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Tento návod na obsluhu je určený pro koncového uživatele jednotky a obsahuje krátký popis veškerých volně 
dostupných funkcí pro ovládání jednotky. 

Uživatelské rozhraní tvoří LCD displej se 4 řádky, 20 sloupci a automatickým podsvícením; displej má 6 funkčních 
kláves, které se používají na ovládání softwarové nabídky a na nastavení parametrů. 

Klíčové funkce jsou popsané zde: 

1 UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ 

Tato klávesa (šipka nahoru)   umožňuje posouvat obrazovku a zvýšením upravit hodnotu každého 
pole obrazovky.

Tato klávesa (šipka dolů)   , umožňuje posouvat obrazovku a snížením upravit hodnoty každého pole 
obrazovky. 

Tato klávesa (Enter)    , potvrzuje výběr pro přístup k nabídkám a uloží upravený parametr.  

Tato klávesa (alarm) možňuje zobrazit aktivní alarmy a vynulovat je.  

Tato klávesa (prg)    umožňuje zadat softwarovou nabídku. 

Tato klávesa (esc)    umožňuje opustit aktuální obrazovku a jít zpět na předešlou nabídku. 
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2 NÁVOD K OBSLUZE 

2.1 Softwarová nabídka 

Návod na obsluhu popisuje hlavní ovládací funkce.

Software je uspořádán do nabídek s rozvětvenou strukturou, umožňujících přístup k různým informacím 
a nastavením, s rozdílnými úrovněmi přístupu: volný, částečně chráněný heslem nebo úplně chráněný heslem. 
Stisknutím klávesy    z jakékoliv obrazovky se zobrazí nabídka: 

Šipkami       je možné procházet nabídku; zvolená možnost je zvýrazněná a označená šipkou vlevo. 

Pro vstoupení do vybraného menu stiskněte tlačítko „enter“    
Toto je struktura obrazovky se všemi pod nabídkami
Ty, které jsou podtržené jsou nabídky s volným přístupem;
ty, které jsou napsané kurzivou jsou nabídky částečně chráněné heslem; 
ty, které jsou tučným písmem jsou nabídky úplně chráněné heslem;
Přístup k částem chráněným heslem je vyhrazen pro servisní techniky. 
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2.2 Hlavní obrazovka a nabídka 
Když je jednotka zapnutá, na displeji se zobrazí hlavní obrazovka, ktérá v prvním řádku vlevo zobrazí nastavenou 
prostorovou teplotu a vpravo místní adresu jednotky, většími čísly skutečnou prostorovou teplotu a v posledním 
řádku vlevo stav jednotky a vpravo aktuální čas.  

     pro zobrazení pracovního režimu jednotky, aktivaci časového pásma, aktivaci odvlhčování (není dostupná), 
aktivace kompenzace nastavení (kde je k dispozici).

     pro zobrazení, zda je jednotka v režimu rozmrazování, v režimu volného chlazení či v režimu volného topení.

     pro zobrazení aktivních kompresorů jednotky.

     pro zobrazení, zda je aktivovaná funkce alarmu proti vysokému tlaku v letním režimu, nebo zda je aktivní 
tepelný limit a zda je aktivovaná funkce proti zamrznutí.

     pro zobrazení pracovního režimu (manuální nebo automatický) ventilátorů.

     pro zobrazení, zda je aktivní vyhřívání sběrače kondenzátu.

     pro zobrazení, zda je aktivní funkce čištění (vnucené volné chlazení při spuštění jednotky).
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        vyberte z nabídky „Zapnout/Vypnout jednotku   „Enter“   „Enter“ pro ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ jednotky.

    pro zobrazení, zda je funkce upozornění proti nízkému tlaku v zimním režimu aktivní pro okruhy 1 a 2.

        vyberte nabídku „požadovaná hodnota“    „Enter“
Z obrazovky S0 je možné nastavit požadovanou prostorovou teplotu v letním režimu (chlazení): stisknutím tlačítka 
„enter“    , nastavte požadovanou teplotu šipkami a stiskněte    znovu pro potvrzení nové hodnoty. 
Pokud jsou časová pásma aktivní, požadovanou teplotu není možné změnit z této obrazovky, ale pouze ze 
specifické obrazovky v nabídce „Hodiny“. 

    z obrazovky S1 je možné nastavit požadovanou hodnotu prostorové teploty v zimním režimu (vytápění): 
stiskněte tlačítko    , nastavte požadovanou teplotu a stiskněte    znovu pro potvrzení nové hodnoty.
Pokud jsou časová pásma aktivní, požadovanou teplotu není možné změnit z této obrazovky, ale pouze ze 
specifické obrazovky v nabídce Hodiny.

    z obrazovky S5 je možné nastavit průtok vzduchu: stiskněte tlačítko    , nastavte požadovanou hodnotu 
šipkami a stiskněte    znovu pro potvrzení nové hodnoty. 
Na další obrazovce S6 můžete vidět skutečný průtok vzduchu. 

