Kullanım kılavuzu

Çatı tipi tek gövdeli ünite

R-32 çatı tipi serisi - temel
versiyon 2, 3 ve 4 damperler:
Stoktaki modeller için
UATYA-BBAY1
UATYA-BFC2Y1
UATYA-BFC3Y1

Sipariş modeller için
BASE
FC2
FC3
FC4

Kullanım kılavuzu
Çatı tipi tek gövdeli ünite

Türk

Özet
1

Giriş
1.1

5
Genel

1.1.1

2

C.pCO kontrolörünün fonksiyonları

Hızlı talimatlar

6

2.2

Ünitenin açılması ve kapatılması

6

Üniteyi ekrandan açın ve kapatın
Üniteyi dış onay ile açın ve kapatın
Üniteyi BMS'den açın ve kapatın

Ayar noktalarının değiştirilmesi

2.3.1
2.3.2

Ayar noktalarının ekrandan değiştirilmesi
Ayar noktalarının BMS’den değiştirilmesi

6
6
6

7
7
7

2.4

Dilin değiştirilmesi

7

2.5

Tarih ve saatin değiştirilmesi

8

2.6

Zaman çizelgesinin ayarlanması

8

Ekrandaki grafikler
3.1

Grafik kuralları

3.1.1

Simgeler ve semboller

Ekran
4.1
4.1.1

4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4

5

6

Başlıca fonksiyonlar

2.3

4

5

2.1
2.2.1
2.2.2
2.2.3

3

5

9
9
9

11

Ekran ağacı
Ekran menüsü

Menüler arasında hareket edilmesi
Info
Talep
Sinoptik
Oturum Açma

Yazılım fonksiyonları

11
12

13
13
13
14
15

16

5.1

Giriş

16

5.2

Ayar noktasının yönetimi

17

5.2.1
5.2.2
5.2.3

5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3

5.4
5.4.1

5.5
5.5.1

Dinamik Ayar
Soğutmada dış hava probu ile dinamik ayar noktası
Isıtmada dış hava probu ile dinamik ayar noktası

Sıcaklık kontrolü
Soğutmada termoregülasyon
Isıtmada termoregülasyon
Dış hava sıcaklığına göre ısıtmanın devre dışı bırakılması.

Nem kontrolü
Oransal ayarlama ile bağıl nem kontrolü

Havanın nemlendirilmesi
Entegre edilen nemlendiricinin aksesuar fonksiyonları

17
18
19

20
21
23
25

26
27

28
28

Bildirimde bulunmaksızın tasarım değişikliği yapma hakkımız saklıdır.

Orijinal talimatlardan çeviri

UATYA
4P645203-1

Packaged Rooftop

3

5.6

Havanın neminin giderilmesi

28

5.7

Güç kaynağı kontrolü

29

5.7.1
5.7.2
5.7.3

5.8

Faz sırası
Minimum - Maksimum voltaj
Fast Restart

Damperlerin yönetimi

5.8.1
5.8.2
5.8.3
5.8.4
5.8.5

5.9

Damperlerin kontrolü
Damperlerin yönetimi
Ünitenin çalıştırılması
Yıkama
Devirdaim

Yardımcı ısıtma

5.9.1
5.9.2
5.9.3

Yönetilen cihazlar
Son ısıtma
Zaman çizelgeli aktivasyon

29
29
29

30
31
31
31
31
32

33
34
34
35

5.1

Giriş

36

5.2

Alarm tablosu

36

Orijinal talimatlardan çeviri

Bildirimde bulunmaksızın tasarım değişikliği yapma hakkımız saklıdır.

Packaged Rooftop

UATYA
4P645203-1

4

1
1.1

GIRIŞ
Genel

Bu kılavuzun kullanımı ile ilgili bazı bilgiler.
Bu kılavuzun amacı, kapakta belirtilen ünitelerde kontrolörün ve yazılım uygulamasının kullanımı için gerekli olan tüm
bilgileri sağlamaktır.
Bu kılavuz, ünitelerin kurulum ve ilk çalıştırması için ilgili onay ve kontrollere yönelik bilgi içermez.
Bu kılavuza dahil edilmemiş olan hataları, eksiklikleri, daha fazla açıklama gerektiren bölümleri veya işlemleri
bildirmek isteyen herkese şimdiden teşekkür ederiz.

1.1.1

C.pCO kontrolörünün fonksiyonları

C.pCO serisinin mikro işlemcili elektronik kontrolörüne yönelik yazılım uygulaması, Rooftop ünitelerini yönetmek için
tasarlanmıştır.
Uygun bir konfigürasyon aracılığıyla ilgili spesifik fonksiyonlara sahip çok sayıda üniteyi yönetme olanağı sağlar.
Rooftop ünitelerinin yönetimi, üniteyi oluşturan parçaların sağlanan çeşitli fonksiyon aşamalarında güvenli şekilde
çalışmasının kontrolü anlamına gelir.
C.pCO mikro işlemcili elektronik kontrolör ailesi, çeşitli boyutlarda modüller içerir; bu da yazılımın esnekliği sayesinde
gerekli giriş ve çıkış sayısına sahip olan modülleri kullanarak her uygulama için kullanımı optimize etmeye izin verir.
C.pCO panosu, çeşitli modüllere bağlanır ve yüksek hızlı ve güvenilir bir saha veri yolu aracılığıyla onlarla iletişim
kurar.
Kontrolörün kullanıcı arayüzü 4,3” ve renkli bir dokunmatik ekrandır.

Bildirimde bulunmaksızın tasarım değişikliği yapma hakkımız saklıdır.
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2

HIZLI TALIMATLAR

2.1

Başlıca fonksiyonlar

2.2

Ünitenin açılması ve kapatılması

Ünitenin başlıca fonksiyonları ile ilgili kontrole müdahale etmek için gerekli olan göstergeler aşağıda verilmiştir.

2.2.1

Üniteyi ekrandan açın ve kapatın

Ana ekranda, üniteyi başlatma ve durdurma ekranına gitmek için "On/Off" simgesini kullanın.

Ekranın üst kısmında ünitenin durumu gösterilir, ortada bir "On/Off" simgesi vardır.
Simgeye dokunmak, ünitenin durumunu "çalışıyor" iken "kapalı" ya da tersi olarak değiştirir.

2.2.2

Üniteyi dış onay ile açın ve kapatın

Üniteyi dış onay ile açıp kapatabilmek için, fonksiyonun aktif olduğundan emin olun.
Üniteyi açmak için dış onayı kapatmak gerekir. Kapatmak için ise onayın açılması gerekir.
Dış onay, terminal kutusunda bulunan "1" ve "56" terminallerine bağlanmalıdır.
Üniteyi dış onay ile açıp kapatabilmek için, fonksiyonun aktif olduğundan emin olun.
Üniteyi açmak için dış onayı kapatmak gerekir. Kapatmak için ise onayın açılması gerekir.
Dış onay, terminal kutusunda bulunan "1" ve "2" terminallerine bağlanmalıdır.
Dış onay, temassız olmalıdır.

2.2.3

Üniteyi BMS'den açın ve kapatın

Üniteyi BMS'den açıp kapatabilmek için, fonksiyonun aktif olduğundan emin olun.
Özel BMS yönetimi belgesine bakın.
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2.3
2.3.1

Ayar noktalarının değiştirilmesi
Ayar noktalarının ekrandan değiştirilmesi

Ayar noktasının yönetimini sağlayan fonksiyonların bulunduğu ekrana erişmek için ana menüden "Ayar Noktası"
üzerine basın.

"Ayar noktası" alt menüsünde, ayar noktasını değiştirmek istediğiniz işlevi seçin.
Gerekirse, ayar noktası parametresi görünene kadar parametreleri kaydırın.
Değiştirme klavyesini etkinleştirmek için ayar noktası parametresini seçin.
Yeni değeri ayarlayın ve yeşil onay sembolü ile onaylayın.
Fonksiyon değişikliğini öngören ünitelerde "ST7” soğutma ve "STH7" ısıtmasında ayar noktası vardır.
"ST7” soğutma ayar noktası değerinin "STH7" ısıtma değerinden daha büyük olması önemlidir.

2.3.2

Ayar noktalarının BMS’den değiştirilmesi

Ayar noktasını BMS'den değiştirebilmek için, fonksiyonun aktif olduğundan emin olun.
Özel BMS yönetimi belgesine bakın.

2.4

Dilin değiştirilmesi

Mevcut dillerin gösterildiği ekranlara erişmek için ana menüden "Diller" seçeneğine basın.

Ekranda istenilen dil yoksa oklar yardımı ile arama yapılabilir.
Seçilen dil işaretlenerek etkinleştirilir.

Bildirimde bulunmaksızın tasarım değişikliği yapma hakkımız saklıdır.
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2.5

Tarih ve saatin değiştirilmesi

"Konfigürasyon" grubunu bulana kadar ana menüyü aşağı kaydırın ve seçin.

Ayarları değiştirmek amacıyla ekrana erişmek için "Ayarlar" üzerinden "Tarih ve saat" öğesini seçin.

Sağ alttaki yazma simgesini seçerek düzenleme ekranına erişebilirsiniz.

Yeşil renkli tekil değerlerin seçilmesi, sanal klavyeyi etkinleştirir ve böylece yeni değerler ayarlanabilir. Değer
ayarlandıktan sonra, kontrol sembolü ile onaylanmalıdır.
Değerler değiştirildikten sonra, ayar sağ alttaki kaydet simgesi ile kaydedilmelidir.
Yapılan değişiklikleri kaydetmeden sol ok ile ekrana dönebilirsiniz.

2.6

Zaman çizelgesinin ayarlanması

Zaman çizelgesinin ayarlanması için şifre ile erişim gereklidir.
"Parametreler" grubunu bulana kadar ana menüyü aşağı kaydırın ve seçin.
"ES Energy saving" grubunu bulana kadar “Parametreler” menüsünü aşağı kaydırın.

