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1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
Το παρόν εγχειρίδιο χρήστη παρέχει πληροφορίες εγκατάστασης, ρύθμισης και επίλυσης 

προβλημάτων για τον ελεγκτή ASDU01A. 
Οποιαδήποτε περιγραφή λειτουργιών περιλαμβάνεται στο παρόν εγχειρίδιο βασίζεται στη 

βασική έκδοση λογισμικού για το χειριστήριο ASDU01A και τις αναθεωρημένες εκδόσεις του.  
Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του ψύκτη και οι επιλογές μενού ενδέχεται να 

διαφοροποιούνται από άλλες εκδόσεις του αρχικού λογισμικού. Επικοινωνήστε με την DAIKIN για 
πληροφορίες ενημέρωσης λογισμικού. 

1.1 Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση  

Προειδοποίηση 
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Πιθανόν να προκύψουν σωματικές ή υλικές βλάβες. Το παρόν 
μηχάνημα πρέπει να είναι κατάλληλα γειωμένο. Οι συνδέσεις και η συντήρηση του πίνακα 
ελέγχου πρέπει να γίνονται μόνο από προσωπικό ειδικά καταρτισμένα σχετικά με τη 
λειτουργία του εν λόγω εξοπλισμού. 
 

Προσοχή 
Εξαρτήματα που εμφανίζουν στατική ευαισθησία. Ενδεχόμενη στατική εκκένωση κατά τη 
διάρκεια εργασιών με τις ηλεκτρονικές πλακέτες κυκλωμάτων πιθανόν να προκαλέσει 
καταστροφές στα εξαρτήματα. Αποφορτίστε τυχόν ηλεκτρικό στατικό φορτίο ακουμπώντας 
απευθείας την επιφάνεια του μετάλλου που βρίσκεται μέσα στον πίνακα ελέγχου πριν κάνετε 
οποιαδήποτε εργασία. Ποτέ μην αποσυνδέετε καλώδια, μπλοκ ακροδεκτών της πλακέτας ή 
βύσματα ρεύματος, ενώ υπάρχει ρεύμα στον πίνακα χειρισμού. 

1.2 Προδιαγραφές θερμοκρασίας και υγρασίας 
Ο ελεγκτής είναι σχεδιασμένος για λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ –40°C 

και +65°C, με μέγιστη σχετική υγρασία 95% (μη συμπυκνούμενη). 
 
Για τα όρια λειτουργίας ανατρέξτε στην αναφ. 1. 

1.3 Σχετική βιβλιογραφία 
Ηλεκτρονικός ελεγκτής με δυνατότητα προγραμματισμού Carel - pCO2 – Εγχειρίδιο χρήστη 
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2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Ο πίνακας ελέγχου περιλαμβάνει έναν ελεγκτή που βασίζεται σε μικροεπεξεργαστή και 

παρέχει όλες τις λειτουργίες ενδείξεων και ελέγχου που απαιτούνται για την ασφαλή και 
αποτελεσματική λειτουργία του ψύκτη. Ο χειριστής έχει τη δυνατότητα να ελέγχει όλες τις 
συνθήκες λειτουργίας χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη οθόνη 4 γραμμών, 20 χαρακτήρων και 
το πληκτρολόγιο 6 πλήκτρων ή χρησιμοποιώντας μια πρόσθετη (προαιρετική) οθόνη 
απομακρυσμένου ελέγχου με ημιγραφικό περιβάλλον ή έναν συμβατό υπολογιστή IBM με 
εγκατεστημένο λογισμικό ελέγχου συμβατό με προϊόντα Daikin.  

 
Εάν προκύψει κάποιο σφάλμα, ο ελεγκτής απενεργοποιεί το σύστημα και ενεργοποιεί μια 

ένδειξη ειδοποίησης. Τη στιγμή ενεργοποίησης της ειδοποίησης, σημαντικές πληροφορίες για την 
κατάσταση λειτουργίας του ελεγκτή αποθηκεύονται στη μνήμη του για να παρέχουν βοήθεια κατά 
την διαδικασία επίλυσης προβλημάτων ή ανάλυσης σφάλματος. 

 
Το σύστημα προστατεύεται από κωδικούς πρόσβασης, οι οποίοι επιτρέπουν την πρόσβαση 

μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Πριν την όποια αλλαγή διαμόρφωσης, ο χειριστής πρέπει να 
καταχωρήσει στον πίνακα ελέγχου έναν κωδικό πρόσβασης. 
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3 ΚΥΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

• Διαχείριση των αερόψυκτων ψυκτών και αντλιών θερμότητας εξοπλισμένων με 
κοχλιοφόρους συμπιεστές συνεχούς ελέγχου απόδοσης. 

• Έλεγχος της θερμοκρασίας εξόδου του εξατμιστή εντός κλίμακας απόκλισης ± 0,1°C (σε 
συνθήκες σταθερού φορτίου). 

• Διαχείριση απότομης πτώσης φορτίου έως 50% με μέγιστη μεταβολή ελεγχόμενης 
θερμοκρασίας 3°C. 

• Προβείτε σε προσεκτική ανάγνωση όλων των βασικών παραμέτρων λειτουργίας της μονάδας 
(θερμοκρασίες, πιέσεις κλπ.). 

• Έλεγχος ανεμιστήρων (για έλεγχο συμπύκνωσης σε μονάδες ψύκτη και για έλεγχο εξάτμισης 
σε μονάδες αντλίας θερμότητας) με step logic (διαμόρφωση Fantroll), ελεγκτές ταχύτητας 
μονού ή διπλού ανεμιστήρα (διαμόρφωση VSD και διπλό VSD) και συνδυασμένο βηματικό 
έλεγχο και έλεγχο ταχύτητας (διαμόρφωση Speedtroll). 

• Έλεγχος συμπύκνωσης (ή εξάτμισης) για αποτελεσματική λειτουργία. Ο έλεγχος αυτός 
βασίζεται είτε στη θερμοκρασία κορεσμού της συμπύκνωσης (εξάτμισης) είτε στην αναλογία 
πίεσης του συμπιεστή. 

• Διπλό σημείο ρύθμισης –με τοπικό ή απομακρυσμένο διακόπτη- για θερμοκρασία νερού 
εξόδου. 

• Παράκαμψη σημείου ρύθμισης με χρήση ενός εξωτερικού σήματος (4-20 mA) -είτε 
θερμοκρασία επιστροφής εξατμιστή είτε εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος-. 

• Μέγιστη ρυθμιζόμενη τιμή εκκένωσης για περιορισμό υποτίναξης κατά τη μείωση φορτίου 
του συστήματος. 

• Λειτουργία Εκκίνησης ζεστού νερού που επιτρέπει την ενεργοποίηση της μονάδας ακόμα και 
υπό συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας του νερού που ψύχεται μέσω του εξατμιστή. 

• Λειτουργία SoftLoad που μειώνει την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και το κόστος 
αυξημένης ζήτησης κατά την εκκένωση του συστήματος. 

• Λειτουργία περιορισμού κατανάλωσης ισχύος που επιτρέπει την μειωμένη κατανάλωση 
ρεύματος από τη μονάδα, βάσει της τρέχουσας κατανάλωσης (περιορισμός ρεύματος) ή των 
απαιτήσεων απόδοσης (απαιτούμενο όριο). 

• Λειτουργία μειωμένου θόρυβου ανεμιστήρα που περιορίζει τον θόρυβο της μονάδας, 
μειώνοντας την ταχύτητα των ανεμιστήρων σύμφωνα με τον χρονικό προγραμματισμό. 

• Διαχείριση των δύο αντλιών νερού εξατμιστή. 
• Πληκτρολόγιο για φιλικό περιβάλλον χρήστη. Ο χειριστής μπορεί να προβάλλει τις συνθήκες 

λειτουργίας του ψύκτη στην φωτεινή οθόνη 4 γραμμών, 20 στηλών. 
• Τρία επίπεδα προστασίας κατά μη πιστοποιημένης πρόσβασης. 
• Σύστημα διάγνωσης, το οποίο αποθηκεύει τις τελευταίες 10 ειδοποιήσεις με την ημερομηνία, 

την ώρα και τις συνθήκες λειτουργίας τη στιγμή της ενεργοποίησης της ειδοποίησης. 
• Εβδομαδιαίο και ετήσιο χρονοδιάγραμμα ενεργοποίησης - απενεργοποίησης 
• Εύκολη εγκατάσταση σε κτιριακά συστήματα αυτοματισμού μέσω ξεχωριστής, ψηφιακής 

σύνδεσης για εκκίνηση/τερματισμό της μονάδας και σήματα 4-20 mA για το σημείο 
ρύθμισης θερμοκρασίας ψυχρού νερού και τον περιορισμό κατανάλωσης 

• Δυνατότητες επικοινωνίας για απομακρυσμένο έλεγχο, τροποποίηση σημείου ρύθμισης, 
καταγραφή τάσης, εντοπισμός ειδοποίησης και συμβάντος μέσω ενός συμβατού Η/Υ IBM. 

• Δυνατότητα επικοινωνίας BAS μέσω ενός επιλεγόμενου πρωτοκόλλου (Επιλεξιμότητα 
πρωτοκόλλου) ή Πύλης Επικοινωνίας. 

• Δυνατότητες απομακρυσμένης επικοινωνίας μέσω αναλογικού ή GSM μόντεμ. 
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4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
***Πιθανή διαμόρφωση με αρθρωτή αρχιτεκτονική που βασίζεται στη χρήση του ελέγχου. 
 
Ειδικότερα, χρησιμοποιείται ένας βασικός ελεγκτής (σύνθετη έκδοση, ενσωματωμένη οθόνη 

ή, προαιρετικά, πρόσθετη οθόνη με ημιγραφικό περιβάλλον) για τον έλεγχο των βασικών 
λειτουργιών της μονάδας και για τη διαχείριση των δύο πρώτων συμπιεστών. Ένας δεύτερος 
ελεγκτής (σύνθετη έκδοση) χρησιμοποιείται για την διαχείριση του τρίτου και του τέταρτου 
συμπιεστή, εάν υπάρχουν. 

 
Για κάθε συμπιεστή μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως και τέσσερις πλακέτες επέκτασης 

pCOe για προσθήκη προαιρετικών λειτουργιών στον ελεγκτή. 
Οι οδηγοί για την ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης είναι προαιρετικοί. 
Η αρχιτεκτονική στο σύνολό της απεικονίζεται στο σχήμα 1. 
 

pCO2 controller #1

pCO2 controller #2

EEXV Driver
 #1

EEXV Driver
#2

EEXV Driver
#3

EEXV Driver
 #4

Additional
Display

pLAN

pCOe
Expansion #1

pCOe
Expansion #2

pCOe
Expansion #3

pCOe
Expansion #4

J23 port

pCOe
Expansion #4

J23 port

Supervisory 
Systems

pLAN

pLAN

pLAN

OPTIONAL

OPTIONAL

OPTIONAL

OPTIONAL

pCOe
Expansion #2

pCOe
Expansion #1

 
Σχήμα 1 - Αρχιτεκτονική ελεγκτή 

J23 port Θύρα J23  
OPTIONAL ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ 
pCO2 controller #1 Ελεγκτής αρ. 1 pCO2  
pCOe Expansion #1 Επέκταση αρ. 1 pCOe  
Supervisory systems Εποπτικά συστήματα 
EEXV Driver #1 Οδηγός αρ. 1 EEXV 
Additional display Πρόσθετη οθόνη 

 
Ελεγκτές ASDU01A, οι οδηγοί ηλεκτρονικών βαλβίδων εκτόνωσης και η πρόσθετη οθόνη 

συνδέονται μέσω του δικτύου pLAN των ελέγχων ASDU01A, ενώ οι πίνακες επέκτασης pCOe 
συνδέονται σε ελεγκτές ASDU01A μέσω δικτύου επέκτασης RS485. 
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Πίνακας 1 - Διαμόρφωση υλικού 
Μονάδα Τύπος Λειτουργία Υποχρεωτικό 

Ελεγκτής αρ. 1 Μεγάλη 
Ενσωματωμένη οθόνη (*) 

Έλεγχος μονάδας 
Έλεγχος συμπιεστών αρ. 1 & αρ. 2 Ν 

Ελεγκτής αρ. 2 Μεγάλος 
Έλεγχος συμπιεστών αρ. 3 & αρ. 4 Μόνο σε 

μονάδες με 3 ή 4 
συμπιεστές 

pCOe αρ. 1 - Πρόσθετο υλικό για συμπιεστές αρ. 1 & 2 
ή για συμπιεστές αρ. 3 & αρ. 4 (**) N 

pCOe αρ. 2 - Έλεγχος Ανάκτησης θερμότητας ή 
Αντλίας θερμότητας (***) N 

pCOe αρ. 3 - Έλεγχος αντλίας νερού N 

pCOe αρ. 4 - Πρόσθετο υλικό για συμπιεστές αρ. 1 & 2 
ή για συμπιεστές αρ. 3 & αρ. 4 (**)  N 

Οδηγός αρ. 1 EEXV EVD200 Έλεγχος ηλεκτρονικής βαλβίδας 
εκτόνωσης για συμπιεστή αρ. 1  N 

Οδηγός αρ. 2 EEXV EVD200 Έλεγχος ηλεκτρονικής βαλβίδας 
εκτόνωσης για συμπιεστή αρ. 2 N 

Οδηγός αρ. 3 EEXV EVD200 Έλεγχος ηλεκτρονικής βαλβίδας 
εκτόνωσης για συμπιεστή αρ. 3 N 

Οδηγός αρ. 4 EEXV EVD200 Έλεγχος ηλεκτρονικής βαλβίδας 
εκτόνωσης για συμπιεστή αρ. 4 N 

Πρόσθετη οθόνη PGD Ειδικοί χαρακτήρες ή πρόσθετη οθόνη N 
 
(*) Ενδεχόμενη αποδοχή σύγκλισης ενσωματωμένης οθόνης και πρόσθετου PGD. 
(**) Εξαρτάται από τη διεύθυνση pLAN του ελεγκτή προς τον οποίο είναι συνδεδεμένη η επέκταση. 
(***) Η σύνδεση του pCOe αρ. 2 προς τον ελεγκτή αρ. 2 προορίζεται μόνο για τον έλεγχο της αντλίας θερμότητας. 

4.1 Πίνακας ελέγχου 
Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από μία φωτιζόμενη οθόνη 4 γραμμών με 20 χαρακτήρες η 

κάθε μία και ένα πληκτρολόγιο 6 πλήκτρων, οι λειτουργίες των οποίων περιγράφονται στη 
συνέχεια. 

Η οθόνη αυτή μπορεί να αποτελεί είτε ένα ενσωματωμένο εξάρτημα του κύριου ελεγκτή 
(βασική έκδοση) ή μια ξεχωριστή προαιρετική συσκευή που βασίζεται σε τεχνολογία μεταξοτυπίας 
PGD. 

 

   
 

Σχήμα 2 - Πίνακας ελέγχου – Επιλογή PGD και ενσωματωμένη οθόνη 

Δεν απαιτείται καμία ρύθμιση για την ενσωματωμένη οθόνη, ενώ για τη συσκευή PGD 
απαιτείται διευθυνσιοδότηση μέσω πληκτρολογίου (για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο παράρτημα 
ρυθμίσεων pLAN). 
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Σχήμα 3 – Οθόνη PGD 



 

  11/88 
 

4.2 Κεντρική πλακέτα 
Η πλακέτα ελέγχου περιλαμβάνει το υλικό και το λογισμικό που απαιτούνται για την 

εμφάνιση των ενδείξεων και τον έλεγχο της μονάδας. 
 

 
ON 

OFF

R  G  V

 
Διευθυνσιοδότηση μικροδιακοπτών 

 

1. Παροχή ρεύματος G (+), G0 (-)  

2. LED κατάστασης 

3. Ασφάλεια 250Vac 

4. Αναλογικές είσοδοι universal (NTC, 0/1V, 0/10V, 
0/20mA, 4/20mA) 

5. Αναλογικές είσοδοι passive (NTC, PT1000, On-
off)  

6. Αναλογικές έξοδοι 0/10V 

7.  Ψηφιακές είσοδοι 24Vac/Vdc 

8.  Ψηφιακές είσοδοι 230Vac ή 24Vac/Vdc 

9.  Συνοπτική σύνδεση ακροδεκτών 

10.  Βασικός συνδετήρας ακροδεκτών (και λήψη 
προγράμματος) 

11.  Ψηφιακές έξοδοι (ηλεκτρονόμοι) 

12.  Σύνδεση πλακέτας επέκτασης 

13.  Σύνδεση pLAN και μικροδιακόπτες 
Σειριακή σύνδεση κάρτας 

14.  Σύνδεση κάρτας εκτυπωτή 

15.  Σύνδεση επέκτασης μνήμης 

16.  Ενσωματωμένος πίνακας 

 

 
Σχήμα 4 – Ελεγκτής ASDU01A 
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4.3 Επέκταση pCOe 

Για την ενσωμάτωση στην αρχιτεκτονική του ελεγκτή επιπρόσθετης (προαιρετικής) 
λειτουργικότητας απαιτείται η χρήση της πλακέτας επέκτασης που απεικονίζεται στα σχήματα 5-6.  

 
 

1. Συνδετήρας παροχής ρεύματος [G (+), G0 (-)] 
2. Αναλογική έξοδος 0 έως 10 V 
3. Συνδετήρας δικτύου για επεκτάσεις σε RS485 (GND, T+, T-) ή tLAN (GND, T+) 
4. Ψηφιακές είσοδοι 24Vac/Vdc 
5. Κίτρινη LED που εμφανίζει την τάση παροχής ρεύματος και 3 LED με ενδείξεις 
6. Σειριακή διεύθυνση 
7. Αναλογικές είσοδοι και παροχή ρεύματος στους αισθητήρες 
8. Ψηφιακές έξοδοι ρελέ 

 
Σχήμα 5 - Επέκταση pCOe 

 
Αυτή η συσκευή πρέπει να έχει μία συγκεκριμένη διεύθυνση, για να διασφαλίζεται η σωστή 

επικοινωνία με τον ελεγκτή μέσω του πρωτοκόλλου RS485. Οι μικροδιακόπτες διευθυνσιοδότησης 
είναι τοποθετημένοι κοντά στις LED κατάστασης (ανατρέξτε στο στοιχείο 6 στην εικόνα 5). 
Μόλις πραγματοποιηθεί ο σωστός ορισμός της διεύθυνσης, η επέκταση μπορεί να συνδεθεί στην 
πλακέτα του ελεγκτή.  Η σωστή σύνδεση επιτυγχάνεται με τη σύνδεση της ακίδας J23 στον 
ελεγκτή στην ακίδα J3 στην πλακέτα επέκτασης (σημείωση: ο συνδετήρας της πλακέτας επέκτασης 
είναι διαφορετικός από αυτόν στον ελεγκτή, αλλά τα καλώδια πρέπει να τοποθετηθούν στις ίδιες 
θέσεις των συνδετήρων). Οι πλακέτες επέκτασης είναι απλές επεκτάσεις I/O για τον ελεγκτή και 
δεν απαιτούν λογισμικό. 



 

  13/88 
 

 
A. Διακόπτες διευθυνσιοδότησης 

 
Σχήμα 6 – λεπτομέρεια pCOe: διακόπτες 

 
Όπως φαίνεται στο σχήμα 6, οι πλακέτες επέκτασης διαθέτουν μόνο τέσσερις μικροδιακόπτες 

για διευθυνσιοδότηση δικτύου. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαμόρφωση των 
μικροδιακοπτών, ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα.  

 
Υπάρχουν τρεις LED κατάστασης, κάθε μία εκ των οποίων δείχνει μία διαφορετική 

κατάσταση της πλακέτας επέκτασης, σύμφωνα με τα ακόλουθα.  
 

Πίνακας 3 – Σημασία των LED pCOe 

ΚΟΚΚΙΝΟ KITPINO ΠΡΑΣΙΝΟ Σημασία 
- - ΑΝΑΜΜΕΝΗ Ενεργό το πρωτόκολλο ελέγχου CAREL /tLAN 
- ΑΝΑΜΜΕΝΗ - Σφάλμα αισθητήρα/εισόδου 

ΑΝΑΜΜΕΝΗ - - Σφάλμα “I/O mismatch” που προκλήθηκε από αναντιστοιχία εισόδου 
και εξόδου 

αναβοσβήνει - - Αποτυχία επικοινωνίας 
- - - Αναμονή ενεργοποίησης του συστήματος από την κεντρική μονάδα 

(μέγ. 30 δευτ.) 

A 
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4.4 Οδηγός βαλβίδας EEXV  
Οι οδηγοί βαλβίδας περιέχουν το λογισμικό για τον έλεγχο της ηλεκτρονικής βαλβίδας 

εκτόνωσης και συνδέονται στην ομάδα μπαταρίας, η οποία παρέχει ρεύμα για να κλείσει η βαλβίδα 
σε περίπτωση διακοπής παροχής ρεύματος. 

 

 
 

A. Διευθυνσιοδότηση μικροδιακοπτών 
 

Σχήμα 7 - Οδηγός EXV 

4.4.1 Σημασία των LED κατάστασης του οδηγού EEXV 

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, οι πέντε (5) LED δείχνουν: 
• POWER: (κίτρινο) παραμένει αναμμένη, όσο υπάρχει παροχή ρεύματος. Παραμένει σβηστή 

όταν λειτουργεί με μπαταρία  
• OPEN: (πράσινο) Αναβοσβήνει όταν η βαλβίδα ανοίγει. Αναμμένη όταν η βαλβίδα είναι 

πλήρως ανοικτή. 
• CLOSE: (πράσινο) Αναβοσβήνει όταν η βαλβίδα ανοίγει. Αναμμένη όταν η βαλβίδα είναι 

πλήρως κλειστή. 
• Alarm: (κόκκινο) Αναμμένη ή αναβοσβήνει αν εμφανιστεί ένδειξη βλάβης υλικού 
• pLAN: (πράσινο) Αναμμένη κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας του pLAN. 

 
Σε περίπτωση κρίσιμης ειδοποίησης, μπορείτε να εντοπίσετε το είδος της δυσλειτουργίας, 

παρατηρώντας την κατάσταση των LED και συγκρίνοντας με τα ακόλουθα. 
Οι βλάβες πρώτης προτεραιότητας είναι το επίπεδο 7. Αν προκύψουν περισσότερες από μία 

ενδείξεις, τότε εμφανίζεται μόνο αυτή με την υψηλότερη προτεραιότητα. 

A 
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Πίνακας 4 - Σημασία των LED ειδοποίησης του οδηγού 
Ενδείξεις βλάβης που θα 
απενεργοποιήσουν το σύστημα 

ΠΡΟΤΕΡΑΙ
ΟΤΗΤΑ LED “OPEN” LED 

“CLOSE” 
LED 

“POWER” 
LED 

“ALARM” 

Σφάλμα ανάγνωσης Eprom 7 Απενεργο-
ποιημένος 

Απενεργο-
ποιημένος Αναμμένη Αναβοσβήνει 

Η βαλβίδα παραμένει ανοικτή 
κατά τη διακοπή παροχής 
ρεύματος 

6 Αναβοσβήνει Αναβοσβήνει Αναμμένη Αναβοσβήνει 

Κατά την ενεργοποίηση 
περιμένετε μέχρι να φορτίσει η 
μπαταρία (παράμετρος……….) 

5 Απενεργο-
ποιημένος Αναμμένη Αναβοσβήνει Αναβοσβήνει 

Άλλες ενδείξεις βλάβης ΠΡΟΤΕΡΑΙ
ΟΤΗΤΑ LED “OPEN” LED 

“CLOSE” 
LED 

“POWER” 
LED 

“ALARM” 
Αδυναμία σύνδεσης κινητήρα 4 Αναβοσβήνει Αναβοσβήνει Αναμμένη Αναμμένη 
Σφάλμα αισθητήρα/εισόδου 3 Απενεργο-

ποιημένος Αναβοσβήνει Αναμμένη Αναμμένη 

Σφάλμα ανάγνωσης Eeprom  2 - - Αναμμένη Αναμμένη 
Σφάλμα μπαταρίας 1 - - Αναβοσβήνει Αναμμένη 

pLAN LED pLAN 
Σύνδεση OK Αναμμένη 

Σύνδεση οδηγού ή σφάλμα διεύθυνσης = 0 Απενεργοποιημένος 
Το Pco Master δεν αποκρίνεται Αναβοσβήνει 

4.5 Διευθυvσιοδότηση pLAN:/RS485 
Σύμφωνα με την παραπάνω περιγραφή, το κάθε στοιχείο διαθέτει μια σειρά μικροδιακοπτών 

που πρέπει να διαμορφωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες στον πίνακα παρακάτω προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί η διευθυνσιοδότηση Lan που αναφέρθηκε. 

 
Πίνακας 5 - Ρυθμίσεις μικροδιακόπτη 

Στοιχείο pLAN Μικροδιακόπτες 
 1 2 3 4 5 6 
ΠΛΑΚΕΤΑ ΣΥΜΠΙΕΣ. 
ΑΡ. 1 

ON OFF OFF OFF OFF OFF 

ΠΛΑΚΕΤΑ ΣΥΜΠΙΕΣ. 
ΑΡ. 2 

OFF ON OFF OFF OFF OFF 

       
ΟΔΗΓΟΣ EXV ΑΡ. 1 ON ON OFF OFF OFF OFF 
ΟΔΗΓΟΣ EXV ΑΡ. 2 OFF OFF ON OFF OFF OFF 
ΟΔΗΓΟΣ EXV ΑΡ. 3 ON OFF ON OFF OFF OFF 
ΟΔΗΓΟΣ EXV ΑΡ. 4 OFF ON ON OFF OFF OFF 
       
Πρόσθετη ΟΘΟΝΗ ON ON ON OFF OFF OFF 
  
Στοιχείο RS485  Μικροδιακόπτης 
 1 2 3 4   
ΠΛΑΚΕΤΑ ΕΠΕΚΤ. ΑΡ. 
1 

ON OFF OFF OFF   

ΠΛΑΚΕΤΑ ΕΠΕΚΤ. ΑΡ. 
2 

OFF ON  OFF OFF   

ΠΛΑΚΕΤΑ ΕΠΕΚΤ. ΑΡ. 
3 

ON ON OFF OFF   

ΠΛΑΚΕΤΑ ΕΠΕΚΤ. ΑΡ. 
4 

OFF OFF ON  OFF   
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4.6 Λογισμικό 
Σε περίπτωση δύο ελεγκτών, απαιτείται εγκατάσταση ενός μόνο λογισμικού ελέγχου. Ο 

ελεγκτής της μονάδας αναγνωρίζεται από την διεύθυνση pLAN που της αντιστοιχεί.  
Στις πλακέτες pCOe ή τους οδηγούς EEXV δεν έχει εγκατασταθεί κανένα πρόγραμμα (αντ' 

αυτού, χρησιμοποιείται ένα λογισμικό που έχει εγκατασταθεί από το εργοστάσιο). 
 
Προκειμένου να αναγνωρίζεται ολόκληρη η διάταξη της διαμόρφωσης του υλικού του 

δικτύου, υπάρχει μια διαδικασία προ-διαμόρφωσης. Η διαμόρφωση αποθηκεύεται στον ελεγκτή σε 
μια μόνιμη μνήμη ενώ ενεργοποιείται μια ειδοποίηση εάν η διαμόρφωση του υλικού αλλάξει κατά 
τη λειτουργία (σφάλματα δικτύου ή πλακέτας ή πρόσθετες πλακέτες).  

 
Η διαδικασία προ-διαμόρφωσης θα ξεκινάει αυτόματα με την πρώτη εκκίνηση της μονάδας 

(μετά την εγκατάσταση του λογισμικού). Εάν η διαμόρφωση δικτύου αλλάξει, είναι δυνατή η 
χειροκίνητη ενεργοποίησή της (ανανέωση δικτύου), είτε εάν η επέκταση έχει αφαιρεθεί μόνιμα είτε 
εάν μια νέα επέκταση έχει συνδεθεί μετά την πρώτη εκκίνηση του λογισμικού. 

