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Deze gebruikershandleiding is bedoeld voor de eindgebruiker van de eenheid en het bevat een korte beschrijving
van alle vrije toegangsfuncties van de regeleenheid.

1

GEBRUIKERSINTERFACE

De gebruikersinterface is een LCD-display met 4 rijen, 20 kolommen en automatische achtergrondverlichting. Het
display heeft 6 functietoetsen die gebruikt worden om in het softwaremenu te navigeren.

De belangrijkste functies zijn hieronder beschreven.
Met de toets “pijl omhoog”
, is het mogelijk om de maskers te scrollen en de waarde van elk
maskerveld te wijzigen door het te verhogen.

Met de toets “pijl omlaag”
, is het mogelijk om de maskers te scrollen en de waarde van elk
maskerveld te wijzigen door het te verlagen.

De toets “Enter”
, bevestigt de gemaakte selectie om toegang te krijgen tot de menu-onderdelen
en slaat een gewijzigde parameter op.

Met de toets “Alarm” is het mogelijk om actieve alarmen weer te geven en deze eventueel te resetten.

Met de toets “prg”

, is het mogelijk om het softwaremenu te openen.

Met de toets “esc”
, is het mogelijk om het weergegeven masker te verlaten en terug te keren
naar het vorige menuniveau.
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BEDIENINGSHANDLEIDING

De bedieningshandleiding beschrijft de belangrijkste bedieningsfuncties.

2.1

Softwaremenu

De software is georganiseerd in een menu waarin het mogelijk is om de verschillende onderdelen te openen. Elk
onderdeel bevat één of meerdere maskers of schermen, met verschillende toegangsniveaus: vrij, gedeeltelijk
beveiligd met wachtwoord of volledig beveiligd met wachtwoord.
Door te drukken op de

toets vanuit een willekeurig masker, wordt het volgende menu weergegeven:

Met de pijltoetsen
is het mogelijk om in het menu te scrollen. Het geselecteerde menu is geaccentueerd
en gemarkeerd door de pijl aan de linkerkant:

Druk om het geselecteerde menu te openen op de "enter"-toets
.
Dit is de maskerboom met alle submenu's:
• De menu's in onderstreepte letters zijn vrij toegankelijk;
• de menu's in cursieve letters zijn gedeeltelijk beveiligd met wachtwoord;
• de menu's in vetgedrukte letters zijn volledig beveiligd met wachtwoord.
De toegang tot het menu dat beveiligd is met wachtwoord is voorbehouden aan servicetechnici.
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2.2

Hoofdmasker en menu

Wanneer de eenheid is ingeschakeld wordt het hoofdmasker weergegeven op het display van de eenheid. Op de
eerste rij wordt het instelpunt van de binnentemperatuur aan de linkerkant en het lokale adres van de eenheid aan
de rechterkant, in groter lettertype de afgelezen binnentemperatuur en op de laatste rij de eenheidstatus aan de
linkerkant en het huidige tijdstip getoond.

om de werkmodus van de eenheid, de activering van de tijdslots, de activering van de ontvochtiging (niet
beschikbaar), de activering van de instelpuntcompensatie (indien ingeschakeld) weer te geven.

om weer te geven of de eenheid in de ontdooi-, vrije koel- of vrije verwarmingsmodus is.

om de actieve compressoren van de eenheid weer te geven.

om weer te geven of de hoge druk-alarmpreventiefunctie in de zomermodus actief is, of de aanvoertemperatuurlimiet
actief is en of de antivriesfunctie ingeschakeld en actief is.

om de aan- en afvoer (indien aanwezig) van de werkmodus van de luchtventilatoren (handmatig of automatisch)
weer te geven.

om weer te geven of de condensbak van de elektrische verwarmer actief is.

om weer te geven of de reinigingsfunctie (geforceerde vrije koeling bij opstarten van eenheid) actief is.
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om weer te geven of de lage druk-alarmpreventiefunctie in de wintermodus actief is voor circuits 1 en 2.

2.3

De eenheid vanaf het toetsenbord AAN/UIT zetten
selecteer "eenheid AAN/UIT" menu

"Enter"

"Enter"om de eenheid AAN/UIT te zetten.

Wanneer tijdslots actief zijn, zal de eenheid uitsluitend starten als deze geprogrammeerd is om in die tijdslot AAN te
zijn.
Als het AAN/UIT zetten van de eenheid door toezichtsysteem is ingeschakeld, is de seriële toestemming noodzakelijk
voor het effectieve opstarten van de eenheid.
Als het AAN/UIT zetten van de eenheid door digitale invoer is ingeschakeld, moet de digitale invoer AAN/UIT gesloten
zijn voor het effectieve opstarten van de eenheid.
Indien tenminste één van de voorgaande opstartsystemen geen toestemming verleent, zal de eenheid niet starten.