“ES Energy saving” seçeneğini seçerek, zaman çizelgelerini ayarlamak için parametreler grubuna erişirsiniz.
Parametreleri ayarlama mantığı için ilgili bölüme bakın.

Orijinal talimatlardan çeviri
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3

EKRANDAKI GRAFIKLER

Uygulamanın geliştirilmesi aşamasında, kullanıcı arayüzünün sezgisel kullanımına özellikle dikkat edildi.

3.1

Grafik kuralları

"Dokunmatik" ekranın kullanılması arayüzde gezinmenizi sağlar.
Bazı sezgisel simgeler, ekranlar ve çeşitli menüler arasında kolayca hareket etmek için düğme olarak kullanılmıştır.
Aktif parçaları ve fonksiyonları belirtmek için diğer basit semboller kullanılır.
Düğme olarak kullanılan simgeler ve çeşitli arayüz ekranlarında bulunan semboller aşağıda gösterilmektedir.

3.1.1

Simgeler ve semboller

"Dokunmatik" ekrandaki simgeler, menüler ve ekranlar arasında hareket etmek için sabit tuşlar olarak kullanılır.
Mevcut simgeler şunlardır:
"Home" bu simge, ana ekrana dönmenizi sağlar. Ok tuşları ile mevcut döngüde hareket etmek mümkündür;
"Info" bu simge, yazılım ve ünite hakkında bilgi içeren ekranlara erişmenizi sağlar. Ok tuşları ile mevcut
döngüde hareket etmek mümkündür;
"On/Off" bu simge, üniteyi kullanıcı arayüzü ile başlatma veya durdurma ekranına erişmenizi sağlar;

sağlar;

"Soğuk/Sıcak" bu simge, soğutma/ısıtma fonksiyonunu kullanıcı arayüzü ile değiştirme ekranına erişmenizi

“Menù”, ana ekrandan bu simgeye basarak"Menü" ekranına gidebilirsiniz. Diğer herhangi bir ekrandan bu
simgeye basarak bir seviye geri gidebilirsiniz;
"Talep" bu simge, çeşitli sistem taleplerini gösteren ekranlara erişmenizi sağlar. Ok tuşları ile mevcut döngüde
hareket etmek mümkündür;
"Damperler" bu simge, damperlerin çalışma durumunu gösteren ekrana erişmenizi sağlar. Ok tuşları ile
mevcut döngüde hareket etmek mümkündür;
"Sinoptik" bu simge, ünite devresinin prensip şemasını gösteren ekrana erişmenizi sağlar. Devre bileşenlerine
dokunarak, devreyle ilgili bilgi ve parametrelere erişebilirsiniz.
Bu simgeye dokunulması, alarmlar menüsüne erişim sağlar. Simge kırmızı ise, en az bir alarm etkindir; gri
ise aktif alarm yoktur.
Bu simgeye dokunmak, ilgili fonksiyonu etkinleştirmenize veya devre dışı bırakmanıza olanak tanır.
Bu simgeye dokunmak, aynı ekran döngüsü içinde sola gitmenizi sağlar.
Bu simgeye dokunmak, aynı ekran döngüsü içinde sağa gitmenizi sağlar.

Bildirimde bulunmaksızın tasarım değişikliği yapma hakkımız saklıdır.
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bu simge, "şifre" girildikten sonra "oturum açma" ekranında görünür.Bu simgeye dokunmak, girilen "şifreyi"
onaylar.
bu simge, doğru kimlik bilgileri ile "oturum açma" giriş ekranında görünür.Bu simgeye dokunmak, kimlik
bilgileri etkinleştirilerek erişimi sürdürürken önceki menünün "döngüsüne" dönmenizi sağlar.
Bazı semboller, ünitede bulunan fonksiyonları ve durumlarını kolayca anlamanızı sağlar. Semboller şunlardır:
tüm ünitelerde bulunan bu sembol havalandırma işlevini gösterir. Gri ise havalandırmanın çalışmadığı, renkli
ise çalıştığı anlamına gelir.
bu sembol soğutma fonksiyonunu gösterir. Gri ise soğutmanın çalışmadığı, renkli ise çalıştığı anlamına gelir.

gelir.

bu sembol nemlendirme fonksiyonunu gösterir. Gri ise nemlendiricinin çalışmadığı, renkli ise çalıştığı anlamına

bu sembol nem giderme fonksiyonunu gösterir. Gri ise nem giderme fonksiyonunun çalışmadığı, renkli ise
çalıştığı anlamına gelir.
bu sembol, korumalı parametrelerde "oturum açma" işlemini gerçekleştirdikten sonra aktif erişimi gösterir.
Bazı parametrelere erişmek için, onaylanmış olduğunuz profile göre şifreyi girmeniz gerekir.
bu sembol, bir USB çubuğu bağlantısını gösterir. Veri geçişi devam ederken sembol görünür.
bu sembol, ünitenin ısıtmada çalıştığını gösterir. Sembol hem ana hem de yardımcı kaynaklar için ortaktır.
Sembol turuncu ise, ana kaynağın çalıştığı anlamına gelir. Sembol sarı ise, yardımcı kaynağın çalıştığı anlamına
gelir. Semboller gri ise, kaynakların çalışmadığı anlamına gelir.
bu sembol, tüm havanın yenilenmesi işlevinin aktif olduğunu gösterir.bu sembol, havanın %100’ünün
değiştirilmesi işlevinin aktif olduğunu gösterir.
bu sembol, tüm havanın devirdaimi işlevinin aktif olduğunu gösterir.bu sembol, havanın %100’ünde devirdaim
işlevinin aktif olduğunu gösterir.
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4

EKRAN

Kullanıcı arayüzü aracılığıyla, ünitenin çalışmasıyla ilgili tüm bilgilere ve parametre ayarlarına erişilebilir. Kılavuzda
ilgili bilgilere nasıl erişileceği ve çeşitli işlevleri ayarlama parametreleri açıklanmıştır.

4.1

Ekran ağacı

Kullanıcı arayüzü aracılığıyla, ünitenin çalışmasıyla ilgili tüm bilgilere ve parametre ayarlarına erişilebilir. Kılavuzda
ilgili bilgilere nasıl erişileceği ve çeşitli işlevleri ayarlama parametreleri açıklanmıştır.
Simgelerin açıklamasında belirtildiği gibi, en önemli bilgilere ve fonksiyonlara doğrudan ana ekrandan erişebilirsiniz.
Parametrelerin ve ayarların çoğu, ana menüye ve çeşitli alt menülere bölünmüş ekranlarda mevcuttur.
Ekran ağacı, yazılım kılavuzunda mevcuttur.
Kullanıcı arayüzü ekranlarında kolayca gezinmek ve yönlendirmek için aşağıda ekran ağacının bir şeması
gösterilmektedir.
- Setpoint
* Unit
* Ventilation
* Humidification Dehumidification
* Dampers
* Auxiliary heating
* Post-heating gas
* Environment air renewal
- Probes
- I/O
* Universal inputs
* Digital inputs
* Driver 1
* Analog outputs
* Digital outputs
* Driver 2
- Language
* English
* Italian
* Swedish
* German
* French
* Spanish
* Polish
- Alarm history
- Charts
- Login
- Configuration
* Date hour
* Backlight
* Network
* HMI
* Led
* Font
- Parameters
* ST - Mechanical cooling
* STH - Mechanical heating
* SFA - Temperature control ventilation
* SP - Setup
* FA - Supply ventilation
* RFA - Return ventilation
* PAL - Alarms
* CF - Configuration
* CO - Compressors
* ET - Electronic thermostatic valve
* PID - PID parameters
* ES - Energy Saving
* UN - Unloading
* DF - Defrost
* HU - Humidity
* PD - Pump Down
* SD - Dynamic setpoint
* DA - Dampers
* EFA - External ventilation
* CA - Calibration probes
* RA - Transducer probe full scale
* ENV - Envelope
- Files management
* Saving timelog.txt
* Upload default.conf
* Upload alarm.conf

Bildirimde bulunmaksızın tasarım değişikliği yapma hakkımız saklıdır.
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4.1.1

Ekran menüsü

Ana ekrandan “Menü" simgesine basarak ana menüye erişebilirsiniz.
Ana menüde tüm alt düzey menüler arasında gezinmek için ok simgeleriyle hareket edebilirsiniz.
Alt düzey menülere erişim, mevcut kimlik bilgilerine göre belirlenir. Bazıları için erişim serbesttir, bazıları için ise
onaylanmış profille "oturum açmak" gerekir.
Çeşitli menülere erişim, açıklama içeren renkli alana dokunarak gerçekleşir.
Ekranlarda bulunan değerlerin ve parametrelerin anlamını gösteren metinlerin kullanılması, menülerin anlaşılmasını
ve kullanılmasını kolaylaştırır.
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4.2

Menüler arasında hareket edilmesi

Ekran ağacının kullanılması, menüler arasında gezinmeye yardımcı olur.
Diğer bazı ipuçları, ekranlar arasında hareket etmek için düğme olarak kullanılan simgelerin kullanılmasını kolaylaştırır.
Referans olarak başlangıçnoktası ana ekrandır.
Simgelerin yorumlanması ve düğme olarak kullanılması için "Grafik kuralları" bölümüne bakın.

Ana ekranda "On/Off" simgesi ile birlikte, bilgi "döngüsüne" doğrudan erişim sağlayan "Info", "Talep" ve "Sinoptik"
simgeleri ve ekran ağacında gösterilen ana menüye erişim sağlayan "Menü” simgesi bulunmaktadır.
"Ok" simgeleri ile aynı düzeydeki ekranlar arasında gezinebilirken, "Menü" simgesine basarak bir üst düzeye geri
dönebilirsiniz.
Parametre ekranlarında beyaz renkli metin ile değiştirilebilenler ve yalnızca mavi metin ile gösterilenler vardır.
Beyaz parametrelere basarak, değiştirme ekranını etkinleştirebilirsiniz. "Kontrol" sembolü veri setini onaylarken, "x"
sembolü iptal ederek son bir seti geri yükler.
Etkinleştirmeye ilişkin parametrelerde, aktivasyon/devre dışı bırakma işlemi beyaz daireyi hareket ettirerek yapılır.
Yanında durum onayı bulunur.
Konsültasyonu kolaylaştırmak için, tespit edilen çok sayıda parametre ve değer, fonksiyonların tekdüzeliği için
gruplandırılmış çoklu ekran döngüleri içinde mevcuttur.