Pokud jsou aktivní časová pásma, jednotka se spustí pouze tehdy, je-li naprogramovaná jako ZAPNUTÁ v daném 
časovém pásmu.
Pokud je možné ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ jednotky z nadřazeného systému, je pro účinné spuštění jednotky nutný 
souhlas! 
Pokud je možné ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ jednotky z digitálního vstupu, ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ digitálního vstupu musí být 
pro účinné spuštění jednotky zavřené. 
Pokud některý z těchto spouštěcích systémů neudělí souhlas, jednotka se nespustí. 

2.3 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ jednotky z klávesnice 

2.4 Nastavení požadované teploty vzduchu 
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    na obrazovce S7, která se zobrazí pouze u jednotky se zpětnými ventilátory je možné nastavit zpětný průtok 
vzduchu: stiskněte    klávesu, nastavte požadovanou hodnotu šipkami a stlačte    znovu pro potvrzení nové 
hodnoty. Na další obrazovce S8 můžete vidět skutečný průtok vzduchu. 

    pro aktivaci a nastavení časových pásem zadejte heslo v menu Hodiny a stiskněte tlačítko    , vytvořené 
heslo pro nabídku Hodiny je 0001.

    z této obrazovky mohou být aktivovaná denní časová pásma (druhý řádek) a vypnuta jednotka mimo časových 
pásem (čtvrtý řádek).

    nastavte počáteční a koncový čas denního časového pásma.

    nastavte požadovanou hodnotu pokojové teploty v letním období (chlazení) v rámci časového pásma (interní 
hodnota, třetí řádek) a mimo časového pásma (externí hodnota, čtvrtý řádek). 

    nastavte požadovanou hodnotu pokojové teploty v zimním období (vytápění) v rámci časového pásma (interní 
hodnota, třetí řádek) a mimo časového pásma (externí hodnota, čtvrtý řádek). 

        vyberte nabídku „Hodiny“    .
Z této obrazovky je možné nastavit aktuální čas a datum, den se automaticky aktualizuje. 

2.4 Nastavení nabídky Hodiny a časových pásem 
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Nastavení pracovních dní na obrazovce K7 není vyžadováno, protože týdenní programování je neaktivní od 
obrazovky K6. 

    aktivujte týdenní programování, pokud je to požadováno. 

    nastavte dny v týdnu, kdy má mít jednotka stav ZAPNUTÝ (Y) nebo VYPNUTÝ (N).

2.5.1 Příklady programování časových pásem 
Pro lepší vysvětlení programování časových pásem jsou zde uvedeny dva příklady:
Příklad č. 1
Jednotka musí fungovat každý den: 

• od 7:00 do 20:00 s požadovanou hodnotou v létě 26,0 °C a v zimě 21,0 °C;
• od 20:00 do 7:00 s požadovanou hodnotou v létě 30,0 °C a v zimě 15,0 °C. 

Kromě toho, hlavní ventilátory jednotky musí být stále aktivní. 
Obrazovky K2 až K6 musí být nastaveny následovně: 
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Příklad č. 2
Jednotka musí pracovat od pondělí do pátku, od 7:30 do 19:30, s požadovanou hodnotou v létě 24,0 °C a v zimě 
20,5 °C; kromě toho, ventilátory jednotky musí být VYPNUTÉ  od 19:30 do 7:30 a jednotka musí být kompletně 
VYPNUTÁ v sobotu a v neděli. 
Obrazovky K2 až K7 musí být nastaveny následovně: 

V případě, že na obrazovce K2 je aktivní funce „jednotka VYPNUTÁ časovým pásmem“, externí 
nastavení na obrazovce K4 může být jakákoliv hodnota, protože se nepovažuje za termoregulaci 
jednotky kvůli tomu, že jednotka je VYPNUTÁ. 

Jednotka s klapkami pro volné volného chlazení a funkce čištění je aktivní. 
Hlavní obrazovka    stiskněte „Enter“ pro zastavení funkce čištění. 

2.6 Zastavte funkci čištění (nucené volné chlazení při spuštění jednotky) 
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Jednotka musí být VYPNUTÁ a změna léto/zima z klávesnice musí být aktivovaná. 
        V nabídce vyberte „léto/zima“    „Enter“

„Enter“ pro změnu pracovního režimu jednotky.
Pokud je změna z digitálního vstupu aktivovaná, obrazovka R0 není zobrazená. 
Pokud je aktivované automatické přepínání, přepnutí ze zimního do letního režimu proběhne automaticky, když 
prostorová teplota vzduchu stoupne nad požadovanou letní teplotu. Zatímco přepnutí z letního režimu do zimního 
proběhne automaticky, když pokojová teplota vzduchu klesne pod požadovanou zimní hodnotu. K automatickému 
přepnutí dojde, pokud je jednotka ZAPNUTÁ. Ovládání nejprve zastaví všechny aktivní zařízení (kompresory, 
elektrické ohřívače, apod.), kromě hlavních ventilátorů a automaticky je restartuje podle požadavků tepelného 
zatížení při přepnutí. 