2.4

Instelpunt temperatuur- en luchtstroom aanpassen

selecteer "Instelpunt" menu
"Enter" .
Vanuit masker S0 kan het instelpunt van de binnentemperatuur in de zomermodus (koeling) worden aangepast: druk
op de "enter"-toets
, pas de waarde van het instelpunt aan met de pijltoetsen en druk op
om de nieuwe
waarde te bevestigen.
Wanneer tijdslots actief zijn, kan het instelpunt niet vanuit dit masker gewijzigd worden maar uitsluitend vanuit het
specifieke masker van het Klokmenu.

vanuit masker S1 kan het instelpunt van de binnentemperatuur in de wintermodus (verwarming) worden
aangepast: druk op de toets
, pas de waarde van het instelpunt aan met de pijltoetsen en druk op
om de
nieuwe waarde te bevestigen.
Wanneer tijdslots actief zijn, kan het instelpunt niet vanuit dit masker gewijzigd worden maar uitsluitend vanuit het
specifieke masker van het Klokmenu.

vanuit masker S5 kan de aanvoerluchtstroom worden aangepast: druk op de toets

, pas de waarde van

het instelpunt aan met de pijltoetsen en druk op
om de nieuwe waarde te bevestigen.
De werkelijke luchtstroom kan worden afgelezen vanuit het volgende masker S6.
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vanuit het masker S7, die uitsluitend voor eenheden met afvoerventilatoren wordt weergegeven, kan de
afvoerluchtstroom worden aangepast: druk op de

toets, pas de waarde van het instelpunt aan met de pijltoetsen

en druk opnieuw
om de nieuwe waarde te bevestigen.
De werkelijke luchtstroom kan worden afgelezen vanuit het volgende masker S8.

2.5

Klokmenu en instelling tijdslots

selecteer "Klok" menu
.
Huidig tijdstip en datum kunnen vanuit dit masker worden ingesteld, terwijl de dag automatisch wordt bijgewerkt.

voer om tijdslots in te schakelen en in te stellen het wachtwoord van het Klokmenu in en druk op de toets
; het fabriekswachtwoord van het Klokmenu is 0001.

vanuit dit masker kunnen de dagelijkse tijdslots ingeschakeld worden (tweede regel) en kan de eenheid buiten
de tijdslots uitgeschakeld worden (vierde regel).

stel start- en eindtijd van de dagelijkse tijdslot in.

stel het instelpunt van de binnentemperatuur in de tijdslot (interne set, derde regel) en buiten de tijdslot (externe
set, vierde regel) voor de zomer (koeling) in.

stel het instelpunt van de binnentemperatuur in de tijdslot(interne set, derde regel) en buiten de tijdslot(externe
set, vierde regel) voor de winter (verwarming) in.

Vertaling van originele instructies

Installatiehandleiding

8

Wij behouden ons het recht voor zonder voorgaande kennisgeving wijzigingen aan het ontwerp aan te brengen

UATYQ*Y1

Packaged Rooftop

4P522681-1A

schakel wekelijkse programmering, indien vereist, in.

stel weekdagen in waarop de eenheid in status AAN (Y) of UIT (N) moet zijn.

2.5.1

Voorbeelden van tijdslotprogrammering

Om de tijdslotprogrammering nader toe te lichten, worden hieronder twee voorbeelden gegeven.
Voorbeeld 1
De eenheid moet dagelijks functioneren:
• van 07:00 tot 20:00 met instelpunt van 26.0°C in de zomer en instelpunt van 21.0°C in de winter;
• van 20:00 tot 07:00 met instelpunt van 30.0°C in de zomer en instelpunt van 15.0°C in de winter.
Bovendien moeten de hoofdventilatoren van de eenheid altijd actief zijn.
De maskers K2 en K6 moeten als volgt zijn ingesteld:

Het is niet verplicht om werkdagen op masker K7 in te stellen, omdat wekelijkse programmering vanuit masker K6
is uitgeschakeld.
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Voorbeeld 2
De eenheid moet van maandag tot en met vrijdag functioneren, tussen 07:30 en 19:30, met instelpunt van 24.0°C in
de zomer en instelpunt van 20.5°C in de winter; bovendien moeten de ventilatoren van de eenheid tussen 19:30 en
07:30 zijn UIT-gezet en moet de eenheid volledig zijn UIT-gezet op zaterdag en zondag.
De maskers K2 en K7 moeten als volgt zijn ingesteld:

Indien de functie “Eenheid UIT per tijdslot” is ingeschakeld in masker K2, kan de externe set
in masker K4 een willekeurige waarde hebben. Deze waarde wordt namelijk niet door de
thermoregulatie van de eenheid in beschouwing genomen omdat de eenheid op UIT gezet is.

