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Introducere 

Acest manual conţine informaţii privind instalarea, funcţionarea, detectarea defecţiunilor tehnice 

şi întreţinerea agregatelor de răcire marca DAIKIN, răcite cu aer, cu 1, 2 şi 3 circuite şi utilizând 

controlerul Microtech III.   

INFORMAŢII PRIVIND IDENTIFICAREA PERICOLELOR 

! PERICOL 

Pericolele indică o situaţie primejdioasă care poate avea drept urmare, în cazul în care nu este 
evitată, moartea sau rănirea gravă a persoanelor. 

 

! AVERTISMENT 

Avertismentele indică posibile situaţii primejdioase care pot avea drept urmare, în cazul în care 
nu sunt evitate, distrugeri materiale, rănirea gravă a persoanelor sau chiar moartea.  

 

! ATENŢIONARE 

Atenţionările indică posibile situaţii primejdioase care pot avea drept urmare, în cazul în care nu 
sunt evitate, rănirea persoanelor sau distrugerea echipamentelor.  

 

Versiunea software-ului: Acest manual conţine instrucţiuni pentru agregatele care funcţionează 

cu software-ul versiunea XXXXXXX.  Puteţi vizualiza numărul care indică versiunea software-

ului agregatului selectând opţiunea “Despre agregatul de răcire” din meniul afişat, accesiiblă fără 

parolă.  Apoi, apăsaţi tasta MENU pentru a vă reîntoarce la ecranul Meniu. 

Versiunea BSP: începând cu 8.40 

  

! AVERTISMENT 

Pericolul şocului electric: poate cauza răni sau distrugeri.  Se recomandă fixarea corectă pe sol a 
acestui echipament. Conexiunile la panoul de control al controlerului MicroTech III şi service-ul  
acestuia  se realizează doar de către  personalul calificat în operarea acestui echipament.  

 

! ATENŢIE 

Componente cu sensibilitate statică.  Descărcarea statică produsă în timpul manipulării tablourilor 
circuitelor electronice poate cauza distrugerea componentelor. Descărcaţi orice sarcină electrică 
statică atingând metalul neacoperit din interiorul tabloului de comandă înainte de a efectua 
lucrările de service. Nu deconectaţi cabluri, blocuri terminale ale tabloului electric sau fişe de reţea 
în timp ce tabloul este alimentat cu energie electrică.  

 

NOTĂ 
 

Acest echipament generează, utilizează şi poate radia energie de radiofrecvenţă iar în cazul în care 
nu este instalat şi utilizat în conformitate cu acest manual de utilizare, poate genera interferenţe ale 
comunicaţiilor radio. Amplasarea acestui echipament într-o zonă rezidenţială poate determina 
interferenţe dăunătoare, caz în care utilizatorului i se va solicita să regleze interferenţele pe  

propria sa cheltuială. Societatea Daikin nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la 
astfel de interferenţe sau reglarea acestora.   
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Limite de funcţionare: 

 Temperatura maximă a mediului ambiant în standby : 57 °C 

 Temperatura minimă a mediului ambiant în timpul funcţionării (standard), 2 °C 

 Temperatura minimă a mediului ambiant în timpul funcţionării (cu comandă opţională de 

 funcţionare în modul Încălzire chiar şi la temperaturi exterioare negative), -20 °C 

 Temperatura apei răcite de ieşire, 4 C până la 15 C 

 Temperaturile lichidelor răcite de ieşire (cu anti-îngheţ), 3 C până la -8 C. Nu este permisă 

descărcarea la temperaturi ale fluidelor de ieşire mai joase de -1 C. 

 Variaţii ale diferenţelor de temperatură în timpul funcţionării, 4 °C până la 8 °C 

 Temperatura maximă a lichidelor de intrare în timpul funcţionării, 24 C 

 Temperatura maximă a lichidelor de intrare în timpul staţionării, 38 °C 

 
Caracteristicile controlerului 

Citiţi cu atenţie următoarele indicaţii privind temperatura şi presiunea: 

Temperatura apei răcite de intrare şi ieşire  

Presiunea şi temperatura de saturaţie a agentului frigorific în evaporator 

Presiunea şi temperatura de saturaţie a agentului frigorific în condensator 

Temperatura exterioară a aerului 

Conducta de aspiraţie şi  temperaturile conductei de degajare   supraîncălzire calculată 

pentru conductele de degajare şi aspiraţie  

Presiunea uleiului  

Comandă automată a pompelor principale de apă răcită şi a celor aflate în standby. Comanda va 

porni una dintre pompe (având la bază cele mai scăzute ore de funcţionare) când agregatul este 

funcţional (nu este obligatoriu ca el să funcţioneze pentru a răci) şi când temperatura apei atinge 

un punct în care este posibilă îngheţarea acesteia.  

Două nivele de protecţie şi siguranţă împotriva modificării neautorizate a valorilor de referinţă şi 

a altor parametrii de control.  

Diagnostice de avertizare şi constatare a defecţiunilor pentru a informa operatorii despre 

situaţiile de avertizare şi defecţiune într-un limbaj clar. Toate evenimentele şi alarmele au 

imprimate data şi ora pentru a putea identifica momentul în care s-a produs defecţiunea. În plus, 

parametrii privind funcţionarea imediat anterioară închiderii în urma alarmei pot fi consultaţi în 

vederea izolării cauzei problemei. 

Pot fi utilizate douăzeci şi cinci de alarme precedente şi condiţii de funcţionare corespunzătoare.  

Semnale de intrare de la distanţă pentru resetarea apei răcite, limitarea cererii şi activarea 

agregatului.  

Modalitatea de verificare permite tehnicianului care asigură service-ul să controleze manual 

ieşirile controlerelor şi poate fi de folos la verificarea sistemului.  

Capacitate de comunicare cu sistemul Building Automation System (BAS) prin intermediul 

protocoalelor standard LonTalk, Modbus, or BACnet pentru toţi producătorii de sisteme 

BAS. 

Traductori de presiune pentru citirea directă a presiunilor din sisteme. Control preemptiv al 

condiţiilor de presiune joasă în evaporator şi de presiune şi temperatură înalte de degajare pentru 

a putea lua măsuri corective anterior unui parcurs defectuos.  
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Descrierea generală 

Panoul de comandă este situat în partea din faţă a unităţii,  în partea cu compresorul. Există 

trei uşi. Panoul de control este situat în spatele uşii din partea stângă. Panoul electric este 

situat în spatele uşilor din mijloc şi dreapta.   

Descriere generală 

Sistemul de control Microtech III este format dintr-un controler pe bază de micro-procesor şi 

o serie de module de extensie, care variază în funcţie de dimensiunea şi forma unităţii. 

Sistemul de control asigură funcţiile de monitorizare şi control necesare funcţionării 

controlate şi eficiente a agregatului de răcire.   

Operatorul agregatului poate monitoriza toate condiţiile critice de funcţionare utilizând 

ecranul amplasat pe controlerul principal. Pe lângă faptul că oferă toate comenzile pentru 

funcţionarea în condiţii normale, sistemul de comandă Microtech III va lua măsuri corective 

în cazul în care agregatul de răcire funcţionează în alte condiţii decât cele normale. În cazul 

în care se iveşte o defecţiune, controlerul va opri un compresor sau întreaga unitate şi va 

activa o ieşire de alarmă.   

Sistemul este protejat de o parolă iar accesul la acesta este permis doar personalului autorizat. 

Cu excepţia informaţiilor de bază care pot fi vizualizate şi a sistemelor de alarmă care pot fi 

oprite fără a necesita o parolă, alte setări nu pot fi modificate.  

 Configuraţia panoului de comandă   
Figura 1, Componentele panoului de comandă 

 
 

 

 

NOTE:  

1. Releul de oprire în caz de urgenţă dezenergizează curentul de comandă în circuitele #1 #2 și #3, 

determinând oprirea imediată a compresorului şi a ventilatorului. Întrerupătorul cu buton  roşu de urgenţă 

este situat în partea din faţă jos a uşii panoului de comandă.  

2. Transformatorul de curent de comandă este amplasat în tabloul electric adiacent panoului de comandă.  

3. Modulele de extensie adiţionale (extensie aka) sunt amplasate în alte părţi ale agregatului de răcire.  

Panou de comandă a 

sistemelor de alarmă 

Modul de expansiune 

al ventilatorului 

Buton On/Off al 

agregatului 

Buton  #1 On/Off 

al compresorului 

Buton  #2 On/Off 

al compresorului 

Blocuri 

terminale 

Siguranţe 

aux. 120 V 

Releu de 

oprire în 

caz de 

urgenţă 

Întrerupător 

de circuit 

Panou de 

comandă 

Microtech 

III 
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Configuraţia panoului electric 
Panoul electric este situat în partea din faţă a unităţii, în spatele celor două uşi din partea 

dreaptă.  

 

Figura 2, Panoul electric, Partea stângă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3, Panoul electric, Partea dreaptă 

 

 

 

 

Dispozitiv 

de control al 

fazelor 

Siguranţele 

ventilatorului 

Siguranţe pentru  

încălzitorul cu 

compresor pe 

ulei 

Blocul de siguranţe ale 
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Conjunctoare  

ale 

ventilatorului 

Dulie pentru  

firele ventilatorului 



 

D-EOMAC00A04-14RO   

- 7 - 

7 

 

 

 

Blocul de 

siguranţe ale 

compresorului 

C.2 

Siguranţele  

ventilatorului 
Siguranţe auxiliare 

Transformator auxiliar 

Disjunctoare ale  

ventilatorului 

 

Conjunctoare ale  

ventilatorului 

 

Dulie pentru  

firele ventilatorului 



 

                                                                                                                                           D–EOMAC00A04-14RO  

- 8- 

8 

Descrierea controlerului   

Structura elementelor componente 
 

Sistemul de control MicroTech III pentru agregatele de răcire, răcite cu aer este format din o 

unitate principală - controlerul şi o serie de module de extensie I/O ataşate, în funcţie de 

dimensiunea şi configuraţia agregatului de răcire.  

Se pot include, la cerere, maxim două module opţionale de comunicare BAS. 

Controlerul poate conţine, opţional, o Interfaţă pentru Operarea la Distanţă la care pot fi conectate 

maxim nouă unităţi. 

Controlerele Advanced MicroTech III utilizate în agregatele de răcire cu compresor cu şurub, 

răcite cu aer nu pot fi înlocuite cu şi nu pot înlocui versiunea anterioară de controlere MicroTech 

II. 

 

Figura 6, elementele componente 
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BACnet/IP BACnet/ 
MSTP 

MODbus LON 

Remote Operator Interface 

MicroTech III Unit Controller 

Extension I/O Modules 

  

  

    

 

AWC 
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Arhitectura sistemului 
Arhitectura comenzilor generale ale unităţii are la bază următoarele: 

 Un controler principal Microtech III  

 Module de extensie I/O , în funcţie de configuraţia unităţii 

 Interfaţă  opţională BAS, la alegere 

Figura 4, Arhitectura sistemului 

 

I/O Extension

Compressor 1

I/O Extension

Compressor 2

I/O Extension

Compressor 3

I/O Extension
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I/O Extension
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I/O Extension

EXV 2

I/O Extension

EXV 3

I/O Extension

EXV 4

I/O Extension

Fans Circuit 1 

and 2

I/O Extension

Fans Circuit 3

I/O Extension

Fans Circuit 4

I/O Extension

Fans Circuit 3 

and 4

I/O Extension

Alarm/Limiting

BAS Interface

(Bacnet, Lon, 

Modbus)

Microtech III Main Controller

Peripheral Bus

 

Controler principal MicroTech III 
Interfaţă BAS 

Conductor în reţea Bus 

Extensia I/O 
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Extensia I/O 
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Detalii privind reţeaua de control 

 

Conductorul în reţea Bus este folosit pentru a conecta extensiile I/O la controlerul principal. 

 

Controler/ 

Modul de extensie 

Seria piesei Siemens Adresa Utilizare 

Unitate POL687.70/MCQ n/a Utilizată în toate configuraţiile 

Compresor #1 POL965.00/MCQ 2 

Utilizată în toate configuraţiile 

Valvă cu 

expansiune 

electronică #1 

POL94U.00/MCQ 3 

Compresor #2 POL965.00/MCQ 4 

Valvă cu 

expansiune 

electronică #2 

POL94U.00/MCQ 5 

Alarmă/Limitare POL965.00/MCQ 18 Utilizată în toate configuraţiile 

Ventilatoare #1 şi 2 POL945.00/MCQ 6 Utilizată când numărul de 

ventilatoare de pe circuitul 1 este 

mai mare de 6, numărul de 

ventilatoare de pe circuitul 2 este 

mai mare de 6 sau când unitatea se 

alimentează cu energie electrică din 

mai multe puncte 

Compresor #3 POL965.00/MCQ 7 

Utilizată în configuraţia pentru 3 

circuite  

Valvă cu 

expansiune 

electronică #3 

POL94U.00/MCQ 8 

Ventilatoare #3 POL945.00/MCQ 9 

Compresor #4  POL965.00/MCQ 10 

Utilizată în configuraţia pentru 4 

circuite 

Valvă cu 

expansiune 

electronică #4  

POL94U.00/MCQ 11 

Ventilatoare #4 POL945.00/MCQ 12 

Ventilatoare #3 şi 4 POL945.00/MCQ 13 Utilizată când numărul de 

ventilatoare de pe circuitul 3 sau 4 

este mai mare de 6 

Opţiuni POL965.00/MCQ 19 Utilizată pentru recuperarea de 

căldură 

 

Module de comunicare 

Oricare dintre următoarele module poate fi conectat direct în partea stângă a controlerului 

principal pentru a permite funcţionarea unei interfeţe BAS.  

 

Modul Seria piesei Siemens Utilizare 

BacNet/IP POL908.00/MCQ Opţională 

Lon POL906.00/MCQ Opţională 

Modbus POL902.00/MCQ Opţională 

BACnet/MSTP POL904.00/MCQ Opţională 
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Secvenţă de funcţionare 

Figura 5, Secvenţă de funcţionare a unităţii  (consultaţi Figura 9 pentru secvenţa de funcţionare a 

circuitului) 

 

Is unit enabled?

Is flow present?

Evaporator pump output on

Wait for chilled water loop  to 

recirculate.  

Yes

Yes

No

Unit power up

Unit in Off state

No

The chiller may be disabled via the unit switch, the remote switch, the keypad 

enable setting, or the BAS network.  In addition, the chiller will be disabled if all 

circuits are disabled, or if there is a unit alarm.  If the chiller is disabled, the unit 

status display will reflect this and also show why it is disabled.

If the unit switch is off, the unit status will be Off:Unit Switch.  If the chiller is 

disabled due to network command, the unit status will be Off:BAS Disable.  When 

the remote switch is open, the unit status will be Off:Remote Switch.  When a unit 

alarm is active, the unit status will be Off:Unit Alarm.  In cases where no circuits 

are enabled, the unit status will be Off:All Cir Disabled.  If the unit is disabled via 

the Chiller Enable set point, the unit status will be Off:Keypad Disable.

If the chiller is enabled, then the unit will be in the Auto state and the evaporator 

water pump output will be activated.     

After establishing flow, the chiller will wait some time to allow the chilled water loop 

to recirculate for an accurate reading of the leaving water temperature.   The unit 

status during this time is Auto:Evap Recirc. 

The chiller will then wait for the flow switch to close, during which time the unit 

status will be Auto:Wait for flow.   

Is low ambient lockout 

active?

Yes

No

Low ambient lockout will prevent the chiller from starting even if it is otherwise 

enabled.  When this lockout is active, the unit status will be Off:Low OAT Lock.

Is there enough load to 

start chiller?

No

Keep pump output on while 

chiller is enabled and either 

running or ready to run.

The chiller is now ready to start if enough load is present.  If the LWT is not higher 

than the Active Setpoint plus the Start Up Delta T, the unit status will be Auto:Wait 

for load. 

If the LWT is higher than the Active Setpoint plus the Start Up Delta T, the unit 

status will be Auto.  A circuit can start at this time.

Yes

AWS Chiller Sequence of Operation in Cool Mode

 
 

 

 

 
Unitatea este 

alimentată cu 

curent. 

Unitatea este 

în starea Off. 

Este unitatea 

funcţională? 

Da 
Da 

Nu 

Este activată 

comanda de blocare 
a funcţionării în 

modul  Încălzire 

chiar şi la temp. 

exterioare negative? 

Ieşirea  pompei 

evaporatorului în 

starea On  

Nu 

Nu 

Există debit?  

Aşteptaţi ca debitul 

de apă răcită să 

recircule.  

Menţineţi ieşirea 

evaporatorului în 
starea On în timp ce 

agregatul de răcire este 

funcţional, 
funcţionează sau 

pregătit de funcţionare.  

Există suficientă 

încărcătură 
pentru a porni 

agregatul de 

răcire?  

Da 

Da 

Agregatul de răcire poate fi dezactivat de la întrerupătorul unităţii, întrerupătorul de comandă la 

distanţă, setarea de activare a tastaturii sau prin reţeaua BAS. În plus, agregatul de răcire va fi 
dezactivat dacă toate circuitele sunt dezactivate sau dacă a fost activată alarma unităţii. Dacă 

agregatul este dezactivat, afişarea stării unităţii va reda acest lucru precum şi cauza dezactivării 

agregatului.  
 

Dacă întrerupătorul unităţii este în starea Off, starea afişată a unităţii este Off: Întrerupătorul 

Unităţii. Dacă agregatul este dezactivat printr-o comandă de reţea, starea afişată a unităţii esteOff: 

Dezactivare BAS. Dacă este activată alarma unităţii, starea afişată a unităţii este Off: Alarma 

Unităţii. În cazurile în care nu sunt activate circuitele, starea afişată a unităţii este Off: Toate 

circuitele dezactivate. Dacă unitatea este dezactivată prin intermediul valorii de referinţă a 

dezactivării agregatului de răcire, starea afişată a unităţii este Off: Dezactivare de la tastatură. 

Secvenţa de funcţionare a agregatului de răcire  

în Modul Răcire  

Comanda de blocare a funcţionării în modul Încălzire chiar şi la temperaturi exterioare negative va 

împiedica agregatul de răcire să pornească chiar dacă este activat în orice alt mod. În cazul în care 
această comandă de blocarea este activată, starea afişată a unităţii este Off: Blocare a funcţionării 

la temperaturi exterioare negative.  

Nu 

Dacă agregatul de răcire este activat, atunci unitatea se află în starea Auto şi ieşirea pompei de apă 

a evaporatorului va fi activată.  

Agregatul de răcire va aştepta până la închiderea  întrerupătorului de debit, timp în care starea 

unităţii va fi Auto: Aşteptaţi debitul.  

După apariţia debitului, agregatul va aştepta un interval de timp pentru a permite ca debitul de apă 

răcită să recircule pentru a reda o citire corectă a temperaturii apei de ieşire. Starea unităţii în acest 

interval va fi Auto: Recircularea în evaporator.    

Agregatul de răcire este acum pregătit să pornească, cu condiţia să existe suficientă încărcătură. 

Dacă temperatura apei de ieşire nu depăşeşte Valoarea de Referinţă Activă plus Delta T la pornire, 
starea afişată a unităţii va fi Auto: Aşteptaţi încărcarea.  

 

Dacă  temperatura apei de ieşire depăşeşte Valoarea de Referinţă Activă plus Delta T la pornire, 

starea afişată a unităţii va fi Auto. În acest moment poate porni  un circuit.  
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Start first circuit. 

Yes

The first circuit to start is generally the available circuit with the least number of 

starts.  This circuit will go through its start sequence at this point. 

Is more capacity 

needed to satisfy load?

Has the stage up time 

delay expired?

Yes

No

Load/unload as needed to 

satisfy load.

No

The first circuit will be loaded and unloaded as needed in an attempt to satisfy the 

load by controlling LWT to the Active Setpoint.

A minimum time must pass between the starting of circuits.  The time remaining 

can be viewed on the HMI if the minimum password level is active.

If a single circuit is not enough to satisfy the load, additional circuits will need to be 

started.  An additional circuit will be started when all running compressors are 

loaded to a specific capacity and the LWT is higher than the Active Setpoint plus 

the Stage Up Delta T.

Start next circuit.

Yes
The second circuit will go through its start sequence at this point.   

Note that a third circuit can be started if available.  The two preceding conditions 

must again be satisfied after starting the second circuit before starting the third 

circuit.

Load/unload as needed to 

satisfy load.

Can less circuits handle 

the load?

No
As the load drops off, the circuits will unload accordingly.  If the LWT drops below 

the Active Setpoint minus the Stage Down Delta T, one circuit will shut off.  If all 

running circuits are unloaded below a minimum value, this can also result in one 

circuit shutting off.

A minimum time must pass between the shutting down of circuits.  The time 

remaining can be viewed on the HMI if the minimum password level is active.

All running circuits will now be loaded/unloaded as needed to satisfy the load.  

When possible, they will load balance so that running circuits are providing nearly 

equal capacity.

Yes

Shut down one circuit. The next circuit to shut off is generally the one with the most run hours.  

 
 

 

* 

* 

* 

* 

* 

* Punctele  marcate se aplică doar unităţilor cu 2 sau 3 circuite.  

Da 

Porniţi primul 

circuit.  

Încărcaţi/ 

descărcaţi după 
necesitate, pentru 

a satisface 

încărcătura.    

Este necesară o 

capacitate mai 
mare pentru a 

satisface 

încărcătura?  

A expirat 

temporizarea 
treptei 

următoare?*  

Porniţi următorul 

circuit. * 

Încărcaţi/ 

descărcaţi după 
necesitate, pentru 

a satisface 

încărcătura. *     

 

Poate un circuit 

mai redus 
suporta 

încărcătura? *   

Închideţi un 

circuit. *   

Da 

Da 

Da 

Nu 

Nu 

Nu 

Primul circuit care porneşte este în general circuitul cu cel mai mic număr de porniri disponibil. 

Acest circuit va trece prin secvenţa de pornire în acest moment.     

Primul circuit va fi încărcat şi descărcat după necesitate, astfel încât să satisfacă încărcătura prin 

controlarea temperaturii apei de ieşire în limitele Valorii de Referinţă Active.      

Dacă un singur circuit nu este suficient pentru a satisface încărcătura, este necesară pornirea 

unor circuite suplimentare. Un circuit suplimentar va fi pornit când toate compresoarele aflate în 
funcţiune sunt încărcate până la o capacitate specifică iar temperatura apei de ieşire este mai 

mare decât Valoarea de Referinţă Activă plus temperatura Delta T corespunzătoare treptei 

următoare.       

Este necesar să treacă o perioadă minimă de timp între momentele de pornire ale circuitelor. 

Timpul rămas poate fi vizualizat pe HMI cu condiţia ca nivelul minim de autentificare să fie 

activ.       

Al doilea circuit va trece prin secvenţa de pornire în acest moment. 

 
Reţineţi că un al treilea circuit poate fi pornit, dacă există. Cele două condiţii precedente trebuie 

îndeplinite din nou, ulterior pornirii celui de-al doilea circuit şi anterior pornirii celui de-al 

treilea circuit. 

Toate circuitele aflate în funcţiune vor fi încărcate/descărcate după necesitate, pentru a satisface 

încărcătura. În cazurile în care este posibil, acestea vor fi încărcate echilibrat astfel încât 

circuitele aflate în funcţiune să furnizeze o capacitate aproximativ egală.  

O dată cu scăderea încărcăturii, circuitele se vor descărca şi ele. Dacă temperatura apei de ieşire 

scade sub diferenţa dintre Valoarea de Referinţă Activă şi temperatura Delta T corespunzătoare 
treptei anterioare, un circuit se va închide. Dacă toate circuitele aflate în funcţiune sunt 

descărcate sub o valoare minimă,  aceasta poate avea ca efect închiderea unui circuit. 

 
Este necesar să treacă o perioadă minimă de timp între momentele de închidere ale circuitelor. 

Timpul rămas poate fi vizualizat pe HMI cu condiţia ca nivelul minim de autentificare să fie 

activ.       
 

Următorul circuit care se închide este în general circuitul cu cele mai multe ore de funcţionare.  
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Figura 6,  Secvenţa de funcţionare a circuitului 

Is circuit commanded to 

start?

Is circuit commanded to 

shut down?

Pumpdown circuit

Yes

Yes

No

Unit power up

Circuit is in Off state

No

Run circuit

When the circuit begins to run, the compressor will be started and the EXV, fans, 

and other devices will be controlled as needed.  The normal circuit status at this 

time will be Run.

When the circuit is commanded to shut down, a normal shut down of the circuit will 

be performed.  The circuit status during this time will be Run:Pumpdown.  After 

the shut down is completed, the circuit status will normally be Off:Cycle Timer 

initially.

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

are off.    

Is circuit is enabled to 

start?

Yes

No The circuit must be enabled before it can run.  It may be disabled for several 

reasons.  When the circuit switch is off, the status will be Off:Circuit Switch.

If the BAS has disabled the circuit, the status will be Off:BAS Disable.  If the circuit 

has an active stop alarm then the status will be Off:Cir Alarm.  If the circuit has 

been disabled via the circuit mode set point, the status will be Off:Cir Mode 

Disable.

Is compressor oil sump 

ready?

Yes

No

If the compressor is not ready due to refrigerant in the oil, the circuit cannot start.  

The circuit status will be Off:Refr In Oil.

Circuit is ready to start If the compressor is ready to start when needed, the circuit status will be 

Off:Ready.

Are compressor cycle 

timers active?

No

Yes

A minimum time must pass between the previous start and stop of a compressor 

and the next start.  If this time has not passed, a cycle timer will be active and the 

circuit status will be Off:Cycle Timer.

AWS Sequence of Operation - Circuits

 

 
Unitatea este 

alimentată cu 

curent.  

Circuitul se află 

în starea Off.  

Este circuitul 

activat astfel 
încât să 

pornească? 

Sunt activate 

programatoarele 
ciclice ale 

compresorului?   

Este pompa de 

ulei a 
compresorului  

pregătită?  

Circuitul este 

gata să 

pornească.   

S-a activat 

comanda de 
pornire a 

circuitului?  

Funcţionarea 

circuitului  

S-a activat 

comanda de 
închidere a 

circuitului?  

Evacuarea 

circuitului.   

Da 

Da 

Da 

Da 

Da 

Nu 

Nu 

Nu 

În momentul în care circuitul se află în starea Off,  valva de expansiune electronică este închisă 

iar compresorul şi toate ventilatoarele sunt oprite.  

Secvenţa de funcţionare - Circuite  

Circuitul trebuie activat înainte de a putea funcţiona. Acesta poate fi dezactivat din diverse 

motive. În cazul în care întrerupătorul de circuit este oprit, starea circuitului va fi Off: 

Întrerupător de circuit. În cazul în care circuitul a fost dezactivat prin sistemul BAS, starea 

acestuia va fi Off: Dezactivare BAS. În cazul în care circuitul are o alarmă de oprire activată, 

starea circuitului va fi Off: Alarma circuitului. În cazul în care circuitul a fost dezactivat prin  
intermediul valorii de referinţă a  modului circuitului, starea acestuia va fi Off: Dezactivare 

generată de modul circuitului. 

Este necesar să treacă o perioadă minimă de timp între pornirea anterioară şi oprirea unui 

compresor şi următoarea pornire. În cazul în care această perioadă de timp nu s-a scurs,  se va 

activa un programator ciclic iar starea circuitului va fi Off: Programator ciclic. 