 
Αλλαγές στη διαμόρφωση δικτύου χωρίς ανανέωση δικτύου θα οδηγήσουν σε ενεργοποίηση 

ειδοποιήσεων, είτε η επέκταση έχει αφαιρεθεί (ή παρουσιάζει ελάττωμα) είτε έχει προστεθεί νέα 
επέκταση. 

 
Η διαμόρφωση των λειτουργιών που απαιτούν πλακέτες επέκτασης επιτρέπεται μόνο εάν οι 

πλακέτες επέκτασης έχουν αναγνωριστεί στη διαμόρφωση δικτύου. 
 
Σε περίπτωση αντικατάστασης ελεγκτή απαιτείται ανανέωση δικτύου. 
Δεν απαιτείται ανανέωση δικτύου σε περίπτωση αντικατάστασης μιας ελαττωματικής 

πλακέτας επέκτασης που ήδη χρησιμοποιήθηκε στο σύστημα. 

4.6.1 Προσδιορισμός έκδοσης 

Για τον ακριβή προσδιορισμό της κατηγορίας και της έκδοσης του λογισμικού, 
χρησιμοποιείται μια στοιχειοσειρά τεσσάρων πεδίων (αυτό αφορά επίσης και άλλο λογισμικό 
ελέγχου της Daikin): 

 
C
1 

C
2 

C
3 

F M M m 

 
• Ένας αναγνωριστικός κωδικός τριών γραμμάτων (C1C2C3) για προσδιορισμό της κατηγορίας 

των μονάδων για τις οποίες το λογισμικό είναι έγκυρο 
 
Το πρώτο ψηφίο C1 προσδιορίζει τον τύπο ψύξης του ψύκτη και μπορεί να είναι: 
A : για αερόψυκτους ψύκτες 
W : για υδρόψυκτους ψύκτες 
 
Το δεύτερο ψηφίο C2 καθορίζει τον τύπο του συμπιεστή και μπορεί να είναι: 
S : για κοχλιοφόρους συμπιεστές 
R : για παλινδρομικούς συμπιεστές 
Z : για σπειροειδείς συμπιεστές  
C : για φυγόκεντρους συμπιεστές  
T : για συμπιεστές Turbocor  
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Το τρίτο ψηφίο C3 καθορίζει τον τύπο του εξατμιστή και μπορεί να είναι: 
D : για εξατμιστή άμεσης επέκτασης 
R : για απομακρυσμένο εξατμιστή 
F : για εξατμιστή υδραυλωτού τύπου 
 

• Ένας μονοψήφιος κωδικός (F) για τον καθορισμό της σειράς της μονάδας  
Εντός του παρόντος εγγράφου (κοχλιοφόροι συμπιεστές με κωδικό C2  και κατηγορίας "S") 
μπορεί να χαρακτηρίζεται από τα παρακάτω γράμματα 
A : Σειρά Frame 3100 
B : Σειρά Frame 3200 
C : Σειρά Frame 4 
U : όταν το λογισμικό είναι συμβατό με όλες τις σειρές της συγκεκριμένης κατηγορίας  
 

• Ένας αριθμητικός κωδικός δύο ψηφίων σύνθετης έκδοσης (MM) 
• Ένας αριθμητικός κωδικός ενός ψηφίου απλής έκδοσης (m) 

 
Εντός του παρόντος εγγράφου, η πρώτη έκδοση είναι: 
 

ASDU01A 
 
Όλες οι εκδόσεις καθορίζονται επίσης από την ημερομηνία κυκλοφορίας της. 
 
Τα τρία πρώτα ψηφία στην στοιχειοσειρά έκδοσης δεν αλλάζουν ποτέ (με εξαίρεση μια νέα 

κατηγορία μονάδας, όπου εκδίδεται ένα νέο λογισμικό). 
 
Το τέταρτο ψηφίο αλλάζει εάν προστίθεται μια νέα λειτουργία ειδική για την συγκεκριμένη 

σειρά και η οποία δεν εφαρμόζεται σε άλλες σειρές. Σε αυτή την περίπτωση το γράμμα U μπορεί 
να μην χρησιμοποιείται πια και εκδίδεται ένα λογισμικό για οποιαδήποτε σειρά κυκλοφορεί. Σε 
αυτή την περίπτωση το ψηφίο της έκδοσης (MMm) επαναφέρεται στο μικρό γράμμα.  

 
Ο αριθμός της σύνθετης έκδοσης (MM) αυξάνεται κάθε φορά που στο λογισμικό προστίθεται 

μια εντελώς νέα λειτουργία ή όταν το ψηφίο της απλής έκδοσης φτάσει το τελευταίο γράμμα της 
αλφαβήτου (δηλ. Ζ). 

Το ψηφίο της απλής έκδοσης (m) αυξάνεται κάθε φορά που στο λογισμικό 
πραγματοποιούνται μικρές τροποποιήσεις χωρίς την αλλαγή των βασικών λειτουργιών του (αυτό 
περιλαμβάνει αποκατάσταση προβλημάτων και μικρές τροποποιήσεις στο περιβάλλον).  

 
Μια στοιχειοσειρά προστίθεται σε περίπτωση δοκιμαστικής έκδοσης, η οποία αποτελείται 

από ένα γράμμα Ε και ένα διψήφιο αριθμό για προσδιορισμό της σειράς. 
Δοκιμαστικές εκδόσεις είναι οι εκδόσεις που προηγούνται της τελικής έκδοσης του 

λογισμικού, ενώ μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για δοκιμή στο χώρο εγκατάστασης. 
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Έτσι, για την τελική έκδοση, η μορφή της πληροφορίας θα χαρακτηρίζεται από τα παρακάτω 

στοιχεία 
 

       M c Q u a y        
   I n t e r n a t i o n a l     
     C o d E : M T M        
 A S D X X Y     d d / m m / y y  

 
Ενώ για την δοκιμαστική έκδοση, θα έχει την ακόλουθη μορφή 
 

       M c Q u a y        
   I n t e r n a t i o n a l     
     C o d e : M T M        
 A S D X X Y E N N  d d / m m / y y  
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5 ΤΕΛΙΚΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΙΣΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΙ 
Οι παρακάτω παράμετροι αποτελούν εισόδους και εξόδους των ηλεκτρονικών πλακετών.  
Χρησιμοποιούνται εσωτερικά και/ή αποστέλλονται στο pLAN και στο σύστημα επιτήρησης 

ανάλογα με τις απαιτήσεις του λογισμικού. 

5.1  Ελεγκτής αρ. 1 – Έλεγχος βασικής μονάδας και συμπιεστών αρ. 1 & αρ. 2 
Αναλογική είσοδος  Ψηφιακή είσοδος 

Αρ. Περιγραφή Τύπος  Αρ. Περιγραφή 
B1 Πίεση λαδιού αρ. 1 4 -20mA  DI1 Εν./Απεν. συμπ. αρ. 1 (Απεν. κυκλ. αρ. 1)  
B2 Πίεση λαδιού αρ. 2 4 -20mA  DI2 Εν./Απεν. συμπ. αρ. 2 (Απεν. κυκλ. αρ. 2) 
B3 Πίεση αναρρόφησης αρ. 1 (*) 4 -20mA  DI3 Ροοστάτης εξατμιστή 
B4 Θερμοκρασία εκκένωσης αρ. 1 PT1000  DI4 Μονάδα PVM ή GPF ή αρ. 1 (**) 
B5 Θερμοκρασία εκκένωσης αρ. 2 PT1000  DI5 Διπλό σημείο ρύθμισης 
B6 Πίεση εκκένωσης αρ. 1 4 -20mA  DI6 Διακόπτης υψηλ. πίεσης αρ. 1 
B7 Πίεση εκκένωσης αρ. 2 4 -20mA  DI7 Διακόπτης υψηλ. πίεσης αρ. 2 
B8 Πίεση αναρρόφησης αρ. 2 (*) 4 -20mA  DI8 Διακόπτης επίπεδου λαδιού αρ. 1 (**) 
B9 Θερμ. νερού εισόδου Αισθητήρας NTC  DI9 Διακόπτης επίπεδου λαδιού αρ. 2 (**) 
B10 Θερμ. νερού εξόδου Αισθητήρας NTC  DI10 Σφάλμα ελέγχου ταχύτητας 1ου ή 2ου 

ανεμιστήρα αρ. 1 (**) 
    DI11 Σφάλμα ελέγχου ταχύτητας 1ου ή 2ου 

ανεμιστήρα αρ. 1 (**) 
    DI12 Σφάλμα μετάβασης ή σταθερής κατάστασης αρ. 1 
    DI13 Σφάλμα μετάβασης ή σταθερής κατάστασης αρ.  
    DI14 Προστασία κατά της υπερφόρτισης ή 

προστασία κινητήρα αρ. 
    DI15 Προστασία κατά της υπερφόρτισης ή 

προστασία κινητήρα αρ. 
    DI16 Εν./Απεν. μονάδας  
    DI17 Απομακρυσμένη εν./απεν. 
    DI18 PVM ή GPF αρ. 2 (**) 

 

Αναλογική έξοδος  Ψηφιακή έξοδος 
Αρ. Περιγραφή Τύπος  Αρ. Περιγραφή 

AO1 Έλεγχος ταχύτητας ανεμιστήρα αρ. 1 0-10Vdc  DO1 Έναρξη συμπ. αρ. 1 
AO2 Έλεγχος ταχύτητας δεύτερου ανεμιστήρα 

αρ. 1 ή αρθρωτή έξοδος ανεμιστήρα αρ. 1 
0-10Vdc  DO2 Αύξηση ψυκτικού φορτίου συμπ. αρ. 1 

AO3 ΕΦΕΔΡΙΚΟ    DO3 Μείωση ψυκτικού φορτίου συμπ. αρ. 1 
AO4 Έλεγχος ταχύτητας ανεμιστήρα αρ. 2 0-10Vdc  DO4 Ψεκασμός υγρού αρ. 1 
AO5 Έλεγχος ταχύτητας δεύτερου ανεμιστήρα 

αρ. 2 ή αρθρωτή έξοδος ανεμιστήρα αρ. 2 
0-10Vdc  DO5 Γραμμή υγρού αρ. 1 (*) 

AO6 ΕΦΕΔΡΙΚΟ   DO6 1ο Βήμα ανεμιστήρα αρ. 1 
    DO7 2ο Βήμα ανεμιστήρα αρ. 1 
    DO8 3ο Βήμα ανεμιστήρα αρ. 1 
    DO9 Έναρξη συμπ. αρ. 2 
    DO10 Αύξηση ψυκτικού φορτίου συμπ. αρ. 2 
    DO11 Μείωση ψυκτικού φορτίου συμπ. αρ. 2 
    DO12 Αντλία νερού εξατμιστή 
    DO13 Ένδειξη βλάβης μονάδας  
    DO14 Ψεκασμός υγρού αρ. 2 
    DO15 Γραμμή υγρού αρ. 2 (*) 
    DO16 1ο Βήμα ανεμιστήρα αρ. 2 
    DO17 2ο Βήμα ανεμιστήρα αρ. 
    DO18 3ο Βήμα ανεμιστήρα αρ. 

(*) Σε περίπτωση που δεν έχει εγκατασταθεί ο οδηγός EEXV. Εάν έχει εγκατασταθεί ο οδηγός EEXV, ο εντοπισμός 
της χαμηλής πίεσης πρέπει να πραγματοποιείται μέσω του οδηγού EEXV. 
(**) Προαιρετικά 
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5.2 Ελεγκτής αρ. 2 – Έλεγχος συμπιεστών αρ. 3 & αρ. 4 
Αναλογική είσοδος  Ψηφιακή είσοδος 

Αρ. Περιγραφή Τύπος  Αρ. Περιγραφή 
B1 Πίεση λαδιού αρ. 3 4 -20mA  DI1 Εν./Απεν. συμπ. αρ. 3 
B2 Oil Pressure #4 4 -20mA  DI2 Εν./Απεν. συμπ. αρ. 4 
B3 Πίεση αναρρόφησης αρ. 3 (*) 4 -20mA  DI3 ΕΦΕΔΡΙΚΟ 
B4 Θερμοκρασία εκκένωσης αρ. 3 PT1000  DI4 PVM ή GPF αρ. 3 (***) 
B5 Θερμοκρασία εκκένωσης αρ. 4 PT1000  DI5 ΕΦΕΔΡΙΚΟ 
B6 Πίεση εκκένωσης αρ. 3 4 -20mA  DI6 Διακόπτης υψηλ. πίεσης αρ. 3 
B7 Πίεση εκκένωσης αρ. 4 4 -20mA  DI7 Διακόπτης υψηλ. πίεσης αρ. 4 
B8 Πίεση αναρρόφησης αρ. 4 (*) 4 -20mA  DI8 Διακόπτης επίπεδου λαδιού αρ. 3 (***) 
B9 Θερμ. νερού εξόδου, εξατμ. #1 (**)  NTC  DI9 Διακόπτης επίπεδου λαδιού αρ. 4 (***) 
B10 Θερμ. νερού εξόδου, εξατμ. #2 (**) NTC  DI10 Διακόπτης υψηλ. πίεσης αρ. 3 (***) 
    DI11 Διακόπτης υψηλ. πίεσης αρ. 4 (***) 
    DI12 Σφάλμα μετάβασης ή σταθερής κατάστασης 

αρ. 3 
    DI13 Σφάλμα μετάβασης ή σταθερής κατάστασης 

αρ. 4 
    DI14 Προστασία κατά της υπερφόρτισης ή 

προστασία κινητήρα αρ. 3 
    DI15 Προστασία κατά της υπερφόρτισης ή 

προστασία κινητήρα αρ. 4 
    DI16 Σφάλμα ελέγχου ταχύτητας 1ου ή 2ου 

ανεμιστήρα αρ. 3 (**) 
    DI17 Σφάλμα ελέγχου ταχύτητας 1ου ή 2ου 

ανεμιστήρα αρ. 4 (**) 
    DI18 PVM ή GPF αρ. 4 (***) 

 
Αναλογική έξοδος  Ψηφιακή έξοδος 

Αρ. Περιγραφή Τύπος  Αρ. Περιγραφή 
AO1 Έλεγχος ταχύτητας ανεμιστήρα αρ. 3 0-10Vdc  DO1 Έναρξη συμπ. αρ. 3 
AO2 Έλεγχος ταχύτητας δεύτερου ανεμιστήρα 

αρ. 3 ή αρθρωτή έξοδος ανεμιστήρα αρ. 3 
0-10Vdc  DO2 Αύξηση ψυκτικού φορτίου συμπ. αρ. 3 

AO3 ΕΦΕΔΡΙΚΟ   DO3 Μείωση ψυκτικού φορτίου συμπ. αρ. 3 
AO4 Έλεγχος ταχύτητας ανεμιστήρα αρ. 4 0-10Vdc  DO4 Ψεκασμός υγρού αρ. 3 
AO5 Έλεγχος ταχύτητας δεύτερου ανεμιστήρα 

αρ. 4 ή αρθρωτή έξοδος ανεμιστήρα αρ. 4 
0-10Vdc  DO5 Γραμμή υγρού αρ. 3 (*) 

AO6 ΕΦΕΔΡΙΚΟ   DO6 1ο Βήμα ανεμιστήρα αρ. 
    DO7 2ο Βήμα ανεμιστήρα αρ. 
    DO8 3ο Βήμα ανεμιστήρα αρ. 
    DO9 Έναρξη συμπ. αρ. 4 
    DO10 Αύξηση ψυκτικού φορτίου συμπ. αρ. 4 
    DO11 Μείωση ψυκτικού φορτίου συμπ. αρ. 4 
    DO12 ΕΦΕΔΡΙΚΟ 
    DO13 ΕΦΕΔΡΙΚΟ 
    DO14 Ψεκασμός υγρού αρ. 4 
    DO15 Γραμμή υγρού αρ. 4 (*) 
    DO16 1ο Βήμα ανεμιστήρα αρ.  
    DO17 2ο Βήμα ανεμιστήρα αρ. 
    DO18 3ο Βήμα ανεμιστήρα αρ. 

(*) Σε περίπτωση που δεν έχει εγκατασταθεί ο οδηγός EEXV. Εάν έχει εγκατασταθεί ο οδηγός EEXV, ο εντοπισμός 
της χαμηλής πίεσης πραγματοποιείται μέσω του οδηγού EEXV. 
(**) Μόνο για μονάδες με 2 εξατμιστές 
(***) Προαιρετικά 
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5.3 Επέκταση pCOe αρ. 1 – Πρόσθετο υλικό 

5.3.1 Επέκταση συνδεδεμένη σε ελεγκτή αρ. 1 

Αναλογική είσοδος  Ψηφιακή είσοδος 
Αρ. Περιγραφή Τύπος  Αρ. Περιγραφή 

B1 Αισθητήρας απόδοσης συμπιεστή αρ. 1  4 -20mA  DI1 ΕΦΕΔΡΙΚΟ 
B2 Αισθητήρας απόδοσης συμπιεστή αρ. 2  4 -20mA  DI2 ΕΦΕΔΡΙΚΟ 
B3 Θερμ. αναρρόφησης αρ. 1 (**) NTC  DI3 Διακόπτης χαμηλής πίεσης αρ. 1 (*) 
B4 Θερμ. αναρρόφησης αρ. 2 (**) NTC  DI4 Διακόπτης χαμηλής πίεσης αρ. 2 (*) 

 
Αναλογική έξοδος  Ψηφιακή έξοδος 

Αρ. Περιγραφή Τύπος  Αρ. Περιγραφή 
AO1 ΕΦΕΔΡΙΚΟ   DO1 Ειδοποίηση συμπιεστή αρ. 1 (*) 
    DO2 Ειδοποίηση συμπιεστή αρ. 2 (*) 
    DO3 Economizer αρ. 1 (*) 
    DO4 Economizer αρ. 2 (*) 
 
(*) Προαιρετικά 
(**) Σε περίπτωση που δεν έχει εγκατασταθεί ο οδηγός EEXV. Εάν έχει εγκατασταθεί ο οδηγός EEXV, ο εντοπισμός 
της θερμοκρασίας αναρρόφησης πραγματοποιείται μέσω του οδηγού EEXV. 

5.3.2 Επέκταση συνδεδεμένη σε ελεγκτή αρ. 2 

Αναλογική είσοδος  Ψηφιακή είσοδος 
Αρ. Περιγραφή Τύπος  Αρ. Περιγραφή 

B1 Αισθητήρας απόδοσης συμπιεστή αρ. 3 
(*) 

4 -20mA  DI1 ΕΦΕΔΡΙΚΟ 

B2 Αισθητήρας απόδοσης συμπιεστή αρ. 4 
(*) 

4 -20mA  DI2 ΕΦΕΔΡΙΚΟ 

B3 Θερμ. αναρρόφησης αρ. 3 (**) NTC  DI3 Διακόπτης χαμηλής πίεσης αρ. 3 (*) 
B4 Θερμ. αναρρόφησης αρ. 4 (**) NTC  DI4 Διακόπτης χαμηλής πίεσης αρ. 4 (*) 

 
Αναλογική έξοδος  Ψηφιακή έξοδος 

Αρ. Περιγραφή Τύπος  Αρ. Περιγραφή 
AO1 ΕΦΕΔΡΙΚΟ   DO1 Συμπιεστής αρ. 3 (*) 
    DO2 Συμπιεστής αρ. 4 (*) 
    DO3 Economizer αρ. 3 (*) 
    DO4 Economizer αρ. 4 (*) 
 
(*) Προαιρετικά 
 (**) Σε περίπτωση που δεν έχει εγκατασταθεί ο οδηγός EEXV. Εάν έχει εγκατασταθεί ο οδηγός EEXV, ο εντοπισμός 
της θερμοκρασίας αναρρόφησης πραγματοποιείται μέσω του οδηγού EEXV. 
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5.4 Επέκταση pCOe αρ. 2 – Έλεγχος ανάκτησης θερμότητας ή αντλίας θερμότητας 
Οι εκδόσεις ανάκτησης θερμότητας και αντλίας θερμότητας λειτουργούν εναλλακτικά: η μία 

αποκλείει την άλλη. Η επιλογή της λειτουργίας μίας εκ των δύο πραγματοποιείται με ρύθμιση του 
κατασκευαστή. 

5.4.1 Επιλογή ανάκτησης θερμότητας  

Αναλογική είσοδος  Ψηφιακή είσοδος 
Αρ. Περιγραφή Τύπος  Αρ. Περιγραφή 
B1 Αισθητήρας θερμοκρασίας περιβάλλοντος   DI1 Διακόπτης ανάκτησης θερμότητας 
B2 ΕΦΕΔΡΙΚΟ   DI2 Διακόπτης ροής ανάκτησης θερμότητας 
B3 Αισθητήρας νερού εισόδου ΑΘ NTC  DI3 ΕΦΕΔΡΙΚΟ 
B4 Αισθητήρας νερού εξόδου ΑΘ NTC  DI4 ΕΦΕΔΡΙΚΟ 

 
Αναλογική έξοδος  Ψηφιακή έξοδος 

Αρ. Περιγραφή Τύπος  Αρ. Περιγραφή 
AO1 Βαλβίδα παράκαμψης ανάκτησης 

θερμότητας (*) 
4 -20mA  DO1 Τετράοδη βαλβίδα, ΑΘ ΑΡ. 1 

    DO2 Τετράοδη βαλβίδα, ΑΘ ΑΡ. 2 
    DO3 Τετράοδη βαλβίδα, ΑΘ ΑΡ. 3 
    DO4 Τετράοδη βαλβίδα, ΑΘ ΑΡ. 4 
 
(*) Προαιρετικά 

5.4.2 Επιλογή αντλίας θερμότητας 

5.4.2.1 Επέκταση συνδεδεμένη σε ελεγκτή αρ. 1 
Αναλογική είσοδος  Ψηφιακή είσοδος 

Αρ. Περιγραφή Τύπος  Αρ. Περιγραφή 
B1 Αισθητήρας θερμοκρασίας περιβάλλοντος NTC  DI1 Διακόπτης θέρμανσης/ψύξης  
B2 Αισθητήρας απόψυξης αρ. 1 (*) NTC  DI2 ΕΦΕΔΡΙΚΟ 
B3 Αισθητήρας απόψυξης αρ. 2 (*) NTC  DI3 ΕΦΕΔΡΙΚΟ 
B4 ΕΦΕΔΡΙΚΟ    DI4 ΕΦΕΔΡΙΚΟ 

 
Αναλογική έξοδος  Ψηφιακή έξοδος 

Αρ. Περιγραφή Τύπος  Αρ. Περιγραφή 
AO1 Βαλβίδα παράκαμψης αντλίας 

θερμότητας 
4 -20mA  DO1 Τετράοδη βαλβίδα συμπ. αρ. 1  

    DO2 Ψεκασμός υγρού αναρρόφησης αρ. 1  
    DO3 Τετράοδη βαλβίδα συμπ. αρ.  
    DO4 Ψεκασμός υγρού αναρρόφησης αρ. 2  
 
(*) Σε περίπτωση που δεν έχει εγκατασταθεί ο οδηγός EEXV. Εάν έχει εγκατασταθεί ο οδηγός EEXV, ο εντοπισμός 
της θερμοκρασίας απόψυξης πρέπει να πραγματοποιείται μέσω του οδηγού EEXV (θερμοκρασία αναρρόφησης). 
(**) Προαιρετικά 



 

  23/88 
 

5.4.2.2 Επέκταση συνδεδεμένη σε ελεγκτή αρ.2 
Αναλογική είσοδος  Ψηφιακή είσοδος 

Αρ. Περιγραφή Τύπος  Αρ. Περιγραφή 
B1 ΕΦΕΔΡΙΚΟ  NTC  DI1 ΕΦΕΔΡΙΚΟ 
B2 Αισθητήρας απόψυξης αρ. 3 (*) NTC  DI2 ΕΦΕΔΡΙΚΟ 
B3 Αισθητήρας απόψυξης αρ. 4 (*) NTC  DI3 ΕΦΕΔΡΙΚΟ 
B4 ΕΦΕΔΡΙΚΟ   DI4 ΕΦΕΔΡΙΚΟ 

 
Αναλογική έξοδος  Ψηφιακή έξοδος 

Αρ. Περιγραφή Τύπος  Αρ. Περιγραφή 
AO1 ΕΦΕΔΡΙΚΟ 4 -20mA  DO1 Τετράοδη βαλβίδα συμπ. αρ. 3 
    DO2 Ψεκασμός υγρού αναρρόφησης αρ. 3 
    DO3 Τετράοδη βαλβίδα συμπ. αρ. 4 
    DO4 Ψεκασμός υγρού αναρρόφησης αρ. 4  
 
(*) Σε περίπτωση που δεν έχει εγκατασταθεί ο οδηγός EEXV. Εάν έχει εγκατασταθεί ο οδηγός EEXV, ο εντοπισμός 
της θερμοκρασίας απόψυξης πρέπει να πραγματοποιείται μέσω του οδηγού EEXV (θερμοκρασία αναρρόφησης). 

5.5 Επέκταση pCOe αρ. 3 – Έλεγχος αντλίας νερού 
Αναλογική είσοδος  Ψηφιακή είσοδος 

Αρ. Περιγραφή Τύπος  Αρ. Περιγραφή 
B1 ΕΦΕΔΡΙΚΟ   DI1 Ειδοποίηση πρώτης αντλίας 
B2 ΕΦΕΔΡΙΚΟ   DI2 Ειδοποίηση δεύτερης αντλίας 
B3 ΕΦΕΔΡΙΚΟ   DI3 Ειδοποίηση πρώτης αντλίας ΑΘ (*) 
B4 ΕΦΕΔΡΙΚΟ   DI4 Ειδοποίηση δεύτερης αντλίας ΑΘ (*) 

 
Αναλογική έξοδος  Ψηφιακή έξοδος 

Αρ. Περιγραφή Τύπος  Αρ. Περιγραφή 
AO1 ΕΦΕΔΡΙΚΟ   DO1 Δεύτερη αντλία νερού 
    DO2 ΕΦΕΔΡΙΚΟ 
    DO3 Πρώτη αντλία ΑΘ (*) 
    DO4 Δεύτερη αντλία ΑΘ (*) 
 
(*) Προαιρετικά 
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5.6 Επέκταση pCOe αρ. 4 – Πρόσθετος βηματικός έλεγχος ανεμιστήρα 

5.6.1 Επέκταση συνδεδεμένη σε ελεγκτή αρ. 1 

Αναλογική είσοδος  Ψηφιακή είσοδος 
Αρ. Περιγραφή Τύπος  Αρ. Περιγραφή 

B1 Παράκαμψη σημείου ρύθμισης 4 -20mA  DI1 Ενεργοποίηση περιορισμού ρεύματος 
B2 Απαιτούμενο όριο 4 -20mA  DI2 Εξωτερική ειδοποίηση 
B3 ΕΦΕΔΡΙΚΟ   DI3 ΕΦΕΔΡΙΚΟ 
B4 Αμπέρ μονάδας 4 -20mA  DI4 ΕΦΕΔΡΙΚΟ 

 
Αναλογική έξοδος  Ψηφιακή έξοδος 

Αρ. Περιγραφή Τύπος  Αρ. Περιγραφή 
AO1 ΕΦΕΔΡΙΚΟ   DO1 4° Βήμα ανεμιστήρα συμπ.  #1 
    DO2 5° Βήμα ανεμιστήρα συμπ. #1 
    DO3 4° Βήμα ανεμιστήρα συμπ.  #2 
    DO4 5° Βήμα ανεμιστήρα συμπ. #2 
 
(*) Μόνο εάν δεν υπάρχει πλακέτα αντλίας θερμότητας 

5.6.2 Επέκταση συνδεδεμένη σε ελεγκτή αρ. 2 

Αναλογική είσοδος  Ψηφιακή είσοδος 
Αρ. Περιγραφή Τύπος  Αρ. Περιγραφή 

B1 ΕΦΕΔΡΙΚΟ   DI1 ΕΦΕΔΡΙΚΟ 
B2 ΕΦΕΔΡΙΚΟ   DI2 ΕΦΕΔΡΙΚΟ 
B3 ΕΦΕΔΡΙΚΟ 4 -20mA  DI3 ΕΦΕΔΡΙΚΟ 
B4 ΕΦΕΔΡΙΚΟ 4 -20mA  DI4 ΕΦΕΔΡΙΚΟ 

 
Αναλογική έξοδος  Ψηφιακή έξοδος 

Αρ. Περιγραφή Τύπος  Αρ. Περιγραφή 
AO1 ΕΦΕΔΡΙΚΟ   DO1 4° Βήμα ανεμιστήρα συμπ.  #3  
    DO2 5° Βήμα ανεμιστήρα συμπ. #3  
    DO3 4° Βήμα ανεμιστήρα συμπ.  #4  
    DO4 5° Βήμα ανεμιστήρα συμπ. #5 
 
(*) Μόνο εάν δεν υπάρχει πλακέτα αντλίας θερμότητας 

5.7 Οδηγός EXV 
Αναλογική είσοδος 

Αρ. Περιγραφή Τύπος 
B1 Θερμοκρασία αναρρόφησης αρ. 1, αρ. 2, 

αρ. αρ. 3, αρ. 4 (*) 
NTC 

B2 Πίεση αναρρόφησης αρ. 1, αρ. 2, αρ. 3, αρ. 
4 (*) 

4 -20mA 

 
(*) Εξαρτάται από τη διεύθυνση pLan του Οδηγού  
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6 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 

6.1 Σκοπός ελεγκτή 
Το σύστημα θα ελέγχει τη θερμοκρασία νερού εξόδου του εξατμιστή προκειμένου να τη 

διατηρεί στην τιμή του σημείου ρύθμισης. 
 