2.6 Reinigingsfunctie (geforceerde vrije koeling bij opstarten van eenheid)
stoppen
Eenheid met ingeschakelde vrijgekoelde kleppen en reinigingsfunctie.
Hoofdmasker
druk op de "Enter" om de reinigingsfunctie te stoppen.
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2.7

Omschakeling zomer/winter vanaf toetsenbord

De eenheid moet zijn UIT-gezet en de omschakeling zomer/winter vanaf het toetsenbord moet zijn ingeschakeld.
Selecteer “Zomer/Winter” menu

"Enter"

"Enter" om de werkmodus van de eenheid te wijzigen.
Indien de omschakeling door digitale invoer is ingeschakeld, wordt het masker R0 niet weergegeven.
Indien de automatische omschakeling is ingeschakeld, wordt de omschakeling van winter- naar zomermodus
automatisch uitgevoerd wanneer de binnenluchttemperatuur boven het instelpunt voor de zomer stijgt, terwijl de
omschakeling van zomer- naar wintermodus automatisch wordt uitgevoerd wanneer de binnenluchttemperatuur
onder het instelpunt voor de winter daalt. In elk geval wordt de automatische omschakeling uitgevoerd met de
eenheid in AAN-status. De bediening schakelt eerst alle actieve toestellen (compressoren, elektrische verwarmers,
etc.) met uitzondering van hoofdventilatoren uit, en zal deze automatisch herstarten wanneer de omschakeling is
voltooid, na verzoek tot thermische belasting.
Om de automatische omschakeling zomer/winter correct te laten functioneren, moet het instelpunt
voor de winter lager zijn dan het instelpunt voor de zomer. Als dit niet het geval is zal de bediening
een alarm activeren dat de eenheid zal stoppen. Dit alarm wordt automatisch gereset wanneer het
instelpunt voor de zomer en winter correct zijn ingesteld.
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2.8

Weergave invoer/uitvoer

selecteer "Invoer/Uitvoer" menu
.
Het masker geeft de temperaturen van de inlaatlucht intern en extern weer.

het masker geeft de aanvoerluchttemperatuur weer.

het masker geeft de koelmiddeldruk van circuit 1 en 2 weer.

Het masker geeft de concentratie CO2 of VOS weer, afgelezen door de luchtkwaliteitssonde, indien aanwezig.

het masker geeft de digitale invoerstatussen weer: C = gesloten, O = open.

het masker geeft de compressorstatussen weer.

weer.

het masker geeft de statussen van de externe ventilatoren en van de 4-weg-omkeerkleppen van circuit 1 en 2
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het masker geeft de status van de hoofdventilator weer.

het masker geeft de statussen van de elektrische verwarming weer, indien aanwezig.

het masker geeft de openingspercentages van de externe luchtklep en van het heetwaterventiel weer, indien
aanwezig.

het masker geeft het lopende percentage van externe (buiten-)ventilatoren van circuit 1 en 2 weer.

het masker geeft het lopende percentage van de aan- en afvoerventilatoren (indien aanwezig) weer.

het masker geeft de luchtdrukken die zijn afgelezen van de luchtdruktransductor van de aan- en afvoerluchtstroom
weer; gelieve te bedenken dat deze druk gemeten is op de ventilatorstraalpijp en geen enkel verband houdt met de
beschikbare statische druk.

het masker geeft de verdampingstemperatuur, het berekende instelpunt voor ontdooiing en het aftellen voor het
starten van ontdooiing van circuits 1 en 2 weer.

Wij behouden ons het recht voor zonder voorgaande kennisgeving wijzigingen aan het ontwerp aan te brengen

UATYQ*Y1

Packaged Rooftop
4P522681-1A

Vertaling van originele instructies

Installatiehandleiding

13

weer.

2.9

het masker geeft de extra uitgangsstatus NO11 en de status van de condensbak van de elektrische verwarmer

Controleer weergave taal en eenheids- en softwaregegevens

“Onderhouds” menu
"Enter"
Vanuit dit masker kan de bedieningstaal worden gewijzigd, door uit de beschikbare talen te kiezen. Druk op "Enter"
om de taal te wijzigen.

het masker geeft de volgende eenheidsgegevens weer: serienummer, testdatum fabriek, testidentificatiecode
fabriek.

het masker geeft de softwarecode, -versie en -releasedatum en het model van de eenheid weer.

het masker geeft de bios- en boot-versies en releasedata van het bedieningspaneel weer.

het masker geeft het model en type van het bedieningspaneel weer.

het masker geeft de werktijden van de eenheid weer.

het masker geeft de werktijden van de compressoren 1 en 2 weer.
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het masker geeft de werktijden van de compressoren 3 en 4 weer.

