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Το παρόν εγχειρίδιο λειτουργίας απευθύνεται στον τελικό χρήστη της μονάδας και περιέχει μία σύντομη περιγραφή
όλων των λειτουργιών ελεύθερης πρόσβασης της μονάδας ελέγχου.

1

ΔΙΕΠΑΦΉ ΧΡΉΣΤΗ

Η διεπαφή χρήστη είναι μία οθόνη LCD με 4 σειρές, 20 στήλες και αυτόματο φωτισμό. Η οθόνη διαθέτει 6 πλήκτρα
λειτουργιών που χρησιμοποιούνται για την πλοήγηση στο μενού του λογισμικού και τη ρύθμιση των παραμέτρων.

Οι βασικές λειτουργίες περιγράφονται παρακάτω.
Το πλήκτρο αυτό, που καλείται "βέλος πάνω",
, επιτρέπει την κύλιση προς τα πάνω στις τιμές και
την τροποποίηση της τιμής κάθε πεδίου, αυξάνοντάς την.

Το πλήκτρο αυτό, που καλείται "βέλος κάτω",
, επιτρέπει την κύλιση προς τα πάνω στις τιμές και
την τροποποίηση της τιμής κάθε πεδίου, μειώνοντάς την.

Το πλήκτρο αυτό, που καλείται "Enter",
, επιβεβαιώνει την επιλογή που έγινε σε κάποιο υπομενού
και αποθηκεύει την παράμετρο που τροποποιήθηκε.

Το πλήκτρο αυτό, που καλείται "συναγερμός", επιτρέπει την προβολή των ενεργών συναγερμών, και
την επαναφορά τους εάν απαιτείται.

Το πλήκτρο αυτό, που καλείται "prg",

, επιτρέπει την είσοδο στο μενού του λογισμικού.

Το πλήκτρο αυτό, που καλείται "esc",
, επιτρέπει την έξοδο από το προβαλλόμενο πεδίο και την
επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο του μενού.

Μετάφραση από τις αρχικές οδηγίες
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ΟΔΗΓΌΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

Ο οδηγός λειτουργίας περιγράφει τις βασικές λειτουργίες ελέγχου.

2.1

Μενού λογισμικού

Το λογισμικό είναι οργανωμένο με ένα μενού που επιτρέπει την πρόσβαση σε διάφορα επίπεδα, που το καθένα περιέχει μία ή περισσότερες επιλογές ή οθόνες, με διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης: ελεύθερη, μερικώς προστατευμένη
με κωδικό ή πλήρως προστατευμένη με κωδικό.
Πιέζοντας το

πλήκτρο οποιαδήποτε επιλογής, εμφανίζεται ο παρακάτω βρόχος μενού:

Με τα βέλη
μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση στο μενού. Η επιλογή φωτίζεται και επισημαίνεται με
ένα βέλος στα αριστερά:

Για να εισέλθετε στο επιλεγμένο μενού, πιέστε το πλήκτρο "enter"
.
Εδώ βρίσκεται το κεντρικό μενού με όλα τα υπομενού:
• Όσα είναι υπογραμμισμένα είναι μενού ελεύθερης πρόσβασης.
• Όσα είναι με πλάγια γράμματα είναι μενού μερικώς προστατευμένα με κωδικό.
• Όσα είναι με έντονα γράμματα είναι μενού πλήρως προστατευμένα με κωδικό.
Η πρόσβαση στα προστατευμένα με κωδικό μενού παρέχεται μόνο στους τεχνικούς Εξυπηρέτησης.
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2.2

Κεντρικό μενού

Όταν η μονάδα είναι σε λειτουργία, στην οθόνη εμφανίζεται το κεντρικό μενού, εμφανίζοντας στην πρώτη σειρά το
setpoint εσωτερικής θερμοκρασίας, αριστερά, και την τοπική διεύθυνση της μονάδας δεξιά, με μεγαλύτερη γραμματοσειρά την εσωτερική θερμοκρασία και στην τελευταία σειρά την κατάσταση της μονάδας στα αριστερά και την
τρέχουσα ώρα στα δεξιά.

για προβολή του προγράμματος λειτουργίας της μονάδας, της ενεργής χρονοθυρίδας, της λειτουργίας αφύγρανσης (μη διαθέσιμη), και της λειτουργίας αντιστάθμισης setpoint (όπου υπάρχει).

για προβολή του εάν η μονάδα εκτελεί απόψυξη, ελεύθερη ψύξη ή ελεύθερη θέρμανση.

για προβολή των ενεργών συμπιεστών της μονάδας.

για προβολή του εάν είναι ενεργή η λειτουργία πρόληψης συναγερμού υψηλής πίεσης στη θερινή λειτουργία,
εάν είναι ενεργό το όριο θερμοκρασίας προσφοράς και εάν η λειτουργία αντιπαγώματος είναι διαθέσιμη και ενεργή.

για προβολή του προγράμματος λειτουργίας (χειροκίνητο ή αυτόματο) των ανεμιστήρων παροχής και επιστροφής (εάν υπάρχουν).

για προβολή του εάν είναι ενεργή η ηλεκτρική θερμάστρα δίσκου συμπυκνώματος.

για προβολή του εάν είναι ενεργή η λειτουργία πλύσης (αναγκαστική ελεύθερη ψύξη κατά την εκκίνηση της
μονάδας).

Μετάφραση από τις αρχικές οδηγίες
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για προβολή του εάν είναι ενεργή η λειτουργία πρόληψης συναγερμού χαμηλής πίεσης στη χειμερινή λειτουργία, για τα κυκλώματα 1 και 2.

2.3

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της μονάδας από το πληκτρολόγιο
επιλέξτε το μενού "μονάδα ON/OFF"

"Enter"

"Enter"για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της μονάδας.

Εάν είναι ενεργές οι χρονοθυρίδες, η μονάδα θα αρχίσει να λειτουργεί μόνο εάν έχει προγραμματιστεί να είναι ΟΝ σε
αυτή τη χρονοθυρίδα
Εάν είναι ενεργοποιημένο το ON/OFF μονάδας από σύστημα επίβλεψης, απαιτείται σειριακή συγκατάθεση για αποτελεσματική εκκίνηση της μονάδας.
Εάν είναι ενεργοποιημένο το ON/OFF μονάδας από ψηφιακή είσοδο, η ψηφιακή είσοδος ON/OFF πρέπει να είναι
κλειστή για αποτελεσματική εκκίνηση της μονάδας.
Εάν ακόμη και ένα από τα προηγούμενα συστήματα που έχουν ενεργοποιηθεί δεν δώσει τη συγκατάθεσή του, η
μονάδα δεν θα τεθεί σε λειτουργία.