În cazul în care compresorul nu este pregătit din cauza agentului frigorific din ulei, circuitul nu 

poate porni. Starea circuitului va fi Off: Agent frigorific în ulei.   

În cazul în care compresorul este pregătit să pornească când este necesar, starea circuitului va fi 

Off: Pregătit.   

În momentul în care circuitul începe să funcţioneze, compresorul va fi pornit iar valva de 

expansiune electronică, ventilatoarele şi alte dispozitive  vor fi controlate în funcţie de 

necesitate. Starea normală a circuitului în acest moment va fi În funcţiune.  

În momentul în care se activează comanda de închidere a circuitului, va avea loc o închidere 

normală a circuitului. Starea circuitului în acest timp va fi În funcţiune: Evacuare. După 
finalizarea procesului de închidere, starea circuitului va fi iniţial în mod normal Off: 

Programator ciclic. 
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Funcţionarea controlerului 

Intrările/ Ieşirile controlerului MicroTech III  
Intrările/ Ieşirile pentru controlul unităţii şi pentru circuitele unu şi doi se găsesc pe CP1.  

Agregatul de răcire poate fi echipat cu unul până la 3 compresoare.  

Intrări analogice 

Nr. Descriere Sursă de semnal 
Intervale 
estimate 

AI1 Temp. apei de intrare la evaporator 
Rezistenţă termovariabilă NTC 

(10K@25°C) 
-50°C – 120°C 

AI2 Temp. apei de ieşire de la evaporator 
Rezistenţă termovariabilă  

NTC (10K@25°C) 
-50°C – 120°C 

AI3 
Temp. apei de ieşire de la evaporatorul 
nr. 1 (*) 

Rezistenţă termovariabilă NTC 
(10K@25°C) 

-50°C – 120°C 

X1 
Temp. apei de ieşire de la evaporatorul 
nr. 2 (*) 

Rezistenţă termovariabilă NTC 
(10K@25°C) 

-50°C – 120°C 

X2 Temperatura ambientală exterioară 
Rezistenţă termovariabilă NTC 

(10K@25°C) 
-50°C – 120°C 

X4 Resetarea temperaturii apei de ieşire Curent 4-20 mA  1 la 23 mA 

Ieşiri analogice 

Nr. Descriere 
Semnal de 

ieşire 
Intervale 

X5 
Ventilator cu transmisie cu frecvenţă 
variabilă nr. 1 

0-10VDC 0 la 100% (rezoluţie 1000 paşi) 

X6 
Ventilator cu transmisie cu frecvenţă 
variabilă nr. 2 

0-10VDC 0 la 100% (rezoluţie 1000 paşi) 

X7 
Ventilator cu transmisie cu frecvenţă 
variabilă nr. 3 

0-10VDC 0 la 100% (rezoluţie 1000 paşi) 

X8 
Ventilator cu transmisie cu frecvenţă 
variabilă nr. 4 

0-10VDC 0 la 100% (rezoluţie 1000 paşi) 

Intrări digitale 

Nr. Descriere Semnal în starea Off Semnal în starea On 

DI1 Unitate PVM Defect  Funcţional 

DI2 Întrerupător de debit al evaporatorului Debit inexistent Debit 

DI3 
Dublu întrerupător pentru valoarea de 
referinţă/mod 

Modul  Răcire Modul Îngheţare 

DI4 Întrerupător pentru comanda la distanţă 
Întrerupător de 

comandă la distanţă 
decuplat 

Întrerupător cuplat 

DI5 Întrerupătorul unităţii Unitate decuplată Unitate cuplată 

DI6 Oprire de urgenţă 
Unitate decuplată/ 

oprire rapidă 
Unitate cuplată 

Ieşiri digitale 

Nr. Descriere Ieşire  în starea OFF Ieşire în starea ON 

DO1 Pompă de evaporare a apei Pompă în starea Off Pompă în starea Off 

DO2 Alarma unităţii Alarmă neactivată 
Alarmă activată 

(Iluminare intermitentă 
= alarma circuitului) 

DO3 Circuit nr. 1 Treaptă ventilator nr. 1 Ventilator în starea Off Ventilator în starea On 

DO4 Circuit nr. 1 Treaptă ventilator nr. 2 Ventilator în starea Off Ventilator în starea On 

DO5 Circuit nr. 1 Treaptă ventilator nr. 3 Ventilator în starea Off Ventilator în starea On 

DO6 Circuit nr. 1 Treaptă ventilator nr. 4 Ventilator în starea Off Ventilator în starea On 

DO7 Circuit nr. 2 Treaptă ventilator nr. 1 Ventilator în starea Off Ventilator în starea On 

DO8 Circuit nr. 2 Treaptă ventilator nr. 2 Ventilator în starea Off Ventilator în starea On 

DO9 Circuit nr. 2 Treaptă ventilator nr. 3 Ventilator în starea Off Ventilator în starea On 

DO10 Circuit nr. 2 Treaptă ventilator nr. 4 Ventilator în starea Off Ventilator în starea On 
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Extensia I/O Compresor nr.1 la  nr. 3  

Intrări analogice 

Nr. Descriere Sursă de semnal Intervale estimate 

X1 Temperatura de degajare 
Rezistenţă termovariabilă NTC 
(10K@25°C) 

-50°C – 120°C 

X2 Presiunea evaporatorului Logometric (0,5-4,5 Vdc) 0 la 5 Vdc 

X3 Presiunea uleiului Logometric (0,5-4,5 Vdc) 0 la 5 Vdc 

X4 Presiunea condensatorului Logometric (0,5-4,5 Vdc) 0 la 5 Vdc 

X7 Protecţia motorului Rezistenţă termovariabilă  PTC  n/a 

Ieşiri analogice 

Nr. Descriere Semnal de ieşire Intervale 

Nu sunt necesare 

Intrări digitale 

Nr. Descriere Semnal în starea Off Semnal în starea On 

X6 Avaria dispozitivului de pornire Defect  Funcţional 

DI1 Întrerupător HP Defect  Funcţional 

Ieşiri digitale 

Configurarea E:U.  
Nr. Descriere Ieşire  în starea OFF Ieşire în starea ON 

DO1 Compresor de pornire Compresor  în starea Off 
Compresor  în starea 
On 

DO2 Recuperator de căldură Valvă solenoid închisă Valvă solenoid deschisă 

DO3 Încărcare glisantă nemodulantă Valvă solenoid închisă Valvă solenoid deschisă 

DO4 Injecţie lichid Valvă solenoid închisă Valvă solenoid deschisă 

DO5 Încărcare glisantă modulantă Valvă solenoid închisă Valvă solenoid deschisă 

DO6 Descărcare glisantă modulantă Valvă solenoid închisă Valvă solenoid deschisă 

X5  ‘Turbo’ glisantă modulantă Valvă solenoid închisă Valvă solenoid deschisă 

X8 Suplimentar   

I/O ale valvei de expansiune electronică a circuitelor nr. 
1 la  nr. 3  

Intrări analogice 

Nr. Descriere Sursă de semnal Intervale estimate 

X2 Temperatura de aspiraţie 
Rezistenţă termovariabilă 
NTC 10K@25°C) 

-50°C – 120°C 

Ieşiri analogice 

Nr. Descriere Semnal de ieşire Intervale 

Nu sunt necesare 

Intrări digitale 

Nr. Descriere Semnal în starea Off Semnal în starea On 

DI1 Întrerupător LP (opţional) Defect  Funcţional  (opţional) 

Ieşiri digitale 

Nr. Descriere Ieşire în starea Off Ieşire în starea On 

DO1 Conductă de lichid (opţională) Valvă solenoid închisă 
Valvă solenoid deschisă 
(opţional) 

Ieşirile motorului pas cu pas 
Nr. Descriere 

M1+ 
Bobina 1 a motorului pas cu pas cu valvă de expansiune electronică  

M1- 

M2+ 
Bobina 2 a motorului pas cu pas cu valvă de expansiune electronică 

M2- 
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Modul de extensie I/O al ventilatoarelor circuitelor 
nr.1 şi 2  
Intrări digitale  

Nr.  Descriere Ieşire în starea Off Ieşire în starea On 

DI1 PVM/GFP Circuit nr. 1 Defect  Funcţional 

DI2 PVM/GFP Circuit nr. 2 Defect Funcţional 

Ieşiri digitale 

Nr. Descriere Ieşire în starea Off Ieşire în starea On 

DO1 Circuit nr. 1 Treaptă ventilator nr. 5 Ventilator în starea Off Ventilator în starea On 

DO2 Circuit nr. 1 Treaptă ventilator nr. 6 Ventilator în starea Off Ventilator în starea On 

DO3 Circuit nr. 2 Treaptă ventilator nr. 5 Ventilator în starea Off Ventilator în starea On 

DO4 Circuit nr. 2 Treaptă ventilator nr. 6 Ventilator în starea Off Ventilator în starea On 

Modulul de extensie I/O al ventilatoarelor circuitului 
nr. 3  
Ieşiri digitale 

Nr. Descriere Ieşire în starea Off Ieşire în starea On 

DO1 Circuit nr. 3 Treaptă ventilator nr. 5 Ventilator în starea Off Ventilator în starea On 

DO2 Circuit nr. 3 Treaptă ventilator nr. 6 Ventilator în starea Off Ventilator în starea On 

Extensia I/O pentru Alarme şi Limitări ale Unităţii  
Intrări analogice 

Nr. Descriere Sursă de semnal Intervale  estimate 

X1 Temperatura apei de intrare la 
recuperarea de căldură 

Rezistenţă termovariabilă 
NTC 10K@25°C) 

-50°C – 120°C 

X2 Temperatura apei de ieşire la 
recuperarea de căldură 

Rezistenţă termovariabilă 
NTC 10K@25°C) 

-50°C – 120°C 

Ieşiri analogice 

Nr. Descriere Semnal de ieşire Intervale 

Nu sunt necesare 

Intrări digitale 

Nr Descriere Semnal în starea Off Semnal în starea On 

X3 
Activarea Modului Recuperare de 
căldură 

Modul Recuperare de căldură 
în starea Off 

Modul Recuperare de 
căldură în starea On 

Ieşiri digitale 

Nr Descriere Ieşire în starea Off Ieşire în starea On 

DO1 Pompă de recuperare căldură   Pompă în starea Off Pompă în starea On 

DO2 Subrăcitor nr. 1 Subrăcitor în starea Off Subrăcitor în starea On 

DO3 Subrăcitor nr. 2 Subrăcitor în starea Off Subrăcitor în starea On 

DO4 Subrăcitor nr. 3 Subrăcitor în starea Off Subrăcitor în starea On 

DO5 Subrăcitor nr.4 Subrăcitor în starea Off Subrăcitor în starea On 

 

Valori de referinţă 
Următorii parametrii sunt reţinuţi în timpul închiderii complete, sunt setaţi din fabrică ca Valoare 

Implicită şi pot fi reglaţi la orice valoare expusă în coloana Intervale. 

Accesul la citirea şi scrierea acestor valori de referinţă este reglementat prin Specificaţiile Standard Globale 

HMI (Interfaţa Om-Maşină). 
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Tabelul 1, Valorile de referinţă şi intervalele acestora 

Descriere Setare implicită Intervale 

Uniate Ft/Lb SI  

Locaţia de producţie Nu este selectată Nu este selectată, Europa, SUA 

Activarea Unităţii În starea OFF În starea OFF, ON 

Tipul Unităţii Agregat de răcire MCU, Agregat de răcire 

Starea Unităţii ulterior 

căderii de curent 
În starea OFF În starea OFF, ON 

Sursa de control Locală Locală, Reţea 

Moduri existente Răcire 

RĂCIRE 

RĂCIRE/cu GLICOL 

RĂCIRE/ÎNGHEŢARE cu GLYCOL 

ÎNGHEŢARE 

VERIFICARE 

Temperatura apei de ieşire 

în modul Răcire 1 
44 F 7 °C A se vedea secţiunea 0 

Temperatura apei de ieşire 

în modul Răcire 2 
44 F 7 °C A se vedea secţiunea 0 

Temperatura apei de ieşire 

la recuperarea de căldură 

 
45°C /30 la 70 °C 

Temperatura apei de ieşire 

în Modul Îngheţare 
25 F -4 °C 20 la 38F / -8 la 4 °C 

Delta T la pornire 5 F 2,7 °C 0 la 10 F / 0 la 5 °C 

Delta T la oprire 2.7 F 1.5 °C 0 la 3 F / 0 la 1,7 °C 

Delta T pentru treapta 

următoare (între 

compresoare) 
2 F 1 °C 0 la 3 F / 0 la 1,7 °C 

Delta T pentru treapta 

anterioară (între 

compresoare) 
1 F 0,5 °C 0 la 3 F / 0 la 1,7 °C 

Diferenţial recuperare de 

căldură 

 
3.0°C /2 la 5 °C 

Scădere maximă 3 F/min 
1,7 

°C/min 
0.5-5.0 F /min / 0,3 la 2,7 °C/min 

Cronometru recirculare în 

evaporator 
30 0 - 300 secunde 

Comenzi evaporator 
Doar #1 

Doar #1 , Doar #2, Auto, 

#1 Principal, #2 Principal 

Tip de resetare a temp. apei 

de ieşire 
NU NU, REVENIRE, 4-20mA,  temp.OAT 

Resetare maximă 10 F 5 °C 0 la 20 F / 0 la 10 °C 

Temp. Delta T resetată la 

pornire 
10 F 5 °C 0 la 20 F / 0 la 10 °C 

Temp. exterioară a aerului 

resetată la pornire 
75°F 23.8°C 50°F – 85°F / 10.0 – 29.4°C 

Temp. exterioară a aerului 

resetată la valoarea maximă 
60°F 15.5°C 50°F – 85°F / 10.0 – 29.4°C 

Încărcare graduală În starea Off În starea Off, On 

Limita capacităţii de pornire 40% 20-100% 

Creşterea încărcării 

graduale 
20 min 1-60 minute 

Limită cerere În starea Off În starea Off, On 

Limită curent În starea Off În starea Off, On 

Curent @ 20mA 800 Amp 0 la 2000 Amp = 4 la 20 mA 
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Valoare de referinţă a 

limitei de curent 
800 Amp 0 la 2000 Amp 

Număr de circuite 2 2-3-4 

Temporizare Modul 

Îngheţare 
12 1-23 ore 

Se continuă pe următoarea pagină. 
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Descriere Setare implicită Intervale 

Unitate Ft/Lb SI  

Cronometru gheaţă 

transparentă 
Nu Nu, Da 

Comunicare SSS  Nu Nu, Da 

PVM În mai multe puncte 
Într-un singur punct,  

În mai multe puncte , Niciunul (SSS) 

Reducerea nivelului de 

zgomot 
Dezactivată Dezactivare, Activare 

Ora de pornire a comenzii 

de reducere a nivelului de 

zgomot 

21:00 18:00 – 23:59 

Ora de oprire a comenzii de 

reducere a nivelului de 

zgomot 

6:00 5:00 – 9:59 

Deviaţii ale reducerii 

nivelului de zgomot al 

condensatorului 
10.0 F 5 °C 0.0 la 25.0 F 

Protocol BAS  Niciunul Niciunul, BACnet, LonWorks, Modbus 

Nr. de identificare 1 0-???? 

Rata baud 19200 1200,2400,4800,9600,19200 

Deviaţia senzorului pentru 

determinarea temp. apei de 

ieşire 

0°F 0°C -5.0 la 5.0°C / -9.0 la 9.0°F 

Deviaţia senzorului pentru 

determinarea temp. apei de 

intrare 

0°F 0°C -5.0 la 5.0°C / -9.0 la 9.0°F 

Deviaţia senzorului pentru 

determinarea temp. 

exterioare a aerului 

0°F 0°C -5.0 la 5.0°C / -9.0 la 9.0°F 

 

Compresoare-Global Ft/Lb SI  

Cronometru Start-Start 20 min 15-60 minute 

Cronometru Stop-Start 5 min 3-20 minute 

Presiune de evacuare 14,3 PSI 100 kPa 10 - 40 PSI / 70 - 280 kPa 

Limită de timp pentru 

evacuare 
120 sec 0 - 180 sec 

Punct de încărcare uşoară în 

treapta anterioară 
50% 20 - 50% 

Punct de încărcare în 

treapta următoare 
50% 50 - 100% 

Temporizare treapta 

următoare 
5 min 0 - 60 min 

Temporizare treapta 

anterioară 
3 min 3 - 30 min 

Anulare temporizare trepte Nu Nu, Da 

Nr. maxim de compresoare 

în funcţiune 
4 1-4 

Nr. secvenţă circuitul 1 1 1-4 

Nr. secvenţă  circuitul 2 1 1-4 

Nr. secvenţă  circuitul 3 1 1-4 

Număr impulsuri 10% -50% 10 10 - 20 

Temporizare minimă a 

încărcării prin glisare 
30 secunde 10 - 60 secunde 

Temporizare maximă a 

încărcării prin glisare 
150 secunde 60 - 300 secunde 
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Temporizare minimă a 

descărcării prin glisare 
10 secunde 5 - 20 secunde 

Temporizare maximă a 

încărcării prin glisare 
50 secunde 30 - 75 secunde 

Activarea injecţiei de lichid 185°F 85°C 75 - 90°C 

Valve solenoide pentru 

conducta de lichid 
Nu Nu, Da 

 

Limite de alarme    

Presiune joasă  a 

evaporatorului -Descărcare 
23.2 PSI 160 kPa Consultaţi secţiunea 0 

Presiune joasă  a 

evaporatorului -Rezistenţă 
27.5 PSI 190 kPa Consultaţi secţiunea 0 

Temporizare presiune ulei 30 secunde 10-180 secunde 

Se continuă pe următoarea pagină.  
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Descriere Setare implicită Intervale 

Unitate Ft/Lb SI  

Diferenţial presiune ulei 35 PSI 250 kPa 0-60 PSI / 0 la 415 kPa 

Temporizare nivel redus de 

ulei 
120 sec 10 la 180 sec 

Temp. înaltă de degajare 230 F 110 °C 150 la 230 °F / 65 la 110 °C 

Temporizare presiune înaltă 

de ridicare 
5 sec 0 - 30 sec 

Temporizare indicator de 

joasă presiune 
90 sec 30-300 sec 

Limită timp de pornire 60 sec 20 la 180 sec 

Îngheţarea apei din 

evaporator 
36 F 2,2 °C A se vedea secţiunea 0 

Impermeabilizare debit 

evaporator 
15 sec 5 la 15 sec 

Timp de recirculare 3 min 1 la 10 min 

Activarea comenzii de 

blocare a funcţionării în la 

temperaturi exterioare 

negative 

Dezactivare Dezactivare, Activare 

Comandă de blocare a 

funcţionării la temperaturi 

exterioare negative 
55 F 12°C Consultaţi secţiunea 0 

 

Următoarele valori de referinţă există individual pentru fiecare circuit: 

Descriere Setare implicită Intervale PW 

 Ft/Lb SI   

Mod Circuit Activare Dezactivare, activare, verificare S 

Dimensiunea compresorului A se verifica  M 

Activarea comenzii de 

recuperare a căldurii 
Dezactivare Dezactivare, activare S 

Recuperator de căldură Activare Dezactivare, activare M 

Reglarea capacităţii 

compresorului 
Auto Auto, Manual S 

Reglarea manuală A se vedea Nota 1 din 

tabelul de mai jos 
0 la 100% S 

Programatoare ciclice aduse la 

zero 
Nu Nu, da M 

Comanda valvei de 

expansiune electronică  
Auto Auto, manual S 

Poziţia valvei de expansiune 

electronică 

A se vedea Nota 1 din 

tabelul de mai jos 
0% la 100% S 

Modelul valvei de expansiune 

electronică 
Danfoss ETS250 

ETS50, ETS100, ETS250, ETS400, 

E2VA, E2VP, E4V, E6V, E7V, 

SER, SEI25, Sex50-250, CUSTOM 

S 

Verificarea colectorului de 

ulei 
Activare Activare, dezactivare S 

Service-ul sistemului de 

evacuare 
Nu Nu, Da S 

Deviaţia presiunii 

evaporatorului 
0PSI 0kPa -14.5 la 14.5  PSI /-100 la 100 kPa S 

Deviaţia presiunii 

condensatorului 
0PSI 0kPa -14.5 la 14.5  PSI /-100 la 100 kPa S 

Deviaţia presiunii uleiului 0PSI 0kPa -14.5 la 14.5  PSI /-100 la 100 kPa S 

Deviaţia temp. de aspiraţie 0 °F 0 °C -5.0 la 5.0 grade S 

Deviaţia temp. de degajare 0 °F 0 °C -5.0 la 5.0 grade S 
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Ventilatoare     

Activarea ventilatorului cu 

transmisie cu frecvenţă variabilă 
În starea On În starea Off, On M 

Număr ventilatoare 5 5 la 12 M 

Temp. de saturaţie din 

condensator 

 Valoare ţintă minimă 

90 °F 32°C 80.0-110.0  oF / 26.0 la 43.0 °C M 

Temp. de saturaţie din 

condensator 

Valoare ţintă maximă 

110 °F 43°C 90.0-120.0 oF / 32.0 la 50 °C M 

Temp. de saturaţie din 

condensator pentru 

recuperarea căldurii 

Valoare ţintă minimă 

 50°C / 44 la 58 °C M 

Temp. de saturaţie din 

condensator pentru 

recuperarea căldurii 

Valoare ţintă maximă 

 56°C / 44 la 58 °C M 

Bandă moartă  a ventilatorului 

la treapta următoare 0 
5 °F 2.5 °C 1-20 oF / 1-10 °C M 

Bandă moartă  a ventilatorului 

la treapta următoare 1 
5 °F 2.5 °C 1-20 oF / 1-10 °C M 

Bandă moartă  a ventilatorului 

la treapta următoare 2 
8 °F 4 °C 1-20 oF / 1-10 °C M 

Bandă moartă  a ventilatorului 

la treapta următoare 3 
10 °F 5 °C 1-20 oF / 1-10 °C M 

Bandă moartă  a ventilatorului 

la treapta următoare 4 
8 °F 4 °C 1-20 oF / 1-10 °C M 

Bandă moartă  a ventilatorului 

la treapta următoare 5 
8 °F 4 °C 1-20 oF / 1-10 °C M 

Bandă moartă  a ventilatorului 

la treapta anterioară 2 
8 °F 4 °C 1-25 oF / 1-13 °C M 

Bandă moartă  a ventilatorului 

la treapta anterioară 3 
7 °F 3.5 °C 1-25 oF / 1-13 °C M 

Bandă moartă  a ventilatorului 

la treapta anterioară 4 
6 °F 3 °C 1-25 oF / 1-13 °C M 

Bandă moartă  a ventilatorului 

la treapta anterioară 5 
5 °F 2.5 °C 1-25 oF / 1-13 °C M 

Bandă moartă  a ventilatorului 

la treapta anterioară 6 
5 °F 2.5 °C 1-25 oF / 1-13 °C M 

Viteza maximă a transmisiei 

cu frecvenţă variabilă 
100% 90 la 110% M 

Viteza maximă a transmisiei 

cu frecvenţă variabilă 
25% 20 la 60% M 

Nota 1 – Aceste valori rezultă din capacitatea a efectivă a compresorului atâta timp cât comanda de 

control a capacităţii compresorului este setată pe Modul Auto. 

Nota 2 – Aceste valori rezultă din poziţia efectivă a valvei de expansiune electronică atâta timp cât 

comanda valvei de expansiune electronică este setată pe Modul Auto. 

Variaţii auto ajustabile 

Unele setări prezintă diferite variaţii care au la bază alte setări.   

Temp. apei de ieşire în Modul Răcire 1 şi temp. apei de ieşire în Modul Răcire 2 

Selectarea Modului Disponibil 
Intervale 

Imp. 
Intervale de temperatură 

SI 

 Fără glicol 40 la 60oF 4 la 15,5 °C 

 Cu glicol 25 la 60oF -4 la 15,5 °C 
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Îngheţarea apei în evaporator 

Selectarea Modului Disponibil 
Intervale 

Imp. 
Intervale de temperatură 

SI 

Fără glicol 36 la 42oF 2 la 6 °C 

Cu glicol 0 la 42oF -18 la 6 °C 

Presiunea joasă din evaporator - Rezistenţă 

Selectarea Modului Disponibil 
Intervale 

Imp. 
Intervale SI 

Fără glicol 28 la 45 PSIG 195 la 310 kPa 

Cu glicol 0 la 45 PSIG 0 la 310 kPa 

Presiunea joasă din evaporator - Descărcare 

Selectarea Modului Disponibil 
Intervale 

Imp. 
Intervale SI 

   

Fără glicol 26 la 45 Psig 180 la 310 kPa 

Cu glicol 0 la 45 Psig 0 la 410 kPa 

Comandă de blocare a funcţionării la temperaturi exterioare negative 

Ventilator cu transmisie cu frecvenţă 

variabilă 
Intervale 

Imp. 
Intervale de temperatură 

SI 

= nu pentru toate circuitele 35 la 60 oF 2 la 15,5 °C 

= da pentru orice circuit -10 la 60 oF -23 la 15,5 °C 

 

Valori implicite active 

Ventilatorului care înregistrează benzi moarte i se atribuie valori implicite diferite, bazate pe 

valoarea de referinţă pentru activarea transmisiei cu frecvenţă variabilă.  În cazul în care 

valoarea de referinţă pentru activarea transmisiei cu frecvenţă variabilă se modifică, 

ventilatorului care înregistrează benzi moarte I se atribuie o serie de valori implicite, după cum 

urmează: 

Valoarea de referinţă Setare implicită cu 

transmisie cu 

frecvenţă variabilă 

(°C) 

Setare implicită fără 

transmisie cu frecvenţă 

variabilă (°C) 

Treapta 0 în starea On 

cu Bandă moartă  
2.5 4 

Treapta 1 în starea On 

cu Bandă moartă 
2.5 5 

Treapta 2 în starea On 

cu Bandă moartă 
4 5.5 

Treapta 3 în starea On 

cu Bandă moartă 
5 6 

Treapta 4 Bandă 

moartă în starea On 
4 6.5 

Treapta 5 în starea On 

cu Bandă moartă 
4 6.5 

   

Treapta 2 în starea Off 

cu Bandă moartă 
4 10 

Treapta 3 în starea Off 

cu Bandă moartă 
3.5 8 

Treapta 4 în starea Off 

cu Bandă moartă 
3 5.5 

Treapta 5 în starea Off 

cu Bandă moartă 
2.5 4 

Treapta 6 în starea Off 

cu Bandă moartă 
2.5 4 
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Funcţiile unităţii 

Calcule 

Variaţia temperaturii apei de ieşire 
Variaţia temperaturii apei de ieşire se calculează astfel încât variaţia respectivă să reprezinte 

modificarea temperaturii apei de ieşire într-o perioadă de timp de 1 minut  cu cel puţin cinci 

mostre pe minut.  

Rata scăderii 
Valoarea variaţiei calculată mai sus va fi o valoarea negativă dacă temperatura apei începe 

să scadă. Pentru a fi utilizată în unele funcţii de control, valoarea negativă a variaţiei este 

transformată în valoare pozitivă prin înmulţirea cu -1.  

Tipul unităţii 

O unitate poate fi configurată ca un agregat de răcire sau o unitate MCU 

(motocondensator). În cazul în care unitatea este configurată ca o unitate MCU, sistemul 

logic de comandă al valvei de expansiune electronică precum şi toate variabilele şi alarmele 

aferente sunt dezactivate.  

