urządzenia (zob. część o sterowaniu wydajnością urządzenia). 

Wydajność nie będzie zwiększona powyŜej 25%, dopóki przegrzanie na tłoczeniu nie 
będzie wynosić przynajmniej 12°C przez przynajmniej 30 sekund. 

Ręczne sterowanie wydajno ścią 
Wydajność spręŜarki moŜna regulować ręcznie. Ręczna regulacja wydajności moŜliwa 
jest poprzez dobór nastawy Auto lub Ręcznie. Inna nastawa pozwala na regulację 
wydajności spręŜarki w zakresie od 25% do 100%.  

Wydajność spręŜarki jest regulowana według ręcznej nastawy wydajności. Zmiany będą 
wprowadzane w maksymalnym tempie, które pozwala na stabilną pracę obiegu. 

Regulacja wydajności powróci do trybu automatycznego, jeśli wystąpi jeden z dwóch 
warunków: 
• obieg zostanie wyłączony z dowolnej przyczyny 
• regulacja wydajności była ustawiona na tryb ręczny przez cztery godziny 

Elektrozawory sterowania suwakami (spr ęŜarki asymetryczne) 
Ta część dotyczy następujących modeli spręŜarek (asymetrycznych): 

Model Tabliczka znamionowa 
F3AS HSA192 
F3AL HSA204 
F3BS HSA215 
F3BL HSA232 
F4AS HSA241 
F4AL HSA263 

 

PoŜądaną wydajność osiąga się poprzez regulację jednego suwaka modulującego i 
jednego niemodulującego. Zakres regulacji suwaka modulującego jest bezskokowy, od 
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10% do 50% całkowitej wydajności spręŜarki. Regulacja suwaka niemodulującego 
pozwala na ustawienie 0% lub 50% całkowitej wydajności spręŜarki. 

Przez cały czas pracy spręŜarki w suwaku niemodulującym aktywny jest elektrozawór 
obciąŜający lub odciąŜający. Dla wydajności spręŜarki od 10% do 50% włączony jest 
elektrozawór odciąŜający suwaka niemodulującego, aby utrzymać ten suwak w 
połoŜeniu odciąŜenia. Dla wydajności spręŜarki od 60% do 100% włączony jest 
elektrozawór obciąŜający suwaka niemodulującego, aby utrzymać ten suwak w 
połoŜeniu obciąŜenia.  

Aby osiągnąć poŜądaną wydajność, suwak modulujący jest przesuwany przez włączanie 
elektrozaworów obciąŜenia i odciąŜenia.  

W celu wspomagania ruchu suwaka modulującego w pewnych warunkach uŜywa się 
regulacji dodatkowego elektrozaworu. Ten elektrozawór jest włączany, kiedy stosunek 
ciśnień (skraplacza do parownika) jest równy lub mniejszy niŜ 1,2 przez co najmniej 5 
sekund. Elektrozawór jest wyłączany, kiedy stosunek ciśnień jest większy niŜ 1,2. 

Elektrozawory sterowania suwakami (spr ęŜarki symetryczne) 
Ta część dotyczy następujących modeli spręŜarek (asymetrycznych): 

 

Model Tabliczka znamionowa 
F4221 HSA205 
F4222 HSA220 
F4223 HSA235 
F4224 HSA243 
F3216 HSA167 
F3218 HSA179 
F3220 HSA197 
F3221 HSA203 
F3118 HSA3118 
F3120 HSA3120 
F3121 HSA3121 
F3122 HSA3122 
F3123 HSA3123 

 

PoŜądaną wydajność osiąga się przez regulację jednego suwaka modulującego. Zakres 
regulacji suwaka modulującego jest bezskokowy, od 25% do 100% całkowitej 
wydajności spręŜarki. 

Aby osiągnąć poŜądaną wydajność, suwak modulujący jest przesuwany przez pulsację 
elektrozaworów obciąŜenia i odciąŜenia.  

Pomijanie ustawie ń wydajno ści – ograniczenia w pracy 
Kiedy wytwornica wody lodowej jest w trybie chłodzenia, poniŜsze warunki powodują 
pominięcie automatycznej regulacji wydajności. Te ustawienia nadrzędne 
uniemoŜliwiają pracę obiegu w warunkach, do których nie został zaprojektowany.  

Niskie ci śnienie parownika 
Jeśli wystąpi zdarzenie wstrzymania przez niskie ciśnienie parownika, zwiększenie 
wydajności spręŜarki będzie niemoŜliwe.  

Jeśli wystąpi zdarzenie odciąŜenia przez niskie ciśnienie parownika, rozpocznie się 
zmniejszanie wydajności spręŜarki.  

Zwiększenie wydajności spręŜarki nie będzie moŜliwe do czasu usunięcia zdarzenia 
wstrzymania przez niskie ciśnienie parownika.  

W części Zdarzenia w obiegach zamieszczono szczegółowe informacje o działaniu 
wyzwalania, resetowania i odciąŜania. 
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Wysokie ci śnienie skraplacza  
Jeśli wystąpi zdarzenie wstrzymania przez wysokie ciśnienie skraplacza, zwiększenie 
wydajności spręŜarki będzie niemoŜliwe.  

Jeśli wystąpi zdarzenie odciąŜenia przez wysokie ciśnienie skraplacza, rozpocznie się 
zmniejszanie wydajności spręŜarki.  

Zwiększenie wydajności spręŜarki nie będzie moŜliwe do czasu usunięcia zdarzenia 
wstrzymania przez wysokie ciśnienie skraplacza.  

W części Zdarzenia w obiegach zamieszczono szczegółowe informacje o działaniu 
wyzwalania, resetowania i odciąŜania. 

Regulacja wentylatorów skraplacza 
Aby moŜliwe było stopniowe włączanie wentylatorów, musi pracować spręŜarka. 
Wszystkie pracujące wentylatory zostaną wyłączone, kiedy spręŜarka przejdzie do stanu 
wyłączonego. 

Warto ść docelowa temperatury nasycenia skraplacza 
Układ logiczny regulacji wentylatorami skraplacza ma za zadanie utrzymanie 
temperatury nasycenia skraplacza równej wyliczonej wartości docelowej. Podstawowa 
wartość docelowa skraplacza wynika z temperatury nasycenia parownika. 
Następnie wprowadzane są ograniczenia maksymalnej i minimalnej wartości według 
nastaw maksymalnej i minimalnej wartości docelowej skraplacza. Jeśli te dwie nastawy 
są sobie równe, to wartość docelowa temperatury nasycenia skraplacza będzie 
zablokowana i równa tym nastawom. 

Warto ść docelowa temperatury nasycenia skraplacza w odzysk u 
ciepła 

Po włączeniu funkcji odzysku ciepła, wartość docelowa temperatury skraplacza jest 
zmieniana względem wartości przyjętych dla normalnej pracy. Kiedy uchyb LWT 
zmienia się pomiędzy wartościami 2 i 8°C, wartość docelowa temperatury skraplacza 
zmienia się odpowiednio do maksymalnej i minimalnej temperatury nasycenia 
skraplacza w odzysku ciepła. Pozwala to na odzyskanie w obiegu większej ilości ciepła, 
kiedy wartość LWT jest bliska temperatury docelowej. 

Stopniowanie pracy wentylatorów 
Stopień pracy wentylatorów regulowany jest przez przełączanie kolejnych 
wentylatorów. Jedynym wyjątkiem jest zastosowanie wymuszonego stopnia pracy 
wentylatorów podczas uruchamiania spręŜarki. 

Stopień pracy wentylatorów będzie dostosowywany w zakresie od 5 do 12 pracujących 
wentylatorów według poniŜszej tabeli:  

Numer wyjścia Liczba 
wentylatorów 1 2 3 4 5 6 

� � �� �   5 

� � �� ��   6 

� � �� �� �  7 

� � �� �� ��  8 

� � �� �� ���  9 

� � �� �� ��� � 10 

� � �� �� ��� �� 11 

� � �� �� ��� ��� 12 
Podwy Ŝszenie stopnia 
Podczas podwyŜszania stopnia występuje sześć stref nieczułości. W stopniach od 1 do 5 
wykorzystywane są odpowiadające im strefy. We wszystkich stopniach od 6 do 12 
wykorzystywana jest strefa nieczułości szóstego stopnia. 
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Kiedy temperatura nasycenia skraplacza jest powyŜej wartości docelowej powiększonej 
o aktywną strefę nieczułości, zwiększany jest uchyb podwyŜszenia stopnia.  

W akumulatorze podwyŜszania stopnia dodawany jest krok uchybu podwyŜszenia 
stopnia. Kiedy w akumulatorze uchybu podwyŜszenia stopnia osiągnięta zostanie 
wartość graniczna, stopień jest zwiększany. 

W pewnych warunkach akumulator jest zerowany, aby uniknąć jego przepełnienia. 

Obni Ŝenie stopnia 
W obniŜaniu stopnia wykorzystywanych jest pięć stref nieczułości. W stopniach od 2 do 
5 wykorzystywane są odpowiadające im strefy. We wszystkich stopniach od 6 do 12 
wykorzystywana jest strefa nieczułości szóstego stopnia. 

Kiedy temperatura nasycenia czynnika chłodniczego w skraplaczu jest poniŜej wartości 
docelowej pomniejszonej o aktywną strefę nieczułości, zwiększany jest uchyb obniŜenia 
stopnia. 

W akumulatorze obniŜania stopnia dodawany jest krok uchybu obniŜenia stopnia. Kiedy 
uchyb obniŜenia stopnia przekroczy wartość graniczną, praca wentylatorów skraplacza 
jest zmniejszana o kolejny stopień. 

Kiedy pracuje jeden wentylator, zamiast pasma nieczułości uŜywany jest stały punkt. 

W pewnych warunkach akumulator jest zerowany, aby uniknąć jego przepełnienia. 

VFD 
Regulacja wyrównania ciśnienia skraplacza odbywa się za pomocą opcjonalnej funkcji 
VFD w pierwszym wentylatorze. Ta regulacja VFD zmienia szybkość pracy 
wentylatora, aby doprowadzić temperaturę nasycenia skraplacza do wartości docelowej. 
Wartość docelowa jest zwykle równa wartości docelowej temperatury nasycenia 
skraplacza.  

Stan VFD 
Kiedy stopień pracy wentylatorów jest równy 0, to sygnał szybkości VFD jest zawsze 
równy 0. 
Kiedy stopień pracy wentylatorów jest większy niŜ 0, włączany jest sygnał szybkości 
VFD, który reguluje szybkość do poŜądanej wartości. 

Kompensacja podwy Ŝszenia stopnia 
Aby zachować łagodne przejścia po włączeniu kolejnego stopnia pracy wentylatorów, 
funkcja VFD powoduje początkowe zwolnienie w celu kompensacji. Odbywa się to 
przez dodanie kolejnej strefy nieczułości przy zwiększaniu stopnia pracy wentylatorów 
w wartości docelowej VFD. Większa wartość docelowa powoduje, Ŝe układ logiczny 
VFD zmniejszy szybkość wentylatora. Następnie co kaŜde 5 sekund od wartości 
docelowej VFD odejmowany jest 0,1°F do czasu, aŜ będzie ona wyrównana z nastawą 
wartości docelowej temperatury nasycenia skraplacza. Pozwala to układowi VFD na 
wolne sprowadzenie temperatury nasycenia skraplacza w dół.  

Regulacja EXV (w urz ądzeniach wytwornicy) 
Regulator pozwala na obsługę róŜnych modeli zaworów, pochodzących od wielu 
dostawców. Po wybraniu modelu ustawiane są wszystkie dane robocze dla zaworów, 
włącznie z prądem wstrzymania i fazą, całkowitą liczbą kroków, szybkością silnika i 
krokami dodatkowymi. 

Zawór EXV jest zmieniany z szybkością zaleŜną od modelu w całym zakresie kroków. 
Pozycjonowanie jest ustalane według informacji w kolejnych częściach, a regulacja jest 
moŜliwa w krokach co 0,1% zakresu całkowitego. 

Przygotowanie do otwarcia 
W regulatorze EXV zastosowano czynności przygotowawcze do otwarcia uŜywane 
tylko wtedy, kiedy w urządzeniu występują opcjonalne elektrozawory przewodu 
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cieczowego. Odpowiednia nastawa reguluje, czy urządzenie ma pracować z 
wykorzystaniem elektrozaworów przewodu cieczowego. 

Kiedy poŜądane jest rozpoczęcie pracy obiegu, zawór EXV otwiera się przed 
rozpoczęciem pracy spręŜarki. PołoŜenie otwarcia wstępnego jest wyznaczone przez 
nastawę. Czas przydzielony do wykonania wstępnego otwarcia pozwala co najmniej na 
otworzenie EXV do połoŜenia wstępnego według zaprogramowanej szybkości ruchu 
EXV. 

Operacja uruchomienia 
Kiedy spręŜarka rozpoczyna pracę (bez zainstalowanego elektrozaworu przewodu 
cieczowego), zawór EXV rozpocznie otwieranie do początkowego połoŜenia, 
umoŜliwiającego bezpieczne uruchomienie. Od wartości LWT zaleŜy, czy istnieje 
moŜliwość przejścia do normalnych warunków roboczych. Jeśli temperatura LWT jest 
większa niŜ 20 °C, zostanie uruchomiony regulator stałego ciśnienia, aby utrzymać 
pracę spręŜarki w dopuszczalnych granicach. Przejście do normalnych warunków 
roboczych następuje natychmiast po obniŜeniu przegrzania na ssaniu poniŜej wartości 
równej nastawie przegrzania na ssaniu. 
Praca w normalnych warunkach 
Praca EXV w normalnych warunkach występuje po zakończeniu uruchomienia EXV w 
obiegu i nie występują warunki zmiany połoŜenia suwaka. 

Podczas normalnej pracy zawór EXV steruje wartością przegrzania na ssaniu do 
wartości docelowej, która moŜe się zmieniać we wcześniej zdefiniowanym zakresie. 

Zawór EXV steruje przegrzaniem na ssaniu w granicach 0,55 °C w stabilnych 
warunkach pracy (stabilna pętla wodna, statyczna wydajność spręŜarki i stabilna 
temperatura skraplania). 

Wartość docelowa jest regulowana tak, aby utrzymać przegrzanie na tłoczeniu w 
zakresie od 15 °C do 25 °C.  

Maksymalne ci śnienia robocze 
Zawór EXV utrzymuje ciśnienie parownika w zakresie określonym przez maksymalne 
ciśnienie robocze. 

Jeśli temperatura wody wylotowej jest większa niŜ 20 °C podczas uruchamiania lub 
ciśnienie wzrasta powyŜej 350 kPa w normalnych warunkach pracy, wtedy włączony 
zostanie stabilizator ciśnienia w celu utrzymania pracy spręŜarki w obwiedni.  