2.10 Alarmen

Wanneer een alarm wordt geactiveerd is de rode "Alarm" toets ingeschakeld en de digitale uitvoer van het alarm
geactiveerd.
Door op de "Alarm" toets te drukken wordt het laatste alarm weergegeven; met behulp van de pijltoetsen kan langs
de overige actieve alarmen worden gescrolld.
Dit is een voorbeeld van een alarmmasker:

Elk alarm wordt geïdentificeerd door een code “ALxx” en de oorzaak van het alarm wordt in het masker beschreven.
Druk, om een actief alarm te resetten, de"Alarm" toets in en houd deze tenminste 2 seconden ingedrukt; als het alarm
succesvol is gereset verdwijnt het alarmmasker en indien geen andere alarmen actief zijn wordt de "Alarm" toets UITgezet. Een alarm kan uitsluitend worden gereset als de toestand die het alarm geactiveerd heeft niet meer bestaat.
Een alarm mag uitsluitend handmatig worden gereset nadat de oorzaak van het alarm is
gecontroleerd en het probleem dat het alarm heeft geactiveerd is verholpen.
Onjuist resetten van een alarm kan leiden tot ernstige schade aan de eenheid of onderdelen ervan.
In het menu alarmgeschiedenis zijn de laatste 150 alarmen opgeslagen. Wanneer het geheugen vol is en een ander
alarm wordt geactiveerd, wordt het oudste alarm overschreven.
Hieronder is de volledige alarmenlijst weergegeven met de mogelijke hoofdoorzaken, enkele tips voor
probleemoplossing, de resetmodus, de maatregelen op de eenheid en onderdelen ervan.
De alarmresetmodus is in de kolom “RESET” weergegeven:
• A = automatisch: wanneer de alarmconditie verdwijnt wordt het alarm automatisch gereset;
• AC = automatisch bediend: het alarm wordt automatisch gereset voor een beperkt aantal pogingen binnen een
bepaalde tijd, daarna wordt de reset handmatig;
• M = handmatige reset vanaf display of door supervisor:het alarm moet handmatig gereset worden vanaf het display
zoals hierboven beschreven of door de supervisor variabel gereset worden; voor elk alarm met handmatige reset,
worden de resetdag en -tijd opgeslagen in de alarmgeschiedenis.
In de kolom “EENHEID UIT” staat vermeld of het alarm de volledige eenheid stopt of niet:
• Ja = het alarm stopt de eenheid;
• Nee = het alarm stopt de eenheid niet, maar uitsluitend de betrokken toestellen
CODE

BESCHRIJVING

HOOFDOORZAKEN

AL01

Compressor
overbelasting 1

Ingreep van de compressor
thermische bescherming 1

AL02

Compressor
overbelasting 2

Ingreep van de compressor
thermische bescherming 2

CONTROLES EN
RESET
PROBLEEMOPLOSSING
Controleer werkcondities.
Controleer bekabeling, terminals en
stroomonderbreker van de motor.
M
Controleer geabsorbeerde stroom.
Controleer perstemperatuur compressor.
Controleer werkcondities.
Controleer bekabeling, terminals en
stroomonderbreker van de motor.
M
Controleer geabsorbeerde stroom.
Controleer perstemperatuur compressor.
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UNIT
OFF

ONDERDELEN
UIT

Nee

Compressor 1

Nee

Compressor 2
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CODE

AL03

AL04

AL05

CONTROLES EN
PROBLEEMOPLOSSING
Controleer condensatiedruk.
Controleer koelmiddelvulling.
Controleer werking
condensatieventilator(-en)
Controleer de aanwezigheid van warme
Hogedrukalarm vanaf circuit 1 luchtrecycling in de koeleenheid.
Hoge druk Circuit 1
(hogedrukschakelaar)
Controleer reiniging condensatiespiraal
en reinig deze indien nodig.
Reset de hogedrukschakelaar en reset
vervolgens het alarm vanaf de regelaar.
Controleer of de correcte ingreep voor
de hogedrukschakelaar is ingesteld.
Controleer werkcondities.
Controleer condensatiedruk.
Controleer koelmiddelvulling.
Controleer werking
condensatieventilator(-en)
Controleer de aanwezigheid van warme
Hogedrukalarm vanaf circuit 2
Hoge druk Circuit 2
luchtrecycling in de koeleenheid.
(hogedrukschakelaar)
Controleer reiniging condensatiespiraal
en reinig deze indien nodig.
Reset de hogedrukschakelaar en reset
vervolgens het alarm vanaf de regelaar.
Controleer of de correcte ingreep voor
de hogedrukschakelaar is ingesteld.
BESCHRIJVING

Antivries alarm

Digitale invoer 1 open

High temp
drempelwaarde
overschreden
Low temp
drempelwaarde
overschreden

Binnentemperatuur
overschrijdt de max
ingestelde waarde
Binnentemperatuur is lager
dan de min ingestelde
waarde

AL08

Lage druk circuit 1
in zomer

Lagedrukalarm circuit 1
van de lagedrukschakelaar
(koelmodus)

AL09

Lage druk circuit 2
in zomer

Lagedrukalarm circuit 2
van de lagedrukschakelaar
(koelmodus)

AL10

Lage druk circuit 1
in winter

Lagedrukalarm circuit 1
van de lagedrukschakelaar
(verwarmingsmodus)

AL11

Lage druk circuit 2
in winter

Lagedrukalarm circuit 2
van de lagedrukschakelaar
(verwarmingsmodus)

AL12

Onderhoud
compressor 1

Grenswaarde bedrijfsuren
compressor 1 overschreden.