Activarea unităţii 
Activarea şi dezactivarea agregatului de răcire se realizează utilizând valorile de 

referinţă şi intrările stabilite pentru agregatul de răcire. Întrerupătorul unităţii, intrarea 

întrerupătorului de comandă la distanţă precum şi valoarea de referinţă pentru activarea 

unităţii trebuie să fie în starea On pentru a permite activarea unităţii când sursa de 

control este setată pe opţiunea „local”. Acelaşi lucru este valabil şi în cazul în care sursa 

de control este setată pe opţiunea „reţea”, cu condiţia suplimentară ca cererea pentru 

sistemul BAS să fie în stare activă.  

Unitatea este activată conform datelor din tabelul de mai jos.  

NOTĂ: Litera x indică faptul că valoarea respectivă nu este luată în considerare.   

 

Întrerupătorul 
Unităţii 

Valoarea 
de referinţă 
a sursei de 
comandă 

Intrarea 
întrerupătorului 
de comandă la 

distanţă 

Valoarea de 
referinţa pentru 

activarea 
unităţii 

Cerere sistem 
BAS 

Activarea unităţii 

În starea Off x x x x În starea Off 

x x x În starea Off x În starea Off 

x x În starea Off x x În starea Off 

În starea On Local În starea On În starea On x În starea Off 

x Reţea x x În starea Off În starea Off 

În starea On Reţea În starea On În starea On În starea On 
În starea On 

 

Toate modalităţile de dezactivare a agregatului de răcire, discutate în această secţiune, vor 

genera o închidere (evacuare) în condiţii normale a circuitelor aflate în funcţiune.  

 

În cazul în care controlerul este alimentat cu curent, valoarea de referinţă pentru activarea 

unităţii va fi iniţializată pentru a trece în starea Off, dacă valoarea de referinţă pentru starea 

unităţii rezultată în urma întreruperii alimentării cu curent este setată pe starea Off.  

Selectarea Modului de Funcţionare al Unităţii  
Modul de funcţionare al unităţii este determinat de valori de referinţă şi intrări stabilite 

pentru agregatul de răcire. Valoarea de referinţă pentru modurile de funcţionare disponibile 

stabileşte ce moduri de funcţionare pot fi utilizate. Această valoare de referinţă stabileşte, de 

asemenea, dacă unitatea este configurată pentru a putea fi utilizat glicolul. Valoarea de 

referinţă a sursei de control stabileşte de unde se emite comanda de a schimba modurile. O 
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intrare digitală generează comutarea între modul Răcire şi modul Îngheţare, cu condiţia ca 

ambele să fie disponibile şi ca sursa de control să fie setată pe opţiunea „reţea”.  

 

Schimbarea valorii de referinţă pentru modurile de funcţionare disponibile se realizează doar 

în momentele în care întrerupătorul unităţii este în starea Off pentru a evita schimbarea 

modurilor de funcţionare a agregatului în mod necorespunzător în timpul funcţionării 

acestuia.  

 

Modurile de funcţionare ale unităţii sunt setate conform tabelului de mai jos.. 

NOTĂ: Litera x indică faptul că valoarea respectivă nu este luată în considerare.   

 

Valoarea de 
referinţă a sursei de 

comandă 

Intrare Mod 
de 

funcţionare 

Cerere 
sistem 
BAS 

Valoare de referinţă 
pentru modurile de 

funcţionare 
disponibile 

Modul de 
funcţionare a unităţii 

x x x Răcire Răcire 
x x x Răcire cu glicol Răcire 

Local În starea Off x 
Răcire /Îngheţare cu 

glicol 
Răcire 

Local În starea On x 
Răcire /Îngheţare cu 

glicol 
Îngheţare 

Reţea x Răcire 
Răcire /Îngheţare cu 

glicol 
Răcire 

Reţea x Îngheţare 
Răcire /Îngheţare cu 

glicol 
Îngheţare 

x x x Îngheţare cu glicol Îngheţare 
x x x Verificare  Verificare 

Configurarea funcţionării cu glicol 

În cazul în care valoarea de referinţă pentru modurile de funcţionare disponibile este 

setată pentru opţiunea „cu glicol”, este activată funcţionarea cu glicol a unităţii. Se 

recomandă dezactivarea funcţionării cu glicol doar în cazul în care valoarea de referinţă 

pentru modurile de funcţionare disponibile este setată pe modul Răcire.  

Stările comenzilor unităţii 
Unitatea se va afla întodeauna în una din cele trei stări: 

 În starea Off – Unitatea nu este activată pentru a funcţiona.  

 În starea Auto – Unitatea este activată pentru a funcţiona.  

 În starea Evacuare – Unitatea se închide în condiţii normale.  

 

Unitatea se va afla în starea Off dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: 

 Este activată o alarmă cu resetare manuală a unităţii. 

 Circuitele se pot închide (nu se pot închide nici chiar după expirarea timpului 

programatorilor ciclici). 

 Modul de funcţionare în care se află unitatea este modul Îngheţare, toate circuitele 

sunt oprite iar temporizarea modului de funcţionare Îngheţare este activată.  

 

Unitatea se va afla în starea Auto dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: 

 Unitatea a fost activată pe baza setărilor şi întrerupătoarelor. 

 Dacă modul de funcţionare în care se află unitatea este modul Îngheţare iar timpul 

programatorului îngheţare a expirat.   

 Nu sunt activate alarme cu resetare manuală ale unităţii. 

 Cel puţin un circuit este activat şi gata să fie deschis. 

 Comanda de blocare a funcţionării la temperaturi exterioare negative nu este 

activată.  

 

Unitatea se va afla în starea Evacuare până când toate compresoarele aflate în funcţiune 

termină evacuarea dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: 
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 Unitatea este dezactivată prin intermediul unor setări şi/sau intrări descrise în 

secţiunea 0.  

 Comanda de blocare a funcţionării la temperaturi exterioare negative este acţionată.  

Starea unităţii 
Starea afişată a unităţii este determinată de condiţiile cuprinse în următorul tabel: 

 
Enum Stare Condiţii 

0 Auto Starea unităţii = Auto 

1 
Off:Programator Mod 

Îngheţare 
Stare unitate = Off, Mod Unitate = Îngheţare, şi 

Temporizare mod Îngheţare = Activă 

2 

Off:Comandă blocare 
funcţionare la 

temperaturi exterioare 
negative 

Stare unitate = Off şi Comanda blocare a temperaturi 
exterioare negative activă 

3 
Off:Toate circuitele 

dezactivate 
Stare unitate = Off şi toate compresoarele 

nedisponibile 

4 Off:Oprire de urgenţă 
Stare unitate = Off iar Intrarea pentru oprirea de 

urgenţă este deschisă 

5 Off:Alarmă unitate Stare unitate = Off şi alarmă unitate activă 

6 
Off:Tastatură 
dezactivată 

Stare unitate = Off şi valoarea de referinţă pentru 
activarea unităţii = dezactivată 

7 
Off:Întrerupător de 

comandă la distanţă 
Stare unitate = Off iar întrerupătorul de comandă de 

la distanţă este deschis 

8 
Off:sistem BAS 

dezactivat 
Stare unitate = Off, sursa de comandă = reţea, 

activare sistem BAS = falsă 

9 Off:Întrerupător unitate Stare unitate = Off şi  întrerupător unitate = dezactivat 

10 Off:Modul Verificare 
Stare unitate = Off şi mod de funcţionare unitate = 

Verificare 

11 
Auto:Reducere nivel 

zgomot 
Stare unitate = Auto iar comanda pentru reducerea 

nivelului de zgomot este activă 

12 
Auto:Aşteptaţi 

încărcarea 

Stare unitate = Auto, nu există circuite în funcţiune, 
iar temperatura apei de ieşire este mai mică decât 
valoarea de referinţă activă + temperatura delta la 

pornire 

13 
Auto:Recirculare în 

evaporator 
Stare unitate = Auto şi stare evaporator = Pornit 

14 Auto:Aşteptaţi debitul 
Stare unitate = Auto, stare evaporator = Pornit iar 

întrerupătorul de debit este deschis 

15 Auto:Evacuarea Unit State = Evacuare 

16 Auto:Scădere maximă 
Stare unitate = Auto, rata scăderii maxime a fost 

atinsă sau depăşită 

17 
Auto:Limită  de 

capacitate a unităţii 
Stare unitate = Auto, limita capacităţii unităţii a fost 

atinsă sau depăşită 

18 Auto:Limită curent 
Stare unitate = Auto, limita de curent a unităţii a fost 

atinsă sau depăşită 

Temporizarea pornirii modului Îngheţare  
Un temporizator reglabil pentru pornirea în modul Îngheţare va reduce frecvenţa cu  care 

agregatul de răcire va putea porni în modul Îngheţare. Temporizatorul porneşte în 

momentul în care porneşte primul compresor în timp ce unitatea funcţionează în modul 

Îngheţare. Atât timp cât temporizatorul este activ, agregatul de răcire nu poate reporni în 

modul Îngheţare. Durata de temporizare poate fi reglată de către utilizator.  

 

Temporizatorul pentru pornire în modul Îngheţare poate fi resetat manual pentru a 

determina o repornire forţată în modul Îngheţare. În plus, recircularea curentului către 

controler va reseta temporizatorul pentru pornire în modul Îngheţare.  
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Comanda pompelor evaporatorului 
 

Există trei stări de comandă a pompelor evaporatorului  prevăzute pentru comanda 

pompelor evaporatorului: 

 

 Starea Off – Nici o pompă nu este pornită. 

 Starea Pornire – Pompele sunt pornite, apa este recirculată. 

 Starea Funcţionare – Pompele sunt pornite, apa a fost recirculată.  

 

Starea comenzii este Off dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: 

 Unitatea se află în starea Off.  

 Temperatura apei de ieşire este mai mare decât valoarea de referinţă pentru 

îngheţarea în evaporator sau comanda de semnalizare a avariei senzorului de 

detectare a temperaturii apei de ieşire este activă. 

 Temperatura apei de intrare este mai mare decât valoarea de referinţă pentru 

îngheţarea în evaporator sau comanda de semnalizare a avariei senzorului de 

detectare a temperaturii apei de intrare este activă. 

 

Starea comenzii este Pornire dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: 

 Unitatea se află în starea Auto.  

 Temperatura apei de ieşire este mai mică decât valoarea de referinţă pentru 

îngheţarea în evaporator minus 0,6 OC iar comanda de semnalizare a avariei 

senzorului de detectare a temperaturii apei de ieşire nu este activă. 

 Temperatura apei de intrare este mai mică decât valoarea de referinţă pentru 

îngheţarea în evaporator minus 0,6 OC iar comanda de semnalizare a avariei 

senzorului de detectare a temperaturii apei de intrare nu este activă. 

 

Starea comenzii este Funcţionare atunci când intrarea întrerupătorului de debit este mai 

mare decât valoarea de referinţă pentru recircularea în evaporator.  

Selectarea pompelor 

Ieşirile pompelor utilizate sunt determinate de către valoarea de referinţă a comenzii 

pompelor evaporatoarelor. Această setare permite următoarele configuraţii: 

 

 doar nr. 1 – Pompa 1 este întotdeauna folosită  

 doar nr. 2 – Pompa 2 este întotdeauna folosită  

 Starea Auto – pompa principală este pompa cuc ele mai puţine ore de 

funcţionare, cealaltă este folosită ca pompă de rezervă 

 Nr.1 Principală  – Pompa 1 este utilizată la capacitate normală, pompa 2 este de 

rezervă  

 Nr. 2 Principală – Pompa 2 este utilizată la capacitate normală, pompa 1 este de 

rezervă  

 

Comutarea între pompa principală şi pompa în stare de aşteptare 

Pompa desemnată ca pompă principală va porni prima. Dacă starea evaporatorului este 

Pornire pentru o perioadă de timp mai mare decât valoarea de referinţă a timpului de 

recirculare şi nu există debit, atunci pompa principală se va opri şi va porni pompa în 

stare de aşteptare. Când evaporatorul se află în stare de funcţionare, dacă debitul pierdut 

este mai mare decât jumătate din valoarea de referinţă pentru impermeabilizarea 

debitului, pompa principală se va opri şi va porni pompa în stare de aşteptare. O dată ce 

pompa în stare de aşteptare a pornit, se vor activa sistemele logice de avertizare asupra 

pierderii de debit în cazul în care nu se poate stabili debitul în starea de pornire a 

evaporatorului sau în care se pierde debit în starea de funcţionare a evaporatorului.   
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Comanda Auto 
 În cazul în care selectaţi comanda auto a pompei, sistemul logic în cazul pompelor 

principală şi în aşteptare de mai sus se utilizează în continuare. Când evaporatorul nu se 

află în stare de funcţionare, se vor compara orele de funcţionare ale pompelor. Pompa cu 

cele mai puţine ore de funcţionare va fi desemnată pompa principală de această dată.  

Reducerea nivelului de zgomot 
Comanda de reducere a nivelului de zgomot este activată doar când este activată 

valoarea de referinţă pentru reducerea nivelului de zgomot. Comanda de reducere a 

nivelului de zgomot produce efecte în cazurile în care a fost activată prin intermediul 

valorii de referinţă, unitatea funcţionează în modul Răcire iar timp indicat de 

cronometrul controlerului se situează între pornirea comenzii de reducere a nivelului de 

zgomot şi oprirea acesteia.   

Când comanda de reducere a nivelului de zgomot produce efecte, Resetarea maximă se 

aplică valorii de referinţă a temperaturii apei de ieşire în modul Răcire. Totuşi, dacă 

selectaţi orice tip de resetare, respectiva resetare va fi folosită în continuare şi nu 

resetarea maximă. De asemenea, cantitatea ţintă de lichid saturat din condensator pentru 

fiecare circuit va fi deviată de devierea nivelului ţintă de reducere a zgomotului din 

condensator.  

Resetarea Temperaturii Apei de Ieşire (LWT)  

Temperatura ţintă a apei de ieşire 

Temperatura ţintă a apei de ieşire variază în funcţie de setări şi intrări şi este selectată 

după cum urmează:  

 
Valoarea de 
referinţă a 
sursei de 
control 

Intrare Mod 
de 

Funcţionare 

Cerere 
sistem 
BAS 

Valori de referinţă 
pentru modurile de 

funcţionare 
disponibile 

Temperatura ţintă de bază 
a apei de ieşire 

Local OFF X 
Mod Răcire Valoare de referinţă 1, 

modul Răcire 

Local ON X 
Mod Răcire Valoare de referinţă 2, 

Modul Răcire 

Reţea X X 
Mod Răcire Valoare de referinţă sistem 

BAS, modul Răcire 

Local OFF X Mod Răcire cu glicol 
Valoare de referinţă 1, 

modul Răcire 

Local ON X Mod Răcire cu glicol 
Valoare de referinţă 2, 

modul Răcire 

Reţea X X Mod Răcire cu glicol 
Valoare de referinţă sistem 

BAS, modul Răcire 

Local OFF x 
Mod Răcire /Îngheţare 

cu glicol 
Valoare de referinţă 1, 

modul Răcire 

Local ON x 
Mod Răcire /Îngheţare 

cu glicol 
Valoare de referinţă, modul 

Îngheţare 

Reţea x 
Mod 

Răcire 
Mod Răcire /Îngheţare 

cu glicol 
Valoare de referinţă sistem 

BAS, modul Răcire 

Reţea x 
Mod 

Îngheţare 
Mod Răcire /Îngheţare 

cu glicol 
Valoare de referinţă sistem 

BAS, modul Îngheţare 

Local x x 
Mod Îngheţare cu 

glicol 
Valoare de referinţă, modul 

Îngheţare 

Reţea x x 
Mod Îngheţare cu 

glicol 
Valoare de referinţă sistem 

BAS, modul Îngheţare 

Resetarea temperaturii apei de ieşire (LWT)  

Temperatura ţintă de bază a apei de ieşire poate fi resetată dacă unitatea se află în modul 

de funcţionare Răcire şi este prevăzută resetarea în configuraţia acesteia. Tipul resetării 

este determinat de valoarea de referinţă pentru tipul de resetare a temperaturii apei de 

ieşire.  
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Atunci când valoarea resetată activă creşte, ţinta activă a temperaturii apei de ieşire se 

modifică cu o rată de 0,1 °C la fiecare 10 secunde. Când valoarea resetată activă scade, 

temperatura ţintă activă a apei de ieşire este modificată dintr-odată.  

După aplicarea resetărilor, temperatura ţintă a apei de ieşire nu poate depăşi valoarea de 

15,5 °C. 

Tip resetare – Niciunul 

Variabila activă a apei de ieşire este setată la o valoare egală cu valoarea de referinţă 

curente a temperaturii apei de ieşire. 

Tip resetare – Revenire 

Variabila activă a apei de ieşire este reglată de temperatura de retur a apei.   

Start Reset Delta T

 LWT set Point+Max Reset

(54)

LWT Set Point

(44)

Return Reset

0

Max Reset

(10)

Evap Delta T (oF)

Active

LWT

(oF)

 
 

 

 

Valoarea de referinţă activă se resetează utilizând următorii parametrii: 

1. Valoarea de referinţă a temperaturii apei de ieşire în modul Răcire 

2. Valoarea de referinţă a valorii resetate maxime 

3. Valoarea de referinţă pentru Delta T resetată la pornire 

4. Delta T la nivelul evaporatorului 

Valoarea resetată variază între 0 şi valoarea de referinţă a valorii resetate maxime iar 

temperatura apei de intrare la evaporator –temperatura apei de ieşire de la evaporator 

(Delta T la evaporator) variază între valoarea de referinţă pentru Delta T resetată la 

pornire şi 0.  

 

Resetarea semnalului extern între 4-20 mA  

Variabila activă a apei de ieşire  este reglată de intrarea analogică a valorii resetate între 

4 - 20 mA.  

 

Parametrii utilizaţi: 

1. Valoarea de referinţă a temperaturii apei de ieşire în modul Răcire 

2. Valoarea de referinţă a valorii resetate maxime 

3. Semnalul de resetare a temperaturii apei de ieşire  

 

Valoarea resetată este 0 dacă semnalul de resetare este mai mic sau egal cu mA. 

Valoarea resetată este egală cu valoarea de referinţă a Delta T resetate dacă semnalul de 

resetare este egal cu sau mai mare decât 20 mA. Valoarea resetată variază liniar între 

aceste două limite dacă semnalul de resetare rămâne între 4 mA şi 20 mA. Puteţi 

observa mai jos un exemplu de funcţionare a resetării la 4-20 mA în modul Răcire.   

 

 

Resetarea la retur 

 Delta T resetată la pornire 

Delta T a evaporatorului (0 F) 

Valoarea de referinţă a temperaturii 

apei de ieşire + val. resetată  max. (54) 

Valoarea de referinţă a temperaturii 

apei de ieşire  

Temp. apei de ieşire 

activă 

Val. maximă 

resetată (10) 
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20

(54)

Cool LWT Set

Point (44)

4

4-20 mA Reset - Cool Mode

0

Max Reset

(10)

Active

LWT

(oF)

Reset Signal (mA)  

Resetarea temperaturii exterioare a aerului 

Variabila activă a apei de ieşire se resetează în funcţie de temperatura ambientală 

exterioară. Parametrii folosiţi: 

1. Valoarea de referinţă a temperaturii apei de ieşire – modul Răcire 

2. Valoarea de referinţă a valorii resetate maxime 

3. Temperatura exterioară a aerului 

 

Valoarea resetată este 0 dacă temperatura ambientală exterioară este mai înaltă decât 

valoarea de referinţă a temperaturii exterioare a aerului resetată la pornire. Între valoarea 

de referinţă a temperaturii exterioare a aerului resetată la pornire şi temperatura 

exterioară a aerului resetată la valoarea maximă, valoarea resetată variază liniar, de la 

valoarea iniţială, neresetată până la valoarea maximă resetată a valorii de referinţă a 

temperaturii exterioare a aerului. În cazul temperaturilor mediului ambiant mai mici 

decât valoarea de referinţă a temperaturii exterioare a aerului resetată la valoarea 

maximă, valoarea resetată este egală cu valoarea de referinţă a valorii resetate maxime.   

 

75

 Cool LWT+Max Reset

(54)

Cool LWT Set-Point

(44)

OAT Reset

60

Max Reset

(10)

OAT (oF)

Active

LWT

(oF)

 
 

Controlul capacităţii unităţii 
Controlul capacităţii unităţii se efectuează conform indicaţiilor prezentate în această 

secţiune.  

Funcţionarea compresoarelor în modul Răcire 

Primul compresor al unităţii porneşte în momentul în care temperatura apei de ieşire de 

la evaporator este mai înaltă decât valoarea ţintă plus valoarea de referinţă a Delta T la 

pornire.  

Un compresor suplimentar porneşte în momentul în care temperatura apei de ieşire de la 

evaporator este mai înaltă decât valoarea ţintă plus valoarea de referinţă a Delta T la 

treapta următoare.  

Semnal de resetare (mA) 

Resetarea la 4-20mA – Modul Răcire 

Temp. apei de ieşire activă ( 0 F) 

Valoarea de referinţă a temp. apei  

de ieşire – Modul Răcire (44) 

Val. maximă 

resetată (10) 

Temp. apei de ieşire activă ( 0 F) 

Valoarea de referinţă a temperaturii 

apei de ieşire în modul Răcire  + val. 

resetată  max. (54) 

Valoarea de referinţă a temp. apei de 

ieşire – Modul Răcire (44) 

Val. maximă 

resetată (10) 

Temperatura exterioară a aerului (0 F) 

Resetarea temp.  exterioare a aerului  
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În cazul în care funcţionează mai multe compresoare, unul se va opri dacă temperatura 

apei de ieşire de la evaporator este mai mică decât diferenţa dintre valoarea ţintă şi 

valoarea de referinţă a Delta T la treapta anterioară.  

Ultimul compresor aflat în funcţiune se opreşte în momentul în care temperatura apei de 

ieşire de la evaporator este mai mică decât diferenţa dintre valoarea ţintă şi valoarea de 

referinţă a Delta T la oprire.  

Temporizarea treptei următoare 

Între momentele de pornire a compresoarelor va trece o perioadă minimă de timp 

definită de valoarea de referinţă a temporizării treptei următoare. Această temporizare se 

va aplica doar în cazul în care cel puţin un compresor funcţionează. În cazul în care 

primul compresor porneşte şi în scurt timp se opreşte din cauza unei alarme, va porni un 

alt compresor fără ca respective perioadă minimă de timp să treacă.   

Încărcarea necesară treptei următoare 

Nu va porni un compresor suplimentar până când toate compresoarele aflate în funcţiune 

funcţionează la o capacitate mai mare decât valoarea de referinţă a încărcării treptei 

următoare sau funcţionează într-o stare limitată.  

Încărcarea uşoară a treptei anterioare 

În cazul în care mai multe compresoare se află în funcţiune, unul se va opri dacă toate 

compresoarele aflate în funcţiune funcţionează la o capacitate mai mică decât valoarea 

de referinţă a încărcării treptei anterioare iar temperatura apei de ieşire de la evaporator 

este mai mică decât ţinta plus valoarea de referinţă a Delta T la treapta următoare. O 

perioadă minimă de timp va trece între momentele de oprire ale compresoarelor ca 

urmare a acestui sistem logic, definit de valoarea de referinţă pentru temporizarea treptei 

anterioare.  

Funcţionarea la maxim a circuitelor 

Dacă numărul de compresoare aflate în funcţiune echivalează valoarea de referinţă a 

funcţionării la maxim a circuitelor, nu vor fi pornite compresoare suplimentare.  

În cazul în care se află în funcţiune mai multe compresoare, unul se va opri dacă 

numărul compresoarelor aflate în funcţiune depăşeşte valoarea de referinţă a funcţionării 

la maxim a circuitelor.  

Funcţionarea compresoarelor în modul Îngheţare  

Primul compresor va porni în momentul în care temperatura apei de ieşire de la 

evaporator este mai mare decât ţinta plus valoarea de referinţă a Delta T la pornire.  

În cazul în care cel puţin un compresor funcţionează, celelalte compresoare vor porni 

doar în momentul în care temperatura apei de ieşire de la evaporator este mai mare decât 

ţinta plus valoarea de referinţă a Delta T pentru treapta următoare.   

Toate compresoarele se vor opri în momentul în care temperatura apei de ieşire de la 

evaporator este mai mică decât ţinta.  

Temporizarea treptei următoare 

În acest mod de funcţionare, se utilizează temporizarea fixă a treptei următoare cu durata 

de 1 minut. În cazul în care cel puţin un compresor se află în funcţiune, celelalte 

compresoare vor porni de urgenţă în raport cu temporizarea treptei următoare.  

Secvenţa de funcţionare 

Această secţiune stabileşte care compresor  este următorul care va porni sau se va opri. 

În general, compresoarele cu mai puţine porniri vor porni în mod normal primele iar 

compresoarele cu mai multe ore de funcţionare se vor opri în mod normal primele. 

Secvenţele de funcţionare ale compresoarelor pot fi determinate, de asemenea, printr-o 

secvenţă definită de către un operator prin intermediul valorilor de referinţă.  
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Compresorul care urmează să pornească 

Compresorul care urmează să pornească trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

Să fie compresorul cu cel mai mic număr de secvenţe dintre compresoarele pregătite să 

pornească 

 dacă numerele de secvenţe sunt egale, compresorul trebuie să aibă cele mai puţine porniri 

 dacă pornirile sunt egale, compresorul trebuie să aibă cele mai puţine ore de funcţionare 

 dacă orele de funcţionare sunt egale, compresorul trebuie să fie numerotat cu cel mai mic număr 

Compresorul care urmează să se oprească 

Compresorul care urmează să se oprească trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

Să fie compresorul cu cel mai mic număr de secvenţe dintre compresoarele aflate în 

funcţiune 

 dacă numerele de secvenţe sunt egale, compresorul să aibă cele mai multe ore de funcţionare 

 dacă orele de funcţionare sunt egale, compresorul să fie numerotat cu cel mai mic număr 

Controlul capacităţii compresorului în modul Răcire  

În  modul Răcire, temperatura apei de ieşire de la evaporator este reglată cu până la  

0,2 °C din ţintă în condiţii de debit constant prin controlul capacităţii compresoarelor 

individuale.  

Compresoarele sunt încărcate cu instrucţiuni la intervale de timp predeterminate. Rata 

de control a capacităţii este determinată de intervalul de timp dintre schimbările aduse 

capacităţii. Cu cât compresoarele sunt mai departe de ţintă, cu atât vor fi mai repede 

încărcate sau descărcate.  

Sistemul logic creează previziuni pentru a evita supraîncărcarea, astfel încât aceasta să 

nu ducă la oprirea unităţii cauzată de scăderea temperaturii apei de ieşire de la 

evaporator sub diferenţa dintre valoarea ţintă şi valoarea de referinţă a Delta T la oprire 

atât timp cât mai există o încărcare pe circuit cel puţin egală cu capacitatea minimă a 

unităţii.  

Capacitatea compresoarelor este reglată de aşa manieră încât, dacă este posibil, 

capacităţile acestora să fie echilibrate.  

Circuitele care funcţionează prin reglarea manuală a capacităţii sau care funcţionează 

având o capacitate activă de limitare a evenimentelor nu sunt controlate de sistemul 

logic de control al capacităţii compresoarelor.  

Capacitatea compresoarelor este controlată pe rând, câte una, având grijă în acelaşi timp 

ca dezechilibrul dintre capacitatea compresoarelor să nu depăşească 12,5%.  

Secvenţa de încărcare/descărcare  

Această secţiune stabileşte care compresor este cel care urmează să încarce sau să 

descarce.  