2.4

Ρύθμιση setpoint θερμοκρασίας και ροής αέρα

επιλέξτε το μενού "Setpoint"
"Enter" .
Μπορείτε να ρυθμίσετε το setpoint (τιμή ρύθμισης) εσωτερικής θερμοκρασίας στη θερινή λειτουργία (ψύξη) από το
πεδίο S0: πιέστε το πλήκτρο "enter"
, ρυθμίστε την τιμή του setpoint με τα βέλη και πιέστε
ξανά για επιβεβαίωση της νέας τιμής.
Εάν είναι ενεργές οι χρονοθυρίδες, το setpoint δεν μπορεί να τροποποιηθεί από αυτό το πεδίο, αλλά μόνο από ειδικό
πεδίο του μενού Clock.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το setpoint εσωτερικής θερμοκρασίας στη χειμερινή λειτουργία (θέρμανση) από το
πεδίο S1: πιέστε το πλήκτρο
, ρυθμίστε την τιμή του setpoint με τα βέλη και πιέστε
ξανά για επιβεβαίωση
της νέας τιμής.
Εάν είναι ενεργές οι χρονοθυρίδες, το setpoint δεν μπορεί να τροποποιηθεί από αυτό το πεδίο, αλλά μόνο από ειδικό
πεδίο του μενού Clock.

μπορείτε να ρυθμίσετε τη ροή αέρα παροχής από το πεδίο S5: πιέστε το πλήκτρο

, ρυθμίστε την τιμή του

setpoint με τα βέλη και πιέστε
ξανά για επιβεβαίωση της νέας τιμής.
Μπορείτε να διαβάσετε την πραγματική ροή αέρα από το επόμενο πεδίο S6.
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μπορείτε να ρυθμίσετε τη ροή αέρα επιστροφής από το πεδίο S7, το οποίο εμφανίζεται μόνο για μονάδα με
ανεμιστήρες επιστροφής: πιέστε το πλήκτρο
, ρυθμίστε την τιμή του setpoint με τα βέλη και πιέστε
για επιβεβαίωση της νέας τιμής.
Μπορείτε να διαβάσετε την πραγματική ροή αέρα από το επόμενο πεδίο S8.

2.5

ξανά

Μενού ρύθμισης ρολογιού και χρονοθυρίδων

επιλέξτε το μενού "Clock"
.
Από αυτό το πεδίο μπορείτε να ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία, ενώ η ημέρα ενημερώνεται αυτόματα.

για την ενεργοποίηση και ρύθμιση των χρονοθυρίδων, εισάγετε τον κωδικό του μενού Clock και πιέστε το πλήκτρο

; ο εργοστασιακός κωδικός του μενού Clock είναι 0001.

από το πεδίο αυτό μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις ημερήσιες χρονοθυρίδες (δεύτερη γραμμή) και να απενεργοποιήσετε τη μονάδα εκτός των χρονοθυρίδων (τέταρτη γραμμή).

ρύθμιση ώρας έναρξης και λήξης της ημερήσιας χρονοθυρίδας.

ρύθμιση του θερινού setpoint εσωτερικής θερμοκρασίας (ψύξη) εντός της χρονοθυρίδας (εσωτερική ρύθμιση,
τρίτη γραμμή) και εκτός της χρονοθυρίδας (εξωτερική ρύθμιση, τέταρτη γραμμή).

ρύθμιση του χειμερινού setpoint εσωτερικής θερμοκρασίας (θέρμανση) εντός της χρονοθυρίδας (εσωτερική
ρύθμιση, τρίτη γραμμή) και εκτός της χρονοθυρίδας (εξωτερική ρύθμιση, τέταρτη γραμμή).

Μετάφραση από τις αρχικές οδηγίες
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ενεργοποίηση του εβδομαδιαίου προγραμματισμού, εάν απαιτείται.

ρύθμιση ημερών της εβδομάδας όπου η μονάδα πρέπει να είναι σε κατάσταση ΟΝ (Υ) ή σε κατάσταση OFF (N).

2.5.1

Παραδείγματα προγραμματισμού χρονοθυρίδων

Για καλύτερη επεξήγηση του προγραμματισμού χρονοθυρίδων, παρακάτω εμφανίζονται δύο παραδείγματα.
Παράδειγμα 1
Η μονάδα πρέπει να λειτουργεί κάθε μέρα:
• από 07:00 έως 20:00 με θερινό setpoint 26,0°C και χειμερινό setpoint 21,0°C.
• από 20:00 έως 07:00 με θερινό setpoint 30,0°C και χειμερινό setpoint 15,0°C.
Επιπλέον, οι κεντρικοί ανεμιστήρες της μονάδας πρέπει να είναι πάντοτε ενεργοί.
Τα πεδία Κ2 έως Κ6 πρέπει να ρυθμιστούν ως εξής:

Δεν απαιτείται να ορίσετε εργάσιμες ημέρες στο πεδίο Κ7, γιατί ο εβδομαδιαίος προγραμματισμός είναι απενεργοποιημένος από το πεδίο Κ6.
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Παράδειγμα 2
Η μονάδα πρέπει να λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 07:30 έως 19:30, με θερινό setpoint 24,0°C και
χειμερινό setpoint 20,5°C. επιπλέον, οι ανεμιστήρες της μονάδας πρέπει να απενεργοποιούνται από 19:30 έως 07:30
και η μονάδα πρέπει να απενεργοποιείται πλήρως το Σάββατο και την Κυριακή.
Τα πεδία Κ2 έως Κ7 πρέπει να ρυθμιστούν ως εξής:

Σε περίπτωση που η λειτουργία "Μονάδα OFF ανά χρονοθυρίδα" είναι ενεργοποιημένη στο πεδίο Κ2,
η εξωτερική ρύθμιση στο πεδίο Κ4 μπορεί να είναι οποιαδήποτε τιμή, καθώς δεν θεωρείται από τη
μονάδα ως θερμορύθμιση λόγω του ότι η μονάδα είναι OFF.

2.6 Διακοπή λειτουργίας πλύσης (αναγκαστική ελεύθερη ψύξη κατά την
εκκίνηση της μονάδας)
Μονάδα με αποσβεστήρες ελεύθερης ψύξης και ενεργοποιημένη λειτουργία πλύσης.
Κεντρικό πεδίο
πιέστε το πλήκτρο "Enter" για τη διακοπή της λειτουργίας πλύσης.

Μετάφραση από τις αρχικές οδηγίες
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2.7

Εναλλαγή καλοκαίρι/χειμώνας από το πληκτρολόγιο

Η μονάδα πρέπει να είναι OFF και να είναι ενεργοποιημένη η εναλλαγή καλοκαίρι/χειμώνας από το πληκτρολόγιο.
Επιλέξτε το μενού "Καλοκαίρι/Χειμώνας"

"Enter"