AL06
AL07
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RESET

UNIT
OFF

ONDERDELEN
UIT

M

Nee

Alle compressoren
circuit 1

M

Nee

Alle compressoren
circuit 2

Controleer werkcondities.

A (2)

Nee

Compressoren
(uitsluitend
koelmodus)

Controleer werkcondities.

A

Nee

Geen

Controleer werkcondities.

A (2)

Nee

Geen

M

Nee

Alle compressoren
circuit 1

M

Nee

Alle compressoren
circuit 2

M

Nee

Alle compressoren
circuit 1

M

Nee

Alle compressoren
circuit 2

M (1)

Nee

Geen

HOOFDOORZAKEN

Controleer werkcondities.
Controleer verdampingsdruk.
Controleer koelmiddelvulling
Controleer verdampingsventilatoren.
Controleer de correcte ingreep van de
lagedrukschakelaar.
Controleer werkcondities.
Controleer verdampingsdruk.
Controleer koelmiddelvulling
Controleer verdampingsventilatoren.
Controleer de correcte ingreep van de
lagedrukschakelaar.
Controleer werkcondities.
Controleer verdampingsdruk.
Controleer koelmiddelvulling
Controleer verdampingsventilatoren.
Controleer de correcte ingreep van de
lagedrukschakelaar.
Controleer werkcondities.
Controleer verdampingsdruk.
Controleer koelmiddelvulling
Controleer verdampingsventilatoren.
Controleer de correcte ingreep van de
lagedrukschakelaar.
Controleer de werkcondities van de
compressor.
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CODE
AL13
AL14

AL15

BESCHRIJVING

HOOFDOORZAKEN

Onderhoud
compressor 2
Onderhoud
eenheid

Grenswaarde bedrijfsuren
compressor 2 overschreden.
Grenswaarde bedrijfsuren
eenheid overschreden.

Overbelasting/
vergrendeling
hoofdventilator

Thermische bescherming
ventilator

AL16

Filter vuil

AL17

Niet gebruikt

AL18

Alarm
stroomschakelaar

AL19

Klok kapot of niet
aanwezig

AL20

Instelpunt zomer <
instelpunt winter

AL21

Sonde B1
gebroken of
uitgeschakeld

AL22

Sonde B2
gebroken of
uitgeschakeld

AL23

Sonde B6
gebroken of
uitgeschakeld

De drukdaling via het filter
gemeten door de differentiële
drukschakelaar is hoger dan
de ingestelde waarde
-

CONTROLES EN
PROBLEEMOPLOSSING
Controleer de werkcondities van de
compressor.
Controle eenheid. Voer de gewone
onderhoudswerkzaamheden uit.
Controleer werkcondities.
Controleer ventilatoren
motorbekabeling, terminals en
geabsorbeerde stroom.
Controleer thermische overbelastingss
chakelaar.
Reinig of vervang de luchtfilters.
Kalibrering van de differentiële
drukschakelaar voor verstopte filters.

Controleer werkcondities (luchtstroom
en -druk).
De differentiële
Controleer werking van de ventilatoren.
drukschakelaar detecteert
een lagere druk (luchtstroom) Controleer luchtverdelingssysteem.
dan het instelpunt
Controleer de correcte ingreep van de
luchtstroomschakelaar.
Het klokbord is defect

Herstart de regelaar; vervang het
moederbord als het alarm aanhoudt.

Instelpunt zomer is lager dan
instelpunt winter of instelpunt Controleer het correcte
winter is hoger dan instelpunt instelpunt temperatuur (koel- en
zomer en automatische
verwarmingsmodi).
omschakeling is ingeschakeld
Controleer werkcondities.
Controleer het correcte leesbereik van
de sonde in de regelaar.
De aflezing van sonde B1
Controleer de correcte lezing van de
(differentiële druksonde
sonde en vervang deze indien nodig.
aanvoerluchtstroom)
Controleer de bekabeling en terminals
overschrijdt het werkbereik
van de sonde.
Controleer de correcte werking van de
analoge invoer van het moederbord.
Controleer werkcondities.
Controleer het correcte leesbereik van
de sonde in de regelaar.
De aflezing van sonde B2
Controleer de correcte lezing van de
(differentiële druksonde
sonde en vervang deze indien nodig.
afvoerluchtstroom)
Controleer de bekabeling en terminals
overschrijdt het werkbereik
van de sonde.
Controleer de correcte werking van de
analoge invoer van het moederbord.
Controleer werkcondities.
Controleer het correcte leesbereik van
de sonde in de regelaar.
De aflezing van sonde B6
Controleer de correcte lezing van de
(condensatiedruk circuit 2)
sonde en vervang deze indien nodig.
overschrijdt het bereik
Controleer de bekabeling en terminals
van de sonde.
Controleer de correcte werking van de
analoge invoer van het moederbord.

