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1 Obsah 
Tato příručka poskytuje informace k instalaci, nastavení a odstraňování problémů ovládacího panelu vzduchem 

chlazených chladičů EWAD650-C18BJYNN, EWAD550-C12BJYNN/Q, EWAD650-C21BJYNN/A, EWAD600-
C10BJYNN/Z, EWAP800-C18AJYNN, EWAP850-C18AJYNN/A vybavených šroubovým kompresorem. 

Všechny popisy činností obsažené v této příručce se vztahují k řídicímu softwaru verze 21.101 a následujícím 
verzím. Provozní charakteristiky chladiče a volby v nabídkách se mohou lišit od jiných verzé řídicího softwaru. 
Informace o aktualizacích softwaru si lze vyžádat od oddělení služeb společnosti Daikin. 

 
1.1 Bezpečnostní opatření při instalaci 

 
Výstraha 

Riziko úrazu elektrickým proudem. Může dojít k úrazu osob nebo poškození vybavení. Toto zařízení musí být 
řádně uzemněno. Zapojování a servis ovládacího panelu smějí provádět výhradně pracovníci dokonale 
obeznámení s činností řízeného zařízení. 

 
Varování 

Součásti citlivé na elektrostatický náboj. Vybití statického náboje během manipulace s deskami s 
elektronickými obvody může způsobit poškození součástí. Než začnete provádět jakékoliv servisní práce, 
vybijte statický elektrický náboj dotykem s kovovými nenalakovanými díly uvnitř ovládacího panelu. Pokud je 
panel pod proudem, nikdy nerozpojujte žádné kabely, svornovnice desek se spoji ani zástrčky napájení. 

 
1.2 Informace k teplotě a vlhkosti 

Ovládací panel je určen k provozu v prostředí s rozsahem teplot od -40 °C do +65 °C s maximální relativní 
vlhkostí do 95 % (nekondenzující). 
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2 Související literatura 
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3 Všeobecný popis 
Tento ovládací panel obsahuje ovladač založený na mikroprocesoru, který poskytuje všechny funkce sledování 

a řízení, které jsou třeba pro bezpečnou, efektivní činnost chladiče. Operátor může sledovat všechny provozní 
podmínky pomocí displeje o čtyřech řádcích s klávesnicí o 20 klávesách vestavěného do panelu nebo pomocí počítače 
kompatibilního s IBM, ve kterém pracuje software monitoru MicroPlant verze 2.0 a novější. Kromě toho, že poskytuje 
všechny běžné provozní kontroly, ovladač PlantVisor 1.0 (nebo novější verze) monitoruje všechna bezpečnostní 
zařízení v jednotce a provádí nápravné akce v případech, kdy se chladič odchyluje od stanoveného normálního provozu. 
Pokud se vyskytnou závady, ovladač vypne systém a aktivuje výstup alarmu. Nejdůležitější provozní podmínky, které 
se vyskytují v době, kdy se objeví podmínka způsobující alarm, se uchovávají v paměti ovladače. Jejich účelem je 
pomoci při odstraňování problémů a analýze chyb. 

Systém je chráněn schématem hesel, které umožňuje přístup pouze oprávněnému personálu. Před jakoukoliv 
změnou konfigurace musí operátor zadat pomocí klávesnice odpovídající heslo. 
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4 Hlavní funkce řídicího softwaru 
• Řízení vzduchem chlazených šroubových chladičů 
• Řízení teploty výstupu výparníku v rámci ± 0,1°C (za stabilních podmínek zátěže) 
• Ošetření náhlých poklesů zítěže až o 50 % s maximální odchylkou řízené teploty do 3 °C  
• Možnosti výpisu všech hlavních provozních parametrů jednotky (teplota, tlaky atd.) 
• Kontrola kondenzace pomocí jednotky Step Logic, ovladače k řízení jednoduchého nebo dvojitého ventilátoru a 

kombinované řízení stupně + rychlosti (speedtroll). 
• Řízení až 4 stupňů ventilátorů plus modulace rychlosti pomocí proporcionálního signálu 0-10 Vdc  
• Dvojí bod nastavení teploty vody na výstupu s místním nebo vzdáleným přepínáním. Tato funkce umožňuje 

přepínat místní bod nastavení mezi dvěma předem stanovenými hodnotami. 
• Potlačení bodu nastavení pomocí externího signálu (4-20 mA) nebo teploty na výstupu výparníku. 
• Stavitelná maximální rychlost poklesu výstupu snižuje překmitnutí teploty pod dolní mez v případě náhlé nízké 

spotřeby v kontrolní smyčce. 
• Funkce spouštění s horkou vodou umožňuje jednotce spouštět se hladce i za vysoké teploty vody ve výparníku. 
• Funkce SoftLoad snižuje spotřebu elektřiny a špičkové výkyvy odebíraného výkonu během nízké spotřeby 

ve smyčce. 
• Funkce omezení proudu snižuje spotřebu elektrické energie jednotky omezením proudu (limit proudu) nebo 

kapacity kapacity (omezení spotřeby). 
• Fukce tichého režimu ventilátoru (Fan Quiet Mode) pomáhá snižovat hluk omezením rychlosti ventilátorů podle 

časového rozvrhu. 
• Klávesnice o 15 klávesách namontovaná na panelu za účelem získání rychlého rozhraní. Operátor může 

protokolovat provozní podmínky chladiče na podsvíceném displeji o 4 řádcích a 20 sloupcích. 
• Čtyři úrovně zabezpečení proti neoprávněným změnám. 
• Systém diagnostiky koompresorů ukládající posledních 10 alarmů s datem, časem a pracovními podmínkami 

v době, kdy se objevil alarm 
• Týdenní a roční rozvrh času spouštění - zastavení 
• Snadná integrace do systémů automatizace budov prostřednictvím samostatného digitálního připojení signálů ke 

spuštění/zastavení jednotky a signálů 4-20 mA pro nastavení teploty chladicí vody a omezení spotřeby. 
• Možnosti komunikace v případě dálkového sledování, změny bodu nastavení teploty, protokolování trendů, detekce 

alarmů a událostí prostřednictvím počítače kompatibilního s IBM, ve kterém běž software PlantVisor 1.0 (nebo 
novější). 

• Možnosti komunikace BAS prostřednictvím protokolu Modbus 
• Možnosti dálkové komunikace prostřednictvím modemu (až 8 chladičů s modemem brány) 
• Možnosti dálkové komunikace prostřednictvím modemu GSM 
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Display

EEXV Driver
 #1

EEXV Driver
#2

EEXV Driver
#3

EEXV Driver
 #4

pLAN

J23 port

Supervisory 
Systems

pLAN

pLAN

OPTIONAL

OPTIONAL

pLAN

pCOe
Expansion

RS485

pCO2 controller #1
Compressor #1 & Compressor #2

pCO2 controller #2
Compressor #3 & Compressor #4

 
pLAN pLAN 
  
J23 port port J23  
  
OPTIONAL VOLITELNĚ 
  
pCO2 controller #1 Ovladač pCO2 č. 1 
Compressor #1 & Compressor #2 Kompresor 1 & kompresor 2 
  
pCOe pCOe 
Expansion Expanze 
  
Supervisory systems Nadřazené systémy 
  
pLAN pLAN 
  
pCO2 controller #2 Ovladač pCO2 č. 2 
Compressor #3 & Compressor #4 Kompresor 3 & kompresor 4 
  
OPTIONAL VOLITELNĚ 
  
pLAN pLAN 
  
EEXV Driver #1 Ovladač ventilu EEXV 1 
EEXV Driver #2 Ovladač ventilu EEXV 2 
EEXV Driver #3 Ovladač ventilu EEXV 3 
EEXV Driver #4 Ovladač ventilu EEXV 4 
  
pLAN pLAN 
  
Display Displej 

Architektura systému je založena na používání ovladače pCO2 Carel k řízení dvou kompresorů; je-li to třeba, 
používá se k řízení ekonomizéru další rozšiřující deska pCOe. 

Tento systém je schopen řídit jednotky vybavené elektronickým nebo termostatickým expanzním ventilem; 
v pvním případě je pro každý ventil třeba elektronický ovladač Carel Driver. 
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5 Rozhraní se zákazníkem 
5.1 Ovládací panel  

Ovládací panel se skládá z podsvíceného displeje o 4 řádcích po 20 sloupcích a klávesnice o 15 klávesách, jejíž 
funkce jsou popsány dále. 

 
 
Obr.  1 – Ovládací panel – pohled zepředu 
 

     
               
           
 
Obr.  2 – Ovládací panel – pohled zezadu
 
           
 
            
 
 
 
            
           
 
 
 

Podsvícený displej 

Klávesy 

Mikrospínače  
k nastavení adres 
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5.2 Hlavní deska 

 
Řídicí deska obsahuje hardware a software potřebné ke sledování a řízení jednotky. 
 
Obr.  3 – Hlavní řídicí deska
      

 

1. Napájení G (+), G0 (-)  
2. Stavová kontrolka LED 
3. Pojistka, 250 Vac 
4. Univerzální analogové vstupy (NTC, 0/1 V,   

0/10 V, 0/20 mA, 4/20 mA) 
5. Pasivní analogové vstupy (NTC, PT1000, 

Zap-vyp)  
6. Analogové výstupy 0/10 V 
7. Digitální vstupy 24 Vac/Vdc 
8. Digitální vstupy 230 Vac nebo 24 Vac/Vdc  
9. Synoptické zapojení terminálu 
10. Standardní konektor terminálu (a načítání          

programů)  
11. Digitální výstupy (relé) 
12. Připojení rozšiřující desky 
13. Připojení pLAN a mikrospínače 
14. Připojení sériové karty 
15. Připojení karty tiskárny 
16. Připojení rozšíření paměti 

 

 
 
Obr.  4 – Mikrospínače k nastavení adres pLAN 
 

ON 

OFF

R  G  V
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5.3 Ovladač ventilů EEXV 
 
Ovladače ventilů obsahují software k řízení elektronického expanzního ventilu a jsou připojeny ke skupině 

baterií, která poskytuje elektrické napájení k uzavření ventilu při výpadku elektrické energie. 
 