"Enter" για την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας της μονάδας.
Εάν είναι ενεργοποιημένη η εναλλαγή από ψηφιακή είσοδο, δεν εμφανίζεται το πεδίο R0.
Εάν είναι ενεργοποιημένη η αυτόματη εναλλαγή, η μετάβαση από τη χειμερινή λειτουργία στη θερινή γίνεται αυτόματα όταν η εσωτερική θερμοκρασία αέρα υπερβεί το θερινό setpoint, ενώ η μετάβαση από τη θερινή λειτουργία στη
χειμερινή γίνεται αυτόματα όταν η εσωτερική θερμοκρασία αέρα πέσει κάτω από το χειμερινό setpoint. Σε κάθε περίπτωση, η αυτόματη εναλλαγή γίνεται όταν η μονάδα είναι σε κατάσταση ΟΝ, οπότε το χειριστήριο διακόπτει πρώτα
όλες τις ενεργές διατάξεις (συμπιεστές, ηλεκτρικές θερμάστρες, κ.λπ.) εκτός από τους κεντρικούς ανεμιστήρες, και τις
επανεκκινεί αυτόματα όταν γίνει η εναλλαγή, μετά το αίτημα θερμικού φορτίου.
Προκειμένου να λειτουργεί σωστά η αυτόματη εναλλαγή καλοκαίρι/χειμώνας, το χειμερινό setpoint
πρέπει να είναι χαμηλότερο από το θερινό setpoint. Εάν όχι, το χειριστήριο ενεργοποιεί έναν συναγερμό που διακόπτει τη λειτουργία της μονάδας. Ο συναγερμός αυτός μηδενίζεται αυτόματα όταν ρυθμιστεί σωστά το καλοκαιρινό και το χειμερινό setpoint.
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2.8

Εμφάνιση εισόδου/εξόδου

επιλέξτε το μενού "Είσοδος/Έξοδος"
.
Το πεδίο εμφανίζει τις θερμοκρασίες αέρα εισόδου, εσωτερικά και εξωτερικά.

το πεδίο εμφανίζει την θερμοκρασία αέρα παροχής.

το πεδίο εμφανίζει τις πιέσεις του ψυκτικού στα κυκλώματα 1 και 2.

Το πεδίο εμφανίζει τη συγκέντρωση CO2 ή VOC, όπως τη διαβάζει ο αισθητήρας ποιότητας αέρα, εάν υπάρχει.

τα πεδία εμφανίζουν τις καταστάσεις ψηφιακών εισόδων: C = κλειστή, O = ανοικτή.

το πεδίο εμφανίζει την κατάσταση των συμπιεστών.

το πεδίο εμφανίζει την κατάσταση των εξωτερικών ανεμιστήρων και των τετράοδων αντίστροφων βαλβίδων των
κυκλωμάτων 1 και 2.

Μετάφραση από τις αρχικές οδηγίες
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το πεδίο εμφανίζει την κατάσταση του κεντρικού ανεμιστήρα.

το πεδίο εμφανίζει την κατάσταση των ηλεκτρικών θερμαστρών, εάν υπάρχουν.

το πεδίο εμφανίζει τα αρχικά ποσοστά του αποσβεστήρα εξωτερικού αέρα και της βαλβίδας ζεστού νερού, εάν
υπάρχουν.

το πεδίο εμφανίζει το ποσοστό λειτουργίας των εξωτερικών ανεμιστήρων των κυκλωμάτων 1 και 2.

το πεδίο εμφανίζει το ποσοστό λειτουργίας των ανεμιστήρων αποστολής και επιστροφής (εάν υπάρχουν).

το πεδίο εμφανίζει την πίεση αέρα που διαβάζει ο μετασχηματιστής πίεσης αέρα της ροής αέρα αποστολής και
επιστροφής. Σημειώνεται ότι η πίεση αυτή μετράται στο ακροφύσιο του ανεμιστήρα και δεν έχει καμία σχέση με τη
διαθέσιμη στατική πίεση.

τα πεδία εμφανίζουν τη θερμοκρασία εξάτμισης, το setpoint απόψυξης και την αντίστροφη μέτρηση έναρξης της
απόψυξης στα κυκλώματα 1 και 2.
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το πεδίο εμφανίζει την κατάσταση της εφεδρικής εξόδου ΝΟ11 και την κατάσταση της ηλεκτρικής θερμάστρας
δίσκου συμπυκνώματος.

2.9

Έλεγχος γλώσσας και εμφάνιση δεδομένων μονάδας και λογισμικού

Μενού "Συντήρηση"
"Enter"
Από αυτό το πεδίο μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα ελέγχου, επιλέγοντας ανάμεσα στις διαθέσιμες. Πιέστε "Enter"
για να αλλάξετε τη γλώσσα.

το πεδίο εμφανίζει τα εξής στοιχεία της μονάδας: σειριακός αριθμός, ημερομηνία εργοστασιακής δοκιμής και
κωδικός ταυτοποίησης υπευθύνου εργοστασιακής δοκιμής.

Το πεδίο εμφανίζει τον κωδικό λογισμικού, την έκδοση και την ημερομηνία έκδοσης, και το μοντέλο της μονάδας.

το πεδίο εμφανίζει τις εκδόσεις bios και boot της πλακέτας και τις ημερομηνίες έκδοσής τους.

το πεδίο εμφανίζει το μοντέλο και τον τύπο της πλακέτας.

το πεδίο εμφανίζει τις ώρες λειτουργίας της μονάδας.

το πεδίο εμφανίζει τις ώρες λειτουργίας των συμπιεστών 1 και 2.

Μετάφραση από τις αρχικές οδηγίες
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το πεδίο εμφανίζει τις ώρες λειτουργίας των συμπιεστών 3 και 4.

2.10 Συναγερμοί

Όταν ενεργοποιείται ένας συναγερμός, το κόκκινο πλήκτρο "Συναγερμός" ανάβει και ενεργοποιείται η ψηφιακή έξοδος του συναγερμού.
Πιέζοντας το πλήκτρο "Συναγερμός" εμφανίζεται ο τελευταίος συναγερμός. Μπορείτε να δείτε τους άλλους ενεργούς
συναγερμούς πιέζοντας τα βέλη.
Ακολουθεί παράδειγμα ενός πεδίου συναγερμού:

Κάθε συναγερμός προσδιορίζεται από έναν κωδικό "ALxx" και η αιτία του συναγερμού περιγράφεται στο πεδίο. Για
το μηδενισμό ενεργού συναγερμού, πιέστε και κρατήστε για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα το πλήκτρο "Συναγερμός".
Εάν ο συναγερμός μηδενιστεί με επιτυχία, το πεδίο του συναγερμού εξαφανίζεται και, εάν δεν υπάρχουν άλλοι ενεργοί συναγερμοί, απενεργοποιείται το κόκκινο πλήκτρο "Συναγερμός". Ο συναγερμός μπορεί να μηδενιστεί μόνο εφόσον η κατάσταση που ενεργοποίησε το συναγερμό δεν υφίσταται πια.
Ο χειροκίνητος μηδενισμός συναγερμού γίνεται μόνο μετά τον έλεγχο της αιτίας του συναγερμού και
την επίλυση του προβλήματος που τον ενεργοποίησε.
Ο ακατάλληλος μηδενισμός συναγερμού μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στη μονάδα ή τα στοιχεία της.
Στο μενού ιστορικού συναγερμών αποθηκεύονται οι τελευταίοι 150 συναγερμοί. Όταν η μνήμη είναι γεμάτη και ενεργοποιηθεί άλλος συναγερμός, διαγράφεται ο πιο παλιός.
Παρακάτω παρατίθεται ο πλήρης κατάλογος συναγερμών με τις βασικές πιθανές αιτίες, ορισμένες συμβουλές επίλυσης προβλημάτων, ο τρόπος μηδενισμού, και οι ενέργειες στη μονάδα και τα εξαρτήματά της.
Ο τρόπος μηδενισμού του συναγερμού αναφέρεται στη στήλη "RESET":
• A = αυτόματα: όταν εξαφανιστεί η αιτία του συναγερμού, ο συναγερμός μηδενίζεται αυτόματα.
• AC = με αυτόματο έλεγχο: ο συναγερμός μηδενίζεται αυτόματα για περιορισμένο αριθμό προσπαθειών σε συγκεκριμένο χρόνο, και στη συνέχεια ο μηδενισμός γίνεται χειροκίνητα.
• M = χειροκίνητος μηδενισμός από την οθόνη ή από τον επιβλέποντα: ο συναγερμός πρέπει να μηδενιστεί χειροκίνητα από την οθόνη όπως περιγράφεται παραπάνω ή από τη μεταβλητή μηδενισμού επιβλέποντα. Για κάθε
συναγερμό με χειροκίνητο μηδενισμό, η ημερομηνία και η ώρα μηδενισμού αποθηκεύονται στο ιστορικό συναγερμών.
Στη στήλη "MONAΔΑ OFF", αναφέρεται εάν ο συναγερμός απενεργοποιεί ολόκληρη τη μονάδα ή όχι:
• Ναι = ο συναγερμός απενεργοποιεί τη μονάδα.
• Όχι = ο συναγερμός δεν απενεργοποιεί τη μονάδα αλλά μόνο τις συνδεδεμένες διατάξεις
ΚΩΔ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΙΤΙΕΣ

AL01

Υπερφόρτωση
Συμπιεστή 1

Παρέμβαση της θερμικής
προστασίας συμπιεστή 1

AL02

Υπερφόρτωση
Συμπιεστή 2

Παρέμβαση της θερμικής
προστασίας συμπιεστή 2
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ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Ελέγξτε τις συνθήκες λειτουργίας.
Ελέγξτε τις καλωδιώσεις, τα τερματικά
και την ασφάλεια του μοτέρ.
Ελέγξτε το προσροφούμενο ρεύμα.
Ελέγξτε τη θερμοκρασία εκκένωσης του
συμπιεστή.
Ελέγξτε τις συνθήκες λειτουργίας.
Ελέγξτε τις καλωδιώσεις, τα τερματικά
και την ασφάλεια του μοτέρ.
Ελέγξτε το προσροφούμενο ρεύμα.
Ελέγξτε τη θερμοκρασία εκκένωσης του
συμπιεστή.

ΜΗΔΕΝ.

ΜΟΝΑΔΑ
OFF

M

Όχι

Συμπιεστής 1

M

Όχι

Συμπιεστής 2

ΣΤΟΙΧΕΙΑ OFF

Μετάφραση από τις αρχικές οδηγίες
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ΚΩΔ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

AL03

Υψηλή πίεση
Κύκλωμα 1

AL04

Υψηλή πίεση
Κύκλωμα 2

AL05

Συναγερμός
αντιψυκτικού

AL06
AL07

Υπέρβαση
ορίου υψηλής
θερμοκρασίας
Υπέρβαση
ορίου χαμηλής
θερμοκρασίας

AL08

Χαμηλή πίεση
στο Κύκλωμα 1 το
καλοκαίρι

AL09

Χαμηλή πίεση
στο Κύκλωμα 2 το
καλοκαίρι

AL10

Χαμηλή πίεση
στο Κύκλωμα 1 το
χειμώνα

AL11

Χαμηλή πίεση
στο Κύκλωμα 2 το
χειμώνα

AL12

Συντήρηση
Συμπιεστή 1

Μετάφραση από τις αρχικές οδηγίες
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ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΗΔΕΝ.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ OFF
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
OFF
Ελέγξτε την πίεση συμπύκνωσης.
Ελέγξτε την στάθμη ψυκτικού.
Ελέγξτε τη λειτουργία του(των)
ανεμιστήρα(ων) συμπύκνωσης
Ελέγξτε την παρουσία ανακύκλωσης
ζεστού αέρα συμπύκνωσης
Συναγερμός υψηλής πίεσης
Όλοι οι συμπιεστές
Ελέγξτε την κατάσταση του πηνίου
από το κύκλωμα 1 (διακόπτης
M
Όχι
κυκλώματος 1
συμπύκνωσης και καθαρίστε το εάν
υψηλής πίεσης)
χρειάζεται.
Μηδενίστε το διακόπτη υψηλής πίεσης
πριν μηδενίσετε το συναγερμό στο
χειριστήριο.
Ελέγξτε τη σωστή ρύθμιση παρέμβασης
του διακόπτη υψηλής πίεσης.
Ελέγξτε τις συνθήκες λειτουργίας.
Ελέγξτε την πίεση συμπύκνωσης.
Ελέγξτε την στάθμη ψυκτικού.
Ελέγξτε τη λειτουργία του(των)
ανεμιστήρα(ων) συμπύκνωσης
Ελέγξτε την παρουσία ανακύκλωσης
Συναγερμός υψηλής πίεσης
ζεστού αέρα συμπύκνωσης
Όλοι οι συμπιεστές
από το κύκλωμα 2 (διακόπτης Ελέγξτε την κατάσταση του πηνίου
M
Όχι
κυκλώματος 2
υψηλής πίεσης)
συμπύκνωσης και καθαρίστε το εάν
χρειάζεται.
Μηδενίστε το διακόπτη υψηλής πίεσης
πριν μηδενίσετε το συναγερμό στο
χειριστήριο.
Ελέγξτε τη σωστή ρύθμιση παρέμβασης
του διακόπτη υψηλής πίεσης.
Συμπιεστές (μόνο
Ψηφιακή είσοδος 1 ανοικτή
Ελέγξτε τις συνθήκες λειτουργίας.
A (2)
Όχι
στη λειτουργία
ψύξης)
Η εσωτερική θερμοκρασία
υπερβαίνει τη μέγιστη τιμή
Ελέγξτε τις συνθήκες λειτουργίας.
A
Όχι
Κανένα
που ορίστηκε
Η εσωτερική θερμοκρασία
είναι χαμηλότερη από την
Ελέγξτε τις συνθήκες λειτουργίας.
A (2)
Όχι
Κανένα
ελάχιστη τιμή που ορίστηκε
Ελέγξτε τις συνθήκες λειτουργίας.
Συναγερμός χαμηλής πίεσης Ελέγξτε την πίεση εξάτμισης.
στο κύκλωμα 1 από το
Ελέγξτε την στάθμη ψυκτικού
Όλοι οι συμπιεστές
M
Όχι
διακόπτη χαμηλής πίεσης
κυκλώματος 1
Ελέγξτε τους ανεμιστήρες εξάτμισης.
(λειτουργία ψύξης)
Ελέγξτε τη σωστή παρέμβαση του
διακόπτη χαμηλής πίεσης.
Ελέγξτε τις συνθήκες λειτουργίας.
Συναγερμός χαμηλής πίεσης Ελέγξτε την πίεση εξάτμισης.
στο κύκλωμα 2 από το
Ελέγξτε την στάθμη ψυκτικού
Όλοι οι συμπιεστές
M
Όχι
διακόπτη χαμηλής πίεσης
κυκλώματος 2
Ελέγξτε τους ανεμιστήρες εξάτμισης.
(λειτουργία ψύξης)
Ελέγξτε τη σωστή παρέμβαση του
διακόπτη χαμηλής πίεσης.
Ελέγξτε τις συνθήκες λειτουργίας.
Συναγερμός χαμηλής πίεσης Ελέγξτε την πίεση εξάτμισης.
στο κύκλωμα 1 από το
Ελέγξτε την στάθμη ψυκτικού
Όλοι οι συμπιεστές
M
Όχι
διακόπτη χαμηλής πίεσης
κυκλώματος 1
Ελέγξτε τους ανεμιστήρες εξάτμισης.
(λειτουργία θέρμανσης)
Ελέγξτε τη σωστή παρέμβαση του
διακόπτη χαμηλής πίεσης.
Ελέγξτε τις συνθήκες λειτουργίας.
Συναγερμός χαμηλής πίεσης Ελέγξτε την πίεση εξάτμισης.
στο κύκλωμα 2 από το
Ελέγξτε την στάθμη ψυκτικού
Όλοι οι συμπιεστές
M
Όχι
διακόπτη χαμηλής πίεσης
κυκλώματος 2
Ελέγξτε τους ανεμιστήρες εξάτμισης.
(λειτουργία θέρμανσης)
Ελέγξτε τη σωστή παρέμβαση του
διακόπτη χαμηλής πίεσης.
Έχει ξεπεραστεί το όριο
Ελέγξτε τις συνθήκες λειτουργίας του
ωρών λειτουργίας του
M (1)
Όχι
Κανένα
συμπιεστή.
Συμπιεστή 1.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΙΤΙΕΣ
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ΚΩΔ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έχει ξεπεραστεί το όριο
ωρών λειτουργίας του
Συμπιεστή 2.
Έχει ξεπεραστεί το όριο
ωρών λειτουργίας της
μονάδας.