Maksymalne ciśnienie robocze to 350 kPa. Normalna praca jest przywracana 
natychmiast, kiedy przegrzanie na ssaniu spadnie poniŜej wyznaczonej wartości. 

Odpowied ź na zmian ę wydajno ści spr ęŜarki 
Układ logiczny traktuje przejścia od 50% do 60% oraz od 60% do 50% jako specjalne 
warunki. Kiedy wprowadzane jest przejście, otwarcie zaworu zmieni się w celu 
przystosowania do nowej wydajności, a obliczone, nowe połoŜenie będzie utrzymane 
przez 60 sekund. Otwarcie zaworu zostanie zwiększone w przejściu od 50% do 60% i 
zmniejszone w przejściu od 60% do 50%.  
Celem takiego zachowania układu sterowania jest ograniczenie wstecznego zalewania 
cieczą podczas zmiany z 50% do 60%, kiedy z powodu przesunięcia suwaków 
wydajność wzrośnie powyŜej 60%.  

Sterowanie r ęczne 
PołoŜenie zaworu EXV moŜna ustalić ręcznie. Ręczne sterowanie moŜna włączyć tylko 
wtedy, kiedy stan EXV to regulacja przegrzania lub ciśnienia. W kaŜdym innym 
przypadku nastawa sterowania EXV jest przełączana na automatyczną.  

Kiedy sterowanie EXV jest ręczne, połoŜenie tego zaworu jest równe ręcznie 
wprowadzonemu ustawieniu połoŜenia EXV. Jeśli ustawienie zostanie zmienione na 
ręczne podczas zmiany stanu obiegu z pracy na inny, ustawienie regulacji jest 
samoczynnie zmieniane z powrotem na automatyczne. Jeśli sterowanie EXV zostanie 
zmienione z ręcznego na automatyczne w czasie, kiedy stan obiegu to Praca, stan EXV 
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zmieniany jest do pracy normalnej jeśli jest to moŜliwe albo ciśnienie jest regulowane w 
celu ograniczenia maksymalnego ciśnienia roboczego. 
Przejścia pomi ędzy stanami regulacji 
Kiedy regulacja EXV zmienia stan pomiędzy uruchamianiem, roboczym lub sterowania 
ręcznego, przejście jest wygładzane przez stopniową zmianę połoŜenia EXV zamiast 
wprowadzania całej zmiany od razu. To przejście zapobiega niestabilności w obiegu i 
wyłączeniu z powodu wywołania alarmu. 

Regulacja ekonomizera 
Ekonomizer jest włączany, kiedy obieg jest w stanie pracy i wydajność przekracza 95%.  

Jest on wyłączany, kiedy obciąŜenie spada poniŜej 60% lub obieg wychodzi ze stanu 
pracy. 

Regulacja dochładzania 
Dochładzacz jest włączany zawsze, kiedy obieg jest w stanie pracy i ekonomizer nie jest 
zainstalowany. Ma na celu zapewnienie prawidłowego zasilania ssania spręŜarki 
podczas odzysku ciepła, kiedy ta funkcja jest włączona. 

Wtrysk cieczy 
Wtrysk cieczy jest włączany, kiedy obwód jest w stanie pracy, a temperatura tłoczenia 
wzrasta powyŜej nastawy aktywacji wtrysku cieczy.  

Wtrysk cieczy jest wyłączany, kiedy temperatura tłoczenia spada poniŜej nastawy 
aktywacji zmniejszonej o 10°C. 
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Alarmy i zdarzenia 

Mogą pojawić się sytuacje wymagające pewnych zachowań wytwornicy wody lodowej 
lub takie, które powinny zostać zapisane do analizy w przyszłości. Warunek, który 
wymaga wyłączenia i/lub zablokowania jest alarmem. Alarmy mogą spowodować 
zatrzymanie normalne (z odpompowaniem) lub nagłe. Większość alarmów wymaga 
resetowania ręcznego, ale niektóre resetują się automatycznnie po usunięciu warunku 
alarmu. Wystąpienie innych warunków moŜe spowodować wystąpienie tzw. zdarzenia, 
co moŜe, lecz nie musi wywołać specjalną odpowiedź wytwornicy wody lodowej. 
Wszystkie alarmy i zdarzenia są zapisywane. 

Sygnalizowanie alarmów 
Następujące okoliczności oznaczają wystąpienie alarmu: 

1. Urządzenie lub obieg zostanie wyłączony w sposób nagły lub z odpompowaniem.  

2. Wyświetlona będzie ikona dzwonka alarmowego ֠ w prawym górnym rogu 
wszystkich ekranów regulatora, włącznie z opcjonalnymi ekranami panelu zdalnego 
interfejsu uŜytkownika. 

3. Włączone zostanie opcjonalne pole oraz przewodowe, zdalne urządzenie alarmowe. 

Kasowanie alarmów  
Aktywne alarmy moŜna kasować na klawiaturze, wyświetlaczu lub przez sieć BAS. 
Alarmy są kasowane automatycznie po wyłączeniu i włączeniu zasilania regulatora. 
Alarmy są kasowane tylko wtedy , kiedy nie występują juŜ warunki powodujące ich 
włączenia. Wszystkie alarmy i grupy alarmów moŜna kasować przez klawiaturę lub 
przez sieć za pomocą LON, za pomocą funkcji nviClearAlarms oraz przez protokół 
BACnet za pomocą obiektu ClearAlarms. 

Korzystanie z klawiatury umoŜliwiają łącza alarmowe na ekranie Alarmy, gdzie 
pokazane są aktywne alarmy i dziennik alarmów. NaleŜy wybrać pozycję Aktywny 
alarm, po czym wcisnąć pokrętło, aby wyświetlić Listę alarmów (listę bieŜących, 
aktywnych alarmów). Są one uporządkowane chronologicznie, a najnowszy alarm 
znajduje się na szczycie listy. Druga linia ekranu to Alm Cnt (licznik alarmów, liczba 
bieŜących, aktywnych alarmów) i status funkcji kasowania alarmów. Zapis Off (Wył.) 
oznacza, Ŝe funkcja kasowania jest wyłączona, a alarm nie jest skasowany. Aby przejść 
do trybu edycji, naleŜy wcisnąć pokrętło. Zostanie zaznaczony parametr Alm Clr (Alarm 
Clear, kasowanie alarmu) ze wskazaniem OFF (Wył.). Aby skasować wszystkie alarmy, 
naleŜy obrócić pokrętłem i wybrać ON (Wł.), po czym wprowadzić wybór wciskając 
pokrętło.  

Do skasowania alarmów nie jest potrzebne aktywne hasło. 

Kiedy problemy powodujące włączenie alarmu zostaną usunięte, alarmy zostaną 
skasowane i znikną z listy Active Alarm (Aktywne alarmy) i przeniesione do dziennika 
alarmów. Jeśli problemy nie zostaną usunięte, wskazanie On (Wł.) zmieni się 
natychmiast na OFF (Wył.), a w urządzeniu pozostanie aktywny warunek alarmu. 

Zdalny sygnał alarmowy 
Konfiguracja urządzenia pozwala na przewodowe przesyłanie alarmów.  

Opis alarmów 
Utrata napi ęcia fazowego/Awaria GFP 

Opis alarmu (według wskazania na ekranie): Unit PVM/GFP Fault 

Przyczyna: Nastawa PVM ma wartość jednopunktową, a stan sygnału 
wejściowego PVM/GFP jest niski. 

Podejmowane działanie: Gwałtowne zatrzymanie wszystkich obiegów 

Reset: Automatyczny reset, kiedy wejście PVM jest wysokie lub nastawa PVM nie 
jest równa jednemu punktowi przez co najmniej 5 sekund. 
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Utrata przepływu przez parownik 
Opis alarmu (według wskazania na ekranie): Evap Water Flow Loss 
Przyczyna:  
1: Stan pompy parownika = Praca ORAZ wejście cyfrowe przepływu parownika = 

Brak przepływu przez czas dłuŜszy niŜ nastawa badania przepływu ORAZ 
pracuje przynajmniej jedna spręŜarka. 

2: Stan pompy parownika = Start przez czas dłuŜszy niŜ nastawa Limit czasu 
recyrkulacji oraz wszystkie pompy zostały wypróbowane 

Podejmowane działanie: Gwałtowne zatrzymanie wszystkich obiegów 

Reset:  
Ten alarm moŜna skasować ręcznie w dowolnej chwili za pomocą klawiatury lub 
sygnału kasującego alarm z komunikacji BAS. 

Jeśli wyzwolenie zostało spowodowane warunkiem 1:  
Kiedy alarm wystąpi z powodu tego warunku, moŜe skasować się automatycznie 
dwukrotnie kaŜdego dnia, trzecie wystąpienie będzie wymagało juŜ skasowania 
ręcznego.  

Kasowanie automatyczne alarmu będzie miało miejsce, kiedy zostanie 
przywrócony stan parownika Praca. To oznacza, Ŝe alarm pozostanie aktywny 
przez czas, w jakim urządzenie będzie oczekiwać na przepływ, a po wykryciu 
przepływu zostanie przeprowadzony proces recyrkulacji. Po zakończeniu 
recyrkulacji parownik przechodzi do stanu Praca, w którym alarm zostanie 
skasowany. Po trzech wystąpieniach alarmu ich licznik jest kasowany, a po 
ręcznym skasowaniu alarmu utraty przepływu cykl rozpoczyna się od początku. 

Jeśli wyzwolenie zostało spowodowane warunkiem 2: 

KaŜde wyzwolenie alarmu utraty przepływu spowodowane tym warunkiem 
wymaga skasowania ręcznego.  

Zabezpieczenie przed zamarzni ęciem wody w parowniku 
Opis alarmu (według wskazania na ekranie): Evap Water Freeze 

Przyczyna: Wskazanie LWT lub EWT parownika spada poniŜej nastawy 
zabezpieczającej przed zamarznięciem parownika. Jeśli aktywna jest awaria 
czujnika dla parametru LWT lub EWT, to wartość z tego czujnika nie moŜe 
wyzwolić alarmu. 

Podejmowane działanie: Gwałtowne zatrzymanie wszystkich obiegów 

Reset: Alarm moŜna skasować ręcznie za pomocą klawiatury lub sygnału 
kasującego alarm z komunikacji BAS, lecz moŜliwe jest to tylko po usunięciu 
warunków wywołujących alarm. 

Zabezpieczenie przed zamarzni ęciem wody w parowniku 1 
Opis alarmu (według wskazania na ekranie): Evap#1 Water Freeze 
Przyczyna: Odczyt LWT parownika z sondy LWT parownika 1 spada poniŜej 
nastawy zabezpieczenia przed zamarznięciem parownika ORAZ nie jest aktywna 
awaria czujnika. 
Podejmowane działanie: Nagłe zatrzymanie obiegów 1 i 2 
Reset: Alarm moŜna skasować ręcznie za pomocą klawiatury lub sygnału 
kasującego alarm z komunikacji BAS, lecz moŜliwe jest to tylko po usunięciu 
warunków wywołujących alarm. 

Zabezpieczenie przed zamarzni ęciem wody w parowniku 2 
Opis alarmu (według wskazania na ekranie): Evap#2 Water Freeze 
Przyczyna: Odczyt LWT parownika z sondy LWT parownika 2 spada poniŜej 
nastawy zabezpieczenia przed zamarznięciem parownika ORAZ nie jest aktywna 
awaria czujnika. 



D - EOMAC00A10-12PL  

Podejmowane działanie: Nagłe zatrzymanie obiegów 3 i 4 
Reset: Alarm moŜna skasować ręcznie za pomocą klawiatury lub sygnału 
kasującego alarm z komunikacji BAS, lecz moŜliwe jest to tylko po usunięciu 
warunków wywołujących alarm. 

Odwrócone temperatury wody w parowniku 
Opis alarmu (według wskazania na ekranie): Evap Water Inverted 

Przyczyna: EWT parownika < LWT parownika – 1°C ORAZ pracuje 
przynajmniej jeden obieg ORAZ nie jest aktywna awaria czujnika EWT ORAZ nie 
jest aktywna awaria czujnika LWT przez 30 sekund 

Podejmowane działanie: Zatrzymanie z odpompowaniem wszystkich obiegów 

Reset: Ten alarm moŜna skasować ręcznie za pomocą klawiatury. 

Awaria czujnika temperatury wody wylotowej parownik a 
Opis alarmu (według wskazania na ekranie): Evap LWT Sens Fault 

Przyczyna: Zwarty lub otwarty czujnik 

Podejmowane działanie: Gwałtowne zatrzymanie wszystkich obiegów 

Reset: Ten alarm moŜna skasować ręcznie za pomocą klawiatury tylko w 
przypadku, kiedy wskazanie z czujnika powróci do zakresu. 

Awaria czujnika temperatury wody wylotowej parownik a 1 
Opis alarmu (według wskazania na ekranie): Evap LWT Sens#1 Fault 

Przyczyna: Zwarty lub otwarty czujnik 

Podejmowane działanie: Nagłe zatrzymanie obiegów 1 i 2 

Reset: Ten alarm moŜna skasować ręcznie za pomocą klawiatury tylko w 
przypadku, kiedy wskazanie z czujnika powróci do zakresu. 

Awaria czujnika temperatury wody wylotowej parownik a 2 
Opis alarmu (według wskazania na ekranie): Evap LWT Sens#2 Fault 

Przyczyna: Zwarty lub otwarty czujnik 

Podejmowane działanie: Nagłe zatrzymanie obiegów 3 i 4 

Reset: Ten alarm moŜna skasować ręcznie za pomocą klawiatury tylko w 
przypadku, kiedy wskazanie z czujnika powróci do zakresu. 

Awaria komunikacji AC 
Opis alarmu (według wskazania na ekranie): AC Comm. Fail 

Przyczyna: Niepomyślna komunikacja z modułem rozszerzenia we/wy. W sekcji 
3.1 wskazany jest oczekiwany typ modułu oraz adres dla kaŜdego modułu. 

Podejmowane działanie: Nagłe zatrzymanie wszystkich pracujących obiegów 

Reset: Alarm moŜna skasować ręcznie za pomocą klawiatury, kiedy komunikacja 
między głównym regulatorem i modułem rozszerzenia utrzyma się przez 5 sekund. 

Awaria czujnika zewn ętrznej temperatury powietrza 
Opis alarmu (według wskazania na ekranie): OAT Sensor Fault 

Przyczyna: Zwarty lub otwarty czujnik i włączona blokada niskiej temperatury 
zewnętrznej. 

Podejmowane działanie: Prawidłowe wyłączenie wszystkich obiegów/ 

Reset: Ten alarm moŜna skasować ręcznie za pomocą klawiatury w przypadku, 
kiedy wskazanie z czujnika powróci do zakresu lub zostanie usunięty warunek 
blokady niskiej temperatury zewnętrznej. 