Compresorul care urmează să încarce  

Compresorul care urmează să încarce trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

Să fie compresorul cu cea mai redusă capacitate dintre compresoarelor aflate în 

funcţiune care pot încărca 

 dacă puterile sunt egale, compresorul trebuie să aibă cel mai mare număr de 

secvenţe dintre toate compresoarele aflate în funcţiune 

 dacă numărul de secvenţe este egal, compresorul trebuie să aibă cele mai puţine 

ore de funcţionare 

 dacă orele de funcţionare sunt egale, compresorul trebuie să aibă cele mai multe 

porniri 

 dacă pornirile sunt egale, compresorul trebuie să fie numerotat cu cel mai mare 

număr 
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Compresorul care urmează să descarce  

Compresorul care urmează să descarce trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

Să fie compresorul cu cea mai mare capacitate dintre compresoarelor aflate în funcţiune 

 dacă puterile sunt egale, compresorul trebuie să aibă cel mai mic număr de secvenţe 

dintre toate compresoarele aflate în funcţiune 

 dacă numărul de secvenţe este egal, compresorul trebuie să aibă cele mai multe ore 

de funcţionare 

 dacă orele de funcţionare sunt egale, compresorul trebuie să aibă cele mai puţine 

porniri 

 dacă pornirile sunt egale, compresorul trebuie să fie numerotat cu cel mai mic număr 

Reglarea capacităţii compresorului în modul Îngheţare  

În modul Îngheţare, compresoarele aflate în funcţiune sunt încărcate simultan la rata 

maximă posibilă care permite funcţionarea durabilă a circuitelor individuale.  

Suprareglări ale capacităţii unităţii 
Se pot utiliza limite ale capacităţii unităţii pentru a limita capacitatea unităţii doar în 

modul Răcire. Pot fi active mai multe limite în acelaşi timp iar limita cea mai joasă este 

întodeauna folosită în controlul capacităţii unităţii.  

Încărcarea redusă, limita de solicitare şi limita de reţea utilizează o banda moartă în jurul 

valorii efective a limitei astfel încât creşterea capacităţii unităţii nu este permisă pe raza 

respectivei benzi moarte. În cazul în care capacitatea unităţii depăşeşte banda moartă, 

capacitatea este scăzută până la nivelul permis pe raza respectivei benzi moarte.  

 Pentru unităţile cu 2 circuite  banda moartă este de 7%. 

 Pentru unităţile cu 3 circuite  banda moartă este de 5%. 

 Pentru unităţile cu 4 circuite  banda moartă este de 4%. 

Încărcarea graduală 

Încărcarea graduală reprezintă o funcţie configurabilă folosită pentru mări capacitatea 

unităţii într-o perioadă dată de timp. Valorile de referinţă care controlează această 

funcţie sunt: 

 Încărcarea graduală – (Starea ON/OFF) 

 Limita capacităţii de pornire – (Unitate %) 

 Mărirea încărcării graduale – (secunde) 

 

Limita unităţii privind încărcarea graduală creşte liniar de la valoarea de referinţă a 

limitei capacităţii de pornire la 100% în perioada de timp indicată de valoarea de 

referinţă a măririi încărcării graduale. În cazul în care opţiunea este dezactivată, limita 

încărcării graduale este setată la 100%.  

Limita de cerere 

Capacitatea maximă a unităţii poate fi limitată de un semnal între 4-20 mA la intrarea 

analogică a limitei de solicitare la controlerul unităţii. Această funcţie este activată doar 

dacă valoarea de referinţă a limitei de solicitare este setată pe starea On.  

Pe măsură ce semnalul variază de la 4 mA la 20 mA, capacitatea maximă a unităţii se 

schimbă cu intervale de 1% de la 100% la 0%. Capacitatea unităţii este reglată în funcţie 

de necesitatea respectării această limită, cu excepţia faptului că ultimul compresor nu 

poate fi oprit pentru a respecta o limită sub capacitatea minimă a unităţii.  

Limita de reţea  
Capacitatea maximă a unităţii poate fi limitată printr-un semnal de reţea. Această funcţie 

este activată doar dacă sursa de control a unităţii este setată pe opţiunea reţea. Semnalul 

va fi primit prin interfaţa sistemului BAS al controlerului unităţii. 
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Pe măsură ce semnalul variază de la 0% la 100%, capacitatea maximă a unităţii se 

modifică de la 0% la 100%. Capacitatea unităţii este reglată în funcţie de necesitatea 

respectării acestei limite, cu excepţia faptului că ultimul compresor nu poate fi oprit 

pentru a respecta o limită sub capacitatea minimă a unităţii.  

Limita de curent 
Comanda pentru limita de curent este activată doar în momentul în care intrarea de 

activare a limitei de curent este închisă.  

Curentul furnizat unităţii se calculează în baza intrării de 4-20 mA care primeşte un 

semnal de la un dispozitiv extern. Curentul de 4mA este admis ca fiind 0 iar curentul de 

20mA este definit de o valoare de referinţă. Pe măsură ce semnalul variază de la 4 la 20 

mA, curentul calculat furnizat unităţii variază liniar de la 0 A la valoarea în A definită de 

valoarea de referinţă.  

Limita de curent utilizează o banda moartă centrată în jurul valorii efective a limitei 

astfel încât creşterea capacităţii unităţii nu este permisă pe raza respectivei benzi moarte. 

În cazul în care curentul furnizat unităţii depăşeşte banda moartă, capacitatea este 

scăzută până la nivelul permis pe raza respectivei benzi moarte. Banda moartă a limitei 

de curent este de 10% din limita de curent.  

Rata maximă de scădere a temperaturii apei de ieşire  
Rata maximă cu care temperatura apei de ieşire poate scădea este limitată de valoarea de 

referinţă a ratei maxime, doar în cazul în care temperatura apei de ieşire este mai mică 

de 60°F (15°C).   

Dacă rata de scădere este prea rapidă, capacitatea unităţii este redusă până când rata 

ajunge la o valoare mai mică decât valoarea de referinţă a ratei maxime de scădere. 

Limitarea capacităţii generată de temperatura ridicată a apei 
Dacă temperatura apei de ieşire de la evaporator depăşeşte 18 °C, încărcarea 

compresorului va fi limitată la maxim 75%. Compresoarele vor descărca până la 75%  

sau mai puţin dacă funcţionează la o încărcare mai mare de 75% când temperatura apei 

de ieşire depăşeşte limita. Această caracteristică a fost concepută pentru a menţine 

circuitul în funcţiune la capacitatea bobinei condensatoare. 

 

O bandă moartă situată sub valoarea de referinţă a limitei va fi utilizată pentru a mări 

stabilitatea funcţiei. În cazul în care capacitatea efectivă se află în bandă, încărcarea 

unităţii va fi blocată.  

 

Recuperarea de căldură 
Când comanda Recuperarea de căldură este setată pe opţiunea Activat şi cel puţin un 

circuit are opţiunea Recuperarea de căldură activată, se declanşează operaţiunile de 

recuperare de căldură de pe circuitele aflate în funcţiune. Comanda va regla temperatura 

apei de ieşire de la schimbătorul de căldură pentru recuperarea de căldură la valoarea de 

referinţă (50 °C). Când temperatura apei de ieşire la recuperarea de căldură depăşeşte 

valoarea de referinţă cu un diferenţial (3 oC), funcţia de recuperare este dezactivată până 

când temperatura scade sub valoarea de referinţă.  

Funcţia Recuperarea de căldură este dezactivată dacă temperatura apei de intrare la 

schimbătorul de căldură pentru recuperarea de căldură este sub valoarea minimă admisă 

(25 °C). 

Există trei stări ale funcţiei Recuperarea căldurii: 

 Starea Off – operaţiunile de recuperare de căldură sunt oprite 

 Starea Pornire: apa utilizată la recuperare de căldură este recirculată 

 Starea Funcţionare: funcţia recuperarea de căldură este în starea On 

 

Funcţia Recuperarea de căldură se află în starea Off în unul din următoarele cazuri: 



 

D-EOMAC00A04-14RO   

- 35 - 

35 

 Întrerupătorul comenzii Recuperarea de căldură este setat pe opţiunea 

Dezactivat 

 Opţiunea Recuperarea de căldură nu este instalată pe cel puţin unul dintre 

circuitele existente 

 Temperatura apei de intrare la recuperarea de căldură este mai mică decât 

temperatura minimă admisă 

 Senzorul de înregistrare a temperaturii apei de intrare la recuperarea de căldură 

se situează în afara intervalului 

 Senzorul de înregistrare a temperaturii apei de ieşire la recuperarea de căldură se 

situează în afara intervalului 

 

Funcţia Recuperarea de căldură se află în starea Pornire dacă toate condiţiile de mai jos 

sunt îndeplinite: 

 Opţiunea Recuperarea de căldură este instalată pe oricare dintre circuitele 

existente 

 Temperatura apei de intrare la recuperarea de căldură este mai mare decât 

temperatura minimă admisă 

 Senzorul de înregistrare a temperaturii apei de intrare la recuperarea de căldură 

se situează în interval 

 Senzorul de înregistrare a temperaturii apei de ieşire la recuperarea de căldură se 

situează în interval 

 Temperatura apei de ieşire la recuperarea de căldură este mai mare decât suma 

valorii de referinţă şi a diferenţialului.  

 

Funcţia Recuperarea de căldură se află în starea Funcţionare dacă toate condiţiile de mai 

jos sunt îndeplinite: 

 Opţiunea Recuperarea de căldură este instalată pe cel puţin unul dintre circuitele 

existente 

 Temperatura apei de intrare la recuperarea de căldură este mai mare decât 

temperatura minimă admisă 

 Senzorul de înregistrare a temperaturii apei de intrare la recuperarea de căldură 

se situează în interval 

 Senzorul de înregistrare a temperaturii apei de ieşire la recuperarea de căldură se 

situează în interval 

 Temperatura apei de ieşire la recuperarea de căldură este mai mică decât 

valoarea de referinţă,  

 

Pompa pentru recuperarea de căldură 
Există două stări posibile de comandă a pompei pentru recuperarea de căldură pentru 

controlarea pompei pentru recuperarea de căldură: 

 Starea Off – Pompa este  oprită. 

 Starea Funcţionare – Pompa este pornită.  

 

Starea de comandă este Off  dacă toate condiţiile de mai jos sunt îndeplinite: 

 Starea opţiunii Recuperarea de căldură este Off. 

 Temperatura de intrare la recuperarea de căldură este mai înaltă decât valoarea 

de referinţă a îngheţării la evaporator iar comanda de semnalizare a avariei 

senzorului de detectare a temperaturii apei de intrare la recuperarea de căldură 

nu este activă 

 Temperatura de ieşire la recuperarea de căldură este mai înaltă decât valoarea de 

referinţă a îngheţării la evaporator iar comanda de semnalizare a avariei 

senzorului de detectare a temperaturii apei de ieşire la recuperarea de căldură nu 

este activă 

 

Starea de comandă este Funcţionare în unul din următoarele cazuri : 
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 Starea opţiunii Recuperarea de căldură este Pornire sau Funcţionare. 

 Temperatura de intrare la recuperarea de căldură este mai mică decât valoarea 

de referinţă a îngheţării la evaporator sau comanda de semnalizare a avariei 

senzorului de detectare a temperaturii apei de intrare la recuperarea de căldură 

este activă 

 Temperatura de ieşire la recuperarea de căldură este mai mică decât valoarea de 

referinţă a îngheţării la evaporator sau comanda de semnalizare a avariei 

senzorului de detectare a temperaturii apei de ieşire la recuperarea de căldură 

este activă. 
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Funcţiile circuitelor 

Calcule 

Temperatura de saturaţie a agentului frigorific 
Temperatura de saturaţie a agentului frigorific se calculează pe baza citirilor senzorului 

de presiune pentru fiecare circuit. O funcţie redă valoarea convertită a temperaturii 

pentru a corespunde datelor privind valorile pentru R134a 

- în limita a 0,1 °C pentru intrările de presiune de la 0 kPa la 2070kPa 

- în limita a 0,2 °C pentru intrările de presiune de la -80 kPa la 0 kPa. 

 

Temperatura de acces a evaporatorului 
Temperatura de acces a evaporatorului se calculează pentru fiecare circuit.  Formula de 

calcul este următoarea: 

Temperatura de acces a evaporatorului = Temperatura apei de ieşire – 

Temperatura de saturaţie a lichidului în evaporator  

Supraîncălzirea cu aspiraţie 
Supraîncălzirea cu aspiraţie se calculează pentru fiecare circuit potrivit următoarei 

formule: 

Supraîncălzirea cu aspiraţie = Temperatura de aspiraţie –Temperatura de 

saturaţie a lichidului în evaporator 

Supraîncălzirea cu degajare 
Supraîncălzirea cu degajare se calculează pentru fiecare circuit potrivit următoarei 

formule: 

Supraîncălzirea cu degajare = Temperatura de degajare –Temperatura de 

saturaţie a lichidului în condensator 

Presiunea diferenţială a uleiului 
Presiunea diferenţială a uleiului se calculează pentru fiecare circuit potrivit următoarei 

formule: 

Presiunea diferenţială a uleiului  = Presiunea condensatorului – Presiunea uleiului 

Temperatura maximă de saturaţie a lichidului în condensator 
Calcularea temperaturii maxime de saturaţie a lichidului în condensator se realizează în 

funcţie de învelişul funcţional al compresorului. Valoarea acesteia de bază este de 

68,3°C dar poate suferi modificări atunci când temperatura de saturaţie a lichidului în 

evaporator scade sub 0°C.  

Valoarea înaltă de saturaţie a lichidului în condensator –în starea 
Rezistenţă 

Valoarea înaltă de saturaţie a lichidului în condensator în starea Rezistenţă = 

valoarea maximă de saturaţie a lichidului în condensator – 2.78C 

Valoarea înaltă de saturaţie a lichidului în condensator în starea 
Descărcare 

Valoarea înaltă de saturaţie a lichidului în condensator în starea Descărcare  = 

valoarea maximă de saturaţie a lichidului în condensator – 2.78C 

Temperatura ţintă de saturaţie a lichidului în condensator 
Valoarea ţintă a temperaturii de saturaţie a lichidului în condensator se calculează pentru 

a păstra  raportul corespunzător al presiunilor, a menţine compresorul lubrifiat şi pentru 

a obţine cele mai bune performanţe ale circuitului.  

Valoarea ţintă calculată este limitată la un interval definit de valorile de referinţă minime 

şi maxime ale valorii ţintă a temperaturii de saturaţie a lichidului în condensator. Aceste 
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valori de referinţă pur şi simplu determină o scădere a valorii până la un interval de 

tensiuni de funcţionare iar acest interval poate fi limitat la o singură valoare dacă există 

două valori de referinţă setate la aceeaşi valoare.  

 

Valoarea ţintă a temperaturii de saturaţie a lichidului în condensator 
la recuperarea de căldură 

Când modul Recuperarea de căldură este activat, valoarea ţintă a temperaturii de 

saturaţie a lichidului în condensator este calculată astfel încât să se producă o degajare a 

căldurii la bobina condensatoare pentru a încălzi apa la temperatura dorită. Pentru a mări 

eficienţa agregatului de răcire, valoarea ţintă depinde de temperatura apei de ieşire de la 

evaporator , prin urmare, cu cât valoarea ţintă este mai apropiată de valoarea de referinţă 

a temperaturii apei de ieşire, cu atât este mai mare cantitatea de căldură recuperată din 

apă.  

 

Valoarea ţintă calculată este limitată la un interval definit de valorile de referinţă minime 

şi maxime ale valorii ţintă a temperaturii de saturaţie la recuperarea de căldură. Aceste 

valori de referinţă pur şi simplu determină o scădere a valorii până la un interval de 

tensiuni de funcţionare iar acest interval poate fi limitat la o singură valoare dacă există 

două valori de referinţă setate la aceeaşi valoare.  

 

Sistemul logic de control al circuitelor  

Disponibilitatea circuitelor 
Un circuit este disponibil pentru pornire dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: 

 Întrerupătorul de circuit este închis. 

 Nu sunt activate alarmele circuitului. 

 Valoarea de referinţă a modului Circuit este setată pe opţiunea Activat. 

 Valoarea de referinţă a modului Circuit în sistem BAS este setată pe opţiunea Auto. 

 Nu sunt activaţi programatorii ciclici. 

 Temperatura de degajare este cu cel puţin 5°C mai mare decât temperatura de 

saturaţie a uleiului.  

Pornirea circuitelor 
Circuitul va porni dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: 

 Presiune adecvată în evaporator şi condensator (a se vedea Alarma pentru absenţa 

presiunii la pornire). 

 Întrerupătorul de circuit este închis. 

 Valoarea de referinţă a modului Circuit este setată pe opţiunea Activat. 

 Valoarea de referinţă a modului Circuit în sistem BAS este setată pe opţiunea Auto. 

 Nu sunt activaţi programatorii ciclici. 

 Nu sunt activate alarmele circuitului. 

 Sistemul logic de comutare impune circuitului să se deschidă. 

 Unitatea se află în starea Auto. 

 Starea pompei evaporatorului se află în starea Funcţionare. 

 

Sistemul logic de punere în funcţiune a circuitelor 

Punerea în funcţiune a circuitelor reprezintă durata de timp ulterioară pornirii 

compresorului pe un circuit. Pe parcursul punerii în funcţiune sistemul logic de alarmă 

pentru semnalizarea presiunii scăzute din evaporator este ignorat. Punerea în funcţiune 

se încheie în momentul în care compresorul funcţionează deja de 20 de secunde iar 

presiunea din evaporator depăşeşte valoarea de referinţă a presiunii joase de descărcare 

din evaporator.   

În cazul în care presiunea nu depăşeşte valoarea de referinţă a presiunii de descărcare iar 

circuitul a funcţionat mai mult decât perioada de timp stabilită prin valoarea de referinţă 

a timpului de punere în funcţie, circuitul se închide şi se declanşează o alarmă. Dacă 
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presiunea din evaporator scade sub limita joasă absolută a presiunii, circuitul se închide 

şi se declanşează aceeaşi alarmă.  

Sistemul logic de repornire la temperaturi exterioare joase 

Sistemul logic de repornire la temperaturi exterioare joase permite efectuarea mai multor 

încercări de pornire chiar şi în condiţii de temperaturi exterioare joase. Dacă temperatura 

de saturaţie a lichidului în condensator este mai mică de 60F în momentul pornirii 

compresorului, punerea în funcţiune este considerată „pornire la temperaturi exterioare 

joase”. În cazul în care o pornire la temperaturi exterioare joase eşuează, circuitul este 

închis dar nu se declanşează nicio alarmă în cazul primelor două încercări din ziua 

respectivă. În cazul în care o a treia încercare de pornire la temperaturi exterioare joase 

eşuează, circuitul este închis şi este declanşată alarma de semnalizare a eşuării repornirii 

la temperaturi exterioare joase.  

 

Contorul de repornire este resetat atunci când are loc cu succes o punere în funcţiune, 

când alarma de semnalizare a eşuării repornirii la temperaturi exterioare joase este 

declanşată sau când ceasul de timp unităţii indică începutul unei noi zile.  

 

Oprirea 

Închiderea normală 

O închidere normală presupune ca circuitul să termine evacuarea înainte de oprirea 

compresorului. Acest lucru se realizează prin închiderea valvei de expansiune 

electronică şi a valvei solenoid a conductei de lichid (dacă există) în timp ce 

compresorul se află în funcţiune.  

Circuitul va efectua o închidere (evacuare) normală dacă sunt îndeplinite următoarele 

condiţii 

 Sistemul logic de comutare necesită închiderea acestui circuit. 

 Unitatea se află în starea Evacuare. 

 Se porneşte pe circuit o alarmă de semnalizare a evacuării.  

 Întrerupătorul de circuit este deschis. 

 Valoarea de referinţă a modului Circuit este setată pe opţiunea Dezactivat. 

 Valoarea de referinţă a modului Circuit în sistem BAS este setată pe opţiunea Off. 

 

Închiderea normală a circuitului este completă în unul dintre următoarele cazuri:  

 Presiunea din evaporator este mai mică decât valoarea de referinţă a presiunii de 

evacuare. 

 Valoarea de referinţă  a  funcţiei de evacuare este setată pe opţiunea Da iar presiunea 

din evaporator este mai mică de 35 kPa. 

 Circuitul a efectuat evacuarea pe o durată de timp mai mare decât cea stabilită de 

valoarea de referinţă a limitei de timp a evacuării. 

 

Închiderea rapidă 

O închidere rapidă presupune  oprirea compresorului şi trecerea imediată a circuitului în 

starea Off.  

 

Circuitul va efectua a închidere rapidă dacă oricare dintre condiţiile de mai jos este 

îndeplinită în orice moment : 

 

 Unitatea este în starea Off 

 Se porneşte pe circuit o alarmă de semnalizare a opririi rapide 

Starea Circuitului 
Starea afişată a circuitului este determinată de condiţiile descrise în tabelul de mai jos: 

Nr. 
crt. 

Starea Condiţii 

0 Off:Pregătit 
Circuitul este pregătit să se deschidă când este 

necesar. 
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1 
Off:Temporizarea fazei 
următoare 

Circuitul este închis şi nu se poate deschide din cauza 
temporizării fazei următoare. 

2 Off:Programator ciclic 
Circuitul este închis şi nu se poate deschide din cauza 

programatorului ciclic activ. 

3 Off:Tastatură dezactivată 
Circuitul este închis şi nu se poate deschide din cauza 

tastaturii dezactivate. 

4 Off:Întrerupător circuit 
Circuitul este închis şi întrerupătorul de circuit este 

închis. 

5 
Off:Frigorific în colectorul 
de ulei 

Circuitul este închis şi temperatura de descărcare – 
temperatura de saturaţie a uleiului la presiunea gazului 

<= 5°C 

6 Off:Alarmă 
Circuitul este închis şi nu se poate deschide din cauza 

alarmei  activate a circuitului  

7 Off:Modul Test Circuitul se află în modul Verificare. 

8 
Valva de expansiune 
electronică pre-deschisă 

Circuitul se află în stare pre-deschisă. 

9 Funcţionare:Evacuare Circuitul se află în stare de evacuare. 

10 Funcţionare:Normal 
Circuitul se află în stare de funcţionare şi funcţionează 

normal. 

11 
Funcţionare:Supraîncălzire 
prin descărcare scăzută 

Circuitul se află în stare de funcţionare şi nu poate 
încărca din cauza supraîncălzirii prin degajare scăzute 

12 
Funcţionare:Presiune 
evaporator scăzută 

Circuitul se află în stare de funcţionare şi nu poate 
încărca din cauza presiunii joase din evaporator. 

13 
Funcţionare:Presiune 
condensator ridicată 

Circuitul se află în stare de funcţionare şi nu poate 
încărca din cauza presiunii înalte din condensator. 

Controlul compresorului 
Compresorul funcţionează doar atunci când circuitul se află în stare de funcţionare sau 

evacuare. Prin urmare, compresorul nu trebuie să funcţioneze atunci când circuitul este 

închis sau pe durata pre-deschiderii valvei de expansiune electronică.  

Programatorii ciclici 

Se va aplica o perioadă minimă de timp între pornirile compresorului şi o perioadă 

minimă de timp între oprirea şi pornirea compresorului. Valorile de timp sunt stabilite 

de valorile de referinţă ale circuitului global.  

Respectivii programatori ciclici se aplică chiar şi ciclurilor de curent furnizat agregatului 

de răcire.  

Valorile programatorilor pot fi şterse cu ajutorul unei setări a controlerului.  

Cronometrul compresorului 

Când un compresor porneşte, porneşte şi un cronometru care va funcţiona pe toată 

durate de funcţionare a compresorului. Acest cronometru este utilizat în diagrama 

alarmei.  

Controlul capacităţii compresorului 

După pornire, compresorul va fi descărcat până la capacitatea fizică minimă şi nu se va 

face nicio încercare de a mări capacitatea compresorului până când valoarea diferenţială 

dintre presiunea din evaporator şi presiunea uleiului atinge o valoare minimă.  

După atingerea presiunii minime diferenţiale, capacitatea compresorului este reglată la 

25% din capacitatea totală.  

Capacitatea compresorului va fi întotdeauna limitată la minim 25% din capacitatea totală 

pe durata funcţionării acestuia, cu excepţia duratei imediat următoare pornirii 

compresorului, moment în care se formează presiunea diferenţială şi cu excepţia cazului 

în care se operează modificări ale capacităţii astfel încât să îndeplinească cerinţele 

privind capacitatea unităţii (a se vedea secţiunea privind reglarea capacităţii unităţii).  

Capacitatea compresorului nu va creşte peste 25% până când supraîncălzirea cu degajare 

nu atinge temperatura de 12°C pentru o durată de timp de cel puţin 30 de secunde.  

Controlul manual al capacităţii  

Capacitatea compresorului poate fi controlată manual. Controlul manual al capacităţii 

este activat printr-o valoare de referinţă având opţiunile auto sau manual. Altă valoare 

de referinţă permite setarea capacităţii compresorului între 25% şi 100%.  
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Capacitatea compresorului este controlată la valoarea de referinţă a capacităţii controlate 

manual. Schimbările se vor efectua la o rată egală cu rata maximă care permite 

funcţionarea durabilă a circuitului.  

Controlul capacităţii revine la modul automat de control al capacităţii în următoarele 

cazuri:  

 

 Circuitul se închide din orice motiv, sau 

 Controlul capacităţii a fost setat pe modul manual de reglare timp de patru ore.   

Valvele solenoid de control cu glisieră (Compresoare asimetrice) 

Această secţiune se aplică următoarelor modele de compresoare (asimetrice): 

Model Denumire placă 

F3AS HSA192 

F3AL HSA204 

F3BS HSA215 

F3BL HSA232 

F4AS HSA241 

F4AL HSA263 

 

Capacitatea necesară se atinge prin controlul unei glisiere modulatoare şi a uneia 

nemodulatoare. Glisiera modulatoare poate controla între 10% şi 50% din capacitatea 

totală a compresorului, infinit variabilă. Glisiera nemodulatoare poate controla fie 0% 

sau 50% din capacitatea totală a compresorului.   

Fie valva solenoid de încărcare sau descărcare a glisierei nemodulatoare este deschisă 

oricând compresorul se află în stare de funcţionare. Pentru a asigura o capacitate între 

10% şi 50% a compresorului, valva solenoid de descărcare a glisierei nemodulatoare 

este deschisă pentru a menţine respectiva glisieră în poziţia de descărcare. Pentru a 

asigura o capacitate între 60% şi 100% a compresorului, valva solenoid de descărcare a 

glisierei nemodulatoare este deschisă pentru a menţine respectiva glisieră în poziţia de 

încărcare.      

Glisiera modulatoare se mişcă prin trimiterea impulsurilor valvelor solenoid de încărcare 

şi descărcare astfel încât compresorul să atingă capacitatea necesară.  

O valvă solenoid suplimentară este controlată pentru a contribui la deplasarea glisierei 

modulatoare în anumite condiţii. Respectiva valvă este activată când raportul presiunilor 

(presiunea din condensator împărţită la presiunea din evaporator) este mai mic decât sau 

egal cu 1,2 pentru o durata de cel puţin 5 secunde. Valva este dezactivată atunci când 

raportul presiunilor este mai mare de 1,2.  