AL13

Συντήρηση
Συμπιεστή 2

AL14

Συντήρηση
Μονάδας

AL15

Υπερφόρτωση/
interblock
κεντρικού
ανεμιστήρα

Θερμική προστασία
ανεμιστήρα

AL16

Ακάθαρτο φίλτρο

AL17

Δεν
χρησιμοποιείται

Η πτώση πίεσης στο φίλτρο,
όπως μετριέται από το
διακόπτη διαφορικής πίεσης,
είναι υψηλότερη από την τιμή
που έχει οριστεί
Ο διακόπτης διαφορικής
πίεσης αέρα εντοπίζει πίεση
(ροή αέρα) χαμηλότερη από
το setpoint

AL18

Συναγερμός
διακόπτη ροής

AL19

Ρολόι χαλασμένο ή Η πλακέτα του ρολογιού είναι
ανύπαρκτο
ελαττωματική

AL20

Το θερινό setpoint είναι
χαμηλότερο από το χειμερινό
setpoint ή το χειμερινό
setpoint είναι υψηλότερο από
το θερινό setpoint και είναι
ενεργοποιημένη η αυτόματη
εναλλαγή

Θερινό setpoint
< χειμερινό
setpoint

AL21

Ο αισθητήρας Β1
είναι σπασμένος ή
αποσυνδεδεμένος

Η μέτρηση του αισθητήρα
Β1 (αισθητήρας διαφορικής
πίεσης ροής αέρα παροχής)
υπερβαίνει το λειτουργικό
εύρος

AL22

Ο αισθητήρας Β2
είναι σπασμένος ή
αποσυνδεδεμένος

Η μέτρηση του αισθητήρα
Β2 (αισθητήρας διαφορικής
πίεσης ροής αέρα
επιστροφής) υπερβαίνει το
λειτουργικό εύρος

AL23

Ο αισθητήρας Β6
είναι σπασμένος ή
αποσυνδεδεμένος

Η μέτρηση του αισθητήρα
Β6 (πίεση συμπύκνωσης
κυκλώματος 2) υπερβαίνει το
εύρος
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ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΜΗΔΕΝ.

ΜΟΝΑΔΑ
OFF

Ελέγξτε τις συνθήκες λειτουργίας του
συμπιεστή.

M (1)

Όχι

Κανένα

Έλεγχος μονάδας. Εκτελέστε τις
εργασίες τακτικής συντήρησης.

M (1)

Όχι

Κανένα

M

Ναι

Όλα

Όχι

Κανένα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΙΤΙΕΣ

Ελέγξτε τις συνθήκες λειτουργίας.
Ελέγξτε την καλωδίωση, τα τερματικά
και το προσροφούμενο ρεύμα του μοτέρ
ανεμιστήρων.
Ελέγξτε το διακόπτη θερμικής
υπερφόρτωσης.
Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τα φίλτρα
αέρα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ OFF

M

Βαθμονόμηση του διακόπτη διαφορικής
πίεσης για τα φραγμένα φίλτρα.

M

-

-

-

M

Ναι

Όλα

M

Όχι

Κανένα, ο ωριαίος
προγραμματισμός
δεν λειτουργεί

A

Ναι

Όλα

Όχι

Όλα τα στοιχεία και
οι λειτουργίες που
σχετίζονται άμεσα
με τον αισθητήρα

Όχι

Όλα τα στοιχεία και
οι λειτουργίες που
σχετίζονται άμεσα
με τον αισθητήρα

Όχι

Όλα τα στοιχεία και
οι λειτουργίες που
σχετίζονται άμεσα
με τον αισθητήρα

Ελέγξτε τις συνθήκες λειτουργίας (ροή
αέρα και πίεση).
Ελέγξτε την κατάσταση λειτουργίας των
ανεμιστήρων.
Ελέγξτε το σύστημα διανομής αέρα.
Ελέγξτε τη σωστή παρέμβαση του
διακόπτη ροής αέρα.
Επανεκκινήστε το χειριστήριο. Εάν ο
συναγερμός επιμένει, αντικαταστήστε
την κεντρική πλακέτα.
Ελέγξτε για το σωστό setpoint
θερμοκρασίας (λειτουργίες ψύξης και
θέρμανσης).
Ελέγξτε τις συνθήκες λειτουργίας.
Ελέγξτε στο χειριστήριο για το σωστό
εύρος μέτρησης του αισθητήρα.
Ελέγξτε τη σωστή μέτρηση του
αισθητήρα και αντικαταστήστε τον εάν
χρειάζεται.
Ελέγξτε την καλωδίωση και τα τερματικά
του αισθητήρα.
Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία της
αναλογικής εισόδου της κεντρικής
πλακέτας.
Ελέγξτε τις συνθήκες λειτουργίας.
Ελέγξτε στο χειριστήριο για το σωστό
εύρος μέτρησης του αισθητήρα.
Ελέγξτε τη σωστή μέτρηση του
αισθητήρα και αντικαταστήστε τον εάν
χρειάζεται.
Ελέγξτε την καλωδίωση και τα τερματικά
του αισθητήρα.
Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία της
αναλογικής εισόδου της κεντρικής
πλακέτας.
Ελέγξτε τις συνθήκες λειτουργίας.
Ελέγξτε στο χειριστήριο για το σωστό
εύρος μέτρησης του αισθητήρα.
Ελέγξτε τη σωστή μέτρηση του
αισθητήρα και αντικαταστήστε τον εάν
χρειάζεται.
Ελέγξτε την καλωδίωση και τα τερματικά
του αισθητήρα.
Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία της
αναλογικής εισόδου της κεντρικής
πλακέτας.