Alarm zewn ętrzny 
Opis alarmu (według wskazania na ekranie): External Alarm 

Przyczyna: Przez przynajmniej 5 sekund włączone jest wejście zewnętrznego 
alarmu/zdarzenia oraz wejście awarii zewnętrznej jest skonfigurowane jako alarm.  



- 44 - 
 

                                                                                                                                            D – EOMAC00A10-12PL  

Podejmowane działanie: Nagłe zatrzymanie wszystkich obiegów. 

Reset: Kasowanie automatyczne po zamknięciu wejścia cyfrowego. 

Alarm zatrzymania awaryjnego 
Opis alarmu (według wskazania na ekranie): Emergency Stop Switch 

Przyczyna: Otwarte wejście zatrzymania awaryjnego.  

Podejmowane działanie: Nagłe zatrzymanie wszystkich obiegów. 

Reset: Ten alarm moŜna skasować ręcznie za pomocą klawiatury, kiedy 
przełącznik jest zamknięty. 

Zdarzenia w urz ądzeniu 
W dzienniku zdarzeń rejestrowane są następujące zdarzenia urządzenia ze znacznikiem 
czasu. 

Awaria czujnika temperatury wlotowej parownika 
Opis alarmu (według wskazania na ekranie): EWT Sensor Fail 

Przyczyna: Zwarty lub otwarty czujnik 

Podejmowane działanie: Nie moŜna uŜyć resetu wody powracającej. 

Reset: Kasowanie automatyczne, kiedy czujnik powraca do zakresu. 

Przywracanie zasilania urz ądzenia 
Opis alarmu (według wskazania na ekranie): Przywracanie zasilania urządzenia 

Przyczyna: Włączone zasilanie regulatora urządzenia. 

Podejmowane działanie: Brak 

Reset: Brak 

Zdarzenie zewn ętrzne 
Opis alarmu (według wskazania na ekranie): External Event 

Przyczyna: Przez przynajmniej 5 sekund otwarte jest wejście zewnętrznego 
alarmu/zdarzenia oraz awaria zewnętrzna jest skonfigurowana jako zdarzenie. 

Podejmowane działanie: Brak 

Reset: Kasowanie automatyczne po zamknięciu wejścia cyfrowego. 

Blokada przy niskiej temperaturze zewn ętrznej 
Opis alarmu (według wskazania na ekranie): Low Ambient Lockout 

Przyczyna: Wskazanie OAT spada poniŜej nastawy blokady z powodu niskiej 
temperatury zewnętrznej, a funkcja blokady niskiej temperatury zewnętrznej jest 
włączona. 

Podejmowane działanie: Prawidłowe wyłączenie wszystkich pracujących 
obiegów. 

Reset: Blokada zostanie usunięta, kiedy wskazanie OAT podniesie się do nastawy 
blokady powiększonej o 2,5°C lub wyłączona zostanie funkcja blokady przy niskiej 
temperaturze zewnętrznej. 

Alarmy opcjonalne 
Zabezpieczenie przed zamarzni ęciem wody przy odzyskiwaniu 
ciepła 

Opis alarmu (według wskazania na ekranie): HeatRecFrz 

Przyczyna: Wskazanie LWT lub EWT przy odzyskiwaniu ciepła spada poniŜej 
nastawy zabezpieczającej przed zamarznięciem parownika. Jeśli aktywna jest 
awaria czujnika dla parametru LWT lub EWT, to wartość z tego czujnika nie moŜe 
wyzwolić alarmu. 

Podejmowane działanie: Odzysk ciepła jest wyłączony, włączane jest złącze 
pompy wody odzysku ciepła. 
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Reset: Alarm moŜna skasować ręcznie za pomocą klawiatury lub sygnału 
kasującego alarm z komunikacji BAS, lecz moŜliwe jest to tylko po usunięciu 
warunków wywołujących alarm. 

Awaria czujnika temperatury wody wylotowej przy odz ysku ciepła 
Opis alarmu (według wskazania na ekranie): HeatRecLwtSenf 

Przyczyna: Zwarty lub otwarty czujnik 

Podejmowane działanie: Odzysk ciepła jest wyłączony. 

Reset: Ten alarm moŜna skasować ręcznie za pomocą klawiatury tylko w 
przypadku, kiedy wskazanie z czujnika powróci do zakresu. 

Awaria komunikacji opcjonalnej 
Opis alarmu (według wskazania na ekranie): OptionExtFault 

Przyczyna: Niepomyślna komunikacja z modułem rozszerzenia we/wy. W sekcji 
3.1 wskazany jest oczekiwany typ modułu oraz adres dla kaŜdego modułu. 

Podejmowane działanie: Odzysk ciepła jest wyłączony. 

Reset: Alarm moŜna skasować ręcznie za pomocą klawiatury, kiedy komunikacja 
między głównym regulatorem i modułem rozszerzenia utrzyma się przez 5 sekund. 

Zdarzenia opcjonalne 
Awaria czujnika temperatury wody wlotowej przy odzy sku ciepła 

Opis alarmu (według wskazania na ekranie): HeatRecEwtSenf 

Przyczyna: Zwarty lub otwarty czujnik 

Podejmowane działanie: Brak 

Reset: Kasowanie automatyczne, kiedy czujnik powraca do zakresu. 

Blokada przez nisk ą temperatur ę wody na wlocie do obiegu odzysku 
ciepła 

Opis alarmu (według wskazania na ekranie): HeatRecEwtLow 

Przyczyna: Wskazanie EWT przy odzysku ciepła spada poniŜej nastawy blokady 
odzyskiwania ciepła. 

Podejmowane działanie: Brak. 
Reset: Blokada zostanie usunięta, kiedy wartość EWT odzysku ciepła wzrośnie do 
wartości nastawy blokady powiększonej o 0,5°C. 

 

Alarmy zatrzymania obiegu 
Wszystkie alarmy zatrzymania obiegu wymagają wyłączenia obiegu, w którym zostały 
włączone. Alarmy powodujące nagłe zatrzymanie uniemoŜliwiają odpompowanie przed 
zatrzymaniem pracy. W przypadku wszystkich innych alarmów odpompowanie jest 
przeprowadzane.  

Kiedy aktywny jest jeden lub więcej alarmów w obiegu, ale nie jest aktywny Ŝaden 
alarm urządzenia, wyjście alarmu będzie włączane i wyłączane w 5-sekundowych 
odstępach. 

Opisy alarmów dotyczą wszystkich obiegów, a numer obiegu przedstawia znak ‘N’ w 
opisie. 

Utrata napi ęcia fazowego/Awaria GFP 
Opis alarmu (według wskazania na ekranie): PVM/GFP Fault N 

Przyczyna: Wejście PVM jest niskie a nastawa PVM = wielopunktowa 

Podejmowane działanie: Nagłe zatrzymanie obiegów 

Reset: Automatyczny reset, kiedy wejście PVM jest wysokie lub nastawa PVM nie 
jest wielopunktowa przez co najmniej 5 sekund. 
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Niskie ci śnienie parownika 
Opis alarmu (według wskazania na ekranie): Evap Press Low N 

Przyczyna: [Przełączenie termostatu przeciwzamroŜeniowego ORAZ stan obiegu 
= Praca] LUB ciśnienie parownika < -70 kPa 
Układ logiczny termostatu przeciwzamroŜeniowego umoŜliwia pracę obiegu przez 
róŜne okresy czasu przy niskich ciśnieniach. Im niŜsze ciśnienie, tym krótszy czas 
kiedy moŜe pracować spręŜarka. Czas jest obliczany w następujący sposób: 

 Uchyb zamarzania = Niskie ciśnienie odciąŜenia parownika – ciśnienie 
parownika 
Czas zamarzania = 70 – 6,25 x uchyb zamarzania, ograniczony zakresem 20–70 
sekund 

Kiedy ciśnienie parownika spadnie poniŜej nastawy odciąŜenia przez niskie 
ciśnienie parownika, uruchamiany jest licznik czasu. Jeśli wartość licznika 
przekroczy czas zamarzania, wyzwalany jest termostat przeciwzamroŜeniowy. Jeśli 
ciśnienie parownika wzrośnie do wartości nastawy odciąŜenia lub większej, a czas 
zamarzania nie zostanie przekroczony, licznik czasu zostanie wyzerowany. 

Wyzwolenie alarmu nie jest moŜliwe, kiedy aktywna jest awaria czujnika ciśnienia 
w parowniku. 

Podejmowane działanie: Gwałtowne zatrzymanie obiegu 

Reset: Ten alarm moŜna skasować ręcznie, kiedy ciśnienie parownika przekracza -
–69 kPa. 

Niepomy ślne uruchomienie spowodowane niskim ci śnieniem 
Opis alarmu (według wskazania na ekranie): LowPressStartFail N 

Przyczyna: Stan obwodu = uruchamianie przez czas przekraczający nastawę 
Startup Time (Czas uruchamiania). 

Podejmowane działanie: Gwałtowne zatrzymanie obiegu 

Reset: Ten alarm moŜna skasować ręcznie za pomocą klawiatury regulatora 
urządzenia. 

Przełącznik mechaniczny niskiego ci śnienia 
Opis alarmu (według wskazania na ekranie): Mech Low Pressure Sw N 

Przyczyna: Niski stan wejścia przełącznika mechanicznego zabezpieczenia 
niskiego ciśnienia  

Podejmowane działanie: Gwałtowne zatrzymanie obiegu 

Reset: Ten alarm moŜna skasować ręcznie za pomocą klawiatury regulatora 
urządzenia, kiedy sygnał wejściowy przełącznika MLP jest w stanie wysokim. 

Wysokie ci śnienie skraplacza 
Opis alarmu (według wskazania na ekranie): Cond Pressure High N 

Przyczyna: Temperatura nasycenia skraplacza > maksymalna wartość nasycenia 
skraplacza przez czas > nastawa duŜego opóźnienia skraplacza.  

Podejmowane działanie: Gwałtowne zatrzymanie obiegu 

Reset: Ten alarm moŜna skasować ręcznie za pomocą klawiatury regulatora 
urządzenia. 

Niski spr ęŜ 
Opis alarmu (według wskazania na ekranie): Low Pressure Ratio N 

Przyczyna: Stosunek ciśnień < obliczony limit dla czasu > nastawa opóźnienia 
niskiego spręŜu po zakończeniu uruchamiania obiegu. Obliczony limit będzie się 
mieścił w granicach 1,4 do 1,8 w zakresie zmian wydajności spręŜarki od 25% do 
100%. 

Podejmowane działanie: Prawidłowe wyłączenie obiegu 
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Reset: alarm moŜna skasować ręcznie za pomocą klawiatury regulatora urządzenia. 

Mechaniczny przeł ącznik wysokiego ci śnienia 
Opis alarmu (według wskazania na ekranie): Mech High Pressure Sw N 

Przyczyna: Niski stan sygnału wejściowego przełącznika mechanicznego 
wysokiego ciśnienia ORAZ nie jest aktywny alarm zatrzymania awaryjnego 
(otwarcie przełącznika zatrzymania awaryjnego powoduje odcięcie zasilania do 
przełączników MHP). 

Podejmowane działanie: Gwałtowne zatrzymanie obiegu 

Reset: Ten alarm moŜna skasować ręcznie za pomocą klawiatury regulatora 
urządzenia, kiedy sygnał wejściowy przełącznika MHP jest w stanie wysokim. 

Wysoka temperatura tłoczenia 
Opis alarmu (według wskazania na ekranie): Disc Temp High N 

Przyczyna: Temperatura tłoczenia > nastawa Wysoka temperatura tłoczenia 
ORAZ spręŜarka pracuje. Wyzwolenie alarmu nie jest moŜliwe, kiedy aktywna jest 
awaria czujnika temperatury tłoczenia. 

Podejmowane działanie: Gwałtowne zatrzymanie obiegu 

Reset: Ten alarm moŜna skasować ręcznie za pomocą klawiatury regulatora 
urządzenia. 

Wysoka ró Ŝnica ci śnienia oleju 
Opis alarmu (według wskazania na ekranie): Oil Pres Diff High N 

Przyczyna: RóŜnica ciśnień oleju > nastawa wysokiej róŜnicy ciśnienia oleju dla 
czasu dłuŜszego niŜ opóźnienie dla ciśnienia róŜnicowego oleju. 

Podejmowane działanie: Gwałtowne zatrzymanie obiegu 

Reset: Ten alarm moŜna skasować ręcznie za pomocą klawiatury regulatora 
urządzenia. 

Przełącznik poziomu oleju 
Opis alarmu (według wskazania na ekranie): Oil Level Low N 

Przyczyna: Otwarty przełącznik poziomu oleju przez czas dłuŜszy, niŜ opóźnienie 
przełącznika poziomu oleju w czasie, kiedy spręŜarka jest w stanie pracy. 

Podejmowane działanie: Gwałtowne zatrzymanie obiegu 

Reset: Ten alarm moŜna skasować ręcznie za pomocą klawiatury regulatora 
urządzenia. 

Awaria rozrusznika spr ęŜarki 
Opis alarmu (według wskazania na ekranie): Starter Fault N 

Przyczyna:  
Jeśli nastawa PVM = Brak (SSS): zawsze, kiedy otwarte jest wejście awarii 
rozrusznika 
Jeśli nastawa PVM = Jeden punkt lub Wiele punktów: spręŜarka pracowała przez 
co najmniej 14 sekund i otwarte jest wejście awarii rozrusznika 

Podejmowane działanie: Gwałtowne zatrzymanie obiegu 

Reset: Ten alarm moŜna skasować ręcznie za pomocą klawiatury regulatora 
urządzenia. 

Wysoka temperatura silnika 
Opis alarmu (według wskazania na ekranie): Motor Temp High 

Przyczyna:  
Wartość wejściowa temperatury silnika wynosi 4500 omów lub więcej. 

Podejmowane działanie: Gwałtowne zatrzymanie obiegu 
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Reset: Ten alarm moŜna skasować ręcznie za pomocą klawiatury regulatora 
urządzenia po tym, kiedy wartość wejściowa temperatury silnika opadnie do 200 
omów lub mniej na co najmniej 5 minut. 

Awaria ponownego uruchomienia przy niskiej warto ści OAT 
Opis alarmu (według wskazania na ekranie): LowOATRestart Fail N 

Przyczyna: Trzy niepomyślne próby uruchomienia przy niskiej wartości OAT 

Podejmowane działanie: Gwałtowne zatrzymanie obiegu 

Reset: Ten alarm moŜna skasować ręcznie za pomocą klawiatury regulatora 
urządzenia. 