Το σύστημα βελτιστοποιεί την αποδοτικότητα και την αξιοπιστία των εξαρτημάτων του. 
 
Το σύστημα εγγυάται την ασφαλή λειτουργία της μονάδας και όλων των εξαρτημάτων της 

ενώ αποτρέπει τις επικίνδυνες καταστάσεις. 

6.2 Ενεργοποίηση της μονάδας 
Ο έλεγχος επιτρέπει την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της μονάδας με διάφορους τρόπους: 
 
Τοπικός διακόπτης: όταν η ψηφιακή είσοδος "Εν./Απεν. μονάδας" είναι ανοιχτή, η μονάδα 

βρίσκεται στην κατάσταση "Τοπικός διακόπτης απενεργοπ.". Όταν η ψηφιακή είσοδος "Εν./Απεν. 
μονάδας" είναι κλειστή, η μονάδα ενδέχεται να βρίσκεται σε κατάσταση "Μονάδα 
Ενεργοποιημένη" ή "Απομακρυσμένος διακόπτης απενεργοπ." ανάλογα με την ψηφιακή είσοδο 
"Απομακρυσμένη Εν./Απεν." 

 
Απομακρυσμένος διακόπτης: όταν ο τοπικός διακόπτης είναι ενεργοποιημένος (ψηφιακή 

είσοδος "Εν./Απεν. μονάδας" κλειστή), εάν η ψηφιακή είσοδος "Απομακρυσμένη Εν./Απεν." είναι 
κλειστή, η κατάσταση της μονάδας είναι "Μονάδα Ενεργοποιημένη". Όταν η ψηφιακή είσοδος 
"Απομακρυσμένη Εν./Απεν." είναι ανοιχτή, η μονάδα βρίσκεται σε κατάσταση "Απομακρυσμένος 
διακόπτης απεν."  

 
Δίκτυο: ένα BAS ή ένα Σύστημα ελέγχου μπορεί να στείλει σήμα 

ενεργοποίησης/απενεργοποίησης μέσω της σύνδεσης παράλληλης γραμμής για ενεργοποίηση ή 
μετάβαση της μονάδας σε κατάσταση "Απομακρ. Επικοινων. Απενεργ." 

 
Προγραμματισμός: ένα χρονοδιάγραμμα επιτρέπει τον προγραμματισμό σε "Απενεργοποίηση 

προγραμματισμού" εβδομαδιαίως. Περιλαμβάνονται ορισμένες αργίες. 
 
LockOut (περιορισμός ρύθμισης) περιβάλλοντος: η μονάδα δεν ενεργοποιείται εκτός εάν η 

θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλότερη από μια ρυθμιζόμενη τιμή (εργοστασιακή ρύθμιση 
15,0°C (59,0 F) ) 

 
Για μια κατάσταση "Μονάδα Ενεργοποιημένη", όλα τα σήματα που την αφορούν πρέπει να 

ενεργοποιούν την μονάδα. 

6.3 Λειτουργίες μονάδας 
Η μονάδα μπορεί να λειτουργεί στις παρακάτω καταστάσεις: 
 

• Ψύξη: 
Κατά την επιλογή αυτής της λειτουργίας ο έλεγχος θα λειτουργεί για να ψύχει το νερό του 
εξατμιστή. Το εύρος του σημείου ρύθμισης είναι 4,4 ÷15,5°C (40 ÷ 60 F), ένα σημείο 
ρύθμισης για δημιουργία πάγου ορίζεται στους 2°C (34,6 F) (προσαρμόσιμο από τον χειριστή 
στο εύρος 1÷3°C (33,8 ÷ 37,4 F)) και ένα σημείο ρύθμισης για αποτροπή δημιουργίας πάγου 
ορίζεται στους 3°C (37,4 F) (προσαρμόσιμο από τον χειριστή στο εύρος:  "σημείο ρύθμισης 
ειδοποίησης δημιουργίας πάγου" + 1 ÷ +3 °C ("σημείο ρύθμισης ειδοποίησης δημιουργίας 
πάγου" + 1,8 F ÷ 37,4 F)) 
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• Ψύξη/Γλυκόλη: 

Κατά την επιλογή αυτής της λειτουργίας, ο έλεγχος θα λειτουργεί για να ψύχει το νερό του 
εξατμιστή. Η τιμή του σημείου ρύθμισης είναι -6,7  ( +15,5°C (20 ÷ 60 F), ένα σημείο 
ρύθμισης για ειδοποίηση δημιουργίας πάγου ορίζεται στους -10°C (14,0 F) (προσαρμόσιμο 
από τον χειριστή στο εύρος -12°C ÷ -9°C (10,4 ÷15,8 F)) και ένα σημείο ρύθμισης για 
αποτροπή δημιουργίας πάγου ορίζεται στους -9°C (15,8 F) (προσαρμόσιμο από τον χειριστή 
στο εύρος "σημείο ρύθμισης ειδοποίησης δημιουργίας πάγου +1°C ÷ -9 °C ("σημείο 
ρύθμισης ειδοποίησης δημιουργίας πάγου" +1,8 F ÷ 15,8 F)) 
 

• Πάγος: 
Κατά την επιλογή αυτής της λειτουργίας, ο έλεγχος θα λειτουργεί για να ψύχει το νερό του 
εξατμιστή. Το εύρος του σημείου ρύθμισης είναι -6,7  ( +15,5°C (20 ÷ 60 F), ένα σημείο 
ρύθμισης για ειδοποίησης δημιουργίας πάγου ορίζεται στους -10°C (14,0 F) (προσαρμόσιμο 
από τον χειριστή στο εύρος -12°C ÷ -9°C (10,4 ÷15,8 F)) και ένα σημείο ρύθμισης για 
αποτροπή δημιουργίας πάγου ορίζεται στους -9°C (15,8 F) (προσαρμόσιμο από τον χειριστή 
στο εύρος "σημείο ρύθμισης ειδοποίησης δημιουργίας πάγου +1°C ÷ -9 °C ("σημείο 
ρύθμισης ειδοποίησης δημιουργίας πάγου" +1,8 F ÷ 15,8 F))  
Κατά τη λειτουργία σε κατάσταση πάγου, δεν επιτρέπεται στους συμπιεστές να 
πραγματοποιούν μείωση φορτίου αλλά τερματίζονται με τη βοήθεια μιας βηματικής 
διαδικασίας (δείτε § 6.5.3) 
 

• Θέρμανση: 
Κατά την επιλογή αυτής της λειτουργίας ο έλεγχος λειτουργεί για να θερμαίνει το νερό του 
εξατμιστή. Το εύρος του σημείου ρύθμισης είναι +30 ÷ +45°C (86 ÷ 113°C), ένα σημείο 
ρύθμισης ειδοποίησης ζεστού νερού ορίζεται στους 50°C (προσαρμόσιμο από τον χειριστή 
στο εύρος +46 ÷ +55°C (114,8 ÷ 131 F) ) και ένα σημείο ρύθμισης αποτροπής ζεστού νερού 
ορίζεται στους 48°C (118,4 F) (προσαρμόσιμο από τον χειριστή στο εύρος +46°C ÷ "σημείο 
ρύθμισης ειδοποίησης ζεστού νερού" + 1°C (114,8 F ÷ "σημείο ρύθμισης ειδοποίησης ζεστού 
νερού" + 1,8 F )). 
 

• Ψύξη + Ανάκτηση θερμότητας: 
Ο χειρισμός των σημείων ρύθμισης και της προστασίας κατά του παγώματος 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στη λειτουργία ψύξης. 
Επιπλέον, ο έλεγχος ενεργοποιεί την είσοδο και έξοδο της ανάκτησης θερμότητας που 
προβλέπεται στην επέκταση αρ. 2. 
 

• Ψύξη/Γλυκόλη + Ανάκτηση θερμότητας: 
Ο χειρισμός των σημείων ρύθμισης και της προστασίας κατά του παγώματος 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στη λειτουργία 
ψύξης/γλυκόλης. Επίσης, ο έλεγχος ενεργοποιεί την είσοδο και έξοδο της ανάκτησης 
θερμότητας που προβλέπεται στην επέκταση αρ. 2. 
 

• Πάγος + Ανάκτηση θερμότητας: 
Ο χειρισμός των σημείων ρύθμισης και της προστασίας κατά του παγώματος 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες που στην κατάσταση πάγου. Επίσης, ο έλεγχος 
ενεργοποιεί την είσοδο και έξοδο της ανάκτησης θερμότητας που προβλέπεται στην 
επέκταση αρ. 2. 
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Η επιλογή μεταξύ λειτουργιών ψύξης, ψύξης/γλυκόλης και πάγου μπορούν να 
πραγματοποιηθεί από τον χειριστή μέσω του περιβάλλοντος χρήστη με καταχώρηση κωδικού 
πρόσβασης. 

Η μετάβαση από τη λειτουργία ψύξης στη λειτουργία πάγου και στις λειτουργίες θέρμανσης 
προκαλεί την απενεργοποίηση της μονάδας. 

6.4 Διαχείριση σημείων ρύθμισης 
Ο έλεγχος μπορεί να διαχειρίζεται τη θερμοκρασία νερού εξόδου του εξατμιστή με διάφορα 

σήματα εισόδου: 
- Αλλαγή σημείου ρύθμισης από το πληκτρολόγιο 
- Εναλλαγή μεταξύ του βασικού σημείου ρύθμισης (ρύθμιση μέσω πληκτρολογίου) και της 

εναλλακτικής τιμής (επίσης ρύθμιση μέσω πληκτρολογίου), η οποία βασίζεται σε ένα σήμα 
ψηφιακής εισόδου (λειτουργία διπλού σημείου ρύθμισης) 

- Λήψη ενός σημείου ρύθμισης από ένα σύστημα ελέγχου ή ένα BAS συνδεδεμένο μέσω 
σειριακής γραμμής 

- Η επαναφορά ενός σημείου ρύθμισης σε αναλογικές εισόδους  
 
Ο έλεγχος εμφανίζει την πηγή του σημείου ρύθμισης που χρησιμοποιείται (τρέχοντος): 

- OAT : χρησιμοποιείται το βασικό σημείο ρύθμισης που ορίστηκε το από πληκτρολόγιο 
- Διπλό : χρησιμοποιείται το εναλλακτικό σημείο ρύθμισης που ορίστηκε από το 

πληκτρολόγιο  
- Επαναφορά : η επαναφορά του σημείου ρύθμισης πραγματοποιείται από εξωτερική 

είσοδο 
 
Προσφέρονται οι ακόλουθες μέθοδοι επαναφοράς σημείου ρύθμισης για την τροποποίηση 

του τοπικού ή του διπλού σημείου ρύθμισης: 
- Καμία :  χρησιμοποιείται τοπικό ή διπλό σημείο ρύθμισης που βασίζεται σε ψηφιακή είσοδο 

διπλού σημείου ρύθμισης. Αυτό αποκαλείται "βασικό σημείο ρύθμισης" 
- 4 -20mA :  το βασικό σημείο ρύθμισης θα κυμαίνεται ανάλογα με την αναλογική 

είσοδο ενός χρήστη 
- OAT :  το βασικό σημείο ρύθμισης θα κυμαίνεται ως μια λειτουργία που ανταποκρίνεται 

στην εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος (εάν διατίθεται) 
- Επιστροφή :  το βασικό σημείο ρύθμισης θα κυμαίνεται ως μια λειτουργία που 

ανταποκρίνεται στην θερμοκρασία νερού εισόδου του εξατμιστή 
- Δίκτυο :  χρησιμοποιείται το βασικό σημείο ρύθμισης που αποστέλλεται από την σειριακή 

γραμμή 
 
Σε περίπτωση σφάλματος στη σειριακή σύνδεση ή στην εισαγωγή 4-20mA, χρησιμοποιείται 

το βασικό σημείο ρύθμισης. Σε περίπτωση επαναφοράς ενός σημείου ρύθμισης, η οθόνη του 
συστήματος εμφανίζει τον τύπο της επαναφοράς. 
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6.4.1 Παράκαμψη σημείου ρύθμισης 4-20mA 

Το βασικό σημείο ρύθμισης τροποποιείται ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία 
περιβάλλοντος, την μέγιστη τιμή επαναφοράς, την τιμή θερμοκρασίας περιβάλλοντος κατά την 
οποία απαιτείται εκκίνηση επαναφοράς και την εξωτερική θερμοκρασία όπου η τιμή επαναφοράς 
απαιτείται να είναι η μέγιστη. 

 

Σχήμα 8 - Παράκαμψη σημείου ρύθμισης 4-20mA 
Used Setpoint Χρησιμοποιούμενο σημείο ρύθμισης 
Max Reset Μέγ. τιμή επαναφοράς 
Base Setpoint Βασικό σημείο ρύθμισης 
Analogue Input Αναλογική είσοδος 

 

Παράκαμψη σημείου ρύθμισης OAT 

Για να ενεργοποιήσετε την παράκαμψη σημείου ρύθμισης OAT, απαιτείται η εγκατάσταση 
πλακέτας επέκτασης με αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας. 

 
Το βασικό σημείο ρύθμισης ποικίλλει ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία 

περιβάλλοντος, τη θερμοκρασία επαναφοράς και τη μέγιστη τιμή επαναφοράς, την τιμή OAT για 
την εκκίνηση της επαναφοράς και την τιμή OAT για εφαρμογή της μέγιστης τιμής επαναφοράς, 
όπως απεικονίζεται στο σχήμα 9. 

 
 
 
 
 
 
 

Base Setpoint  

Max Reset 

0 4 mA 20 mA Analog Input  

Used Setpoint  
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Σχήμα 9 - Παράκαμψη σημείου ρύθμισης OAT 

Used Setpoint Χρησιμοποιούμενο σημείο ρύθμισης 
Max Reset Μέγ. τιμή επαναφοράς 
Base Setpoint Βασικό σημείο ρύθμισης 
OAT OAT 
Reset Delta T Επαναφορά Δέλτα Τ 
Start Reset T Εκκίνηση Επαναφοράς T 

 

6.4.2 Επιστροφή παράκαμψης σημείου ρύθμισης 

Το βασικό σημείο ρύθμισης ποικίλλει ανάλογα με τη ΔΘ του εξατμιστή, την επαναφορά ΔΘ 
και τη μέγιστη τιμή επαναφοράς όπως απεικονίζεται στο σχήμα 10, την ΔΘ επαναφοράς και τη 
μέγιστη τιμή επαναφοράς 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 10 - Επιστροφή παράκαμψης σημείου ρύθμισης  
Used Setpoint Χρησιμοποιούμενο σημείο ρύθμισης 
Max Reset Μέγ. τιμή επαναφοράς 
Base Setpoint Βασικό σημείο ρύθμισης 
Evap Delta T Δέλτα Τ Εξατμ. 
Reset Delta T Επαναφορά Δέλτα Τ 
Start Reset T Εκκίνηση Επαναφοράς T 

Start Reset T 

Base Setpoint  

Max Reset 

Reset Delta T 

OAT 

Used Setpoint 

Start Reset T 

Base Setpoint  

Max Reset 

Reset Delta T 

Evap ΔT 

Used Setpoint 
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6.5 Έλεγχος απόδοσης συμπιεστών 
Εφαρμόζονται δύο τύποι ελέγχου απόδοσης: 

- Αυτόματος η εκκίνηση/τερματισμός του συμπιεστή και η απόδοση ελέγχονται αυτόματα 
από το λογισμικό προκειμένου να διατηρείται μια τιμή σημείου ρύθμισης 

- Χειροκίνητος η εκκίνηση του συμπιεστή πραγματοποιείται από τον χειριστή και η απόδοσή 
του ελέγχεται από τον χειριστή στον δέκτη του συστήματος. Σε αυτή την περίπτωση ο 
συμπιεστής δεν θα ελέγχεται από το λογισμικό προκειμένου να διατηρηθεί μια τιμή σημείου 
ρύθμισης. 
 
Ο χειροκίνητος έλεγχος μεταβαίνει αυτόματα στον αυτόματο έλεγχο σε περίπτωση που 

απαιτείται κάποια ενέργεια ασφαλείας στον συμπιεστή (αναμονή ασφαλείας ή μείωση φορτίου ή 
απενεργοποίηση ασφαλείας). Σε αυτή την περίπτωση, ο συμπιεστής παραμένει στην Αυτόματη 
λειτουργία και, αν απαιτείται, πρέπει να μεταβεί στην χειροκίνητη από τον χειριστή. 

Κατά την απενεργοποίηση, οι συμπιεστές σε χειροκίνητη λειτουργία μεταβαίνουν 
αυτόματα σε αυτόματη. 

 
Το φορτίο του συμπιεστή μπορεί να υπολογιστεί βάσει: 

- Του υπολογισμού των παλμών αύξησης και μείωσης φορτίου 

6.5.1 Αναλογικό σήμα θέσης βαλβίδας ολίσθησης (προαιρετικά) για αυτόματο έλεγχο 

Για τον καθορισμό του μεγέθους της διορθωτικής ενέργειας στο πηνίο ελέγχου απόδοσης 
χρησιμοποιείται ένας ειδικός αλγόριθμός PID. 

 
Η αύξηση ή μείωση φορτίου του συμπιεστή επιτυγχάνεται από την ενεργοποίηση της 

σωληνοειδούς βαλβίδας αύξησης ή μείωσης φορτίου για καθορισμένο χρονικό διάστημα (διάρκεια 
παλμού), ενώ το χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο διαδοχικών παλμών αξιολογείται από έναν 
ελεγκτή PD (ανατρέξτε στο σχήμα 11). 

 
Εάν το αποτέλεσμα του αλγορίθμου PD δεν αλλάζει, το χρονικό διάστημα μεταξύ των 

παλμών είναι σταθερό. Αυτό είναι το πλήρες αποτέλεσμα του ελεγκτή: σε ένα μόνιμο σφάλμα η 
ενέργεια επαναλαμβάνεται με σταθερό ρυθμό (ανάλογα με τον μεταβλητό χρόνο ολοκλήρωσης). 

 
Χρησιμοποιείται η τιμή αύξησης φορτίου του συμπιεστή (που προκύπτει από την θέση της 

βαλβίδας ολίσθησης ή από τον υπολογισμό fn) για να καθοριστεί εάν πρέπει να τεθεί σε 
λειτουργία και άλλος συμπιεστής ή εάν αυτός που βρίσκεται σε λειτουργία πρέπει να τερματιστεί.  

 
Απαιτείται ο καθορισμός του αναλογικού εύρους και του παράγωγου χρόνου του 

ελέγχου PD σε συνδυασμό με την διάρκεια παλμού και μια ελάχιστη και μέγιστη τιμή 
διαστημάτων παλμού. 

Το ελάχιστο διάστημα παλμού εφαρμόζεται όταν απαιτείται μέγιστη διορθωτική 
ενέργεια, ενώ το μέγιστο διάστημα εφαρμόζεται όταν απαιτείται ελάχιστη διορθωτική 
ενέργεια. 

             
 Ο υπολογισμός βασίζεται σε αύξηση (ή μείωση) φορτίου που αφορά τον κάθε παλμό: 
 

pulseloadn
pulseperIncLoad 25100(%) −

=                  

pulseunloadn
pulseperDecLoad 25100(%) −

=  

 

"Χ παλμοί αύξησης φορτίου" και "Χ παλμοί μείωσης φορτίου" αφορούν τους αριθμούς αύξησης και μείωσης 
φορτίου του συμπιεστή.  
Το φορτίο του συμπιεστή εκτιμάται με τον υπολογισμό του αριθμού των δεδομένων παλμών. 
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Χρησιμοποιείται ένα νεκρό εύρος προσκειμένου να επιτευχθεί μια σταθερή κατάσταση 

συμπιεστή. 
 
Το σχήμα 12 παρουσιάζει την αναλογική δράση του ελεγκτή ως λειτουργία καταχώρησης 

παραμέτρων. 
Fixed pulse duration

Variable pulse interval
 

Σχήμα 11 - Παλμοί αύξησης / μείωσης φορτίου 
 

Fixed pulse duration Καθορισμένη διάρκεια παλμού 
Variable pulse interval Μεταβλητό διάστημα παλμού 

 
Το αναλογικό κέρδος του ελεγκτή PD προκύπτει από: 
 

2
RegBandMax ⋅=pK  
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Measure

Action 

Set Point

Dead Band

Regulation Band

Max 

0 

-Max 

 
Σχήμα 12 - Αναλογική δράση ελεγκτή PD 

 
Action Δράση 
Measure Υπολογισμένη τιμή 
Set Point Σημείο ρύθμισης 
Dead Band Νεκρό εύρος 
Regulation Band Εύρος ρύθμισης 
Max Μέγ.  
-Max -Μέγ. 

 
Το παράγωγο κέρδος του ελεγκτή PD είναι ίσο με: 
 

dpd TKK ⋅=  
 
όπου το Td είναι ο χρόνος εισόδου παράγωγου. 
 
Εκτός από τον εξειδικευμένο ελεγκτή PID, στον έλεγχο χρησιμοποιείται μια μέγιστη τιμή 

εκκένωσης. Αυτό σημαίνει πως εάν η ελεγχόμενη θερμοκρασία φτάνει το σημείο ρύθμισης με 
ρυθμό ταχύτερο από μια προκαθορισμένη τιμή, αποτρέπεται οποιαδήποτε ενέργεια αύξησης 
φορτίου, ακόμα και εάν κάτι τέτοιο απαιτείται από τον αλγόριθμό PID. Αυτό καθιστά τον έλεγχο 
πιο αργό, αλλά βοηθάει στην αποτροπή διακυμάνσεων γύρω από το σημείο ρύθμισης.  

 
Ο ελεγκτής είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί ως "ψύκτης" αλλά και ως "αντλία θερμότητας". 

Κατά την επιλογή "ψύκτης", ο ελεγκτής θα πραγματοποιήσει αύξηση φορτίου του συμπιεστή εάν η 
υπολογισμένη θερμοκρασία είναι πάνω από το σημείο ρύθμισης και θα προβεί στη μείωση φορτίου 
του συμπιεστή εάν η υπολογισμένη θερμοκρασία είναι κάτω από το σημείο ρύθμισης. 

Κατά την επιλογή "αντλία θερμότητας", ο ελεγκτής θα προβεί στην αύξηση φορτίου του 
συμπιεστή εάν η υπολογισμένη θερμοκρασία είναι κάτω από το σημείο ρύθμισης και σε μείωση 
φορτίου εάν η υπολογισμένη θερμοκρασία είναι πάνω από το σημείο ρύθμισης. 
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Η εναρκτήρια αλληλουχία των συμπιεστών επιλέγεται με βάση τις λιγότερες ώρες 
λειτουργίας (που σημαίνει ότι ο πρώτος συμπιεστής που θα τεθεί σε λειτουργία είναι εκείνος με τον 
χαμηλότερο αριθμό ωρών λειτουργίας). Εάν δύο συμπιεστές παρουσιάζουν τον ίδιο αριθμό ωρών 
λειτουργίας, πρώτος θα τεθεί σε λειτουργία ο συμπιεστής με τις λιγότερες εκκινήσεις.  

Επιτρέπεται και ο χειροκίνητος καθορισμός της αλληλουχίας των συμπιεστών. 
 
Η εκκίνηση του πρώτου συμπιεστή επιτρέπεται μόνο εάν η απόλυτη τιμή της διαφοράς 

μεταξύ της υπολογισμένης θερμοκρασίας και του σημείου ρύθμισης ξεπερνάει την τιμή ΔΘ 
εκκίνησης. 

 
Ο τερματισμός του τελευταίου συμπιεστή επιτρέπεται μόνο εάν η απόλυτη τιμή της διαφοράς 

μεταξύ της υπολογισμένης θερμοκρασίας και του σημείου ρύθμισης ξεπερνάει την τιμή ΔΘ 
τερματισμού. 

 
Υιοθετήθηκε η λογική FILO (First In - Last Off πρώτο κατά την είσοδο, τελευταίο κατά την 

έξοδο). 
 
Η αλληλουχία εκκίνησης/αύξησης φορτίου και μείωσης φορτίου/τερματισμού θα ακολουθεί 

τα σχήματα στους πίνακες 7 και 8, όπου RDT είναι η ΔΘ Νέας αύξησης φορτίου/Νέας μείωσης 
φορτίου, μια ρυθμισμένη τιμή (που αντιπροσωπεύει την ελάχιστη διαφορά μεταξύ της 
θερμοκρασίας νερού εξόδου εξατμιστή και του σημείου ρύθμισής της) που θα πραγματοποιεί 
αύξηση φορτίου σε έναν συμπιεστή σε λειτουργία όταν ο συμπιεστής απενεργοποιείται ή μείωση 
φορτίου όταν τίθεται σε λειτουργία ένας νέος συμπιεστής. 

Αυτή η αλληλουχία είναι σχεδιασμένη να διατηρεί την ολική απόδοση της μονάδας στο ίδιο 
επίπεδο όταν η θερμοκρασία εξόδου νερού εξατμιστή είναι κοντά στο σημείο ρύθμισης και ο 
αριθμός των συμπιεστών σε λειτουργία αλλάξει εξαιτίας τερματισμού ή εκκίνησης ενός από τους 
συμπιεστές. 

6.5.2 Χειροκίνητος έλεγχος 

Ο έλεγχος εφαρμόζει μια καθορισμένη διάρκεια παλμών (το μέγεθος είναι η διάρκεια παλμού 
που ρυθμίστηκε στον αυτόματο έλεγχο) για κάθε χειροκίνητο (από το πληκτρολόγιο) σήμα 
αύξησης ή μείωσης φορτίου. 

 
Στον χειροκίνητο έλεγχο, η ενέργεια αύξησης/μείωσης φορτίου ακολουθεί οποιοδήποτε 

πάτημα των προκαθορισμένων πλήκτρων επάνω/κάτω. (ανατρέξτε στο σχήμα 13). 

Load/Unload key press

Load/Unload pulse

 
Σχήμα 13 - Χειροκίνητος έλεγχος συμπιεστή 

Load/Unload key press Πάτημα πλήκτρων αύξησης/μείωσης φορτίου 
Load/Unload pulse Παλμός αύξησης/μείωσης φορτίου 



 

  34/88 
 

Πίνακας 7 - Διαχείριση εκκίνησης και αύξησης φορτίου συμπιεστών (μονάδα 4 συμπιεστών) 
Αρ. βήματος Κύριος συμπ. Καθ. 1 συμπ. Καθ. 2 συμπ. Καθ. 3 συμπ. 