4.2.1

Info

4.2.2

Talep

Ana ekrandaki "Info" simgesiyle ünite ile ilgili bilgi içeren bir ekran döngüsüne erişebilirsiniz.

Ana ekrandaki "Talep" simgesiyle ünitede aktif olan fonksiyonların talep durumunu içeren bir ekran döngüsüne
erişebilirsiniz.
Çeşitli talep ekranlarında ilgili ayar noktaları mevcuttur.

Bildirimde bulunmaksızın tasarım değişikliği yapma hakkımız saklıdır.
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4.2.3

Sinoptik

İlgili menüye "Sinoptik" simgesiyle erişilir.
Sinoptik, çalışma durumu ve ana parametreler hakkında genel bir görünüm elde etmenizi sağlar.
Ekranlar, her ünitenin özelliklerine göre farklıdır.

Ekranlardaki "Info" simgeleri, ilgili bileşenin bilgi ve parametrelerine erişim sağlar.

Orijinal talimatlardan çeviri

Bildirimde bulunmaksızın tasarım değişikliği yapma hakkımız saklıdır.
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4.2.4

Oturum Açma

Ayrılmış menülere erişmek ve ilgili parametreleri değiştirmek için atanmış profil ile "Oturum Açmak" önemlidir.
"Oturum açmak" için şunlar gereklidir:
-- kimlik bilgilerinizin gerektirdiği erişim düzeyini seçin;
-- "şifre" alanına tıklayarak, erişim düzeyiniz ile ilgili değeri girin ve kontrol simgesi ile onaylayın;
-- Sağ alttaki yeşil ok simgesiyle parolayı onaylayın.

Kullanıcı "şifresi" "100"
Hizmet "şifresi" "4321"
"Şifre" ayarı doğruysa, asma kilit açılacak ve düzeyiniz için erişim sembolü görünecektir.
Ana menüye dönmek için sol alttaki yeşil ok simgesini kullanın.

Soldaki oklu küçük adam simgesi erişim düzeyinin çıkışına götürür.
Erişim aktif olduğu sürece ilgili sembol, ana ekran hariç tüm ekranların sağ üst kısmında yer alacaktır.
"Oturum açma” komutu, ekranda belirli bir süre devre dışı kaldıktan sonra otomatik olarak kapatılacaktır.

Bildirimde bulunmaksızın tasarım değişikliği yapma hakkımız saklıdır.

Orijinal talimatlardan çeviri
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5
5.1

YAZILIM FONKSIYONLARI
Giriş

Ünite yönetimi için kontrolöre özel bir yazılım yüklenir.
Yazılım, ünitenin çalıştığı yerlerin bulunduğu koşullara özel bir dizi fonksiyondan oluşur.
Sonraki bölümlerde, tüm ünitelerde bulunan ortak fonksiyonlardan belirli sürüm veya modellere özel olanlara kadar
yazılım tarafından yönetilen tüm fonksiyonlar açıklanmaktadır.
Burada açıklanan bazı fonksiyonlar, yalnızca belirli modellerde veya boyutlarda ya da seçilen
aksesuarlar temelinde mevcut olabilir.
Ünitelerin çalışma yetkinliği ve ilgili hidrolik veya soğutma devreleri hakkındaki bilgilere fonksiyonların açıklamalarında
yer verilmiştir. Belirtilen tüm açıklamalar, ayarlar ve parametreler, ilgili belgelere göre doğru şekilde kurulmuş üniteler
içindir.

Orijinal talimatlardan çeviri

Bildirimde bulunmaksızın tasarım değişikliği yapma hakkımız saklıdır.
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5.2

Ayar noktasının yönetimi

Uygun ayar noktası, temel olarak "ST1" ve "STH1" parametrelerine bağlıdır.
Minimum ve maksimum ayarlanabilir ayar noktasının ilgili parametreleri aşağıda verilmiştir.

Parametre

Min

Maks

UM

STH1

STH2

STH3

°C

ST1

ST2

ST3

°C

Açıklama

Mekanik soğutma - Sıcaklık ayar noktası
Kış kullanımında mekanik ısıtma / yardımcı ısıtma - Sıcaklık ayar
noktası

Bu ayar noktası değerlerinde bir ofseti değiştirmenizi (eklemenize veya çıkarmanıza) sağlayan bazı yardımcı
fonksiyonlar vardır.
Ayar noktasının herhangi bir otomatik değişimi, her durumda limitler dahilinde olacaktır
"SD2" parametresi ile ayar noktası değişiminin hangi işlemle aktif olacağını belirlemek mümkündür.
Fabrikada etkinleştirilen fonksiyon, mevcut olan tek fonksiyondur.

5.2.1

Dinamik Ayar

Dinamik ayar noktası, üretici tarafından etkinleştirilen bir fonksiyondur.
Dinamik ayar noktasının yönetilmesinde kullanılan referans parametreler aşağıdadır.

Parametre

Min

Maks

UM

STH1

STH2

STH3

°C

SD2

0

2

-

SD10

0.0

55.0

°C

SD20

0.0

55.0

°C

ST1

ST2

ST3

°C

Açıklama

Mekanik soğutma - Sıcaklık ayar noktası
Kış kullanımında mekanik ısıtma / yardımcı ısıtma - Sıcaklık ayar
noktası
Aktif olduğu ünite durumları
Mekanik soğutma - Dış hava sıcaklığı - Kompanzasyon aktivasyonu
eşiği
Mekanik ısıtma - Dış hava sıcaklığı - Kompanzasyon aktivasyonu
eşiği

Bildirimde bulunmaksızın tasarım değişikliği yapma hakkımız saklıdır.

Orijinal talimatlardan çeviri
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5.2.2

Soğutmada dış hava probu ile dinamik ayar noktası

"ST1" parametresi değerinde ayarlanan ayar noktası, dış hava sıcaklığına göre "dengelenir".
İlgili parametreler tabloda gösterilmektedir
Parametre değerleri gösterge niteliğindedir. Özel durumlarda farklı değerler ayarlanabilir.

Parametre

Değer

ST1
SD2
SD10

27.0
1
25.0

UM
°C
°C

Açıklama

Mekanik soğutma - Sıcaklık ayar noktası
Aktif olduğu ünite durumları
Mekanik soğutma - Dış hava sıcaklığı - Kompanzasyon aktivasyonu eşiği

Aşağıda grafiksel bir anlatım gösterilmektedir.
ST1 + SD12
SD12 > 0
ST1
SD12 < 0
ST1 - SD12
SD11

Text °C

SD10
Şek. 1 Soğutmada hava sıcaklığı değiştikçe ayar noktasının değişimi

Dış hava sıcaklığı değeri “Text” olduğunda.
Bu fonksiyon aktif olduğunda, kontrolörün soğutmada hava sıcaklığını yöneteceği ayar noktası değeri şöyle olacaktır:
-- dış hava sıcaklığı "SD10" parametresinde ayarlanan değerden düşükse, kontrol ayar noktası değeri "ST1"
parametresinde ayarlanan değer olacaktır;
-- dış hava sıcaklığı "SD10" parametresinde ayarlanan değerden daha yüksekse ve "SD11" parametresinde
ayarlanan değer artarsa, kontrol ayar noktası değeri "ST1" ve "SD12" parametrelerinde ayarlanan değerlerin
toplamı olacaktır,
-- dış hava sıcaklığı "SD10" parametresinin değerleri ile "SD10" ve "SD11" parametreleri değerlerinin toplamı
arasındaysa, kontrol ayar noktası değeri, "ST1” parametresinde ayarlanan değer arasında orantılı olarak
değişecektir ve"ST1” ve "SD12" parametrelerinde ayarlanan değerlerin toplamı olacaktır.
"SD12" parametresi hem pozitif hem de negatif değerleri alabilir. Negatif değerlerde "SD12"
parametresi, "ST1" parametresinin değerinden çıkartılmalıdır.

Orijinal talimatlardan çeviri

Bildirimde bulunmaksızın tasarım değişikliği yapma hakkımız saklıdır.

Packaged Rooftop

UATYA
4P645203-1

18

5.2.3

Isıtmada dış hava probu ile dinamik ayar noktası

"STH1" parametresi değerinde ayarlanan ayar noktası, dış hava sıcaklığına göre "dengelenir".
İlgili parametreler tabloda gösterilmektedir.
Parametre değerleri gösterge niteliğindedir. Özel durumlarda farklı değerler ayarlanabilir.

Parametre
STH1
SD20
SD21
SD22

Değer
40
15.0
10.0
5.0

UM

Açıklama

°C
°C
°C
°C

Kış kullanımında mekanik ısıtma / yardımcı ısıtma - Sıcaklık ayar noktası
Mekanik ısıtma - Dış hava sıcaklığı - Kompanzasyon aktivasyonu eşiği
Mekanik ısıtma - Dış hava sıcaklığı - Aktivasyon farkı
Mekanik ısıtma - Dış hava sıcaklığı - Ayar noktasında maksimum artış / azalma

Aşağıda grafiksel bir anlatım gösterilmektedir.
STH1 + SD22
SD22 > 0
STH1
SD22 < 0
STH1 - SD22
Text °C

SD21
SD20

Şek. 2 Isıtmada hava sıcaklığı değiştikçe ayar noktasının değişimi

Dış hava sıcaklığı değeri “Text” olduğunda.
Bu fonksiyon aktif olduğunda, kontrolörün ısıtmada hava sıcaklığını yöneteceği ayar noktası değeri şöyle olacaktır:
-- dış hava sıcaklığı "SD20" parametresinde ayarlanan değerden yüksekse, kontrol ayar noktası değeri "STH1"
parametresinde ayarlanan değer olacaktır;
-- dış hava sıcaklığı "SD20" parametresinde ayarlanan değerden daha düşükse ve "SD21" parametresinde
ayarlanan değer azalırsa, kontrol ayar noktası değeri "STH1" ve "SD22" parametrelerinde ayarlanan değerlerin
toplamı olacaktır,
-- dış hava sıcaklığı "SD20" parametresinin değerleri ile "SD20" ve "SD21" parametreleri değerlerinin farkı
arasındaysa, kontrol ayar noktası değeri, "STH1” parametresinde ayarlanan değer arasında orantılı olarak
değişecektir ve"STH1” ve "SD22" parametrelerinde ayarlanan değerlerin toplamı olacaktır.
"SD22" parametresi hem pozitif hem de negatif değerleri alabilir. Negatif değerlerde "SD22"
parametresi, "STH1" parametresinin değerinden çıkartılmalıdır.