Brak zmiany ci śnienia po uruchomieniu 
Opis alarmu (według wskazania na ekranie): NoPressChgAtStrt N 

Przyczyna: 15 sekund po uruchomieniu spręŜarki nie wystąpił spadek ciśnienia w 
parowniku co najmniej o 6 kPa LUB nie wzrosło ciśnienie w skraplaczu o 35 kPa  

Podejmowane działanie: Gwałtowne zatrzymanie obiegu 

Reset: Ten alarm moŜna skasować ręcznie za pomocą klawiatury regulatora 
urządzenia. 

Brak ci śnienia podczas uruchomienia 
Opis alarmu (według wskazania na ekranie): No Press At Start N 

Przyczyna: [Ciśnienie w parowniku < 35 kPa LUB ciśnienie skraplacza < 35 kPa] 
ORAZ Ŝądanie uruchomienia spręŜarki ORAZ w obwodzie nie ma funkcji VFD 
wentylatora 

Podejmowane działanie: Gwałtowne zatrzymanie obiegu 

Reset: Ten alarm moŜna skasować ręcznie za pomocą klawiatury regulatora 
urządzenia. 

Awaria komunikacji CC nr  
Opis alarmu (według wskazania na ekranie): CC Comm. Fail N 

Przyczyna: Niepomyślna komunikacja z modułem rozszerzenia we/wy. W sekcji 
3.1 wskazany jest oczekiwany typ modułu oraz adres dla kaŜdego modułu. 

Podejmowane działanie: Nagłe zatrzymanie obiegów, których dotyczy alarm. 

Reset: Alarm moŜna skasować ręcznie za pomocą klawiatury, kiedy komunikacja 
między głównym regulatorem i modułem rozszerzenia utrzyma się przez 5 sekund. 

Awaria komunikacji FC, obieg 1/2 
Opis alarmu (według wskazania na ekranie): FC Comm Fail Cir 1/2 

Przyczyna: [Liczba wentylatorów w obiegu 1 lub 2 > 6 LUB konfiguracja PVM 
= wielopunktowa] ORAZ komunikacja z modułem rozszerzenia we/wy 
zakończona niepowodzeniem. W sekcji 3.1 wskazany jest oczekiwany typ modułu 
oraz adres dla kaŜdego modułu. 
Podejmowane działanie: Nagłe zatrzymanie obiegu 1 i 2  

Reset: Alarm moŜna skasować ręcznie za pomocą klawiatury, kiedy komunikacja 
między głównym regulatorem i modułem rozszerzenia utrzyma się przez 5 
sekund. 

Awaria komunikacji FC, obieg 3 
Opis alarmu (według wskazania na ekranie): FC Comm Fail Cir 3 

Przyczyna: Nastawa liczby obwodów jest większa niŜ 2 i komunikacja z 
modułem rozszerzenia we/wy zakończona niepowodzeniem. W sekcji 3.1 
wskazany jest oczekiwany typ modułu oraz adres dla kaŜdego modułu. 
Podejmowane działanie: Nagłe zatrzymanie obiegu 3.  
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Reset: Alarm moŜna skasować ręcznie za pomocą klawiatury, kiedy komunikacja 
między głównym regulatorem i modułem rozszerzenia utrzyma się przez 5 
sekund. 

Awaria komunikacji FC, obieg 4 
Opis alarmu (według wskazania na ekranie): FC Comm. Fail Cir 4 

Przyczyna: Nastawa liczby obwodów jest większa niŜ 3 i komunikacja z 
modułem rozszerzenia we/wy zakończona niepowodzeniem. W sekcji 3.1 
wskazany jest oczekiwany typ modułu oraz adres dla kaŜdego modułu. 
Podejmowane działanie: Nagłe zatrzymanie obiegu 4.  

Reset: Alarm moŜna skasować ręcznie za pomocą klawiatury, kiedy komunikacja 
między głównym regulatorem i modułem rozszerzenia utrzyma się przez 5 
sekund. 

Awaria komunikacji FC, obieg 3/4 
Opis alarmu (według wskazania na ekranie): FC Comm. Fail Cir 3/4 

Przyczyna: Liczba wentylatorów w obiegu 3 lub 4 > 6, nastawa liczby obiegów > 
2 oraz komunikacja z modułem rozszerzenia we/wy zakończona niepowodzeniem. 
W sekcji 3.1 wskazany jest oczekiwany typ modułu oraz adres dla kaŜdego 
modułu. 
Podejmowane działanie: Nagłe zatrzymanie obiegu 3 i 4 

Reset: Alarm moŜna skasować ręcznie za pomocą klawiatury, kiedy komunikacja 
między głównym regulatorem i modułem rozszerzenia utrzyma się przez 5 
sekund. 

Awaria komunikacji EEXV nr 
Opis alarmu (według wskazania na ekranie): EEXV Comm. Fail N 

Przyczyna: Niepomyślna komunikacja z modułem rozszerzenia we/wy. W sekcji 
3.1 wskazany jest oczekiwany typ modułu oraz adres dla kaŜdego modułu. 
Włączony zostanie alarm w obiegu 3, jeśli nastawa liczby obiegów > 2; włączony 
zostanie alarm w obiegu 4, jeśli nastawa liczby obiegów > 3. 

Podejmowane działanie: Nagłe zatrzymanie obiegów, których dotyczy alarm. 

Reset: Alarm moŜna skasować ręcznie za pomocą klawiatury, kiedy komunikacja 
między głównym regulatorem i modułem rozszerzenia utrzyma się przez 5 
sekund. 

Awaria czujnika ci śnienia w parowniku 
Opis alarmu (według wskazania na ekranie): EvapPressSensFault N 

Przyczyna: Zwarty lub otwarty czujnik 

Podejmowane działanie: Gwałtowne zatrzymanie obiegu 

Reset: Ten alarm moŜna skasować ręcznie za pomocą klawiatury tylko w 
przypadku, kiedy wskazanie z czujnika powróci do zakresu. 

Awaria czujnika ci śnienia w skraplaczu 
Opis alarmu (według wskazania na ekranie): CondPressSensFault N 

Przyczyna: Zwarty lub otwarty czujnik 

Podejmowane działanie: Gwałtowne zatrzymanie obiegu 

Reset: Ten alarm moŜna skasować ręcznie za pomocą klawiatury tylko w 
przypadku, kiedy wskazanie z czujnika powróci do zakresu. 

Awaria czujnika ci śnienia oleju 
Opis alarmu (według wskazania na ekranie): OilPressSensFault N 

Przyczyna: Zwarty lub otwarty czujnik 

Podejmowane działanie: Prawidłowe wyłączenie obiegu 
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Reset: Ten alarm moŜna skasować ręcznie za pomocą klawiatury tylko w 
przypadku, kiedy wskazanie z czujnika powróci do zakresu. 

Awaria czujnika temperatury ssania 
Opis alarmu (według wskazania na ekranie): SuctTempSensFault N 

Przyczyna: Zwarty lub otwarty czujnik 

Podejmowane działanie: Prawidłowe wyłączenie obiegu 

Reset: Ten alarm moŜna skasować ręcznie za pomocą klawiatury tylko w 
przypadku, kiedy wskazanie z czujnika powróci do zakresu. 

Awaria czujnika temperatury tłoczenia 
Opis alarmu (według wskazania na ekranie): DiscTempSensFault N 

Przyczyna: Zwarty lub otwarty czujnik 

Podejmowane działanie: Prawidłowe wyłączenie obiegu 

Reset: Ten alarm moŜna skasować ręcznie za pomocą klawiatury tylko w 
przypadku, kiedy wskazanie z czujnika powróci do zakresu. 

Awaria czujnika temperatury silnika 
Opis alarmu (według wskazania na ekranie): MotorTempSensFault N 

Przyczyna: Zwarty lub otwarty czujnik 

Podejmowane działanie: Gwałtowne zatrzymanie obiegu 

Reset: Ten alarm moŜna skasować ręcznie za pomocą klawiatury tylko w 
przypadku, kiedy wskazanie z czujnika powróci do zakresu. 

Zdarzenia w obiegach 
PoniŜsze zdarzenia ograniczają warunki pracy w obiegu w sposób opisany w kolumnie 
„Podejmowane działanie”. Zdarzenia w obiegach wpływają na pracę tylko tych 
obiegów, w których wystąpiły. Zdarzenia w obiegach są zapisywane w dzienniku 
zdarzeń w regulatorze urządzenia. 

Wstrzymanie – niskie ci śnienie parownika 
Opis zdarzenia (według wskazania na ekranie): EvapPress Low Hold N 

Przyczyna: Zdarzenie nie jest włączane do czasu zakończenia uruchamiania 
obiegu i przełączenia urządzenia do trybu chłodzenia. Jeśli w dalszej pracy 
ciśnienie parownika będzie mniejsze lub równe nastawie wstrzymania przez niskie 
ciśnienie w parowniku, wystąpi zdarzenie. Zdarzenie nie zostanie włączone przez 
90 sekund po zmianie wydajności spręŜarki z 50% na 60%. 

Podejmowane działanie: Zablokowanie obciąŜania. 

Reset: Zdarzenie zostanie skasowane podczas pracy, kiedy ciśnienie parownika 
przekroczy wartość nastawy wstrzymania przez niskie ciśnienie parownika 
powiększonej o 14 kPa. Zdarzenie zostanie skasowane takŜe po przełączeniu trybu 
urządzenia do akumulacji lodu lub wyjściu obiegu ze stanu Praca. 

 Odci ąŜenie – niskie ci śnienie parownika 
Opis zdarzenia (według wskazania na ekranie): EvapPressLowUnload N 

Przyczyna: Zdarzenie nie zostanie włączone do czasu zakończenia uruchamiania 
obiegu i przełączenia urządzenia do trybu chłodzenia. Jeśli w dalszej pracy 
ciśnienie parownika będzie mniejsze lub równe nastawie odciąŜenia przez niskie 
ciśnienie w parowniku, wystąpi zdarzenie. Zdarzenie nie zostanie włączone przez 
90 sekund po zmianie wydajności spręŜarki z 50% na 60% (dotyczy tylko 
spręŜarek asymetrycznych). 

Podejmowane działanie: Podejmowane działanie: Rozładowanie spręŜarki 
następuje przez krokowe zmniejszanie wydajności co 5 sekund do czasu, kiedy 
ciśnienie parownika wzrośnie powyŜej nastawy odciąŜenia przez niskie ciśnienie 
parownika. 
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Reset: Zdarzenie zostanie skasowane podczas pracy, kiedy ciśnienie parownika 
przekroczy wartość nastawy wstrzymania przez niskie ciśnienie parownika 
powiększonej o 14 kPa. Zdarzenie zostanie skasowane takŜe po przełączeniu trybu 
urządzenia do akumulacji lodu lub wyjściu obiegu ze stanu Praca. 

Wysokie ci śnienie skraplacza – wstrzymanie 
Opis zdarzenia (według wskazania na ekranie): CondPressHigh Hold N 

Przyczyna: Zdarzenie występuje, kiedy spręŜarka pracuje, a urządzenie jest w 
trybie chłodzenia i jeśli temperatura nasycenia skraplacza jest większa lub równa 
wartości wstrzymania wysokonasyconego skraplacza. 

Podejmowane działanie: Zablokowanie obciąŜania. 

Reset: Zdarzenie zostanie skasowane podczas pracy, kiedy temperatura nasycenia 
skraplacza < (wartość wstrzymania wysokonasyconego skraplacza – 5,5 °C). 
Zdarzenie zostanie skasowane takŜe po przełączeniu trybu urządzenia do 
akumulacji lodu lub wyjściu obiegu ze stanu Praca. 

Wysokie ci śnienie skraplacza – odci ąŜenie 
Opis zdarzenia (według wskazania na ekranie): CondPressHighUnloadN 

Przyczyna: Zdarzenie występuje, kiedy spręŜarka pracuje, a urządzenie jest w 
trybie chłodzenia i jeśli temperatura nasycenia skraplacza jest większa lub równa 
wartości odciąŜenia wysokonasyconego skraplacza. 
Podejmowane działanie: Rozładowanie spręŜarki następuje przez krokowe 
zmniejszanie wydajności co 5 sekund do czasu, kiedy ciśnienie parownika 
wzrośnie powyŜej nastawy odciąŜenia przez wysokie ciśnienie skraplania. 

Reset: Zdarzenie zostanie skasowane podczas pracy, kiedy temperatura nasycenia 
skraplacza < (wartość odciąŜenia wysokonasyconego skraplacza – 5,5 °C). 
Zdarzenie zostanie skasowane takŜe po przełączeniu trybu urządzenia do 
akumulacji lodu lub wyjściu obiegu ze stanu Praca. 

Niepomy ślne odpompowanie 
Opis zdarzenia (według wskazania na ekranie): Pumpdown Fail Cir N 

Przyczyna: Stan obwodu = czas odpompowywania > nastawa czasu 
odpompowywania. 

Podejmowane działanie: Wyłączenie obiegu. 

Reset: Nd. 

Utrata zasilania podczas pracy 
Opis zdarzenia (według wskazania na ekranie): Run Power Loss Cir N 

Przyczyna: Zasilanie regulatora obiegu jest wyłączone i włączone w czasie pracy 
spręŜarki. 

Podejmowane działanie: Nd. 

Reset: Nd. 

Zapisywanie alarmów 
Kiedy wystąpi alarm, jego typ, data i godzina są zapisywane w buforze aktywnych 
alarmów, który odpowiada danemu alarmowi (wyświetlanemu na ekranach aktywnych 
alarmów), a takŜe w buforze historii alarmów (wyświetlanej na ekranach dziennika 
alarmów). W buforach aktywnych alarmów przechowywane są zapisy o wszystkich 
bieŜących alarmach.  
 
W odrębnym dzienniku alarmów zapisanych jest 25 ostatnich alarmów. Kiedy 
występuje alarm, jest on wprowadzany na pierwsze miejsce dziennika alarmów, a 
pozostałe są przesuwane o jedną pozycję w dół. Ostatni alarm jest usuwany. W 
dzienniku alarmów zapisywane są daty i godziny ich wystąpienia, a takŜe lista innych 
parametrów. Te parametry to m.in. stan urządzenia, OAT, LWT oraz EWT dla 
wszystkich alarmów. Jeśli alarm dotyczy obiegu, to zapisywane są równieŜ stan obiegu, 
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ciśnienie czynnika chłodniczego i temperatury, połoŜenie EXV, obciąŜenie spręŜarki, 
liczba włączonych wentylatorów oraz czas pracy spręŜarki. 
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Obsługa regulatora 
Działanie regulatora urz ądzenia 

 

Rysunek 7, regulator urządzenia 

 

 

 

 
 

Klawiatura/wyświetlacz składają się z wyświetlacza 5 wierszy po 22 znaków, trzech 
przycisków (klawiszy) oraz pokrętła nawigacji, które moŜna obracać i wciskać. 
Dostępne przyciski to Alarm, Menu i Wstecz. Pokrętło słuŜy do nawigacji między 
liniami na ekranie (stronie) oraz zwiększania i zmniejszania wartości podczas ich edycji. 
Wciśnięcie pokrętła odpowiada wciśnięciu przycisku Enter i powoduje przejście od 
łącza do kolejnego zestawu parametrów. 