0 Απενεργοποιημένος Απενεργοποιημένος Απενεργοποιημένος Απενεργοποιημένος 

1 
Εάν          (T – SetP) < ΔΘ Εκκίνησης        &   Ψύξη 

ή             (SetP - T) < ΔΘ Εκκίνησης        &    Θέρμανση 
… Αναμονή … 

2 Έναρξη Απενεργοποιημένος Απενεργοποιημένος Απενεργοποιημένος 

3 Αύξηση του ψυκτικού 
φορτίου έως 75% Απενεργοποιημένος Απενεργοποιημένος Απενεργοποιημένος 

4 Εάν T σε Εύρος ρύθμισης 
… Αναμονή για χρόνο μεσοδιαστημάτων … 

5 Αν η θερμοκρασία T πλησιάζει το SetP 
… Αναμονή … 

6a 
SetP-RDT<T< SetP-RDT 

Μείωση ψυκτικού 
φορτίου έως 50% Έναρξη Απενεργοποιημένος Απενεργοποιημένος 

6b 
SetP-RDT<T ή T> SetP-RDT Σταθερό στο 75% Έναρξη Απενεργοποιημένος Απενεργοποιημένος 

7 Σταθερό στο 
75% ή 50% 

Αύξηση του ψυκτικού 
φορτίου έως 50% Απενεργοποιημένος Απενεργοποιημένος 

8 
(αν ο κύριος συμπ. είναι στο 

50%) 

Αύξηση του ψυκτικού 
φορτίου έως 75% Σταθερό στο 50% Απενεργοποιημένος Απενεργοποιημένος 

9 Σταθερό στο 75% Αύξηση του ψυκτικού 
φορτίου έως 75% Απενεργοποιημένος Απενεργοποιημένος 

10 Εάν T σε Εύρος ρύθμισης 
… Αναμονή για χρόνο μεσοδιαστημάτων … 

11 Αν η θερμοκρασία T πλησιάζει το SetP 
… Αναμονή … 

12a 
SetP-RDT<T< SetP-RDT Σταθερό στο 75% Μείωση ψυκτικού 

φορτίου έως 50% Έναρξη Απενεργοποιημένος 

12b 
SetP-RDT<T ή T> SetP-RDT Σταθερό στο 75% Σταθερό στο 75% Έναρξη Απενεργοποιημένος 

13 Σταθερό στο 75% Σταθερό στο 75% ή το 
50% 

Αύξηση του ψυκτικού 
φορτίου έως 50% Απενεργοποιημένος 

14 
(εάν το lag1 στο 50%) Σταθερό στο 75% Αύξηση του ψυκτικού 

φορτίου έως 75% Σταθερό στο 50% Απενεργοποιημένος 

15 Σταθερό στο 75% Σταθερό στο 75% Αύξηση του ψυκτικού φορτίου έως 75% Απενεργοποιημένος 

16 Εάν T σε Εύρος ρύθμισης 
… Αναμονή για χρόνο μεσοδιαστημάτων … 

17 Αν η θερμοκρασία T πλησιάζει το SetP 
… Αναμονή … 

18a 
SetP-RDT<T< SetP-RDT Σταθερό στο 75% Σταθερό στο 75% Μείωση ψυκτικού 

φορτίου έως 50% Έναρξη 

18b 
SetP-RDT<T ή T> SetP-RDT Σταθερό στο 75% Σταθερό στο 75% Σταθερό στο 75% Έναρξη 

17 Σταθερό στο 75% Σταθερό στο 75% Σταθερό στο 75% ή 
το 50% 

Αύξηση του ψυκτικού 
φορτίου έως 50% 

18 
(εάν το lag2 στο 50%) Σταθερό στο 75% Σταθερό στο 75% Αύξηση του ψυκτικού 

φορτίου έως 75% Σταθερό στο 50% 

19 Σταθερό στο 75% Σταθερό στο 75% Σταθερό στο 75% Αύξηση του ψυκτικού 
φορτίου έως 75% 

20 Αύξηση του ψυκτικού 
φορτίου έως 100% Σταθερό στο 75% Σταθερό στο 75% Σταθερό στο 75% 

21 Σταθερό στο 100% Αύξηση του ψυκτικού 
φορτίου έως 100% Σταθερό στο 75% Σταθερό στο 75% 

22 Σταθερό στο 100% Σταθερό στο 100% Αύξηση του ψυκτικού 
φορτίου έως 100% Σταθερό στο 75% 

23 Σταθερό στο 100% Σταθερό στο 100% Σταθερό στο 100% Αύξηση του ψυκτικού 
φορτίου έως 100% 

24 Σταθερό στο 100% Σταθερό στο 100% Σταθερό στο 100% Σταθερό στο 100% 
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Πίνακας 8 - Διαχείριση μείωσης φορτίου και απενεργοποίησης συμπιεστών 

(μονάδα 4 συμπιεστών) 

Αρ. βήματος Κύριος συμπ. Καθ. 1 συμπ. Καθ. 2 συμπ. Καθ. 3 συμπ. 
0 100% 100% 100% 100% 
1 Σταθερό στο 100% Σταθερό στο 100% Σταθερό στο 100% Μείωση ψυκτικού φορτίου έως 75% 

2 Σταθερό στο 100% Σταθερό στο 100% Μείωση ψυκτικού 
φορτίου έως 75% Σταθερό στο 75% 

3 Σταθερό στο 100% Μείωση ψυκτικού 
φορτίου έως 75% Σταθερό στο 75% Σταθερό στο 75% 

4 Μείωση ψυκτικού φορτίου έως 75% Σταθερό στο 75% Σταθερό στο 75% Σταθερό στο 75% 
5 Σταθερό στο 75% Σταθερό στο 75% Σταθερό στο 75% Μείωση ψυκτικού φορτίου έως 50% 

6 Σταθερό στο 75% Σταθερό στο 75% Μείωση ψυκτικού 
φορτίου έως 50% Σταθερό στο 50% 

7 Σταθερό στο 75% Σταθερό στο 75% Σταθερό στο 50% Μείωση ψυκτικού φορτίου έως 25% 

8 Αν η θερμοκρασία T πλησιάζει το SetP 
… Αναμονή … 

9a 
SetP-RDT<T< SetP-RDT Σταθερό στο 75% Σταθερό στο 75% Αύξηση του ψυκτικού 

φορτίου έως 75% Τερματισμός 

9b 
SetP-RDT<T ή T> SetP-RDT Σταθερό στο 75% Σταθερό στο 75% Σταθερό στο Τερματισμός 

10 
(εάν το lag2 στο 75%) Σταθερό στο 75% Σταθερό στο 75% Σταθερό στο Απενεργοποιημένος 

11 Σταθερό στο 75% Μείωση ψυκτικού φορτίου έως 50% Σταθερό στο 50% Απενεργοποιημένος 
12 Σταθερό στο 75% Σταθερό στο 50% Σταθερό στο 25% Απενεργοποιημένος 

13 Αν η θερμοκρασία T πλησιάζει το SetP 
… Αναμονή … 

14a 
SetP-RDT<T< SetP-RDT Σταθερό στο 75% Αύξηση του ψυκτικού 

φορτίου έως 75% Τερματισμός Απενεργοποιημένος 

14b 
SetP-RDT<T ή T> SetP-RDT Σταθερό στο 75% Σταθερό στο 50% Τερματισμός Απενεργοποιημένος 

15 
(εάν το lag1 στο 75%) Σταθερό στο 75% Μείωση ψυκτικού 

φορτίου έως 50% Απενεργοποιημένος Απενεργοποιημένος 

16 Μείωση ψυκτικού 
φορτίου έως 50% Σταθερό στο 50% Απενεργοποιημένος Απενεργοποιημένος 

17 Σταθερό στο 50% Μείωση ψυκτικού 
φορτίου έως 25% Απενεργοποιημένος Απενεργοποιημένος 

18 Αν η θερμοκρασία T πλησιάζει το SetP 
… Αναμονή … 

19a 
SetP-RDT<T< SetP-RDT 

Αύξηση του ψυκτικού 
φορτίου έως 75% Τερματισμός Απενεργοποιημένος Απενεργοποιημένος 

19b 
SetP-RDT<T ή T> SetP-RDT Σταθερό στο 50% Τερματισμός Απενεργοποιημένος Απενεργοποιημένος 

20 Μείωση ψυκτικού 
φορτίου έως 25% Απενεργοποιημένος Απενεργοποιημένος Απενεργοποιημένος 

21 Αν η θερμοκρασία T πλησιάζει το SetP 
… Αναμονή … 

22 
Εάν          (T – SetP) < ΔΘ Εκκίνησης        &   Ψύξη 

ή             (SetP - T) < ΔΘ Εκκίνησης        &    Θέρμανση 
….Αναμονή…. 

23 Τερματισμός Απενεργοποιημένος Απενεργοποιημένος Απενεργοποιημένος 
24 Απενεργοποιημένος Απενεργοποιημένος Απενεργοποιημένος Απενεργοποιημένος 
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6.5.3 Αυτόματος έλεγχος λειτουργίας πάγου 

  
Πίνακας 9 - Σχήμα απενεργοποίησης συμπιεστών σε λειτουργία πάγου 

Θερμ. νερού εξόδου εξατμιστή Κατάσταση συμπιεστών 
< SetP 

> SetP – SDT/n 
Επιτρέπεται η λειτουργία σε όλους τους 

συμπιεστές 
< SetP– SDT/n 

> SetP – 2*SDT/n 
(n-1) επιτρέπεται η λειτουργία στους 

συμπιεστές 
< SetP – 2*SDT/n 
> SetP – 3*SDT/n 

(n-2) επιτρέπεται η λειτουργία στους 
συμπιεστές 

< SetP – 3*SDT/n 
> SetP – 4*SDT/n 

(n-3) επιτρέπεται η λειτουργία στους 
συμπιεστές 

> SetP – 4*SDT/n Δεν επιτρέπεται η λειτουργία σε κανένα 
συμπιεστή 

6.6 Συγχρονισμός των συμπιεστών 

Η λειτουργία των συμπιεστών ανταποκρίνεται σε τέσσερις απαιτήσεις μετρήσεων χρόνου: 
 

- Ελάχιστος χρόνος μεταξύ των εκκινήσεων του ίδιου συμπιεστή (μέτρηση χρόνου από έναρξη 
σε έναρξη): αποτελεί τον ελάχιστο χρόνο μεταξύ δύο εκκινήσεων του ίδιου συμπιεστή 

- Ελάχιστος χρόνος μεταξύ διαφορετικών εκκινήσεων συμπιεστή: αποτελεί τον ελάχιστο χρόνο 
μεταξύ εκκινήσεων δύο διαφορετικών συμπιεστών 

- Ελάχιστος χρόνος συμπιεστή σε λειτουργία (μέτρηση χρόνου από εκκίνηση σε τερματισμό): 
αποτελεί τον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται για να βρίσκεται σε λειτουργία ο συμπιεστής. Ο 
συμπιεστής δεν μπορεί να τερματιστεί (εκτός εάν ενεργοποιηθεί κάποια ειδοποίηση) πριν από 
τη λήξη της συγκεκριμένης μέτρησης χρόνου 

- Ελάχιστος χρόνος συμπιεστή εκτός λειτουργίας (μέτρηση χρόνου από τερματισμό σε 
εκκίνηση): αποτελεί τον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται για να τερματιστεί ο συμπιεστής. Ο 
συμπιεστής δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία πριν από τη λήξη της συγκεκριμένης περιόδου 

6.7 Προστασία συμπιεστών 
Για προστασία του συμπιεστή από απώλεια λίπανσης, ελέγχεται σε μόνιμη βάση η αναλογία 

πίεσης του συμπιεστή. Καθορίζεται μια ελάχιστη τιμή για ελάχιστη και μέγιστη αύξηση φορτίου 
συμπιεστή. Για μέση αύξηση φορτίου, εκτελείται μια γραμμική παρεμβολή. 

 
Η ειδοποίηση αναλογίας πίεσης θα ενεργοποιηθεί εάν η αναλογία πίεσης παραμένει 

χαμηλότερα από την ελάχιστη τιμή της ονομαστικής απόδοσης λειτουργίας συμπιεστή μετά από 
λήξη καθυστέρησης ειδοποίησης. 
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6.8 Διαδικασία ενεργοποίησης συμπιεστών 
Κατά την ενεργοποίηση του συμπιεστή, η σωληνοειδής βαλβίδα εκκένωσης διατηρείται 

ενεργοποιημένη. 
Κατά την ενεργοποίηση του συμπιεστή, ο έλεγχος εκτελεί μια διαδικασία προ-εξαέρωσης για 

εκκένωση του εξατμιστή. Η διαδικασία προ-εξαέρωσης θα εξαρτάται από τον τύπο της βαλβίδας 
εκτόνωσης. 

Εάν η διαδικασία εκκένωσης αποτύχει, θα ενεργοποιηθεί μια "Ειδοποίηση αποτυχίας προ-
εξαέρωσης". 

 
Η διαδικασία της προ-εξαέρωσης δεν εκτελείται εάν η πίεση εξάτμισης είναι χαμηλότερη από 

το σημείο ρύθμισης ειδοποίησης χαμηλής πίεσης (συνθήκες κενού εντός του εξατμιστή). 
 
Η αύξηση φορτίου του συμπιεστή δεν θα επιτρέπεται εάν η υπερθέρμανση εκκένωσης 

ξεπερνάει μια προκαθορισμένη τιμή (εργοστασιακή ρύθμιση 10 °C, 18 F) για χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο από μια προκαθορισμένη τιμή (εργοστασιακή ρύθμιση 150 δευτ.). 

6.8.1 Διαδικασία προ-εξαέρωσης με ηλεκτρονική επέκταση 

Με την εκκίνηση του συμπιεστή, το EEXV παραμένει πλήρως κλειστό έως ότου η 
κεκορεσμένη θερμοκρασία της εξάτμισης φτάσει τους –10°C (14 F) (προσαρμόσιμο –12 ÷ -4 °C 
(10,4 ÷ 24,8 F) ), στη συνέχεια ανοίγουν οι βαλβίδες σε μια συγκεκριμένη θέση (δυνατότητα 
προσαρμογής από τον κατασκευαστή, η εργοστασιακή ρύθμιση είναι το 20% του συνολικού 
βήματος της βαλβίδας) και παραμένουν ανοιχτές για ένα χρονισμένο διάστημα (εργοστασιακή 
ρύθμιση 30 δευτ.). Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται ορισμένες φορές, η συχνότητα της οποίας 
προσαρμόζεται από τον χειριστή (η εργοστασιακή ρύθμιση είναι 1 φορά).  

6.8.2 Διαδικασία προ-εξαέρωσης με θερμοστατική επέκταση 

Με την εκκίνηση του συμπιεστή, το πηνίο της γραμμής υγρού είναι πλήρως κλειστό έως ότου 
η κεκορεσμένη θερμοκρασία της εξάτμισης φτάσει τους –10°C (14 F) (προσαρμόσιμο –12 ÷ -4 °C 
(10,4 ÷ 24,8 F)), στη συνέχεια ανοίγει η βαλβίδα για ένα χρονισμένο διάστημα. Η διαδικασία αυτή 
επαναλαμβάνεται ορισμένες φορές, η συχνότητα της οποίας προσαρμόζεται από τον χειριστή (η 
εργοστασιακή ρύθμιση είναι 1 φορά). 

6.8.3 Θέρμανση λαδιού 

Η ενεργοποίηση των συμπιεστών δεν θα επιτρέπεται εάν δεν εφαρμόζεται ο ακόλουθος 
τύπος: 

 
DischTemp – TOilPress > 5°C 
 
Όπου: 
DischTemp είναι η θερμοκρασία εκκένωσης του συμπιεστή (που ανταποκρίνεται στη 
θερμοκρασία λαδιού) 
TOilPress είναι η κεκορεσμένη θερμοκρασία του ψυκτικού μέσου στην πίεση λαδιού  
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6.9 Εκκένωση 
Όταν απαιτείται αίτημα τερματισμού του συμπιεστή (και εάν το αίτημα δεν έχει προκύψει 

από κάποια ειδοποίηση), πριν από τη συνέχιση της διαδικασίας, πραγματοποιείται πλήρης μείωση 
φορτίου του συμπιεστή και η λειτουργία του συνεχίζεται για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 
με μια κλειστή βαλβίδα εκτόνωσης (σε περίπτωση ηλεκτρονικής βαλβίδας εκτόνωσης) ή κλειστή 
βαλβίδα γραμμής υγρού (σε περίπτωση θερμοστατικής βαλβίδας εκτόνωσης). 

 
Η λειτουργία αυτή, γνωστή ως "εκκένωση", χρησιμοποιείται για την εκκένωση του εξατμιστή 

και για την αποτροπή, σε επόμενη επανεκκίνηση, της αναρρόφησης υγρού από τον συμπιεστή. 
 
Η διαδικασία εκκένωσης ολοκληρώνεται όταν η κεκορεσμένη θερμοκρασία εξάτμισης 

φτάσει την τιμή των –10°C (με εύρος προσαρμογής –12 ÷ -4 °C (10,4 ÷ 24,8 F)) ή μετά από την 
εκπνοή της χρονομέτρησης (δυνατότητα προσαρμογής, εργοστασιακή ρύθμιση 30 δευτ.). Σε αυτή 
την περίπτωση, μια "αποτυχημένη εκκένωση" αποθηκεύεται στο αρχείο ειδοποιήσεων (δεν δίνεται 
μια ενεργή ειδοποίηση). 

 
Μετά τη λήξη της εκκένωσης, ενεργοποιείται η σωληνοειδής βαλβίδα για χρονικό διάστημα 

ίσο με τον ελάχιστο χρόνο απενεργοποίησης του συμπιεστή προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης 
μείωση φορτίου. Το ίδιο συμβαίνει σε περίπτωση μη φυσιολογικής ολοκλήρωσης. 

6.10 Εκκίνηση σε χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος 
Οι μονάδες που λειτουργούν σε κατάσταση ψύξης, ψύξης/γλυκόλης ή πάγου μπορούν να 

διαχειριστούν την ενεργοποίηση σε χαμηλή εξωτερική θερμοκρασία 
 
Κατόπιν αιτήματος εκκίνησης του συμπιεστή, πραγματοποιείται εκκίνηση χαμηλού OAT και 

η κεκορεσμένη θερμοκρασία του συμπιεστή είναι χαμηλότερη από 15,5 °C (60 F). 
Μόλις συμβεί αυτό, το κύκλωμα παραμένει σε αυτή την κατάσταση εκκίνησης χαμηλού OAT 

για χρονικό διάστημα ίσο με σημείο ρύθμισης χρονομέτρησης εκκίνησης χαμηλού OAT (το σημείο 
ρύθμισης έχει εύρος προσαρμογής από 20 έως 120 δευτ., η εργοστασιακή ρύθμιση είναι 120 δευτ.). 
Σε αυτό το διάστημα, απενεργοποιούνται οι συνθήκες χαμηλής πίεσης. 

 
Το απόλυτο όριο χαμηλής πίεσης της τάξεως των -0,5 bar (-7 psi) εξακολουθεί να 

εφαρμόζεται. 
 
Κατά τη λήξη της εκκίνησης χαμηλού OAT, ελέγχεται η πίεση του εξατμιστή. Εάν η πίεση 

είναι μεγαλύτερη από ή ίση με το σημείο ρύθμισης πτώσης της πίεσης του εξατμιστή, η εκκίνηση 
θεωρείται επιτυχής. Εάν η πίεση είναι χαμηλότερη από αυτό, η εκκίνηση δεν είναι επιτυχής και ο 
συμπιεστής σταματάει. 

Πριν από την ενεργοποίηση της ειδοποίησης επανεκκίνησης, επιτρέπονται τρεις απόπειρες 
εκκίνησης. 

Ο μετρητής επανεκκίνησης πρέπει να μηδενιστεί όταν μια εκκίνηση είναι επιτυχής ή όταν, 
κατά την ενεργοποίηση της ειδοποίησης, το κύκλωμα είναι απενεργοποιημένο. 
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6.11 Διακοπή λειτουργίας συμπιεστών και μονάδας 
Παρακάτω παρατίθεται ο κατάλογος των καταστάσεων που προκαλούν διακοπή λειτουργίας 

της μονάδας ή του συμπιεστή. 
 
Σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας της μονάδας, ολόκληρη η μονάδα σταματάει και δεν 

επιτρέπεται η εκκίνηση σε κανένα συμπιεστή. Σε περίπτωση διακοπών λειτουργίας του συμπιεστή, 
σταματάει ο αντίστοιχος συμπιεστής και, εάν απαιτείται, τίθενται σε λειτουργία άλλοι συμπιεστές.  

 

6.11.1 Διακοπή λειτουργίας μονάδας 

Διακοπές στη λειτουργία της μονάδας προκαλούνται από: 
 

• Χαμηλό ρυθμό ροής εξατμιστή  
Μια "Ειδοποίηση χαμηλού ρυθμού ροής εξατμιστή" διακόπτει τη λειτουργία ολόκληρης της 

μονάδας εάν ο διακόπτης ροής του εξατμιστή παραμένει ανοιχτός για χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο μιας ρυθμιζόμενης τιμής. Η ειδοποίηση επαναφέρεται αυτόματα τρεις φορές εάν ο 
διακόπτης ροής του εξατμιστή παραμείνει κλειστός για παραπάνω από 30 δευτερόλεπτα. Από την 
τέταρτη ειδοποίηση και μετά, η επαναφορά πρέπει να πραγματοποιείται χειροκίνητα. 

 
• Χαμηλή θερμοκρασία εξόδου εξατμιστή 

Μια "Ειδοποίηση δημιουργίας πάγου" διακόπτει τη λειτουργία ολόκληρης της μονάδας όταν 
η θερμοκρασία νερού εξόδου του εξατμιστή (θερμοκρασία νερού εξόδου σε περίπτωση μονάδων 
μονού εξατμιστή ή πολλαπλές θερμοκρασίες σε περίπτωση μονάδας διπλού εξατμιστή) πέσει κάτω 
από το σημείο ρύθμισης ειδοποίησης δημιουργίας πάγου.  

Απαιτείται χειροκίνητη επαναφορά της ειδοποίησης για την επανεκκίνηση της μονάδας 
 

• Αποτυχία παρακολούθησης Φάσης-Τάσης (PVM) ή προστασίας γείωσης (GPF) 
Μια "Ειδοποίηση αποτυχίας παρακολούθησης φάσης/τάσης ή προστασίας γείωσης" 

διακόπτει τη λειτουργία ολόκληρης της μονάδας μόλις ανοίξει ο διακόπτης παρακολούθησης 
φάσης (εάν χρησιμοποιείται παρακολούθηση μίας φάσης) μετά από αίτημα εκκίνησης της μονάδας.  

Απαιτείται χειροκίνητη επαναφορά της ειδοποίησης για την επανεκκίνηση της μονάδας 
 

• Εξωτερική ειδοποίηση (μόνο εάν είναι ενεργοποιημένη) 
Μια "Εξωτερική ειδοποίηση" διακόπτει τη λειτουργία ολόκληρης της μονάδας μόλις κλείσει 

ο διακόπτης εξωτερικής ειδοποίησης μετά από αίτημα ενεργοποίησης της μονάδας, εάν έχει 
ρυθμιστεί η διακοπή της μονάδας με την ενεργοποίηση της εξωτερικής ειδοποίησης.  

Απαιτείται χειροκίνητη επαναφορά της ειδοποίησης για την επανεκκίνηση της μονάδας 
 

• Σφάλμα αισθητήρα 
Ένα "Σφάλμα αισθητήρα" διακόπτει τη λειτουργία της μονάδας εάν η ένδειξη ενός από τους 

παρακάτω αισθητήρες είναι εκτός εύρους για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δέκα 
δευτερολέπτων. 

 
- Αισθητήρας θερμοκρασίας εξόδου εξατμιστή αρ. 1 (σε μονάδες 2 εξατμιστών) 
- Αισθητήρας θερμοκρασίας εξόδου εξατμιστή αρ. 2 (σε μονάδες 2 εξατμιστών) 

 
Ο αισθητήρας με το σφάλμα εμφανίζεται στην οθόνη του ελεγκτή 
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6.11.2 Διακοπή λειτουργίας συμπιεστών 

Οι διακοπές λειτουργίας ενός συμπιεστή προκαλούνται από:  
 

• Υψηλή πίεση (διακόπτης μηχανικής πίεσης) 
Μια "Ειδοποίηση διακόπτη υψηλής πίεσης" διακόπτει τη λειτουργία του συμπιεστή μόλις 

ανοίξει ο διακόπτης υψηλής πίεσης. 
Απαιτείται χειροκίνητη επαναφορά της ειδοποίησης για την επανεκκίνηση του συμπιεστή 

(μετά την χειροκίνητη επαναφορά του διακόπτη πίεσης). 
 

• Υψηλή θερμοκρασία εκκένωσης 
Μια "Ειδοποίηση υψηλής θερμοκρασίας εκκένωσης" διακόπτει τη λειτουργία του συμπιεστή 

μόλις η θερμοκρασία εκκένωσης συμπιεστή ξεπεράσει το ρυθμιζόμενο σημείο υψηλής 
θερμοκρασίας.  

Απαιτείται χειροκίνητη επαναφορά για την επανεκκίνηση του συμπιεστή 
 

• Χαμηλή θερμοκρασία εξόδου εξατμιστή 
Μια "Ειδοποίηση δημιουργίας πάγου εξατμ. αρ...." διακόπτει τη λειτουργία των δύο 

συμπιεστών που είναι συνδεδεμένοι στον ίδιο εξατμιστή -σε περίπτωση μονάδας διπλού εξατμιστή- 
όταν η θερμοκρασία νερού εξόδου εξατμιστή πέσει κάτω από το καθορισμένο όριο δημιουργίας 
πάγου.  

Απαιτείται χειροκίνητη επαναφορά της ειδοποίησης για την επανεκκίνηση των δύο 
συμπιεστών 

 
• Χαμηλή πίεση (διακόπτης μηχανικής πίεσης) 

Μια "Ειδοποίηση διακόπτη χαμηλής πίεσης" διακόπτει τη λειτουργία του συμπιεστή εάν, 
κατά τη λειτουργία του, ανοίξει ο διακόπτης χαμηλής πίεσης (εάν υπάρχει pCOe αρ. 1) για 
παραπάνω από 40 δευτερόλεπτα.  

 
Η "Ειδοποίηση διακόπτη χαμηλής πίεσης" απενεργοποιείται κατά την αλληλουχία προ-

εξαέρωσης και κατά την εκκένωση.  
Με την ενεργοποίηση του συμπιεστή, η "Ειδοποίηση διακόπτη χαμηλής πίεσης" 

απενεργοποιείται εάν μια εκκίνηση σε χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος έχει αναγνωριστεί ως 
κάτι διαφορετικό. 

 
Απαιτείται χειροκίνητη επαναφορά για την επανεκκίνηση του συμπιεστή 
 

• Χαμηλή πίεση αναρρόφησης 
Μια "Ειδοποίηση χαμηλής πίεσης αναρρόφησης" διακόπτει τη λειτουργία του συμπιεστή εάν 

ή πίεση αναρρόφησής του παραμένει χαμηλότερα από το σημείο ρύθμισης για ειδοποίηση χαμηλής 
πίεσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από εκείνο που αναφέρεται στον πίνακα 10. 

Πίνακας 10 - Καθυστέρηση ειδοποίησης χαμηλής πίεσης αναρρόφησης 
Σημείο ρύθμισης χαμηλής πίεσης – 

Πίεση αναρρόφησης 
(bar / psi) 

Καθυστέρηση ειδοποίησης 
(δευτερόλεπτα) 

0.1 / 1.45 160 
0.3 / 4.35 140 
0.5 / 7.25 100 

0.7 / 10.15 80 
0.9 / 13.05 40 
1.0 / 14.5 0 
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Δεν επέρχεται καμία καθυστέρηση εάν η πίεση αναρρόφησης πέσει χαμηλότερα από το 

σημείο ρύθμισης ειδοποίησης χαμηλής πίεσης κατά 1 ή περισσότερα bar. 
 
Η "Ειδοποίηση χαμηλής πίεσης αναρρόφησης" απενεργοποιείται κατά την αλληλουχία προ-

εξαέρωσης και κατά την εκκένωση.  
Με την ενεργοποίηση του συμπιεστή η "Ειδοποίηση χαμηλής πίεσης αναρρόφησης" 

απενεργοποιείται εάν μια εκκίνηση σε χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος έχει αναγνωριστεί ως 
κάτι διαφορετικό. 