2.7 Přepnutí léto/zima z klávesnice 

Pokud chcete, aby automatické přepínání mezi letním a zimním režimem pracovalo správně, tak 
požadovaná hodnota zimního režimu musí být nižší než letní, pokud to tak není, ovládání aktivuje 
alarm, který zastaví jednotku; tento alarm bude automaticky resetovaný, pokud budou požadované 
hodnoty pro letní a zimní režim správně nastavené. 
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        vyberte nabídku „Vstup/výstup“    .
Obrazovka zobrazuje hodnoty teploty vnitřního a vnějšího vzduchu. 

2.8 Zobrazení vstupu/výstupu 

    obrazovka zobrazuje teplotu přiváděného vzduchu. 

    obrazovka zobrazuje tlak v chladivovém okruhu 1 a 2.

    obrazovka zobrazuje koncentraci CO2 nebo VOC, které jsou načteny sondou kvality vzduchu, pokud je 
použita. 

    obrazovka zobrazuje stavy digitálních vstupů: C=sepnutý, O=rozepnutý.

    obrazovka zobrazuje stavy kompresoru. 

    obrazovka zobrazuje stavy externích ventilátorů a 4 cestných rezervních ventilů okruhů 1 a 2. 
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    obrazovka zobrazuje stav hlavního ventilátoru.

    obrazovka zobrazuje stavy elektrických ohřívačů, pokud jsou přítomné.

    obrazovka zobrazuje aktuální procentuální hodnoty externích (venkovních) ventilátorů obvodů 1 a 2.

    obrazovka zobrazuje aktuální procentuální hodnoty přívodu a odvodu ventilátoru, pokud je přítomný. 

    obrazovka zobrazuje tlak vzduchu na převodníku tlaku vzduchu pro přívod a odvod vzduchu; berte v potaz, že 
tento tlak je měřený na trysce ventilátoru a netýká se dostupného statického tlaku. 

    obrazovka zobrazuje teplotu odpařování, vypočítanou požadovanou hodnotu rozmrazování a odpočítávání 
rozmrazování obvodů 1 a 2. 

    obrazovka procentuálně zobrazuje hodnoty otvírání venkovní vzduchové klapky a ventilu teplé vody, pokud je 
přítomný.
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    obrazovka zobrazuje stav pomocného výstupu NO11 a stav elektrického ohřívače kondenzátoru. 

    obrazovka zobrazuje kód softwaru, verzi, datum uvedení do provozu a model jednotky.

    obrazovka zobrazuje verzi ovládacího panelu bios a boot a datum vydání. 

    obrazovka zobrazuje model a typ ovládacího panelu.

    obrazovka zobrazuje provozní hodiny jednotky. 

    obrazovka zobrazuje provozní hodiny kompresorů 1 a 2.

    obrazovka zobrazuje tyto údaje o jednotce: sériové číslo, datum testování ve výrobě a identifikační kód 
testování ve výrobě. 

        nabídka „Údržba“    „Enter“
Na této obrazovce můžete změnit jazyk ovládání, přičemž si můžete vybrat z nabídky. Pokud chcete změnit jazky, 
stiskněte „Enter“.

2.9 Změna jazyku a zobrazení údajů jednotky a softwaru.  
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Pokud se spustí alarm, svítí červené světlo „Alarm“ a aktivuje se digitální výstup alarmu. 
Po stisknutí tlačítka „Alarm“ se zobrazí poslední alarm; pomocí šipky můžete přecházet mezi ostatními alarmy. 
Toto je příklad obrazovky alarmu: 

Každý alarm je označem kódem ve tvaru „ALxx“ a důvod alarmu je uveden na obrazovce. Pokud chcete vynulovat 
aktivní alarm, tak po dobu 2 sekund podržte tlačítko „Alarm“; pokud byl alarm úspěšně vynulovaný, obrazovka 
zmizí, pokud ne, jsou aktivovány jiné alarmy a tlačítko „Alarm“ se VYPNE. Alarm je možné vynulovat pouze pokud 
je odstraněná příčina, která alarm aktivovala. 