Obr.  5 – Ovladač                
                                                                                                        Obr.  6 – Vnitřek ovladače 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
Obr.  7 – Sestava baterií    
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stavová kontrolka 
LED 

Mikrospínače k nastavení adres 

Dobíječka baterií 

Akumulátor (baterie 
s možností dobíjení) 

Pojistka 10 A 
 



   12

5.4 Význam stavových kontrolek LED ovladače EEXV 
 Za běžných podmínek pět (5) kontrolek LED indikuje: 
• NAPÁJENÍ: (žlutá) svítí, je-li připojen zdroj napájení. Zůstává zhasnutá při provozu na baterie 
• OTEVŘENO: (zelená) Bliká během otevírání ventilu. Svítí, je-li ventil zcela otevřen. 
• UZAVŘENO: (zelená) Bliká během zavírání ventilu. Svítí, je-li ventil zcela zavřen. 
• Alarm: (červená) Svítí nebo bliká při hardwarovém alarmu 
• pLAN: (zelená) Svítí za běžného provozu pLAN. 
 
 
V případě kritického alarmu lze povahu alarmu rozpoznat sledováním stavových kontrolek LED, jak je 
uvedeno dále.   Nejvyšší úroveň priority 7. Jestliže se objeví několik alarmů, zobrazí se pouze alarm s nejvyšší 
prioritou. 
 

Alarmy, které vypnou systém PRIORITA 
KONTROLKA 

LED 
„OTEVŘENO“ 

KONTROLKA 
LED 

„ZAVŘENO“ 

KONTROLKA 
LED 

„NAPÁJENÍ“ 

KONTROLKA 
LED 

„ALARM“ 
Chyba čtení z paměti Eprom 7 Zhasnutá Zhasnutá Svítí Bliká 

Ventil zůstane otevřen při 
výpadku napájení 6 Bliká Bliká Svítí Bliká 

Při spuštění počkejte na načtení 
baterie (parametr...........) 5 Zhasnutá Svítí Bliká Bliká 

Ostatní alarmy 
PRIORITA 

KONTROLKA 
LED 

„OTEVŘENO“ 

KONTROLKA 
LED 

„ZAVŘENO“ 

KONTROLKA 
LED 

„NAPÁJENÍ“ 

KONTROLKA 
LED 

„ALARM“ 
Závada připojení motoru 4 Bliká Bliká Svítí Svítí 
Chyba snímače/vstupu 3 Zhasnutá 

 Bliká Svítí Svítí 

Chyba zápisu do paměti EEprom 2 - - Svítí Svítí 
Výpadek baterie 1 - - Bliká Svítí 

PL       pLAN LED pLAN 
Spojení OK Svítí 

Chyba připojení ovladače nebo adresy = 0 Zhasnutá 
Pco Master neodpovídá Bliká 
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5.5 Rozšíření pCO 
Zavedení funkcí ekonomizéru (volitelné příslušenství) do architektury vyžaduje použití rozšiřující karty Carel 

zobrazené na obrázku 8. 
 
Obr.  8 – Rozšiřující deska Carel 

 
Položka  
1. Konektor napájení [G (+), G0 (-)] 
2. Analogový výstupy 0 až 20 V 
3. Síťový konektor pro rozžíření do sítě RS485 (GND, T+, T-) nebo tLAN (GND, T+) 
4. Digitální vstupy 24 Vac/Vdc 
5. Žlutá kontrolka LED zobrazuje napětí napájení a napájení a 3 signalizační kontrolky LED 
6. Sériová adresa 
7. Napájení analogových vstupů a snímačů 
8. Digitální výstupy relé 
 
Toto zařízení musí mít nastavenou adresu, aby byla zajištěna správná komunikace s ovladačem přes protokol 

RS485. Mikrospínače k nastavení adresy jsou umístěny poblíž stavových kontrolek LED (viz položka 6 na obrázku 8). 
Jakmile je adresa správně nastavena, lze rozšířen připojit ke kartě pCO2 č. 1. Správného spojení je dosaženo spojením 
kontaktu J23 na desce č. 1 s kontaktem J3 na rozšiřující desce (konektor rozšiřující desky se liší od konektoru ovladače, 
ale vodiče musí být umístěny do stejných pozic konektorů). Rozšiřující desky jsou pouze rozhšíření vstupů a výstupů 
ovladače a nevyžadují žádný software.  

 
Obr.  9 – Detaily nastavení rozšiřující desky do sítě LAN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Example address 1 Příklad adresy 1 
Serial address Sériová adresa 

Síťový konektor 

Adresní spínače 
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Jak je znázorněno na obrázku 9, rozšiřující karty mají jen čtyři mikrospínače k nastavení jejich síťové adresy. 
Podrobnější informace o konfiguraci mikrospínačů viz další část.  

 
Existují tři stavové kontrolky LED. Každá z nich indikuje jiný stav na rozšiřující kartě následovně.  

ČERVENÁ ŽLUTÁ ZELENÁ Význam 
- - Svítí Je aktivní nadřazený protokol CAREL /tLAN  
- Svítí - Chyba snímače/vstupu 

Svítí - - Chyba "Nesoulad I/O" způsobená maticí zakázaných kombinací 
Bliká - - Chyba komunikace 

- - - Čekání na spuštění systému masterem (max. 30 znaků) 
 

5.6 Adresování pLAN/RS485 
K získání správných funkcí ze systému místní sítě pLAN je třeba nastavit správně adresu všech instalovaných 

komponent. Jak již bylo popsáno výše, každá komponenta má řadu mikrospínačů, které musí být nastaveny podle 
následující tabulky. 

 
Komponenta pLAN  Mikrospínač 
 1 2 3 4 5 6 
Místní DISPLEJ ZAP ZAP ZAP VYP VYP VYP 
Vzdálený DISPLEJ 
(pokud existuje) 

VYP VYP VYP ZAP VYP VYP 

       
COMP. BOARD #1 ZAP VYP VYP VYP VYP VYP 
COMP. BOARD #2 VYP ZAP VYP VYP VYP VYP 
       
OVLADAČ EXV #1 ZAP ZAP VYP VYP VYP VYP 
OVLADAČ EXV #2 VYP VYP ZAP VYP VYP VYP 
OVLADAČ EXV #3 ZAP VYP ZAP VYP VYP VYP 
OVLADAČ EXV #4 VYP ZAP ZAP VYP VYP VYP 
Komponenta RS485 Mikrospínač 
 1 2 3 4   
COMP. BOARD #2 ZAP VYP ZAP VYP   
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6 Displej a klávesnice 
Hlavními prvky komunikace mezi operátorem a jednotkou je displej a klávesnice. Veškeré provozní podmínky, 

alarmy a body nastavení lze sledovat na obrazovce a nastavenou hodnotu lze kdykoliv upravit pomocí klávesnice. 

 
6.1 Všeobecný popis 

Klávesnice obsahuje 15 kláves určených k přístupu k provozním podmínkám jednotky a funkcínm programu. 
Požadované informace se zobrazují na podsvíceném displeji o 4 řádcích a 20 sloupcích. 

 
Obr.  10 – ˇKontrolní displej 
 

 
 
              
Obr.  11 – První scéna programu                             
                                                                                 STAV COMPRESSORU #1   

                STAV COMPRESSORU #2 
                      
               STAV KOMPRESORU #3 
               STAV COMPRESSORU #4       
 
 
 
 
 
  

 
6.2 Klávesy na klávesnici a jejich funkce 

 
Obr.  12 – Klávesnice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompresor vyp

Kompresor zapnutýgg/mm/aa     Sat            hh:mm 
 
 

Stav jednotky  
Chlazení       xxx% 
Zdroj Stp :     Místní  

Kompresor vypnutý nebo 
v alarmu 

X 
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• : Uživatelské parametry; pomocí hesla lze nastavit následující parametry: 
Parametry změny nastavení  
Aktivace dvojité teploty nastavení 
Parametry funkce SoftLoad 
Omezující parametry zátěže jednotky 
Sekvenční logika kompresoru 
Hodnoty tichého režimu ventilátoru  
Načasování hlavního čerpadla  
Aktivace digitálních a řídicích vstupů  
Automatický restart po výpadku napájení a aktivace externího alarmu 
Časové plánování 
Parametry komunikace řízení 
Jazyk rozhraní 

 

• : Úpravy bodů nastavení v mezích limitů se nastaví s heslem údržby  
 
 

  : Nastavení data a času 
 
 

•   : Zobrazení vstupů/výstupů s odpovídajícími funkcemi obvodu 
 
 
 

•                  (=tisk) : Tisk (není k dispozici) 
 
        

   (=údržba): Parametry údržby;  pomocí hesla lze nastavit následující parametry: 
           

Vynulování hodiny a spuštění počitadel 
Parametry regulace vody 
Parametry regulace kondenzace 
Nastavené limity teploty 
Aktivace snímačů  / řídicích vstupů  
Offset snímače 

 

•   umožňuje zobrazit hlavní nabídku 
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•    umožňuje přesun z jedné řídicí desky na jinou (přistupovat k parametrům příslušného 
kompresoru, jmenovitě kompresorů č. 1 a 2 u desky 1 a kompresorů č. 3 a 4 u desky 2) 
 

•                : tlačítko ON/OFF (Zap/Vyp) 
 

•                : Indikuje existenci případných anomálií a jejich příčiny 
 

•          (=nahoru): Používá se k návratu na předchozí obrazovku 
 

•            (=dolů) : Používá se k přechodu na další obrazovku      
 
 

•     :  Potvrzuje nastavené hodnoty 
 
 
Pomocí klávesnice lze přistupovat k různým částem programu. Existuje 9 kategorií obrazovek. Jejich přehled 

je uveden v tabulce dole, která obsahuje přístupové klíče jednotlivých obrazovek společně s popisem kategorie. 
 