Valvele solenoid de control cu glisieră (Compresoare simetrice) 

Această secţiune se aplică următoarelor modele de compresoare (simetrice): 

Model Denumire placă  

F4221 HSA205 

F4222 HSA220 

F4223 HSA235 

F4224 HSA243 

F3216 HSA167 

F3218 HSA179 

F3220 HSA197 

F3221 HSA203 

F3118 HSA3118 

F3120 HSA3120 

F3121 HSA3121 

F3122 HSA3122 

F3123 HSA3123 
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Capacitatea necesară se atinge prin controlul unei glisiere modulatoare. Glisiera 

modulatoare poate controla între 10% şi 50% din capacitatea totală a compresorului, 

infinit variabilă.  

Glisiera modulatoare se mişcă prin trimiterea impulsurilor valvelor solenoid de încărcare 

şi descărcare astfel încât compresorul să atingă capacitatea necesară.  

Suprareglarea capacităţii – Limite de funcţionare 

Următoarele condiţii suprareglează reglarea automată a capacităţii atunci când agregatul 

de răcire se află în modul Răcire. Aceste suprareglări fac posibil ca circuitul să nu intre 

într-o stare în care nu a fost conceput să funcţioneze.  

Presiunea scăzută din evaporator 

Dacă opţiunea de menţinere a presiunii joase din evaporator este declanşată, nu este 

permisă mărirea capacităţii compresorului.  

Dacă opţiunea de menţinere a presiunii joase din evaporator este declanşată, capacitatea 

compresorului va începe să scadă.  

Nu este permisă mărirea capacităţii compresorului până când opţiunea de menţinere a 

presiunii joase din evaporator nu este anulată.  

Consultaţi secţiunea Evenimente ale Circuitelor pentru detalii privind operaţiunile de 

declanşare, resetare şi descărcare.   

Presiunea ridicată din evaporator 

Dacă opţiunea de menţinere a presiunii ridicate din evaporator este declanşată, nu este 

permisă mărirea capacităţii compresorului.  

Dacă opţiunea de menţinere a presiunii ridicate din evaporator este declanşată, 

capacitatea compresorului va începe să scadă.  

Nu este permisă mărirea capacităţii compresorului până când opţiunea de menţinere a 

presiunii ridicate din evaporator nu este anulată.  

Consultaţi secţiunea Evenimente ale Circuitelor pentru detalii privind operaţiunile de 

declanşare, resetare şi descărcare.   

Reglarea ventilatoarelor condensatorului 
Compresorul trebuie să se afle în stare de funcţionare pentru a seta funcţionarea 

ventilatoarelor în trepte.  

Valoarea ţintă a temperaturii de saturaţie din condensator 

Sistemul logic de control al ventilatoarelor condensatorului încearcă să controleze 

temperatura de saturaţie din condensator la o valoarea ţintă calculată. O valoare ţintă de 

bază este calculată pornind de la temperatura de saturaţie din condensator. Această 

valoare variază între o limită minimă şi o limită maximă determinate de valorile de 

referinţă minimă şi maximă ale valorii ţintă. În cazul în care aceste două valori de 

referinţă sunt setate la aceeaşi valoare, atunci valoarea ţintă a temperaturii de saturaţie 

din condensator va fi blocată la acea valoare.   

Valoarea ţintă a temperaturii de saturaţie din condensator la 
recuperarea de căldură 

La iniţierea operaţiunii de recuperare a căldurii, valoarea ţintă a temperaturii 

condensatorului este modificată ţinând seama de condiţiile normale de funcţionare. Când 

erorile temperaturii apei de ieşire se modifică între 2 şi  8°C, valoarea ţintă a 

temperaturii din condensator variază între temperatura maximă, respectiv minimă, de 

saturaţie din condensator la recuperarea de căldură. Acest lucru permite circuitului să 

recupereze mai multă căldură atunci când temperatura apei de ieşire este apropiată de 

valoarea ţintă a temperaturii.  
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Funcţionarea în trepte a ventilatoarelor  

Funcţionarea în trepte a ventilatoarelor este reglată în funcţie de treptele unui singur 

ventilator. Singura excepţie se face în cazul permiterii funcţionării forţate a 

ventilatoarelor în trepte la pornirea compresorului.   

Funcţionarea ventilatoarelor în trepte este posibilă oriunde între ventilatoarele 5 şi 12, 

conform tabelului de mai jos : 

Număr ieşire Nr. 
ventilator 1 2 3 4 5 6 

      5 

      6 

      7 

      8 

      9 

      10 

      11 

      12 

Funcţionarea în treptele următoare 

Sunt utilizate şase benzi moarte de trecere în treapta următoare. Treptele de la unu la 

cinci utilizează propriile benzi moarte. Treptele de la şase la doisprezece utilizează a 

şasea banda moartă de trecere în treapta următoare.  

Când temperatura de saturaţie din condensator este mai mică decât valoarea ţintă + 

banda moartă activă, se înregistrează o eroare la trecerea în treapta următoare.  

Faza erorii de trecere în treapta următoare se adaugă acumulatorului de treceri în treapta 

următoare. Când acumulatorul erorilor de trecere în treapta următoare depăşeşte o 

anumită limită, se adaugă încă o treaptă.  

În anumite condiţii speciale, acumulatorul este resetat la zero pentru a evita saturarea 

acestuia.  

Funcţionarea în treptele anterioare 

Sunt utilizate cinci benzi moarte de trecere în treapta anterioară. Treptele de la doi la 

cinci utilizează propriile benzi moarte. Treptele de la şase la doisprezece utilizează a 

şasea banda moartă de trecere în treapta anterioară.  

Când temperatura de saturaţie din condensator este mai mică decât valoarea ţintă - banda 

moartă activă, se înregistrează o eroare la trecerea în treapta anterioară.  

Faza erorii de trecere în treapta anterioară se adaugă acumulatorului de treceri în treapta 

anterioară. Când acumulatorul erorilor de trecere în treapta anterioară depăşeşte o 

anumită limită, se elimină o altă treaptă de funcţionare a ventilatoarelor condensatorului.  

În anumite condiţii speciale, acumulatorul este resetat la zero pentru a evita saturarea 

acestuia.  

Sistem de transmisie cu frecvenţă variabilă 

Reglarea corectă a presiunii condensatorului se realizează utilizând un sistem de 

transmisie cu frecvenţă variabilă amplasat pe primul ventilator. Acest sistem de 

transmisie cu frecvenţă variabilă determină o variaţie a vitezei ventilatorului care va face 

posibil ca temperatura de saturaţie din condensator să ajungă la o valoare ţintă. Valoarea 

ţintă coincide în mod normal cu valoarea ţintă a temperaturii de saturaţie din 

condensator.  

Starea sistemului de transmisie cu frecvenţă variabilă 

Semnalul vitezei de transmisie cu frecvenţă variabilă este întotdeauna 0 atunci când 

ventilatorul se află în treapta 0. Atunci când treapta în care se află ventilatorul este mai 

mare decât 0, semnalul vitezei de transmisie cu frecvenţă variabilă este declanşat şi 

reglează viteza după cum este necesar.  
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Egalizarea trecerii în treapta următoare 

Pentru facilitarea unei tranziţii armonioase în momentul în care un alt ventilator trece în 

treapta următoare de funcţionare, sistemul de transmisie cu frecvenţă variabilă menţine 

echilibrul prin încetinire, iniţial. Aceasta se realizează prin adăugarea noii benzi moarte 

a ventilatorului ce urmează să treacă în treapta următoare la valoarea ţintă a transmisiei 

cu frecvenţă variabilă. Valoarea ţintă cea mai mare determină sistemul logic de 

transmisie cu frecvenţă variabilă să reducă viteza ventilatorului. Apoi, la fiecare 5 

secunde, valoarea ţintă a transmisiei cu frecvenţă variabilă se diminuează cu 0,1o F până 

când va fi egală cu valoarea de referinţă a valorii ţintă a temperaturii de saturaţie din 

condensator. Acest lucru va permite sistemului de transmisie cu frecvenţă variabilă să 

aducă din nou, în mod lent, temperatura de saturaţie a condensatorului la valoarea 

scăzută.   

Sistemul de reglare al valvei de expansiune 
electronică (pentru unităţile agregatelor de răcire) 
Sistemul de reglare poate suporta diferite modele de valve de la diverşi furnizori. Când 

se alege un model, toate datele operaţionale pentru respectiva valvă sunt setate, inclusiv 

curenţii de fază şi de menţinere, numărul total de paşi, viteza motorului şi extra-paşii. 

Valva de expansiune electronică se deplasează cu o viteză care depinde de modelul de 

valvă, cu un interval total de paşi. Poziţionarea acesteia este determinată conform 

indicaţiilor prezentate în secţiunile următoare, cu creşteri de 0,1% din intervalul total.  

Pre-deschiderea valvei de expansiune electronică 

Sistemul de reglare a valvei  de expansiune electronică include o predeschidere a 

acesteia, folosită doar în cazurile în care unitatea este prevăzută cu valve solenoide ale 

conductei de lichid opţionale. Unitatea este concepută pentru a fi utilizată cu sau fără 

valve ale conductei de lichid printr-o valoare de referinţă.  

Când este necesară deschiderea unui circuit, valva de expansiune electronică se deschide 

înainte de pornirea compresorului. Poziţia predeschisă a acesteia este definită de o 

valoare de referinţă. Timpul alocat predeschiderii este cel puţin suficient pentru 

deschiderea valvei de expansiune electronică în poziţia predeschisă având la bază viteza 

de deplasare programată a valvei electronice de expansiune.  

Pornirea valvei de expansiune electronică 

În momentul pornirii compresorului (dacă nu sunt instalate valve solenoidale ale 

conductei de lichid), valva de expansiune electronică va începe să se deschidă într-o 

poziţie iniţială care să permită o pornire în condiţii de siguranţă. Valoarea temperaturii 

apei de ieşire va stabili dacă este posibilă intrarea în starea normală de funcţionare. Dacă 

temperatura este mai mare de 20 °C, atunci va porni un sistem de reglare presostatică 

(presiune constantă) pentru a menţine compresorul în învelişul său. Valva de expansiune 

electronică va intra în stare de funcţionare normală o dată ce supraîncălzirea cu aspiraţie 

scade sub o valoare egală cu valoarea de referinţă a supraîncălzirii cu aspiraţie.  

Funcţionarea în condiţii normale a valvei de expansiune electronică 

Funcţionarea în condiţii normale a valvei de expansiune electronică are loc atunci când 

circuitul a finalizat procedura de punere în funcţiune a valvei şi nu se află într-o tranziţie 

uşoară.  

În timpul funcţionării în condiţii normale, valva de expansiune electronică reglează 

supraîncălzirea cu aspiraţie la o valoare ţintă care poate varia într-un interval predefinit.  

Valva de expansiune electronică reglează supraîncălzirea cu aspiraţie în limita a 0,55 °C 

în condiţii de funcţionare stabilă (circuit al apei stabil, putere statică a compresorului şi 

temperatură de condensare stabilă).  

Valoarea ţintă este reglată după caz astfel încât supraîncălzirea cu degajare să rămână în 

intervalul 15 °C - 25 °C.  
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Presiunile maxime de funcţionare 

Reglarea valvei de expansiune electronică are drept rezultat menţinerea presiunii din 

evaporator în intervalul definit de presiunea maximă de funcţionare.  

Dacă temperatura apei de ieşire este mai mare de 20 °C la punerea în funcţiune sau dacă 

presiunea depăşeşte 350 kPa în timpul funcţionării în condiţii normale, va porni un 

sistem de control presostatic (presiunea constantă) pentru a menţine compresorul în 

înveliş. 

 Temperatura maximă de funcţionare este 350 kPa. Acesta revine la valoarea 

corespunzătoare stării normale de funcţionare de îndată ce supraîncălzirea cu aspiraţie 

scade sub o valoare predefinită.  

Răspunsul la modificarea capacităţii compresorului 

Sistemul logic va înregistra trecerea de la 50% la 60% şi de la 60% la 50% ca fiind 

condiţii speciale. La intrarea într-o stare de tranziţie, valva care se deschide se va 

modifica pentru a putea corespunde noii capacităţi, această nouă poziţie calculată fiind 

menţinută timp de 60 de secunde. Valva care se deschide se va mări în timpul tranziţiei 

de la 50% la 60% şi va scădea în timpul tranziţiei de la 60% la 50%.  

Scopul acestui sistem logic este de reduce fluxul de lichid înapoi la trecerea de la 50% la 

60% în cazul în care capacitatea depăşeşte 60% datorită mişcării glisierelor.  

Controlul manual 

Poziţia valvei de expansiune electronică poate fi controlată manual. Controlul manual 

poate fi utilizat doar atunci când starea valvei de expansiune electronică este de a regla 

presiunea sau supraîncălzirea. În orice alt moment, valoarea de referinţă a comenzii 

valvei de expansiune electronică este setată în mod automat pe opţiunea Auto.  

Când comanda de reglare a valvei de expansiune electronică este setată pe opţiunea 

manual, poziţia valvei de expansiune electronică este aceeaşi cu setarea manuală a 

poziţiei valvei de expansiune electronică. În cazul în care este setată pe opţiunea manual 

atunci când starea circuitului rămâne “în funcţiune”, starea valvei de expansiune 

electronică revine la funcţionarea în condiţii normale, dacă este posibil, sau la reglarea 

presiunii pentru a reduce presiunea maximă de funcţionare.  

Trecerea între stările comenzilor 

Oricând reglarea valvei de expansiune electronică se schimbă între Pornire, Funcţionare 

în condiţii normale şi Reglarea manuală, trecerea este facilitată de schimbarea graduală a  

poziţiei valvei de expansiune electronică şi nu de schimbarea bruscă a poziţiei acesteia. 

Această trecere împiedică circuitul să devină instabil şi să se închidă din cauza 

declanşării unei alarme.  

Controlul recuperatorului de căldură 
Recuperatorul de căldură este activat în momentul n care un circuit se află în starea de 

funcţionare iar capacitatea compresorului este mai mare de 95%.   

Recuperatorul de căldură se opreşte în momentul în care încărcare scade sub 60% sau 

când circuitul nu se mai află în stare de funcţionare.  

Controlul subrăcitorului 
Subrăcitorul este întotdeauna activat când un circuit se află în stare de funcţionare iar 

economizorul nu este montat, astfel încât să asigure alimentarea prin aspiraţie a 

compresorului pe parcursul operaţiunii de recuperare de căldură dacă este cazul.  

Injecţia de lichide 
Injecţia de lichide este activată când circuitul se află în stare de funcţionare iar 

temperatura de degajare creşte peste valoarea de referinţă a activării injecţiei de lichide.  
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Injecţia de lichide este oprită în momentul în care temperatura de degajare scade sub 

valoarea de referinţă a activării cu 10°C. 



 

D-EOMAC00A04-14RO   

- 47 - 

47 

Alarme şi evenimente 

Se pot ivi situaţii care să necesite o anumită comportare a agregatului de răcire sau care 

ar trebui înregistrare pentru referinţe viitoare. O circumstanţă în care este necesară  

oprirea şi/sau blocarea este alarma. Alarmele pot cauza o oprire normală (cu evacuare) 

sau o oprire rapidă. Majoritatea alarmelor necesită o resetare manuală dar unele se 

resetează automat ulterior remedierii situaţiei care a declanşat alarma. Alte circumstanţe 

pot determina apariţia a ceea ce este cunoscut sub denumirea de eveniment, care poate 

sau nu poate cauza un răspuns al agregatului de răcire printr-o anumită comportare. 

Toate alarmele şi evenimentele sunt înregistrate.  

Alarme de semnalizare 
Următoarele comportamente semnalizează declanşarea unei alarme: 

1. Unitatea sau circuitul va executa o oprire rapidă sau cu evacuare.  

2. O pictogramă sub formă de clopoţel va fi afişată în colţul din partea dreaptă al 

tuturor monitoarelor controlerului, inclusiv pe monitoarele panoului interfeţei 

opţionale de utilizare de la distanţă.  

3. Va fi activat un dispozitiv de alarmă la distanţă.  

Ştergerea alarmelor  
Alarmele active pot fi şterse utilizând tastatura sau afişajul sau printr-o reţea BAS. 

Alarmele sunt şterse automat în momentul în care ciclul de funcţionare al controlerului 

s-a încheiat. Alarmele sunt şterse doar dacă situaţia care a declanşat alarma nu mai 

există. Toate alarmele şi grupurile de alarme pot fi şterse de la tastatură sau reţea via 

LON utilizând nviClearAlarms şi via BACnet utilizând funcţia de ştergere a alarmelor.  

Pentru a utiliza tastatura, urmaţi link-urile de pe monitorul Alarme pentru a afişa 

Alarmele Active şi Alarmele Înregistrate. Selectaţi opţiunea Alarmă Activă şi apăsaţi 

rotiţa pentru a vedea Lista de Alarme (lista alarmelor active curente). Acestea sunt 

afişate în ordinea declanşării lor, începând cu cea mai recentă. Al doilea rând de pe 

monitor arată Alarm Cnt (numărul alarmelor active curente) precum şi starea funcţiei de 

deblocare a alarmei. Starea Off indică faptul că funcţia de ştergere este dezactivată iar 

alarma nu este ştearsă. Apăsaţi rotiţa pentru a merge la modul edit. Parametrul Alm Clr 

(deblocare alarmă) este subliniat iar alăturat apare opţiunea Off. Pentru a şterge toate 

alarmele, învârtiţi rotiţa la dreapta pentru a selecta opţiunea ON şi activaţi-o apăsând 

rotiţa.  

Nu este necesară o parola activă pentru ştergerea alarmelor.  

Dacă problema/probleme care a/au declanşat alarma a/au fost înlăturate, alarmele vor fi 

şterse, vor dispărea din lista alarmelor active şi vor fi postate în Jurnalul de înregistrare a 

alarmelor. În cazul în situaţia nu a fost remediată, opţiunea On va reveni instantaneu la 

opţiunea Off iar unitatea va rămâne în starea de alarmă.  

Semnalul de alarmă la distanţă 

Unitatea este configurată pentru a permite instalarea pe câmp a unor dispozitive de 

alarmă.   

Descrierea funcţionării alarmelor 

Pierderea tensiunii de fază/Lipsa protecţiei împotriva defectelor de 
punere la pământ Fault (GFP) 

Descrierea alarmei (după cum este prezentată pe monitor):  Unitatea 

PVM/lipsa protecţiei împotriva defectelor de punere la pământ 

Mecanism declanşator: Valoarea de referinţă PVM este setată la Valoarea Unică 

iar intrarea  PVM/GFP este mică      

Măsură luată: Oprirea rapidă a tuturor circuitelor 
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Resetare: Resetare automată  în momentul în care intrarea PVM este mare sau 

valoarea de referinţă PVM nu este egală cu valoarea unică pentru un timp de cel 

puţin 5 secunde. 

Pierderea debitului la evaporator 

Descrierea alarmei (după cum este prezentată pe monitor):  Pierderea debitului 

de apă la  evaporator 

Mecanism declanşator:   
1:  Starea pompelor evaporatorului = În funcţiune ŞI Intrarea digitală a debitului la 

evaporator = Niciun debit pentru un timp > Valoarea de referinţă a 

impermeabilizării debitului ŞI cel puţin un compresor în funcţiune 

2:  Starea pompelor evaporatorului = Pornirea pentru un timp mai mare decât 

valoarea de referinţă a  timpului de recirculare şi toate pompele au fost încercate 

Măsura luată: Oprirea rapidă a tuturor circuitelor 

Resetare:   
Această alarmă poate fi deblocată în orice moment manual de la tastatură sau prin 

semnalul BAS de deblocare a alarmei.  

Dacă alarma este activă în urma declanşării condiţiei 1:   

Când alarma porneşte din cauza acestui declanşator, aceasta se poate reseta automat 

în cazul primelor două dăţi de pornire în fiecare zi, la a treia pornire resetarea 

făcându-se manual.  

În ceea ce priveşte resetarea automată a alarmei, aceasta se va reseta automat atunci 

când evaporatorul se află din nou în stare de funcţionare. Aceasta înseamnă că 

alarma rămâne activă în timp ce unitatea aşteaptă debitul, iar apoi, după detectarea 

debitului, intră în procesul de recirculare. O dată procesul de recirculare finalizat, 

evaporatorul intră în stare de funcţionare, ceea ce va bloca alarma. După trei porniri 

ale alarmei, înregistrarea pornirilor se resetează iar ciclul începe din nou dacă 

alarma de semnalizare a pierderii de debit resetată manual este blocată.  

Dacă alarma este activă în urma declanşării condiţiei 2: 

Dacă alarma de semnalizare a pierderii de debit  a pornit datorită acestui mecanism 

declanşator, este întotdeauna o alarmă resetată manual. 

Sistem de protecţie anti-îngheţ a apei din evaporator 

Descrierea alarmei (după cum este prezentată pe monitor):  Îngheţarea apei din 

evaporator 

Mecanism declanşator: Temperatura apei de ieşire de la evaporator sau 

temperatura apei de intrare la evaporator scade sub valoarea de referinţă a 

sistemului de protecţie anti-îngheţ a apei din evaporator. Dacă senzorul de avarie 

este activ fie pentru temperatura apei de ieşire fie pentru temperatura apei de 

intrare, atunci respectiva valoare a senzorului nu poate declanşa alarma.  

Măsura luată: Oprirea rapidă a tuturor circuitelor 

Resetare:  Această alarmă poate fi blocată manual de la tastatură sau prin semnalul 

BAS de deblocare a alarmei, doar în cazul în care mecanismul care a declanşat 

alarma nu mai există.  

Sistem de protecţie anti-îngheţ a apei din evaporator nr. 1 

Descrierea alarmei (după cum este prezentată pe monitor): Îngheţarea apei din 

evaporator nr. 1  

Mecanism declanşator: Temperatura de ieşire a apei de la evaporator citită de la 

dispozitivul de cuplare pentru temperatura apei de ieşire de la evaporator nr. 1 

scade sub valoarea de referinţă a sistemului de protecţie anti-îngheţ a apei din 

evaporator ŞI senzorul de avarie nu este activ.  

Măsura luată: Oprirea rapidă a circuitelor  nr.1 şi  nr. 2 
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Resetare: Această alarmă poate fi blocată manual de la tastatură sau semnalul BAS 

de deblocare a alarmei, doar în cazul în care mecanismul care a declanşat alarma nu 

mai există. 

Sistem de protecţie anti-îngheţ a apei din evaporator nr. 2 

Descrierea alarmei (după cum este prezentată pe monitor): Îngheţarea apei din 

evaporator nr. 2  

Mecanism declanşator: Temperatura de ieşire a apei de la evaporator citită de la 

dispozitivul de cuplare pentru temperatura apei de ieşire de la evaporator nr. 2scade 

sub valoarea de referinţă a sistemului de protecţie anti-îngheţ a apei din evaporator 

ŞI senzorul de avarie nu este activ.  

Măsura luată: Oprirea rapidă a circuitelor  nr. 3 şi  nr. 4 

Resetare: Această alarmă poate fi blocată manual de la tastatură sau semnalul BAS 

de deblocare a alarmei, doar în cazul în care mecanismul care a declanşat alarma nu 

mai există. 

Temperaturile apelor la evaporator inversate 

Descrierea alarmei (după cum este prezentată pe monitor):  Temperaturile 

apelor la evaporator inversate 

Mecanism declanşator: temperatura apei de intrare de la evaporator < temperatura 

apei de ieşire de la evaporator - 1 grad C ŞI  cel puţin un circuit în stare de 

funcţionare ŞI senzorul de avarie pentru temperatura apei de intrare la evaporator 

nu este activ timp de 30 de secunde 

Măsura luată: Oprirea cu evacuare a tuturor circuitelor 

Resetare: Această alarmă poate fi deblocată manual de la tastatură.  

Avaria senzorului pentru temperatura apei de ieşire de la evaporator  

Descrierea alarmei (după cum este prezentată pe monitor):  Avaria senzorului 

pentru temperatura apei de ieşire de la evaporator 

Mecanism declanşator: Senzor redus sau deschis 

Măsura luată: Oprirea rapidă a tuturor circuitelor 

Resetare:  Această alarmă poate fi resetată manual de la tastatură doar dacă 

senzorul se află din nou în interval.  

Avaria senzorului nr. 1 pentru temperatura apei de ieşire de la 
evaporator  

Descrierea alarmei (după cum este prezentată pe monitor):  Avaria senzorului 

nr. 1 pentru temperatura apei de ieşire de la evaporator 

Mecanism declanşator: Senzor redus sau deschis 

Măsura luată: Oprirea rapidă a circuitelor nr. 1 şi nr. 2 

Resetare:  Această alarmă poate fi resetată manual de la tastatură doar dacă 

senzorul se află din nou în interval.  

Avaria senzorului nr. 2 pentru temperatura apei de ieşire de la 
evaporator  

Descrierea alarmei (după cum este prezentată pe monitor):  Avaria senzorului 

nr. 2 pentru temperatura apei de ieşire de la evaporator 

Mecanism declanşator: Senzor redus sau deschis 

Măsura luată: Oprirea rapidă a circuitelor nr. 3 şi nr. 4 

Resetare:  Această alarmă poate fi resetată manual de la tastatură doar dacă 

senzorul se află din nou în interval.  

Transmisia curentului alternativ eşuată   

Descrierea alarmei (după cum este prezentată pe monitor):  Transmisia eşuată 

curentului alternativ 
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Mecanism declanşator: Comunicarea cu modulul de extensie I/O a fost întreruptă. 

Secţiunea 3.1 descrie tipul de modul planificat precum şi adresa pentru fiecare 

modul.  

Măsura luată: Oprirea rapidă a tuturor circuitelor. 

Resetare:  Această alarmă poate fi resetată manual de la tastatură atunci când 

transmisia între controlerul principal şi modulul de extensie funcţionează mai mult 

de 5 secunde. 

Avaria senzorului pentru temperatura exterioară a aerului 

Descrierea alarmei (după cum este prezentată pe monitor):  Avaria senzorului 

pentru temperatura exterioară a aerului 

Mecanism declanşator: Senzor redus sau deschis iar blocarea funcţionării la 

temperaturi joase ale mediului ambiant este activată.  

Măsura luată: Oprire normală a tuturor circuitelor. 

Resetare:  Această alarmă poate fi resetată manual de la tastatură dacă senzorul se 

află din nou în interval sau blocarea funcţionării la temperaturi joase ale mediului 

ambiant este dezactivată. 

Alarmă externă 

Descrierea alarmei (după cum este prezentată pe monitor):  Alarmă externă 

Mecanism declanşator: Intrarea alarmei/evenimentului externe/ extern este 

deschisă cel puţin 5 secunde iar intrarea avariei externe este configurată sub formă 

de alarmă.   

Măsura luată: Oprirea rapidă a tuturor circuitelor. 

Resetare: Deblocarea automată la închiderea intrării digitale. 

Alarma pentru oprirea în caz de urgenţă 

Descrierea alarmei (după cum este prezentată pe monitor):  Alarma pentru 

oprirea în caz de urgenţă 

Mecanism declanşator: Intrarea opririi de urgenţă este deschisă.  

Măsura luată: Oprirea rapidă a tuturor circuitelor. 

Resetare: Alarma poate fi resetată manual de la tastatură dacă întrerupătorul este 

închis. 

Evenimente ale unităţii 
Următoarele evenimente ale unităţii sunt înregistrare în jurnalul de înregistrare 

evenimente cu marcaj temporal . 

Avaria senzorului pentru temperatura apei de intrare la evaporator 

Descrierea evenimentului (după cum este prezentată pe monitor): Avaria 

senzorului pentru temperatura apei de intrare la evaporator 

Mecanism declanşator: Senzor redus sau deschis 

Măsura luată: Resetarea apei de revenire nu poate fi utilizată. 