V nabídce historie alarmů je uchováno posledních 150  alarmů. Pokud je paměť plná a aktivuje se další alarm, 
nejstarší alarm bude přepsán. 
Poté je uvedený celý seznam alarmů s hlavními příčinami jejich spuštění, několik typů na řešení problémů, způsob 
vynulování, opatření na jednotce a jejich komponentám. 
Způsob vynulování alarmu je uvedený ve sloupci „RESET“:

• A=automatický: pokud příčina spuštění alarmu zanikne, alarm se automaticky vynuluje;
• AC= automaticky ovládaný: alarm je automaticky vynulovaný pro omezený počet pokusů v určitém čase, 

potom musí být vynulování provedeno manuálně;
• M= manuální vynulování z displeje, nebo z nadřazené jednotky: alarm musí být manuálně vynulovaný 

z displeje tak, jak je popsané výše pomocí nadřazené jednotky; pro každý alarm s manuálním vynulováním se 
v historii alarmů uchová datum a čas vynulování.

Ve sloupci „VYPNUTÁ JEDNOTKA“ je uvedené zda alarm zastavil celou jednotku, nebo ne:
• Ano = alarm zastavil jednotku
• Ne = alarm nezastavil jednotku, ale pouze příslušné zařízení.

    obrazovka zobrazuje provozní hodiny kompresorů 3 a 4.

2.10 Alarmy  

Manuální vynulování alarmu je možné učinit pouze po zkontrolování příčiny spuštění alarmu 
a vyřešení problému, který alarm aktivoval. 

KÓD POPIS HLAVNÍ PŘÍČINY KONTROLY A ŘEŠENÍ  
PROBLÉMŮ RESET UNIT

OFF
VYPNUTÉ 
POLOŽKY

AL01 Přetížení 
kompresoru 1

Zásah kompresoru tepelné 
ochrany 1

Zkontrolovat pracovní podmínky

M Ne Kompresor 1
Zkontrolujte kabely, svorky a jistič 
motoru
Zkontrolujte odebíraný proud
Zkontrolujte výstupní teplotu kompresoru

AL02 Přetížení 
kompresoru 2

Zásah kompresoru tepelné 
ochrany 2

Zkontrolovat pracovní podmínky

M Ne Kompresor 2
Zkontrolujte kabely, svorky a jistič 
motoru
Zkontrolujte odebíraný proud
Zkontrolujte výstupní teplotu kompresoru
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OFF
VYPNUTÉ 
POLOŽKY

AL03 Vysoký tlak 
okruhu 1

Alarm vysokého tlaku 
z okruhu 1  
(vypínač vysokého tlaku)

Zkontrolujte kondenzační tlak

M Ne Okruh 1 všech 
kompresorů

Zkontrolujte náplň chladiva
Zkontrolujte funkci ventilátoru 
kondenzace
Zkontrolujte, zda nedochází ke zkratu 
teplého kondenzovaného vzduchu
Zkontrolujte čistotu kondenzátoru, 
případně ho vyčistěte
Před vynulováním alarmu ovládání, 
vynulujte vypínač vysokého tlaku
Zkontrolujte správné nastavení vypínače 
vysokého tlaku

AL04 Vysoký tlak 
okruhu 2

Alarm vysokého tlaku 
z okruhu 2  
(vypínač vysokého tlaku)

Zkontrolujte pracovní podmínky

M Ne Okruh 2 všech 
kompresorů

Zkontrolujte kondenzační tlak
Zkontrolujte náplň chladiva
Zkontrolujte funkci ventilátorů 
kondenzace
Zkontrolujte, zda nedochází ke zkratu 
teplého kondenzovaného vzduchu
Zkontrolujte čistotu kondenzátoru, 
případně ho vyčistěte
Před vynulováním alarmu ovládání, 
vynulujte vypínač vysokého tlaku
Zkontrolujte správné nastavení vypínače 
vysokého tlaku

AL05 Alarm proti 
zmrznutí Digitální vstup 1 je otevřený Zkontrolujte pracovní podmínky (2) Ne

Kompresory 
(pouze režim 
chlazení)

AL06 Překročená horní 
hranice

Pokojová teplota překročila 
maximální nastavenou teplotu Zkontrolujte pracovní podmínky A Ne Žádný 

AL07 Překročená spodní 
hranice

Pokojová teplota je nižší, než 
minimální nastavená teplota Zkontrolujte pracovní podmínky A (2) Ne Žádný 

AL08 Nízký tlak v okruhu 
1 v létě 

Alarm nízkého tlaku okruhu 
1 z vypínače nízkého tlaku 
(režim chlazení) 

Zkontrolujte pracovní podmínky

M Ne Okruh 1 všech 
kompresorů

Zkontrolujte tlak odpařování
Zkontrolujte chladivo
Zkontrolujte ventilátory odpařování 
Zkontrolujte správné nastavení vypínače 
nízkého tlaku

AL09 Nízký tlak v okruhu 
2 v létě 

Alarm nízkého tlaku okruhu 
2 z vypínače nízkého tlaku 
(režim chlazení) 

Zkontrolujte pracovní podmínky

M Ne Okruh 2 všech 
kompresorů

Zkontrolujte tlak odpařování
Zkontrolujte chladivo
Zkontrolujte ventilátory odpařování 
Zkontrolujte správné nastavení vypínače 
nízkého tlaku