 

KATEGORIE POPIS KLÁVESY HESLO 
Hlavní Přístup k provozním parametrům (výstup) menu NE 
Uživatel Nastavení parametrů uživatelem (vstup) prog ANO 
Nastavení Definice bodů nastavení (vstup/výstup) set NE 
Vstup/výstup Zobrazení pracovních parametrů kompresorů 

(výstup) I/O NE 

Výrobce Nastavení parametrů výrobce (vstup) Menu+prog ANO 
Údržba Přístup k parametrům údržby (vstup/výstup) maint NE/ANO 
Údržba pomocná Nastavení pomocných parametrů údržby 

(vstup) Menu+maint ANO 

 Alarm Alarmy (výstupy) alarm NE 
Historie alarmů Paměť na posledních 10 alarmů (výstupy) Menu+alarm NE 

 
Heslo zůstává platné po dobu 10 minut po posledním přístupu. 
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7 Nabídky 
7.1 Hlavní nabídka 

Tato část zobrazuje pouze výstupní parametry zobrazované na následujících obrazovkách (pomocí kláves se 
šipkou lze přechozet mezi jednotlivmi parametry): 

 
- Aktuální datum, čas a den v týdnu, původ bodu nastavení a stav procentuálního zatížení jednotky včetně následujících 
informací: 

 Off Alarm - vypnuto po alarmu: jednotka vypnuta v důsledku alarmu 
 Off Rem Comm - vypnuto dálkovou komunikací: jednotka vypnuta dálkově (nadřízený nebo systém 

správy budovy BMS) 
 Off Time Schedule - vypnuto dle plánu : jednotka vypnuta na základě aktuálního časového rozvrhu 
 Off Loc/Remote Sw - vypnuto lokálním/vzdáleným vypínačem: jednotka vypnuta vypínačem  
 Off Keypad - vypnuto klávesnicí: jednotka vypnuta klávesou zap/vyp na klávesnici 
 Waiting flow - čekání na tok: jednotka zapnutá a čeká na tok výparníku 
 Waiting load - čekání na zátěž: jednotka zapnutá, ale kompresory neběží, protože chybí požadavek 

zátěže. 
 No comps available - kompresory nedostupné: jednotka zapnutá, ale kompresory pro automatické řízení 

nedostupné (kompresory vypnuté nebo ve stavu alarmu nebo v ručním režimu provozu) 
 FSM Operation - provoz TRV: jednotka pracuje v tichém režimu ventilátoru 

- Stav omezující výkon jednotky (je-li aktivní) 
- Teplota vody na výstupu/vstupu výparníku (nebo obecná teplota jednotek se dvěma výparníky) 
- Teplota a výstupu prvního a druhého výparníku (jednotky se dvěma výparníky) 
- Procento zátěže a stav kompresoru včetně následujících informací: 

 Off Alarm - vypnuto po alarmu: kompresor vypnut v důsledku alarmu 
 Off Switch - vypnuto vypínačem: kompresor vypnut místním vypínačem  
 Off Ready - vypnuto připraveno: kompresor vypnutý, připraven ke spuštění 
 Oil Heating - ohřev oleje: kompresor čeká na ohřev oleje 
 Manual Off - ruční vypnutí: kompresor deaktivován klávesnicí 
 Recycle time - doba cyklu: kompresor čeká na načasování 
 Starting - spouští se: kompresor se spouští 
 Prepurge - předřazený filtr: kompresor odlehčen během operace spuštění 
 Auto xx% - automatické xx%: automatické řízení kompresoru a procento zatížení 
 Manual xx% - ruční xx%: ruční řízení kompresoru a procento zatížení 
 Downl. - vypínání: sekvence snižování výkonu kompresoru před zastavením 
 Pumping down - snižování výkonu: kompresor snižuje výkon 

- Tlak sání a vypouštění a saturovaná teplota. 
- Teplota sání, přehřívání sání a vypouštění, poloha expanzního ventilu 
- Stav kompresoru: vypnuto, pohotovost, v zátěži nebo bez zátěže. 

 
7.2 Uživatelská nabídka (prog) 

 
V této části může uživatel definovat parametry po zadání hesla a přístupu do následujících formulářů: 
 

 
 
 
 

 
Po stisknutí tlačítka return se zobrazí následující formulář: 
 

ChLWT Return Reset 
StarT Dt 03.0°C 
Max reset 03,0°C 

 
Po výběru hodnoty 4–20mA se zobrazí následující formulář: 

ChLWT Setpoint 
Override limits 
Setp. Diff      03.0°C 

 

Lvg water temp. 
Setpoint reset 

NONE 
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Enable SoftLoad                              N 

Po stisknutí Y se zobrazí následující pole: 
 
     
 

 
 

 
 
Možná nastavení jsou:   NE/Limit požadavku/Aktuální limit/Limit řízení a Tok řízení 
 

Current Limit set:     4mA 000A 
                               20mA 400A 
  Max Curr. 300A 

 
Forma omezení toku se objeví jen v případě, že v nabídce údržby byl aktivován vstupní signál b8. 
 

 
 
 
 

 
Po výběru možnosti Manual (ručně)se zobrazí následující maska na obrazovce: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Po stisknutí Y se zobrazí následující pole: 
  
       
 
A zobrazí se následující formulář: 

FSM 
Monday_Frida
y 

Start Stop 

1st 00:00 06:00 
2nd 18:00 23:59 

 
 
 
 
 
     
 

FSM Sunday Start Stop 
1st 00:00 23:59 
2nd 00:00 00:00 

 
 
 

SoftLoad Max Stage 50% 
Max Time min 20min 

Unit limiting                                     NONE 

Compressor 
Sequencing 
AUTO 

Set compressor  
stage  
C #1 1st 
C #2 2nd 
C #3 3rd 
C #4 4th 

Fan Quiet Mode                             N 

Max Inv. Out.      06.0V 

FSM 
Saturday 

Start Stop 

1st 00:00 06:00 
2nd 14:00 23:59 
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FSM Force On Days(1) 
00/00 00/00 00/00 
00/00 00/00 00/00 
00/00 00/00 00/00 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Start Stop 
Mon-Fri 00:00 23:59 
Sat 00:00 23:59 
Sun 00:00 23:59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FSM Force On Days(2) 
00/00 00/00 00/00 
00/00 00/00 00/00 
00/00 00/00 00/00 

Time between main pump/fan and comp. 
Start 
                                                        030s 

Delay on switching 
The main pump off 
 
                                                         180s 

Supervisory remote 
On/off                                                   N 
 
 

Autorestart after 
Power failure 
                                                            N 
 

Switch off unit 
On external alarm 
                                                           N 
 

Enable time 
scheduling 
                                                           N 
 

Holidays (1) 
00/00 00/00 00/00 
00/00 00/00 00/00 
00/00 00/00 00/00 

Holidays (2) 

00/00 00/00 00/00 

00/00 00/00 00/00 

00/00 00/00 00/00 
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7.3 Nabídka nastavení (set) 
 
V této části lze nastavit a zobrazovat hodnoty bodů nastavení: 
 

- Bod nastavení teploty chlazení (°C) 
- Aktivní bod nastavení   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Je-li aktivní funkce „DOUBLE SETPOINT“ (Dvojitý bod nastavení), zobrazí se následující formulář: 
 

 
 
 
 
 

 
7.4 Nabídka vstupů / výstupů (nabídka I/O) 

  
Tato část zobrazuje následující parametry: 
- Typ a verze softwaru 
- Stav digitálních vstupů/výstupů (C, O) 
- Hodnoty analogových vstupů 
- Hodnoty analogových výstupů (Vdc) 
- Verze/datum systému Bios, verze/datum načítání  
- Firmware ovladače C:1/C:2 

Communication 
 
                          Supervisor 
                                            

Protocol ; CAREL 
Supvervisor Com.Cpeed 
19200 (RS485 ONLY) 
Identificat. No. 001 

Choose Language 
 
           ITALIAN 
 

Change user 
password 
                 
                                          0003 

Cooling setpoint 
                                               07.0 °C 
Heating setpoint 
                                              -------- 

Actual setpoint 
Cooling                                      07.0 °C 
Heating                                      -------- 
 

Cooling double 
setpoint                                  07.0 °C 
Heating double  
setpoint                                 -------- 
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7.5 Nabídka Výrobce (menu+prog) 

Tato část dovoluje nastavovat veškerá data výrobce. K uvedené činnosti je třeba heslo. Tyto parametry mohou 
upravovat pouze kvalifikované osoby. 