Wij behouden ons het recht voor zonder voorgaande kennisgeving wijzigingen aan het ontwerp aan te brengen
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RESET

UNIT
OFF

ONDERDELEN
UIT

M (1)

Nee

Geen

M (1)

Nee

Geen

M

Ja

Alle

M
M

Nee

-

-

M

Ja

M

Nee

A

Ja

Geen
-

Alle

Geen,
programmering per
uur functioneert
niet
Alle

M

Nee

Alle direct bij de
sonde betrokken
onderdelen en
functies

M

Nee

Alle direct bij de
sonde betrokken
onderdelen en
functies

M

Nee

Alle direct bij de
sonde betrokken
onderdelen en
functies
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CODE

BESCHRIJVING

HOOFDOORZAKEN

AL24

Sonde B7
gebroken of
uitgeschakeld

De aflezing van sonde B7
(binnenluchtvochtigheid)
overschrijdt het bereik

AL25

Sonde B4
gebroken of
uitgeschakeld

De aflezing van sonde B4
(aanvoer luchttemperatuur)
overschrijdt het bereik

AL26

Sonde B3
gebroken of
uitgeschakeld

De aflezing van sonde B3
(condensatiedruk circuit 1)
overschrijdt het bereik

AL27

Sonde B8
gebroken of
uitgeschakeld

De aflezing van sonde B8
(buitenluchttemperatuur)
overschrijdt het bereik

AL28

Sonde B5
gebroken of
uitgeschakeld

De aflezing van sonde B5
(afvoer luchttemperatuur)
overschrijdt het bereik

AL29

Overbelasting
verwarmer 1

De stroomonderbreker van
de verwarmer groep 1 is
uitgeschakeld

AL30

Overbelasting
verwarmer 2

De stroomonderbreker van
de verwarmer groep 2 is
uitgeschakeld

AL31

AL32

Algemeen ernstig
alarm door DIN.
Systeem uit
Algemeen alarm
door dig. invoer
systeem nog
steeds aan

Vertaling van originele instructies
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CONTROLES EN
PROBLEEMOPLOSSING
Controleer werkcondities.
Controleer het correcte leesbereik van
de sonde in de regelaar.
Controleer de correcte lezing van de
sonde en vervang deze indien nodig.
Controleer de bekabeling en terminals
van de sonde.
Controleer de correcte werking van de
analoge invoer van het moederbord.
Controleer werkcondities.
Controleer het correcte leesbereik van
de sonde in de regelaar.
Controleer de correcte lezing van de
sonde en vervang deze indien nodig.
Controleer de bekabeling en terminals
van de sonde.
Controleer de correcte werking van de
analoge invoer van het moederbord.
Controleer werkcondities.
Controleer het correcte leesbereik van
de sonde in de regelaar.
Controleer de correcte lezing van de
sonde en vervang deze indien nodig.
Controleer de bekabeling en terminals
van de sonde.
Controleer de correcte werking van de
analoge invoer van het moederbord.
Controleer werkcondities.
Controleer het correcte leesbereik van
de sonde in de regelaar.
Controleer de correcte lezing van de
sonde en vervang deze indien nodig.
Controleer de bekabeling en terminals
van de sonde.
Controleer de correcte werking van de
analoge invoer van het moederbord.
Controleer werkcondities.
Controleer het correcte leesbereik van
de sonde in de regelaar.
Controleer de correcte lezing van de
sonde en vervang deze indien nodig.
Controleer de bekabeling en terminals
van de sonde.
Controleer de correcte werking van de
analoge invoer van het moederbord.
Controleer werkcondities (luchtstroom
en -temperatuur).
Controleer bekabeling en terminals
van de verwarmers en geabsorbeerde
stroom.
Controleer thermische schakelaar.
Controleer werkcondities (luchtstroom
en -temperatuur).
Controleer bekabeling en terminals
van de verwarmers en geabsorbeerde
stroom.
Controleer thermische schakelaar.

RESET

UNIT
OFF

M

Nee

Alle direct bij de
sonde betrokken
onderdelen en
functies

Nee

Alle direct bij de
sonde betrokken
onderdelen en
functies

Nee

Alle direct bij de
sonde betrokken
onderdelen en
functies

M

Nee

Alle direct bij de
sonde betrokken
onderdelen en
functies

M

Nee

Alle direct bij de
sonde betrokken
onderdelen en
functies

M

Nee

Verwarmer groep 1

M

Nee

Verwarmer groep 2

M

M

De digitale invoer ernstig
alarm (DIN) is open

Controleer externe bediening.