M

M

M

-
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AL24

AL25

AL26

AL27

AL28

AL29

AL30

AL31

AL32

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΗΔΕΝ.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ OFF
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
OFF
Ελέγξτε τις συνθήκες λειτουργίας.
Ελέγξτε στο χειριστήριο για το σωστό
εύρος μέτρησης του αισθητήρα.
Ελέγξτε τη σωστή μέτρηση του
Όλα τα στοιχεία και
Ο αισθητήρας Β7
Η μέτρηση του αισθητήρα Β7 αισθητήρα και αντικαταστήστε τον εάν
οι λειτουργίες που
είναι σπασμένος ή (υγρασία εσωτερικού αέρα)
χρειάζεται.
M
Όχι
σχετίζονται άμεσα
αποσυνδεδεμένος υπερβαίνει το εύρος
Ελέγξτε την καλωδίωση και τα τερματικά
με τον αισθητήρα
του αισθητήρα.
Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία της
αναλογικής εισόδου της κεντρικής
πλακέτας.
Ελέγξτε τις συνθήκες λειτουργίας.
Ελέγξτε στο χειριστήριο για το σωστό
εύρος μέτρησης του αισθητήρα.
Ελέγξτε τη σωστή μέτρηση του
Όλα τα στοιχεία και
Ο αισθητήρας Β4
Η μέτρηση του αισθητήρα Β4 αισθητήρα και αντικαταστήστε τον εάν
οι λειτουργίες που
είναι σπασμένος ή (θερμοκρασία αέρα παροχής) χρειάζεται.
M
Όχι
σχετίζονται άμεσα
αποσυνδεδεμένος υπερβαίνει το εύρος
Ελέγξτε την καλωδίωση και τα τερματικά
με τον αισθητήρα
του αισθητήρα.
Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία της
αναλογικής εισόδου της κεντρικής
πλακέτας.
Ελέγξτε τις συνθήκες λειτουργίας.
Ελέγξτε στο χειριστήριο για το σωστό
εύρος μέτρησης του αισθητήρα.
Ελέγξτε τη σωστή μέτρηση του
Η μέτρηση του αισθητήρα
Όλα τα στοιχεία και
Ο αισθητήρας Β3
αισθητήρα και αντικαταστήστε τον εάν
Β3 (πίεση συμπύκνωσης
οι λειτουργίες που
είναι σπασμένος ή
χρειάζεται.
M
Όχι
κυκλώματος 1) υπερβαίνει το
σχετίζονται άμεσα
αποσυνδεδεμένος
Ελέγξτε την καλωδίωση και τα τερματικά
εύρος
με τον αισθητήρα
του αισθητήρα.
Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία της
αναλογικής εισόδου της κεντρικής
πλακέτας.
Ελέγξτε τις συνθήκες λειτουργίας.
Ελέγξτε στο χειριστήριο για το σωστό
εύρος μέτρησης του αισθητήρα.
Ελέγξτε τη σωστή μέτρηση του
Όλα τα στοιχεία και
Ο αισθητήρας Β8
Η μέτρηση του αισθητήρα
αισθητήρα και αντικαταστήστε τον εάν
οι λειτουργίες που
είναι σπασμένος ή Β8 (θερμοκρασία εξωτερικού χρειάζεται.
M
Όχι
σχετίζονται άμεσα
αποσυνδεδεμένος αέρα) υπερβαίνει το εύρος
Ελέγξτε την καλωδίωση και τα τερματικά
με τον αισθητήρα
του αισθητήρα.
Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία της
αναλογικής εισόδου της κεντρικής
πλακέτας.
Ελέγξτε τις συνθήκες λειτουργίας.
Ελέγξτε στο χειριστήριο για το σωστό
εύρος μέτρησης του αισθητήρα.
Ελέγξτε τη σωστή μέτρηση του
Η μέτρηση του αισθητήρα
Όλα τα στοιχεία και
Ο αισθητήρας Β5
αισθητήρα και αντικαταστήστε τον εάν
Β5 (θερμοκρασία αέρα
οι λειτουργίες που
είναι σπασμένος ή
χρειάζεται.
M
Όχι
επιστροφής) υπερβαίνει το
σχετίζονται άμεσα
αποσυνδεδεμένος
Ελέγξτε την καλωδίωση και τα τερματικά
εύρος
με τον αισθητήρα
του αισθητήρα.
Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία της
αναλογικής εισόδου της κεντρικής
πλακέτας.
Ελέγξτε τις συνθήκες λειτουργίας (ροή
αέρα και θερμοκρασία).
Ενεργοποιείται η ασφάλεια
Υπερφόρτωση
Ελέγξτε την καλωδίωση και τα
Συγκρότημα
του συγκροτήματος
M
Όχι
θερμάστρας 1
τερματικά των θερμαστρών, και το
θερμάστρας 1
θερμάστρας 1
προσφορούμενο ρεύμα.
Ελέγξτε το θερμικό διακόπτη.
Ελέγξτε τις συνθήκες λειτουργίας (ροή
αέρα και θερμοκρασία).
Ενεργοποιείται η ασφάλεια
Υπερφόρτωση
Ελέγξτε την καλωδίωση και τα
Συγκρότημα
του συγκροτήματος
M
Όχι
θερμάστρας 2
τερματικά των θερμαστρών, και το
θερμάστρας 2
θερμάστρας 2
προσφορούμενο ρεύμα.
Ελέγξτε το θερμικό διακόπτη.
Γενικός σοβαρός
Η ψηφιακή είσοδος (DIN)
συναγερμός από
σοβαρού συναγερμού είναι
Ελέγξτε το εξωτερικό χειριστήριο.
M
Ναι
Όλα
DIN. Σύστημα OFF ανοικτή
Γενικός
συναγερμός από
Η ψηφιακή είσοδος γενικού
σύστημα ψηφιακής
Ελέγξτε το εξωτερικό χειριστήριο.
M
Όχι
Κανένα
συναγερμού είναι ανοικτή
εισόδου ακόμη
ενεργός
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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Διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε τροποποιήσεις στο σχεδιασμό δίχως προειδοποίηση

UATYQ*Y1

Packaged Rooftop

4P522681-1A

ΚΩΔ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΙΤΙΕΣ

AL33

Υπερφόρτωση
Συμπιεστή 3

Παρέμβαση της θερμικής
προστασίας συμπιεστή 3

AL34

Υπερφόρτωση
Συμπιεστή 4

Παρέμβαση της θερμικής
προστασίας συμπιεστή 4

AL35

Συντήρηση
Συμπιεστή 3

AL36

Συντήρηση
Συμπιεστή 4

AL37- Δεν
65
χρησιμοποιείται

AL66

AL67

AL68

AL69

Έχει ξεπεραστεί το όριο
ωρών λειτουργίας του
συμπιεστή 3.
Έχει ξεπεραστεί το όριο
ωρών λειτουργίας του
συμπιεστή 4.
-