Resetare:  Resetare automată la revenirea senzorului în interval. 

Redresarea tensiunii unităţii 

Descrierea evenimentului (după cum este prezentată pe monitor): Redresarea 

tensiunii unităţii 

Mecanism declanşator:: Unitatea controlerului este pusă sub tensiune. 

Măsura luată: niciuna 

Resetare: niciuna 

Eveniment extern 

Descrierea alarmei (după cum este prezentată pe monitor):  Eveniment extern 
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Mecanism declanşator:: Intrarea alarmei/evenimentului extern este deschisă 

pentru cel puţin 5 secunde iar avaria externă este configurată ca fiind un eveniment.  

Măsura luată: niciuna 

Resetare: Deblocare automată la închiderea intrării digitale.  

Blocarea funcţionării la temperaturi joase ale mediului ambiant 

Descrierea alarmei (după cum este prezentată pe monitor):  Blocarea 

funcţionării la temperaturi joase ale mediului ambiant  

Mecanism declanşator: Temperatura exterioară a aerului scade sub valoarea de 

referinţă a blocării funcţionării la temperaturi joase ale mediului ambiant şi este 

activată comanda de blocare a funcţionării la temperaturi joase. Ale mediului 

ambiant  

Măsura luată: Închiderea normală a tuturor circuitelor aflate în funcţiune. 

Resetare: Comanda va fi deblocată  în momentul în care temperatura exterioară a 

aerului creşte până la valoarea de referinţă a blocării funcţionării plus 2,5°C sau 

când comanda de blocare a funcţionării la temperaturi joase ale mediului ambient 

este dezactivată.  

Alarme opţionale 

Sistem de protecţie anti-îngheţ a apei la recuperarea de căldură 

Descrierea alarmei (după cum este prezentată pe monitor):  Îngheţarea apei la 

recuperarea de căldură 

Mecanism declanşator: Temperatura apei de ieşire la recuperarea de căldură sau 

temperatura apei de intrare la recuperarea de căldură scade sub valoarea de 

referinţă a sistemului de protecţie anti-îngheţ a apei din evaporator. Dacă senzorul 

de avarie este activ fie pentru temperatura apei de ieşire fie pentru temperatura apei 

de intrare, atunci respectiva valoare a senzorului nu poate declanşa alarma.  

Măsura luată: Funcţia de recuperare de căldură este dezactivată iar cuplarea 

pompelor de apă la recuperarea de căldură este activată.  

Resetare:  Această alarmă poate fi deblocată manual de la tastatură sau prin 

semnalul BAS de deblocare a alarmei, doar în cazul în care mecanismul care a 

declanşat alarma nu mai există.   

Avaria senzorului pentru temperatura apei de ieşire la recuperarea 
de căldură 

Descrierea alarmei (după cum este prezentată pe monitor):  Avaria senzorului 

pentru temperatura apei de ieşire la recuperarea de căldură 

Mecanism declanşator: Senzor redus sau deschis.  

Măsura luată: Funcţia de recuperare a de căldură este dezactivată.  

Resetare:  Această alarmă poate fi deblocată manual de la tastatură doar dacă 

senzorul revine în interval.  

Transmisia opţională eşuată 

Descrierea alarmei (după cum este prezentată pe monitor):  Transmisie eşuată 

Mecanism declanşator: Comunicarea cu modulul de extensie I/O a fost întreruptă. 

Secţiunea 3.1 descrie tipul de modul planificat precum şi adresa pentru fiecare 

modul.  

Măsura luată: Funcţia recuperarea de căldură este dezactivată. 

Resetare:  Această alarmă poate fi deblocată manual de la tastatură când transmisia 

între controlerul principal şi modulul de extensie funcţionează mai mult de 5 

secunde.  
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Evenimente opţionale  

Avaria senzorului pentru temperatura apei de intrare la recuperarea 
de căldură 

 Descrierea evenimentului (după cum este prezentată pe monitor): Avaria 

senzorului pentru temperatura apei de intrare la recuperarea de căldură 

Mecanism declanşator:: Senzor redus sau deschis 

Măsura luată: Niciuna. 

Resetare: Resetare automată la revenirea senzorului în interval.  

Blocarea funcţiei de recuperare de căldură la temperatura joasă a 
apei de intrare 

Descrierea alarmei (după cum este prezentată pe monitor):  Temperatura joasă 

a apei de intrare la recuperarea de căldură 

Mecanism declanşator: Temperatura apei de intrare la recuperarea de căldură 

scade sub valoarea de referinţă a blocării funcţiei de recuperare de căldură.  

Măsura luată:Niciuna 

Resetare: Blocarea va fi anulată în momentul în care temperatura de intrare a apei 

la recuperarea de căldură va creşte până la nivelul valorii de referinţă a blocării plus 

0,5°C. 

 

Alarme de oprire a circuitelor  
Toate alarmele de oprire a circuitelor impun oprirea circuitelor pentru care se 

declanşează alarmele. În cazul alarmelor de oprire rapidă nu se efectuează evacuarea 

înainte de oprire. În cazul tuturor celorlalte tipuri de alarme se efectuează evacuarea.  

Atunci când una sau mai multe alarme de circuit sunt active dar alarmele unităţii nu sunt 

active, ieşirea alarmei va trece din starea pornit oprit şi invers la intervale de 5 secunde.  

Descrierea privind funcţionarea alarmelor este valabilă pentru toate circuitele, numărul 

circuitului fiind dat de  ‘N’ în descriere. 

Pierderea tensiunii de fază/Lipsa protecţiei împotriva defectelor de 
punere la pământ (GFP) 

Descrierea alarmei (după cum este prezentată pe monitor):  Unitatea 

PVM/lipsa protecţiei împotriva defectelor de punere la pământ a circuitului N 

Mecanism declanşator: Intrarea PVM este mică iar valoarea de referinţă  PVM = 

în mai multe puncte      

Măsură luată: Oprirea rapidă a circuitelor 

Resetare: Resetare automată în momentul în care intrarea PVM este mare sau 

valoarea de referinţă PVM nu este în mai multe puncte pentru un timp de cel puţin 

5 secunde. 

Presiunea scăzută din evaporator 

Descrierea alarmei (după cum este prezentată pe monitor):  Presiunea scăzută 

din evaporator pentru circuitul N 

Mecanism declanşator: [Declanşarea termostatului anti-îngheţ ŞI Starea circuit = 

Funcţionare] SAU presiunea din evaporator < -70 kPa 

Sistemul logic al termostatului anti-îngheţ permite funcţionarea circuitului în 

intervale de timp diferite la presiuni scăzute. Cu cât este mai mică presiunea, cu 

atât este mai scurt intervalul de timp în care compresorul poate funcţiona. Acest 

interval se calculează după cum urmează :  

Eroare de îngheţare = Descărcarea la presiune scăzută în evaporator – presiunea 

din evaporator 
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Timp de îngheţare = 70 – 6.25 x eroare de îngheţare, limitată la un interval de 20-

70 secunde 

În momentul în care presiunea din evaporator scade sub valoarea de referinţă a 

descărcării la presiunea scăzută din evaporator, porneşte un cronometru. În cazul în 

care cronometrul depăşeşte timpul de îngheţare, atunci se produce declanşarea 

termostatului anti-îngheţ. În cazul în care presiunea din evaporator creşte până la 

nivelul valorii de referinţă a descărcării sau depăşeşte acest nivel iar timpul de 

îngheţare nu a fost depăşit, cronometrul se va reseta.   

Alarma nu poate fi declanşată în cazul în care avaria senzorului pentru temperatura 

din evaporator este activă.  

Măsura luată: Oprirea rapidă a circuitului 

Resetare: Această alarmă poate fi deblocată manual cu condiţia ca presiunea din 

evaporator să fie mai mare de –69 kPa. 

Pornire eşuată la presiune scăzută 

Descrierea alarmei (după cum este prezentată pe monitore) : Pornire eşuată la 

presiune scăzută a circuitului N 

Mecanism declanşator: Starea circuitului = pornit pentru o perioadă de timp mai 

mare decât valoarea de referinţă a timpului de pornire. 

Măsura luată: Oprirea rapidă a circuitului 

Resetare Această alarmă poate fi deblocată manual de la tastatura controlerului 

unităţii.  

Întrerupătorul de presiune mecanică scăzută 

Descrierea alarmei (după cum este prezentată pe monitor):  Întrerupătorul de 

presiune mecanică scăzută pentru circuitul N 

Mecanism declanşator: Intrarea întrerupătorului de presiune mecanică scăzută 

este mică  

Măsura luată: Oprirea rapidă a circuitului 

Resetare: Această alarmă poate fi deblocată manual de la tastatura controlerului 

unităţii cu condiţia ca întrerupătorul de presiune mecanică scăzută să fie mare. 

Presiunea ridicată din condensator 

Descrierea alarmei (după cum este prezentată pe monitor):  Presiunea ridicată 

din condensator pentru circuitul N 

Mecanism declanşator: Temperatura de saturaţie a condensatorului > valoarea 

maximă a temperaturii de saturaţie a condensatorului pentru un anumit timp > 

valoarea de referinţă a temporizării presiunii ridicate din condensator.  

Măsura luată: Oprirea rapidă a circuitului 

Resetare: Această alarmă poate fi deblocată manual de la tastatura controlerului 

unităţii. 

Raportul de presiune scăzută 

Descrierea alarmei (după cum este prezentată pe monitor):  Raport de presiune 

scăzută pentru circuitul N 

Mecanism declanşator: raport de presiune < limita calculată pentru un interval de 

timp > Valoarea de referinţă a temporizării raportului de presiune scăzută după 

terminarea procesului de intrare în funcţiune a circuitului. Limita calculată variază 

între 1,4 şi 1,8 pe măsură ce capacitatea compresorului variază de la 25% la 100%. 

Măsura luată: Oprirea normală a circuitului 

Resetare: Această alarmă poate fi deblocată manual de la tastatura controlerului 

unităţii.  
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Întrerupătorul de presiune mecanică ridicată 

Descrierea alarmei (după cum este prezentată pe monitor):  ):  Întrerupătorul 

de presiune mecanică scăzută pentru circuitul N 

Mecanism declanşator:  Intrarea întrerupătorului de presiune mecanică ridicată 

este mică IAR alarma de oprire în caz de urgenţă nu este activă.  

(deschiderea întrerupătorului opririi de urgenţă blochează transmiterea tensiunii la 

întrerupătoarele de presiunea mecanică ridicată) 

Măsura luată: Oprirea rapidă a circuitului 

Resetare: Această alarmă poate fi deblocată manual de la tastatura controlerului 

unităţii cu condiţia ca intrarea întrerupătorului de presiune mecanică ridicată să fie 

mare. 

Temperatura înaltă de degajare 

Descrierea alarmei (după cum este prezentată pe monitor):  Temperatura înaltă 

de descărcare 

Mecanism declanşator: Temperatura de descărcare > High Discharge 

Temperature set point valoarea de referinţă a temperaturii ridicate de descărcare 

IAR compresorul se află în stare de funcţionare.  Alarma nu poate fi declanşată 

dacă avaria senzorului pentru temperatură este activă. 

Măsura luată: Oprirea rapidă a circuitului 

Resetare: Această alarmă poate fi deblocată manual de la tastatura controlerului 

unităţii.  

Diferenţa presiunii ridicate a uleiului 

Descrierea alarmei (după cum este prezentată pe monitor):  Diferenţa presiunii 

ridicate a uleiului pentru circuitul  N 

Mecanism declanşator: Diferenţialul presiunii de ulei > valoarea de referinţă a 

diferenţialului presiunii ridicate a uleiului pentru un interval de timp mai mare 

decât temporizarea diferenţialului presiunii de ulei.  

Măsura luată: Oprirea rapidă a circuitului.  

Resetare: Această alarmă poate fi deblocată manual de la tastatura controlerului 

unităţii.  

Întrerupătorul pentru nivelul uleiului  

Descrierea alarmei (după cum este prezentată pe monitor):  Întrerupătorul 

pentru nivelul uleiului 

Mecanism declanşator:  Întrerupătorul pentru nivelul uleiului deschis pentru un 

interval de timp mai mare decât temporizarea întrerupătorului pentru nivelul 

uleiului în timp ce compresorul se află în funcţiune.  

Măsura luată: Oprirea rapidă a circuitului.  

Resetare: Această alarmă poate fi deblocată manual de la tastatura controlerului 

unităţii.  

Avaria dispozitivului de pornire compresorului 

Descrierea alarmei (după cum este prezentată pe monitor):  Avaria 

dispozitivului de pornire pentru circuitul N 

Mecanism declanşator:  

Dacă valoarea de referinţă PVM = Niciuna (SSS): intrarea pentru avaria motorului 

este deschisă tot timpul. 

Dacă valoarea de referinţă PVM = într-un singur punct sau în mai multe puncte: 

compresorul a funcţionat pentru cel puţin 14 secunde iar intrarea pentru avaria 

motorului este deschisă.  

Măsura luată: Oprirea rapidă a circuitului 

Resetare:  Această alarmă poate fi deblocată manual de la tastatura controlerului 

unităţii.  
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Temperatura înaltă a motorului 

Descrierea alarmei (după cum este prezentată pe monitor):  Temperatura înaltă 

a motorului  

Mecanism declanşator: Valoarea de intrare pentru temperatura motorului este de  

4500 ohm sau mai mare. 

Măsura luată: Oprirea rapidă a circuitului 

Resetare:  Această alarmă poate fi deblocată manual de la tastatura controlerului 

unităţii după ce valoarea de intrare pentru temperatura motorului a fost 200 ohm 

sau mai mică pentru cel puţin 5 minute. 

Repornirea eşuată la temperaturi exterioare ale aerului joase 

Descrierea alarmei (după cum este prezentată pe monitor):  Eşuarea pornirii la 

temperaturi exterioare joase pentru circuitul N 

Mecanism declanşator: Trei încercări eşuate de pornire a circuitului la temperaturi 

exterioare joase 

Măsura luată: Rapid stop circuit 

Resetare: Această alarmă poate fi deblocată manual de la tastatura controlerului 

unităţii. 

Nemodificarea presiunii ulterior pornirii 

Descrierea alarmei (după cum este prezentată pe monitor):  Nici o modificare a 

presiunii ulterior pornirii circuitului  N 

Mecanism declanşator:  Nu s-a produs nici o scădere a presiunii din evaporator de 

cel puţin 6 kPa SAU o creştere de 35 kPa a presiunii din condensator după 15 

secunde de la pornirea compresorului.  

Măsura luată: Oprirea rapidă a circuitului 

Resetare: Această alarmă poate fi deblocată manual de la tastatura controlerului 

unităţii. 

Absenţa presiunii la pornire 

Descrierea alarmei (după cum este prezentată pe monitor):  Absenţa presiunii 

la pornirea circuitului N 

Mecanism declanşator: [Presiunea din evaporator < 35 kPa SAU presiunea din 

condensator < 35 kPa] ŞI pornirea compresorului necesară ŞI circuitul nu are un 

ventilator cu transmisie cu frecvenţă variabilă.  

Măsura luată: Oprirea rapidă a circuitului 

Resetare: Această alarmă poate fi deblocată manual de la tastatura controlerului 

unităţii. 

Transmisia reglării compresorului circuitului N eşuată 

Descrierea alarmei (după cum este prezentată pe monitor):  Transmisia reglării 

compresorului circuitului N eşuată 

Mecanism declanşator: Comunicarea cu modulul de extensie I/O a eşuat. 

Secţiunea 3.1 descrie tipul de modul planificat precum şi adresa pentru fiecare 

modul. 

Măsura luată: Oprirea rapidă a circuitului afectat 

Resetare: Această alarmă poate fi deblocată manual de la tastatură atunci când 

transmisia între controlerul principal şi modulul de extensie funcţionează timp de 5 

secunde.  

Transmisia reglării ventilatoarelor circuitului 1/2 eşuată 

Descrierea alarmei (după cum este prezentată pe monitor):  Transmisia 

reglării ventilatoarelor  circuitului ½ eşuată 

Mecanism declanşator: [Numărul ventilatoarelor circuitului 1 sau ale circuitului 

2 > 6 SAU Configurarea PVM = în mai multe puncte] şi comunicarea cu modulul 
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de extensie I/O a eşuat.  Secţiunea 3.1 descrie tipul de modul planificat precum şi 

adresa pentru fiecare modul. 

Măsura luată: Oprirea rapidă a circuitelor 1 şi 2  

Resetare: Această alarmă poate fi deblocată manual de la tastatură atunci când 

transmisia între controlerul principal şi modulul de extensie funcţionează timp de 

5 secunde. 

Transmisia reglării ventilatoarelor circuitului 3 eşuată 

Descrierea alarmei (după cum este prezentată pe monitor):  Transmisia 

reglării ventilatoarelor  circuitului 3 eşuată 

Mecanism declanşator: Valoarea de referinţă a numărului de circuite este mai 

mare de 2 iar comunicarea cu modulul de extensie I/O a eşuat. Secţiunea 3.1 

descrie tipul de modul planificat precum şi adresa pentru fiecare modul. 

Măsura luată: Oprirea rapidă a circuitului 3  

Resetare:  Această alarmă poate fi deblocată manual de la tastatură atunci când 

transmisia între controlerul principal şi modulul de extensie funcţionează timp de 

5 secunde. 

Transmisia reglării ventilatoarelor circuitului 4 eşuată 

Descrierea alarmei (după cum este prezentată pe monitor):  Transmisia 

reglării ventilatoarelor  circuitului 4 eşuată 

Mecanism declanşator: Valoarea de referinţă a numărului de circuite este mai 

mare de 3 iar comunicarea cu modulul de extensie I/O a eşuat.  Secţiunea 3.1 

descrie tipul de modul planificat precum şi adresa pentru fiecare modul. 

Măsura luată: Oprirea rapidă a circuitului 4  

Resetare: Această alarmă poate fi deblocată manual de la tastatură atunci când 

transmisia între controlerul principal şi modulul de extensie funcţionează timp de 

5 secunde. 

Transmisia reglării ventilatoarelor circuitului 3/4 eşuată 

Descrierea alarmei (după cum este prezentată pe monitor):  Transmisia 

reglării ventilatoarelor circuitului 3/4 eşuată 

Mecanism declanşator: Numărul ventilatoarelor circuitului 3 sau ale circuitului 4 

> 6, valoarea de referinţă a numărului de circuite > 2, iar comunicarea cu modulul 

de extensie I/O a eşuat.  Secţiunea 3.1 descrie tipul de modul planificat precum şi 

adresa pentru fiecare modul. 

Măsura luată: Oprirea rapidă a circuitelor 3 şi 4 

Resetare: Această alarmă poate fi deblocată manual de la tastatură atunci când 

transmisia între controlerul principal şi modulul de extensie funcţionează timp de 

5 secunde. 

Transmisia valvei de expansiune electronică a circuitului N eşuată 

Descrierea alarmei (după cum este prezentată pe monitor):  Transmisia valvei 

de expansiune electronică a circuitului N eşuată 

Mecanism declanşator: Comunicarea cu modulul de extensie I/O a eşuat.  

Secţiunea 3.1 descrie tipul de modul planificat precum şi adresa pentru fiecare 

modul.  Alarma circuitului nr. 3 va fi activată dacă valoarea de referinţă a 

numărului de circuite > 2; alarma circuitului nr. 4 va fi activată dacă  valoarea de 

referinţă a numărului de circuite > 3. 

Măsura luată: Oprirea rapidă a circuitului afectat  

Resetare: Această alarmă poate fi deblocată manual de la tastatură atunci când 

transmisia între controlerul principal şi modulul de extensie funcţionează timp de 

5 secunde. 

Avaria senzorului pentru presiunea din evaporator 

Descrierea alarmei (după cum este prezentată pe monitor):  Avaria senzorului 

pentru presiunea din evaporator a circuitului N 
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Mecanism declanşator: Senzor redus sau deschis 

Măsura luată: Oprirea rapidă a circuitului 

Resetare:  Această alarmă poate fi deblocată manual de la tastatură doar la 

revenirea senzorului în interval. 

Avaria senzorului pentru presiunea din condensator 

Descrierea alarmei (după cum este prezentată pe monitor):  Avaria senzorului 

pentru presiunea din condensator a circuitului N  

Mecanism declanşator: Senzor redus sau deschis 

Măsura luată: Oprirea rapidă a circuitului 

Resetare:  Această alarmă poate fi deblocată manual de la tastatură doar la 

revenirea senzorului în interval. 

Avaria senzorului pentru presiunea uleiului 

Descrierea alarmei (după cum este prezentată pe monitor): Avaria senzorului 

pentru presiunea uleiului circuitului N  

Mecanism declanşator: Senzor redus sau deschis 

Măsura luată: Oprirea normală a circuitului 

Resetare:  Această alarmă poate fi deblocată manual de la tastatură doar la 

revenirea senzorului în interval. 

Avaria senzorului pentru temperatura de aspiraţie 

Descrierea alarmei (după cum este prezentată pe monitor):  Avaria senzorului 

pentru temperatura de aspiraţie a circuitului N  

Mecanism declanşator: Senzor redus sau deschis 

Măsura luată: Oprirea normală a circuitului 

Resetare:  Această alarmă poate fi deblocată manual de la tastatură doar la 

revenirea senzorului în interval. 

Avaria senzorului pentru temperatura de descărcare 

Descrierea alarmei (după cum este prezentată pe monitor):  Avaria senzorului 

pentru temperatura de descărcare a circuitului N  

Mecanism declanşator: Senzor redus sau deschis 

Măsura luată: Oprirea normală a circuitului 

Resetare:  Această alarmă poate fi deblocată manual de la tastatură doar la 

revenirea senzorului în interval. 

Avaria senzorului pentru temperatura motorului 

Descrierea alarmei (după cum este prezentată pe monitor):  Avaria senzorului 

pentru temperatura motorului circuitului N  

Mecanism declanşator: Senzor redus sau deschis 

Măsura luată: Oprirea rapidă a circuitului 

Resetare:  Această alarmă poate fi deblocată manual de la tastatură doar la 

revenirea senzorului în interval. 

Evenimente ale circuitelor  
Următoarele evenimente limitează funcţionarea circuitelor în anumite moduri prezentate 

în coloana Măsura luată. Producerea unui eveniment al circuitului afectează doar 

circuitul pe care evenimentul s-a produs. Evenimentele circuitelor sunt înregistrate în 

jurnalul de înregistrări evenimente din unitatea controlerului.  

Presiunea scăzută din evaporator - Rezistenţă 

Descrierea evenimentului (după cum este prezentată pe monitor):  Menţinerea 

presiunii scăzute din evaporator pe circuitul N  

Mecanism declanşator: Acest eveniment nu este activat până când punerea în 

funcţiune a circuitului nu este terminată şi unitatea nu se află în modul Răcire. În 

acel moment, în timpul funcţionării, dacă presiunea evaporatorului <= valoarea de 
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referinţă a menţinerii presiunii scăzute din evaporator, evenimentul este declanşat. 

Nu se recomandă declanşarea evenimentului timp de 90 de secunde ulterior 

modificării capacităţii compresorului de la 50% la 60%.  

Măsura luată: Împiedicarea încărcării. 

Resetare: Pe parcursul funcţionării, evenimentul este resetat dacă presiunea din 

evaporator > (valoarea de referinţă a menţinerii presiunii scăzute din evaporator + 

14 kPa). Evenimentul este de asemenea resetat în cazul în care modul unităţii se 

modifică şi trece în Îngheţare sau în cazul în care circuitul nu se mai află în starea 

de funcţionare.  

Presiunea scăzută din evaporator - Descărcare 

Descrierea evenimentului (după cum este prezentată pe monitor):  
Descărcarea presiunii scăzute din evaporator pe circuitul N  

Mecanism declanşator: Acest eveniment nu este activat până când punerea în 

funcţiune a circuitului nu este terminată şi unitatea nu se află în modul Răcire. În 

acel moment, în timpul funcţionării, dacă presiunea evaporatorului <= valoarea de 

referinţă a descărcării presiunii scăzute din evaporator, evenimentul este declanşat. 

Nu se recomandă declanşarea evenimentului timp de 90 de secunde ulterior 

modificării capacităţii compresorului de la 50% la 60%. (doar pentru 

compresoarele asimetrice). 

Măsura luată: Descărcaţi compresorul prin scăderea capacităţii acestuia cu câte 

un pas la fiecare 5 secunde până când presiunea din evaporator depăşeşte valoarea 

de referinţă a descărcării presiunii scăzute din evaporator.  

Resetare: Pe parcursul funcţionării, evenimentul este resetat dacă presiunea din 

evaporator > (valoarea de referinţă a menţinerii presiunii scăzute din evaporator + 

14 kPa). Evenimentul este de asemenea resetat în cazul în care modul unităţii se 

modifică şi trece în Îngheţare sau în cazul în care circuitul nu se mai află în starea 

de funcţionare. 

Presiunea ridicată din condensator - Rezistenţă 

Descrierea evenimentului (după cum este prezentată pe monitor):  Menţinerea 

presiunii ridicate din condensator pe circuitul N  

Mecanism declanşator: În timp ce compresorul funcţionează şi unitatea se află în 

starea Răcire, evenimentul este declanşat dacă temperatura de saturaţie din 

condensator >= valoarea de menţinere a temperaturii ridicate de saturaţie din 

condensator. 

Măsura luată: Împiedicarea încărcării  

Resetare: Pe parcursul funcţionării, evenimentul este resetat dacă temperatura de 

saturaţie din condensator < (valoarea de menţinere a temperaturii ridicate de 

saturaţie din condensator – 5,5 °C).  Evenimentul este de asemenea resetat în cazul 

în care modul unităţii se modifică şi trece în Îngheţare sau în cazul în care circuitul 

nu se mai află în starea de funcţionare. 

Presiunea ridicată din condensator - Descărcare 

Descrierea evenimentului (după cum este prezentată pe monitor):  
Descărcarea presiunii ridicate din condensator pe circuitul N  

Mecanism declanşator: În timp ce compresorul funcţionează şi unitatea se află în 

starea Răcire, evenimentul este declanşat dacă temperatura de saturaţie din 

condensator >= valoarea de descărcare a temperaturii ridicate de saturaţie din 

condensator. 

Măsura luată: Descărcaţi compresorul prin scăderea capacităţii acestuia cu câte 

un pas la fiecare 5 secunde până când presiunea din evaporator depăşeşte valoarea 

de referinţă a descărcării presiunii ridicate de evaporare. 

Resetare: Pe parcursul funcţionării, evenimentul este resetat dacă temperatura de 

saturaţie din condensator < (valoarea de menţinere a temperaturii ridicate de 

saturaţie din condensator – 5,5 °C).  Evenimentul este de asemenea resetat în cazul 
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în care modul unităţii se modifică şi trece în Îngheţare sau în cazul în care circuitul 

nu se mai află în starea de funcţionare. 

Evacuarea eşuată 

Descrierea evenimentului (după cum este prezentată pe monitor):  Evacuarea 

pe circuitul N eşuată 

Mecanism declanşator: Starea circuitului = evacuare în curs > valoarea de 

referinţă a timpului de evacuare 

Măsura luată: Închiderea circuitului 

Resetare: N/A 

Pierderea de tensiune în timpul funcţionării 

Descrierea evenimentului (după cum este prezentată pe monitor):  Pierderea 

de tensiune în timpul funcţionării pe circuitul N 

Mecanism declanşator: Controlerul circuitului este pus sub tensiune ulterior 

pierderii de tensiune în timpul funcţionării compresorului. 