 Rysunek 8, typowy wygl ąd ekranu 

♦6 View/Set Unit  3 

Status/Settings       >>>> 
Set Up                >>>> 
Temperature >>>> 
Date/Time/Schedule    >>>> 

 
Zwykle w kaŜdej linii znajduje się tytuł menu, parametr (jak wartość lub nastawa) lub 
łącze (oznaczane strzałką po prawej stronie linii) prowadzące do kolejnego menu. 
Pierwsza linia widoczna na kaŜdym ekranie zawiera nazwę menu oraz numer linii 
wskazywanej aktualnie przez kursor (w powyŜszym przypadku jest to 3 linia). Skrajna 
lewa pozycja linii tytułowej zawiera strzałkę do góry, co oznacza, Ŝe nad aktualnie 
wyświetloną linią znajdują się inne linie lub parametry, natomiast pojawienie się strzałki 
w dół wskazuje, Ŝe są linie lub parametry poniŜej aktualnie wyświetlanych elementów. 
Dwukierunkowa strzałka do góry i w dół wskazuje, Ŝe występują elementy ponad i pod 
aktualnie wyświetlaną linią. Wybrana linia jest zaznaczona. 

KaŜda linia na stronie moŜe zawierać tylko informacje o stanie lub edytowalne pola 
danych (nastawy). Kiedy w linii występują wyłącznie informacje o stanie, a kursor 
znajdzie się na tej linii, to cała linia poza wartością jest zaznaczana za pomocą białego 

Przycisk Wstecz 
Przycisk Menu  

Pokrętło nawigacji 

Wyświetlacz 

Przycisk Alarm 
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tekstu na czarnym tle. Kiedy linia zawiera edytowalną wartość, a kursor znajdzie się na 
tej linii, zaznaczana jest cała linia.  

Linia moŜe być takŜe elementem menu stanowiącym odnośnik do kolejnych menu. 
Często jest ona nazywana odnośnikiem – wciśnięcie pokrętła nawigacji powoduje 
przeskoczenie do nowego menu. Strzałka (>) wyświetlana po prawej stronie linii 
wskazuje, Ŝe linia jest odnośnikiem i kiedy kursor się nad nią znajdzie, jest 
zaznaczana w całości.  

UWAGA . Wyświetlane są tylko menu i elementy, które dotyczą konfiguracji właściwej 
dla urządzenia. 

W niniejszej instrukcji zawarto informacje o parametrach z poziomu operatora, dane i 
nastawy konieczne w codziennej pracy wytwornicy wody lodowej. Na uŜytek 
inŜynierów serwisu dostępne są menu bardziej rozszerzone. 

Nawigacja  
Kiedy w obwodzie sterowania pojawi się zasilanie, ekran regulatora zostanie włączony i 
wyświetli się ekran główny, dostępny takŜe po naciśnięciu przycisku Menu. Pokrętło nawigacji 
jest jedynym elementem niezbędnym w nawigacji, ale przyciski MENU, ALARM oraz 
WSTECZ umoŜliwiają korzystanie z omówionych dalej skrótów klawiaturowych. 

Hasła 
Na ekranie głównym znajduje się jedenaście linii: 

• Enter Password (Wprowadź hasło), łącza do edytowalnego ekranu Entry 
(Wprowadzanie). Wciśnięcie pokrętła spowoduje przejście do trybu edycji, gdzie 
moŜliwe jest wprowadzenie hasła (5321). Wyświetlony zostanie pierwszy znak (*). 
NaleŜy obrócić pokrętło w prawo do pierwszej cyfry i je wcisnąć, aby wstawić cyfrę. 
Powtórzyć dla pozostałych trzech cyfr.  

Wprowadzone hasło straci waŜność po 10 minutach i jest ono anulowane, kiedy 
wprowadzane jest nowe hasło lub zaniknie zasilanie sterowania. 

• Pozostałe podstawowe informacje i łącza pokazane są w głównym menu w celu 
ułatwienia obsługi. Są to Active Setpt (Aktywne nastawy), Evap LWT (Temperatura 
wody wylotowej parownika) itp. Łącze About Chiller (Informacje o wytwornicy) 
wskazuje stronę, gdzie moŜna sprawdzić wersję oprogramowania. 

Rysunek 9, menu hasła 

 Main Menu       1/11 

Enter Password        >>>> 
Unit Status= 

Auto 

Active Setpt=     xx.x°C 

Evap LWT=         xx.x°C 

Unit Capacity=    xxx.x% 

Unit Mode=          Cool 

Time Until Restart    > 

Alarms                > 

Scheduled Maintenance > 

Rysunek 10, strona wprowadzania hasła 

  Enter Password                

1/1 Enter             **** 
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Wprowadzenie nieprawidłowego hasła ma działanie takie same, co kontynuowanie bez 
wpisania hasła. 

Po wpisaniu prawidłowego hasła regulator pozwala na wprowadzanie dalszych zmian i 
dostęp bez konieczności kolejnego wpisywania hasła do czasu, aŜ nie zakończy się czas 
w liczniku lub do wprowadzenia innego hasła. Domyślnym czasem dla licznika hasła 
jest okres 10 minut. Ustawienie moŜna zmieniać w zakresie od 3 do 30 minut w menu 
Timer Settings (Ustawienia licznika) w rozszerzonych menu. 

Tryb nawigacji 
Obrócenie pokrętła nawigacji w prawo skutkuje przeniesieniem kursora do kolejnej linii 
na stronie (w dół). Obrócenie pokrętła nawigacji w lewo skutkuje przeniesieniem 
kursora do poprzedniej linii na stronie (w górę). Im szybszy jest obrót pokrętła, tym 
szybciej rusza się kursor. Wciśnięcie pokrętła działa jak wciśnięcie przycisku Enter. 

Istnieją trzy rodzaje linii:  

• Nazwa menu wyświetlana w pierwszej linii, jak to przedstawia Rysunek 10, strona 
wprowadzania hasła.  

• Łącze (inna nazwa odnośnik) ze strzałką (>) znajdującą się przy prawym 
końcu linii umoŜliwia otworzenie kolejnego menu. 

• Parametry z wartościami lub edytowalnymi nastawami. 

Przykładowo menu „Time Until Restart” (Czas do ponownego uruchomienia) powoduje 
przejście od poziomu 1 do poziomu 2 i zatrzymanie. 

Po wciśnięciu przycisku Wstecz zostaje przywrócona wcześniej wyświetlana strona. 
Wielokrotne wciskanie przycisku Wstecz powoduje, Ŝe na wyświetlaczu będą pojawiać 
się wcześniejsze strony ze ścieŜki nawigacji aŜ do wyświetlenia menu głównego. 

Po wciśnięciu przycisku Menu (Główne), zostaje przywrócona strona główna. 

Po wciśnięciu przycisku Alarm wyświetlone zostaje menu Alarm List (Lista alarmów). 

Tryb edycji 
Tryb edycji moŜna otworzyć, wciskając pokrętło nawigacji w czasie, kiedy kursor 
wskazuje linię zawierającą edytowalne pole. Po włączeniu trybu edycji ponowne 
wciśnięcie pokrętła powoduje zaznaczenie pola edytowalnego. Obrócenie pokrętła w 
prawo przy zaznaczonym polu edytowalnym spowoduje wzrost wartości. Obrócenie 
pokrętła w lewo przy zaznaczonym polu edytowalnym spowoduje zmniejszenie 
wartości. Im szybszy jest obrót pokrętła, tym szybciej zmienia się wartość. Wciśnięcie 
pokrętła po raz kolejny spowoduje zapisanie nowej wartości, a klawiatura/wyświetlacz 
opuści tryb edycji i powróci do trybu nawigacji. 

Parametr ‘R’ oznacza, Ŝe element jest tylko do odczytu (Read-only) i wskazuje jedynie 
wartość lub opis warunku. Parametr R/W oznacza moŜliwość odczytu i/lub zapisu, 
wartość moŜna wtedy odczytać lub zmienić (pod warunkiem wprowadzenia 
prawidłowego hasła). 

Przykład 1: Przykładowa wartość Check Status (Sprawdź stan) wskazuje urządzenie sterowane 
lokalnie lub przez zewnętrzną sieć. Poszukujemy pozycji Unit Control Source (Źródło sygnału 
sterującego). PoniewaŜ jest to parametr statusu urządzenia, naleŜy rozpocząć w menu głównym i 
wybrać pozycję View/Set Unit (Wyświetl/ustaw urządzenie), po czym wcisnąć pokrętło, aby 
przejść do kolejnego zestawu menu. Po prawej stronie ramki pojawi się strzałka, wskazująca 
konieczność przejścia do kolejnego poziomu menu. Aby przejść, naleŜy wcisnąć pokrętło. 
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Nawigacja zakończy się na łączu Status/Settings (Status/Ustawienia). Pojawi się strzałka 
wskazująca, Ŝe ta linia jest łączem do kolejnego menu. Aby przejść do kolejnego menu Unit 
Status/Settings (Status/Ustawienia urządzenia), naleŜy ponownie wcisnąć pokrętło. 

Po obróceniu pokrętła i przewinięciu ekranu w dół moŜna wyświetlić pozycję Control Source 
(Źródło sygnału sterującego). 

Przykład 2, Zmiana nastawy, przykładowo nastawy wody lodowej. Parametr jest wyznaczony 
jako nastawa 1 LWT chłodzenia i jest to parametr ustawienia urządzenia. W menu głównym 
naleŜy wybrać pozycję View/Set Unit (Wyświetl/Ustaw urządzenie). Strzałka wskazuje, Ŝe jest 
to łącze do kolejnego menu.  

Aby przejść do kolejnego menu View/Set Unit (Wyświetl/Ustaw urządzenie), naleŜy wcisnąć 
pokrętło, a następnie je obrócić, aby wyświetlić pozycję Temperatury. Ta linia równieŜ ma 
strzałkę i jest łączem do kolejnego menu. Aby przejść do menu Temperatures (Temperatury) z 
sześcioma liniami nastaw temperatur, naleŜy wcisnąć pokrętło. Aby przejść do strony edycji 
elementu, naleŜy przewinąć ekran w dół do pozycji Cool LWT (LWT w chłodzeniu) i wcisnąć 
pokrętło. Obracanie pokrętłem będzie zmieniać poŜądaną wartość nastawy. Po zakończeniu, w 
celu zatwierdzenia nowej wartości, naleŜy ponownie wcisnąć pokrętło. Wciśnięcie przycisku 
Wstecz spowoduje przejście z powrotem do menu Temperatures (Temperatury), gdzie będzie 
wyświetlana nowa wartość. 

Przykład 3: kasowanie alarmu. Wystąpienie nowego alarmu jest wskazywane przez ikonę 
dzwonka w prawym górnym rogu wyświetlacza. Kiedy dzwonek jest nieruchomy, przynajmniej 
jeden alarm został zatwierdzony, ale ciągle jest aktywny. Aby przejrzeć menu Alarm znajdujące 
się w menu głównym, naleŜy przewinąć w dół do linii Alarms (Alarmy) lub po prostu wcisnąć 
przycisk Alarm na wyświetlaczu. Strzałka wskazuje, Ŝe ta linia jest łączem. Wciśnięcie pokrętła 
spowoduje przejście do kolejnego menu Alarms (Alarmy). Występują tu dwie linie: Alarm 
Active (Aktywne alarmy) i Alarm Log (Dziennik alarmów). Alarmy są kasowane z łącza Active 
Alarm (Aktywne alarmy). Aby przejść do kolejnego ekranu, naleŜy wcisnąć pokrętło. Po 
otworzeniu listy Active Alarm (Aktywne alarmy), naleŜy przewinąć do pozycji AlmClr, która 
domyślnie jest wyłączona. Aby zatwierdzić alarmy, naleŜy zmienić wartość na włączoną. Jeśli 
alarm moŜna skasować, to licznik alarmów przyjmie wartość 0. W przeciwnym przypadku 
będzie wyświetlać liczbę ciągle aktywnych alarmów. Po zatwierdzeniu alarmów ikona dzwonka 
w prawym górnym rogu wyświetlacza przestanie dzwonić, jeśli niektóre z alarmów są ciągle 
aktywne albo zniknie całkiem, jeśli wszystkie alarmy zostaną skasowane. 
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Rysunek 11, główna strona, parametry menu głównego i łącza 

        
  
  Strona główna  

     
     Widok/Ustaw urz ądzenie   
     Status/Ustawienia >>>>   

Wprowad ź hasło       Ustaw  >>>>   
Kontynuuj bez hasła      Temperatury >>>>   
      Data/Godzina/Zaplanowane >>>>   
      Oszczędzanie mocy  >>>>   
      Ustawienia LON   

Main Menu   
  

    Ustawienia BACnet IP   
    Ustawienia BACnet MSTP   

Widok/Ustaw - Urządzenie  >>>>      Ustawienia Modb us   
Widok/Ustaw - Obieg  >>>>      Ustawienia AWM    
Status urządzenia  * 
Active Setpoint 

R        
Aktywna nastawa  * R    Warunki robocze >>>>   
Temp. wody wylot. parow.  * R     Limity alarmów >>>>   
Temp. wody wylot. parow.  * R         
Wydajność urządzenia  * R         
Prąd urządzenia R     Menu Password >>>>   
Wartość limitu programowego R       
Wartość limitu sieciowego R         
Wartość limitu zapotrzebowania R     Wyświetl/Ustaw obieg   >>>>  
Tryb urządzenia  * R       
Źródło sterowania  * R/W         
Nastawa limitu prądu R/W     Status/Ustawienia  >>>>  

        SpręŜarka  >>>>  
Czas do restartu  >>>>          
Zaplanowana konserwacja  >>>>          
Alarmy  >>>>      Czas do ponownego uruchomienia    
        Pozostały czas cyklu spręŜ. 1  * R 
O wytwornicy >>>>      Pozostały czas cyklu spręŜ. 2  * R 
        Pozostały czas cyklu spręŜ. 3  * R 
       Pozostały czas cyklu spręŜ. 4  * R 
          
      
     Alarmy  >>>>   
     Aktywne alarmy >>>>   
     Dziennik alarmów >>>>   
       
         
     Zaplanowana konserwacja   
     Kolejna konserwacja mies./rok  * R/W 
     Odnośnik dla wsparcia techn.  *  R 
       
         
     O wytwornicy   
     Numer modelu  * R 
     Numer G. O. * R 
     Numer seryjny urządzenia  * R 
     Numer modelu rozruszn. (s)  * R 
     Numer seryjny rozruszn. (s)  * R 
    Wersja oprogramowania firm.  * R 
    Wersja aplikacji  * R 
    GUID aplikacji  * R 
   Interfejs HMI GUID  * R 