 
Απαιτείται χειροκίνητη επαναφορά για την επανεκκίνηση του συμπιεστή 
 

• Χαμηλή πίεση λαδιού  
Μια "Ενεργοποίηση χαμηλής πίεσης λαδιού" θα διακόψει τη λειτουργία του συμπιεστή εάν η 

πίεση λαδιού παραμένει χαμηλότερα από τα παρακάτω όρια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από 
εκείνο που προβλέπεται από τη ρύθμιση κατά την λειτουργία και την εκκίνηση των συμπιεστών. 

 
Πίεση αναρρόφησης*1,1 + 1 bar  σε ελάχιστο φορτίο συμπιεστή 
Πίεση αναρρόφησης*1,5 + 1 bar  σε μέγιστο φορτίο συμπιεστή 
Εμβόλιμες τιμές    σε μεσαίο φορτίο συμπιεστή 
 
Απαιτείται χειροκίνητη επαναφορά για την επανεκκίνηση του συμπιεστή 
 

• Μεγάλη απόκλιση πίεσης λαδιού 
Μια "Ειδοποίηση μεγάλης απόκλισης πίεσης λαδιού" διακόπτει τη λειτουργία του συμπιεστή 

εάν η διαφορά μεταξύ της πίεσης εκκένωσης και της πίεσης λαδιού παραμένει μεγαλύτερη από ένα 
σημείο ρύθμισης (εργοστασιακή ρύθμιση 2,5 bar) για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το 
προβλεπόμενο. 

 
Απαιτείται χειροκίνητη επαναφορά για την επανεκκίνηση του συμπιεστή 
 

• Χαμηλή αναλογία πίεσης  
Μια "Ειδοποίηση χαμηλής αναλογίας πίεσης" διακόπτει τη λειτουργία του συμπιεστή εάν η 

αναλογία πίεσης παραμένει χαμηλότερα από το ρυθμιζόμενο όριο σε ονομαστικό φορτίο συμπιεστή 
για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο 

 
Απαιτείται χειροκίνητη επαναφορά για την επανεκκίνηση του συμπιεστή 
 

• Αποτυχία ενεργοποίησης συμπιεστή 
Μια "Ειδοποίηση αποτυχημένης μετάβασης ή εκκινητή" διακόπτει τη λειτουργία του 

συμπιεστή εάν ο διακόπτης μετάβασης/εκκινητή παραμένει ανοιχτός για παραπάνω από 10 
δευτερόλεπτα από την εκκίνηση του συμπιεστή 

 
Απαιτείται χειροκίνητη επαναφορά για την επανεκκίνηση του συμπιεστή 
 

• Προστασία υπερφόρτισης συμπιεστή ή κινητήρα 
Μια "Ειδοποίηση υπερφόρτισης συμπιεστή" διακόπτει τη λειτουργία του συμπιεστή εάν ο 

διακόπτης υπερφόρτισης παραμένει ανοιχτός για παραπάνω από 5 δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση 
του συμπιεστή. 

 
Απαιτείται χειροκίνητη επαναφορά για την επανεκκίνηση του συμπιεστή 
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• Αποτυχία προ-εξαέρωσης 

Μια "Ειδοποίηση προ-εξαέρωσης" διακόπτει τη λειτουργία του συμπιεστή, εάν, κατά την 
διαδικασία προ-εξαέρωσης, η πίεση εξάτμισης δεν πέσει κάτω από το σημείο ρύθμισης εντός 
προκαθορισμένου χρόνου. 

 
Απαιτείται χειροκίνητη επαναφορά για την επανεκκίνηση του συμπιεστή 
 

• Αποτυχία εξαρτώμενης πλακέτας 
Μια "Ειδοποίηση αποσύνδεσης μονάδας xx" διακόπτει τη λειτουργία των εξαρτώμενων 

συμπιεστών (οι συμπιεστές ελέγχονται από την πλακέτα pCO2 αρ. 2) εάν η κεντρική πλακέτα 
(πλακέτα pCO2 αρ. 1) δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τις εξαρτώμενες πλακέτες για χρονικό 
διάστημα μεγαλύτερο των 30 δευτερολέπτων. 

 
Η ειδοποίηση επαναφέρεται αυτόματα όταν επιτυγχάνεται η επικοινωνία 
 

• Αποτυχία κεντρικής πλακέτας ή επικοινωνίας δικτύου 
Μια "Ειδοποίηση αποσύνδεσης κεντρικής" διακόπτει τη λειτουργία των εξαρτώμενων 

συμπιεστών εάν η εξαρτώμενη πλακέτα δεν μπορεί να επικοινωνήσει με την κεντρική πλακέτα για 
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 δευτερολέπτων. 

 

Η ειδοποίηση επαναφέρεται αυτόματα όταν επιτυγχάνεται η επικοινωνία 
 

• Σφάλμα αισθητήρα 
Ένα "Σφάλμα αισθητήρα" διακόπτει τη λειτουργία του συμπιεστή εάν η ένδειξη ενός από 

τους παρακάτω αισθητήρες είναι εκτός εύρους για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δέκα 
δευτερολέπτων. 
- Αισθητήρας πίεσης λαδιού 
- Αισθητήρας χαμηλής πίεσης 
- Αισθητήρας θερμοκρασίας αναρρόφησης 
- Αισθητήρας θερμοκρασίας εκκένωσης 
- Αισθητήρας πίεσης εκκένωσης 

 
Ο αισθητήρας με το σφάλμα εμφανίζεται στην οθόνη του ελεγκτή 
 

• Βοηθητικό σήμα σφάλματος 
Η λειτουργία του συμπιεστή διακόπτεται εάν μία από τις παρακάτω ψηφιακές εισόδους είναι 

ανοιχτή για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το καθορισμένο (η εργοστασιακή ρύθμιση είναι 10 
δευτ.). 
- Σφάλμα παρακολούθησης φάσης συμπιεστή ή προστασίας γείωσης 
- Ειδοποίηση οδηγού μεταβλητής ταχύτητας 

6.11.3 Άλλες διακοπές λειτουργίας 

Άλλες καταστάσεις ενδέχεται να απενεργοποιήσουν συγκεκριμένες λειτουργίες όπως 
περιγράφεται παρακάτω (π.χ. διακοπή λειτουργίας ανάκτησης θερμότητας). 

 
Η προσθήκη προαιρετικών πλακετών επέκτασης θα προκαλέσει επίσης ενεργοποίηση των 

ειδοποιήσεων που σχετίζονται με την επικοινωνία με πλακέτες επέκτασης και με αισθητήρες 
συνδεδεμένους με πλακέτες επέκτασης. 

Για μονάδες με ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης, όλες οι ειδοποιήσεις που ενέχουν κίνδυνο 
για τον οδηγό θα διακόψουν τη λειτουργία των συμπιεστών. 
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6.12 Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας θέρμανσης και ψύξης 
Κάθε φορά που απαιτείται η εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας ψύξης (ή ψύξης/γλυκόλης ή 

πάγου) και θέρμανσης σε έναν συμπιεστή, είτε αυτό απαιτείται από την εναλλαγή της μονάδας από 
μία λειτουργία σε μια άλλη, είτε για την έναρξη ή λήξη της απόψυξης, ο συμπιεστής αρχικά 
απενεργοποιείται χωρίς να πραγματοποιήσει εκκένωση και στη συνέχεια πραγματοποιεί 
επανεκκίνηση εκτελώντας τη διαδικασία προ-εξαέρωσης. Με την εκκίνηση του συμπιεστή 
ενεργοποιείται αμέσως η τετράοδη βαλβίδα ενώ ο EEXV ή η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα γραμμής 
υγρού είναι κλειστή. 

6.13 Διαδικασία απόψυξης 
Σε μονάδες με διαμόρφωση ως αντλίες θερμότητας που λειτουργούν σε κατάσταση 

θέρμανσης, η διαδικασία απόψυξης πραγματοποιείται όταν αυτό απαιτείται. 
 
Η διαδικασία απόψυξης δεν θα εκτελείται από δύο συμπιεστές ταυτόχρονα. 
 
Η διαδικασία απόψυξης δεν θα εκτελείται από ένα συμπιεστή εκτός εάν εκπνεύσει ένα 

καθορισμένο χρονικό διάστημα (εργοστασιακή ρύθμιση 30 λεπτά) μετά την εκκίνησή του και δεν 
θα εκτελείται δεύτερη απόψυξη πριν την εκπνοή άλλου καθορισμένου χρονικού διαστήματος 
(εργοστασιακή ρύθμιση 30 λεπτά).  

 
Η διαδικασία απόψυξης βασίζεται στις τιμές της θερμοκρασίας περιβάλλοντος (Ta) και της 

θερμοκρασίας αναρρόφησης (Ts) που υπολογίζονται από τον οδηγό EEXV (ή, σε περίπτωση της 
θερμοστατικής βαλβίδας εκτόνωσης, από τους αισθητήρες απόψυξης). Η απόψυξη ξεκινάει όταν η 
Ts παραμένει χαμηλότερη από την Ta κατά μια μεγαλύτερη τιμή -ανάλογα με την θερμοκρασία 
περιβάλλοντος και τον σχεδιασμό του πηνίου- για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το 
προβλεπόμενο (εργοστασιακή ρύθμιση 5 λεπτά). 

 
Ο τύπος για την αξιολόγηση της ανάγκης για απόψυξη είναι: 
 
Ts < 0.7*Ta – ΔT  & Ssh  < 10 °C (προσαρμόσιμη τιμή) 
 
Όπου ΔT είναι η ρυθμιζόμενη μονάδα μέτρησης (εργοστασιακή ρύθμιση=12°C) για τα πηνία 

του συμπυκνωτή και Ssh είναι η υπερθέρμανση αναρρόφησης.  
 
Η διαδικασία απόψυξης δεν θα εκτελείται ποτέ εάν η τιμή Ta > 7 °C (ρυθμιζόμενη με 

προστασία κωδικού πρόσβασης συντήρησης).  
Η διαδικασία απόψυξης δεν θα εκτελείται ποτέ εάν Ts > 0 °C (ρυθμιζόμενη με προστασία 

κωδικού πρόσβασης συντήρησης). 
 
Κατά τη λειτουργία ψύξης, το κύκλωμα μεταβαίνει στη λειτουργία ψύξης για καθορισμένο 

χρονικό διάστημα (εργοστασιακή ρύθμιση 10 λεπτά) εάν η τιμή Ta < 2 °C (ρυθμιζόμενη με 
προστασία κωδικού πρόσβασης συντήρησης), διαφορετικά, ο συμπιεστής απενεργοποιείται και οι 
ανεμιστήρες διατηρούνται στη μέγιστη ταχύτητά τους για καθορισμένο χρονικό διάστημα 
(εργοστασιακή ρύθμιση 15 λεπτά). 

 
Η διαδικασία απόψυξης σταματάει εάν η θερμοκρασία εξόδου του εξατμιστή πέσει κάτω από 

μια καθορισμένη τιμή ή εάν η πίεση εκκένωσης φτάσει σε μια καθορισμένη τιμή. 
Κατά τη διαδικασία απόψυξης απενεργοποιείται η "Ειδοποίηση διακόπτη χαμηλής πίεσης" 

και η "Ειδοποίηση χαμηλής πίεσης αναρρόφησης". 



 

  44/88 
 

6.14 Ψεκασμός υγρού 
Ο ψεκασμός υγρού στη γραμμή εκκένωσης ενεργοποιείται τόσο κατά την λειτουργία 

ψύξης/πάγου όσο και κατά την λειτουργία θέρμανσης εάν η λειτουργία θέρμανσης ξεπερνάει την 
προβλεπόμενη τιμή (εργοστασιακή ρύθμιση 85°C) 

 
Ο ψεκασμός υγρού στη γραμμή αναρρόφησης ενεργοποιείται μόνο κατά την λειτουργία 

θέρμανσης εάν η υπερθέρμανση εκκένωσης ξεπερνάει την καθορισμένη τιμή (εργοστασιακή 
ρύθμιση 35°C) 

6.15 Διαδικασία ανάκτησης θερμότητας  

Η διαδικασία ανάκτησης θερμότητας διατίθεται μόνο σε μονάδες ψύκτη (δεν διατίθεται για 
αντλίες θερμότητας). 

 
Ο κατασκευαστής επιλέγει κυκλώματα με ανάκτηση θερμότητας. 

6.15.1 Αντλία ανάκτησης 

Μόλις η ανάκτηση θερμότητας επιτευχθεί, ο έλεγχος θα θέσει σε λειτουργία την αντλία 
ανάκτησης (εάν μια δεύτερη αντλία έχει προστεθεί στο σύστημα ελέγχου, επιλέγεται η αντλία με 
τις λιγότερες ώρες λειτουργίας, διαφορετικά, χρησιμοποιείται η χειροκίνητη αλληλουχία αντλιών). 
Εντός χρονικού διαστήματος 30 δευτερολέπτων, ο διακόπτης ροής συστήματος ανάκτησης πρέπει 
να κλείσει, διαφορετικά θα ενεργοποιηθεί η "Ειδοποίηση ροής ανάκτησης", η οποία θα 
απενεργοποιήσει τη λειτουργία ανάκτησης θερμότητας. Η ειδοποίηση επαναφέρεται αυτόματα σε 
τρεις φορές δεδομένου ότι ο διακόπτης ροής του εξατμιστή παραμένει κλειστός για χρονικό 
διάστημα μεγαλύτερο των 30 δευτερολέπτων. Μετά την τρίτη ειδοποίηση, (τέταρτη και επόμενες 
ειδοποιήσεις), η επαναφορά πρέπει να πραγματοποιηθεί χειροκίνητα.  

 
Εάν ενεργοποιηθεί ειδοποίηση διακόπτη ροής δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση της 

ανάκτησης κυκλώματος. 
 
Σε περίπτωση ειδοποίησης διακόπτη ροής κατά τη λειτουργία ανάκτησης κυκλώματος, 

διακόπτεται η λειτουργία του αντίστοιχου συμπιεστή και η επαναφορά ειδοποίησης δεν επιτρέπεται 
μέχρι την ανάκτηση της ροής (διαφορετικά θα προκληθεί πάγωμα του εναλλάκτη ανάκτησης 
θερμότητας).  

6.15.2 Έλεγχος ανάκτησης 

Όταν η ανάκτηση θερμότητας είναι ενεργοποιημένη, ο έλεγχος ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί 
τα κυκλώματα ανάκτησης με τη βοήθεια του step logic. 

 
Συγκεκριμένα, ενεργοποιείται ένα περαιτέρω στάδιο ανάκτησης θερμότητας (τίθεται σε 

λειτουργία ένα νέο κύκλωμα ανάκτησης θερμότητας) εάν η θερμοκρασία νερού εξόδου της 
ανάκτησης θερμότητας παραμένει χαμηλότερα από το σημείο ρύθμισης κατά τιμή μεγαλύτερη από 
ένα καθορισμένο εύρος ρύθμισης και για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από την προκαθορισμένη 
τιμή (ενδιάμεσο στάδιο ανάκτησης θερμότητας).  

 
Ομοίως, απενεργοποιείται ένα στάδιο ανάκτησης θερμότητας (ένα κύκλωμα ανάκτησης 

θερμότητας τίθεται εκτός λειτουργίας) εάν η θερμοκρασία νερού εξόδου της ανάκτησης 
θερμότητας παραμένει πάνω από το σημείο ρύθμισης κατά τιμή μεγαλύτερη από ένα καθορισμένο 
νεκρό εύρος και για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από την ορισμένη πρωτύτερα χρονική τιμή. 
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Ένα σημείο ρύθμισης για ειδοποίηση υψηλής θερμοκρασίας είναι ενεργό στο βρόχο 
ανάκτησης, ο οποίος θα προβεί σε απενεργοποίηση των κυκλωμάτων ανάκτησης. 

 
Χρησιμοποιείται μια τρίοδη βαλβίδα για αύξηση της θερμοκρασίας νερού ανάκτησης κατά 

την ενεργοποίηση. Χρησιμοποιείται ένας αναλογικός έλεγχος προκειμένου να προσδιοριστεί η 
θέση της βαλβίδας. Σε χαμηλότερη θερμοκρασία, η βαλβίδα θα επανακυκλοφορήσει το νερό 
ανάκτησης, ενώ σε υψηλότερη θερμοκρασία, η βαλβίδα θα παρακάμψει ένα τμήμα της ροής. 

 
Σχήμα 14 - Μεσοδιάστημα ανάκτησης θερμότητας 

 
HR LWT LWT ΑΘ 
Time Χρόνος 
Regulation band Εύρος ρύθμισης 
Setpoint Σημείο ρύθμισης 
No staging Χωρίς μεσοδιαστήματα 
Stage up Αύξηση 
Stage down Πτώση 
HR Inter-stage Ενδιάμεσο στάδιο ΑΘ 

6.16 Περιορισμός απόδοσης συμπιεστή 
Στον έλεγχο περιλαμβάνονται δύο είδη περιορισμών: 
 

• Παρεμπόδιση αύξησης φορτίου : Η αύξηση φορτίου δεν επιτρέπεται. Είναι δυνατή η 
εκκίνηση ή η αύξηση φορτίου ενός άλλου συμπιεστή  

• Αναγκαστική μείωση φορτίου : Πραγματοποιείται μείωση φορτίου του συμπιεστή. Είναι 
δυνατή η εκκίνηση ή η αύξηση φορτίου ενός άλλου συμπιεστή  
 
Οι παράμετροι που μπορούν να περιορίσουν τους συμπιεστές είναι: 
 

- Πίεση αναρρόφησης 
Η αύξηση φορτίου του συμπιεστή μπορεί να παρεμποδιστεί εάν η πίεση αναρρόφησης είναι 
χαμηλότερη από ένα σημείο ρύθμισης "σταδίου αναμονής" 
Η μείωση φορτίου του συμπιεστή πραγματοποιείται εάν η πίεση αναρρόφησης είναι 
χαμηλότερη από ένα σημείο ρύθμισης "πτώσης" 



 

  46/88 
 

 
- Πίεση εκκένωσης 

Η αύξηση φορτίου του συμπιεστή μπορεί να παρεμποδιστεί εάν η πίεση εκκένωσης είναι 
υψηλότερη από ένα σημείο ρύθμισης "σταδίου αναμονής" 
Εάν η πίεση εκκένωσης είναι υψηλότερη από ένα σημείο ρύθμισης "πτώσης", 
πραγματοποιείται μείωση φορτίου του συμπιεστή 
 
Το σημείο ρύθμισης πτώσης της πίεσης εκκένωσης είναι μια λειτουργία της πίεσης 
αναρρόφησης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 
 

Πίνακας 11 – Πτώση υψηλής πίεσης 
Πίεση αναρρόφησης Σημείο ρύθμισης πτώσης πίεσης 

εκκένωσης 
-10 °C (14 F) 50 °C (122 F) 
0 °C (32 F) 68 °C (154,4 F) 
10 °C (50F) 68 °C (154,4 F) 
10 °C (50F) 55 °C (154,4 F) 

 
Το σημείο ρύθμισης σταδίου αναμονής της πίεσης εκκένωσης μπορεί να επιτευχθεί από τον 
ακόλουθο υπολογισμό: σημείο ρύθμισης πτώσης μείον μια είσοδο δέλταΤ 
 

- Θερμοκρασία εξόδου εξατμιστή 
Η μείωση φορτίου του συμπιεστή πραγματοποιείται εάν η θερμοκρασία εξόδου εξατμιστή 
είναι χαμηλότερη από ένα σημείο ρύθμισης "πτώσης" 

6.17 Περιορισμός μονάδας 
Η αύξηση φορτίου της μονάδας μπορεί να περιοριστεί από τις παρακάτω παραμέτρους: 
 

- Ρεύμα μονάδας 
Η αύξηση φορτίου της μονάδας μπορεί να παρεμποδιστεί εάν το απορροφούμενο ρεύμα 
πλησιάζει ένα σημείο ρύθμισης μέγιστου ρεύματος (εντός του -5% του σημείου ρύθμισης) 
Εάν το απορροφούμενο ρεύμα είναι υψηλότερο από ένα σημείο ρύθμισης μέγιστου ρεύματος, 
πραγματοποιείται μείωση φορτίου της μονάδας 
 

- Απαιτούμενο όριο 
Η αύξηση φορτίου της μονάδας μπορεί να παρεμποδιστεί εάν το φορτίο (το οποίο 
υπολογίζεται από τους αισθητήρες της βαλβίδας ολίσθησης ή όπως περιγράφεται) είναι κοντά 
στο σημείο ρύθμισης μέγιστου φορτίου (εντός του -5% του σημείου ρύθμισης)  
Εάν το φορτίο της μονάδας είναι υψηλότερο από το σημείο ρύθμισης μέγιστου φορτίου, 
πραγματοποιείται μείωση φορτίου της μονάδας. 
 
Το σημείο ρύθμισης μέγιστου φορτίου μπορεί να υπολογιστεί από μια είσοδο 4 -20mA (4mA 
-> όριο=100%, 20 mA -> όριο=0%) ή μέσω μιας αριθμητικής καταχώρησης που προέρχεται 
από το σύστημα παρακολούθησης (απαιτούμενο όριο δικτύου). 
 

- SoftLoad 
Με την ενεργοποίηση της μονάδας (όταν τίθεται σε λειτουργία ο πρώτος συμπιεστής), μπορεί 
να ρυθμιστεί ένα προσωρινό απαιτούμενο όριο για ορισμένο χρονικό διάστημα. 
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6.18 Αντλίες εξατμιστή 
Στη βασική διαμόρφωση συμπεριλαμβάνεται μια αντλία εξατμιστή, ενώ η δεύτερη αντλία 

είναι προαιρετική. 
 
Κατά την επιλογή και των δύο αντλιών και κάθε φορά που πρέπει να τεθεί σε λειτουργία 

κάποια από τις αντλίες, το σύστημα θα πραγματοποιήσει αυτόματη εκκίνηση στην αντλία με τον 
μικρότερο αριθμό ωρών λειτουργίας. Μπορεί να ρυθμιστεί μια καθορισμένη σειρά λειτουργίας.  

 
Η λειτουργία μιας αντλίας πραγματοποιείται με την ένδειξη "Μονάδα Εν.". Ένας διακόπτης 

ροής του εξατμιστή πρέπει να κλείσει εντός 30 δευτερολέπτων, διαφορετικά θα ενεργοποιηθεί η 
"Ειδοποίηση ροής εξατμιστή". Εάν ο διακόπτης ροής κλείσει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο 
των 30 δευτερολέπτων, η ειδοποίηση επαναφέρεται αυτόματα στις τρεις φορές. Από την τέταρτη 
ειδοποίηση και μετά, η επαναφορά του πρέπει να πραγματοποιείται χειροκίνητα. 

6.18.1 Αντλία αντιστροφέα  

Η αντλία αντιστροφέα χρησιμοποιείται για αλλαγή της ροής νερού προκειμένου να διατηρεί 
τη ΔΘ του νερού εξατμιστή στην ονομαστική τιμή (ή κοντά σε αυτή) ακόμα και εάν η απαιτούμενη 
απόδοση έχει μειωθεί λόγω της απενεργοποίησης ορισμένων μονάδων. Στην πραγματικότητα, σε 
αυτήν την περίπτωση η ροή του νερού από τις μονάδες που απέμειναν σε λειτουργία αυξάνεται, το 
ίδιο και η πτώση της πίεσης και το απαιτούμενο από την αντλία ύψος. 

Έτσι, η ταχύτητα της αντλίας μειώνεται για να επανέλθει στην ονομαστική τιμή η πτώση 
στην πίεση νερού που περνάει από τις μονάδες. 

Εφόσον απαιτείται ελάχιστη ροή από τον εξατμιστή (περίπου 50% της ονομαστικής ροής) και 
οι αντλίες αντιστροφέα ενδεχομένως να μην λειτουργούν σε χαμηλή συχνότητα, εφαρμόζεται 
παράκαμψη ελάχιστης ροής. 

 
Ο έλεγχος ροής βασίζεται στον υπολογισμό της διαφοράς πίεσης στις αντλίες (ύψος 

άντλησης) και εκτελείται με βάση την ταχύτητα της αντλίας και τη θέση της βαλβίδας 
παράκαμψης. 

Οι δύο αυτές ενέργειες εκτελούνται από την αναλογική έξοδο 0-10V. 
 
Πιο συγκεκριμένα, εφόσον οι πτώσεις πίεσης στους εξατμιστές και στις σωληνώσεις 

αλλάζουν με τη ροή ενώ οι πτώσεις πίεσης στις τερματικές μονάδες δεν επηρεάζονται από τη ροή, 
το απαιτούμενο ύψος άντλησης (σημείο ρύθμισης ύψους) αποτελεί μια λειτουργία της ροής: 
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2
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Δh  = απαιτούμενο ύψος άντλησης στη συχνότητα παροχής f (στόχος ύψους άντλησης) 
Δhr  = ύψος άντλησης σε καθορισμένη ροή (σημείο ρύθμισης ύψους άντλησης) 
ΔPt = Πτώση πίεσης τερματικών μονάδων σε καθορισμένη ροή 
f     = απαιτούμενη συχνότητα παροχής αντλίας 
fr    = συχνότητα παροχής αντλίας σε καθορισμένη ροή 
 
Διατίθεται μια διαδικασία συντονισμού για τη ρύθμιση του Δhr. 
             
 Η αντλία Inverter δεν συμπεριλαμβάνεται στην Έκδ. ASDU01A. Θα συμπεριλαμβάνεται σε κάποια επόμενη 

έκδοση. 
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Η διαδικασία αυτή μπορεί να τεθεί σε λειτουργία με την μονάδα ενεργοποιημένη, τους δύο 
συμπιεστές να λειτουργούν στο 100% και όλες τις τερματικές μονάδες ενεργοποιημένες. Όταν η 
διαδικασία αυτή είναι ενεργή, η ταχύτητα της αντλίας μπορεί να προσαρμοστεί χειροκίνητα από 
70% έως 100% (35 έως 50Hz), η βαλβίδα παράκαμψης είναι πλήρως κλειδωμένη (έξοδος 0V) και 
εμφανίζεται η ΔΘ του εξατμιστή νερού. Ο χειριστής θα ρυθμίσει τη σωστή ΔΘ του νερού, 
προσαρμόζοντας την ταχύτητα της αντλίας και στη συνέχεια θα σταματήσει την διαδικασία 
ρύθμισης ενώ θα επιλεγεί το ύψος άντλησης ως Δhr (σημείο ρύθμισης ύψους). 

 
Εάν η διαδικασία ρύθμισης δεν έχει εκτελεστεί, το σύστημα θα λειτουργεί στο 100% της 

ταχύτητας της αντλίας με την βαλβίδα παράκαμψης κλειδωμένη ενώ θα ενεργοποιηθεί η 
"Ειδοποίηση απουσίας βαθμονόμησης αντλίας VFD" (με καθυστέρηση 30 λεπτών) χωρίς να 
σταματήσει η μονάδα. 

 
Κατά τη διαδικασία αυτή, ένας ελεγκτής PID λειτουργεί σε ταχύτητα αντλίας για να 

διατηρήσει το ύψος της αντλίας στην επιθυμητή τιμή Δh (μειώνοντας την ταχύτητα στην αύξηση 
του ύψους) και διατηρώντας την βαλβίδα παράκαμψης κλειδωμένη. Ο ελεγκτής PID δεν θα μειώσει 
ποτέ την ταχύτητα της συσκευής κάτω από το 70% (35Hz) εφόσον αυτό είναι το λειτουργικό όριο 
της αντλίας αντιστροφέα. Εάν αυτό το όριο έχει επιτευχθεί και το ύψος εξακολουθεί να αυξάνεται, 
ο ελεγκτής PID θα ξεκινήσει τη διαδικασία ανοίγματος της βαλβίδας παράκαμψης. 

 
Το αντίθετο συμβαίνει, όταν μειώνεται το ύψος άντλησης. Ο ελεγκτής θα ξεκινήσει τη 

διαδικασία κλεισίματος της βαλβίδας και όταν η βαλβίδα κλείσει, ο ελεγκτής ξεκινάει την 
επιτάχυνση της αντλίας. 