Măsura luată: N/A 

Resetare: N/A 

Înregistrarea alarmelor 
În momentul declanşării unei alarme, tipul, data şi ora alarmei sunt memorate în 

memoria tampon a alarmei active corespunzătoare respectivei alarme (afişată pe 

monitoarele Alarmă activă) precum şi în memoria tampon a istoriei alarmei (afişată pe 

monitoarele Înregistrare alarmă). Memoriile tampon ale alarmelor active conţin o 

evidenţă a tuturor alarmelor curente.  

Un dispozitiv diferit de înregistrare a alarmelor stochează ultimele 25 de alarme ce vor 

avea loc. În momentul declanşării unei alarme, aceasta este pusă în primul canal al 

dispozitivului de înregistrare a alarmelor şi toate celelalte se deplasează cu o poziţie în 

jos, ultima alarmă fiind eliminată. În dispozitivul de înregistrare a alarmelor sunt stocate 

alarmele declanşate împreună cu o listă de alţi parametri. Aceşti parametri conţin starea 

unităţii, temperatura exterioară a aerului şi temperatura de intrare a apei pentru toate 

alarmele. În cazul în care alarma este o alarmă de circuit, atunci starea circuitului, 

presiunile şi temperaturile agentului frigorific, poziţia valvei de expansiune electronică, 

încărcarea compresorului, numărul de ventilatoare pornite şi durata de funcţionare a 

compresorului sunt de asemenea stocate.    
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Utilizarea controlerului 

Funcţionarea unităţii controlerului 

 

Figura 7, Unitatea controlerului 

 

 

 

 

 

Tastatura/ afişajul constă într-o afişare pe 5 rânduri cu 22 de caractere, trei butoane 

(taste) şi o rotiţă de navigaţie „ apasă şi roteşte”. Există un buton de alarmă, un buton de 

meniu (home) şi un buton “Precedent”. Rotiţa se utilizează pentru a naviga între rânduri 

pe pagina ecranului şi pentru a mări sau scădea valorile variabile la editare. Apăsarea 

rotiţei echivalează cu apăsarea tastei enter şi se foloseşte pentru a sări de la o legătură la 

următorul set de parametrii.   

Figura 8, Ecran tip 

6 View/Set. Unit.  3 

Stare/Setări           
Set Up                 
Temperatura  

Data/Ora/Orar          

 

În general, fiecare rând conţine un titlu de meniu, un parametru (cum ar fi o valoare sau 

o valoare de referinţă) sau un link (cu o săgeată în dreapta rândului) la un meniu 

următor.  

Primul rând vizibil din fiecare afişaj include titlul meniului şi numărul rândului pe care îl 

“indică” în acel moment cursorul, în cazul de mai sus 3. Poziţia cea mai din stânga a 

titlului rândului include o săgeată „în sus” pentru a indica faptul că există rânduri 

(parametri) „peste” rândul afişat în acel moment; şi/sau o săgeată „în jos” pentru a indica 

faptul că există rânduri (parametri) „sub” paragrafele afişate în acel moment sau o 

săgeată „în sus/în jos” pentru a indica faptul că există rânduri „peste/sub” rândul afişat în 

acel moment rândul selectat este evidenţiat. 

 

 

 

Buton „Precedent” 

Butonul Meniu 
Butonul Alarme 

Rotiţă de navigaţie 

Display 
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Fiecare rând de pe pagină poate conţine doar informaţii privind starea sau poate include 

câmpuri de date variabile (valori de referinţă). Când un rând conţine doar informaţii 

privind starea iar cursorul se află pe acel rând, toate informaţiile cu excepţia câmpului de 

valori sunt evidenţiate, adică textul este alb într-un un chenar negru. Când rândul conţine 

o valoare variabilă iar cursorul se află pe respectivul rând, întregul rând este evidenţiat.   

Un rând dintr-un meniu poate constitui o legătură spre alte meniuri. Acesta este numit 

adeseori rând de trecere, adică apăsând rotiţa de navigare se trece la un nou meniu. În 

partea dreaptă îndepărtată a rândului este afişată o săgeată () pentru a indica faptul că 

respectivul rând este rând „de trecere” şi că întregul rând este evidenţiat atunci când 

cursorul se află pe respectivul rând.  

NOTĂ – Sunt afişate doar meniurile paragrafele aplicabile unei anumite configuraţii 

specifice a unităţii.  

Acest manual conţine informaţii privind nivelul de funcţionare al parametrilor; datele şi 

valorile de referinţă necesare funcţionării zilnice a agregatului de răcire. Există meniuri 

mai detaliate destinate utilizării de către tehnicienii service. 

Navigarea  
Când circuitul de comandă este alimentat cu tensiune, ecranul controlerului va fi activ şi va afişa 

ecranul Home, care poate fi accesat şi prin apăsarea butonului Meniu. Rotiţa de navigaţie este 

singurul dispozitiv necesar pentru navigare, cu toate că butoanele MENIU, ALARMĂ şi 

PRECEDENT pot avea butoane de comenzi rapide după cum se explică mai jos.   

Parole 

Ecranul Home are unsprezece rânduri : 

 Introducere parolă, legături spre ecranul Entry, care este un ecran editabil. Apăsând 

rotiţa, ajungeţi la modul editare unde puteţi introduce parola (5321). Primul (*) va fi 

evidenţiat, învârtiţi rotiţa în sensul acelor de ceasornic până la primul număr şi 

efectuaţi setarea apăsând rotiţa. Repetaţi procedura pentru celelalte trei numere 

rămase.  

Parola va expira după 10 minute şi este anulată dacă se introduce o nouă parolă sau 

dacă comanda intră în stare de repaus.   

 Alte informaţii şi legături de bază sunt furnizate în pagina Meniu Principal pentru o 

utilizare uşoară şi includ valorile de referinţă active, temperatura apei de ieşire, etc. 

Legătura „Despre agregatul de răcire” vă va conecta la o pagină în care este posibil 

să vă informaţi despre versiunea software-ului.  

Figura 9, Meniul Parolă 

 Main Menu       1/11 

Enter Password         
Unit Status= 
Auto 

Active Setpt=     xx.x°C 

Evap LWT=         xx.x°C 

Unit Capacity=    xxx.x% 

Unit Mode=          Cool 

Time Until Restart    > 

Alarms                > 
Scheduled Maintenance > 

About Chiller         > 

Meniu principal 

 

Introduceţi parola 

Starea unităţii 

Auto 

Valori de referinţă active 

Temperatura de apei de ieşire de la evaporator 

Capacitatea unităţii 

Modul unităţii    Răcire 

Timp până la repornire 

Alarme 

Întreţinere programată 

Despre agregatul de răcire 
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Figura 10, Pagina Introducere parolă 

  Enter Password                

1/1 Enter             **** 

 

 

 

Introducerea unei parole invalide are acelaşi rezultat ca şi continuarea fără parolă.  

O dată introdusă o parolă validă, controlerul permite accesul şi efectuarea modificărilor 

pe viitor fără a solicita utilizatorului să introducă o parolă până când intervalul de timp 

pe care îl aveţi la dispoziţie până la expirarea parolei expiră sau până când introduceţi o 

nouă parolă. Valoarea implicită pentru acest interval de timp până la expirarea parolei 

este de 10 minute. Intervalul poate fi modificat între 3 şi 30 de minute din meniul 

Setările cronometrului de timp din Meniurile Extinse.  

Modul Navigare  

Atunci când învârtiţi rotiţa de navigare în sensul acelor de ceasornic, cursorul se 

deplasează pe rândul următor (în jos) al paginii. Când învârtiţi rotiţa de navigare în sens 

invers acelor de ceasornic, cursorul se deplasează pe rândul anterior (în sus) al paginii. 

Cu cât învârtiţi rotiţa mai repede, cu atât se deplasează mai repede cursorul. Apăsarea 

rotiţei echivalează cu apăsarea tastei „enter”. 

Există trei tipuri de rânduri 

 Titlul de meniu, afişat pe rândul întâi, ca în Figura 10 

 Legătura (numită şi Trecere Jump) având o săgeată (  ) în dreapta rândului, concepută    

pentru a face legătura cu următorul meniu. 

 Parametrii cu valori sau valori de referinţă reglabile. 

De exemplu, „Timpul până la repornire” trece de la nivelul 1 la nivelul 2 şi se opreşte aici.  

Apăsând butonul „Precedent”, afişajul revine la pagina afişată anterior. Dacă apăsaţi 

butonul  „Precedent” în mod repetat, afişajul continuă să revină la câte o pagină în urmă 

de-a lungul căii de navigaţie până când ajungeţi la „Meniul principal”.  

 Apăsând butonul Meniu (Home), afişajul revine la „pagina principală”.  

Apăsând butonul Alarmă, se afişează meniul Listele alarmelor.  

Modul Editare 

Puteţi intra în Modul Editare apăsând rotiţa de navigare în timp ce cursorul indică un 

rând care conţine un câmp editabil. Apăsând încă o dată rotiţa în modul editare 

determină evidenţierea câmpului editabil. Învârtirea rotiţei în sensul acelor de ceasornic 

în timp ce câmpul editabil este evidenţiat determină creşterea valorii. Învârtirea rotiţei în 

sensul acelor de ceasornic în timp ce câmpul editabil este evidenţiat determină scăderea 

valorii. Cu cât învârtiţi rotiţa mai repede, cu atât valoarea creşte sau scade mai repede. 

Apăsând din nou rotiţa, noua valoare este salvată iar tastatura/afişajul părăseşte modul 

editare şi revine la modul navigare.  

Un parametru marcat cu litera „R” este numai pentru citire, furnizând valoarea sau 

descrierea unei situaţii. Marcajul „R/W” indică posibilitatea de citire şi/sau scriere ; o 

valoare poate fi citită sau modificată (cu condiţia să introduceţi parola corectă).  

Exemplul 1: Verificarea stării, spre exemplu, unitatea este comandată local sau de către o reţea 

externă? Căutaţi sursa de comandă a unităţii. Din moment ce este vorba despre un parametru 

privind starea unităţii, mergeţi la Meniul Principal şi selectaţi Vizualizare/Setare Unitate şi 

Introduceţi parola 

Tastaţi           ****
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apăsaţi rotiţa pentru a trece la următorul set de meniuri. Veţi observa o săgeată în partea dreaptă 

a chenarului indicând necesitatea trecerii la nivelul următor. Apăsaţi rotiţa pentru a efectua 

trecerea.  

Veţi ajunge la legătura Stare/Setări. Veţi observa o săgeată indicând faptul că acest rând 

reprezintă o legătură către un alt meniu. Apăsaţi din nou rotiţa pentru a trece la următorul meniu, 

Stare/Setări Unitate.  

Învârtiţi rotiţa pentru a derula în jos la Sursa de comandă şi citiţi informaţiile.  

Exemplul 2; Modificarea unei valori de referinţă, valoarea de referinţă a apei răcite, de 

exemplu. Acest parametru este desemnat ca valoarea de referinţă a temperaturii apei de ieşire în 

modul Răcire 1 şi reprezintă un parametru de setare a unităţii. În Meniul Principal selectaţi 

Vizualizare/Setare Unitate. Săgeata indică faptul că aceasta este o legătură către un meniu 

următor.  

Apăsaţi rotiţa şi treceţi la următorul meniu Vizualizare/Setare unitate şi utilizaţi rotiţa pentru a 

derula în jos Temperaturile. Acesta prezintă din nou o săgeată, ceea ce indică faptul că este o 

legătură către meniul următor. Apăsaţi rotiţa şi treceţi la meniul Temperaturi, meniu care conţine 

şase rânduri de valori de referinţă ale temperaturilor. Derulaţi în jos până la temperatura apei de 

ieşire în modul Răcire 1 şi apăsaţi rotiţa pentru a trece la pagina de schimbare a paragrafului. 

Învârtiţi rotiţa pentru a regla valoarea de referinţă la valoarea dorită. După reglarea valorii de 

referinţă la noua valoare dorită, apăsaţi apoi din nou rotiţa pentru a confirma noua valoare. 

Utilizând butonul „Precedent” vă reîntoarceţi la meniul Temperaturi, unde va fi afişată noua 

valoare.  

Exemplul 3; Ştergerea unei alarme. Prezenţa unei noi alarme este semnalizată printr-un clopoţel 

sunând în partea dreaptă sus a afişajului, dacă clopoţelul este îngheţat, una sau mai multe alarme 

au fost confirmate dar sunt încă active. Pentru a vizualiza meniul Alarme, din Meniul Principal 

derulaţi în jos la rândul Alarme sau pur şi simplu apăsaţi butonul Alarme de pe afişaj. Observaţi 

săgeata indicând faptul că acest rând este o legătură. Apăsaţi rotiţa pentru a trece la următorul 

meniu Alarme. Aici găsiţi două rânduri: Activare Alarme şi Înregistrare Alarme. Alarmele sunt 

şterse din legătura Alarme Active. Apăsaţi rotiţa pentru a trece la ecranul următor. În momentul 

în care ajungeţi la lista Alarmelor Active derulaţi până la paragraful Ştergere Alarme, opţiune 

setată implicit pe starea oprit. Comutaţi această setare pe starea pornit pentru a confirma 

alarmele. Dacă alarmele pot fi şterse, atunci cronometrele alarmelor vor afişa 0; în caz contrar 

acestea vor afişa numerele alarmelor încă active.  În cazul în care alarmele sunt confirmate 

clopoţelul din partea dreaptă sus a afişajului va înceta să sune dacă alarmele sunt încă active sau 

va dispărea dacă toate alarmele au fost şterse.    
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Figura 11, Pagina Acasă, Legături şi Parametrii din Meniul Principal 

        
  
  Pagina Acasă 

     

     Vizualizare/Setare - Unitate   

     Stare/Setări    

Introduceţi parola      Reglare    
Continuaţi fără parolă      Temperaturi    

      Data/Ora/Orare    

      Conservarea energiei    
      Setare LON   

Meniu principal 
  
  

    Setare BACnet IP    

    Setare BACnet MSTP    

Vizualizare/Setare - Unitate       Setare Modbus    

Vizualizare/Setare - Circuit       Setare AWM    

Stare unitate  * 
Active Setpoint 

R        

Valoare de referinţă activă  * R    Cerinţe privind designul    

Temp. apei de ieşire de la evaporator  * R     Limite alarme    

Temp. apei de intrare la evaporator  * R         

Capacitatea unităţii  * R         

Curentul unităţii R     Meniu Parolă    

Valoare limită de încărcare graduală R       

Valoare limită de reţea R         

Valoare limită de cerere R     Vizualizare/Setare Circuit    

Mod unitate  * R       

Sursă de control  * R/W         

Val. de referinţă limită a curentului R/W     Stare/Setări    

        Compresor    

Timp până la repornire           

Întreţinere programată           

Alarme       Timp până la repornire   

        Compresor 1 Perioadă de lucru rămasă *  
* 

R 

Despre acest agregat de răcire       Compresor 2 Perioadă de lucru rămasă *  
* 

R 

        Compresor 3 Perioadă de lucru rămasă *   R 

       Compresor 4 Perioadă de lucru rămasă *   R 

          

      

     Alarme    

     Activare alarme    

     Înregistrare alarme    

       

         

     Întreţinere programată  

     Următoarea întreţinere Lună/An  * R/W 

     Referinţe asistenţă service  *  R 

       

         

     Despre acest agregat de răcire  

     Număr model  * R 

     Număr G. O. * R 

     Număr de serie al unităţii  * R 

     Nr. model al/ale  disp. de pornire  * R 

     Nr. de serie al/ale disp. de pornire  * R 

    Versiune soft  * R 

    Versiune aplicaţie  * R 

    Ghid de utilizare  * R 

   Ghid HMI  * R 

Notă: Parametrii marcaţi cu “*” sunt disponibili fără a introduce o parolă.  
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Figura 12, Navigarea, Partea A 

Vizualizare/Setare - Unitate    Stare/Setări (viz./set. unitate)   

Stare/Setări     Starea unitate R 

Reglare     Activare agregat R 

Temperaturi     Sursă de control R 

Data/Ora/Orare     Următ. circuit pornit R 

Conservarea energiei     Val. ref. activ. agregat-reţea R 

Setare LON    Val. ref. mod agregat-reţea R 

Setare BACnet IP     Val. ref. mod răcire - reţea R 

Setare BACnet MSTP     Val. ref. limită capacit. - reţea R 

Setare Modbus     Temporiz. rămasă treapta următ R 

Setare AWM     Temporiz. rămasă treapta ant. R 

     Ştergere temporiz. trepte R/W 

Cerinţe privind designul     Val. ref. mod îngheţare - reţea R 

Limite alarme     Per. de lucru rămasă - Îngheţare R 

     Ore de lucru pompa 1 a evap. R 

     Ore de lucru pompa 2 a evap. R 

Meniu Parolă     Activare service de la distanţă R/W 

     

Vizualizare/Setare Circuit     Reglare (viz./setare unitate)   

   Moduri disponibile R 

Stare/Setări     DT Pornire R 

Compresor     DT Oprire R 

   DT Treapta următ. R 

   DT Treapta anterioară R 

Timp până la repornire    Rata max. de coborâre R 

Compresor 1 Per. de lucru R  Temporiz. treapta următ R 

Compresor 2 Per. de lucru R  Stare agreg în absenţa energiei R 

Compresor 3 Per. de lucru R  Temporiz. ciclu Îngheţare R 

Compresor 4 Per. de lucru R    

   Temperaturi (viz./set. unitate)   

   Temp apei de ieşire de la  evap   R 

Alarme     Temp apei de intrare la  evap   R 

Activare alarme     Delta T la evap. R 

Înregistrare alarme     Val. de ref. activă R 

   Temp. exterioară a aerului R 

Întreţinere programată   V. ref. 1 t. apei de ieşire - Răcire R/W 
Următoarea întreţinere 
Lună/An  * 

R/W  V. ref. 2 t. apei de ieşire- Răcire R/W 

Referinţe asistenţă service   R  V. ref. t. apei de ieşire -Îngheţ R/W 

     

Despre acest agregat de 
răcire 

  Dată/oră/Orare (viz./set. unit.)  

Număr model   R  Ora efectivă R/W 

Număr G. O.  R  Dată efectivă R/W 

Număr de serie al unităţii  R  Fus orar R/W 
Nr. model al/ale  disp. de 
pornire  * 

R  Activare DLS  R/W 
Nr. de serie al/ale disp. de 
pornire  * 

R  Luna pornire DLS  R/W 

Versiune soft   R  Săpt. Pornire DLS  R/W 

Versiune aplicaţie R  Lună  oprire DLS  R/W 

Ghid de utilizare  R  Săpt. oprire DLS R/W 

Ghid HMI  R  Activare mod silenţios R/W 

Ghid OBH R  Oră pornire mod silenţios R/W 

   Minut pornire mod silenţios R/W 

   Oră oprire mod silenţios R/W 

   Minut oprire mod silenţios R/W 

   Offset mod silenţios R/W 

Notă: Parametrii marcaţi cu “*” sunt disponibili fără a introduce o parolă.  
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Figura 13, Navigare, Partea B 
Vizualizare/Setare - Unitate    Conserv. energiei (viz./set. unit.)  

Stare/Setări     Capacitate unităţii R 

Reglare     Curentul unităţii R 

Temperaturi     Activare limită de cerere R/W 

Data/Ora/Orare     Valoare limită de cerere R 

Conservarea energiei     Curent la 20mA R 

Setare LON    Val. de ref. limită de curent R 

Setare BACnet IP     Resetare val. de referinţă R/W 

Setare BACnet MSTP     Valoare resetată maximă R/W 

Setare Modbus     Val. resetată la pornire DT R/W 

Setare AWM     Val. resetată max. a temp. ext. aer R/W 

     V. reset. la pornire. a temp. ext. 
aer 

R/W 

Cerinţe privind designul     Activare încărcare uşoară R/W 

Limite alarme     Creştere încărcare uşoară R/W 

     Capacitate de pornire R/W 

       

Meniu Parolă     Setare LON (viz./set. unitate)   

   Id. Neuron R 

Vizualizare/Setare Circuit     Timp max. de transmisie R/W 

   Timp. min. de transmisie R/W 

Stare/Setări     Semnal recepţie R/W 

Compresor     LON BSP R 

   Versiune  aplicaţie LON  R 

     

Timp până la repornire    Setare ACnet IP (viz./set. unit.)   

Compresor 1 Per. de lucru R  Aplicare modificări R/W 

Compresor 2 Per. de lucru R  Denumire R/W 

Compresor 3 Per. de lucru R  Dev Instance R/W 

Compresor 4 Per. de lucru R  Port UDP  R/W 

   DHCP R/W 

   Adresă efectivă R 

Alarme     Mască efectivă R 

Activare alarme     Poartă efectivă R 

Înregistrare alarme     Adresă IP dată R/W 

   Mască dată R/W 

Întreţinere programată   Poartă dată R/W 

Următoarea întreţinere 
Lună/An  * 

R/W  Suport unitate R/W 

Referinţe asistenţă service   R  NC Dev 1 R/W 

   NC Dev 2 R/W 

Despre acest agregat de 
răcire 

  NC Dev 3 R/W 

Număr model   R  BACnet BSP R 

Număr G. O.  R    

Număr de serie al unităţii  R  Setare MSTP (viz./set. unitate) BACnet 
MSTP 
Setup 
(view/set 
unit) 

Nr. model al/ale  disp. de 
pornire  * 

R  Aplicare modificări R/W 
Nr. de serie al/ale disp. de 
pornire  * 

R  Denumire R/W 

Versiune soft   R  Dev Instance R/W 

Versiune aplicaţie R  Adresă MSTP  R/W 

Ghid de utilizare  R  Rata baud R/W 

Ghid HMI  R  Max Master R/W 

Ghid OBH R  Max Info Frm R/W 

    Suport unitate R/W 

   Termorezistor R/W 

   NC Dev 1 R/W 

   NC Dev 2 R/W 

   NC Dev 3 R/W 

   BACnet BSP R 

     

   Setare Modbus (view/set unit)   

   Aplicare modificări R/W 

   Adresă R/W 

   Paritate R/W 

   Doi biţi de stop R/W 

   Rata baud R/W 

   Rezistenţă de încărcare R/W 

   Întârziere răspuns R/W 

   Întrerupere transmisie prin LED R/W 
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Figura 14, Navigare, Partea C 

Vizualizare/Setare - Unitate    Setare AWM (viz/set. unitate)   

Stare/Setări     Aplicare modificări R/W 

Reglare     DHCP R/W 

Temperaturi     Adresă IP efectivă R 

Data/Ora/Orare     Mască efectivă R 

Conservarea energiei     Poartă efectivă R 

Setare LON    Adresă IP dată R/W 

Setare BACnet IP     Mască dată R/W 

Setare BACnet MSTP     Poartă dată R/W 

Setare Modbus     AWM BSP R 

Setare AWM       

     Cerinţe impuse(viz./set. unit.)   

Cerinţe privind designul     Temp. apei de intrare la evap.  R 

Limite alarme     Temp. apei de ieşire de la evap. 
Design  

R 

       

     Limite alarme (viz./set. unit.)   

Meniu Parolă     V. ref. pres. joasă de menţinere R 

   V. ref. pres. joasă de 
descărcare 

R 

Vizualizare/Setare Circuit       

   Meniu Parolă (viz./set. unit.)   

Stare/Setări     Dezactivare parolă R/W 

Compresor       

   Stare/Setări (viz./set. circuit)   

   Stare Circuit 1   

Timp până la repornire    Starea circuitului  R 

Compresor 1 Per. de lucru R  Modul circuitului R/W 

Compresor 2 Per. de lucru R  Capacitatea circuitului R 

Compresor 3 Per. de lucru R      

Compresor 4 Per. de lucru R  Stare circuit 2    

   Stare circuit 3    

   Stare circuit 4    

Alarme       

Activare alarme     Compresor (viz./set. circuit)   

Înregistrare alarme     Compresor 1 circuit 1    

       

Întreţinere programată   Ore de funcţionare R 
Următoarea întreţinere 
Lună/An  * 

R/W  Număr porniri R 

Referinţe asistenţă service   R    

   Activare alarme (Alarme)   

Despre acest agregat de 
răcire 

  Alarmă activă 1 R 

Număr model   R   R 

Număr G. O.  R  Alarmă activă R 

Număr de serie al unităţii  R  Confirmare toate alarmele R/W 

Nr. model al/ale  disp. de 
pornire  * 

R    

Nr. de serie al/ale disp. de 
pornire  * 

R  Înregistrare alarme (Alarme)   

Versiune soft   R  Intrare alarmă 1 R 

Versiune aplicaţie R  … R 

Ghid de utilizare  R  Intrare alarmă 50 R 

Ghid HMI  R    

Ghid OBH R    

Notă: Parametrii marcaţi cu “*” sunt disponibili fără a introduce o parolă.  
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Interfaţa opţională de comandă la distanţă 

Interfaţa opţională de comandă la distanţă reprezintă un panou de comandă la distanţă care imită 

funcţionare controlerului amplasat pe unitate. La această interfaţă pot fi conectate  şi selectate pe 

ecran până la opt unităţi AWS. Oferă Interfaţă Om-Maşină în interiorul unei încăperi, în interiorul 

biroului inginerului, de exemplu, fără ca aceasta să  iasă până la unitate.   

Interfaţă poate fi comandată o dată cu unitatea şi livrată separat de unitate, ca o opţiune, pentru a 

putea fi instalată pe câmp. Poate fi de asemenea comandă oricând după livrarea agregatului de răcire 

şi montată şi conectată la locul dorit conform instrucţiunilor de la pagina următoare. Panoul de 

comandă la distanţă este alimentat de la unitate şi nu este necesară o alimentare suplimentară.  

Toate modificările aduse valorilor de referinţă şi a vizualizărilor disponibile la unitatea controlerului 

se regăsesc şi pe panoul de comandă la distanţă. Navigarea se realizează în acelaşi mod ca şi în cazul 

controlerului, conform instrucţiunilor din acest manual.  

Ecranul de început, afişat la pornirea panoului de comandă la distanţă, indică unităţile conectate la 

panou. Selectaţi unitatea dorită şi apăsaţi rotiţa pentru a o accesa. Panoul de comandă la distanţă va 

afişa automat unităţile conectate la acesta fără a fi necesară o intrare iniţială.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Butonul Meniu 

Butonul Alarmă 

cu lumină de 

alarmă roşie 

intermitentă 

Butonul 

Precedent 

Rotiţa de navigare 

„Apasă şi roteşte”  



 

D-EOMAC00A04-14RO   

- 69 - 

69 

 

Conectarea cablurilor în reţea tip bus 

Interfaţă pt. 

utilizare de 

la distanţă 

Interfaţă 

unitate 

Terminale 

CE+ şi CE - 

Conectarea cablurilor 

pe tencuială  

Conectarea cablurilor prin perete 
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Pornirea şi oprirea 

ANUNŢ 
Personalul responsabil de service al societăţii Daikin sau agenţia autorizată de către societatea 

Daikin pentru efectuarea service-ului trebuie să efectueze pornirea iniţială pentru a activa garanţia.   

 

! ATENŢIE 

Majoritatea releurilor şi terminalelor din centrul de control al unităţii sunt alimentate 
atunci când S1 este închis iar întrerupătorul de comandă al circuitului este în starea 

On. Prin urmare, nu închideţi S1 până când unitatea nu este pregătită de pornire 
deoarece unitatea ar putea porni din greşeală şi ar putea cauza distrugeri ale 

echipamentelor. 