Parametr Chladivo 
R134a 

Chladivo 
R407C 

Přípustný 
rozsah Poznámky 

Unit Config 00 00 

0 =VZDUCHEM 
CHLAZENÝ CHLADIČ 
1=NENÍ DOVOLENO 
2=NENÍ DOVOLENO 
3=NENÍ DOVOLENO 

 

Expansion valve type Electronic Electronic Electronic 
Thermostatic  

Gas Type R134A R407C R134a 
R407c 

Jen u termostatických 
ventilů 

Enable economiser N N Y/N  

economiser on 90% 90% 0-100 Jen s aktivním 
ekonomizérem 

economiser off 75% 75% 0-econ_on Jen s aktivním 
ekonomizérem 

Economiser motor 
protection    Jen s aktivním 

ekonomizérem 
set point 60,0°C 60,0°C 0-999,9  

diff. 5,0°C 5,0°C 0-99,9  
Temperature regulation     

Integral time 200 sec 200 sec 0-999  
Derivative time 60 sec 60 sec 1-999  

Compressor 
configuration     

Number of compressors 2 2 1-4  

Number of evaporators 1 1 1-2 Pouze je-li počet 
kompresorů > 2 

Min. time interval before 
any given compressor 
is allowed to re-start 

600 sec 600 sec 0-999  

Min. time interval 
between running 
periods of any two 
compressors 

120 sec 120 sec 0-999  

Min running time for 
compressors 120 sec 120 sec 0-999  

Min stop time for 
compressors 180 sec 180 sec 0-999  

Interstage 210 sec 210 sec 1-999  
Double pulse under 35% 35% 0-100  

P.hold Cond 17,5 bar 26,5 bar -1-50  
P.down Cond 18,5 bar 27,5 bar -1-50  
P.hold Evap 1,9 bar 3,6 bar -1-50  
P.down Evap 1,8 bar 3,4 bar -1-50  

Alarm setpoint for high 
discharge temperature 110 °C 110 °C 0-140.0  

Flow switch alarm delay     
start 20 sec 20 sec 0-99  
run 5 sec 5 sec 0-99  
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Parametr Chladivo 
R134a 

Chladivo 
R407C 

Přípustný 
rozsah Poznámky 

Freeze prevent     
setpoint 

-------- 3.0 °C 3.0 °C -99,9-99,9  

diff. 1,0 °C 1,0 °C -99,9-99,9  
Antifreeze alarm     

setpoint 
-------- 2,0 °C 2,0 °C -99,9-99,9  

diff. 1,0 °C 1,0 °C -99,9-99,9  

Evap 1 antifreeze alarm    Pouze jednotky 
se 2 výparníky 

setpoint 
-------- 2,0 °C 2,0 °C -99,9-99,9  

diff. 1,0 °C 1,0 °C -99,9-99,9  

Evap 2 antifreeze alarm    Pouze jednotky 
se 2 výparníky 

setpoint 
-------- 2,0 °C 2,0 °C -99,9-99,9  

diff. 1,0 °C 1,0 °C -99,9-99,9  
Number of pulses to 
load compressor 

FR4000 15 
FR3200 15 

FR4000 15 
FR3200 15 0-999  

Compressor unload     

Pulse time FR4000 0,3 sec
FR3200 0,1 sec

FR4000 0,3 sec
FR3200 0,1 sec 0-99,9  

min pulse period 1 sec 1 sec 0-99  
max pulse period 90 sec 90 sec 0-999  

Compressor load     

Pulse time FR4000 0,3 sec
FR3200 0,1 sec

FR4000 0,3 sec
FR3200 0,1 sec 0-99,9  

min pulse period 5 sec 5 sec 0-99  
max pulse period 90sec 90sec 0-99  

Pumpdown 
configuration     

Enable Y Y Y/N  
Max Time 30 sec 30 sec 0-999  

Min Pressure 1,2 bar 2.5 bar -1-9,9  
Condensation     

input PRESS PRESS 
NONE 
PRESS 
TEMP 

 

Type VFD VFD 
VFD 

STEPS 
SPEDTR 

 

STEPS - - 1-4  
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Parametr Chladivo 
R134a 

Chladivo 
R407C 

Přípustný 
rozsah Poznámky 

Fan step #1    

setpoint Viz tab. STEPS 
a SPEEDTR 

Viz tab. STEPS a 
SPEEDTR 0-99,9 

diff. Viz tab. STEPS 
a SPEEDTR 

Viz tab. STEPS a 
SPEEDTR 0-99,9 

Fan step #2    

setpoint Viz tab. STEPS 
a SPEEDTR 

Viz tab. STEPS a 
SPEEDTR 0-99,9 

diff. Viz tab. STEPS 
a SPEEDTR 

Viz tab. STEPS a 
SPEEDTR 0-99,9 

Fan step #3    

setpoint Viz tab. STEPS 
a SPEEDTR 

Viz tab. STEPS a 
SPEEDTR 0-99,9 

diff. Viz tab. STEPS 
a SPEEDTR 

Viz tab. STEPS a 
SPEEDTR 0-99,9 

STEPS nebo 
SPEDTR 

Fan step #4    

setpoint Viz tab. STEPS 
a SPEEDTR 

Viz tab. STEPS a 
SPEEDTR 0-99,9 

diff. Viz tab. STEPS 
a SPEEDTR 

Viz tab. STEPS a 
SPEEDTR 0-99,9 

Dostupné jen s 
elektronickým 

expanzním ventilem

Config Inverter     

Min Speed 10  V 10  V 0-10,0 

Je-li řízení 
kondenzace VFD 
nebo SPEDTR 

6 V pro „/Q“ verzi s 
extra nízkou hlučnosti

Max Speed 0  V 0  V 0-10,0  

Speed Up time 1 s 1 s 0-99  

Condensation 
regulation    

Je-li řízení 
kondenzace VFD 
nebo SPEDTR 

Regulation Band 5.0 bar 5.0 bar 0-99,9  
Dead Band 0 bar 0 bar 0 - reg. band  

Condensation 
regulation    

Je-li řízení 
kondenzace VFD 
nebo SPEDTR 

Integral time 600 sec 600 sec 1-999  
Derivative time 1 sec 1 sec 1-999  

Enable oil control Y Y Y/N  
Transducer high 
pressure alarm     

setpoint 20.5 bar 29.5 bar 0-99.9  
diff. 5.0 bar 5.0 bar 0-99.9  

Transducer low 
pressure alarm    

Pouze pro 
elektronicky 

rozšiřitelné ventily 
EXV 

setpoint 1,6 bar 3.0 -1.0-9.9  
diff. 0.1 bar 0.1 bar -99.9-99.9  
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Parametr Chladivo 
R134a 

Chladivo 
R407C 

Přípustný 
rozsah Poznámky 

Low pressure alarm 
delay     

start 60 sec 60 sec 0-999  
run 40 sec 40 sec 0-999  

Pressure ratio alarm     
setp min load 1.4 1.4 0-9,9  

setp max load 1.8 1.8 0-9,9  
Pressure ratio alarm 
delay     

start 180 sec 180 sec 0-999  
run 90 sec 90 sec 0-999  

High oil DP alarm     
setp 2.5 bar 2.5 bar 0-99  

delay 20 sec 20 sec 0-999  
Liquid injection     

setpoint 85,0 °C 85,0 °C 0-999,9  
diff. 10,0 °C 10,0 °C 0-99,9  

      

EXV preopening FR400 50% 
FR3200 20% 

FR400 50% 
FR3200 20% 0-100%  

Expansion board test    Je-li typ FC=2 
Check time 45 sec 45 sec 0-999sec  

Refresh N N 0-999sec  
 
K přístupu k následujícím formulářům ventilu EXV je nutné heslo. 

Parametr Chladivo 
R134a 

Chladivo 
R407C Přípustný rozsah Poznámky 

 EXV #1 settings     
Actual position Proměnná Proměnná 0-9999  

Manual position 500 500 0-9999  

Enable EXV manual AUTO AUTO AUTO 
MANUAL  

 EXV #2 settings     
Actual position Proměnná Proměnná 0-9999  
Manual position 500 500 0-9999  

Enable EXV manual AUTO AUTO AUTO 
MANUAL  
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Parametr Chladivo 
R134a 

Chladivo 
R407C Přípustný rozsah Poznámky 

EXV settings     
Valve type "ALCO EX8", "ALCO EX8", ALCO EX5-EX6", 

"ALCO EX7", 
"ALCO EX8", 

"SPORLAND SEI 0.5-
11", 

"SPORLAND SEI 25",
"SPORLAND SEH 50-

250", 
"DANFOSS ETS50",
"DANFOSS ETS100",

"DANFOSS X", 
"CAREL E2V", 
"CAREL NEW", 

"CUSTOM" 

SEH 50-250 
 

gas type R134A R407C R22 
R134a 
R404a 
R407c 
R410a 
R507c 
R290 
R600 

R600a 
R717 
R744" 

 

EXVs settings     
Opening extra steps Y Y Y/N  
Closing extra steps Y Y Y/N  
Time extra steps 0 sec 0 sec 0-9999  
EXV settings     
SH (superheat) setpoint 6.0 °C 6.0 °C 0-50,0  
dead band 0.0 °C 0.0 °C 0-9,9  
EXV settings    Pro SHE 50-250 
Prop. Factor 80.0 80.0 0-99,9 35 
Integral factor 30 sec 30 sec 0-999 30 
Differential factor 0.5 sec 0.5 sec 0-99, 1 
EXV settings 
Low SH protection     

setpoint 1.0 °C 1.0 °C -4,0-21,0  
integral time 1 sec 1 sec 0-300  
EXV settings 
LOP protection     

setpoint -30 °C -30 °C -50,0-70,0  
integral time 4,0 sec 4,0 sec 0-60,0  
EXV settings 
MOP protection     

setpoint 12,0 sec 12,0 sec -50-70sec  
integral time 4,0 sec 4,0 sec 0-99,9sec  
EXV settings 
MOP protection     

startup delay 90 sec 90 sec 0-600sec  
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Parametr Chladivo 
R134a 

Chladivo 
R407C Přípustný rozsah Poznámky 

EXV settings 
Suction temperature 
protection high limit 

    

  60.0 °C 60.0 °C -50-100°C  
Custom EXV setting     
min steps - - 0-8100  
max steps - - 0-8100  
Custom EXV setting     
closing steps - - 0-8100  
back steps - - 0-8100  
Custom EXV setting     
Opening extra steps - -   
Closing extra steps - -   
Custom EXV setting     
phase current - - 0-750  
still current - - 0-750  
Custom EXV setting     
step rate - - 31-330  
duty-cycle - - 1-100%  
Setting of EXV pressure 
sensor     