AL10 Nízký tlak v okruhu 
1 v zimě

Alarm nízkého tlaku okruhu 
1 z vypínače nízkého tlaku 
(režim vytápění) 

Zkontrolujte pracovní podmínky

M Ne Okruh 1 všech 
kompresorů

Zkontrolujte tlak odpařování
Zkontrolujte chladivo
Zkontrolujte ventilátory odpařování 
Zkontrolujte správné nastavení vypínače 
nízkého tlaku

AL11 Nízký tlak okruhu 2 
v zimě

Alarm nízkého tlaku okruhu 
2 z vypínače nízkého tlaku 
(režim vytápění) 

Zkontrolujte pracovní podmínky

M Ne Okruh 2 všech 
kompresorů

Zkontrolujte tlak odpařování
Zkontrolujte chladivo
Zkontrolujte ventilátory odpařování 
Zkontrolujte správné nastavení vypínače 
nízkého tlaku

AL12 Údržba 
kompresoru 1

Byly překročeny limity 
provozních hodin 
kompresoru 1

Zkontrolujte pracovní podmínky 
kompresoru M (1) Ne Žádný 
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KÓD POPIS HLAVNÍ PŘÍČINY KONTROLY A ŘEŠENÍ  
PROBLÉMŮ RESET UNIT

OFF
VYPNUTÉ 
POLOŽKY

AL13 Údržba 
kompresoru 2

Byly překročené limity 
provozních hodin 
kompresoru 2

Zkontrolujte pracovní podmínky 
kompresoru M (1) Ne Žádný 

AL14 Údržba jednotky Byly překročeny limity 
provozních hodin

Kontrola jednotky. Provádějte 
pravidelnou údržbu M (1) Ne Žádný 

AL15
Přetížení/
zablokování 
hlavního ventilátoru

Tepelná ochrana ventilátoru

Zkontrolovat pracovní podmínky

M Ano VšeZkontrolujte kabely motoru, terminály 
a odebíraný proud
Zkontrolujte spínač tepelného přetížení

AL16 Špinavý filtr

Pokles tlaku ve filtru měřený 
spínačem diferenciálního 
tlaku je vyšší než nastavená 
hodnota.

Vyčistěte nebo vyměňte vzduchové filtry

M Ne Žádný Kalibrace spínače diferenčního tlaku pro 
ucpané filtry

AL17 Nepoužívá se – – – – –

AL18 Alarm spínače 
proudu

Snímač diferenčního tlaku 
zaznamenává tlak (proudění 
vzduchu) nižší než je 
nastavená hodnota.

Zkontrolujte pracovní podmínky 
(proudění vzduchu a tlak) 

M Ano VšeZkontrolujte fungování ventilátorů
Zkontrolujte systém distribuce vzduchu
Zkontrolujte správné nastavení snímače 
průtoku vzduchu

AL19
Hodiny jsou 
poškozené, nebo 
nejsou přítomné

Panel s hodinami je 
poškozený 

Restartujte ovladač; pokud alarm 
přetrvává, vyměňte hlavní panel M Ne

Žádný, nefunguje 
hodinové 
programování

AL20
Letní 
nastavení<zimní 
nastavení

Letní nastavená hodnota je 
nižší než zimní, a nebo je 
zimní nastavená hodnota 
vyšší než letní a je aktivované 
automatické přepínání. 

Zkontrolujte, zda je nastavená správná 
hodnota teploty (režimy chlazení 
a vytápění) 

A Ano Vše

AL21
Čidlo B1 je 
poškozené nebo 
odpojené

Čtení čidla B1 (čidlo 
diferenčního tlaku 
přiváděného vzduchu) 
překračuje pracovní rozmezí.

Zkontrolujte pracovní podmínky

M Ne

Všechny 
komponenty 
a funkce týkající se 
přímo čidla

Na ovladači zkontrolujte správný rozsah 
čtení čidla
Zkontrolujte správné čtení čidla 
a případně ji vyměňte
Zkontrolujte kabely a terminály čidla
Zkontrolujte správné fungování 
analogového vstupu hlavního panelu

AL22
Čidlo B2 je 
poškozené nebo 
odpojené

Čtení čidla B2 (čidlo 
diferenčního tlaku 
odváděného vzduchu) 
překračuje pracovní rozmezí.