Bildirimde bulunmaksızın tasarım değişikliği yapma hakkımız saklıdır.

Orijinal talimatlardan çeviri
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5.3

Sıcaklık kontrolü

Soğutma ve ısıtma cihazları, referans prob tarafından ölçülen sıcaklık değerine göre yönetilir.
Oransal bant, klimanın ayar aralığını tanımlar ve ısıtma ve soğutmada bağımsız değerler alabilir.
Ölü bölge, ayar noktası etrafındaki cihazların engelleme aralığını tanımlar (kullanılması, düzenleme salınımlarını
önleme gerekliliğini karşılar).
Aşağıdaki şema, ısıtma ve soğutma cihazlarının davranışlarını göstermektedir.
%
100

0

SdR °C
STH4

STH6

ST5

STH5
STH1

ST6

ST4

ST1

Şek. 3 Sıcaklık kontrol cihazlarının grafiksel anlatımı

Parametre

Min

Maks

UM

STH1

10.0

35.0

°C

STH4
STH5
STH6

0.0
0.0
0.0

25.0
25.0
25.0

°C
°C
°C

ST1
ST4
ST5
ST6
ST9
ST11
PID70
PID71
PID72
PID76
PID78

ST2
0.0
0.0
0.0
0
0
0
0
0
0.0
0

ST3
25.0
25.0
25.0
7
2
10000
10000
10000
25.0
2

°C
°C
°C
°C
°C
-

Açıklama

Mekanik soğutma - Sıcaklık ayar noktası
Mekanik soğutma - Oransal kontrol - Aktivasyon farkı
Mekanik soğutma - Oransal kontrol - Aktivasyon nötr bölgesi
Mekanik soğutma - Oransal kontrol - Ofset
Ayarlama probu
Sıcaklık kontrolü tipi
Mekanik soğutma - Kp
Mekanik soğutma - Ki
Mekanik soğutma - Kd
Mekanik soğutma - Ölü bölge
Mekanik soğutma - Ölü bölge konumu
Kış kullanımında mekanik ısıtma / yardımcı ısıtma - Sıcaklık ayar
noktası
Mekanik ısıtma - Oransal - Aktivasyon farkı
Mekanik ısıtma - Oransal - Aktivasyon nötr bölgesi
Mekanik ısıtma - Oransal - Ofset

Orijinal talimatlardan çeviri

Bildirimde bulunmaksızın tasarım değişikliği yapma hakkımız saklıdır.
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"ST9" parametresinde ayarlanan değere göre, ayarlama probu:
-- 0 = besleme havası sıcaklık probu;
-- 1 = geri dönüş havası sıcaklık probu;
"ST11" parametresinde ayarlanan değere göre, sıcaklık ayarlama tipi:
-- 0 = oransal;
-- 1 = "Kademeli";
-- 2 = PID.

5.3.1

Soğutmada termoregülasyon

Ünitenin termoregülasyonu, ayar noktasında ayarlanan sıcaklık için referans probunu belirleyen "ST9" parametresinde
("ST1" parametresi) ve regülasyon tipini belirleyen "ST11" parametresinde çalışır.
Oransal ayarlama ile kontrolör, referans probu tarafından okunan değer ayar noktasında ayarlanan değere göre
arttıkça mevcut kaynakları etkinleştirir.
"Kademeli" ayarlama ile kontrolör, besleme havası sıcaklığını kontrol altında tutan kaynakları etkinleştirir.
PID ayarlama ile kontrolör, talep arttıkça mevcut kaynakları etkinleştirir. Kontrolör, PID'de ayarlanan parametreleri
kullanarak, referans probu tarafından okunan değeri ayar noktasında ayarlanan değere ve zaman içindeki değişimine
göre kontrol ederek hesaplar.
Oransal sıcaklık kontrolü
"ST11" parametresi "0" olarak ayarlandığında oransal kontrol etkinleştirilir.
Sıcaklığın oransal kontrolüyle ilgili parametreler tabloda gösterilmektedir.
Parametre değerleri gösterge niteliğindedir. Özel durumlarda farklı değerler ayarlanabilir.

Parametre
ST1
ST4
ST5
ST6

Değer
24.0
2.0
0.1
0.1

UM
°C
°C
°C
°C

Açıklama

Sıcaklık Ayar Noktası
Oransal kontrol - Soğutma - Aktivasyon farkı
Oransal kontrol - Soğutma - Aktivasyon nötr bölgesi
Oransal kontrol - Soğutma - Ofset

Aşağıda grafiksel bir anlatım gösterilmektedir.
%
100

0
ST5

ST6

ST4

SdR °C

ST1

Şek. 4 Soğutma talebinin grafiksel anlatımı

Tabloda gösterilen parametrelerin yanı sıra, grafikteki kısaltmalar şunları ifade eder:
-- SdR = referans probu;
-- % = talebin yüzdelik değeri.

Bildirimde bulunmaksızın tasarım değişikliği yapma hakkımız saklıdır.

Orijinal talimatlardan çeviri

UATYA
4P645203-1

Packaged Rooftop

21

"Kademeli” sıcaklık kontrolü
"ST11" parametresi "1" olarak ayarlandığında “Kademeli” kontrol etkinleştirilir.
Bu fonksiyon, beslenen hava sıcaklığını konfor değerleri içinde tutarak sistem talebini karşılar.
Bu, geri dönüş havası sıcaklığı değeri ile ayarlanmış ayar noktasından elde edilen sanal bir ayar noktasının
hesaplanmasıyla gerçekleşir.
Ayar noktasının düzeltilmesi, geri dönüş havası sıcaklığı değiştikçe dinamik olarak gerçekleşir.
Sıcaklığın Kademeli kontrolüyle ilgili parametreler tabloda gösterilmektedir.
Parametre değerleri gösterge niteliğindedir. Özel durumlarda farklı değerler ayarlanabilir.

Parametre
ST42
ST43
ST44
ST45

Değer
24.0
0.5
4.0
15.0

UM
°C
°C
°C
°C

Açıklama

Kademeli Kontrol - Ünitenin Ayar Noktası
Mekanik soğutma - Kademeli Kontrol - Mod değiştirme ofseti
Mekanik soğutma - Kademeli Kontrol - Aktivasyon farkı
Mekanik soğutma - Kademeli Kontrol - Minimum besleme ayar noktası

Aşağıda ayarlama fonksiyonunun grafiksel bir anlatımı bulunmaktadır.
Spd °C
ST42

ST45

ST43
AOC

ST44

Tra °C

ST42

Şek. 5 Soğutmada "Kademeli" ayarlama ile besleme ayar noktasının değişimi

Tabloda gösterilen parametrelerin yanı sıra, grafikteki kısaltmalar şunları ifade eder:
-- Spd = besleme havası ayar noktası;
-- Tra = geri dönüş havası sıcaklığı;
-- AOC = otomatik değiştirme işlemi.

Orijinal talimatlardan çeviri

Bildirimde bulunmaksızın tasarım değişikliği yapma hakkımız saklıdır.

Packaged Rooftop

UATYA
4P645203-1

22

5.3.2

Isıtmada termoregülasyon

Ünitenin ısıtma termoregülasyonu, ayar noktasında ayarlanan sıcaklık için referans probunu belirleyen "ST9"
parametresinde ("STH1" parametresi) ve regülasyon tipini belirleyen "ST11" parametresinde çalışır.
Oransal ayarlama ile kontrolör, referans probu tarafından okunan değer ayar noktasında ayarlanan değere göre
azaldıkça mevcut kaynakları etkinleştirir.
"Kademeli" ayarlama ile kontrolör, besleme havası sıcaklığını kontrol altında tutan kaynakları etkinleştirir.
PID ayarlama ile kontrolör, talep arttıkça mevcut kaynakları etkinleştirir. Kontrolör, PID'de ayarlanan parametreleri
kullanarak, referans probu tarafından okunan değeri ayar noktasında ayarlanan değere ve zaman içindeki değişimine
göre kontrol ederek hesaplar.
Oransal sıcaklık kontrolü
"ST11" parametresi "0" olarak ayarlandığında oransal kontrol etkinleştirilir.
Dahil olan parametreler tabloda gösterilmektedir.
Parametre değerleri gösterge niteliğindedir. Özel durumlarda farklı değerler ayarlanabilir.

Parametre
STH1
STH4
STH5
STH6

Değer
20.0
2.0
0.0
0.0

UM
°C
°C
°C
°C

Açıklama

Kış kullanımında mekanik ısıtma / yardımcı ısıtma - Sıcaklık ayar noktası
Mekanik ısıtma - Oransal - Aktivasyon farkı
Mekanik ısıtma - Oransal - Aktivasyon nötr bölgesi
Mekanik ısıtma - Oransal - Ofset

Aşağıda grafiksel bir anlatım mevcuttur.
%

100

0
STH4

STH6

STH5

SdR °C

STH1

Şek. 6 Kademeli ısıtma talebinin grafiksel anlatımı

Tabloda gösterilen parametrelerin yanı sıra, grafikteki kısaltmalar şunları ifade eder:
-- SdR = referans probu;
-- % = talebin yüzdelik değeri.