Uwaga:  Parametry oznaczone gwiazdką * są dostępne bez wprowadzania hasła. 
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Rysunek 12, nawigacja, cz ęść A 
Widok/Ustaw - Urządzenie     Status/Ust. (widok/ust. urz.)    
Status/Ustawienia >>>>    Status urządzenia R 
Ustaw >>>>    Wytwornica aktywna R 
Temperatury >>>>    Źródło sterowania R 
Data/Godzina/Zaplanowane >>>>    Następny obieg wł. R 
Oszczędzanie mocy >>>>    Nastawa aktyw. wytw. - sieć R 
Ustawienia LON  >>>>    Nastawa trybu wytw. - sieć R 
Ustawienia BACnet IP  >>>>    Nastawa chłodzenia - sieć R 
Ustawienia BACnet MSTP >>>>    Nastawa limitu wydajn. - sieć R 
Ustawienia Modbus  >>>>    Opóźn. podw. stopnia – pozost. R 
Ustawienia AWM >>>>    Opóźn. obniŜ. stopnia – pozost. R 
    Opóźnienia kasowania stopnia R/W 
Warunki robocze >>>>    Nastawa lodu - sieć R 
Limity alarmów >>>>    Czas cyklu lodu - pozostało R 
     Godzin pracy pompy parown. 1 R 
     Godzin pracy pompy parown. 2 R 
Hasło menu >>>>    Aktywny serwis zdalny R/W 
       
Widok/Ustaw - Obieg >>>>    Ustaw (widok/ustaw urz ądz.)   
     Dostępne tryby R 
Status/Ustawienia >>>>    DT uruchomienia R 
SpręŜarka >>>>    DT wyłączenia R 
     DT podwyŜszenia stopnia R 
     DT obniŜenia stopnia R 
Time Until Restart    Maks. spadek zapotrzeb. R 
Pozostały czas cyklu spręŜ. 1  
*Remaining 

R  Opóźnienie podwyŜsz. stopnia R 
Pozostały czas cyklu spręŜ. 2 
*Remaining 

R  Status wytwornicy po awarii zas. R 
Pozostały czas cyklu spręŜ. 3  
*Remaining 

R  Opóźnienie cyklu lodu R 
Pozostały czas cyklu spręŜ. 4  
*Remaining 

R    
     Temperatury (widok/ust. urz.)    
Alarmy  >>>>    Temp. wody wylot. parown. R 
Aktywne alarmy >>>>    Temp. wody wlot. parown. R 
Dziennik alarmów >>>>    DT parownika R 
     Aktywna nastawa R 
Zaplanowana konserwacja    Temp. powietrza zewn. R 
Kolejna konserwacja mies./rok  
* 

R/W  Nastawa 1 LWT chłodzenia R/W 
Odnośnik dla wsparcia techn.  
* 

R  Nastawa 2 LWT chłodzenia R/W 
     Nastawa LWT akum. lodu R/W 
       
O wytwornic y    Data/Godz./Zapl. (wid./ustaw.)   
Numer modelu  * R  BieŜąca godzina R/W 
Numer G. O. * R  BieŜąca data R/W 
Numer seryjny urządzenia  * R  Strefa czasowa R/W 
Numer modelu rozruszn. (s)  * R  Aktywuj DLS R/W 
Numer seryjny rozruszn. (s)  * R  Miesiąc rozpoczęcia DLS R/W 
Wersja oprogramowania firm.  
* 

R  Tydzień rozpoczęcia DLS R/W 
Wersja aplikacji  * R  Miesiąc zakończenia DLS R/W 
GUID aplikacji  * R  Tydzień zakończenia DLS R/W 
Interfejs HMI GUID  * R  Aktywuj tryb cichy R/W 
OBH GUID R  Godz. rozpoczęcia cichego tr. R/W 
     Min. rozpoczęcia cichego tr. R/W 
   Godz. zakończenia cichego tr. R/W 
   Min. zakończenia cichego tr. R/W 
   Przesun. war. cichego trybu R/W 

Uwaga:  Parametry oznaczone gwiazdką * są dostępne bez wprowadzania hasła. 
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Rysunek 13, nawigacja, cz ęść B 
Widok/Ustaw - Urządzenie     Oszczędz. mocy (wid./ust. urz.)   
Status/Ustawienia  >>>>    Wydajność urządzenia R 
Ustaw  >>>>    Prąd urządzenia R 
Temperatury >>>>    Aktywuj limit zapotrzebowania R/W 
Data/Godzina/Zaplanowane >>>>    Wartość limitu zapotrzebowania R 
Oszczędzanie mocy  >>>>    Prąd przy s. ster. 20mA R 
Ustawienia LON  >>>>    Nastawa limitu prądu R 
Ustawienia BACnet IP  >>>>    Reset nastawy R/W 
Ustawienia BACnet MSTP  >>>>    Maks. reset R/W 
Ustawienia Modbus  >>>>    DT start reset R/W 
Ustawienia AWM  >>>>    Maks. reset OAT R/W 
    Start reset przy OAT R/W 
Warunki robocze  >>>>    Aktywne miękkie obciąŜanie R/W 
Limity alarmów  >>>>    Narastanie miękkiego obciąŜenia R/W 
     Wydajność początkowa R/W 
       
Hasło menu  >>>>    Ustawienia LON (widok/ust. urz.)    
     ID Neuron R 
Widok/Ustaw - Obieg  >>>>    Maks. czas wysłania R/W 
     Min. czas wysłania R/W 
Status/Ustawienia  >>>>    Odbiór sygnału testowania R/W 
SpręŜarka >>>>    LON BSP R 
     Wersja apl. LON R 
       
Time Until Restart  >>>>    Ustawienia BACnet IP (wid./ust.)    
Pozostały czas cyklu spręŜ. 1  R  Zastosuj zmiany R/W 
Pozostały czas cyklu spręŜ. 2 R  Nazwa R/W 
Pozostały czas cyklu spręŜ. 3  R  Egzemplarz urz. R/W 
Pozostały czas cyklu spręŜ. 4  R  Port UDP R/W 
     DHCP R/W 
Alarmy  >>>>     BieŜący adres IP R 
Aktywne alarmy  >>>>     BieŜąca maska R 
Dziennik alarmów  >>>>     BieŜąca brama R 
     Przydzielony adres IP R/W 
Zaplanowana kons erwacja     Przydzielona maska R/W 
Kolejna konserwacja mies./rok  R/W  Przydzielona brama R/W 
Odnośnik dla wsparcia techn.  R  Obsługa jednostek R/W 
     NC Urz. 1 R/W 
     NC Urz. 2 R/W 
O wytwornicy     NC Urz. 3 R/W 
Numer modelu  * R  BACnet BSP R 
Numer G. O. * R    
Numer seryjny urządzenia  * R  Ustawienia BACnet MSTP  BACnet 

MSTP Numer modelu rozruszn. (s)  * R  Zastosuj zmiany R/W 
Numer seryjny rozruszn. (s)  * R  Nazwa R/W 
Wersja oprogramowania firm.  
* 

R  Egzemplarz urz. R/W 
Wersja aplikacji  * R  Adres MSTP R/W 
GUID aplikacji  * R  Szybkość transmisji R/W 
Interfejs HMI GUID  * R  Maks. master R/W 
OBH GUID R  Maks. do frm R/W 
    Obsługa jednostek R/W 
   Rezystor term. R/W 
   NC Urz. 1 R/W 
   NC Urz. 2 R/W 
   NC Urz. 3 R/W 
   BACnet BSP R 
     
   Ustawienia Modbus (wid./ust.)    
   Zastosuj zmiany R/W 
   Adres R/W 
   Parzystość R/W 
   Dwa bity stopu R/W 
   Szybkość transmisji R/W 
   Rezystor obciąŜ. R/W 
   Opóźnienie odpowiedzi R/W 
   Koniec czasu kom. LED R/W 
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Rysunek 14, nawigacja, cz ęść C 
Widok/Ustaw - Urządzenie     Ustawienia AWM (wid./ust.)    
Status/Ustawienia  >>>>    Zastosuj zmiany R/W 
Ustaw  >>>>    DHCP R/W 
Temperatury >>>>    BieŜący adres IP R 
Data/Godzina/Zaplanowane >>>>    BieŜąca maska R 
Oszczędzanie mocy  >>>>    BieŜąca brama R 
Ustawienia LON  >>>>    Przydzielony adres IP R/W 
Ustawienia BACnet IP  >>>>    Przydzielona maska R/W 
Ustawienia BACnet MSTP  >>>>    Przydzielona brama R/W 
Ustawienia Modbus  >>>>    AWM BSP R 
Ustawienia AWM >>>>      
    Warunki robocze (wid./ust.)    
Warunki robocze  >>>>    Temp. wody wlot. parown.  R 
Limity alarmów  >>>>    Temp. wody wylot. parown. R 
       
     Limity alarmów (ukł./ust. urz.)    
Hasło menu  >>>>    Nastawa wstrzym. nisk. ciśn. R 
     Nastawa odciąŜ. nisk. ciśn. R 
Widok/Ustaw - Obieg  >>>>      
     Hasło menu (widok/ust. urz.)    
Status/Usta wienia  >>>>    Wyłącz hasło R/W 
SpręŜarka >>>>      
     Status/ustaienia (wid./ust. ob.)    
     Status obiegu 1    
Time Until Restart  >>>>    Status obiegu R 
Pozostały czas cyklu spręŜ. 1  R  Tryb obiegu R/W 
Pozostały czas cyklu spręŜ. 2 
*Remaining 

R  Wydajność obiegu R 
Pozostały czas cyklu spręŜ. 3  
*Remaining 

R      
Pozostały czas cyklu spręŜ. 4  R  Status obiegu 2  >>>>   
     Status obiegu 3  >>>>   
Alarmy  >>>>     Status obiegu 4  >>>>   
Aktywne alarmy  >>>>       
Dziennik alarmów  >>>>     SpręŜarka (wid./ust. obieg)    
     SpręŜarka 1 obieg 1     
Zaplanowana konserwacja         
Kolejna konserwacja mies./rok  R/W  Godzin pracy R 
Odnośnik dla wsparcia techn.  
* 

R  Liczba uruchomień R 
       
     Aktywne alarmy (Alarmy)    
O wytwornicy     Aktywny alarm 1 R 
Numer modelu  * R   R 
Numer G. O. * R  Aktywny alarm R 
Numer seryjny urządzenia  * R  Zatwierdź wsz. R/W 
Numer modelu rozruszn. (s)  * R    
Numer seryjny rozruszn. (s)  * R  Dziennik (Alarmy)    
Wersja oprogramowania firm.  R  Poz. alarmu 1 R 
Wersja aplikacji  * R  … R 
GUID aplikacji  * R  Poz. alarmu 50 R 
Interfejs HMI GUID  * R    
OBH GUID R    

Uwaga:  Parametry oznaczone gwiazdką * są dostępne bez wprowadzania hasła. 
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Opcjonalny zdalny interfejs u Ŝytkownika 

Opcjonalny, zdalny interfejs uŜytkownika jest zdalnym panelem sterowania, który odwzorowuje 
działanie regulatora znajdującego się na urządzeniu. MoŜna do niego podłączyć nawet osiem 
urządzeń AWS i wybierać je na ekranie. Zdalny interfejs udostępnia interfejs HMI (Human Machine 
Interface) wewnątrz budynku, na przykład w biurze inŜyniera, bez konieczności opuszczania 
pomieszczenia. 

Zdalny interfejs moŜna zamówić z urządzeniem, jest wtedy dostarczany osobno jako opcja instalacji 
u klienta. Produkt moŜna równieŜ zamówić w dowolnej chwili po dostawie wytwornicy oraz 
zamontować i podłączyć w miejscu pracy według zaleceń z następnej strony. Zdalny panel jest 
zasilany z urządzenia i nie jest wymagane dodatkowe źródło zasilania. 

Na panelu dostępne są wszystkie ekrany i regulacje nastaw, jakie są dostępne na regulatorze 
urządzenia. Nawigacja jest identyczna, jak w regulatorze urządzenia, jaką opisano w niniejszej 
instrukcji. 

Po włączeniu panelu zdalnego pojawia się ekran powitalny, pokazujący podłączone urządzenia. Aby 
wybrać urządzenie, naleŜy je zaznaczyć i wcisnąć pokrętło. Zdalny panel automatycznie pokaŜe 
podłączone urządzenia, nie jest wymagane wpisywanie danych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przycisk Menu 

Przycisk Alarm 
z migającym  
czerwonym 

światłem alarmu 

Przycisk 
Wstecz 

Obrotowo-
wciskane pokrętło 
nawigacyjne 
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Uruchamianie i zamykanie 

INFORMACJA 
Pierwsze uruchomienie musi być przeprowadzone przez pracowników serwisu Daikin lub ośrodek 

serwisowy autoryzowany przez producenta, aby moŜliwe było aktywowanie gwarancji.  

 

! PRZESTROGA 

Większość przekaźników i złącz w centrum sterowania urządzenia jest zasilana, 
kiedy element S1 jest zamknięty, a odłącznik obwodu regulacji jest włączony. Dlatego 
nie wolno zamykać elementu S1 do czasu przygotowania do uruchomienia, w 
przeciwnym przypadku urządzenie moŜe przypadkowo rozpocząć pracę i 
spowodować uszkodzenie sprzętu. 

 

Uruchamianie sezonowe 
1. Dokładnie sprawdzić, czy zawór odcinający tłoczenia oraz opcjonalne zawory 

skrzydełkowe zasysania w spręŜarkach są otwarte.  

2. Sprawdzić, czy otwarte są ręczne zawory odcinające linii cieczy na wyjściu baterii 
dochładzacza oraz zawory odcinające w linii powrotnej oddzielacza oleju. 

3. Sprawdzić nastawę temperatury wylotowej wody lodowej w regulatorze MicroTech 
III, czy pokrywa się ona z poŜądaną temperaturą wody lodowej.  

4. Uruchomić pomocniczy sprzęt instalacji, włączając zegar czasu i/lub zdalny 
przełącznik i pompę wody lodowej. 

5. Przełączniki odpompowywania Q1 i Q2 (i Q3) powinny być w połoŜeniu otwartym 
„Odpompowanie i zatrzymanie”. Ustawić przełącznik S1 do połoŜenia „auto”. 

6. W menu klawiatury Control Mode (Tryb sterowania) ustawić tryb pracy urządzenia 
na automatyczny, chłodzenia. 

7. Uruchomić system, zmieniając połoŜenie przełącznika odpompowywania Q1 na 
„auto”. 

8. Powtórzyć krok 7 dla przełącznika Q2 (i Q3). 

Wyłączenie tymczasowe 
Ustawić przełączniki odpompowywania Q1 i Q2 w połoŜeniu „Odpompowanie i 
zatrzymanie”. Kiedy spręŜarki zakończą odpompowywanie, wyłączyć pompę wody 
lodowej.  