M

Ja

De digitale invoer algemeen
alarm is open

Controleer externe bediening.

M

Nee

ONDERDELEN
UIT

Alle

Geen

Wij behouden ons het recht voor zonder voorgaande kennisgeving wijzigingen aan het ontwerp aan te brengen
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AL33

Overbelasting
compressor 3

Ingreep van de compressor
thermische bescherming 3

AL34

Overbelasting
compressor 4

Ingreep van de compressor
thermische bescherming 4

Onderhoud
compressor 3
Onderhoud
compressor 4

Grenswaarde bedrijfsuren
compressor 3 overschreden.
Grenswaarde bedrijfsuren
compressor 4 overschreden.

CONTROLES EN
RESET
PROBLEEMOPLOSSING
Controleer werkcondities.
Controleer bekabeling, terminals en
stroomonderbreker van de motor.
M
Controleer geabsorbeerde stroom.
Controleer perstemperatuur compressor.
Controleer werkcondities.
Controleer bekabeling, terminals en
stroomonderbreker van de motor.
M
Controleer geabsorbeerde stroom.
Controleer perstemperatuur compressor.
Controleer de werkcondities van de
M (1)
compressor.
Controleer de werkcondities van de
M (1)
compressor.

-

-

CODE

AL35
AL36

BESCHRIJVING

AL37Niet gebruikt
65

AL66

AL67

AL68

AL69

AL70

AL71

HOOFDOORZAKEN

Controleer werkcondities.
Condensatiedruk
Controleer condensatiedruk.
circuit 1 is hoger dan
WAARSCHUWING
Controleer condensatieventilatoren en
preventiewaarde (koelmodus)
-spiraal.
circuit 1 in
Verdampingsdruk circuit 1 is
preventie
Controleer luchtstroom
lager dan preventiewaarde
condensatiespiraal.
(verwarmingsmodus)
Controleer koelmiddelvulling
Controleer werkcondities.
Condensatiedruk
Controleer condensatiedruk.
circuit 2 is hoger dan
WAARSCHUWING
Controleer condensatieventilatoren en
preventiewaarde (koelmodus)
circuit 2 in
-spiraal.
Verdampingsdruk circuit 2 is
preventie
Controleer luchtstroom
lager dan preventiewaarde
condensatiespiraal.
(verwarmingsmodus)
Controleer koelmiddelvulling
Controleer luchtstroom.
De door de
Controleer luchtstroomverdelingssyst
differentiële druksonde
Aanvoer
eem.
aanvoerluchtstroom gemeten
differentiële sonde
Controleer aanvoer differentiële
waarde voor de afvoer ligt
drukschakelaar en de aansluitslangen
buiten het toegestane bereik.
ervan.
Controleer luchtstroom.
De door de differentiële
Controleer luchtstroomverdelingssyst
druksonde afvoerluchtstroom
Afvoer differentiële
eem.
gemeten waarde voor
sonde
Controleer aanvoer differentiële
de afvoer ligt buiten het
drukschakelaar en de aansluitslangen
toegestane bereik.
ervan.
Controleer werkcondities.
Controleer het correcte leesbereik van
de sonde in de regelaar.
Sonde B9
De aflezing van sonde B9
Controleer de correcte lezing van de
gebroken of
(CO2 of VOS binnenlucht)
sonde en vervang deze indien nodig.
uitgeschakeld
overschrijdt het bereik
Controleer de bekabeling en terminals
van de sonde.
Controleer de correcte werking van de
analoge invoer van het moederbord.
Controleer werkcondities.
Controleer het correcte leesbereik van
de sonde in de regelaar.
De aflezing van
Sonde B10
Controleer de correcte lezing van de
sonde B10 (relatieve
gebroken of
sonde en vervang deze indien nodig.
buitenluchtvochtigheid)
uitgeschakeld
Controleer de bekabeling en terminals
overschrijdt het bereik
van de sonde.
Controleer de correcte werking van de
analoge invoer van het moederbord.
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UNIT
OFF

ONDERDELEN
UIT

Nee

Compressor 3

Nee

Compressor 4

Nee

Geen

Nee

Geen

-

-

A (2)

Nee

Eén compressor
van circuit 1

A (2)

Nee

Eén compressor
van circuit 2

A (2)

Nee

Geen

A (2)