Min value -0.5 bar 0.0 -1-50  
Max value 7.0 bar 30 '-1-50  
EXV 1 settings     
battery present Y Y   
pLAN present Y Y   
EXV 2 settings     
battery present Y Y   
pLAN present Y Y   

 
7.5.1 Nastavení stupňů ventilátorů 

Chladivo 
R134a Bod nastavení teploty / rozdíl     

Možné stupně STUPEŇ 1 STUPEŇ 2 STUPEŇ 3 STUPEŇ 
4     

1 nelze - - -     

2 11.0/4.0 14.0/5.0 - -     

3 10.0/3.0 12.0/2.0 14.0/2.0 -     

4 8.5/1.5 10.0/2.0 12.0/2.5 14.0/2.0
Dostupné jen s elektronickým 
expanzním ventilem 

 
Chladivo 
R407C Bod nastavení teploty / rozdíl    

Možné stupně STUPEŇ 1 STUPEŇ 2 STUPEŇ 3 STUPEŇ 
4     

1 nelze - - -     
2 15.0/ 4.0 18.0/ 4.0 - -     
3 15.0/ 4.0 17.0/ 3.0 18.0/ 3.0 -     

4 15.0/4.0 16.0/2.0 17.0/2.0 18.0/2.0 
Dostupné jen s elektronickým 
expanzním ventilem 
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7.5.2 Nastavení stupňů zařízení Speedtroll 
 

Chladivo 
R134a Bod nastavení teploty / rozdíl    

Možné stupně STUPEŇ 1 STUPEŇ 2 STUPEŇ 3 STUPEŇ 
4     

1 12.0/ 3.0 - - -     
2 12.0/3.0 14.0/3.0 - -     
3 12.0/3.0 12.0/3.0 14.0/3.0 -     

4 12.0/3.0 13.0/3.0 13.5/3.0 14.5 / 3.0
Dostupné jen s elektronickým 
expanzním ventilem 

Chladivo 
R407C Bod nastavení teploty / rozdíl   

Možné stupně STUPEŇ 1 STUPEŇ 2 STUPEŇ 3 STUPEŇ 4     

1 17.0 / 4.0 - - -     
2 17.0 / 3.0 20.0 / 3.0 - -     
3 17.0 / 3.0 19.0 / 3.0 20.0 / 3.0 -     

4 17.0 / 3.0 19.0 / 3.0 20.0 / 3.0 21.0 / 3.0 
Dostupné jen s elektronickým 
expanzním ventilem 

 
 

7.6 5.6 Nabídka údržby (maint) 
 
 
V této části lze nastavit parametry údržby přístupem do následujících formulářů: 

- Doba činnosti čerpadla výparníku / čerpadla kondenzátoru 
- Doba činnosti a počet spuštění kompresoru 
- Stav řízení PID (pouze hlavní jednotka - master): 
- Korekce snímačů tlaku a teploty 
- Korekce doby provozu kompresoru 
- Korekce počtu spuštění kompresoru 
- Korekce vstupních signálů zatížení kompresoru 

 
Po zadání hesla údržby lze vstupovat do formulářů k zadávání parametrů údržby. 

Hour counter  
Pump Evap. 
*High Amb.  Temp./*Low Amb. Temp. 

 
000000 

Compressor C:1 
Hour counter  
Number of starts 

 
000000 
00000 

Last comp.start C:1 
Last comp. Stop 

00/00/00 00:00 
00/00/00 00:00 

EXV Driver State C:1 
             Batt. Resist  
             Batt.voltage 

 
000.0 
00.0 

Compressor C:2 
Hour counter  
Number of starts 

 
000000 
00000 

Last comp.start C:2 
Last comp. Stop 

00/00/00 00:00 
00/00/00 00:00 

EXV Driver State C:2 
             Batt. Resist  
             Batt.voltage 

 
000.0 
00.0 

Cooling PID Errors 
Prop. 
Int. 
Der. 

 
03.1°C 
3276.0°Cxsec 
000.0°C/min 
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Cool. PID Act 
Proportional 
Integral 
Derivative 

1000 
1000 
0000 
1000 

Cooling Reg. 
Disable stop 
Increase Stop 

 
N/A 
N/A 

Global PID request  
Load 
Unload 
Standby 

 
A/N 
N/A 
N/A 

Digit maintenance password  
 
Heslo údržby je třeba k přístupu k následujícím formulářům   

Parametr Chladivo 
R134a  

Chladivo 
R407C Přípustný rozsah Poznámky 

Evap pump hour 
counter         

Threshold 10x1000 10x1000 0-999x1000   
reset N N     

adjust         
Compressor #1 hours 
counter         

Threshold 10x1000 10x1000 0-999x1000   
reset N N     

adjust 000000 000000     

Compressor #1 starts         

reset N N     
adjust 000000 000000     

Compressor #2 hours 
counter         

Threshold 10x1000 10x1000 0-999x1000   
reset N N     

adjust 000000 000000     

Compressor #2 starts         

reset N N     
adjust 000000 000000     

Water temperature 
regulation band 3,0°C 3,0°C 0-99,9°C   

dead band 0,2°C 0,2°C pásmo 0   
max temp. reduction 

rate 1,2°C/min 1,2°C/min 0,2-99,9°C/min   

Startup DT 2,6°C 2,6°C 0-99,9°C   
shutdwon DT 1.7°C 1.7°C 0-99,9°C   

High ChLWT start         
LWT 25°C 25°C 0-99,9°C   

max load 70% 70% 0-100%   

Condensation setpoint 9.0 bar 15.0 bar   Řízení kondenzace VFD 
nebo SPEEDTR 

ChLWT setpoint limits         
Min 4°C 4°C -99,9-99,9°C   
Max 10°C 10°C -99,9-99,9°C   
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Parametr Chladivo 
R134a 

Chladivo 
R407C Přípustný rozsah Poznámky 

Enabling of sensors 
/input signals 

B1=Y 
B2=Y 
B3=Y 
B4=Y 
B5=Y 
B6=Y 
B7=Y 
B8=Y 
B9=Y 

B10=Y 

B1=Y 
B2=Y 
B3=Y 
B4=Y 
B5=Y 
B6=Y 
B7=Y 
B8=Y 
B9=Y 

B10=Y 

    

Sensor Offset 0 0     
Reload DT  0,7°C 0,7°C -99-99°C   
Time to unload 
compressor 20 sec 20 sec 0-99s   

 
 
5.7 Nabídka servisu (menu+maint) 
 
V této části lze definovat servisní parametry po zadání hesla a přístupu do následujících formulářů: 
- Řízení kompresoru (OFF/AUTO/MANUAL - VYP/AUTO/RUČNĚ) a zátěže kompresoru v ručním režimu 
- Vynulování alarmů 
 

Compressor #1 
Manual load 
State 

 
050% 
Manual/AUTO/OFF 

Reset alarm buffer  N/Y 
Compressor #2 
Manual load 
State 

 
050% 
Manual/AUTO/OFF 

 
 

7.7 Nabídka Alarmy (alarm) 
Nastane-li stav alarmu, zazní ZVUKOVÁ SIGNALIZACE displeje. Stisknutím tlačítka alarmu se zobrazí 

aktuální závada. Dvojím stisknutím tlačítka alarmu se zvuková signalizace vypne a trojím stisknutím tlačítka alarmu se 
alarm zruší. 

POZNÁMKA: V některých případech se po zobrazení alarmu může stát, že se objeví také falešný alarm 
závady přechodu hvězda/trojúhelník; v takovém případě nejdříve zrušte první alarm, a pokud se falešný alarm zobrazí 
znovu, zkontrolujte elektrická zapojení. 

Jestliže se po opětovném stisknutí tlačítka alarmu daný alarm nezruší, znamená to, že závada přetrvává. 
 

7.8 Nabídka paměti alarmů (menu+alarm) 
V této části se ukládá posledních deset alarmů každého chladicího okruhu. 
Každý formulář zobrazuje datum, čas a popis alarmu. Stisknutím klávesy Enter po zobrazení popisu alarmu se 

zobrazí provozní podmínky, které panovaly v okamžiku, kdy se alarm objevil (teploty, tlaky, stav expanzního ventilu a 
zatížení kompresoru). 
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7.9 Seznam alarmů 
V následující tabulce se zobrazuje seznam možných alarmů s číslem identifikátoru, příčinou a typem resetu (A 

= automatický, M = ruční) 
 
Alarm Příčina alarmu Vynulování 

001 Sledování fáze Aktivace řidícího zařízení fáze Fáze nemají správné pořadí 
nebo napájecí napětí je mimo přijatelné meze 

M 

002 Alarm zamrznutí Ochrana před zamrznutím. Teplota vody na výstupu dosáhla 
hodnotu ochrany před zamrznutím. 

M 

 
Alarm Příčina alarmu Vynulování 

005 Alarm toku výparníku Akce spínačem toku výparníku za stavu nízkého toku. Čerpad
vody může být vypnuté 

M 

006 Alarm nízkého tlaku (měnič) Intervence mikročipu z důvodu nízkého tlaku. M 
007 Alarm vysoké teploty na výstupu 

(teplotní spínač) 
Akce teplotního spínače na výstupu M 

008 Chyba přechodu Spouštěcí procedura není dokončena. Zkontrolujte stykače M 
009 
 

Nízký tlak oleje Tlak oleje není dost vysoký pro správné mazání kompresoru. 
Ověřte si, že tlak kondenzace je nejméně třikrát vyšší než tlak 
sání  

M 

011 Vysoký rozdíl tlaku oleje Vysoký rozdílový tlak oleje. Olejový filtr 
může být znečištěn nebo 
elektromagnetický ventil nepracuje 
správně. 