Η πίεση συμπύκνωσης στο
κύκλωμα 1 είναι υψηλότερη
από την τιμή παρέμβασης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
(λειτουργίας ψύξης). Η πίεση
Κύκλωμα 1 σε
εξάτμισης στο κύκλωμα 1
Πρόληψη
είναι χαμηλότερη από την
τιμή παρέμβασης (λειτουργία
θέρμανσης)
Η πίεση συμπύκνωσης στο
κύκλωμα 2 είναι υψηλότερη
από την τιμή παρέμβασης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
(λειτουργίας ψύξης). Η πίεση
Κύκλωμα 2 σε
εξάτμισης στο κύκλωμα 2
Πρόληψη
είναι χαμηλότερη από την
τιμή παρέμβασης (λειτουργία
θέρμανσης)
Η τιμή που διαβάζει ο
Παροχή
αισθητήρας διαφορικής
διαφορικού
πίεσης παροχής αέρα για την
αισθητήρα
επιστροφή είναι εκτός του
επιτρεπτού εύρους.
Η τιμή που διαβάζει ο
Επιστροφή
αισθητήρας διαφορικής
διαφορικού
πίεσης επιστροφής αέρα για
αισθητήρα
την επιστροφή είναι εκτός του
επιτρεπτού εύρους.

AL70

Ο αισθητήρας Β9
είναι σπασμένος ή
αποσυνδεδεμένος

Η μέτρηση του αισθητήρα
Β9 (CO2 ή VOC εσωτερικού
αέρα) υπερβαίνει το εύρος

AL71

Ο αισθητήρας Β10
είναι σπασμένος ή
αποσυνδεδεμένος

Η μέτρηση του αισθητήρα
Β10 (σχετική υγρασία
εξωτερικού αέρα) υπερβαίνει
το εύρος

Διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε τροποποιήσεις στο σχεδιασμό δίχως προειδοποίηση

UATYQ*Y1

Packaged Rooftop
4P522681-1A

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Ελέγξτε τις συνθήκες λειτουργίας.
Ελέγξτε τις καλωδιώσεις, τα τερματικά
και την ασφάλεια του μοτέρ.
Ελέγξτε το προσροφούμενο ρεύμα.
Ελέγξτε τη θερμοκρασία εκκένωσης του
συμπιεστή.
Ελέγξτε τις συνθήκες λειτουργίας.
Ελέγξτε τις καλωδιώσεις, τα τερματικά
και την ασφάλεια του μοτέρ.
Ελέγξτε το προσροφούμενο ρεύμα.
Ελέγξτε τη θερμοκρασία εκκένωσης του
συμπιεστή.

ΜΗΔΕΝ.

ΜΟΝΑΔΑ
OFF

M

Όχι

Συμπιεστής 3

M

Όχι

Συμπιεστής 4

Ελέγξτε τις συνθήκες λειτουργίας του
συμπιεστή.

M (1)

Όχι

Κανένα

Ελέγξτε τις συνθήκες λειτουργίας του
συμπιεστή.

M (1)

Όχι

Κανένα

-

-

A (2)

Όχι

Ένας συμπιεστής
του κυκλώματος 1

A (2)

Όχι

Ένας συμπιεστής
του κυκλώματος 2

A (2)

Όχι

Κανένα

A (2)

Όχι

Κανένα

M

Όχι

Όλα τα στοιχεία και
οι λειτουργίες που
σχετίζονται άμεσα
με τον αισθητήρα

M

Όχι

Όλα τα στοιχεία και
οι λειτουργίες που
σχετίζονται άμεσα
με τον αισθητήρα

Ελέγξτε τις συνθήκες λειτουργίας.
Ελέγξτε την πίεση συμπύκνωσης.
Ελέγξτε τους ανεμιστήρες συμπύκνωσης
και το πηνίο.
Ελέγξτε τη ροή αέρα στο πηνίο
συμπύκνωσης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ OFF

-

Ελέγξτε την στάθμη ψυκτικού
Ελέγξτε τις συνθήκες λειτουργίας.
Ελέγξτε την πίεση συμπύκνωσης.
Ελέγξτε τους ανεμιστήρες συμπύκνωσης
και το πηνίο.
Ελέγξτε τη ροή αέρα στο πηνίο
συμπύκνωσης.
Ελέγξτε την στάθμη ψυκτικού
Ελέγξτε τη ροή αέρα.
Ελέγξτε το σύστημα διανομής αέρα.
Ελέγξτε το διακόπτη διαφορικής πίεσης
παροχής και τους σωλήνες σύνδεσής
του.
Ελέγξτε τη ροή αέρα.
Ελέγξτε το σύστημα διανομής αέρα.
Ελέγξτε το διακόπτη διαφορικής πίεσης
παροχής και τους σωλήνες σύνδεσής
του.
Ελέγξτε τις συνθήκες λειτουργίας.
Ελέγξτε στο χειριστήριο για το σωστό
εύρος μέτρησης του αισθητήρα.
Ελέγξτε τη σωστή μέτρηση του
αισθητήρα και αντικαταστήστε τον εάν
χρειάζεται.
Ελέγξτε την καλωδίωση και τα τερματικά
του αισθητήρα.
Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία της
αναλογικής εισόδου της κεντρικής
πλακέτας.
Ελέγξτε τις συνθήκες λειτουργίας.
Ελέγξτε στο χειριστήριο για το σωστό
εύρος μέτρησης του αισθητήρα.
Ελέγξτε τη σωστή μέτρηση του
αισθητήρα και αντικαταστήστε τον εάν
χρειάζεται.
Ελέγξτε την καλωδίωση και τα τερματικά
του αισθητήρα.
Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία της
αναλογικής εισόδου της κεντρικής
πλακέτας.
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AL72