Nee

Geen

M

Nee

Alle direct bij de
sonde betrokken
onderdelen en
functies

Nee

Alle direct bij de
sonde betrokken
onderdelen en
functies

M

-
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CODE

AL72

AL73

AL74

AL75

AL76

AL77

AL78

CONTROLES EN
PROBLEEMOPLOSSING
Controleer of de stroomvoorziening van
de uitbreidingskaart correct is.
Onderbroken communicatie
Bord 2 Lan
tussen moederborden en
Controleer de verbinding tussen
uitgeschakeld
uitbreidingskaarten
moederbord en uitbreidingskaarten.
Instelling communicatie.
Controleer werkcondities.
Controleer het correcte leesbereik van
de sonde in de regelaar.
Slave-sonde
De aflezing van sonde B1
Controleer de correcte lezing van de
sonde en vervang deze indien nodig.
B1 gebroken of
van de uitbreidingskaart
uitgeschakeld
overschrijdt het bereik
Controleer de bekabeling en terminals
van de sonde.
Controleer de correcte werking van de
analoge invoer van het moederbord
Hogedrukalarm van
Controleer werkcondities.
koelcircuit 1 in koel- (zomer-) Controleer condensatiedruk.
modus vanaf druktransductor. Controleer condensatieventilatoren en
"Hoge druk van
Poging “x” van het maximale -spiraal.
circuit 1 van
aantal pogingen “y” is
Controleer luchtstroom
transd. Pog.: x/y”
weergegeven; wanneer het
condensatiespiraal.
maximale aantal pogingen
Controleer koelmiddelvulling.
is bereikt wordt de reset
Controleer druksonde.
handmatig.
Hogedrukalarm van
Controleer werkcondities.
koelcircuit 2 in koel- (zomer-) Controleer condensatiedruk.
modus vanaf druktransductor. Controleer condensatieventilatoren en
"Hoge druk van
Poging “x” van het maximale -spiraal.
circuit 2 van
aantal pogingen “y” is
Controleer luchtstroom
transd. Pog.: x/y”
weergegeven; wanneer het
condensatiespiraal.
maximale aantal pogingen
Controleer koelmiddelvulling.
is bereikt wordt de reset
Controleer druksonde.
handmatig.
Lagedrukalarm van koelcircuit Controleer werkcondities.
1 in verwarmings- (winter-)
Controleer verdampingsdruk.
modus vanaf druktransductor. Controleer verdampingsventilatoren en
Circuit 1 Lage druk
Poging “x” van het maximale -spiraal.
vanaf transductor
aantal pogingen “y” is
Controleer luchtstroom
in verwarming.
weergegeven; wanneer het
verdampingsspiraal.
Poging: x/y
maximale aantal pogingen
Controleer koelmiddelvulling.
is bereikt wordt de reset
Controleer druksonde.
handmatig.
Lagedrukalarm van koelcircuit Controleer werkcondities.
2 in verwarmings- (winter-)
Controleer verdampingsdruk.
modus vanaf druktransductor. Controleer verdampingsventilatoren en
Circuit 2 Lage druk
Poging “x” van het maximale -spiraal.
vanaf transductor
aantal pogingen “y” is
Controleer luchtstroom
in verwarming.
weergegeven; wanneer het
verdampingsspiraal.
Poging: x/y
maximale aantal pogingen
Controleer koelmiddelvulling.
is bereikt wordt de reset
Controleer druksonde.
handmatig.
BESCHRIJVING

Verdampingsdruk van circuit
WAARSCHUWING
1 in verwarmings- (winter-)
Circuit 1 in
modus is lager dan de
lagedrukpreventie
lagedrukpreventiewaarde
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HOOFDOORZAKEN

Controleer werkcondities.
Controleer verdampingsdruk.
Controleer verdampingsventilatoren en
-spiraal.
Controleer luchtstroom
verdampingsspiraal.
Controleer koelmiddelvulling

RESET

UNIT
OFF

M

Nee

ONDERDELEN
UIT
Alle direct bij de
uitbreidingskaart
betrokken
onderdelen en
functies

M

Nee

Alle direct bij de
sonde betrokken
onderdelen en
functies

AC

Nee

Alle compressoren
van circuit 1

AC

Nee

Alle compressoren
van circuit 2

AC

Nee

Alle compressoren
van circuit 1

AC

Nee

Alle compressoren
van circuit 2

A (2)

Nee

Een compressor
van circuit 1
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CODE

AL79

BESCHRIJVING

HOOFDOORZAKEN

Verdampingsdruk van circuit
WAARSCHUWING
2 in verwarmings- (winter-)
Circuit 2 in
modus is lager dan de
lagedrukpreventie
lagedrukpreventiewaarde

CONTROLES EN
PROBLEEMOPLOSSING
Controleer werkcondities.
Controleer verdampingsdruk.
Controleer verdampingsventilatoren en
-spiraal.
Controleer luchtstroom
verdampingsspiraal.
Controleer koelmiddelvulling

RESET

UNIT
OFF

A (2)

Nee

ONDERDELEN
UIT

Een compressor
van circuit 2

(1) Onderhoudsalarmen moeten gereset worden vanuit maskers Ac-Ad-Ae van het Onderhoudsmenu en kunnen
niet worden gereset door op de Alarmtoets te drukken
(2) Het alarm wordt automatisch gereset, maar om de alarmweergave te wissen is het noodzakelijk om de Alarmtoets
in te drukken en deze tenminste 2 seconden ingedrukt te houden.
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