M 

012 Alarm vysokého tlaku  
(tlakový spínač) 

Akce vyvolaná mechanickým 
vysokotlakým spínačem  

M 

016 Přetížení kompresoru Akce vyvolaná tepelnou ochranou 
motoru kompresoru nebo spínačem při 
vysoké teplotě 

M 

023 Alarm vysokého tlaku  
(měnič) 

Akce vyvolaná mikročipem z důvodu 
vysokého tlaku 

M 

030 Snímač/vstup B1 vadný nebo 
nepřipojen 

Chyba snímače B1 M 

031 Snímač/vstup B2 vadný nebo 
nepřipojen 

Chyba snímače B2 M 

032 Snímač/vstup B3 vadný nebo 
nepřipojen 

Chyba snímače B3 M 

033 Snímač/vstup B4 vadný nebo 
nepřipojen 

Chyba snímače B4 M 

034 Snímač/vstup B5 vadný nebo 
nepřipojen 

Chyba snímače B5 M 

035 Snímač/vstup B6 vadný nebo 
nepřipojen 

Chyba snímače B6 M 

036 Snímač/vstup B7 vadný nebo 
nepřipojen 

Chyba snímače B7 M 

037 Snímač/vstup B8 vadný nebo 
nepřipojen 

Chyba snímače B8 M 

039 Údržba čerpadla výparníku Požadavek na údržbu čerpadla výparníku  M 
040 Údržba čerpadla kondenzátoru 

 
Požadavek na údržbu čerpadla výparníku M 

041 Údržba kompresoru Požadavek na údržbu kompresoru M 
050 Jednotka 1 je odpojena Chyba sítě kompresoru č. 1 A 
051 Jednotka 2 je odpojena Chyba sítě kompresoru č. 2 A 
052 Jednotka 3 je odpojena Chyba sítě kompresoru č. 3 A 
053 Jednotka 4 je odpojena Chyba sítě kompresoru č. 4 A 
D01 Závada snímače/vstupu ovladače 

ventilu EXV 
Chyba snímače/vstupu ovladače ventilu 
EXV 

A 

D02 Chyba krokovacího motoru ventilu 
EXV 

Chyba motoru ventilu EXV A 
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D03 Chyba paměti Eeprom ovladače 
ventilu EXV 

Chyba Eeprom ovladače ventilu EXV M 

D04 Chyba baterie ovladače ventilu 
EXV 

Chyba baterie ovladače ventilu EXV A 

D08 Během vypnutí se ventil EXV 
neuzavřel 

Při výpadku napájení se ventil neuzavřel M 

 Alarmy rozšíření E Rozšiřující deska odpojena nebo není rozpoznána M 
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8 Popis řídicího systému ventilátoru 
Mikročipový ovladač umožňuje řídicímu systému ventilátoru dosahovat přesnějšího a spolehlivějšího řízení 

kondenzace i za náročných podmínek prostředí. 
Řadič po zadání hesla výrobce umožňuje nastavit následující logiku řízení ventilátorů: 
 
Stupně: K řízení ventilátorů lze nastavit čtyři stupně. Každý stupeň vyžaduje zadání aktivační hodnoty tlaku 

prostřednictvím klávesnice spolu s hodnotou rozdílového tlaku (k deaktivaci stupně). 
Plynulá regulace rychlosti: Prostřednictvím signálu 0-10 Vdc lze řídit externí regulátor rychlosti. Kromě 

regulace počtu otáček ventilátorů podle kondenzačního tlaku může ovladač ventilátory zapínat a vypínat. 
Regulace se systémem Speedtroll: Logika regulace tohoto systému kombinuje přednosti řízení proměnné 

rychlosti s jednoduchostí řízení ve stupních. Regulátor počtu otáček se používá jen u některých ventilátorů, zatímco 
ostatní jsou řízeny systémem stupňů. Tento systém dovoluje jednotce pracovat za nízkých teplot vzduchu, aniž by bylo 
třeba instalovat složitá a dražší řešení. 

Fukce tichého režimu ventilátoru (Fan Quiet Mode) pomáhá snižovat hluk jednotky omezením maximální 
rychlosti ventilátorů podle časového rozvrhu. Tato funkce může pracovat jen v případě plynulé regulace rychlosti 
(jednoduchý nebo dvojitý převodník); její parametry mohou být nastaveny po přihlášení s heslem uživatele. Tato funkce 
se potlačí, kdykoliv kondenzační tlak překročí prahovou hodnotu tlaku pozastavení kondenzátoru. 
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9 Změna bodu nastavení teploty chlazené vody 
Mezi možnostmi ovladače je také řada možností regulace jednotky s určitou logikou nebo vnějšími signály. 
Jedna z funkcí, kterou technici a inženýři považují za nejužitečnější, je možnost upravovat místní bod 

nastavení teploty chlazené vody podle následující logiky: 
 
Dvojitý bod nastavení: pomocí externího kontaktu (volitelně je na elektrický ovládací panel instalován vypénač 

vypínač) lze měnit místní bod nastavení teploty mezi dvěma dobře definovanými hodnotami. Tuto možnost lze s 
výhodou použít při instalaci s akumulovaným ledem. Uvedená aplikace obvykle vyžaduje pozitivní bod nastavení 
teploty (například 7 °C) přes den a druhý, negativní bod nastavení teploty (např. -5 °C) v noci. Je samozřejmé, že 
jakmile teplota vody na výstupu výparníku klesne pod 4 °C, musí být do vodního okruhu přidáno odpovídající množství 
nemrznoucí kapaliny. 

  
Z externího signálu: Při použití externího signálu 4-20 mA lze upravovat hodnotu místního bodu nastavení 

teploty v rámci předem definovaných minimálních a maximálních mezí. 
 
Z výparníku vody Delta T: Snížení teploty vody ve výparníku Dt (lze nastvit po zadání hesla "Spotřebitel") 

odpovídá zvýšení bodu nastavení teploty chlazené vody. Tato logika řízení umožňuje úspory energie, pokud jednotka 
pracuje s částečným zatížením, a lze ji použít k simulaci řízení návratové teploty. 
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10 Omezení zatížení jednotky 
Tato funkce je užitečná ve všech situacích, kdy je třeba snížit spotřebu energie jednotky během určitých hodin 
dne. 

Spotřebu jednotky lze omezit použitím kterékoliv možnosti dostupné po zadání hesla "Uživatel". 
Prvním způsobem nazývaným "Omezení spotřeby" vyžaduje externí signál 4-20 mA: maximální zatížení 

jednotky se sníží ze 100 % na 0 % s tím, jak se vstup zvýší ze 4 mA na 20 mA. Vstupy nižší než 4 mA nemají na 
jednotku vliv.  

Druhým způsobem nazávaným "omezení proudu" vyžaduje přímé měření proudu spotřebovaného jednotkou a 
nastavení maximálního proudu, který jednotka spotřebuje. 
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11 Plynulá zátěž 
Tato funkce, ke které je možný přístup pomocí klávesnice po zadání hesla uživatele, omezuje zatížení jednotky 

na předem nastavenou hodnotu po předem stanvoenou dobu po spuštění jednotky. Tato funkce je vhodná v situacích, 
kdy teplota vody je při spuštění vysoká, ale termální zatížení nemá stálou výšku. Uvedená logika umožňuje dosáhnout 
úspory energie během spuštění a předchází zbytečnému přetěžování kompresoru. 
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12 Spuštění s vysokou teplotou vody ve výparníku  
 
Tato funkce omezuje zatížení jednotlivých kompresorů na nastavenou hodnotu (výchozí hodnota je 70 %), 

dokud teplota vody na výstupu nepřekročí nastavenou hodnotu (výchozí hodnota 25 °C). Uvedená logika pomáhá při 
spuštění jednotky v případech, kdy teplota vody je velmi vysoká (35 - 40 °C). Předchází nebezpečnému přehřívání 
motoru a nežádoucím reakcím ochrany před vysokým tlakem.  

Hodhoty maximálního zatížení kompresoru a omezení teploty vody lze upravovat po zadání hesla "Uživatel". 
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13 Zákaz spuštění 
Řadič může řídit spouštění a vypínání jednotky v souladu s nejrůznějšími pravidly a funkcemi požadované 

aplikace. 
 
Lokální Zap/Vyp: jednotka se vypne na základě signálu ovladače (tlačítko Zap/Vyp). Je-li tento spínač použit, 

na stavovém displeji jednotky se zobrazí zpráva "Off Keypad" (Vypnuto klávesnicí). 
Dálkové Zap/Vyp: jednotka se vypne na základě signálu digitálního kontaktu.  
Je-li přepínač na panelu v poloze "0", jednotka se vypne lokálním vypínačem a na displeji se zobrazí zpráva 

"Off Loc/Rem Sw" (Vypnuto lokálním/vzdáleným vypínačem). 
- Je-li přepínač v poloze "Loc", jednotka je zapnutá (pokud nenastanou jiné podmínky vedoucí k jejímu vypnutí). 
- Je-li vypínač v poloze "Rem", řízení digitálním kontaktem umožňuje jednotku spouštět a vypínat ze vzdáleného 

místa. Při vypnutí jednotky ze vzdáleného místa se na stavovém displeji se zobrazí zpráva "Off Loc/Rem Sw" 
(Vypnuto lokálním/vzdáleným vypínačem) 

Zap/Vyp v síti: tato funkce umožňuje spuštění a vypnutí jednotky působením nadřazeného systému PlantVisor 1.0. Je-li 
tato funkce aktivní, na stavovém displeji jednotky se zobrazí zpráva "Off Rem" (Vypnuto dálkově). 
On/Off Time Schedule: je-li tato funkce aktivní, umožňuje spuštění a vypnutí jednotky podle uživatelem definovaného 
časového rozvrhu. Je-li tato funkce aktivní, na stavovém displeji jednotky se zobrazí zpráva "Off Time Schedule" 
(Vypnuto dle plánu).  