Zkontrolujte pracovní podmínky

M Ne

Všechny 
komponenty 
a funkce týkající se 
přímo čidla

Na ovladači zkontrolujte správný rozsah 
čtení čidla
Zkontrolujte správné čtení čidla 
a případně ji vyměňte
Zkontrolujte kabely a terminály čidla
Zkontrolujte správné fungování 
analogového vstupu hlavního panelu

AL23
Čidlo B6 je 
poškozené nebo 
odpojené

Čtení čidla B6 (kondenzační 
tlak okruhu 2) překračuje 
rozmezí

Zkontrolujte pracovní podmínky

M Ne

Všechny 
komponenty 
a funkce týkající se 
přímo čidla

Na ovladači zkontrolujte správný rozsah 
čtení čidla
Zkontrolujte správné čtení čidla 
a případně ji vyměňte
Zkontrolujte kabely a terminály čidla
Zkontrolujte správné fungování 
analogového vstupu hlavního panelu
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KÓD POPIS HLAVNÍ PŘÍČINY KONTROLY A ŘEŠENÍ  
PROBLÉMŮ RESET UNIT

OFF
VYPNUTÉ 
POLOŽKY

AL24
Čidlo B7 je 
poškozené nebo 
odpojené

Čtení sondy B7 (vnitřní 
vlhkost vzduchu) překračuje 
rozmezí

Zkontrolujte pracovní podmínky

M Ne

Všechny 
komponenty 
a funkce týkající se 
přímo čidla

Na ovladači zkontrolujte správný rozsah 
čtení čidla
Zkontrolujte správné čtení čidla 
a případně ji vyměňte
Zkontrolujte kabely a terminály čidla
Zkontrolujte správné fungování 
analogového vstupu hlavního panelu

AL25
Čidlo B4 je 
poškozené nebo 
odpojené

XXXXXXXXXX

Zkontrolujte pracovní podmínky

M Ne

Všechny 
komponenty 
a funkce týkající se 
přímo čidla

Na ovladači zkontrolujte správný rozsah 
čtení čidla
Zkontrolujte správné čtení čidla 
a případně ji vyměňte
Zkontrolujte kabely a terminály čidla
Zkontrolujte správné fungování 
analogového vstupu hlavního panelu

AL26
Čidlo B3 je 
poškozené nebo 
odpojené

Čtení sondy B3 (obvod 
1 kondenzovaného tlaku) 
překračuje rozmezí

Zkontrolujte pracovní podmínky

M Ne

Všechny 
komponenty 
a funkce týkající se 
přímo čidla

Na ovladači zkontrolujte správný rozsah 
čtení čidla
Zkontrolujte správné čtení čidla 
a případně ji vyměňte
Zkontrolujte kabely a terminály čidla
Zkontrolujte správné fungování 
analogového vstupu hlavního panelu

AL27
Čidlo B8 je 
poškozené nebo 
odpojené

Čtení sondy B8 (venkovní 
teplota vzduchu) překračuje 
rozmezí

Zkontrolujte pracovní podmínky

M Ne

Všechny 
komponenty 
a funkce týkající se 
přímo čidla

Na ovladači zkontrolujte správný rozsah 
čtení čidla
Zkontrolujte správné čtení čidla 
a případně ji vyměňte
Zkontrolujte kabely a terminály čidla
Zkontrolujte správné fungování 
analogového vstupu hlavního panelu

AL28
Čidlo B5 je 
poškozené nebo 
odpojené

Čtení sondy B5 (odvádění 
teploty vzduchu) překračuje 
rozmezí

Zkontrolujte pracovní podmínky

M Ne

Všechny 
komponenty 
a funkce týkající se 
přímo čidla

Na ovladači zkontrolujte správný rozsah 
čtení čidla
Zkontrolujte správné čtení čidla 
a případně ji vyměňte
Zkontrolujte kabely a terminály čidla
Zkontrolujte správné fungování 
analogového vstupu hlavního panelu

AL29 Přetížený ohřívač 1 Přerušovač okruhu skupiny 
ohřívače 1

Zkontrolovat pracovní podmínky
(proudění vzduchu a teplotu) 

M Ne Skupina 
ohřívače 1Zkontrolujte kabely a terminály ohřívače 

a odebíraný proud 
Zkontrolujte tepelný spínač

AL30 Přetížený ohřívač 2 Přerušovač okruhu skupiny 
ohřívače 2 

Zkontrolovat pracovní podmínky
(proudění vzduchu a teplotu) 

M Ne Skupina 
ohřívače 2Zkontrolujte kabely a terminály ohřívače 

a odebíraný proud 
Zkontrolujte tepelný spínač

AL31
Genericky závažný 
alarm podle DIN. 
Vypnutý systém

Digitální vstup (DIN) 
závažného alarmu je 
otevřený 

Zkontrolujte externí ovládání M Ne Všechno

AL32
Generický alarm 
systému digitálního 
vstupu stále 
přetrvává

Digitální vstup generického 
alarmu je otevřený Zkontrolujte externí ovládání M Ne Žádný 
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KÓD POPIS HLAVNÍ PŘÍČINY KONTROLY A ŘEŠENÍ  
PROBLÉMŮ RESET UNIT