AL73

AL74

AL75

AL76

AL77

AL78

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΗΔΕΝ.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ OFF
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
OFF
Ελέγξτε ότι υπάρχει σωστή παροχή
Όλα τα στοιχεία και
ρεύματος στην πλακέτα επέκτασης.
Διακοπή επικοινωνίας μεταξύ
οι λειτουργίες που
Αποσύνδεση LAN
Ελέγξτε τη σύνδεση ανάμεσα στην
κεντρικής πλακέτας και
M
Όχι
σχετίζονται άμεσα
πλακέτας 2
κεντρική πλακέτα και την πλακέτα
πλακέτας επέκτασης
με την πλακέτα
επέκτασης.
επέκτασης
Ρύθμιση επικοινωνίας.
Ελέγξτε τις συνθήκες λειτουργίας.
Ελέγξτε στο χειριστήριο για το σωστό
εύρος μέτρησης του αισθητήρα.
Ελέγξτε τη σωστή μέτρηση του
Ο εξαρτημένος
Όλα τα στοιχεία και
Η μέτρηση του αισθητήρα
αισθητήρα και αντικαταστήστε τον εάν
αισθητήρας Β1
οι λειτουργίες που
Β1 της πλακέτας επέκτασης
χρειάζεται.
M
Όχι
είναι σπασμένος ή
σχετίζονται άμεσα
υπερβαίνει το εύρος
Ελέγξτε την καλωδίωση και τα τερματικά
αποσυνδεδεμένος
με τον αισθητήρα
του αισθητήρα.
Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία της
αναλογικής εισόδου της κεντρικής
πλακέτας
Συναγερμός υψηλής πίεσης
Ελέγξτε τις συνθήκες λειτουργίας.
στο κύκλωμα ψύξης 1 στη
Ελέγξτε την πίεση συμπύκνωσης.
λειτουργία ψύξης (καλοκαίρι) Ελέγξτε τους ανεμιστήρες συμπύκνωσης
"Χαμηλή πίεση στο από το μετασχηματιστή
και το πηνίο.
κύκλωμα 1 από το πίεσης. Εμφανίζεται η
Ελέγξτε τη ροή αέρα στο πηνίο
Όλοι οι συμπιεστές
μετασχηματιστή
προσπάθεια "Χ" από το
AC
Όχι
συμπύκνωσης.
του κυκλώματος 1
στην ψύξη
μέγιστο αριθμό προσπαθειών Ελέγξτε την στάθμη ψυκτικού.
Προσπάθεια: x/y"
"Υ". Όταν καλυφθεί ο μέγιστος
αριθμός προσπαθειών, ο
μηδενισμός του συναγερμού Ελέγξτε τον αισθητήρα πίεσης.
γίνεται χειροκίνητα.
Συναγερμός υψηλής πίεσης
Ελέγξτε τις συνθήκες λειτουργίας.
στο κύκλωμα ψύξης 2 στη
Ελέγξτε την πίεση συμπύκνωσης.
λειτουργία ψύξης (καλοκαίρι) Ελέγξτε τους ανεμιστήρες συμπύκνωσης
"Χαμηλή πίεση στο από το μετασχηματιστή
και το πηνίο.
κύκλωμα 2 από το πίεσης. Εμφανίζεται η
Ελέγξτε τη ροή αέρα στο πηνίο
Όλοι οι συμπιεστές
μετασχηματιστή
προσπάθεια "Χ" από το
AC
Όχι
συμπύκνωσης.
του κυκλώματος 2
στην ψύξη
μέγιστο αριθμό προσπαθειών Ελέγξτε την στάθμη ψυκτικού.
Προσπάθεια: x/y"
"Υ". Όταν καλυφθεί ο μέγιστος
αριθμός προσπαθειών, ο
μηδενισμός του συναγερμού Ελέγξτε τον αισθητήρα πίεσης.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Χαμηλή πίεση στο
κύκλωμα 1 από το
μετασχηματιστή
στη θέρμανση
Προσπάθεια: Χ/Υ

Χαμηλή πίεση στο
κύκλωμα 2 από το
μετασχηματιστή
στη θέρμανση
Προσπάθεια: Χ/Υ

γίνεται χειροκίνητα.
Συναγερμός χαμηλής
πίεσης στο κύκλωμα
ψύξης 1 στη λειτουργία
θέρμανσης (χειμώνας) από
το μετασχηματιστή πίεσης.
Εμφανίζεται η προσπάθεια
"Χ" από το μέγιστο αριθμό
προσπαθειών "Υ". Όταν
καλυφθεί ο μέγιστος αριθμός
προσπαθειών, ο μηδενισμός
του συναγερμού γίνεται
χειροκίνητα.
Συναγερμός χαμηλής
πίεσης στο κύκλωμα
ψύξης 2 στη λειτουργία
θέρμανσης (χειμώνας) από
το μετασχηματιστή πίεσης.
Εμφανίζεται η προσπάθεια
"Χ" από το μέγιστο αριθμό
προσπαθειών "Υ". Όταν
καλυφθεί ο μέγιστος αριθμός
προσπαθειών, ο μηδενισμός
του συναγερμού γίνεται
χειροκίνητα.

Η πίεση εξάτμισης στο
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
κύκλωμα 1 στη λειτουργία
Κύκλωμα 1 σε
θέρμανσης (χειμώνας) είναι
πρόληψη χαμηλής
χαμηλότερη από την τιμή
πίεσης
πρόληψης χαμηλής πίεσης
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Ελέγξτε τις συνθήκες λειτουργίας.
Ελέγξτε την πίεση εξάτμισης.
Ελέγξτε τους ανεμιστήρες εξάτμισης και
το πηνίο.
Ελέγξτε τη ροή αέρα στο πηνίο
εξάτμισης.
Ελέγξτε την στάθμη ψυκτικού.

AC

Όχι

Όλοι οι συμπιεστές
του κυκλώματος 1

AC

Όχι

Όλοι οι συμπιεστές
του κυκλώματος 2

A (2)

Όχι

Συμπιεστής του
κυκλώματος 1

Ελέγξτε τον αισθητήρα πίεσης.
Ελέγξτε τις συνθήκες λειτουργίας.
Ελέγξτε την πίεση εξάτμισης.
Ελέγξτε τους ανεμιστήρες εξάτμισης και
το πηνίο.
Ελέγξτε τη ροή αέρα στο πηνίο
εξάτμισης.
Ελέγξτε την στάθμη ψυκτικού.
Ελέγξτε τον αισθητήρα πίεσης.
Ελέγξτε τις συνθήκες λειτουργίας.
Ελέγξτε την πίεση εξάτμισης.
Ελέγξτε τους ανεμιστήρες εξάτμισης και
το πηνίο.
Ελέγξτε τη ροή αέρα στο πηνίο
εξάτμισης.
Ελέγξτε την στάθμη ψυκτικού

Διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε τροποποιήσεις στο σχεδιασμό δίχως προειδοποίηση
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ΚΩΔ.

AL79

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΙΤΙΕΣ

Η πίεση εξάτμισης στο
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
κύκλωμα 2 στη λειτουργία
Κύκλωμα 2 σε
θέρμανσης (χειμώνας) είναι
πρόληψη χαμηλής
χαμηλότερη από την τιμή
πίεσης
πρόληψης χαμηλής πίεσης

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Ελέγξτε τις συνθήκες λειτουργίας.
Ελέγξτε την πίεση εξάτμισης.
Ελέγξτε τους ανεμιστήρες εξάτμισης και
το πηνίο.
Ελέγξτε τη ροή αέρα στο πηνίο
εξάτμισης.
Ελέγξτε την στάθμη ψυκτικού

ΜΗΔΕΝ.

ΜΟΝΑΔΑ
OFF

A (2)

Όχι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ OFF

Συμπιεστής του
κυκλώματος 2

(1) Οι συναγερμοί συντήρησης μηδενίζονται από τα πεδία Ac-Ad-Ae του μενού Συντήρησης και δεν μηδενίζονται
πιέζοντας το πλήκτρο Συναγερμός
(2) Ο συναγερμός μηδενίζεται αυτόματα, αλλά για να μην εμφανίζεται ο συναγερμός πρέπει να πιέσετε και να κρατήσετε το πλήκτρο Συναγερμός για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα.

Διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε τροποποιήσεις στο σχεδιασμό δίχως προειδοποίηση
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Μετάφραση από τις αρχικές οδηγίες
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