Bildirimde bulunmaksızın tasarım değişikliği yapma hakkımız saklıdır.
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Kademeli sıcaklık kontrolü
"ST11" parametresi "1" olarak ayarlandığında “Kademeli” kontrol etkinleştirilir.
Bu fonksiyon, beslenen hava sıcaklığını konfor değerleri içinde tutarak sistem talebini karşılar.
Bu, geri dönüş havası sıcaklığı değeri ile ayarlanmış ayar noktasından elde edilen sanal bir ayar noktasının
hesaplanmasıyla gerçekleşir.
Ayar noktasının düzeltilmesi, geri dönüş havası sıcaklığı değiştikçe dinamik olarak gerçekleşir.
Sıcaklığın Kademeli kontrolüyle ilgili parametreler tabloda gösterilmektedir.
Parametre değerleri gösterge niteliğindedir. Özel durumlarda farklı değerler ayarlanabilir.

Parametre

Değer

ST42
STH46
STH47
STH49

24.0
0.5
4.0
30.0

UM
°C
°C
°C
°C

Açıklama

Kademeli Kontrol - Ünitenin Ayar Noktası
Mekanik ısıtma - Kademeli Kontrol - Mod değiştirme ofseti
Mekanik ısıtma - Kademeli Kontrol - Aktivasyon farkı
Mekanik ısıtma - Kademeli Kontrol - Maksimum besleme ayar noktası

Aşağıda ayarlama fonksiyonunun grafiksel bir anlatımı bulunmaktadır.
Spd °C
STH49

ST42

STH47

STH46

Tra °C

Şek. 7 Isıtmada "Kademeli" ayarlama ile besleme ayar noktasının
ST42 değişimi

AOC

Tabloda gösterilen parametrelerin yanı sıra, grafikteki kısaltmalar şunları ifade eder:
-- Spd = besleme havası ayar noktası;
-- Tra = geri dönüş havası sıcaklığı;
-- AOC = otomatik değiştirme işlemi.
Geri dönüş havası sıcaklığı "ST42" - "STH46" parametrelerinde ayarlanan değerlerin farkından küçükse, besleme
havası ayar noktası değeri "ST42" parametresinin değerinden "STH49 parametresinin değerine kademeli olarak ve
"STH47” parametresinde ayarlanan fark dahilinde artar.

Orijinal talimatlardan çeviri
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5.3.3

Dış hava sıcaklığına göre ısıtmanın devre dışı bırakılması.

Dış hava sıcaklığı değeri, ünitenin ısıtma kaynaklarını devre dışı bırakmak için kullanılır. Yüksek ve düşük sıcaklıklarda
devre dışı bırakma gerçekleşir.
Dahil olan parametreler tabloda gösterilmektedir.
Parametre değerleri gösterge niteliğindedir. Özel durumlarda farklı değerler ayarlanabilir.

Parametre
STH14
STH15
STH123
STH124

Değer
-20.0
30.0
-30.0
50.0

UM
°C
°C
°C
°C

Açıklama

Mekanik ısıtma - Düşük dış hava sıcaklığı için devre dışı bırakma eşiği
Mekanik ısıtma - Yüksek dış hava sıcaklığı için devre dışı bırakma eşiği
Yardımcı ısıtma - Düşük dış hava sıcaklığı için devre dışı bırakma eşiği
Yardımcı ısıtma - Yüksek dış hava sıcaklığı için devre dışı bırakma eşiği

Soğutucu devresi ile elde edilen ısıtma şu durumlarda devre dışı bırakılır:
-- düşük dış hava sıcaklığı, “STH14” parametresinde ayarlanan değerin altına düşerse; yeniden etkinleştirme,
sıcaklık +1 °C artırılmış "STH14" parametresinde ayarlanan değerin üzerine çıktığında gerçekleşir;
-- yüksek dış hava sıcaklığı, “STH15” parametresinde ayarlanan değerin üzerine çıkarsa; yeniden etkinleştirme,
sıcaklık +1 °C azaltılmış "STH15" parametresinde ayarlanan değerin altına düştüğünde gerçekleşir;
Yardımcı ısıtma şu durumlarda devre dışı bırakılır:
-- "STH123" parametresinde ayarlanan değerin altına düşen düşük dış hava sıcaklığı.Yeniden etkinleştirme, sıcaklık
+1 °C artırılmış "STH123" parametresinde ayarlanan değerin üzerine çıktığında gerçekleşir;
-- yüksek dış hava sıcaklığı, “STH124” parametresinde ayarlanan değerin üzerine çıkarsa; yeniden etkinleştirme,
sıcaklık +1 °C azaltılmış "STH124" parametresinde ayarlanan değerin altına düştüğünde gerçekleşir;
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5.4

Nem kontrolü

Nem kontrol cihazları, referans prob tarafından ölçülen değere göre yönetilir. Ölçülen değer ile istenilen değer (ayar
noktası) karşılaştırılır ve farka göre en uygun cihazlar etkinleştirilir.
Oransal bant, klimanın ayar aralığını tanımlar ve hem nemlendirme hem de nem giderme için aynı değerleri varsayar.
Ölü bölge, ayar noktası etrafındaki cihazların engelleme aralığını tanımlar (kullanılması, düzenleme salınımlarını
önleme gerekliliğini karşılar).
Aşağıdaki şema, nemlendirme ve nem giderme cihazlarının davranışlarını göstermektedir.
%
100

0
HU4/HU9

HU5/HU10

HU5/HU10

HU4/HU9

SdR %-g/kg

HU1/HU6

Şek. 8 Nem kontrol cihazlarının grafiksel anlatımı

Dahil olan parametreler tabloda gösterilmektedir.

Parametre
HU1
HU4
HU5
HU6
HU9
HU10
HU11

Min

HU2
0.0
0.0
HU7
0.0
0.0
0

Maks
HU3
25.0
10.0
HU8
10.0
10.0
1

UM

%
%
%
g/kg
g/kg
g/kg
-

Açıklama

Bağıl nem ayar noktası
Bağıl nem ayarlama farkı
Bağıl nem ayarlama nötr bölgesi
Mutlak nem ayar noktası
Mutlak nem ayarlama farkı
Mutlak nem ayarlama nötr bölgesi
Nem değerinin kontrol tipi
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"HU11" parametresinde ayarlanan değere göre nem referans değeri:
-- 0 = bağıl;
-- 1 = mutlak.

5.4.1

Oransal ayarlama ile bağıl nem kontrolü

"HU11" parametresinin "0" olarak ayarlanması, nemin bağıl değere ayarlandığı anlamına gelir.
Bağıl nem yönetimi, kontrolörün hangi prob üzerinde ayar noktasının sürdürülmesinin sağlanması gerektiğini
belirleyen "HU14" parametresine ve ayarlama türünü belirleyen "HU12" parametresine göre gerçekleşir.
Dahil olan parametreler tabloda gösterilmektedir.
Parametre değerleri gösterge niteliğindedir. Özel durumlarda farklı değerler ayarlanabilir.

Parametre
HU4
HU5

Değer
5.0
0.5

UM
%
%

Açıklama

Bağıl nem ayarlama farkı
Bağıl nem ayarlama nötr bölgesi

Aşağıda grafiksel bir anlatım gösterilmektedir.
%
100

0
HU4

HU5

HU5

HU4

SdR %

HU1

Şek. 9 Bağıl nem kontrolü
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5.5

Havanın nemlendirilmesi

Kontrolör, üniteye entegre bir nemlendirici ile hava nemlendirmesini yönetebilir.
Kontrolör, kurulu nemlendiricinin yönetimi ile ilgili tüm parametrelerle fabrikada programlanmıştır.

5.5.1

Entegre edilen nemlendiricinin aksesuar fonksiyonları

Nemlendirici yönetimi, aşağıda açıklanan bazı aksesuar fonksiyonlarını içerir.

5.5.1.1
Suyun manuel olarak tahliye edilmesi
Manuel su tahliye fonksiyonu, nemlendirici silindirinin tamamen boşaltılmasını sağlar. Bu fonksiyon, Servis
düzeyi ile oturum açtıktan sonra web sayfasından etkinleştirilebilir. Nemlendirici buhar oluşturuyorsa, fonksiyon
etkinleştirildiğinde üretim anında durdurulur.
5.5.1.2
Ön yıkama
Ön yıkama fonksiyonu, su hatlarının ve nemlendirici silindirinin temizlenmesini sağlar. Borularda ve silindirde
bulunan kirliliği gidermek için silindir 3 kez doldurulur ve boşaltılır; Özellikle hidrolik bağlantıları yaptıktan veya silindiri
değiştirdikten sonra fonksiyonun etkinleştirilmesi tavsiye edilir. Bu fonksiyon, Servis düzeyi ile oturum açtıktan sonra
web sayfasından etkinleştirilebilir. Nemlendirici buhar oluşturuyorsa, fonksiyon etkinleştirildiğinde üretim anında
durdurulur.
5.5.1.3
Devre dışı kalması nedeniyle tahliye
Nemlendirici silindirindeki suyun hareketsizliği ve bunun sonucunda yosun veya bakterilerin (örn. lejyonella) çoğalma
olasılığını önlemek için, silindir art arda 72 saatten fazla buhar oluşturmadan su ile yüklü kalırsa, devre dışı kalması
nedeniyle tahliye işlemi etkinleştirilir: silindir boşaltılır ve buhar oluşumu için yeni bir talep gelene kadar boş kalır.
Fonksiyon her zaman etkindir ve devre dışı kalma aralığı sabittir.