 39

14 Příloha 1: Načítání softwaru do ovladače   
Software lze načíst do ovladače dvěma různými způsoby: přímým stažením z osobního počítače nebo pomocí 

programovacího klíče Carel.  
14.1 Přímé stažení z počítače 

Ke stažení programu je třeba: 
- instalovat v počítači program Winload dodávaný společností Carel a dostupný na webových stránkách 

ksa.carel.com. Tento program si lze vyžádat také od společnosti Daikin. 
- připojit k PC pomocí sériového kabelu rozhraní RS232, k adaptéru Carel RS232/RS485 (kód 98C425C001) 
- připojit port adaptéru RS485 k portu ovladače (J10) pomocí šestidrátového telefonního kabelu (koncový kabel) 
- odpojit ovladač od sítě pLAN a nastavit adresu v síti na 0. 
- Zapněte ovladač a spusťte Winload, vyberte správné číslo sériového portu, který používátem a počkejte (několik 

desítek sekund) na stav "ON LINE" (to znamená, že program je připojen k ovladači). 
- Poté vyberte složku "Upload" (Odeslání dat) a v ní část "Application" (Aplikace) a vyberte všechny programové 

soubory dodané společností Daikin (jeden soubor v poli souborů "blb files" a jeden nebo několik souborů v poli 
souborů "iup files"). 

Poté stiskněte tlačítko "Upload" (Odeslat) a počkejte na dokončení přenosu; program v okně zobrazuje postup 
přenášení a po dokončení procesu se zobrazí zpráva "ODESLÁNÍ DOKONČENO". 

Nakonec vypněte ovladač, odpojte ho ho od počítače, znovu ho připojte k síti pLAN a nastavte správnou 
adresu v síti. 

Tento postup je třeba zopakovat pro všechny ovladače jednotky. 
 

 
 
  

14.2 Načtení z programovacího klíče 
K načtení programu z programovacího klíče Carel (kód xxxxxxxxx) je třeba nejdříve načíst program do klíče a 

poté ho stáhnout do příslušných ovladačů. Stejný postup se používá pro obě operace; vyberte pouze správnou pozici 
spínače s klíčem: 

 
Pozice přepínače s klíčem Typ přenosu 
1 (zelená kontrolka) programování klíče z pCO² 
2 (červená kontrolka) programování pCO² z klíče 
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Postup dané činnosti je následující. 
- odpojte ovladač od sítě pLAN a nastavte adresu v síti na 0. 
- nastavte správnou polohu přepínače s klíčem 
- klíč zapojte do připojení "rozšiřující paměti" (případně sejměte kryt konektoru) 
- stiskněte současně tlačítka "up" (nahoru) a "down" (dolů) a zapněte ovladač 
- stisknutím tlačítka "enter" potvrďte operaci 
- počkejte na spuštění ovladače 
- ovladač vypněte 
- klíč odpojte. 

Jestliže není k dispozici žádný ovladač s instalovaným programem, klíč lze naprogramovat stejným postupem, 
jaký se používá při přímém načítání z PC. V takovém případě s klíčem zapojeným do ovladače a s přepínačem klíčem 
přepnutým do polohy 2 (červená kontrolka) se program zapíše do klíče a ne do ovladače. 
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15 Příloha 2: Postup spuštění a vypnutí jednotky a kompresoru  
 
V následujících odstavcích je znázorněn postup spuštění, správy a vypnutí jednotky. Kromě toho je zobrazena 

strategie zatěžování a snižování zátěže kompresorů. 
 
 
 
 
 

Požadavek na spuštění jednotky 

Zapojení spínače toku výparníku do 20 s 
(nastaveo z výroby) 

Čekání 30 s (nastaveno uživatelem) 

Spuštění jednotky PID 

Čekání 30 s (nastaveno uživatelem) 

Aktivováno spuštění kompresoru 

PID vyžaduje ZÁTĚŽ 
 

PID vyžaduje POHOTOVOST 
 

PID vyžaduje BEZ ZÁTĚŽE 
 

NE ALARM JEDNOTKY 005 
(Alarm toku výparníku) 

ANO 

Nový kompresor je nutný Není třeba žádný 
nový kompresor 

Je vybrán kompresor s nižším 
počtem hodin provozu 

Otevření elektromagnetického 
ventilu 

Čekání 3 s 

Uzavření relé linky 

Přenos potvrzení během 10 s 

Snižování zátěže kompresoru 
8s

Kompresor připraven na 
zatížení 

ALARM KOMPRESORU 008 
 (Chyba přechodu) 

NE

Zatěžování kompresoru
 

Požadován stop kompresoru 

Kompletní zrušení zátěže kompresoru 
(max. 30 s) 

Uzavření elektromagnetického ventilu 

Deaktivace alarmem nízkého tlaku 
 

Uzavení expanzního ventilu 

Otevření relé linky 
 

Čekání na dosažení nastaveného bodu tlaku 
výparníku (s maximálním časem) 

Stop kompresoru 
není požadován 

Snižování zátěže 
kompresoru 

Řízení spouštění jednotky 
a kompresorů 
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Řízení spouštění a zatěžování kompresorů (4 kompresory) 

Stupeň n. Přední kompresor Zpožděný kompresor 
1 

Zpožděný kompresor 
2 

Zpožděný kompresor 
3 

0 Vyp Vyp Vyp Vyp 

1 
Jestliže (T – BodNastav) < Rozdíl teplot při spuštění   &   chlazení 
nebo         (BodNastav - T) < Rozdíl teplot při spuštění &   topení 

čekání 
2 Start Vyp Vyp Vyp 
3 Zatížení do 75 % Vyp Vyp Vyp 
4 Jestliže T v regulačním pásu - čas čekání mezi stupni 
5 Jestliže se T blíží nastavenému bodu - čekání 

6a (T v regul pásu) Snížit zatížení na 50% Start Vyp Vyp 
6b (T mimo regul pás) Pevně na 75 % Start Vyp Vyp 

6 Pevně na 75 % nebo 
50 % Zatížení do 50% Vyp Vyp 

7 (je-li přední na 50 %) Zatížení do 75 % Pevně na 50% Vyp Vyp 
8 Pevně na 75 % Zatížení do 75 % Vyp Vyp 
9 Jestliže T v regulačním pásu - čas čekání mezi stupni 

10 Jestliže se T blíží nastavenému bodu - čekání 

10a (T v regul pásu) Pevně na 75 % Snížit zatížení na 50 
% Start Vyp 

10b (T mimo regul pás) Pevně na 75 % Pevně na 75 % Start Vyp 

11 Pevně na 75 % Pevně na 75 % nebo 
50 % Zatížení do 50% Vyp 

12 (je-li zpožď1 na 50 %) Pevně na 75 % Zatížení do 75 % Pevně na 50% Vyp 
13 Pevně na 75 % Pevně na 75 % Zatížení do 75 % Vyp 
14 Jestliže T v regulačním pásu - čas čekání mezi stupni 
15 Jestliže se T blíží nastavenému bodu - čekání 

16a (T v regul pásu) Pevně na 75 % Pevně na 75 % Snížit zatížení na 50% Start 
16b (T mimo regul pás) Pevně na 75 % Pevně na 75 % Pevně na 75 % Start 

17 Pevně na 75 % Pevně na 75 % Pevně na 75 % nebo 
50 % Zatížení do 50% 

18 (je-li zpožď2 na 50 %) Pevně na 75 % Pevně na 75 % Zatížení do 75 % Pevně na 50% 
19 Pevně na 75 % Pevně na 75 % Pevně na 75 % Zatížení do 75 % 

Požadavek na vypnutí jednotky 

Vypnutí kompresorů (viz vypnutí kompresorů v 
postupu spuštění a řízení) 

Otevření spínače toku během 180 s (nastaveno 
uživatelem) 

Vyponutí čerpadla výparníku a kondenzátoru 
(WHS)  

ALARM JEDNOTKY 005 
(Alarm toku výparníku) 

NE 

ANO 

Vypnutí jednotky 
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20 Zatížení do 100% Pevně na 75 % Pevně na 75 % Pevně na 75 % 
21 Pevně na 100% Zatížení do 100% Pevně na 75 % Pevně na 75 % 
22 Pevně na 100% Pevně na 100% Zatížení do 100% Pevně na 75 % 
23 Pevně na 100% Pevně na 100% Pevně na 100% Zatížení do 100% 
24 Pevně na 100% Pevně na 100% Pevně na 100% Pevně na 100% 

Řízení snižování zátěže a vypínání kompresorů (4 kompresory) 

Stupeň n. Přední kompresor Zpožděný kompresor 
1 

Zpožděný kompresor 
2 

Zpožděný kompresor 
3 

0 100% 100% 100% 100% 
1 Pevně na 100% Pevně na 100% Pevně na 100% Snížit zatížení na 75%
2 Pevně na 100% Pevně na 100% Snížit zatížení na 75% Pevně na 75 % 
3 Pevně na 100% Snížit zatížení na 75% Pevně na 75 % Pevně na 75 % 
4 Snížit zatížení na 75% Pevně na 75 % Pevně na 75 % Pevně na 75 % 
5 Pevně na 75 % Pevně na 75 % Pevně na 75 % Snížit zatížení na 50%
6 Pevně na 75 % Pevně na 75 % Snížit zatížení na 50% Pevně na 50% 
7 Pevně na 75 % Pevně na 75 % Pevně na 50% Snížit zatížení na 25%
8 Jestliže se T blíží nastavenému bodu - čekání 