 
Η ταχύτητα της αντλίας και της βαλβίδας παράκαμψης ποτέ δεν θα μεταβάλλονται μαζί (για 

να αποφευχθεί η αστάθεια ροής). Η αντλία θα προσαρμόζεται από το 100% σε ελάχιστη ροή, ενώ η 
βαλβίδα θα χρησιμοποιείται όταν η απαιτούμενη ροή είναι μικρότερη της ελάχιστης. 

 
Με την ενεργοποίηση της μονάδας, η αντλία θα ξεκινάει σε φυσιολογική συχνότητα (50 Hz) 

με την βαλβίδα παράκαμψης πλήρως κλειστή. 
 
Στη συνέχεια θα αρχίσει να ρυθμίζει το ύψος της αντλίας σύμφωνα με την παραπάνω 

διαδικασία. Η εκκίνηση των συμπιεστών ενεργοποιείται μόλις επιτευχθεί το επιθυμητό ύψος 
άντλησης (εντός του 10% της ανοχής). 

6.19 Έλεγχος ανεμιστήρων 
Η χρήση των ανεμιστήρων προβλέπεται για τον έλεγχο της πίεσης συμπύκνωσης σε 

λειτουργία ψύξης, ψύξης/γλυκόλης ή πάγου ή για τον έλεγχο της πίεσης εξάτμισης σε λειτουργία 
θέρμανσης. 

 
Και στις δύο περιπτώσεις ο χειρισμός των ανεμιστήρων προβλέπεται για τον έλεγχο: 

• Της πίεσης συμπύκνωσης ή εξάτμισης 
• Της αναλογίας πίεσης 

 
Διατίθενται τέσσερις μέθοδοι ελέγχου: 

• Fantroll 
• FanModular 
• Οδηγός μεταβλητής ταχύτητας 
• Speedtroll 
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6.19.1 Fantroll 

Χρησιμοποιείται ένας βηματικός έλεγχος. Ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται τα βήματα 
του ανεμιστήρα για να διατηρούν τις συνθήκες λειτουργίας του ανεμιστήρα εντός των επιτρεπτών 
ορίων. 

 
Τα βήματα ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται διατηρώντας την αλλαγή της συμπύκνωσης 

(ή της πίεσης εξάτμισης) στο ελάχιστο. Για να επιτευχθεί αυτό, κάθε φορά πραγματοποιείται 
εκκίνηση ή τερματισμός ενός ανεμιστήρα δικτύου. 

 
Οι ανεμιστήρες είναι συνδεδεμένοι με τα βήματα (ψηφιακές έξοδοι) σύμφωνα με το 

διάγραμμα στον πίνακα 12 
 

Πίνακας 12 – Σύνδεση βημάτων ανεμιστήρα 
 Αρ. ανεμιστήρων ανά κύκλωμα 
 2 3 4 5 6 7 8 9 

Βήμα Ανεμιστήρες στο βήμα 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3  3 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 
4    5 5,6 5,6 5,6 5,6 
5      7 7,8 7,8,9 

 
Τα βήματα του ανεμιστήρα ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται με βάση τα στάδια στον 

πίνακα 13 
 

Πίνακας 13 – Στάδια βημάτων 
 Αρ. ανεμιστήρων ανά κύκλωμα 
 2 3 4 5 6 7 8 9 

Στάδιο Ενεργό βήμα 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1+2 1+2 1+2 1+2 1+2 1+2 1+2 1+2 
3  1+2+3 1+3 1+3 1+3 1+3 1+3 1+3 
4   1+2+3 1+2+3 1+2+3 1+2+3 1+2+3 1+2+3 
5    1+2+3+4 1+3+4 1+3+4 1+3+4 1+3+4 
6     1+2+3+4 1+2+3+4 1+2+3+4 1+2+3+4 
7      1+2+3+4+5 1+3+4+5 1+2+3+5 
8       1+2+3+4+5 1+3+4+5 
9        1+2+3+4+5

6.19.1.1 Fantroll σε λειτουργία ψύξης 

6.19.1.1.1 Έλεγχος πίεσης συμπύκνωσης 
Η εκτέλεση του επόμενου σταδίου (ενεργοποίηση επόμενου σταδίου) πραγματοποιείται εάν η 

κεκορεσμένη θερμοκρασία συμπύκνωσης (κεκορεσμένη θερμοκρασία σε πίεση εκκένωσης) 
ξεπεράσει το προβλεπόμενο σημείο ρύθμισης (εργοστασιακή ρύθμιση 40 °C (104 F)) κατά 
ποσότητα ίση με το νεκρό εύρος αύξησης για χρονικό διάστημα που εξαρτάται από τη διαφορά 
μεταξύ των τιμών που έχουν επιτευχθεί και του προβλεπόμενου σημείου ρύθμισης συν το νεκρό 
εύρος αύξησης (σφάλμα υψηλής θερμοκρασίας συμπυκνώματος).  

Ειδικότερα, η αύξηση εκτελείται όταν το σφάλμα της υψηλής πίεσης συμπύκνωσης φτάσει 
την τιμή των 10 °C x sec (18 Fxsec). 

 
Κατά τον ίδιο τρόπο, εκτελείται πτώση (ενεργοποίηση πτώσης) εάν η κεκορεσμένη 

θερμοκρασία συμπύκνωσης πέσει χαμηλότερα από το προβλεπόμενο σημείο ρύθμισης κατά 
ποσότητα ίση με το νεκρό εύρος πτώσης για χρονικό διάστημα που εξαρτάται από τη διαφορά 
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μεταξύ του σημείο ρύθμισης του στόχου που έχει επιτευχθεί μείον τις τιμές του νεκρού εύρους 
πτώσης και την επιτευχθείσα τιμή (σφάλμα χαμηλής θερμοκρασίας συμπυκνώματος). 

Ειδικότερα, η πτώση εκτελείται όταν το σφάλμα χαμηλής πίεσης συμπύκνωσης φτάσει την 
τιμή των 10 °Cxsec (18 Fxsec). 

 
Το σφάλμα θερμοκρασίας συμπύκνωσης επαναφέρεται στο μηδέν όταν η θερμοκρασία 

συμπύκνωσης βρίσκεται εντός του νεκρού εύρους ή ενεργοποιείται ένα νέο στάδιο. 
 
Κάθε στάδιο ανεμιστήρα διαθέτει το δικό του νεκρό εύρος πτώσης και αύξησης. 

6.19.1.1.2 Έλεγχος αναλογίας πίεσης 
Ο έλεγχος λειτουργεί για να διατηρεί την αναλογία πίεσης ίση με μια ρυθμιζόμενη τιμή-

στόχο (εργοστασιακή ρύθμιση 2,8) 
 
Η αύξηση εκτελείται (ενεργοποίηση επόμενου σταδίου) εάν η αναλογία πίεσης ξεπεράσει την 

αναλογία πίεσης-στόχου κατά ποσότητα ίση με ένα νεκρό εύρος ρυθμιζόμενης αύξησης για 
χρονικό διάστημα που εξαρτάται από τη διαφορά μεταξύ της επιτευχθείσας τιμής και της τιμής-
στόχου συν το νεκρό εύρος αύξησης (σφάλμα αναλογίας υψηλής πίεσης). 

Ιδιαίτερα το επόμενο βήμα εκτελείται όταν το σφάλμα της αναλογίας πίεσης φτάσει την τιμή 
των 25 δευτ. 

 
Κατά τον ίδιο τρόπο, η πτώση εκτελείται (ενεργοποίηση πτώσης) εάν η αναλογία πίεσης 

πέσει χαμηλότερα από το προβλεπόμενο σημείο ρύθμισης κατά ποσότητα ίση με το νεκρό εύρος 
πτώσης για χρονικό διάστημα που εξαρτάται από τη διαφορά μεταξύ του σημείου ρύθμισης-στόχου 
που έχει επιτευχθεί μείον τις τιμές του νεκρού εύρους πτώσης και την επιτευχθείσα τιμή (σφάλμα 
αναλογίας χαμηλής πίεσης). 

Ιδιαίτερα η πτώση εκτελείται όταν το σφάλμα της αναλογίας χαμηλής πίεσης φτάσει την τιμή 
των 10 δευτ. 

 
Το σφάλμα της αναλογίας πίεσης επαναφέρεται στο μηδέν όταν η θερμοκρασία 

συμπύκνωσης βρίσκεται εντός του νεκρού εύρους ή ενεργοποιείται ένα νέο στάδιο. 
 
Κάθε στάδιο ανεμιστήρα διαθέτει το δικό του νεκρό εύρος πτώσης και αύξησης. 

6.19.1.2 Fantroll σε λειτουργία θέρμανσης 

6.19.1.2.1 Έλεγχος πίεσης εξάτμισης 
Η εκτέλεση του επόμενου σταδίου (ενεργοποίηση επόμενου σταδίου) πραγματοποιείται εάν η 

κεκορεσμένη θερμοκρασία εξάτμισης (κεκορεσμένη θερμοκρασία σε πίεση αναρρόφησης) πέσει 
χαμηλότερα από το προβλεπόμενο σημείο ρύθμισης (εργοστασιακή ρύθμιση 0 °C (32 F)) κατά 
ποσότητα ίση με το νεκρό εύρος αύξησης για χρονικό διάστημα που εξαρτάται από τη διαφορά 
μεταξύ των τιμών που έχουν επιτευχθεί και του προβλεπόμενου σημείου ρύθμισης συν το νεκρό 
εύρος αύξησης (σφάλμα υψηλής θερμοκρασίας συμπυκνώματος). 

Ειδικότερα, η αύξηση εκτελείται όταν το σφάλμα υψηλής πίεσης συμπύκνωσης φτάσει την 
τιμή των 10 °C x sec (18 F x sec). 

 
Κατά τον ίδιο τρόπο, η πτώση εκτελείται (ενεργοποίηση πτώσης) εάν η κεκορεσμένη 

θερμοκρασία εξάτμισης ξεπεράσει το προβλεπόμενο σημείο ρύθμισης κατά ποσότητα ίση με το 
νεκρό εύρος πτώσης για χρονικό διάστημα που εξαρτάται από τη διαφορά μεταξύ του σημείου 
ρύθμισης-στόχου που έχει επιτευχθεί μείον τις τιμές του νεκρού εύρους πτώσης και την 
επιτευχθείσα τιμή (σφάλμα χαμηλής θερμοκρασίας συμπυκνώματος). 
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Ειδικότερα, η πτώση εκτελείται όταν το σφάλμα χαμηλής πίεσης συμπύκνωσης φτάσει την 
τιμή των 10 °C x sec (18 Fxsec). 

 
Το σφάλμα θερμοκρασίας συμπύκνωσης επαναφέρεται στο μηδέν όταν η θερμοκρασία 

συμπύκνωσης βρίσκεται εντός του νεκρού εύρους ή ενεργοποιείται ένα νέο στάδιο. 
 
Κάθε στάδιο ανεμιστήρα διαθέτει το δικό του νεκρό εύρος πτώσης και αύξησης. 

6.19.1.2.2 Έλεγχος αναλογίας πίεσης 
Ο έλεγχος λειτουργεί για να διατηρεί την αναλογία πίεσης ίση με μια ρυθμιζόμενη τιμή-

στόχο (εργοστασιακή ρύθμιση 2,8) 
 
Η αύξηση εκτελείται (ενεργοποίηση επόμενου σταδίου) εάν η αναλογία πίεσης ξεπεράσει την 

αναλογία-στόχο του λόγου πίεσης κατά ποσότητα ίση με ένα νεκρό εύρος ρυθμιζόμενης αύξησης 
για χρονικό διάστημα που εξαρτάται από τη διαφορά μεταξύ της επιτευχθείσας τιμής και της τιμής-
στόχου συν το νεκρό εύρος αύξησης (σφάλμα λόγου υψηλής πίεσης). 

Ιδιαίτερα η αύξηση εκτελείται όταν το σφάλμα της αναλογίας πίεσης φτάσει την τιμή των 
25 δευτ. 

 
Κατά τον ίδιο τρόπο, η πτώση εκτελείται (ενεργοποίηση πτώσης) εάν η αναλογία πίεσης 

πέσει χαμηλότερα από το προβλεπόμενο σημείο ρύθμισης κατά ποσότητα ίση με το νεκρό εύρος 
πτώσης για χρονικό διάστημα που εξαρτάται από τη διαφορά μεταξύ του σημείου ρύθμισης-στόχου 
που έχει επιτευχθεί μείον τις τιμές του νεκρού εύρους πτώσης και την επιτευχθείσα τιμή (σφάλμα 
αναλογίας χαμηλής πίεσης). 

Ιδιαίτερα η πτώση εκτελείται όταν το σφάλμα της αναλογίας χαμηλής πίεσης φτάσει την τιμή 
των 10 δευτ. 

 
Το σφάλμα της αναλογίας πίεσης επαναφέρεται στο μηδέν όταν η θερμοκρασία 

συμπύκνωσης βρίσκεται εντός του νεκρού εύρους ή ενεργοποιείται ένα νέο στάδιο. 
 
Κάθε στάδιο ανεμιστήρα διαθέτει το δικό του νεκρό εύρος πτώσης και αύξησης. 

6.19.2 Fan Modular 

Η μέθοδος Fan Modular λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί η μέθοδος Fantroll 
(αλληλουχία σταδίων), αλλά αντί των ψηφιακών εισόδων, χρησιμοποιεί αναλογικές. 

 
Ειδικότερα, η αναλογική είσοδος υπολογίζει την τιμή σε volt, ίση με τον αριθμό του σταδίου 

(στο στάδιο 2, η τιμή θα είναι 2V, στο στάδιο 3, 3V κ.ο.κ.).  

6.19.3 Οδηγός μεταβλητής ταχύτητας 

Εφαρμόζεται ένας συνεχής έλεγχος. Η ταχύτητα των ανεμιστήρων τροποποιείται 
προκειμένου να διατηρήσει την κεκορεσμένη πίεση συμπύκνωσης σε ένα επίπεδο του σημείου 
ρύθμισης. Χρησιμοποιείται ένας έλεγχος PID για να επιτρέπει την σταθερή λειτουργία.  

 
Σε μονάδες με Οδηγό μεταβλητής ταχύτητας (VSD) εφαρμόζεται μια αθόρυβη λειτουργία 

ανεμιστήρα για να διατηρεί, κατά ορισμένες περιόδους, την ταχύτητα του ανεμιστήρα χαμηλότερα 
από μια τιμή ρύθμισης. 
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6.19.3.1 VSD σε κατάσταση ψύξης, ψύξης γλυκόλης ή πάγου 
Όταν το σύστημα λειτουργεί σε κατάσταση ψύξης, είτε ελέγχει την πίεση συμπύκνωσης είτε 

την αναλογία πίεσης, το αναλογικό κέρδος PID είναι θετικό (όσο μεγαλύτερη η είσοδος, τόσο 
μεγαλύτερη η έξοδος).  

 

Controlled 
Variable 

Action 

Set Point

Dead Band

Regulation Band

Max 

0

-Max 

 
 

Σχήμα 15 - Αναλογική δράση του VSD PID σε κατάσταση ψύξης/πάγου 
 

Action Δράση 
Controlled variable Ελεγχόμενη μεταβλητή 
Set Point Σημείο ρύθμισης 
Dead Band Νεκρό εύρος 
Regulation Band Εύρος ρύθμισης 
Max Μέγ.  
-Max -Μέγ. 
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6.19.3.2 VSD σε λειτουργία θέρμανσης 

6.19.3.2.1 Έλεγχος θερμοκρασίας εξάτμισης 
Όταν το σύστημα λειτουργεί σε κατάσταση θέρμανσης για να ελέγχει την θερμοκρασία 

εξάτμισης, το αναλογικό κέρδος είναι αρνητικό (όσο μεγαλύτερη η είσοδος, τόσο μικρότερη η 
έξοδος). 

 

Controlled 
Variable 

Action 

Set Point

Dead Band

Regulation Band

Max 

0 

-Max

 
 

Σχήμα 16 - Αναλογική δράση του VSD PID σε λειτουργία θέρμανσης  
 

Action Δράση 
Controlled variable Ελεγχόμενη μεταβλητή 
Set Point Σημείο ρύθμισης 
Dead Band Νεκρό εύρος 
Regulation Band Εύρος ρύθμισης 
Max Μέγ.  
-Max -Μέγ. 

6.19.3.2.2 Έλεγχος αναλογίας πίεσης 
Όταν το σύστημα λειτουργεί σε κατάσταση θέρμανσης για να ελέγχει την αναλογία πίεσης, 

το αναλογικό κέρδος είναι θετικό (όσο μεγαλύτερη η είσοδος, τόσο μεγαλύτερη η έξοδος). 

6.19.4 Speedtroll 

Εφαρμόζεται μικτός βηματικός έλεγχος VSD. Τα πρώτα βήματα του ανεμιστήρα ελέγχονται 
μέσω ενός VSD (με το αντίστοιχο έλεγχο PID), τα επόμενα βήματα ενεργοποιούνται όπως στον 
βηματικό έλεγχο, μόνο εάν έχει επιτευχθεί το αθροιστικό σφάλμα αύξησης και πτώσης και το 
αποτέλεσμα VSD είναι στο μέγιστο ή το ελάχιστο αντίστοιχα.  

6.19.5 Διπλό VSD 

Τα δύο VSD ελέγχονται για να διατηρούν τις παραμέτρους σε ένα σημείο ρύθμισης. Τα 
δεύτερα VSD ενεργοποιούνται όταν το πρώτο φτάσει τη μέγιστη ταχύτητα και ο έλεγχος PID 
απαιτεί μεγαλύτερη ροή αέρα. 
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6.20 Άλλες λειτουργίες 
Εφαρμόζονται οι παρακάτω λειτουργίες. 

6.20.1 Εκκίνηση ζεστού νερού προς ψύξη  

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στη μονάδα να ξεκινήσει ομαλά τη λειτουργία της, ακόμα και 
όταν η θερμοκρασία του νερού του εξατμιστή είναι πολύ υψηλή.  

Αυτό δεν θα επιτρέψει την αύξηση του φορτίου πάνω από μια ρυθμιζόμενη τιμή έως ότου η 
θερμοκρασία νερού εξόδου του εξατμιστή πέσει κάτω από μια καθορισμένη τιμή. Ένας άλλος 
συμπιεστής ενεργοποιείται προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία όταν οι άλλοι είναι περιορισμένοι. 

6.20.2 Λειτουργία μειωμένου θορύβου  

Η λειτουργία αυτή θα ελαττώνει το θόρυβο της μονάδας, μειώνοντας την ταχύτητα των 
ανεμιστήρων (μόνο σε περίπτωση ελέγχου ανεμιστήρα VSD) βάσει ενός χρονικού 
προγραμματισμού. 

6.20.3 Μονάδες διπλού εξατμιστή  

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την μείωση προβλημάτων που δημιουργούνται από συσσώρευση 
πάγου σε μονάδες με δύο εξατμιστές (μονάδες 3 και 4 συμπιεστών). 

 
Σε αυτή την περίπτωση, η εκκίνηση των δύο συμπιεστών πραγματοποιείται διαδοχικά. 
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7 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 

7.1 Διαγράμματα ροής ενεργοποίησης και απενεργοποίησης μονάδας 

Η ενεργοποίηση και η απενεργοποίηση της μονάδας θα ακολουθούν την ροή που 
απεικονίζεται στα σχήματα 17 και 18. 

Unit Start

Evap pump start

Evap flow switch 
consensus within timer 

expiration

Temperature control 
start

No
Unit Trip

Yes

Temperature control 
stabilitation

Compressors start 
enabled

Control requires unit 
loading

Control requires unit 
standby

Control requires unit 
unloading

New Compressor start 
required

(see loading table)

Yes

No

New Compressors 
selection

Compressors loading

Compressors standby

Compressor line 
contactor closing

Transition confirmation 
within 10 sec

Compressor complete 
unloading

Yes

No
Compressor Trip

Prepurge procedure

Pressure ratio exceeds 
minimum load limit

Yes

No

Compressor Trip

Compressor enabled to 
load

No

Alarm delay timer 
expired

Yes

Compressor stop 
required

(see unloading table)

Yes

No

Compressors unloadingCompressor complete 
unloading

Pumpdown procedure

Compressor line 
contactor opening

 
Σχήμα 17 - Ακολουθία ενεργοποίησης της μονάδας 
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Unit Start Εκκίνηση μονάδας 
Evap pump start Εκκίν. αντλ. εξατμ. 
Evap flow switch consensus within 
timer expiration 

Διακόπτης ροής εξατμ. ΟΚ εντός της εκπνοής του χρονόμετρου 

No Όχι 
Unit Trip Διακοπή λειτουργίας μονάδας 
Yes Ναι 
Temperature control start Έναρξη ελέγχου θερμοκρασίας 
Temperature control stabilisation Σταθεροποίηση ελέγχου θερμοκρασίας 
Compressors start enabled Ενεργοποίηση έναρξης συμπιεστή 
  
Control requires unit loading Ο έλεγχος απαιτεί την αύξηση φορτίου της μονάδας 
New Compressor start required (see 
loading table) 

Απαιτείται εκκίνηση νέου συμπιεστή (ανατρέξτε στον πίνακα 
στοιχείων φορτίου) 

No Όχι 
Compressors loading Αύξηση φορτίου συμπιεστών 
Yes Ναι 
New Compressors selection Επιλογή νέων συμπιεστών 
Compressor line contactor closing Κλείσιμο διακόπτη επαφής συμπιεστή 
Transition confirmation within 10 sec Επιβεβαίωση μεταφοράς εντός 10 δευτ. 
No Όχι 
Compressor Trip Διακοπή λειτουργίας συμπιεστή 
Yes Ναι 
Compressor complete unloading Πλήρης μείωση φορτίου συμπιεστή 
Pre-purge procedure Διαδικασία προ-εξαέρωσης 
Pressure ratio exceeds minimum load 
limit 

Η αναλογία πίεσης ξεπερνάει το ελάχιστο όριο αύξησης φορτίου 

No Όχι 
Alarm delay timer expired Εκπνοή χρονομέτρου καθυστέρησης ειδοποίησης 
Yes Ναι 
Compressor Trip Διακοπή λειτουργίας συμπιεστή 
Yes Ναι 
Compressor enabled to load Συμπιεστής ενεργοποιημένος για αύξηση φορτίου 
    
Control requires unit standby Ο έλεγχος απαιτεί την αναμονή της μονάδας 
Compressors standby Αναμονή συμπιεστών 
  
Control requires unit unloading Ο έλεγχος απαιτεί την μείωση φορτίου της μονάδας 
Compressor stop required (see 
unloading table) 

Απαιτείται τερματισμός συμπιεστή (ανατρέξτε στον πίνακα 
στοιχείων φορτίου) 

No Όχι 
Compressors unloading Μείωση φορτίου συμπιεστών 
Yes Ναι 
Compressor complete unloading Πλήρης μείωση φορτίου συμπιεστή 
Pump-down procedure Διαδικασία εκκένωσης 
Compressor line contactor opening Άνοιγμα διακόπτη επαφής γραμμής συμπιεστή 
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Unit Stop

Compressors shutdown 
procedure

Evap flow switch open 
within timer expiration

Yes
Unit Trip

No

Unit Off

 
Σχήμα 18 – Αλληλουχία απενεργοποίησης μονάδας 

 
Unit Stop Τερματισμός μονάδας 
Compressors shutdown procedure Διαδικασία απενεργοποίησης συμπιεστών 
Evap flow switch open within timer expiration Άνοιγμα διακόπτη ροής εξατμιστή στην εκπνοή του 

χρονοδιακόπτη 
Yes Ναι 
Unit Trip Διακοπή λειτουργίας μονάδας 
No Όχι 
Unit Off Μονάδα Απενεργ. 
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7.2 Διαγράμματα ροής εκκίνησης και απενεργοποίησης μονάδας 
Η ενεργοποίηση και η απενεργοποίηση της μονάδας θα ακολουθούν την ροή που 

απεικονίζεται στα σχήματα 19 και 20. 

Heat recovery activation

Heat recovery pump 
start

Recovery flow switch 
consensus within timer 

expiration

HR temperature control 
start

No
HR Trip

Yes

HR temperature control 
stabilitation

HR circuits activation 
enabled

Control requires loading Control requires standby Control requires 
unloading

Loading interstage timer 
expired

(PID calculation)

No
System standby

HR leaving temperature 
above limit

No
HR 3Way valve 

modulating

Yes

HR 3Way valve 
complete opening

Unoading interstage 
timer expired
(PID calculation)

Yes

New circuit activation

Yes

Last circuit deactivation

No

 
Σχήμα 19 - Αλληλουχία ενεργοποίησης ανάκτησης θερμότητας 
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Heat recovery activation Ενεργοποίηση ανάκτησης θερμότητας  
Heat recovery pump start Εκκίνηση αντλίας ανάκτησης θερμότητας 
Recovery flow switch consensus within timer expiration Διακόπτης ροής ανάκτησης θερμότητας ΟΚ πριν την 

εκπνοή του χρονομέτρου 
No Όχι 
HR Trip Διακοπή λειτουργίας ΑΘ 
Yes Ναι 
HR temperature control start Εκκίνηση ελέγχου θερμοκρασίας ΑΘ 
HR temperature control stabilisation Σταθεροποίηση ελέγχου θερμοκρασίας ΑΘ 
HR circuits activation enabled Ενεργοποίηση κυκλωμάτων ΑΘ 
HR leaving temperature above limit Η θερμοκρασία εξόδου ΑΘ ξεπερνάει το όριο 
No Όχι 
HR 3-way valve modulating Τροποποίηση τρίοδης βαλβίδας ΑΘ 
Yes Ναι 
HR 3-way valve complete opening Πλήρες άνοιγμα τρίοδης βαλβίδας ΑΘ 
  
Control requires loading Ο έλεγχος απαιτεί αύξηση φορτίου 
No Όχι 
Loading inter-stage timer expired (PID calculation) Εκπνοή χρονομέτρου μεσοδιαστήματος αύξησης φορτίου 

(υπολογισμός PID) 
Yes Ναι 
New circuit activation Ενεργοποίηση νέου κυκλώματος 
  
Control requires standby Ο έλεγχος απαιτεί αναμονή 
System standby Αναμονή συστήματος 
  
Control requires unloading Ο έλεγχος απαιτεί μείωση φορτίου 
No Όχι 
Unloading inter-stage timer expired (PID calculation) Εκπνοή χρονομέτρου μεσοδιαστήματος μείωσης φορτίου 

(υπολογισμός PID) 
Yes Ναι 
Last circuit deactivation Απενεργοποίηση τελευταίου κυκλώματος 
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Heat Recovery Stop

Circuits deactivation 
procedure

Evap flow switch open 
within timer expiration

Haet Recovery Off

No

HR Trip
Yes

3Way valve opening

 
Σχήμα 20 - Αλληλουχία απενεργοποίησης ανάκτησης θερμότητας 

 
Heat Recovery Stop Διακοπή Ανάκτησης θερμότητας 
Circuits deactivation procedure Διαδικασία απενεργοποίησης κυκλωμάτων 
3-way valve opening Άνοιγμα τρίοδης βαλβίδας 
Evap flow switch open within timer expiration Άνοιγμα διακόπτη ροής εξατμιστή στην εκπνοή του 

χρονοδιακόπτη 
Yes Ναι 
HR Trip Διακοπή λειτουργίας ΑΘ 
No Όχι 
Heat Recovery Off Ανάκτηση θερμότητας απενεργοποιημένη 
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8 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 
Στο λογισμικό του ελεγκτή εφαρμόζονται δύο είδη περιβάλλοντος χρήστη: ενσωματωμένη 

οθόνη και PGD. Η οθόνη PGD χρησιμοποιείται ως προαιρετική απομακρυσμένη οθόνη. 
 
Τα δύο περιβάλλοντα διαθέτουν οθόνη LCD 4x20 και ένα πληκτρολόγιο 6 πλήκτρων. 
 
 

 
 

Σχήμα 21 - Ενσωματωμένη οθόνη 
 
 

 
 

Σχήμα 22 – Οθόνη PGD 
 

Ειδικότερα, μπορείτε να ανοίξετε 4 ενότητες μενού από το βασικό μενού, πατώντας το  
(πλήκτρο ΜΕΝΟΥ). Η πρόσβαση στην κάθε ενότητα μπορεί να γίνει με χρήση του αντίστοιχου 
πλήκτρου: 

 

 (Το πλήκτρο ENTER) χρησιμοποιείται για πρόσβαση στον βρόχο κατάστασης της 
μονάδας από κάθε μενού. 