5.6

Havanın neminin giderilmesi

Doğal olarak gerçekleşen soğutma aşamasında hava neminin giderilmesi gerekir.
Eşzamanlı olarak soğutma ve nem giderme talebi olması durumunda kontrolör, iki talepten daha büyük olanına göre
kompresörleri etkinleştirir.
Nemli olana ulaşılamaması durumunda sıcaklık ayar noktasına ulaşılabilir. Bu durumda kontrolör, sıcaklığı ayar
noktasının altına getirerek daha fazla soğutmaya zorlar.
Kontrolör, ortamdaki hava sıcaklığı değerinin aşırı derecede düşmesini önlemek amacıyla havayı yeniden ısıtmak
için ünitede bulunan ısıtma cihazlarını kullanır.
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5.7

Güç kaynağı kontrolü

Üniteler, faz sırasının yanlış bağlanması durumunda veya öngörülen sınırlar dışındaki voltaj değişikliklerinin çalışması
sırasında korumalarla donatılabilir.
Korumalar, elektrik kontakları vasıtasıyla kontrolörün dijital bir girişinde alarmı sinyalize eden rölelerle gerçekleşir
(ilgili dijital giriş, elektrik şemasında gösterilmiştir).
Ünitede doğru faz sırasını kontrol etmek için bir röle veya güç kaynağı voltajını kontrol etmek için bir röle veya her iki
fonksiyonu da yöneten bir röle takılabilir.

5.7.1

Faz sırası

5.7.2

Minimum - Maksimum voltaj

5.7.3

Fast Restart

Faz sırasının üniteye yanlış bağlantısının yönetimi, özel bir röle ile gerçekleştirilir. Faz sırasının yanlış bağlanması
durumunda röle, bir elektrik kontağı açarak kontrolör ekranında "AL55" alarmının görünmesine neden olur.
Faz sırasının yanlış bağlanması, yalnızca ünite kurulduğunda veya güç kaynağı hattında müdahaleler olması
durumunda meydana gelebilir.
Doğru bağlantı yapmak için ünitenin güç kaynağından ayrılması gerekir. Bir sonraki güç beslemesinde alarm kaybolur.

Kontrolör, ünite güç kaynağı voltajındaki değişimin beklenen değerlerden aşırı derecede sapması durumunda
oluşabilecek durumları yönetebilir.

Kontrolörü elektrikle çalıştıran bir "ultracap" mevcudiyetiyle "Fast Restart" fonksiyonunun etkinleştirilmesi, ünite
kompresörlerinin yeniden başlatılmasındaki gecikmenin maksimum derecede azaltılmasını sağlar.
Kontrolör, "black out” olarak kapandığında minimum "OFF" süresini saymaya başladığı için mümkündür.
Kontrolör, bir dijital giriş aracılığıyla ana güç kaynağı ile ilgili sorunları algılar ve bunları alarm olarak yönetir.
Kontrolör, kompresörlerin bütünlüğünü korumak için iki ardışık başlatma arasındaki gecikme vasıtasıyla saat başına
maksimum başlatma sayısını yönetir.
"Black out" meydana geldikten sonra hızlı yeniden başlatma, termoregülasyon talebine bağlıdır. Bir soğutma veya
nem giderme talebinin mevcut olmasıyla, minimum kapanma süresi ve aynı kompresörün iki aktivasyonu arasındaki
süre kısaltılır.
Bununla birlikte, "Fast Restart" fonksiyonu, her durumda saat ve günlük hızlı başlatma sayısını sınırlandırarak
kompresörlerin bütünlüğünü etkilemez.
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5.8

Damperlerin yönetimi

Ortamdaki hava değişiminin yanı sıra kontrolör, sistemin konforunu ve ekonomisini iyileştirmekle ilgili diğer
fonksiyonları da yönetebilir.
Yönetilebilen fonksiyonlar, ünitede bulunan damperlerin sayısına bağlıdır:
-- sadece hava değişimi için 2 damperli ünite;
-- serbest soğutma / serbest ısıtma mevcut olduğunda 3 damperli ünite;
-- serbest soğutmaya / serbest ısıtmaya ek olarak bir ısı geri kazanım aracı mevcut olduğunda 4 damperli ünite.
Yönetilebilen fonksiyonlar, ünitede bulunan damperlerin sayısına bağlıdır:
-- sadece serbest soğutma / serbest ısıtma ile temiz hava için 2 damperli ünite;
-- temiz havalı, emişli, serbest soğutmalı / serbest ısıtmalı, 3 damperli ünite;
-- taze havalı, emişli ve serbest soğutmaya / serbest ısıtmaya entegre ısı geri kazanım araçlı, 4 damperli ünite.
Damperlerin ayarı doğrusal veya orantılı olarak yapılabilir.
2 damperli ünite
2 damperli ünitelerde bir adet temiz dış hava ve bir adet devirdaim havası için damper mevcuttur.
Normalde fonksiyonları tamamlayıcı niteliktedir: dış hava damperinin açılma yüzdesi, devirdaim havasının
kapatılmasına eşittir.
3 damperli ünite
3 damperli ünitelerde bir adet temiz dış hava,bir adet tahliye havası ve bir adet de devirdaim havası için damper
mevcuttur.
Normalde, dış hava damperinin açılması, tahliye havası damperi ile aynı iken, devirdaim havası damperi diğer ikisini
tamamlayıcı niteliktedir: dış hava damperinin açılma yüzdesi ile tahliye yüzdesi, devirdaim havasının kapatılma
yüzdesi ile eşittir.
4 damperli ünite
4 damperli ünitelerde 3 damperli ünitelerde bulunan damperlere ek olarak dördüncüsü bulunmaktadır. Dördüncü
damper, dış hava için başka bir damperdir.
Dördüncü damper, geri kazanım işlemi çalışırken dış havanın ısı geri kazanım aracından geçişini sağlar ve serbest
soğutma işlemi sırasında kapatılır.
Aslında, ısı geri kazanım aracı hava akışının %100'ü için boyutlandırılmamışsa, ünitede beşinci bir damper de vardır.
Bu, serbest soğutma işlemi sırasında geri kazanım eşanjörünü baypas etmek için kullanılan ek bir tahliye damperidir.
Dahil olan parametreler tabloda gösterilmektedir.

Parametre

Min

Maks

UM

DA43

0.0

50.0

°C

DA44

-20.0

16.0

°C

DA45
DA52
DA54

0
0
0

100
3
999

%
min

Açıklama

Dış hava - Dış hava sıcaklığı için açıklığın azalması - Yaz sıcaklığı
eşiği
Dış hava - Dış hava sıcaklığı için açıklığın azalması - Kış sıcaklığı
eşiği
Dış hava - Dış hava sıcaklığı için açıklığın azalması - Min. açıklık
Dış hava - Uygulamaya koyma - Konfigürasyon
Dış hava - Uygulamaya koyma - Yıkama süresi
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5.8.1

Damperlerin kontrolü

Kontrolörün damperleri kontrol etmesinin iki yöntemi vardır: “standart” ve “uyarlanabilir".
Damperlerin sabit bir pozisyonda kalması gerekirse (örneğin; doğru temiz hava akışı için), damper sinyalinin istenen
hava yüzdesi değerinin sağlanmadığı damperler için sistem koşulları olabilir.
5.8.1.1
“Standart” kontrol
"Standart" kontrol, gerçek temiz hava yüzdesine bakılmaksızın damperlerin konumlarını korumalarını gerektirir.
5.8.1.2
“Uyarlanabilir” kontrol
"Uyarlanabilir" kontrol, gerekli temiz hava yüzdesine göre damperlerin açılmasını düzeltir. Kontrolün aktif olması için
karıştırılan hava probunun bulunması gereklidir.
Kontrolör, geri dönüş havasının sıcaklık değerleri, dış hava ve damperlerin ilgili açılma yüzdeleri aracılığıyla karışım
havasının teorik değerini hesaplar.
Kontrolör, karıştırılan havanın hesaplanan değeri ile ölçülen değeri karşılaştırır ve bir PID aracılığıyla damper sinyali
halka olana kadar aradaki farkı düzeltir.

5.8.2

Damperlerin yönetimi

Kontrolör, damperlerin ayarlanmasını doğrusal veya orantılı bir şekilde yönetebilir.
"Doğrusal" yönetim, damperlerin istenen açılma yüzdesine eşit bir eğim açısıyla açılmasına izin verir.
"Orantılı" yönetim, mevcut maksimum açıklık ile karşılaştırıldığında gerekli olan açıklık yüzdesine eşit olan hava
geçişi için damperlerin bir açıklık oluşturmasına izin verir.
Damperli tüm üniteler varsayılan olarak "orantılı" tip yönetimi ile ayarlanır.

5.8.3

Ünitenin çalıştırılması

5.8.4

Yıkama

Ünite çalıştırıldığında, damperlerin özel olarak ayarlanmasını gerektiren yönetim öngörülebilir.
Ünite çalıştırıldığında "yıkama" ve "devirdaim" sağlanmazsa, mevcut damperlerin sayısına bakılmaksızın kontrolör,
açıklıklarını hava değişimi için ayarlanan yüzdeye göre ayarlar.