8a (T v regul pásu) Pevně na 75 % Pevně na 75 % Zatížení do 75 % Stop 
8a (T není v regul pásu) Pevně na 75 % Pevně na 75 % Pevně nastaveno na Stop 
9 (je-li zpožď2 na 75%) Pevně na 75 % Pevně na 75 % Pevně nastaveno na Vyp 

10 Pevně na 75 % Snížit zatížení na 50% Pevně na 50% Vyp 
11 
 
 

Pevně na 75 % Pevně na 50% Pevně na 25% Vyp 

12 Jestliže se T blíží nastavenému bodu - čekání .... 
13a (T v regul pásu) Pevně na 75 % Zatížení do 75 % Stop Vyp 

13b (T mimo regul pás) Pevně na 75 % Pevně na 50% Stop Vyp 
14 (je-li zpožď1 na 75 %) Pevně na 75 % Snížit zatížení na 50% Vyp Vyp 

15 Snížit zatížení na 50% Pevně na 50% Vyp Vyp 
16 Pevně na 50% Snížit zatížení na 25% Vyp Vyp 
17 Jestliže se T blíží nastavenému bodu - čekání 

18a (T v regul pásu) Zatížení do 75 % Stop Vyp Vyp 
18b (T mimo regul pás) Pevně na 50% Stop Vyp Vyp 

19 Snížit zatížení na 25% Vyp Vyp Vyp 
20 Jestliže se T blíží nastavenému bodu - čekání 

21 
Jestliže (BodNastav - T) < Rozdíl teplot při vypnutí   &   chlazení 

nebo    (T – BodNastav) < Rozdíl teplot při vypnutí &   topení 
Čekat 

22 Stop Vyp Vyp Vyp 
23 Vyp Vyp Vyp Vyp 
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Příloha 3: Nastavení pLAN 
 
 
Tato činnost musí být provedena, pokud je k síti pLAN přidána svorka nebo se změnilo nastavení. 
 
 
1. Stiskněte a nejméně na 10 sekund přidržte stisknuté klávesy "Nahoru", "Dolů" a "Enter".  
 

menu' I/O set prog.

estateinver.
?

info

 
 
2. Zobrazí se obrazovka s adresou terminálu a s adresami kontrolované desky 
 

 
Terminal adr: 16 
I/O Board Adr: n 
 
 

 
 
Pomocí kláves "Nahoru" a "Dolů" lze vybrat jinou desku (1, 2, 3, 4 u kompresorů a 5, 7, 9, 11 pro ovladače 

elektronického ventilu) 
Vyberte 1 pro "Adresa desky V/V" (deska s adresou 1) a stiskněte klávesu "Enter". Zhruba za dvě sekundy se 

zobrazí následující obrazovka: 
 

Terminal Config 
         
Press ENTER 
To continue 

 
 
3. Znovu stiskněte "Enter"; zobrazí se následující obrazovka: 
 

P:01  Adr     Priv/Shared 
Trm1  16        Sh 
Trm2  None      --   
Trm3  None      -- Ok? No 
 

 
4. Jestliže jste přidali druhou svorku (vzdálenou svorku), změňte řádek "Trm2 nic --" a zapište do něj řádek 

"Trm2 17 sdíl". K aktivací nové konfigurace nastavte ukazatel na "Ne" (pomocí klávesy "Enter") a 
klávesami "Nahoru" a "Dolů" změňte hodnotu na "Ano" a stiskněte klávesu "Enter". Činnosti 1 až  3 musí 
být opakovány pro všehny desky kompresorů ("Deska V/V" oid 1 do 4). 

 
Po skončení této činnosti vypněte a restartujte systém. 
 
Poznámka:
Po restartování se může stát, že svorka zůstane přiřazena jednotce. Důvodem je, že paměť ovladačů zůstává 

napájena záložní baterií a uchovává data předchozí konfigurace. V takovém případě stačí u vypnutého systému odpojit 
baterie všech ovladačů a znovu je připojit. 
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16 Příloha 3: Fyzický Vstup/Výstup
Software odkazuje ke konfiguraci vstupních a výstupních kanálů řadiče - viz tabulka dole (vzduchem chlazené 

chladiče). 
 

16.1  Digitální vstup
N DESKA 1 DESKA 2 
1 Kompresor 1 Zap/Vyp Kompresor 3 Zap/Vyp 
2 Kompresor 2 Zap/Vyp Kompresor 4 Zap/Vyp 
3 Spínač toku výparníku --- 
4 Sledování fáze --- 
5 Dvojitý bod nastavení (režim ledu) --- 
6 Vysokotlaký vypínač 1 Vysokotlaký vypínač 3 
7 Vysokotlaký vypínač 2 Vysokotlaký vypínač 4 
8  --- 
9 Omezení toku aktivní --- 
10 Nízkokotlaký vypínač 1 Nízkokotlaký vypínač 3 
11 Nízkokotlaký vypínač 2 Nízkokotlaký vypínač 3 
12 Chyba přechodu 1 Chyba přechodu 3 
13 Chyba přechodu 2 Chyba přechodu 4 
14 Přetížení 1 Přetížení 3 
15 Přetížení 2 Přetížení 4 
16 Jednotka Zap/Vyp --- 
17 Dálkové zapnutí / vypnutí --- 
18 Externí alarm --- 

 
16.2 Analogový vstup
N DESKA 1 DESKA 2 
B1 Tlak oleje 1 Tlak oleje 3 
B2 Tlak oleje 2 Tlak oleje 4 
B3 Potlačení bodu nastavení teploty  --- 
B4 Teplota plynu na výstupu kompresoru 1 Teplota plynu na výstupu kompresoru 3 
B5 Teplota plynu na výstupu kompresoru 2 Teplota plynu na výstupu kompresoru 4 
B6 Tlak plynu na výstupu kompresoru 1 Tlak plynu na výstupu kompresoru 3 
B7 Tlak plynu na výstupu kompresoru 2 Tlak plynu na výstupu kompresoru 4 
B8 Limit spotřeby / limit proudu --- 
B9 Teplota vody na vstupu (obvykle u 2 jednotek 

výparníků) 
Teplota vody na vstupu (obvykle u 2 jednotek 
výparníků) 

B10 Teplota vody na výstupu výparníku  
(obvykle u 2 jednotek výparníků) 

Teplota vody na výstupu výparníku  
(obvykle u 2 jednotek výparníků) 
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16.3 Digitální výstup 
N DESKA 1 DESKA 2 
1 Start kompresoru 1 Start kompresoru 3 
2 Zatížení kompresoru 1 Zatížení kompresoru 3 
3 Snížení zatížení kompresoru 1 Snížení zatížení kompresoru 3 
4 Injekce kapaliny 1 Injekce kapaliny 3 
5 Kapalinové potrubí 1 (*) Kapalinové potrubí 3 (***) 
6 První stupeň ventilátoru 1 První stupeň ventilátoru 3 
7 Druhý stupeň ventilátoru 1 Druhý stupeň ventilátoru 3 
8 Třetí stupeň ventilátoru 1 Třetí stupeň ventilátoru 3 
9 Start kompresoru 2 Start kompresoru 4 
10 Zatížení kompresoru 2 Zatížení kompresoru 4 
11 Snížení zatížení kompresoru 2 Snížení zatížení kompresoru 4 
12 Vodní čerpadlo výparníku --- 
13 Alarm jednotky  --- 
14 Injekce kapaliny 2 Injekce kapaliny 4 
15 Kapalinové potrubí 2 (***) Kapalinové potrubí 4 (****) 
16 První stupeň ventilátoru 2 První stupeň ventilátoru 4 
17 Druhý stupeň ventilátoru 2 Druhý stupeň ventilátoru 4 
18 Třetí stupeň ventilátoru 2 Třetí stupeň ventilátoru 4 

 
(*) Při použití termostatického expanzního ventilu Čtvrtý stupeň ventilátoru 1, pokud se používá elektronický expanzní 
ventil 
(**) Při použití termostatického expanzního ventilu Čtvrtý stupeň ventilátoru 2, pokud se používá elektronický 
expanzní ventil 
(***) Při použití termostatického expanzního ventilu Čtvrtý stupeň ventilátoru 3, pokud se používá elektronický 
expanzní ventil 
(****) Při použití termostatického expanzního ventilu Čtvrtý stupeň ventilátoru 4, pokud se používá elektronický 
expanzní ventil 

 
 

16.4 Analogový výstup 
 

N DESKA 1 DESKA 2 
1 Výstupní signál VFD 1 Výstupní signál VFD 3 
2 Druhý výstupní signál VFD 1  Druhý výstupní signál VFD 3 
3 REZERVA REZERVA 
4 Výstupní signál VFD 2 Výstupní signál VFD 4 
5 Druhý výstupní signál VFD 2  Druhý výstupní signál VFD 4  
6 REZERVA REZERVA 
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17 Příloha 4: Fyzický Vstup/Výstup rozšiřující desky 
Software odkazuje ke konfiguraci vstupních a výstupních kanálů rozšiřující desky viz tabulka dole: 
 

17.1 Analogový vstup 
 

N Rozšiřující DESKA 1 TYP 
1 Teplota prostředí  --- 
2 REZERVA --- 
3 REZERVA --- 
4 REZERVA --- 

 
17.2 Digitální vstup 
 
N Rozšiřující DESKA 1 
1 REZERVA 
2 REZERVA 
3 REZERVA 
4 REZERVA 

 
17.3 Analogový výstup 

 
N Rozšiřující DESKA 1 
1 REZERVA 

 
17.4 Digitální výstup 

 
N Rozšiřující DESKA 1 
1 Ekonomizér 1 
2 Ekonomizér 2 
3 Ekonomizér 3 
4 Ekonomizér 4 
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