Pornirea sezonieră 

1. Verificaţi de două ori dacă valva de închidere a descărcării şi valvele fluture 

opţionale de aspiraţie ale compresorului sunt deschise. 

2. Verificaţi dacă valvele cu închidere manuală ale conductei de lichid de la orificiul de 

ieşire al bobinelor subrăcitorului şi valvele de închidere a conductei de retur al 

uleiului a separatorului de ulei sunt deschise.  

3. Verificaţi la controlerul MicroTech III valoarea de referinţă a temperaturii apei răcite 

de ieşire pentru a vă asigura că este setată la temperatura dorită a apei răcite.  

4. Porniţi echipamentele auxiliare necesare instalării pornind ceasul de timp şi/sau 

întrerupătorul de comandă la distanţă On/Off şi pompa de apă răcită.  

5. Verificaţi întrerupătoarele de evacuare Q1 şi Q2 (şi Q3) pentru a vedea dacă se află 

în poziţia „Evacuare şi Oprire” (deschisă). Comutaţi întrerupătorul S1 în poziţia 

„Auto”.  

6. În meniul „Mod Comandă” al tastaturii, puneţi unitatea în modul Răcire automată.  

7. Porniţi sistemul comutând întrerupătorul de evacuare Q1 în poziţia „Auto”. 

8. Repetaţi pasul 7 pentru întrerupătorul Q2 (şi Q3).  

Închiderea temporară 
Comutaţi întrerupătoarele de evacuare Q1 şi Q2 în poziţia „Evacuare şi Oprire”. După 

ce compresoarele au terminat de evacuate, opriţi pompa de apă răcită.  

! ATENŢIE 

Nu opriţi unitatea folosind întrerupătorul "Oprire Override ", fără a comuta înainte 
întrerupătoarele Q1 şi Q2 (şi Q3) în poziţia "Stop", cu excepţia unui caz de urgenţă, 

împiedicând astfel închiderea/evacuarea corespunzătoare a unităţii. 

 

!  ATENŢIE 

Unitatea efectuează o singură dată procesul de evacuare. Atunci când 
întrerupătoarele Q1 şi Q2 se află în poziţia "Evacuare şi Oprire", unitatea va 
evacua o singură dată şi nu va mai relua procesul de evacuare până când 

întrerupătoarele Q1 şi Q2 nu sunt comutate în poziţia auto. Dacă Q1 şi Q2 se află 
în poziţia auto iar încărcarea s-a realizat corespunzător, unitatea va efectua o 

singură evacuare şi va rămâne oprită până când controlerul Microtech III 
înregistrează necesitatea de răcire şi porneşte unitatea. 

 

!  ATENŢIE 

Debitul de apă la unitate nu trebuie întrerupt înainte de terminarea evacuării de 
către compresoare, pentru a evita îngheţarea în evaporator. Întreruperea debitului 

de apă va cauza distrugeri ale echipamentelor. 
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! ATENŢIE 

În cazul în care alimentarea unităţii cu energie electrică este oprită în întregime, 
încălzitoarele compresoarelor devin nefuncţionale. O dată ce alimentarea a unităţii 
este reluată, încălzitoarele compresorului şi separatorului de ulei trebuie 
alimentate cu energie cel puţin 12 ore înainte de a încerca pornirea unităţii.  

Nerespectarea acestei instrucţiuni poate avea drept rezultat distrugerea 
compresoarelor din cauza acumulării excesive de lichid în compresor.  

Pornirea în urma opririi temporare 

1. Asiguraţi-vă că încălzitoarele compresorului şi separatorului de ulei au fost 

alimentate cu energie cel puţin 12 ore anterior pornirii unităţii.  

2. Porniţi pompa de apă răcită. 

3. Cu întrerupătorul de sistem Q0 în poziţia „on”, comutaţi întrerupătoarele de 

evacuare Q1 şi Q2 în poziţia „auto”. 

4. Supravegheaţi funcţionarea unităţii până când sistemul devine stabil.  

Oprirea prelungită (sezonieră) 
1. Comutaţi întrerupătoarele Q1 şi Q2 şi (Q3) în poziţia manuală de evacuare. 

2. După ce compresoarele au terminat evacuarea, opriţi pompa de apă răcită. 

3. Opriţi alimentarea cu energie a unităţii şi a pompei de apă răcită.  

4. Dacă au rămas fluide în evaporator, asiguraţi-vă că încălzitoarele evaporatorului 

sunt funcţionale. 

5. Comutaţi întrerupătorul de oprire în caz de urgenţă S1 în poziţia „off”.  

6. Închideţi valva de descărcare a compresorului şi valva opţională de aspiraţie a 

compresorului (dacă există) precum şi valvele de închidere a conductei de lichid. 

7. Marcaţi prin aplicarea de etichete toţi separatorii deschişi ai compresorului pentru a 

preveni pornirea înainte de deschiderea valvei de aspiraţie a compresorului şi a 

valvelor de închidere a conductei de lichid.  

8. În cazul în care nu aţi utilizat glicol în sistem, goliţi toată apa din unitatea 

evaporatorului şi din conductele de apă răcită dacă unitatea va fi oprită pe timpul 

iernii şi este posibil ca temperatura să scadă sub -20F. Evaporatorul este echipat cu 

încălzitoare care-i asigură protecţia la temperaturi de până la -20F. Conductele de 

apă răcită trebuie protejate prin mijloace de protecţie la locul de funcţionare. Nu 

lăsaţi bazinele sau conductele deschise pe perioada opririi unităţii.  

9. Nu alimentaţi cu energie încălzitoarele evaporatorului în cazul în care fluidele au 

fost golite din sistem deoarece se pot arde încălzitoarele.  

Pornirea în urma opririi prelungite (sezoniere) 

1. După efectuarea procedurilor de blocare/interdicţie a deblocării tuturor separatorilor 

electrici, verificaţi toate conexiunile electrice prin înfiletare sau cu găuri filetate 

pentru a fi siguri că sunt strânse suficient pentru un contact electric corespunzător.  

! PERICOL 

BLOCAŢI ŞI INTERZICEŢI DEBLOCAREA TUTUROR SURSELOR DE ENERGIE 
ELECTRICĂ ÎN TIMPUL VERIFICĂRII CONEXIUNILOR ELECTRICE. ŞOCURILE 
ELECTRICE CAUZEAZĂ GRAVE RĂNI ALE PERSOANELOR SAU CHIAR 
MOARTEA.  

 

2. Verificaţi tensiunea sursei de energie a unităţii şi asiguraţi-vă că se situează în 

intervalul de toleranţă 10% admis. Dezechilibrul de tensiune între faze trebuie să 

fie de 3%. 

3. Asiguraţi-vă că toate echipamentele auxiliare de comandă se află în funcţiune şi că 

există o încărcătură de răcire disponibilă pentru pornirea unităţii.  
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4. Verificaţi dacă toate conexiunile cu flanşe ale compresorului sunt strânse suficient 

pentru a evita pierderi de agent frigorific. Înlocuiţi întotdeauna capacele de etanşare 

ale valvelor.  

5. Asiguraţi-vă că întrerupătorul de sistem Q0 se află în poziţia „Oprit” iar 

întrerupătoarele de evacuare Q1 şi Q2 sunt setate pe „Evacuează şi Opreşte” iar apoi 

comutaţi separatorii de întrerupere a sursei principale de energie şi ai sursei de 

comandă în poziţia „On”. Aceasta va alimenta cu energie încălzitoarele carter. 

Aşteptaţi cel puţin 12 ore înainte de a porni unitatea. Comutaţi întrerupătorii de 

circuite ale compresoarelor în poziţia „Off” până când unitatea este pregătită de 

pornire.  

6. Deschideţi valva fluture opţională de aspiraţie a compresorului precum şi valvele de 

închidere a conductei de lichid şi valvele de degajare ale compresorului.  

7. Ventilaţi aerul din partea cu apă a evaporatorului precum şi din sistemul de 

conducte. Deschideţi toate valvele pentru circularea debitului de apă şi porniţi 

pompa de apă răcită. Verificaţi conductele pentru a vedea dacă nu există scurgeri şi 

verificaţi încă o dată dacă nu există aer în sistem.  Verificaţi rata corectă a debitului 

măsurând scăderea presiunii de-a lungul evaporatorului şi observând graficele de 

scădere a presiunii din manualul de instalare, IMM AGSC-2.  

8. Următorul tabel furnizează concentraţiile de glicol necesare pentru protecţia anti-

îngheţ. 

Tabelul 2, Protecţie anti-îngheţ 

Temperatura 

F (C) 

Concentraţia de glicol în procente de volum necesară 

Pentru protecţie anti-îngheţ Pentru protecţie anti-explozie 

Etilen glicol Propilen glicol Etilen glicol Propilen glicol 

20 (6.7) 16 18 11 12 

10 (-12.2) 25 29 17 20 

0 (-17.8) 33 36 22 24 

-10 (-23.3) 39 42 26 28 

-20 (-28.9) 44 46 30 30 

-30 (-34.4) 48 50 30 33 

-40 (-40.0) 52 54 30 35 

-50 (-45.6) 56 57 30 35 

-60 (-51.1) 60 60 30 35 

Note:  
1. Aceste cifre reprezintă doar nişte exemple şi nu corespund fiecărei situaţii. În general, pentru o marjă mai 

mare de protecţie, selectaţi o temperatură cu cel puţin 10F mai mică decât cea mai joasă temperatură 
ambientală aşteptată. Nivelele de stabilizare pot fi reglate pentru soluţii cu mai puţin de 25% glicol.  

2. Nu se recomandă o concentraţie de glicol mai mică de 25% deoarece există posibilitatea dezvoltării 
bacteriilor şi a scăderii eficienţei transferului de căldură.  
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Diagrama conexiunilor electrice pe teren 

Diagrama conexiunilor electrice pe teren face parte din Manualul de instalare, funcţionare şi 

întreţinere al agregatului de răcire cu compresor cu şurub, răcit cu aer. Consultaţi documentul 

respectiv pentru a obţine o explicaţie completă a conexiunilor pe teren ale acestor agregate de 

răcire.  
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Diagnosticul sistemului principal de control 

Controlerul MicroTech III, modulele de extensie şi modulele de comunicaţie sunt 

echipate cu un sistem LED cu două stări (BSP şi BUS) pentru a indica starea de 

funcţionare a dispozitivelor. Descrierea sistemului LED cu cele două stări este 

prezentată mai jos.  

 

Controler cu sistem LED 

Sistem LED în 

starea BSP 

Sistem LED 

în starea 

BUS 

Mod 

Verde continuu OFF Aplicaţie în funcţiune 

Galben continuu OFF Aplicaţie încărcată dar nu în funcţiune (*) 

Roşu continuu OFF Eroare hardware (*) 

Galben intermitent OFF Aplicaţia nu este încărcată (*) 

Roşu intermitent OFF Eroare BSP (*) 

Roşu/verde 

intermitent 

OFF Actualizare aplicaţie/BSP  

(*) Contactaţi departamentul de service. 

 

Modul de extensie cu sistem LED 

Sistem LED în 

starea BSP 

Sistem LED 

în starea 

BUS 

Mod 

Verde continuu  BSP în funcţiune 

Roşu continuu  Eroare hardware (*) 

Roşu intermitent  Eroare BSP (*) 

 Verde 

continuu 

Comunicaţie în funcţiune, I/O în funcţiune 

 Galben 

continuu 

Comunicaţie în funcţiune, parametru lipsă (*) 

 Roşu 

continuu 

Comunicaţie oprită (*) 

(*) Contactaţi departamentul de service. 

 

Modul de comunicaţie cu sistem LED 

Sistem LED în 

starea BSP 

Mod 

Verde continuu BPS în funcţiune, comunicare cu controlerul 

Galben continuu BSP în funcţiune, nu există comunicare cu controlerul (*) 

Roşu continuu Eroare hardware (*) 

Roşu intermitent Eroare BSP (*) 

Roşu/verde 

intermitent 

Actualizare aplicaţie/BSP 

(*)Contactaţi departamentul de service. 

Starea sistemului LED în starea BUS variază în funcţie de modul. 
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Modul LON: 

Sistem LED în 

starea BUS 

Mod 

Verde continuu Pregătit pentru comunicaţie. (Toţi parametrii încărcaţi, Neuron 

configurat). Nu indică o Comunicaţie cu alte dispozitive. 

Galben continuu Pornire 

Roşu continuu Nu există comunicaţie cu Neuron (eroare internă, se poate 

remedia prin descărcarea unei noi aplicaţii LON) 

Galben intermitent Nu este posibilă comunicaţie cu Neuron. Neuron trebuie 

configurat şi trimis online prin unealta LON. 

 

 

Bacnet MSTP: 

Sistem LED în 

starea BUS 

Mod 

Verde continuu Pregătit pentru comunicaţie.  Serverul BACnet Server 

porneşte. Nu indică o comunicaţie activă. 

Galben continuu Pornire 

Roşu continuu Serverul BACnet oprit. Se iniţiază o repornire după 3 secunde.  

 

Bacnet IP: 

Sistem LED în 

starea BUS 

Mod 

Verde continuu Pregătit pentru comunicaţie.  Serverul BACnet Server 

porneşte. Nu indică o comunicare activă. 

Galben continuu Pornire 

Roşu continuu Serverul BACnet oprit. Se iniţiază o repornire după 3 secunde.  

 

Modbus 

Sistem LED în 

starea BUS 

Mod 

Verde continuu Toate comunicaţiile în funcţiune.  

Galben continuu Pornire sau un canal configurat nu comunică cu Master-ul. 

Roşu continuu Toate comunicaţiile configurate oprite. Nu există comunicare 

cu Master-ul. Timpul de aşteptare poate fi configurat. În cazul 

în care timpul de aşteptare este zero, timpul de aşteptare este 

dezactivat.  
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Întreţinerea controlerului 

Controlerul necesită întreţinerea bateriei instalate. La fiecare doi ani este necesară 

înlocuirea bateriei. Modelul de baterie este: BR2032 şi este produs de diverşi furnizori.  

Pentru a înlocui bateria, îndepărtaţi capacul de plastic al afişajului controlerului utilizând 

o şurubelniţă după cum arată imaginea de mai jos: 

 

 

Asiguraţi-vă că nu distrugeţi capacul din plastic. Noua baterie trebuie aşezată în suportul 

de baterie corespunzător evidenţiat în imaginea de mai jos, respectând polaritatea 

indicată pe suport. 
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Control freecooling (dacă este disponibil) 

Chillerele cu răcire cu aer pentru şuruburi pot fi echipate cu opţiunea Freecooling pentru 

a reduce cantitatea de agent de răcire când temperatura înconjurătoare este mică. 

Arhitectura de control în acest caz necesită un modul de extensie suplimentar indicat cu 

eticheta HR şi adresa 21. Harta I/O pentru acest modul este: 

 

Canal Tip Funcţie Gamă 

X3 NTC Senzor antigel bobine Freecooling 

(utilizare viitoare) 

 

X5 V Feedback poziţie supapă Freecooling 0-10V 

X7 DI Întrerupător activare Freecooling  

X8 AO Supapă cu trei căi Freecooling 0-10V 

DO3 DO Supape fluture Freecooling  

DO4 DO Pompă Freecooling (numai fără glicol)  

 
Vor fi disponibile două tipuri posibile de logică în funcţie de selectarea unităţii: 

 Prioritate de Freecooling 

 Prioritate de condensare 

Urmează o scurtă descriere a celor două tipuri. 

 

Prioritate de Freecooling 

Această opţiune necesită instalarea de echipament suplimentar pentru a controla 

condensul în timpul funcţionării răcirii libere, mai precis instalarea unei valve 

presostatice pentru a controla nivelul de agent de răcire din spiralele condensatorului. În 

timpul operaţiunii de răcire liberă, ventilatoarele sunt menţinute în funcţiune la viteză 

maximă oricând temperatura înconjurătoare este destul de rece. Pentru a permite 

funcţionarea corectă a compresorului şi pentru a menţine condensul la un nivel suficient 

cu aerul rece, zona spiralelor condensatorului este redusă, inundând o parte a spiralelor, 

acest lucru permite o presiune de condensare destul de mare pentru a evita alarmele.  

 

Prioritate de condensare 

În acest caz, dacă este nevoie de răcire cu agent de răcire, se declanşează ventilatorul la 

temperatura de condens pentru controlul circuitului. Pentru a spori efectul de răcire 

liberă, se reduce limita superioară de condens, în timpul răcirii cu agent de răcire, pentru 

a maximiza efectul de aer rece. Sistemul de control va garanta raportul de presiune 

minimă necesar pentru funcţionarea corectă a chiller-ului. 

 

Configurarea funcţiei de Freecooling 

Funcţia de Freecooling trebuie activată prin intermediul controlerului. Pe pagina: 

View/Set Unit  Configuration the setpoint:  

Freecool Inst: Yes/No 

foloseşte la activarea punctelor şi funcţiilor suplimentare de configurare a răcirii libere, 

apoi controlerul va trebui restartat. 

 

Operaţiuni de Freecooling 

Când sunt îndeplinite toate condiţiile pentru activarea întrerupătorului supapei 

Freecooling, sunt pornite bobinele de răcire liberă, răcite cu aer şi pompa principală. 

Sistemul logic va aştepta prezenţa fluxului înainte de a porni ventilatoarele, prin urmare 

în cazul fluxului scăzut, răcirea liberă nu va începe şi se va genera alarma de flux fără un 
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impact potenţial asupra siguranţei unităţii (îngheţ datorat fluxului scăzut şi aerului rece 

care trece forţat prin spirale). 

Supapa necesită 2.5 minute pentru a ajunge de la complet închisă la complet deschisă 

astfel încât ventilatoarele vor porni numai după ce a trecut această perioadă. 

Când încep operaţiunile de răcire liberă, vor porni ventilatoarele. Numărul de 

ventilatoare şi viteza ventilatoarelor vor depinde de temperatura apei şi de acţiunea 

combinată a răcirii cu agent de răcire.  

Când compresorul funcţionează şi sunt îndeplinite condiţiile de răcire liberă, 

ventilatoarele vor funcţiona la viteza maximă posibilă. Această viteză va depinde de 

tipul de răcire liberă, prioritate de Freecooling sau Condensare, în primul caz toate 

ventilatoarele vor fi pornite şi VFD la "FC Max VFD sp”; în al doilea caz, limita 

superioară de condensare va fi calculată pentru a asigura raportul minim de presiune. 

 



 

D-EOMAC00A04-14RO   

- 79 - 

79 

 

Anexă 

Definiţii 

Valoarea de referinţă activă 
Valoarea de referinţă activă reprezintă setarea în efect în orice moment dat. Această 

variaţie se produce asupra valorilor de referinţă care pot fi modificate în timpul 

funcţionării în condiţii normale. Resetarea valorii de referinţă a temperaturii apei răcite 

de ieşire printr-una din mai multe metode, cum ar fi temperatura apei de retur, de 

exemplu.  

Limită de capacitate activă  
Valoarea de referinţă reprezintă setarea în efect în orice moment dat. Oricare din intrările 

externe poate limita capacitatea compresorului la o capacitate sub valoarea maximă.  

BSP 
BSP reprezintă sistemul operativ al controlerului MicroTech III.  

Valoarea ţintă a temperaturii de saturaţie în condensator 
Valoarea ţintă a temperaturii de saturaţie din condensator se calculează după următoarea 

formulă: 

 Valoarea ţintă brută a temp. de saturaţie în condensator = 0.833(temp. de saturaţie în 

evaporator) + 68,34 °C 

Valoarea brută reprezintă valoarea iniţială calculată. Această valoare este apoi limitată la 

un interval definit de valorile de referinţă minime şi maxime ale valorii ţintă a 

temperaturii de saturaţie în condensator. Aceste valori de referinţă pur şi simplu reduc 

valoarea la un interval de funcţionare iar acest interval poate fi limitat la o singură 

valoare dacă cele două valori de referinţă sunt setate la aceeaşi valoare.  

Banda moartă 
Banda moartă reprezintă un interval de valori care înconjoară o valoare de referinţă de 

aşa manieră încât o modificare a variabilei care se produce în intervalul de bandă moartă 

nu generează nicio activitate din partea controlerului. De exemplu, dacă valoarea de 

referinţă a unei temperaturi este de 6,7 C iar banda moartă a acesteia este de  1,1 °C, 

nu se va întâmpla nimic până când temperatura măsurată este mai mică de 5,6 C sau 

mai mare de 7,8 C. 

DIN  
Intrare digitală, urmată de obicei de un număr desemnând numărul intrării. 

Eroare 
În contextul acestui manual, „Eroare” înseamnă diferenţa dintre valoarea efectivă a unei 

variabile şi setarea ţintă sau valoarea de referinţă. 

Diferenţa de temperatură în evaporator 
Diferenţa de temperatură în evaporator se calculează pentru fiecare circuit.  Formula este 

următoarea: 

 Diferenţa de temperatură în evaporator = temperatura apei de ieşire –temperatura de 

saturaţie în evaporator 

Programator de recirculare în evaporator 
O funcţie de programare, cu o setare implicită de 30 de secunde, care împiedică orice 

citire privind apa răcită pe durata setării programării. Această amânare permite 

senzorilor de apă răcită (în special cu privire la temperaturile apei)să efectueze o citire 

mai precisă a condiţiilor sistemului de apă răcită.  
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EXV- Valvă de expansiune electronică 
Valvă de expansiune electronică utilizată pentru a regla debitul de frigorific care intră în 

evaporator şi controlată de către microprocesorul de circuit.  

Valoarea de rezistenţă a presiunii înalte de saturaţie în condensator  
Val. de menţinere a presiunii înalte de saturaţie în condensator = presiunea maximă de 

saturaţie în condensator – 2,8 °C 

Această funcţie previne compresorul să încarce atunci când presiunea se apropie cu mai 

puţin de 2,8 °C de presiunea maximă de descărcare. Scopul acestei funcţii este de a 

menţine compresorul conectat pe perioade de timp în care presiunile sunt temporar 

ridicate.  

Valoarea de descărcare a presiunii înalte de saturaţie în condensator  
Val. de menţinere a presiunii înalte de saturaţie în condensator = presiunea maximă de 

saturaţie în condensator – 1,7 °C 

Această funcţie previne compresorul să încarce atunci când presiunea se apropie cu mai 

puţin de 1,7 °C de presiunea maximă de descărcare. Scopul acestei funcţii este de a 

menţine compresorul conectat pe perioade de timp în care presiunile sunt ridicate 

temporar. 

Moment al încărcării uşoare în treapta anterioară  
Momentul încărcării în procente în care unul dintre cele două compresoare aflate în 

funcţiune se va opri, transferând toată încărcătura unităţii celuilalt compresor.  

Limită de încărcare 
Un semnal extern de la tastatură, de la sistemul BAS sau un semnal de 4-20mA care 

limitează încărcarea compresorului la un procent stabilit de încărcare maximă. Utilizată 

frecventă pentru a limita intrarea de energie a unităţii.  

Sistem de echilibrare a încărcăturii 
Sistemul de echilibrare a încărcăturii constituie o tehnică care distribuie în mod egal 

încărcătura totală a unităţii compresoarelor aflate în funcţiune de pe o unitate sau un rup 

de unităţi.  

Blocarea funcţionării la temperaturi joase ale mediului ambiant 
Împiedică unitate să funcţioneze (sau să pornească) la temperaturi ale mediului ambiant 

mai mici decât valoarea de referinţă. 

Valoarea de referinţă a presiunii scăzute de descărcare  
Valoarea setată în kPa a presiunii în evaporator la care controlerul va descărca 

compresorul până în momentul în care este atinsă o presiune presetată.  

Valoarea de referinţă a presiunii scăzute de rezistenţă  
Valoarea setată în kPa a presiunii în evaporator la care controlerul nu va mai permite 

încărcarea de către compresor.  

Eroare a valorii scăzute/ridicate de supraîncălzire 
Diferenţa dintre valoarea efectivă de supraîncălzire în evaporator şi valoarea ţintă de 

supraîncălzire.  

LWT- Temperatura apei de ieşire 
Temperatura apei de ieşire. „Apa” înseamnă orice lichid utilizat în circuitul agregatului 

de răcire.   
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Eroare a temperaturii apei de ieşire 
Eroare cu privire la controler înseamnă diferenţa dintre valoarea unei variabile şi 

valoarea de referinţă. De exemplu, dacă valoarea temperaturii apei de ieşire este de  

6,7 C iar temperatura efectivă a apei la un moment dat este de 7,8 C, eroarea 

temperaturii de ieşire a apei este de +1,1 °C.  

Variaţia temperaturii apei de ieşire 
Variaţia temperaturii apei de ieşire constituie o indicaţie a tendinţei temperaturii apei. Se 

calculează prin citirea temperaturii la fiecare câteva secunde şi scăderea valorii 

temperaturii citite din valoarea precedentă, într-un interval continuu de 1 minut.  

ms 
milisecunde 

Temperatura maximă de saturaţie în condensator 
Temperatura maximă de saturaţie în condensator admisă se calculează în baza 

învelişului funcţional al compresorului. 

OAT 
Temperatura exterioară a aerului 

Deviaţie 
Deviaţia reprezintă diferenţa dintre valoarea efectivă a unei variabile (cum ar fi 

temperatura sau presiunea) şi citirea afişată pe microprocesor ca rezultat al semnalului 

senzorului.  

Temperatura de saturaţie a agentului frigorific 
Temperatura de saturaţie a agentului frigorific se calculează pe baza citirilor senzorului 

de presiune pentru fiecare circuit. Presiunea este fixată la o curbă de 

temperatură/presiune de R-134a pentru a determina temperatura de saturaţie.  

Încărcare graduală 

Încărcarea graduală constituie o funcţie configurabilă utilizată pentru a spori capacitatea 

unităţii într-o perioadă dată de timp, întrebuinţată de obicei pentru a influenţa 

constituirea sarcinii de vârf prin încărcarea treptată a unităţii.  

SP 
Valoare de referinţă 

SSS 
Dispozitiv de pornire în stare solidă, cum este cel utilizat la compresoarele cu şurub. 

Supraîncălzire cu aspiraţie 
Supraîncălzirea cu aspiraţie se calculează pentru fiecare circuit utilizând următoarea 

formulă: 

 Supraîncălzirea cu aspiraţie = Temp. de aspiraţie – Temp. de saturaţie în evaporator 

Acumulator al treptei următoare/ treptei anterioare 
Acumulatorul poate fi considerat un fel de depozit care stochează toate cazurile indicând 

necesitatea unui ventilator suplimentar.  

Delta T în treapta următoare/ treapta anterioară 
Trecerea de la o treaptă la alta înseamnă pornirea sau oprire a unui compresor sau 

ventilator când funcţionează un altul. Pornire şi Oprire înseamnă procesul de pornire a 

primului compresor sau ventilator şi oprirea ultimului compresor sau ventilator. Delta T 

reprezintă „banda moartă” de fiecare parte a valorii de referinţă în care nu se desfăşoară 

nicio activitate.  

Temporizarea trecerii în treapta următoare 
Durata de timp de la pornirea primului compresor până la pornirea celui de-al doilea.  

Delta T la pornire 
Numărul de grade peste valoarea de referinţă a temperaturii apei de ieşire necesară 

pentru pornirea primului compresor.  
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Delta T la oprire 
Numărul de grade sub valoarea de referinţă a temperaturii apei de ieşire necesară pentru 

oprirea ultimului compresor.  

VDC 
Volţi, curent continuu, uneori denumite vdc.  
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