Yıkama, ortam havasının değiştirilmesidir ve alınan tüm havanın tahliye edilmesi ve tüm dış havanın ortama
gönderilmesi ile elde edilir.
Ünite çalıştırıldığında yıkama planlanıyorsa, "DA52" parametresi "1" olarak ayarlanmalıdır.
Yıkama işlemi devam ederken kontrolör, "DA54" parametresinde ayarlanan süre boyunca tahliye havasını ve dış
hava damperlerini maksimum açıklıkta ve devirdaim hava damperini karşılık gelen kapanma konumunda tutacaktır.
"DA53" parametresi "0" olarak ayarlanan değer, yıkamanın havadaki termoregülasyon müdahalesi olmadan
gerçekleştiğini belirtir. "DA53" parametresinin değeri "1" olarak ayarlandığında, termoregülasyon yıkama sırasında
aktif olacaktır.
Yıkama işlemi termoregülasyon aktifken yapılırsa, damperlerin konumu kompresörlerin çalışmasından kaynaklanan
koşullar tarafından belirlenebilir.
Yıkama işlemi devam ederken, "DA54" parametresinde ayarlanan sürenin manuel olarak durdurulmasını sağlayan
tuş ana ekranda yanıp söner.
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5.8.5

Devirdaim

Sistemi başlatırken veya yıkamadan sonra havanın tam bir devirdaimi, ayarlanan sıcaklık ve nem ayar noktalarına
daha hızlı ulaşmanızı sağlar.
Ünite çalıştırıldığında sadece hava devirdaimi planlanıyorsa, "DA52" parametresi "2" olarak ayarlanmalıdır.
“DA52” parametresi "3" olarak ayarlandığında, devirdaimden önce bir yıkama işlemi yürütülecektir.
Devirdaim işlemi devam ederken kontrolör, "DA55" parametresinde ayarlanan süre boyunca tahliye ve dış hava
damperlerini kapalı ve devirdaim hava damperini açık tutacaktır.
"DA53" parametresi "0" olarak ayarlanan değer, yıkamanın havadaki termoregülasyon müdahalesi olmadan
gerçekleştiğini belirtir. "DA53" parametresinin değeri "1" olarak ayarlandığında, termoregülasyon yıkama sırasında
aktif olacaktır.
Devirdaim işlemi devam ederken, "DA55" parametresinde ayarlanan sürenin manuel olarak durdurulmasını sağlayan
tuş ana ekranda yanıp söner.
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5.9

Yardımcı ısıtma

Soğutucu devre aracılığıyla elde edilen ısıtmaya ek olarak kontrolör, bir kazan veya bir brülör için olası onaya sahip
bir sıcak su bobini, elektrik dirençleri ile donatılmış olabilen diğer ısı kaynaklarını yönetebilir.
Kontrolörde bulunan mantık, ünitenin konfigürasyonuna göre fabrikada ayarlanır.
Isıtmanın etkinleştirilmesi ve fonksiyon mantığı özelleştirilebilir.
İlgili parametreler tabloda gösterilmektedir.

Parametre

Min

Maks

UM

STH136

-30.0

10.0

°C

STH137

0

100

%

STH138
STH139
STH140

0
0
0

100
100
999

%
%
s

STH55
STH56
STH57
STH58
STH59
STH60
STH84
STH85
STH91
STH93
STH94

0
0
0
10.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0

3
1
1
35.0
25.0
25.0
100.0
100.0
1
25.0
25.0

°C
°C
°C
%
%
°C
°C

Açıklama

Yardımcı ısıtma - Konfigürasyon
Yardımcı ısıtma - Yaz fonk. - Ayarlama eşiği
Yardımcı ısıtma - Yaz fonk. - Sıcaklık kontrolü tipi
Yardımcı ısıtma - Yaz fonk. - Ayar noktası
Yardımcı ısıtma - Yaz fonk. - Oransal - Sıcaklık ofseti
Yardımcı ısıtma - Yaz fonk. - Oransal - Aktivasyon farkı
Yardımcı ısıtma - Yaz fonk. - PID - Minimum çıkış
Yardımcı ısıtma - Yaz fonk. - PID - Maksimum çıkış
Yardımcı ısıtma - Kış fonk. - Sıcaklık kontrolü tipi
Yardımcı ısıtma - Kış fonk. - Oransal - Sıcaklık ofseti
Yardımcı ısıtma - Kış fonk. - Oransal - Aktivasyon farkı
Yardımcı ısıtma - Antifriz fonksiyonu - Aktivasyon için dış hava
sıcaklığı eşiği
Yardımcı ısıtma - Antifriz fonksiyonu - Aktif fonksiyon ile yüzdelik
talebi
Yardımcı ısıtma - Sıcak su valfi - Minimum açıklık
Yardımcı ısıtma - Sıcak su valfi - Maksimum açıklık
Yardımcı ısıtma - Pompa onayında gecikme
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5.9.1

Yönetilen cihazlar

5.9.2

Son ısıtma

Kontrolör, kurulu cihazları aşağıdaki gibi yönetir:
-- elektrik dirençleri bir veya iki güç kademesine bölünür;
-- bir valfin açılmasını ayarlamak için analog sinyale sahip bir sıcak su bobini ve "STH140" parametresinde ayarlanan
gecikme ile etkinleştirilen bir pompayı kontrol etmek için dijital bir onay. Bu yönetim ile antifriz fonksiyonu sağlanır;
-- bir analog sinyal ile kontrol edilen bir kazan ve analog talep mevcut olduğu anda etkinleştirilen dijital bir onay. Bu
yönetimle, kazan alarmlarını kontrolöre bildirmek için dijital bir giriş bulunur ve antifriz fonksiyonu sağlanır;
-- bir analog sinyal ile kontrol edilen bir brülör ve analog talep mevcut olduğu anda etkinleştirilen dijital bir onay. Bu
yönetimle, brülör alarmlarını kontrolöre bildirmek için dijital bir giriş bulunur.
"STH55" parametresi aracılığıyla yardımcı ısıtma aşağıdakiler için etkinleştirilebilir:
-- nem giderme aşamasında son ısıtma olarak sadece yaz işletimi;
-- soğutucu devresi döngüsünün tersine çevrilmesini gerçekleştirmemesi durumunda tek kaynak olarak veya
soğutucu devresi ile yapılan ısıtmaya ek olarak sadece kış çalışması;
-- hem yaz hem de kış çalışmalarında.
Antifriz fonksiyonu
Sıcak su bobininin yönetimi ve kazan ile sağlanan antifriz fonksiyonu, dış hava sıcaklığının negatif değerlere
yaklaşması durumunda ısıtma talebi olmazsa ünite çalışırken devreye alınır.
Sıcak su bobininin yönetimi ve kazan ile sağlanan antifriz fonksiyonu, dış hava sıcaklığının "STH136” parametresinde
ayarlanan değerden düşük olması durumunda ısıtma talebi olmazsa ünite çalışırken devreye alınır.
Sıcak su bobininin olması durumunda ve antifriz fonksiyonu etkinleştirildiğinde kontrolör, "STH137" parametresinde
ayarlanan değeri kontrol eden valfi açar ve sirkülasyon pompasını etkinleştirir.
Sirkülasyon pompası, valfin açılması üzerine "STH140" parametresinde ayarlanan gecikmeden sonra etkinleştirilir.
Bir kazan olması durumunda ve antifriz fonksiyonu etkinleştirildiğinde kontrolör, "STH137" parametresinde ayarlanan
talebi ve aktivasyon onayını kazana gönderir.
Dış hava sıcaklığı "STH136" parametresinde ayarlanan değeri 1 °C aştığında antifriz fonksiyonu devre dışı bırakılır.

"STH55" parametresinin değeri "1" ise yardımcı ısıtma, nem giderme sırasında son ısıtma olarak yalnızca yaz
çalışması için yapılandırılır. Ayarlama tipi, "STH57" parametresinde ayarlanan değere göre orantılı veya PID olabilir.
"STH56" parametresinin değeri, "STH58" parametresinde ayarlanan ayar noktası ile oluşan referans probunu
tanımlar.
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5.9.3

Zaman çizelgeli aktivasyon

Ünite, zaman çizelgesi vasıtasıyla otomatik olarak yönetilebilir. Yönetim; durdurmaya, ayar noktalarının değişmesine
ve fonksiyon değişikliğine izin verir.
İlgili parametreler tabloda gösterilmektedir.

Parametre
ES1
ES2
ES3
ES4
ES5
ES6
ES7
ES8
ES9
ES10
ES11
ES12
ES13
ES14
ES16
ES18
ES19
ES20
ES21
ES22
ES23
ES24
ES26
ES27
ES31
ES32
ES33
ES34
ES35
ES36
ES37

Min

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-25.0
-25.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Maks
144
144
144
144
144
144
15
15
15
15
15
15
15
25.0
25.0
15
15
15
15
15
15
15
144
144
15
15
15
15
15
15
15

UM
h
h
h
h
h
h
°C
°C
h
h
-

Açıklama

Zaman çizelgesi 1 - Başlangıç
Zaman çizelgesi 1 - Bitiş
Zaman çizelgesi 2 - Başlangıç
Zaman çizelgesi 2 - Bitiş
Zaman çizelgesi 3 - Başlangıç
Zaman çizelgesi 3 - Bitiş
Ayar noktasının değişimi - Pazartesi
Ayar noktasının değişimi - Salı
Ayar noktasının değişimi - Çarşamba
Ayar noktasının değişimi - Perşembe
Ayar noktasının değişimi - Cuma
Ayar noktasının değişimi - Cumartesi
Ayar noktasının değişimi - Pazar
Ayar noktasının değişimi - Mekanik soğutma - Ofset
Ayar noktasının değişimi - Mekanik ısıtma - Ofset
Ünitenin kapatılması - Pazartesi
Ünitenin kapatılması - Salı
Ünitenin kapatılması - Çarşamba
Ünitenin kapatılması - Perşembe
Ünitenin kapatılması - Cuma
Ünitenin kapatılması - Cumartesi
Ünitenin kapatılması - Pazar
Zaman çizelgesi 4 - Başlangıç
Zaman çizelgesi 4 - Bitiş
Isıtma yöntemi aktivasyonu - Pazartesi
Isıtma yöntemi aktivasyonu - Salı
Isıtma yöntemi aktivasyonu - Çarşamba
Isıtma yöntemi aktivasyonu - Perşembe
Isıtma yöntemi aktivasyonu - Cuma
Isıtma yöntemi aktivasyonu - Cumartesi
Isıtma yöntemi aktivasyonu - Pazar