OFF
VYPNUTÉ 
POLOŽKY

AL33 Přetížení 
kompresoru 3

Zásah tepelné ochrany 
kompresoru teplotní 
ochrany 3

Zkontrolovat pracovní podmínky

M Ne Kompresor 3
Zkontrolujte kabely, svorky a jistič 
motoru
Zkontrolujte odebíraný proud
Zkontrolujte výstupní teplotu kompresoru

AL34 Přetížení 
kompresoru 4

Zásah tepelné ochrany 
kompresoru teplotní 
ochrany 4

Zkontrolovat pracovní podmínky

M Ne Kompresor 4
Zkontrolujte kabely, svorky a jistič 
motoru
Zkontrolujte adsorbovaný proud
Zkontrolujte výstupní teplotu kompresoru

AL35 Údržba 
kompresoru 3 

Byly překročeny limity 
provozních hodin 
kompresoru 3

Zkontrolujte pracovní podmínky 
kompresoru M (1) Ne Žádný

AL36 Údržba 
kompresoru 4

Byly překročeny limity 
provozních hodin 
kompresoru 4

Zkontrolujte pracovní podmínky 
kompresoru M (1) Ne Žádný

AL37-
65 Nepoužívá se – – – – –

AL66 VAROVÁNÍ Obvod 
1 v prevenci

Kondenzační tlak okruhu 1 je 
vyšší než hodnota prevence 
(režim chlazení). Vypařovací 
tlak okruhu 1 je nižší než 
hodnota prevence (režim 
vytápění).

Zkontrolovat pracovní podmínky

A (2) Ne Jeden kompresor 
z okruhu 1

Zkontrolujte kondenzační tlak
Zkontrolujte kondenzátory a jejich 
ventilátory
Zkontrolujte proudění vzduchu přes 
kondenzátor
Zkontrolujte chladivo

AL67 VAROVÁNÍ 
Obvod 2 v prevenci

Kondenzační tlak okruhu 2 je 
vyšší než hodnota prevence 
(režim chlazení). Obvod tlaku 
odpařování 2 je nižší než 
hodnota prevence (režim 
vytápění).

Zkontrolovat pracovní podmínky

A (2) Ne Jeden kompresor 
z okruhu 2

Zkontrolujte kondenzační tlak
Zkontrolujte kondenzátory a jejich 
ventilátory
Zkontrolujte průtok vzduchu přes 
kondenzátor
Zkontrolujte chladivo

AL68
Čidlo diferenčního 
tlaku přívodu 
vzduchu

Hodnota měřená čidlem 
diferenčního tlaku 
přiváděného vzduchu je mimo 
rozsah

Zkontrolujte průtok vzduchu

A (2) Ne ŽádnýZkontrolujte systém distribuce vzduchu
Zkontrolujte diferenční snímač tlaku 
a jeho připojení

AL69
Čidlo diferenčního 
tlaku odvodu 
vzduchu

Hodnota měřená čidlem 
diferenčního tlaku 
přiváděného vzduchu je mimo 
rozsah

Zkontrolujte průtok vzduchu

A (2) Ne ŽádnýZkontrolujte systém distribuce vzduchu
Zkontrolujte diferenční snímač tlaku 
a jeho připojení

AL71
Čidlo B9 je 
poškozené nebo 
odpojené

Čtení čidla B9 (vnitřní vzduch 
CO2 nebo VOC) překračuje 
rozmezí

Zkontrolovat pracovní podmínky

M Ne

Všechny 
komponenty 
a funkce týkající 
se čidla

Na ovladači zkontrolujte správný rozsah 
čtení čidla
Zkontrolujte správné čtení čidla 
a případně ji vyměňte 
Zkontrolujte kabely a terminály čidla 
Zkontrolujte správné fungování 
analogového vstupu hlavního panelu

AL72
Čidlo B10 je 
poškozené nebo 
odpojené

Čtení čidla B10 (venkovní 
vlhkost vzduchu) překračuje 
rozmezí

Zkontrolovat pracovní podmínky

M Ne

Všechny 
komponenty 
a funkce týkající 
se čidla

Na ovladači zkontrolujte správný rozsah 
čtení čidla
Zkontrolujte správné čtení čidla 
a případně ji vyměňte 
Zkontrolujte kabely a terminály čidla 
Zkontrolujte správné fungování 
analogového vstupu hlavního panelu
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POLOŽKY