 (Το πλήκτρο ΑΡΙΣΤΕΡΑ) δίνει πρόσβαση στην ενότητα στην πρώτη σειρά της 
λίστας 

 (Το πλήκτρο ΔΕΞΙΑ) δίνει πρόσβαση στην ενότητα στη δεύτερη σειρά της λίστας 
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 (Το πλήκτρο ΕΠΑΝΩ) δίνει πρόσβαση στην ενότητα στην τρίτη σειρά της λίστας 

 (Το πλήκτρο ΚΑΤΩ) δίνει πρόσβαση στην ενότητα στην τέταρτη σειρά της λίστας 

 
 

 
 

Σχήμα 23 – Περιήγηση στο PGD μέσω θέσεων 
 
Σε περίπτωση διαφορετικής σήμανσης των πλήκτρων (αυτό μπορεί να συμβεί εάν 
χρησιμοποιείται ένας βασικός ελεγκτής Carel αντί για ένα ειδικά σχεδιασμένο πληκτρολόγιο της 
Daikin), για να έχετε πρόσβαση στην ίδια λειτουργία, απλώς πατήστε το πλήκτρο που βρίσκετε 
στην ίδια θέση. 
 
Εάν καταχωρούνται άλλες ενότητες, εμφανίζονται άλλα μενού ή μορφές βρόχου.  
 
Η πρόσβαση στο μητρικό μενού είναι δυνατή από κάθε βρόχο με πλήκτρο ΜΕΝΟΥ, έως 

ότου φτάσετε το βασικό μενού κ.ο.κ. 
 
Σε κάθε βρόχο έχει ενσωματωθεί οριζόντια περιήγηση. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα 

ΑΡΙΣΤΕΡΑ και ΔΕΞΙΑ μπορείτε να μετακινηθείτε ανάμεσα σε αντίστοιχους τομείς (π.χ. από το 
βρόχο View Unit μπορείτε να μεταβείτε στον βρόχο View Compressor #1, ή από το βρόχο Unit 
Configuration μπορείτε να μεταβείτε στο βρόχο Unit Setpoint κ.ο.κ.. Για περισσότερες 
πληροφορίες, ανατρέξτε στη Δενδροειδή απεικόνιση του μενού).  

 
Σε μια φόρμα με διαφορετικά πεδία I/O, μπορείτε να μεταβείτε στο πρώτο με το πλήκτρο 

ENTER, στη συνέχεια με τα πλήκτρα ΕΠΑΝΩ και ΚΑΤΩ μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε 
αντίστοιχα την τιμή, με το πλήκτρο ΑΡΙΣΤΕΡΑ μπορείτε να επαναφέρετε την αρχική τιμή και με το 
πλήκτρο ΔΕΞΙΑ μπορείτε να παρακάμψετε τη διαδικασία αφήνοντας την τιμή ως έχει. 

 

.           < ALARM  

.           <  VIEW  

.           <   SET  

.           <         
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Η δυνατότητα αλλαγής τιμών υπόκειται σε προστασία από κωδικό πρόσβασης διαφορετικών 
επιπέδων ανάλογα με την ευαισθησία της τιμής. 

 
Όταν ένας κωδικός πρόσβασης είναι ενεργός, είναι δυνατό να επαναφέρετε όλους τους 

κωδικούς πρόσβασης πατώντας ΕΠΑΝΩ+ΚΑΤΩ (για να έχετε πρόσβαση σε προστατευμένες τιμές 
η μετάβαση στις οποίες δεν είναι εφικτή χωρίς την εκ νέου καταχώρηση του κωδικού πρόσβασης). 

 
Σε οποιονδήποτε βασικό βρόχο, η αλλαγή του κωδικού πρόσβασης είναι δυνατή για το 

αντίστοιχο επίπεδο (Διαμ μον. για Κωδ. πρόσβ. τεχνικού, Σημείο ρύθμισης χρήστη για Κωδικό 
πρόσβασης χειριστή και Σημείο ρύθμισης Συντηρ. για Κωδικό πρόσβασης Διαχειριστή). 

Όταν απαιτείται, στο τελευταίο ψηφίο πρέπει να χρησιμοποιηθεί το πλήκτρο "enter" και στη 
συνέχεια να χρησιμοποιηθεί ξανά για αποδοχή του κωδικού πρόσβασης. 

Όταν δεν περιλαμβάνεται οθόνη, είναι δυνατό να περιηγηθείτε στο μενού προς τα επάνω και 
προς τα κάτω και να επιλέξετε τα στοιχεία του μενού με το πλήκτρο enter. 
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8.1 Δενδροειδής απεικόνιση μενού 
 
Το Σχήμα 24 αναπαριστά την δομή της δενδροειδούς απεικόνισης του μενού. 
 

 
 

Σχήμα 24 - Δενδροειδείς δομές 
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Main menu Βασικό μενού 
  
Alarms Ειδοποιήσεις 
Active Ενεργό 
Log Αρχείο λειτουργίας 
  
View Προβολή 
Compressors Συμπιεστές 
Compr. #1 Συμπ. #1 
Compr. #2 Συμπ. #2 
Unit Μονάδα  
Status Κατάσταση 
Water Νερό 
Evap Εξατμ. 
I/O I/O 
Board Πλακέτα 
Expansion Επέκταση 
  
Settings Ρυθμίσεις 
Compressor Συμπιεστής 
Unit Unit 
Compressor Συμπιεστής 
Set-points Σημεία ρύθμισης 
Condensation Συμπύκνωση 
Configuration Διαμόρφωση 
Valve Drv Οδηγός βαλβίδας 
Alarm Lims Όρια ειδοποίησης 
  
User Χρήστης 
Set-points Σημεία ρύθμισης 
Time Sched. Χρονοδιάγραμμα 
FSM Time Sched. Χρονοδιάγραμμα σιωπηλής λειτουργίας (FSM) 
  
Alarm Lims Όρια ειδοποιήσεων 
  
Maint Συντ. 
View Προβολή 
Settings Settings 
Debug Αποκατ. βλαβ. 
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8.2 Γλώσσες 
Το περιβάλλον χρήστη εμφανίζεται σε πολλαπλές γλώσσες. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τη 

γλώσσα της επιλογής του. 
Για τη διαμόρφωση πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες γλώσσες fn: 
 

- Αγγλική 
- Ιταλική 
- Γερμανική 
- Γαλλική 
- Ισπανική 

 
Η Κινεζική γλώσσα χρησιμοποιείται σε ξεχωριστή οθόνη (οθόνη ημιγραφικών) 

8.3 Μονάδες 
Το περιβάλλον χρηστή μπορεί να λειτουργήσει με μονάδες του Διεθνούς Συστήματος 

μονάδων SI και του Συστήματος IP. 
 
Στο διεθνές σύστημα χρησιμοποιούνται οι παρακάτω μονάδες: 
 
Πίεση   : bar 
Θερμοκρασία : °C 
Χρόνος  : δευτ. 
Στο σύστημα IP χρησιμοποιούνται οι παρακάτω μονάδες: 
 
Πίεση   : psi 
Θερμοκρασία : °F 
Χρόνος  : δευτ. 
 
Όταν πρόκειται για πίεση, το περιβάλλον χρήστη εμφανίζει εάν τα δεδομένα που 

προβάλλονται είναι από μέτρηση ("g") ή απόλυτα ("a"). 
Ο χρήστης μπορεί να διαλέξει διάφορες μονάδες για το περιβάλλον χρήστη και για την 

επικοινωνία BAS.  

             
 Η έκδοση  ASDU01A διατίθεται μόνο στην Αγγλική γλώσσα. Μεταγενέστερες εκδόσεις θα διατίθενται και 

σε άλλες γλώσσες 



 

8.4 Προκαθορισμένοι κωδικοί πρόσβασης 
Υπάρχουν διάφορα επίπεδα κωδικού πρόσβασης για κάθε υποενότητα. Οι υποενότητες 

παρατίθενται στον πίνακα παρακάτω. 
 

Περιοχή Κωδικός πρόσβασης 

Τεχνικός 01331 07211 
Διαχειριστής 02001 
Χειριστής 00100 
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9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  
Μενού Περιοχή Υποπεριοχή Φόρμα Παράμετρος Τιμή Σημειώσεις 

Expansion 
valve 

Electronic or 
Thermostatic 

 
 Expansion 

valve Gas Type R134a   
N. of comps 2  

Unit config N. of pump 2 Μόνο εάν υπάρχει 
pCOeαρ. 3  

Circuit #1 2 ή 3 ή 4 Πραγματικός αριθμός 
ανεμιστήρων 

Condensati
on fans 
number Circuit #2 2 ή 3 ή 4  

Min -0,5 barg  Low Press 
Transd 
limits Max 7,0 barg  

Enable Y  
Max Time 120 s  

Pumpdow 
config 

Min Press 1 bar  
Control var. Press  

Fantroll Μονάδες LN και XN 
VSD Μονάδες XXN 
SPEDTROLL Όταν προσδιορίζεται Type 

DOUBLE VSD Όταν προσδιορίζεται 

Condensati
on 

Update values Y Κατά την αλλαγή των 
τιμών 

Oil heating Enable Y  
time check 30 Υ μόνο εάν έχουν 

αντικατασταθεί οι 
πλακέτες επέκτασης RS485 Net 

Refresh N  

Economizer 

Enabled Y Μόνο σε μονάδες με 
Economizer και 
προσθήκη πλακέτας 
επέκτασης 2 

Econ thr 65°C  
Econ diff 5 °C  
Econ On 90%  

Econ 
Settings 

Econ Off 75%  
Remote on/off N  

Supervisory Remote 
heat/cool 

N  

Auto re-
start 

Auto re-start 
after power 
fail 

Y  

Switch off Switch off on 
ext alarm 

N  

Communica
tion 

Communicati
on 

Supervisor  

Reset 
values 

Reset all 
values to 
default 

N Αλλαγή σε Υ με την 
πρώτη εκκίνηση της 
μονάδας 

SE
T

T
IN

G
S 

U
N

IT
 

C
O

N
FI

G
U

R
A

T
IO

N
 

Password Technician 

 Για αλλαγή κωδικού 
πρόσβασης 
 
 

             
 Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις αφορούν μόνο τους ψύκτες McEnergy. 
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N. of pre-
purge cycles 

1  

Valve steps 2500 Μόνο για EEXV 
Prep on time 2s  

Pre-purge 

Evap T Thr -10 °C  

Pre-purge Pre-purge 
time-out 

120 s  

LI Disc setp 85 °C  Liquid 
injection LI Disc diff 10 °C  

Cond. Sat. T 15,5 °C  
Lp Al thr -0.5 barg  

Low 
ambient 
start-up L.Amb.Timer 120 s  

SE
T

T
IN

G
S 

U
N

IT
 

SE
T

-P
O

IN
T

S 
Temperatur
e regulation 

Der. Time 60 s  

Setpoint Setpoint 40,0 °C  
StageUP Err 10 °Cs  FanTroll 

set-point StageDW Err 10 °Cs  
Stage Up Βλ. πίνακα fantroll  FanTroll 

dead band 
n. 1 

Stage down   

Stage Up Βλ. πίνακα fantroll  FanTroll 
dead band 
n. 2 

Stage down   

Stage Up Βλ. πίνακα fantroll  FanTroll 
dead band 
n. 3 

Stage down   

Stage Up Βλ. πίνακα fantroll  FanTroll 
dead band 
n. 4 

Stage down   

10,0  V Μονάδες LN και XN Max speed 
6,0  V Μονάδες XXN 

Min speed 1,5  V  

 Inverter 
config (only 
for VSD, 
SpeedTroll 
or Double 
VSD 
config) 

Speed up time 01 s  

10 °C Speedtroll Reg. Band 
30 °C VSD 

 Cond 
regulation 
(only for 
VSD, 
SpeedTroll 
or Double 
VSD 
config) 

Neutral Band 

1 °C  

Integral time 150 s  

SE
T

T
IN

G
S 

U
N

IT
 

C
O

N
D

E
N

SA
T

IO
N
 

 Cond 
regulation 
(only for 
VSD, 
SpeedTroll 
or Double 
VSD 
config) 

Derivative 
time 

001 s  

Pre-opening Valve Pre-
opening 

20%  

EXV 
Settings #1 

Warning NO WARNING  

EXV 
Settings #2 

Warning NO WARNING  

SE
T

T
IN

G
S 

U
N

IT
 

V
A

L
V

E
 D

R
IV

E
R
 

(Μ
όν
ο 
μο
νά
δε
ς 
με

 
E

E
X

V
) 

EXV Act. Pos. 0000 Με απενεργοπ. τον συμπ. 
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Man. Posiz 0500  
En. EXV Man N  
Act. Pos. 0000 Με απενεργοπ. τον συμπ. 
Man. Posiz 0500  EXV 

Settings #2 
En. EXV Man N  

Valve type Valve Type Sporland 50-SEH 250 
Opening 
Extra steps 

Y  

Closing Extra 
steps 

Y  Settings 

Time extra 
steps 

0 sec  

Super Heat 
set-point 

6 °C  
Settings 

Dead Band 0 °C  
Proportional 
factor 

80  

Integral factor 30  Settings 
Differential 
factor 

0.5  

Low SH 
protection set-
point 

1.0 °C  

Settings Low SH 
protection 
integral time 

1 sec  

LOP set-point -30 °C  
Settings LOP Integral 

time  
0 sec  

MOP set-
point 

12 °C  

Settings MOP Integral 
time  

4 sec  

Settings MOP start-up 
delay 

90 sec  

High Cond 
temp 
protection set-
point 

90 °C  

Settings High Cond 
temp 
protection 
Integral time  

4 sec  

Settings 
Suction 
temperature 
High limit 

60 °C  

Min  -0,5 bar  Pressure 
probe #1 
settings 

Max 7,0 bar  

Min  -0,5 bar  Pressure 
probe #2 
settings 

Max 7,0 bar  

Battery 
present 

Y  EXV 
settings #1 pLan present Y  

Battery 
present 

Y  EXV 
settings #2 pLan present Y  
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Min T same 
comp starts 

600 s  

Timing Min time diff 
comp starts  

120 s  

Min time 
comp on  

30 s  

Timing Min time 
comp off 

180 s  

Timing Inter-stage 
time 

120 s  

Evap T hold 0,0 °C  
Evap T down -3,0 °C  Press prot 
DT HP decr 3 °C  
Disc. SH thr 11 °C  Dish SH 

prot Disc SH Time 150 s  
N load Pulse 10  Comp 

Loading/unl
oading 

N unload 
Pulse 

10  

Pulse time 0,1 s  
Min pulse 
period 

5 s  
Loading 

Max pulse 
period 

90 s  

Pulse time 0,1 s  
Min pulse 
period 

1 s  

SE
T

T
IN

G
S 

C
O

M
PR

E
SS

O
R
 

- 

Unloading 
Max pulse 
period 

90 s  

Σημεία 
ρύθμισης 

Cooling set-
point 

όπως απαιτείται  

Double set-
point 

Enabled N  

Double set-
point 

Cooling 
double set-
point 

όπως απαιτείται Μόνο εάν είναι 
ενεργοποιημένο το 
double set-point 

LWT reset 
Ldg water 
temp set-point 
reset 

NONE  

Working 
mode 

Working 
mode 

Cooling  

Softload Enable 
Softload 

N  

Demand 
limit 

Enable 
supervisory 
demand limit 

N  

Sequencing Comp 
sequence 

AUTO  

Protocol LOCAL  
Comm Speed 19200  Supervisor 
Ident 001  
Interface 
Units 

SI  

Units Supervisory 
units 

SI ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 
ΑΚΟΜΑ 

Language 
Choose 
language 

English Άλλες γλώσσες ΔΕΝ 
ΕΦΑΡΜΟΖEΤΑΙ 
ΑΚΟΜΑ 

SE
T

T
IN

G
S 

U
SE

R
 

ΣΗ
Μ
Ε
ΙΑ

 Ρ
Υ
Θ
Μ
ΙΣ
Η
Σ 

Passwords Change passwords  
SETTINGS USER Time Sch Enable Enable Time N  



 

  72/88 
 

Sch 
SETTINGS USER FSM Enable Enable Fan 

Silent Mode 
N  

SETTINGS USER Clock Settings Set Clock   
AntiFreeze 
Alarm 

Setpoint 2°C  

 Diff 1°C  
Oil Low 
pressure 
alarm delay 

Start-up delay 300 s  

 Run delay 90 s  
Saturated 
disch 
temperature 
alarm 

Setpoint 70,5 °C  

 Diff 12,0 °C  
Saturated 
suction 
temperature 
alarm 

Setpoint -4,0 °C  

 Diff 5..0 °C  
Oil Press 
Diff. 

Alarm Setp 2,5 bar  

Phase 
monitor 
type 

PVM ή GPF 
type 

Unit  

Evap flow 
switch 
alarm delay 

Start-up delay 20 s  

SE
T

T
IN

G
S 

A
L

A
R

M
S 

 

 Run delay 5 s  
Thresh 010x1000  

Reset N  Evap pump 
h. counter Adjust  Τρέχουσες ώρες 

λειτουργίας 
Thresh 010x1000  
Reset N  Comp h. 

counter #1 Adjust  Τρέχουσες ώρες 
λειτουργίας 

Reset N  Comp starts 
counter #1 Adjust  Εκκινήσεις τρέχουσας 

λειτουργίας 
Thresh 010x1000  
Reset N  Comp h. 

counter #2 Adjust  Τρέχουσες ώρες 
λειτουργίας 

Reset N  Comp starts 
counter #2 Adjust  Εκκινήσεις τρέχουσας 

λειτουργίας 
Regul. Band 3,0 °C  
Neutr. Band 0,2 °C  Temp 

Regulation Max Pull 
Down rate 

1,2 °C/min  

Start-Up DT 2,6 °C  Start-
Up/Shutdo
wn 

Shutdown DT 1,7 °C  

LWT 25 °C  High 
CLWT start Max Comp 

Stage 
70%  

M
A

IN
T
 

SE
T

T
IN

G
 

 

Slide valve position  ΔΕΝ 
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ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
4.4 Λειτουργία ψύξης Low 
-6.7 Λειτουργία 

ψύξης/γλυκόλης ή πάγου 
ChLWT 
limits 

high 15.5  

Probes enable  Ανατρέξτε στο 
διάγραμμα καλωδίωσης 

Input probe offset  Εξαρτάται από τις 
πραγματικές ενδείξεις 

DT reload Dt to reload 
comp 

0,7 °C  

Reset 
Alarm 
Buffer 

Reset N  

Change password   

 

Ρυθμίσεις Fantroll    
  Κύκλωμα 

2 ανεμιστήρων 
Κύκλωμα 

3 ανεμιστήρων 
Κύκλωμα 

4 ανεμιστήρων 
Αύξηση 3 °C 3 °C 3 °C Νεκρό εύρος 

FanTroll αρ. 
1 

Πτώση 10 °C 10 °C 10 °C 

Αύξηση 15 °C 6 °C 5 °C Νεκρό εύρος 
FanTroll αρ. 

2 
Πτώση 3 °C 6 °C 5 °C 

Αύξηση  10 °C 8 °C Νεκρό εύρος 
FanTroll αρ. 

3 
Πτώση  3 °C 4 °C 

Αύξηση   10 °C Νεκρό εύρος 
FanTroll αρ. 

4 
Πτώση   2 °C 
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10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΚΤΗ  
 
Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό στον ελεγκτή με δύο διαφορετικούς τρόπους: με 

άμεση λήψη του προγράμματος από έναν υπολογιστή ή χρησιμοποιώντας το κλειδί 
προγραμματισμού Carel. 

10.1 Απευθείας εγκατάσταση από Η/Υ 
Για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα, πρέπει: 

- να εγκαταστήσετε στον Η/Υ το πρόγραμμα Winload που παρέχεται από την Carel και 
μπορείτε να το βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση ksa.carel.com. Μπορείτε επίσης να το 
ζητήσετε από την Daikin. 

- να συνδέσετε τον Η/Υ στον αντάπτορα Carel RS232/RS485 (κωδικός 98C425C001) με ένα 
σειριακό καλώδιο RS232  

- να συνδέσετε τη θύρα αντάπτορα RS485 στη θύρα τερματικών του ελεγκτή (J10), 
χρησιμοποιώντας ένα τηλεφωνικό καλώδιο 6 συρμάτων (καλώδιο με ακροδέκτες) 

- να αποσυνδέσετε τον ελεγκτή από το pLAN και να ορίσετε τη δικτυακή διεύθυνση στο 0. 
- Ενεργοποιήστε τον ελεγκτή και ανοίξτε το πρόγραμμα Winload, επιλέξτε τον σωστό αριθμό 

σειριακής θύρας που χρησιμοποιείτε και περιμένετε (μερικά δέκατα του δευτερολέπτου), έως 
ότου εμφανιστεί η κατάσταση "ON LINE" (αυτό σημαίνει ότι το πρόγραμμα έχει συνδεθεί με 
τον ελεγκτή). 

- Στη συνέχεια επιλέξτε τον φάκελο "Upload" και το "Application" και επιλέξτε όλα τα αρχεία 
προγράμματος της Daikin (ένα αρχείο στο "blb files" και ένα ή περισσότερα αρχεία στο "iup 
files"). 

- Μετά πατήστε το πλήκτρο "Upload" και περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί η μεταφορά. Το 
πρόγραμμα εμφανίζει την πρόοδο της φάσης μεταφοράς σε ένα παράθυρο και όταν 
ολοκληρωθεί η διαδικασία, εμφανίζεται το μήνυμα "UPLOAD COMPLETED". 

- Τέλος, απενεργοποιήστε τον ελεγκτή, αποσυνδέστε τον από τον Η/Υ, ξανασυνδέστε τον στο 
pLAN και ορίστε τη σωστή δικτυακή διεύθυνση. 
 
Η διαδικασία αυτή πρέπει να εφαρμοστεί σε όλους τους ελεγκτές της μονάδας με εξαίρεση 

τις πλακέτες pCOe και τους οδηγούς EEXV. 
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Σχήμα 25 - Προβολή WinLoad 

10.2 Εγκατάσταση από το κλειδί προγραμματισμού 

Για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα με το κλειδί προγραμματισμού Carel, πρέπει πρώτα να 
εγκαταστήσετε το πρόγραμμα στο κλειδί και μετά να το φορτώσετε σε έναν ή περισσότερους 
ελεγκτές. Η ίδια διαδικασία πρέπει να γίνει και για τις δύο λειτουργίες, απλώς επιλέξτε τη σωστή 
θέση του διακόπτη του κλειδιού: 

 
Θέση του διακόπτη του κλειδιού Τύπος μεταφοράς 

1 (πράσινο φως) προγραμματισμός κλειδιού από pCO² 
2 (κόκκινο φως) προγραμματισμός pCO² από το κλειδί 

 
Η διαδικασία περιγράφεται στη συνέχεια. 
 

- αποσυνδέστε τον ελεγκτή από το pLAN και ορίστε τη δικτυακή διεύθυνση στο 0. 
- επιλέξτε τη σωστή θέση του διακόπτη κλειδιού 
- εισάγετε το κλειδί στη σύνδεση "expansion memory" (αφαιρέστε το κάλυμμα αν χρειάζεται) 
- πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα "Επάνω" και "Κάτω" και ενεργοποιήστε τον ελεγκτή 
- πατήστε το πλήκτρο "enter" για να επιβεβαιώσετε τη λειτουργία 
- περιμένετε έως ότου ενεργοποιηθεί ο ελεγκτής 
- απενεργοποιήστε τον ελεγκτή 
- βγάλτε το κλειδί. 

 
Αν δεν υπάρχει ελεγκτής με εγκατεστημένο πρόγραμμα διαθέσιμο, το κλειδί μπορεί να 

προγραμματιστεί χρησιμοποιώντας τη διαδικασία που περιγράφηκε για την άμεση εγκατάσταση 
από Η/Υ. Σε αυτή την περίπτωση, με το κλειδί στον ελεγκτή και τον διακόπτη του κλειδιού στη 
θέση 2 (κόκκινο φως), το πρόγραμμα θα αποθηκευτεί στο κλειδί, αντί για τον ελεγκτή. 
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11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ PLAN  
Αυτή η διαδικασία πρέπει να πραγματοποιείται όταν προστίθεται ένας ακροδέκτης στο pLAN 

ή όταν αλλάζουν οι ρυθμίσεις.  
 

1. Κρατήστε τα πλήκτρα "Επάνω", "Κάτω" και "Enter" πατημένα για τουλάχιστον 10 
δευτερόλεπτα. 

 

          
 
 

2. Θα εμφανιστεί μία οθόνη με τη διεύθυνση του ακροδέκτη και με τη διεύθυνση της 
εν λόγω πλακέτας   

 
 

Terminal  Adr: 7 
I/O Board Adr: n 
 
 

 
Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα "Επάνω" και "Κάτω", μπορείτε να επιλέξετε διαφορετική 

πλακέτα (1, 2, 3, 4 για τους συμπιεστές και 5, 7, 9, 11 για τους οδηγούς ηλεκτρονικής βαλβίδας) 
 
Επιλέξτε 1 για "I/O Board Adr" (πλακέτα με τη διεύθυνση 1) και πατήστε "Enter". Σε 

περίπου δύο δευτερόλεπτα θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη: 
 

Terminal Config 
         
Press ENTER 
To continue  

 
3. Ξαναπατήστε "Enter". Θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη: 

 
P:01  Adr     Priv/Shared 
Trm1  7        Sh 
Trm2  None      --   
Trm3  None      -- Ok? No  
 

 
Αν πρέπει να προσθέσετε ένα δεύτερο ακροδέκτη (απομακρυσμένος ακροδέκτης), βάλτε το 

"Tmr2 17 sh" στη θέση του "Trm2 None –". Για να ενεργοποιήσετε τη νέα διαμόρφωση, πηγαίνετε 
τον δείκτη στο "No" (χρησιμοποιώντας το πλήκτρο "Enter"), χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα "Επάνω" 
και "Κάτω" για να το αλλάξετε σε "Yes" και πατήστε "Enter". Οι λειτουργίες 1 έως 3 πρέπει να 
επαναληφθούν για όλες τις πλακέτες των συμπιεστών ("I/O Board" από το 1 στο 4) 

Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το σύστημα. 
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12 ΣΧΟΛΙΟ: ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ, Ο ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΕΙΝΑΙ 
ΠΙΘΑΝΟ ΝΑ ΚΟΛΛΗΣΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ. ΑΥΤΟ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ 
ΟΤΙ Η ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΜΕ ΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙΤΑΙ, ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ 
ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΞΑΝΑ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Ο έλεγχος υποστηρίζει επικοινωνία σε σειριακή θύρα με τα παρακάτω πρωτόκολλα: 
 

- Ιδιόκτητο πρωτόκολλο Carel (τοπικό ή απομακρυσμένο) 
- FTT10A (προφίλ ψύκτη) 
- BACnet MS/TP & IP (κατάλογος σημείων μίας κεντρικής) 

 
Τα πρωτόκολλα Carel και Modbus απαιτούν μόνο κάρτα επικοινωνίας (RS485, 422 or 232), 

το Lonwork απαιτεί μια ειδική κάρτα επικοινωνίας και το BACnet απαιτεί κάρτα επικοινωνίας και 
μια πύλη μετάφρασης.  

 
Παρακάτω παρατίθεται κατάλογος σημείων δεδομένων. 