Başlangıç ve bitiş parametre çiftleri aracılığıyla 4 zaman çizelgesine kadar ayarlamak mümkündür.
Haftanın her günü ayar noktasını değiştirmek, üniteyi kapatmak ve fonksiyon tipini değiştirmek için ayarlanan
çizelgenin bir kombinasyonunu birleştirmek mümkündür.
Beklenen çizelge dahilinde ayar noktasının değişimi, aktif fonksiyon değerine göre bir "ofset" uygulamasıyla
gerçekleşir.
Aktif fonksiyon değeri, parametre tarafından ayarlanan değer ve herhangi bir harici kompanzasyon tarafından verilir.
“Ofset” değeri pozitif veya negatif olabilir. İlk durumda toplanacak, ikincisinde fonksiyonun ayar noktasından
çıkartılacaktır.
Soğutma ve ısıtma fonksiyonu için bir "ofset" değeri ayarlanabilir.
Yardımcı ısıtma yönetiliyorsa, soğutma zaman çizelgesinin etkinleştirilmesiyle ısıtma sırasında
"STH58" parametresinde ayarlanan ayar noktasını koruyacak ve "ofset" değeri ile değişecektir.
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5.1

Giriş

Kontrolör, üniteyi oluşturan bileşenleri güvenli bir şekilde yönetmek ve hizmet sürekliliğini sağlamak amacıyla koşullar
değiştikçe fonksiyonu ayarlamak üzere programlanmıştır.
Bu yönetimin bir parçası olarak tehlikeli koşullar yaklaşımında kontrolör, ünite fonksiyonunu kısmen veya tamamen
sınırlandırarak müdahale eder.
Bu simgeye dokunulması, alarmlar menüsüne erişim sağlar. Simge kırmızı ise, en az bir alarm etkindir; gri
ise aktif alarm yoktur.
Bir sonraki bölüm, alarm menüsünde görünebilecek çeşitli koşullar için ilgili açıklamalara sahip kodları gösterir.
Ünite hem çalışırken hem de kapandığında sinyalleri fark etmeniz durumunda, mesajın kodunu ve açıklamasını
sağlayarak yardım servisini derhal bilgilendirmeniz ve talimatlarını takip etmeniz gerekir.
Yardım hizmetine danışmadan önce inisiyatif almaktan kaçının.

5.2

Alarm tablosu

Aşağıda açıklamalarıyla birlikte alarm kodlarının listesi bulunmaktadır.

Kod
AL1

Açıklama

Kod

Açıklama

AL30

Yüksek besleme havası sıcaklığı alarmı

AL31
AL32

Düşük besleme havası sıcaklığı alarmı
Aktif besleme havası sıcaklığı sınırı
Besleme havalandırması - Termal koruma
alarmı
Geri dönüş havalandırması - Termal koruma
alarmı
Devre 1 - Kompresör 1 - İnverter engellendi
c.pCOe 1 - İletişim hatası alarmı
c.pCOe 2 - İletişim hatası alarmı
c.pCOe 3 - İletişim hatası alarmı
Hatalı faz sırası alarmı
Devre 1 - Kompresör 1 - Yüksek tahliye
sıcaklığı alarmı
Devre 2 - Kompresör 1 - Yüksek tahliye
sıcaklığı alarmı
Devre 1 - Kompresör 2 - Yüksek tahliye
sıcaklığı alarmı
Devre 2 - Kompresör 2 - Yüksek tahliye
sıcaklığı alarmı
Prob hatası alarmı - Devre 1- Kompresör 1 Tahliye sıcaklığı
Prob hatası alarmı - Devre 2- Kompresör 1 Tahliye sıcaklığı
Devre 1 - Kompresör 1 - Zarf dışında
Direnç 1 - Termal koruma alarmı
Direnç 2 - Termal koruma alarmı
Kazan - Genel hata
Brülör - Genel hata

AL6
AL7

Dahili bellek hatası alarmı
Diferansiyel basınç transmitterinden hava akış
alarmı
Devre 1 - Yüksek basınç anahtarı alarmı
Devre 2 - Yüksek basınç anahtarı alarmı

AL10

Devre 1 - Yüksek transmitter basıncı alarmı

AL35

AL11

Devre 2 - Yüksek transmitter basıncı alarmı

AL36

AL12
AL13
AL14
AL17
AL18

Yüksek geri dönüş havası nemi alarmı
Düşük geri dönüş havası nemi alarmı
Kirli filtre alarmı
BMS - İletişim hatası alarmı
Devre 1 - Kompresör 1 - Termal koruma alarmı

AL51
AL52
AL53
AL54
AL55

AL19

Devre 1 - Kompresör 2 - Termal koruma alarmı AL57

AL20

Devre 2 - Kompresör 1 - Termal koruma alarmı AL58

AL21

Devre 2 - Kompresör 2 - Termal koruma alarmı AL59

AL26

Aktif geri dönüş havası sıcaklığı sınırı

AL60

AL27

Düşük dış hava sıcaklığı alarmı

AL61

AL28

Yüksek geri dönüş havası sıcaklığı alarmı

AL62

AL203
AL204
AL209
AL210
AL211

Devre 1 - Düşük buharlaşma basıncı
Devre 2 - Düşük buharlaşma basıncı
Harici alarm
EEPROM hatası alarmı
Dahili zaman hatası alarmı

AL247
AL250
AL251
AL258
AL259

AL5

AL29

Düşük geri dönüş havası sıcaklığı alarmı
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Kod

Açıklama

AL74

Prob hatası alarmı - Devre 1- Kompresör 2 Tahliye sıcaklığı
Prob hatası alarmı - Devre 2- Kompresör 2 Tahliye sıcaklığı
Prob hatası alarmı - Yüksek geri dönüş havası
sıcaklığı
Prob hatası alarmı - Besleme havası sıcaklığı
Prob hatası alarmı - Besleme havası bağıl
nemi
Transmitter hatası alarmı - Geri dönüş havası
diferansiyel basıncı
Transmitter hatası alarmı - Geri dönüş kanalı
statik basıncı / Koridor diferansiyel basıncı
Prob hatası alarmı - CO2 hava kalitesi

AL75

Prob hatası alarmı - VOC hava kalitesi

AL63
AL64
AL65
AL70
AL71
AL72
AL73

Kod

Açıklama

AL135

Besleme havalandırması - Bakım alarmı

AL136

Devre 1 - Düşük basınç anahtarı alarmı

AL137

Devre 2 - Düşük basınç anahtarı alarmı

AL147

Ünite acil durumda
Soğutucu akışkan sızıntısı sensörü - Arıza
alarmı
Soğutucu akışkan sızıntısı sensörü - Bakım
süresi sona eriyor
Soğutucu akışkan sızıntısı sensörü - Bakım
alarmı
Soğutucu akışkan sızıntısı alarmı
Kondenser tahliyesi pompası - Termal koruma
alarmı

AL151
AL152
AL153
AL154
AL155

AL102

Prob hatası alarmı - Geri dönüş havası bağıl
nemi
Prob hatası alarmı - Dış hava bağıl nemi
Prob hatası alarmı - Dış hava sıcaklığı
Prob hatası alarmı - Karıştırılan hava sıcaklığı
Prob hatası alarmı - Sıcaklık
Transmitter hatası alarmı - Devre 1 - Yoğuşma
basıncı
Transmitter hatası alarmı - Devre 2 - Yoğuşma
basıncı
Transmitter hatası alarmı - Devre 1 Buharlaşma basıncı
Transmitter hatası alarmı - Devre 2 Buharlaşma basıncı
Prob hatası alarmı - Devre 1 - Emme sıcaklığı

AL103

Prob hatası alarmı - Devre 2 - Emme sıcaklığı AL183

AL78
AL79
AL80
AL91
AL92
AL94
AL95
AL98
AL99

AL106
AL107

Transmitter hatası alarmı - Besleme havası
diferansiyel basıncı
Transmitter hatası alarmı - Besleme kanalı
statik basıncı / Koridor diferansiyel basıncı

AL159

Alev / Duman alarmı

AL160
AL161
AL162
AL163

Valf sürücüsü 1 - İletişim hatası alarmı
Valf sürücüsü 2 - İletişim hatası alarmı
CPY Nemlendirici - Genel alarm
CPY Nemlendirici - Genel sinyal

AL164

CPY Nemlendirici - İletişim hatası alarmı

AL165

Soğutucu akışkan sızıntısı sensörü - İletişim
hatası alarmı

AL166

İnverter 1 - İletişim hatası alarmı

AL170

Devre 1 - Düşük aşırı ısınma alarmı

AL171

Devre 2 - Düşük aşırı ısınma alarmı
Isıtma ayar noktasından daha düşük soğutma
ayar noktası
Devre 1 - Buz çözme işlemi maksimum sürede
tamamlandı
Devre 2 - Buz çözme işlemi maksimum sürede
tamamlandı
1 saat içinde maksimum hızlı yeniden
başlatma sayısına ulaşıldı
24 saat içinde maksimum hızlı yeniden
başlatma sayısına ulaşıldı
Devre 1 - Düşük basıncın bölümlere ayrılması
Devre 2 - Düşük basıncın bölümlere ayrılması
Devre 1 - Yüksek basıncın bölümlere ayrılması
Devre 2 - Yüksek basıncın bölümlere ayrılması
Dahili belleğe erişim hatası alarmı
Devre 1 - Kompresör 1 - Zarf dışında
Direnç 1 - Termal koruma alarmı
Direnç 2 - Termal koruma alarmı
Kazan - Genel hata
Brülör - Genel hata

AL184
AL185

AL114

Devre 1 - Düşük basınç farkı

AL191

AL115

Devre 2 - Düşük basınç farkı

AL192

AL127
AL128
AL131
AL132
AL201
AL203
AL204
AL209
AL210
AL211

Devre 1 - Kompresör 1 - Bakım alarmı
Devre 1 - Kompresör 2 - Bakım alarmı
Devre 2 - Kompresör 1 - Bakım alarmı
Devre 2 - Kompresör 2 - Bakım alarmı
Min / Maks voltaj
Devre 1 - Düşük buharlaşma basıncı
Devre 2 - Düşük buharlaşma basıncı
Harici alarm
EEPROM hatası alarmı
Dahili zaman hatası alarmı

AL193
AL194
AL197
AL198
AL212
AL247
AL250
AL251
AL258
AL259
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