! PRZESTROGA 

Za wyjątkiem sytuacji awaryjnych nie wolno wyłączać urządzenia za pomocą 
przełącznika „Override Stop” (Zatrzymanie ręczne) bez uprzedniego ustawienia 
przełączników Q1 i Q2 (i Q3) w połoŜeniu „Stop”. Taka czynność uniemoŜliwia 
prawidłowe przeprowadzenie sekwencji odpompowania i wyłączenia. 

 

! PRZESTROGA 

W urządzeniu zastosowano jednokrotny przebieg odpompowywania. Kiedy 
przełączniki Q1 i Q2 są w połoŜeniu „Odpompowanie i zatrzymanie”, urządzenie 
przeprowadzi jednokrotne odpompowanie i nie będzie pracować do czasu 
ustawienia przełączników Q1 i Q2 do połoŜenia auto. Jeśli przełączniki Q1 i Q2 są 
w połoŜeniu auto i obciąŜenie jest odpowiednie, urządzenie przejdzie do operacji 
jednorazowego odpompowania i pozostanie wyłączone do czasu, aŜ regulator 
MicroTech III odbierze Ŝądanie chłodzenia i uruchomi urządzenie. 
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! PRZESTROGA 

Zanim spręŜarki rozpoczną odpompowywanie, przepływ wody w urządzeniu musi 
być niezakłócony. Pozwoli to uniknąć zamarzania w parowniku. Zakłócenie 
spowoduje uszkodzenie sprzętu.  

 

! PRZESTROGA 

Jeśli zasilanie urządzenia zostanie wyłączone, grzejniki spręŜarek przestaną 
działać. Po wznowieniu zasilania urządzenia i przed próbą uruchomienia 
urządzenia naleŜy zasilać spręŜarki i grzejniki oddzielacza oleju przez minimum 
12 godzin.  

Zaniedbanie powyŜszego moŜe spowodować uszkodzenie spręŜarek przez 
nadmierne nagromadzenie w nich cieczy. 

Uruchamianie po tymczasowym wył ączeniu 
1. Przed uruchomieniem urządzenia spręŜarki i grzejniki oddzielacza oleju muszą być 

zasilane przez co najmniej 12 godzin. 

2. Uruchomić pompę wody lodowej. 

3. Kiedy przełącznik systemowy Q0 jest w połoŜeniu włączonym, zmienić połoŜenie 
przełączników odpompowywania Q1 i Q2 na „auto”. 

4. Obserwować pracę urządzenia do stabilizacji systemu. 

Wyłączenie przedłu Ŝone (sezonowe) 
1. Ustawić przełączniki Q1 i Q2 (i Q3) w połoŜeniu ręcznego odpompowania. 

2. Kiedy spręŜarki zakończą odpompowywanie, wyłączyć pompę wody lodowej. 

3. Wyłączyć całe zasilanie urządzenia oraz pompy wody lodowej. 

4. Jeśli w parowniku pozostała ciecz, upewnić się, Ŝe działają grzejniki parownika. 

5. Ustawić przełącznik zatrzymania awaryjnego S1 do połoŜenia wyłączonego „off”. 

6. Zamknąć zawór tłoczenia w spręŜarce i opcjonalny zawór ssania w spręŜarce (jeśli 
zainstalowany), a takŜe zawory odcinające w linii cieczy. 

7. Oznaczyć wszystkie otwarte odłączające przełączniki spręŜarki, aby przestrzec 
przed uruchomieniem, zanim otwarty zostanie zawór ssania spręŜarki oraz zawory 
odcinające linii cieczy. 

8. Jeśli w systemie nie jest uŜywany glikol, spuścić całą wodę z parownika urządzenia 
i instalacji rurowej wody lodowej przed wyłączeniem urządzenia w okresie 
zimowym, kiedy spodziewane są temperatury poniŜej -20°F. Parownik jest 
wyposaŜony w grzejniki, które stanowią ochronę przed temperaturą do -20°F. 
Instalacja rurowa wody lodowej wymaga osobnej ochrony zamontowanej w miejscu 
pracy. W czasie wyłączenia nie naleŜy pozostawiać komór ani orurowania 
dostępnych dla powietrza atmosferycznego. 

9. Nie wolno podłączać zasilania do grzejników parownika, jeśli z układu spuszczono 
ciecze. Mogłoby to spowodować spalenie grzejników. 

Uruchamianie po przedłu Ŝonym (sezonowym) wył ączeniu 
1. Po zablokowaniu i oznaczeniu wszystkich rozłączników naleŜy sprawdzić wszystkie 

połączenia zaciskowe i zaczepy elektryczne, czy są zaciśnięte i zapewniają dobre 
połączenie. 

! NIEBEZPIECZEŃSTWO 

PODCZAS SPRAWDZANIA POŁĄCZEŃ NALEśY ZABLOKOWAĆ I OZNACZYĆ 
DO ODŁĄCZENIA WSZYSTKIE ŹRÓDŁA ZASILANIA. PORAśENIE 
ELEKTRYCZNE SPOWODUJE CIĘśKIE OBRAśENIA OSOBISTE LUB ŚMIERĆ. 
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2. Sprawdzić napięcie zasilania urządzenia, czy jest w dopuszczalnym zakresie 
tolerancji ±10%. NiezrównowaŜenie napięcia pomiędzy fazami musi mieścić się w 
zakresie ±3%. 

3. Sprawdzić, czy cały pomocniczy sprzęt sterowania działa prawidłowo i czy 
dostępne jest odpowiednie obciąŜenie chłodnicze do uruchomienia. 

4. Sprawdzić wszystkie połączenia kołnierzowe pod kątem szczelności, aby uniknąć 
strat czynnika chłodniczego. Zawsze wymieniać zaślepki uszczelniające zaworów. 

5. Sprawdzić, czy przełącznik Q0 jest w połoŜeniu „Stop”, a przełączniki 
odpompowywania Q1 i Q2 są ustawione w połoŜeniu „Odpompowanie i 
zatrzymanie”. Przełączyć główny przełącznik zasilania i przełączniki odłączania w 
sterowaniu do połoŜenia włączonego. Spowoduje to włączenie zasilania grzejników 
skrzyni korbowej. Odczekać minimum 12 godzin przed uruchomieniem urządzenia. 
Ustawić wyłączniki w obwodzie spręŜarki do połoŜenia wyłączonego do czasu 
gotowości na uruchomienie urządzenia. 

6. Otworzyć opcjonalny zawór skrzydełkowy ssania w spręŜarce oraz zawory 
odcinające linii cieczy i zawory tłoczenia spręŜarek. 

7. Wypuścić powietrze od wodnej strony parownika oraz z instalacji rurowej układu. 
Otworzyć wszystkie zawory przepływu wody i uruchomić pompę wody lodowej. 
Sprawdzić całą instalację rurową pod kątem nieszczelności i ponownie sprawdzić 
obecność powietrza w układzie. Sprawdzić, czy szybkość przepływu jest 
prawidłowa przez pomiar spadku ciśnienia w parowniku i porównując z wykresami 
ciśnienia zamieszczonymi w instrukcji instalacji, IMM AGSC-2. 

8. W poniŜszej tabeli przedstawiono stęŜenia glikolu odpowiednie dla ochrony przed 
zamarzaniem. 

Tabela 2, ochrona przed zamarzaniem 

Temperatura 
°°°°F (°°°°C) 

Wymagane procentowe st ęŜenie obj ętościowe glikolu  
Ochrona przed zamarzaniem  Ochrona przed rozsadzeniem  

Glikol etylenowy  Glikol 
propylenowy Glikol etylenowy  Glikol 

propylenowy 
20 (6,7) 16 18 11 12 

10 (-12,2) 25 29 17 20 
0 (-17,8) 33 36 22 24 

-10 (-23,3) 39 42 26 28 
-20 (-28,9) 44 46 30 30 
-30 (-34,4) 48 50 30 33 
-40 (-40,0) 52 54 30 35 
-50 (-45,6) 56 57 30 35 
-60 (-51,1) 60 60 30 35 

Uwagi:   
1. Wartości są jedynie przykładowe i nie mogą być prawidłowe w kaŜdych okolicznościach. Zwykle w celu 

zachowania odpowiedniego marginesu bezpieczeństwa naleŜy wybierać temperatury przynajmniej 10°F 
niŜsze niŜ najniŜsza spodziewana temperatura otoczenia. W roztworach zawierających mniej niŜ 25% 
glikolu naleŜy dobrać poziom inhibitorów. 

2. Nie zaleca się stosowania stęŜeń glikolu mniejszych niŜ 25% z powodu niebezpieczeństwa rozwoju 
bakterii i utraty wydajności przewodności cieplnej. 
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Monta Ŝowy schemat elektryczny  

MontaŜowy schemat elektryczny jest częścią dokumentacji instalacji, obsługi i konserwacji tej 
chłodzonej powietrzem wytwornicy wody lodowej ze spręŜarkami śrubowymi. Pełne informacje 
o montaŜowych połączeniach elektrycznych dla tych wytwornic znajdują się w tym dokumencie. 
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Podstawowa diagnostyka układu regulacji 

Regulator MicroTech III, moduły rozszerzeń i moduły komunikacji wyposaŜone są w 
dwa wskaźniki LED statusu (BSP i BUS), które informują o statusie pracy tych 
urządzeń. NiŜej przedstawiono znaczenie dwóch wskaźników LED statusu. 

Wskaźnik LED regulatora 

Wskaźnik LED BSP Wskaźnik 
LED BUS 

Tryb 

Ciągły zielony Wył. Praca aplikacji 
Ciągły Ŝółty Wył. Aplikacja wczytana, lecz nie pracuje (*) 
Ciągły czerwony Wył. Błąd sprzętowy (*) 
Migający Ŝółty Wył. Aplikacja nie została wczytana (*) 
Migający czerwony Wył. Błąd BSP (*) 
Migający 
czerwony/zielony 

Wył. Aktualizacja aplikacji/BSP  

(*) Skontaktować się z serwisem. 

Wskaźnik LED modułu rozszerzenia 

Wskaźnik LED BSP Wskaźnik 
LED BUS 

Tryb 

Ciągły zielony  Praca BSP 
Ciągły czerwony  Błąd sprzętowy (*) 
Migający czerwony  Błąd BSP (*) 
 Ciągły 

zielony 
Działa komunikacja oraz we/wy 

 Ciągły Ŝółty Działa komunikacja, brak parametru (*) 
 Ciągły 

czerwony 
Brak komunikacji (*) 

(*) Skontaktować się z serwisem. 

Wskaźnik LED modułu komunikacji 

Wskaźnik LED BSP Tryb 
Ciągły zielony Działa BSP, komunikacja z regulatorem 
Ciągły Ŝółty Działa BSP, brak komunikacji z regulatorem (*) 
Ciągły czerwony Błąd sprzętowy (*) 
Migający czerwony Błąd BSP (*) 
Migający 
czerwony/zielony 

Aktualizacja aplikacji/BSP  

(*) Skontaktować się z serwisem. 

Stan wskaźnika LED BUS zaleŜy od modułu. 

Moduł LON: 

Wskaźnik LED 
BUS 

Tryb 

Ciągły zielony Gotowy do komunikacji (wczytane wszystkie parametry, 
pomyślna konfiguracja Neuron). Nie wskazuje komunikacji z 
innymi urządzeniami. 

Ciągły Ŝółty Uruchamianie 
Ciągły czerwony Brak komunikacji z Neuron (błąd wewnętrzny, moŜe pomóc 

pobranie nowej aplikacji LON). 
Migający Ŝółty NiemoŜliwa komunikacja z Neuron. Neuron naleŜy 

skonfigurować i połączyć z siecią za pomocą narzędzia LON. 
 

Bacnet MSTP: 
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Wskaźnik LED 
BUS 

Tryb 

Ciągły zielony Gotowość do komunikacji. Uruchomiony serwer BACnet. Nie 
oznacza aktywnego połączenia. 

Ciągły Ŝółty Uruchamianie 
Ciągły czerwony Niedostępny serwer BACnet. Automatycznie rozpoczynana 

procedura ponownego uruchomienia po 3 sekundach. 
 

Bacnet IP: 

Wskaźnik LED 
BUS 

Tryb 

Ciągły zielony Gotowość do komunikacji. Uruchomiony serwer BACnet. Nie 
oznacza aktywnego połączenia. 

Ciągły Ŝółty Uruchamianie. Wskaźnik LED pozostaje Ŝółty, dopóki moduł 
nie otrzyma adresu IP, dlatego musi zostać nawiązane 
połączenie. 

Ciągły czerwony Niedostępny serwer BACnet. Automatycznie rozpoczynana 
procedura ponownego uruchomienia po 3 sekundach. 

 

Modbus 

Wskaźnik LED 
BUS 

Tryb 

Ciągły zielony Działają wszystkie funkcje komunikacji. 
Ciągły Ŝółty Uruchamianie lub jeden skonfigurowany kanał nie łączy się z 

jednostką nadrzędną Master. 
Ciągły czerwony Wszystkie skonfigurowane funkcje komunikacji niesprawne. 

NiemoŜliwa komunikacja z Master. MoŜna skonfigurować 
limit czasowy. Jeśli wartość limitu czasowego równa jest zero, 
limit jest nieaktywny. 
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Konserwacja regulatora 

Regulator wymaga utrzymania zainstalowanej baterii. Jej wymiana wymagana jest co 
dwa lata. Model baterii to BR2032 i jest dostępny u wielu róŜnych dostawców. 

Aby wymienić baterię, naleŜy zdjąć pokrywę z tworzywa sztucznego z wyświetlacza 
regulatora za pomocą śrubokręta, jak pokazano na poniŜszym rysunku: 

 

 

NaleŜy zachować ostroŜność, aby nie uszkodzić pokrywy. Nową baterię naleŜy umieścić 
w specjalnym uchwycie zaznaczonym na kolejnym rysunku. WaŜne jest zachowanie 
polaryzacji wskazanej na uchwycie. 
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Sterowanie chłodzeniem niewymuszonym 
(jeśli jest dost ępne) 

Istnieje moŜliwość wyposaŜenia śrubowych agregatów chłodniczych chłodzonych 
powietrzem w opcję chłodzenia niewymuszonego w celu ograniczenia konieczności 
chłodzenia czynnika chłodniczego w przypadku niskiej temperatury otoczenia. 
Architektura sterowania wymaga w tym przypadku dodatkowego modułu rozszerzeń 
oznaczonego etykietą HR oraz adresu 21. Mapa Wej./Wyj. dla tego modułu wygląda 
w sposób następujący: 
 
Kanał Typ Funkcja Zakres 

X3 NTC Czujnik zabezpieczający przed zamarzaniem cewek 
chłodzenia niewymuszonego (do wykorzystania 

w przyszłości) 

 

X5 V PołoŜeniowe sprzęŜenie zwrotne zaworu chłodzenia 
niewymuszonego 

0–10 V 

X7 DI Przełącznik załączający chłodzenie niewymuszone  
X8 AO Zawór trójdrogowy chłodzenia niewymuszonego 0–10 V 

DO3 DO Zawory skrzydełkowe chłodzenia niewymuszonego  
DO4 DO Pompa chłodzenia niewymuszonego (tylko 

bezglikolowa) 
 

 
Dwa moŜliwe rodzaje logiki dostępne będą w zaleŜności od wybranej jednostki: 

• Priorytet chłodzenia niewymuszonego 
• Priorytet skraplania 

PoniŜej znajduje się krótki opis obu typów. 
 