12.1 Μεταβλητές εξόδου 

    
    

    

    

Περιγραφή μεταβλητής Όνομα μεταβλητής
Ένδειξη 

SNVT Σημειώσεις 
Μ
ετ
αβ

λη
τή

 C
ar

el
 

 Ε
ισ
αγ

ω
γή

(I)
 

Εξ
αγ

ω
γή

(O
) (
Ο

)  

Κ
ατ
αχ

ω
ρη

τή
ς 

M
od

bu
s  

Ενεργό σημείο ρύθμισης  nvoActiveSetpt 105  A2(O) 40003 
Πραγματική απόδοση nvoActCapacity 81  A10(O) 40011 
Όριο απόδοσης (Έξοδος)  nvoCapacityLim 81  A42(O) 40043 

Περιορισμένος ψύκτης nvoChillerStat 127 

Περιορισμένος=1 
Μη 
περιορισμένος=0 D6(O) 7 

Ψύκτης 
τοπικός/απομακρυσμένος nvoChillerStat 127 

Τοπικός=1 
Απομακρυσμένος
=0 D5(O) 6 

Ενεργ. Απενεργ. ψύκτη nvoOnOff 6 

0=Ψύκτης 
απενεργ. 
1=Ψύκτης ενεργ. D2(O) 3 

Κατάσταση ψύκτη nvoChillerStat 127 
Ανατρέξτε στον 
επόμενο πίνακα 

Δεν 
διατίθεται 

Δεν 
διατίθεται 

Θερμοκρασία Εκκένωσης 
Συμπιεστή nvoCompDisTemp 105  A19(O) 40020 
Ποσοστό RLA Συμπιεστή nvoCompPercRLA 81  A25(O) 40026 
Ώρες λειτουργίας 
συμπιεστή nvoCompHrs 8  I46(O) 40175 
Εκκίνηση συμπιεστή nvoCompStarts 8  I45(O) 40174 
Θερμοκρασία γραμμής 
αναρρόφησης συμπιεστή nvoSuctionTemp 105  A15(O) 40016 
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Πίεση ψυκτικού μέσου 
συμπυκνωτή 
Condenser Refrigerant 
Pressure 

nvoCondRefPress 
nvoCondRefPress 

30 
30  

A21(O) 
A21(O) 

40022 
40022 

Κεκορεσμένη θερμοκρασία 
ψυκτικού μέσου 
συμπυκνωτή nvoSatCndRefTemp 105  A20(O) 40021 
Θερμοκρασία νερού 
εισόδου εξατμιστή nvoEntCHWTemp 105  A4(O) 40043 
Κατάσταση Ροοστάτη 
εξατμιστή nvoChWFlow 95 

0=Χωρίς ροή 
1=Ροή D7(O) 8 

Θερμοκρασία νερού εξόδου 
του εξατμιστή για τη 
μονάδα nvoLvgCHWTemp 105  A6(O) 40007 
Ώρες λειτουργίας αντλίας 
εξατμιστή nvoEvapPumpHrs 8  I47(O) 40176 
Πίεση ψυκτικού μέσου 
εξατμιστή nvoEvapRefPress 30  A17(O) 40018 
Θερμοκρασία κορεσμού 
ψυκτικού μέσου εξατμιστή nvoSatEvpRefTemp 105  A16(O) 40017 

Κατάσταση αντλίας νερού 
εξατμιστή nvoChWPump 95 

0=Εντολή 
απενεργοπ. 
αντλίας 
1=Εντολή 
ενεργοπ. αντλίας D29(O) 30 

Θερμοκρασία νερού 
εισόδου ανάκτησης 
θερμότητας nvoEntHRWTemp 105  A22(O) 40023 
Θερμοκρασία νερού εξόδου 
ανάκτησης θερμότητας nvoLvgHRWTemp 105  A23(O) 40024 
Πίεση τροφοδοσίας λαδιού nvoOilFeedPress 30  A32(O) 40033 
Θερμοκρασία εξωτερικού 
αέρα nvoOutdoorTemp 105  A39(O) 40040 

Λειτουργία ενεργοποιημένη nvoChillerStat 127 

0=Λειτουργία 
απενεργοποιημέν
η 
1=Λειτουργία 
ενεργοποιημένη D2(O) 3 

12.1.1 Περιγραφή κατάστασης μεταβλητής ψύκτη 

    
    
Περιγραφή μεταβλητής Κατάσταση ψύκτη 

Ονομασία μεταβλητής NvoChillerStat  
Ένδειξη 

SNVT Σημειώσεις 

Μ
ετ
αβ

λη
τή

 C
ar

el
 

Ει
σα

γω
γή

(I)
 

Εξ
αγ

ω
γή

(O
)  

Κ
ατ
αχ

ω
ρη

τή
ς 

M
od

bu
s 

 

127 Μεγέθους 3 bytes     

  
Αρ. 

Byte  Περιγραφή Όνομα πεδίου Σημειώσεις     

1 
Κατάσταση 
λειτουργίας ψύκτη chlr_run_mode 0=Απενεργ D2(O)  

        1=Εκκίνηση   
       2=Λειτουργία   

  2 
Κατάσταση 
λειτουργίας ψύκτη chlr_op_mode 0=Αυτόματη I19(O) 40148 

        1=Θερμότητα   
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       3=Ψύξη   

       
6=Εκτός 
λειτουργίας   

       11=Πάγος   

  3(bit 0) 
Ένδειξη 
ειδοποίησης in_alarm 

0=Χωρίς 
ειδοποίηση D3(O) 4 

      1=Ειδοποίηση   

  3(bit 1) 
Ενεργοποίηση 
λειτουργίας ψύκτη run_enabled 0=Μη ενεργοπ. D4(O) 5 

      1=Ενεργοπ.   

  3(bit 2) 

Ψύκτης 
τοπικός/απομακρυ
σμένος YYYYYYYYYYYYYY 

0=Απομακρυσμέν
ος D5(O) 6 

      1=Τοπικός   

  3(bit 3) 
Περιορισμένος 
ψύκτης Περιορισμένος 

0=Μη 
περιορισμένος D6(O) 7 

      1=Περιορισμένος   

  3(bit 4) 

Κατάσταση 
Ροοστάτη 
εξατμιστή chw_flow 0=Χωρίς ροή D7(O) 8 

      1=Ροή   

12.1.2 Περιγραφή μεταβλητής απεσταλμένης σε ευρετήριο Ι22 (Καταχωρητής Modbus 40151)  

    
    

Ονομασία μεταβλητής nvoSequenceStat  

    
Ένδειξη 

SNVT  Σημειώσεις 

 Μ
ετ
αβ

λη
τή

 C
ar

el
  

Ει
σα

γω
γή

(I)
 

Εξ
αγ

ω
γή

(O
)  

 Κ
ατ
αχ

ω
ρη

τή
ς 

M
od

bu
s  

 

165 Μεγέθους 8 bytes     
  Αρ. Byte Περιγραφή Σημειώσεις     

  1 
 
Δεν διατίθεται        

 2(bit 0) Πλήρης αύξηση φορτίου ψύκτη I22(O) 40151 

    
0=μη πλήρης αύξηση φορτίου 
1=πλήρης αύξηση φορτίου 

 
   

 
   

  2(bit 1) 
Διαθεσιμότητα 
Κυκλώματος/Συμπιεστή1 0=Δεν διατίθεται     

    1=Διατίθεται     

  2(bit 2) 
Διαθεσιμότητα 
Κυκλώματος/Συμπιεστή2 0=Δεν διατίθεται     

    1=Διατίθεται     
  2(bit 3) Διαθεσιμότητα Κυκλώματος 3 0=Δεν διατίθεται     
    1=Διατίθεται     
  2(bit 4) Διαθεσιμότητα Κυκλώματος 4 0=Δεν διατίθεται     
    1=Διατίθεται     

  
2(bit 5 έως 

7) 
 
Δεν διατίθεται       

  3 έως 8 
 
Δεν διατίθεται        

 
Ορισμός διαθεσιμότητας Κυκλώματος/Συμπιεστή: 
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Δεν είναι δυνατή η λειτουργία όλων των συμπιεστών (ή κυκλωμάτων) σε έναν ψύκτη Οι 
ελεγκτές του συμπιεστή αποστέλλουν ένα σήμα. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ (1) εάν το σύστημα 
επιτήρησης μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία τερματισμού/εκκίνησης. Η ένδειξη 
εξουδετερώνεται (0) με την ύπαρξη των παρακάτω καταστάσεων: 
 
ΕΑΝ ο συμπιεστής είναι ΑΠΕΝΕΡΓ εξαιτίας μίας ειδοποίησης 
Ή 
Εάν ο συμπιεστής είναι ΑΠΕΝΕΡΓ λόγω του διακόπτη εκκένωσης 
Ή 
Η μονάδα είναι ΑΠΕΝΕΡΓ εξαιτίας μίας ειδοποίησης της μονάδας 
Ή 
Στην οθόνη του πληκτρολογίου η Μονάδα έχει απενεργοποιηθεί 
Ή  
Ο απομακρυσμένος διακόπτης έθεσε τη Μονάδα εκτός λειτουργίας 
Ή 
Η Πηγή ελέγχου δεν ισούται με το Δίκτυο BAS 
Ή 
Ο διακόπτης μπροστινού πίνακα έθεσε τη Μονάδα εκτός λειτουργίας 
Ή 
Ο διακόπτης συμπιεστή έχει απενεργοποιήσει τον συμπιεστή 
Ή 
Μια αερόψυκτη μονάδα είναι πιο κάτω από το σημείο ρύθμισης εξωτερικής θερμοκρασίας 
της και όλοι οι συμπιεστές είναι απενεργοποιημένοι  
Ή 
Ο Συμπιεστής βρίσκεται σε κατάσταση Αναμονής Χαμηλής θερμοκρασίας Waiting Low 
Sump Temperature State 
Ή 
Ο Συμπιεστής βρίσκεται σε μη-κυκλική κατάσταση (εκκίνηση-εκκίνηση, τερματισμός-
εκκίνηση, κλπ.) 
 
 Για παράδειγμα, εάν ένας ψύκτης παρουσιάσει ειδοποίηση σφάλματος, η ειδοποίηση πρέπει 
να εκκαθαριστεί. Εάν η είσοδος απομακρυσμένου διακόπτη απενεργοποίησης είναι ανοιχτή, 
η είσοδος πρέπει να κλείσει ξανά. Εάν ένας ψύκτης έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να τον 
ενεργοποιεί μια τοπική πηγή, πρέπει να επανέλθει σε έλεγχο δικτύου. 
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12.2 Μεταβλητές δεδομένων 
     
     
     

     

Περιγραφή μεταβλητής 
Ονομασία 
μεταβλητής 

Ένδειξη 
SNVT Σημειώσεις 

Προκαθο-
ρισμένη 
τιμή 

C
ar

el
 Μ
ετ
αβ

λη
τή
 

Ει
σα

γω
γή

(I)
 

Εξ
αγ

ω
γή

(O
)  

 Κ
ατ
αχ

ω
ρη

τή
ς 

M
od

bu
s 

Capacity Limit Setpoint nviCapacityLim 81  100% A3(I) 40004 

Chiller Enable nviChillerEnable 95 

0=Απενεργοποίη
ση ψύκτη 
 1=Ενεργοποίηση 
ψύκτη 0 D1(I) 2 

Chiller Mode Setpoint nviMode 108 

1=HVAC_ΘΕΡΜ
ΑΝΣΗ, 
3=HVAC_ΨΥΞΗ,
11=HVAC_ΠΑΓΟ
Σ 3 I17(I) 40146 

Compressor Select nviCompSelect 8 

Ανατρέξτε στο 
Φύλλο εργασίας 
Worksheet 
nviCompSelect 1 I32(I) 40161 

Cool Setpoint nviCoolSetpt 105  7,2°C A47(I/O) 40048 
Heat Setpoint nviHeatSetpt 105  35°C A50(I/O) 40051 
Ice Setpoint nviIceSpt 105  -3,9°C A48(I/O) 40049 
 

Περιγραφή μεταβλητής
Όνομα 

μεταβλητής  
Ένδειξη 

SNVT Σημειώσεις 
Προκαθο-

ρισμένη τιμή
Compressor Select nviCompSelect 8   1 
    1=Συμπιεστής αρ. 1/Κύκλωμα αρ. 1  
    2=Συμπιεστής αρ. 2/Κύκλωμα αρ. 2  
    3=Συμπιεστής αρ. 3/Κύκλωμα αρ. 3  
     4=Συμπιεστής αρ. 4/Κύκλωμα αρ. 4   
 
Παρακάτω παρουσιάζονται οι μεταβλητές οι οποίες αλλάζουν ανάλογα με την τιμή της 

μεταβλητής Compressor Select 
- Compressor Discharge Temperature 
- Compressor Percent RLA 
- Compressor Run Hours 
- Compressor Starts 
- Compressor Suction Temperature 
- Condenser Refrigerant Pressure 
- Condenser Saturated Refrigerant Temperature 
- Evaporator Refrigerant Pressure 
- Evaporator Saturated Refrigerant Temperature 
- Oil Pressure 
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12.3 Μεταβλητές διαμόρφωσης 
    
    
    

    

Αναφορά SCPT  
’Ένδειξη 

CPT  Σημειώσεις 
Προκαθορι
σμένη τιμή 

C
ar

el
 Μ
ετ
αβ

λη
τή
 

Ει
σα

γω
γή

(I)
 

Εξ
αγ

ω
γή

(O
)  

 Κ
ατ
αχ

ω
ρη

τή
ς 

M
od

bu
s  

 

SCPT_limitChlrCap 81 0% έως 160%.  100% I20(I)  

SCPT_pwrUpState 73 

0=Απαίτηση ψύκτη 
απενεργοποιημένη 
1=Απαίτηση ψύκτη Αυτόματη 
(ενεργή) 0 D9(I) 40010 

SCPT_CoolSetpoint  75 –40°C έως 93°C 7,2° C A11(I) 40012 
SCPT_HeatSetpoint  78 -40–93°C 37,8° C A12(I) 40013 

SCPT_HVACmode  74 

1=HVAC_ΘΕΡΜΑΝΣΗ,  
3=HVAC_ΨΥΞΗ,  
11=HVAC_ΠΑΓΟΣ  3 I21(I) 40150 

12.4 Ειδοποιήσεις 

    
    
    

    

Περιγραφή μεταβλητής 
Ονομασία 
μεταβλητής  

 Ένδειξη 
SNVT Περιγραφή 

C
ar

el
 Μ
ετ
αβ

λη
τή
 

Ει
σα

γω
γή

(I)
 

Εξ
αγ

ω
γή

(O
)  

 Κ
ατ
αχ

ω
ρη

τή
ς 

M
od

bu
s 

 

Current Alarm nvoAlarmDescr  36 

Κείμενο ειδοποίησης 
(μέγ. 30 χαρακτήρες 
ASCII) I1 έως I16(O) 

40130 έως 
40145 

Ειδοποίηση εκκαθάρισης 
δικτύου nviClearAlarm 95 

0=Ουδέτερο, 
1=Εκκαθάριση 
ειδοποίησης A10(O) 40011 
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12.4.1 Λέξεις ειδοποίησης I1 – I16 

  
  
  

  

  Μήνυμα LonWorks Μ
ετ
αβ

λη
τή

 C
ar

el
 

Α
ρ.

 B
it 
 

1 Παρακρατήθηκε 0 
2 Δεν χρησιμοποιείται 1 
3 Δεν χρησιμοποιείται 2 
4 Δεν χρησιμοποιείται 3 
5 Δεν χρησιμοποιείται 4 
6 WARN-Pwr Loss While Running 5 
7 Δεν χρησιμοποιείται 6 
8 Δεν χρησιμοποιείται 7 
9 Δεν χρησιμοποιείται 8 

10 Δεν χρησιμοποιείται 9 
11 NO START - Ambient Temp Low 10 
12 NO LOAD - Cond Press High #1 11 
13 NO LOAD - Cond Press High #2 12 
14 NO LOAD - Cond Press High #3 13 
15 NO LOAD - Cond Press High #4 14 
16 Δεν χρησιμοποιείται 

Α
κέ
ρα

ιο
ς 
αρ

. 1
 

15 
17 UNLOAD - Cond Press High #1 0 
18 UNLOAD - Cond Press High #2 1 
19 UNLOAD - Cond Press High #3 2 
20 UNLOAD - Cond Press High #4 3 
21 PUMP ON - Cond Water Freeze #1 4 
22 PUMP ON - Cond Water Freeze #2 5 
23 PUMP ON - Cond Water Freeze #3 6 
24 PUMP ON - Cond Water Freeze #4 7 
25 Δεν χρησιμοποιείται 8 
26 Δεν χρησιμοποιείται 9 
27 Δεν χρησιμοποιείται 10 
28 Δεν χρησιμοποιείται 11 
29 Δεν χρησιμοποιείται 12 
30 Δεν χρησιμοποιείται 13 
31 NO RESET-Evap EWT Sensor Fail 14 
32 Δεν χρησιμοποιείται 

 Α
κέ
ρα

ιο
ς 
αρ

. 2
 

15 
33 NO LOAD - Evap Press Low #1 0 
34 NO LOAD - Evap Press Low #2 1 
35 NO LOAD - Evap Press Low #3 2 
36 NO LOAD - Evap Press Low #4 3 
37 Δεν χρησιμοποιείται 4 
38 UNLOAD - Evap Press Low #1 5 
39 UNLOAD - Evap Press Low #2 6 
40 UNLOAD - Evap Press Low #3 7 
41 UNLOAD - Evap Press Low #4 8 
42 Δεν χρησιμοποιείται 9 
43 Δεν χρησιμοποιείται 

 Α
κέ
ρα

ιο
ς 
αρ

. 3
 

10 
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44 Δεν χρησιμοποιείται 11 
45 Δεν χρησιμοποιείται 12 
46 PUMP ON - Evap Water Freeze #1 13 
47 PUMP ON - Evap Water Freeze #2 14 
48 PUMP ON - Evap Water Freeze #3 15 
49 PUMP ON - Evap Water Freeze #4 0 
50 START#2 - Evap Pump Fail #1 1 
51 START#1 - Evap Pump Fail #2 2 
52 Δεν χρησιμοποιείται 3 
53 UNIT STOP-AmbAirTempSensorFail 4 
54 Δεν χρησιμοποιείται 5 
55 Δεν χρησιμοποιείται 6 
56 Δεν χρησιμοποιείται 7 
57 Δεν χρησιμοποιείται 8 
58 Δεν χρησιμοποιείται 9 
59 Δεν χρησιμοποιείται 10 
60 Δεν χρησιμοποιείται 11 
61 Δεν χρησιμοποιείται 12 
62 Δεν χρησιμοποιείται 13 
63 Δεν χρησιμοποιείται 14 
64 Δεν χρησιμοποιείται 

 Α
κέ
ρα

ιο
ς 
αρ

. 4
 

15 
65 Δεν χρησιμοποιείται 0 
66 Δεν χρησιμοποιείται 1 
67 Δεν χρησιμοποιείται 2 
68 Δεν χρησιμοποιείται 3 
69 COMP STOP - Motor Temp High #1 4 
70 COMP STOP - Motor Temp High #2 5 
71 COMP STOP - Motor Temp High #3 6 
72 COMP STOP - Motor Temp High #4 7 
73 COMP STOP - Phase Loss #1 8 
74 COMP STOP - Phase Loss #2 9 
75 COMP STOP - Phase Loss #3 10 
76 COMP STOP - Phase Loss #4 11 
77 Δεν χρησιμοποιείται 12 
78 Δεν χρησιμοποιείται 13 
79 Δεν χρησιμοποιείται 14 
80 Δεν χρησιμοποιείται 

 Α
κέ
ρα

ιο
ς 
αρ

. 5
 

15 
81 Δεν χρησιμοποιείται 0 
82 Δεν χρησιμοποιείται 1 
83 Δεν χρησιμοποιείται 2 
84 Δεν χρησιμοποιείται 3 
85 Δεν χρησιμοποιείται 4 
86 Δεν χρησιμοποιείται 5 
87 Δεν χρησιμοποιείται 6 
88 Δεν χρησιμοποιείται 7 
89 Δεν χρησιμοποιείται 8 
90 COMP STOP-CondPressSensFail #1 9 
91 COMP STOP-CondPressSensFail #2 10 
92 COMP STOP-CondPressSensFail #3 11 
93 COMP STOP-CondPressSensFail #4 12 
94 Δεν χρησιμοποιείται 13 
95 Δεν χρησιμοποιείται 14 
96 COMP STOP - Cond Press High #1 

 Α
κέ
ρα

ιο
ς 
αρ

. 6
 

15 
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97 COMP STOP - Cond Press High #2 0 
98 COMP STOP - Cond Press High #3 1 
99 COMP STOP - Cond Press High #4 2 
100 Δεν χρησιμοποιείται  
101 Δεν χρησιμοποιείται 4 
102 Δεν χρησιμοποιείται 5 

103 Δεν χρησιμοποιείται 6 
104 COMP STOP-DischTempSensFail #1 7 
105 COMP STOP-DischTempSensFail #2 8 
106 COMP STOP-DischTempSensFail #3 9 
107 COMP STOP-DischTempSensFail #4 10 
108 COMP STOP-DischargeTempHigh #1 11 
109 COMP STOP-DischargeTempHigh #2 12 
110 COMP STOP-DischargeTempHigh #3 13 
111 COMP STOP-DischargeTempHigh #4 14 
112 Δεν χρησιμοποιείται 

 Α
κέ
ρα

ιο
ς 
αρ

. 7
 

15 
113 COMP STOP-Evap Water Flow Loss 0 
114 COMP STOP - Evap Water Freeze 1 
115 Δεν χρησιμοποιείται 2 
116 COMP STOP - Evap Press Low #1 3 
117 COMP STOP - Evap Press Low #2 4 
118 COMP STOP - Evap Press Low #3 5 
119 COMP STOP - Evap Press Low #4 6 
120 Δεν χρησιμοποιείται 7 
121 COMP STOP-EvapPressSensFail #1 8 
122 COMP STOP-EvapPressSensFail #2 9 
123 COMP STOP-EvapPressSensFail #3 10 
124 COMP STOP-EvapPressSensFail #4 11 
125 Δεν χρησιμοποιείται 12 
126 Δεν χρησιμοποιείται 13 
127 Δεν χρησιμοποιείται 14 
128 Δεν χρησιμοποιείται 

 Α
κέ
ρα

ιο
ς 
αρ

. 8
 

15 
129 COMP STOP-Lift Pressure Low #1 0 
130 COMP STOP-Lift Pressure Low #2 1 
131 COMP STOP-Lift Pressure Low #3 2 
132 COMP STOP-Lift Pressure Low #4 3 
133 Δεν χρησιμοποιείται 4 
134 Δεν χρησιμοποιείται 5 
135 Δεν χρησιμοποιείται 6 
136 Δεν χρησιμοποιείται 7 
137 Δεν χρησιμοποιείται 8 
138 Δεν χρησιμοποιείται 9 
139 Δεν χρησιμοποιείται 10 
140 Δεν χρησιμοποιείται 11 
141 Δεν χρησιμοποιείται 12 
142 Δεν χρησιμοποιείται 13 
143 Δεν χρησιμοποιείται 14 
144 Δεν χρησιμοποιείται 

 Α
κέ
ρα

ιο
ς 
αρ

. 9
 

15 
145 Δεν χρησιμοποιείται 0 
146 UNIT STOP-Evap LWT Sensor Fail 1 
147 COMP STOP-EvapLWT SensFail #1 2 
148 COMP STOP-EvapLWT SensFail #2  Α

κέ
ρα

ιο
ς 

αρ
. 1

0  

3 
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149 Δεν χρησιμοποιείται 4 
150 Δεν χρησιμοποιείται 5 
151 Δεν χρησιμοποιείται 6 
152 COMP STOP-MechHighPressTrip #1  
153 COMP STOP-MechHighPressTrip #2 8 
154 COMP STOP-MechHighPressTrip #3 9 
155 COMP STOP-MechHighPressTrip #4 10 
156 Δεν χρησιμοποιείται 11 
157 Δεν χρησιμοποιείται 12 
158 Δεν χρησιμοποιείται 13 
159 Δεν χρησιμοποιείται 14 
160 Δεν χρησιμοποιείται 15 
161 Δεν χρησιμοποιείται 0 
162 Δεν χρησιμοποιείται 1 
163 Δεν χρησιμοποιείται 2 
164 Δεν χρησιμοποιείται 3 
165 Δεν χρησιμοποιείται 4 
166 Δεν χρησιμοποιείται 5 
167 Δεν χρησιμοποιείται 6 
168 Δεν χρησιμοποιείται 7 
169 Δεν χρησιμοποιείται 8 
170 Δεν χρησιμοποιείται 9 
171 Δεν χρησιμοποιείται 10 
172 COMP STOP - Oil Level Low #1 11 
173 COMP STOP - Oil Level Low #2 12 
174 COMP STOP - Oil Level Low #3 13 
175 COMP STOP - Oil Level Low #4 14 
176 COMP STOP-Oil Filter DP High#1 

 Α
κέ
ρα

ιο
ς 
αρ

. 1
1 

15 
177 COMP STOP-Oil Filter DP High#2 0 
178 COMP STOP-Oil Filter DP High#3 1 
179 COMP STOP-Oil Filter DP High#4 2 
180 COMP STOP-OilFeedPrsSensFail#1 3 
181 COMP STOP-OilFeedPrsSensFail#2 4 
182 COMP STOP-OilFeedPrsSensFail#3 5 
183 COMP STOP-OilFeedPrsSensFail#4 6 
184 Δεν χρησιμοποιείται 7 
185 Δεν χρησιμοποιείται 8 
186 Δεν χρησιμοποιείται 9 
187 Δεν χρησιμοποιείται 10 
188 Δεν χρησιμοποιείται 11 
189 Δεν χρησιμοποιείται 12 
190 Δεν χρησιμοποιείται 13 
191 Δεν χρησιμοποιείται 14 
192 Δεν χρησιμοποιείται 

 Α
κέ
ρα

ιο
ς 
αρ

. 1
2 

15 
193 Δεν χρησιμοποιείται 0 
194 Δεν χρησιμοποιείται 1 
195 Δεν χρησιμοποιείται 2 
196 Δεν χρησιμοποιείται 3 
197 COMP STOP-NoStartrTransition#1 4 
198 COMP STOP-NoStartrTransition#2 5 
199 COMP STOP-NoStartrTransition#3 6 
200 COMP STOP-NoStartrTransition#4 7 
201 COMP STOP-OilPressLow/Start #1 

 Α
κέ
ρα

ιο
ς 
αρ

. 1
3 

8 
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202 COMP STOP-OilPressLow/Start #2 9 
203 COMP STOP-OilPressLow/Start #3 10 
204 COMP STOP-OilPressLow/Start #4 11 
205 Δεν χρησιμοποιείται  
206 Δεν χρησιμοποιείται 13 
207 Δεν χρησιμοποιείται 14 
208 Δεν χρησιμοποιείται 15 
209 Δεν χρησιμοποιείται 0 
210 Δεν χρησιμοποιείται 1 
211 Δεν χρησιμοποιείται 2 
212 Δεν χρησιμοποιείται 3 
213 Δεν χρησιμοποιείται 4 
214 Δεν χρησιμοποιείται 5 
215 Δεν χρησιμοποιείται 6 
216 Δεν χρησιμοποιείται 7 
217 COMP STOP-SuctnTmpSensorFail#1 8 
218 COMP STOP-SuctnTmpSensorFail#2 9 
219 COMP STOP-SuctnTmpSensorFail#3 10 
220 COMP STOP-SuctnTmpSensorFail#4 11 
221 Δεν χρησιμοποιείται 12 
222 Δεν χρησιμοποιείται 13 
223 Δεν χρησιμοποιείται 14 
224 Δεν χρησιμοποιείται 

 Α
κέ
ρα

ιο
ς 
αρ

. 1
4 

15 
225 FAULT (Check Unit for Detail) 0 
226 COMP SHUTDOWN-Comp Fault #1 1 
227 COMP SHUTDOWN-Comp Fault #2 2 
228 COMP SHUTDOWN-Comp Fault #3 3 
229 COMP SHUTDOWN-Comp Fault #4  Α

κέ
ρα

ιο
ς 
αρ

. 
15
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B-8400 Ostend – Belgium 
www.daikineurope.com        D – MT – 07/02 A – EL 

Η Daikin Europe N.V. συμμετάσχει στο 
Πρόγραμμα Πιστοποίησης EUROVENT. 
Τα προϊόντα διατίθενται όπως είναι 
καταχωρημένα στον Κατάλογο 
Πιστοποιημένων Προϊόντων της 
EUROVENT. 

Οι μονάδες της Daikin συμμορφώνονται 
με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς οι 
οποίοι εγγυώνται την ασφάλεια του 
προϊόντος. 