AL72 Panel Lan 2 
odpojený

Přerušená komunikace 
mezi hlavními a rozšířenými  
panely

Zkontrolujte napájení do rozšířeného 
panelu

M Ne

Všechny 
komponenty 
a funkce týkající se 
přímo rozšířeného 
panelu

Zkontrolujte napájení mezi hlavními 
a rozšířenými panely
Nastavení komunikace

AL73
Pomocné čidlo B1 
je poškozené nebo 
odpojené

Čtení sondy B1 rozšířeného 
panelu překračuje rozmezí

Zkontrolovat pracovní podmínky

M Ne

Všechny 
komponenty 
a funkce týkající se 
přímo čidla

Na ovladači zkontrolujte správný rozsah 
čtení čidla
Zkontrolujte správné čtení čidla 
a případně ji vyměňte
Zkontrolujte kabely a terminály čidla
Zkontrolujte správné fungování 
analogového vstupu hlavního panelu

AL74 Vysoký tlak okruhu 
1 při chlazení: x/y

Alarm vysokého tlaku okruhu 
1 při chlazení. Je zobrazen 
pokus „x“ z maximálního 
počtu „y“ pokusů; po 
dosažení maximálního počtu 
pokusů se reset alarmu 
změní na manuální.

Zkontrolovat pracovní podmínky

AC Ne
Všechny 
kompresory 
okruhu 1

Zkontrolujte kondenzační tlak
Zkontrolujte kondenzátory a jejich 
ventilátory
Zkontrolujte průtok vzduchu přes 
kondenzátor cívky
Zkontrolujte chladivo
Zkontrolujte převodník tlaku

AL75 Vysoký tlak okruhu 
2 při chlazení: x/y

Alarm vysokého tlaku okruhu 
2 při chlazení. Je zobrazen 
pokus „x“ z maximálního 
počtu „y“ pokusů; po 
dosažení maximálního počtu 
pokusů se reset alarmu 
změní na manuální.

Zkontrolovat pracovní podmínky

AC Ne
Všechny 
kompresory 
okruhu 2

Zkontrolujte kondenzační tlak
Zkontrolujte kondenzátory a jejich 
ventilátory
Zkontrolujte průtok vzduchu přes 
kondenzátor cívky
Zkontrolujte chladivo
Zkontrolujte převodník tlaku

AL76
Nízký tlak okruhu 
1 z ohřívacího 
převodu: x/y

Alarm nízkého tlaku 
chladicího okruhu 1 při 
chlazení. Je zobrazen pokus 
„x“ z maximálního počtu 
„y“ pokusů; po dosažení 
maximálního počtu pokusů 
se reset alarmu změní na 
manuální.

Zkontrolovat pracovní podmínky

AC Ne
Všechny 
kompresory 
okruhu 1

Zkontrolujte tlak odpařování
Zkontrolujte výparníky a jejich ventilátory
Zkontrolujte průtok vzduchu přes 
kondenzátor cívky
Zkontrolujte chladivo
Zkontrolujte převodník tlaku

AL77
Nízký tlak okruhu 
2 z ohřívacího 
převodu: x/y

Alarm nízkého tlaku okruhu 2 
při topení. Je zobrazen pokus 
„x“ z maximálního počtu 
„y“ pokusů; po dosažení 
maximálního počtu pokusů 
se reset alarmu změní na 
manuální.

Zkontrolovat pracovní podmínky

AC Ne
Všechny 
kompresory 
okruhu 2

Zkontrolujte tlak odpařování
Zkontrolujte výparníky a jejich ventilátory
Zkontrolujte průtok vzduchu přes 
kondenzátor cívky
Zkontrolujte chladivo
Zkontrolujte převodník tlaku

AL78
VAROVÁNÍ okruhu 
1 v prevenci 
nízkého tlaku

Vypařovací tlak okruhu 1 v 
režimu vytápění (zimní) je 
nižší než hodnota prevence 
nízkého tlaku.

Zkontrolovat pracovní podmínky

A (2) Ne Kompresor 
z obvodu 1

Zkontrolujte vypařovací tlak
Zkontrolujte výparníky a jejich ventilátory
Zkontrolujte průtok vzduchu přes 
kondenzátor cívky
Zkontrolujte chladivo

AL79
VAROVÁNÍ okruhu 
2 v prevenci 
nízkého tlaku

Vypařovací tlak okruhu 2 v 
režimu vytápění (zimní) je 
nižší než hodnota prevence 
nízkého tlaku

Zkontrolovat pracovní podmínky

A (2) Ne Kompresor 
z obvodu 2

Zkontrolujte vypařovací tlak
Zkontrolujte výparníky a jejich ventilátory
Zkontrolujte průtok vzduchu přes 
kondenzátor cívky
Zkontrolujte chladivo

(1)  Alamy údržby musí být vynulované z obrazovek Ac Ad Ae v nabídce Údržba a není možné je vynulovat 
stlačením tlačítka „Alarm“.

(2)  Alarm je vynulovaný automaticky, ale na odstranění zobrazení alarmu je potřebné podržet alespoň na 
2 sekundy tlačítko „Alarm“. 



Vyhrazujeme si právo vykonávat změny bez předchozího upozornění. Přeloženo z původní příručky

Instalační příručkaUATYQ*Y1
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