Priorytet chłodzenia niewymuszonego 
Opcja ta wymaga instalacji dodatkowego sprzętu do sterowania skraplaniem podczas 
chłodzenia niewymuszonego. W szczególności niezbędny jest zawór presostatyczny 
sterujący poziomem czynnika chłodniczego w cewkach skraplacza. Podczas chłodzenia 
niewymuszonego wentylatory pracują z maksymalną prędkością, tak długo, jak 
temperatura otoczenia jest wystarczająco niska. W celu zapewnienia prawidłowego 
działania spręŜarki i utrzymania odpowiednio wysokiego poziomu skraplania 
z wykorzystaniem zimnego powietrza powierzchnia cewek skraplacza została 
ograniczona do części zalewowej cewek, umoŜliwiając uzyskanie wystarczająco 
wysokiego ciśnienia skraplania, aby uniknąć alarmów.  
 
Priorytet skraplania 
W tym przypadku, jeśli wymagany jest czynnik chłodniczy, sterowanie wentylatorem 
przekazywane jest do modułu sterowania temperaturą skraplania. W celu zwiększenia 
efektu chłodzenia niewymuszonego wartość docelowa skraplania zostaje zredukowana 
podczas chłodzenia czynnika chłodniczego, tak aby zmaksymalizować efekt zimnego 
powietrza. Sterowanie zadba o zapewnienie minimalnego współczynnika ciśnienia 
wymaganego do poprawnego działania agregatu chłodniczego. 
 
Konfiguracja funkcji chłodzenia niewymuszonego 
Funkcję chłodzenia niewymuszonego naleŜy aktywować za pomocą sterownika. Na 
stronie: Widok/Ustaw urządzenie � Konfiguracja wartości zadanej:  

Inst. chłodzenia niewymuszonego: Tak/Nie 
słuŜy do aktywacji dodatkowych nastaw i funkcji chłodzenia niewymuszonego 
(wymagany restart sterownika). 
 
Chłodzenie niewymuszone 
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Po zweryfikowaniu wszystkich warunków następuje uruchomienie zaworu chłodzenia 
niewymuszonego, cewek chłodzenia niewymuszonego chłodzonych powietrzem oraz 
głównej pompy. Przed uruchomieniem wentylatorów układ logiczny zaczeka na 
pojawienie się przepływu. Dlatego teŜ w przypadku niskiego natęŜenia przepływu 
chłodzenie niewymuszone nie zostanie załączone i zostanie wygenerowany alarm 
przepływu bez potencjalnego wpływu na bezpieczeństwo urządzenia (zamarznięcie 
z powodu niskiego natęŜenia przepływu i tłoczenie zimnego powietrza przez cewki). 
Na przejście z pozycji pełnego zamknięcia do pozycji pełnego otwarcia zawór 
potrzebuje 2,5 minuty. W związku z tym wentylatory zostaną załączone dopiero po 
upływie tego czasu. 
W momencie uruchomienia chłodzenia niewymuszonego wentylatory będą pracować. 
Liczba wentylatorów oraz ich prędkość zaleŜy od temperatury wody i wielofunkcyjnego 
chłodzenia czynnika chłodniczego.  
Tak długo, jak pracuje spręŜarka a warunki chłodzenia niewymuszonego są 
zweryfikowane wentylatory pracują z najwyŜszą moŜliwą prędkością. Ich prędkość 
zaleŜy od rodzaju chłodzenia niewymuszonego oraz priorytetu chłodzenia 
niewymuszonego lub skraplania. W pierwszym przypadku prędkość maksymalna będzie 
oznaczać pracę wszystkich wentylatorów oraz napędu o zmiennej częstotliwości przy 
„FC Max VFD sp”. W drugim przypadku wartość docelowa skraplania będzie obliczana 
w celu zapewnienia minimalnego współczynnika ciśnienia. 
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Załącznik 

Definicje 
Aktywna nastawa 
Aktywna nastawa to ustawienie, które w danej chwili ma wpływ na pracę. Zmienna 
dotyczy nastaw, które moŜna zmieniać podczas normalnej pracy. Przykładem moŜe być 
resetowanie nastawy temperatury wylotowej wody lodowej w jeden z wielu sposobów, 
jak np. na podstawie temperatury wody powracającej. 

Aktywny limit wydajno ści 
Aktywna nastawa to ustawienie, które w danej chwili ma wpływ na pracę. Dowolny z 
kilku zewnętrznych sygnałów wejściowych moŜe ograniczyć wydajność spręŜarki 
poniŜej jej wartości maksymalnej. 

BSP 
BSP oznacza system operacyjny regulatora MicroTech III. 

Warto ść docelowa temperatury nasycenia skraplacza 
Obliczenie wartości docelowej temperatury nasycenia skraplacza zaczyna się od 
zastosowania wzoru: 

 Teoretyczna wartość docelowa temp. nasycenia skraplacza = 0,833 (temp. nas. 
parownika) + 68,34°C 

Wartością teoretyczną jest tu początkowa, obliczona wartość. Ta wartość jest następnie 
ograniczana zakresem zdefiniowanym przez nastawy minimalną i maksymalną wartości 
docelowej temperatury nasycenia skraplacza. Nastawy te przycinają wartość do zakresu 
roboczego, a zakres ten moŜna ograniczyć do jednej wartości, kiedy te dwie nastawy są 
sobie równe.  

Strefa nieczuło ści 
Strefa nieczułości to zakres wartości w pobliŜu nastawy, w którego obrębie zmiana 
wartości regulującej nie spowoduje Ŝadnej odpowiedzi z regulatora. Na przykład 
nastawą temperatury moŜe być 6,7 °C, a strefę nieczułości moŜna zdefiniować jako 
±1,1°C. W takim przypadku działanie regulatora nie zmieni się, dopóki mierzona 
temperatura nie spadnie poniŜej 5,6 °C lub nie wzrośnie powyŜej 7,8 °C. 

DIN 
Wejście cyfrowe (Digital INput), zwykle z numerem wskazującym numer wejścia. 

Uchyb 
W niniejszej instrukcji uchyb to róŜnica pomiędzy rzeczywistą wartością zmiennej a 
wartością docelową lub nastawą. 

Przybli Ŝanie parownika 
PrzybliŜanie parownika jest wyliczane dla kaŜdego obiegu. Wzór jest następujący: 

 PrzybliŜenie parownika = LWT – temperatura nasycenia parownika 

Zegar recyrkulacji parowania 
Funkcja czasowa o domyślnej wartości równej 30 sekund. Wstrzymuje wszelkie odczyty 
wody lodowej przez czas zdefiniowany w zegarze. Opóźnienie pozwala na 
wykonywanie dokładniejszych pomiarów warunków w układzie wody lodowej przez 
czujniki (szczególnie czujniki temperatury wody). 

EXV 
Elektroniczny zawór rozpręŜny, który słuŜy do regulacji przepływu czynnika 
chłodniczego w parowniku. Regulowany przez mikroprocesor obiegu. 
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Wysokonasycony skraplacz – warto ść wstrzymania 
Wartość wstrzymania skraplacza wysokonasyconego = Maks. wartość nasyconego 
skraplacza – 2,8 °C 

Funkcja zapobiega obciąŜaniu spręŜarki, kiedy ciśnienie zbliŜa się do maksymalnego 
ciśnienia tłoczenia na mniej niŜ 2,8 °C. Celem jest utrzymanie pracy spręŜarki w 
okresach tymczasowo zwiększonego ciśnienia. 

Wysokonasycony skraplacz – warto ść odci ąŜenia 
Wartość odciąŜenia skraplacza wysokonasyconego = Maks. wartość nasyconego 
skraplacza – 1,7 °C 

Funkcja odciąŜa spręŜarkę, kiedy ciśnienie zbliŜa się do maksymalnego ciśnienia 
tłoczenia na mniej niŜ 1,7 °C. Celem jest utrzymanie pracy spręŜarki w okresach 
tymczasowo zwiększonego ciśnienia. 

Punkt obni Ŝenia stopnia przez niskie obci ąŜenie 
Punkt procentowego obciąŜenia, w którym jedna z dwóch pracujących spręŜarek 
zostanie wyłączona, a jej obciąŜenie zostanie przeniesione na drugą spręŜarkę. 

Limit obci ąŜenia 
Zewnętrzny sygnał z klawiatury, BAS lub sygnału 4–20 mA, który ogranicza obciąŜenie 
spręŜarki do wyznaczonej wartości procentowej pełnego obciąŜenia. Funkcja często 
uŜywana do ograniczania mocy wejściowej urządzenia. 

Zrównowa Ŝenie obci ąŜenia 
ZrównowaŜenie obciąŜenia to funkcja, która pozwala na równe rozłoŜenie całkowitego 
obciąŜenia urządzenia na spręŜarki pracujące w urządzeniu lub grupie urządzeń. 

Blokada przy niskiej temperaturze zewn ętrznej 
Zapobiega pracy (lub uruchomieniu) urządzenia w temperaturze otoczenia poniŜej 
nastawy. 

Nastawa odci ąŜenia przez niskie ci śnienie 
Ustawienie ciśnienia w parowniku w jednostkach kPa. Po osiągnięciu jego wartości 
regulator odciąŜy spręŜarkę do czasu osiągnięcia zdefiniowanego ciśnienia. 

Nastawa wstrzymania przez niskie ci śnienie 
Ustawienie ciśnienia w parowniku w jednostkach kPa. Po osiągnięciu jego wartości 
regulator nie dopuści do zwiększenia obciąŜenia spręŜarki. 

Uchyb niskiego/wysokiego przegrzania 
RóŜnica między rzeczywistym przegrzaniem w parowniku i wartością docelową 
przegrzania. 

LWT 
Leaving Water Temperature, temperatura wody na wylocie. „Wodą” jest tu dowolna 
ciecz w obiegu wytwornicy. 

Uchyb LWT 
Uchyb w kontekście regulacji to róŜnica pomiędzy zmienną a nastawą. Jeśli 
przykładowo nastawa LWT wynosi 6,7 °C, a rzeczywista temperatura wody w danej 
chwili wynosi 7,8 °C, to uchyb LWT równy jest +1,1 °C. 

Nachylenie LWT 
Nachylenie LWT wyznacza trend zmian temperatury wody. Obliczenie polega na 
pobieraniu odczytów temperatury co kilka sekund i odejmowaniu aktualnej wartości od 
poprzedniej odległej o jedną minutę. 

ms 
Milisekunda. 

Maksymalna temperatura nasycenia skraplacza 
Maksymalna dopuszczalna temperatura nasycenia skraplacza jest obliczana na 
podstawie obwiedni roboczej spręŜarki. 
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OAT 
Outside ambient air temperature (Temperatura powietrza na zewnątrz). 

Uchyb ustalony 
Uchyb ustalony to róŜnica pomiędzy bieŜącą wartością zmiennej (np. temperatury lub 
ciśnienia) oraz odczytem pokazywanym przez mikroprocesor jako rezultat sygnału z 
czujnika.  

Temperatura nasycenia czynnika chłodniczego 
Temperatura nasycenia czynnika chłodniczego jest wyliczana na podstawie odczytów 
czujnika ciśnienia w kaŜdym obiegu. To ciśnienie jest podstawą do wyznaczenia 
temperatury nasycenia według krzywej temperatury i ciśnienia R-134a. 

Miękkie obci ąŜenie 
Miękkie obciąŜanie jest konfigurowalną funkcją, która słuŜy do stopniowego 
zwiększania wydajności urządzenia w danym przedziale czasu, zwykle w celu 
oddziaływania na zapotrzebowanie na energię elektryczną w budynku poprzez 
stopniowe dociąŜanie urządzenia.  

SP 
Setpoint (Nastawa). 

SSS 
Solid State Starter, rozrusznik monolityczny jaki jest uŜywany w spręŜarkach 
śrubowych. 

Przegrzanie na ssaniu 
Przegrzanie na ssaniu jest obliczane dla kaŜdego obiegu na podstawie następującego 
wzoru: 

 Przegrzanie na ssaniu = temperatura na ssaniu - temperatura nasycenia parownika 

Akumulator podwy Ŝszenia i obni Ŝenia stopnia 
Akumulator moŜna uznać jako miejsce, gdzie przechowywane są zdarzenia wskazujące 
na zapotrzebowanie na dodatkowy wentylator.  

DT zwiększenia i zmniejszenia stopnia 
Stopniowanie to uruchamianie lub zatrzymywanie spręŜarki lub wentylatora, kiedy inne 
urządzenie tego typu ciągle pracuje. Pojęcia uruchomienie i zatrzymanie dotyczą 
czynności uruchomienia pierwszej spręŜarki lub wentylatora i zatrzymania ostatniej 
spręŜarki lub wentylatora. DT to strefa nieczułości po dowolnej stronie nastawy, w 
której przedziale nie są podejmowane Ŝadne czynności. 

Opóźnienie podwy Ŝszenia stopnia 
Czas opóźnienia od uruchomienia pierwszej spręŜarki do uruchomienia kolejnej. 

DT uruchomienia 
Liczba stopni powyŜej nastawy LWT wymagana do uruchomienia pierwszej spręŜarki. 

DT zatrzymania 
Liczba stopni poniŜej nastawy LWT wymagana do zatrzymania ostatniej spręŜarki. 

V DC 
Volt, Direct Current (Wolty, prąd stały). 
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Niniejsza instrukcja stanowi pomoc techniczną i nie jest wiąŜąca. Zawartość nie moŜe być gwarantowana 
jednoznacznie lub domyślnie jako kompletna, precyzyjna lub niezawodna. Wszystkie dane i wskazówki w niej 
zawarte mogą być zmienione bez uprzedzenia. Informacje podane w momencie zamówienia są uwaŜane za 
ostateczne.    
Producent nie ponosi Ŝadnej odpowiedzialności za ewentualne bezpośrednie i pośrednie uszkodzenia, 
wynikające lub związane z uŜyciem i/lub interpretacją niniejszej instrukcji. 
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