PAINEL DE CONTROLO DO MANUAL DE OPERAÇÕES
COMPRESSOR DE PARAFUSO REFRIGERADO A AR
Versão 21.100 e posteriores do software
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1 Índice

Este manual contém informações acerca da instalação, configuração e resolução de problemas com o painel de
controlo do chillers refrigerados a ar EWAD650-C18BJYNN, EWAD550-C12BJYNN/Q, EWAD650-C21BJYNN/A,
EWAD600-C10BJYNN/Z, EWAP800-C18AJYNN e EWAP850-C18AJYNN/A, equipados com compressor de
parafuso.
Todas as descrições operacionais incluídas neste manual se referem à ver. 21.101 do software de controlo, bem
como às revisões subsequentes. As características operacionais do chiller e as opções do menu podem ser diferentes
noutras versões do software de controlo. Contacte a assistência técnica da Daikin relativamente a informações acerca
de actualizações do software.

1.1

Cuidados de instalação

Atenção
perigo de choques eléctricos. Pode verificar-se lesões pessoais ou danos ao equipamento. Este equipamento
tem de estar devidamente ligado à terra. As ligações e a assistência técnica ao painel de controlo têm de ser
efectuadas exclusivamente por pessoal conhecedor do funcionamento do equipamento que está a ser
controlado.
Aviso
Componentes sensíveis a electricidade estática. Uma descarga de electricidade estática durante o
manuseamento das placas de circuitos electrónicos pode danificar os componentes. Descarregue qualquer carga
eventual de electricidade estática, tocando no metal desprotegido, no interior do painel de controlo, antes de
efectuar qualquer intervenção técnica. Nunca desligue cabos, placas de bornes das placas de circuitos, nem
fichas da rede eléctrica, enquanto o painel estiver sujeito a alimentação eléctrica.

1.2

Considerações quanto à temperatura e à humidade

O controlador foi concebido para trabalhar dentro de uma gama de temperaturas ambientes entre os –40°C e os
+65°C, com humidade relativa máxima de 95% (sem condensação).
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2 Bibliografia associada
Nenhuma
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3 Descrição geral

O painel de controlo contém um controlador com microprocessador, que presta todas as funções de
monitorização e controlo necessárias para um funcionamento seguro e eficiente do chiller. O operador pode monitorizar
todas as condições de funcionamento, utilizando o visor com teclado integrado no painel, de 4 linhas com 20 caracteres,
ou ainda utilizando uma computador compatível IBM com o software de monitorização MicroPlant (versão 2.0 ou
posterior). Além de fornecer todos os controlos operacionais normais, o controlador PlantVisor 1.0 (ou uma versão mais
recente) monitoriza todos os dispositivos de segurança da unidade e efectua acções correctivas quando o chiller se
desvia do funcionamento normal para que foi concebido. Perante uma situação de falha, o controlador desactiva o
sistema e activa uma saída de alarme. As condições de funcionamento mais importantes, quando dispara uma alarme,
são mantidas na memória do controlador, como apoio à detecção de problemas e à análise da falha.
O sistema está protegido por palavra-passe, sendo o acesso permitido apenas a pessoal autorizado. O operador
tem de introduzir uma palavra-passe no teclado do painel, antes de poder alterar qualquer configuração.
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4 Características principais do software de controlo

Gestão dos chillers com compressor de parafuso arrefecidos por ar
Controlo da temperatura de saída do evaporador, dentro de ± 0,1°C (em condições de carga estável)
Gestão de quedas súbitas de até 50% da carga, mantendo um desvio máximo de 3°C face à temperatura controlada
Leitura de todos os parâmetros operacionais principais da unidade (temperatura, pressões, etc.)
Controlo de condensação por lógica discreta, controladores simples ou duplos de velocidade da ventoinha e
controlo combinado degrau + velocidade (speedtroll)
Controlo de até 4 níveis de ventoinha, além de modulação da velocidade através de um sinal proporcional de 010 Vcc
Ponto de regulação duplo para a temperatura de saída da água, com comutação local ou remota. Esta função
permite comutar o ponto de regulação local entre dois valores previamente regulados.
Correcção do ponto de regulação através de um sinal externo (4-20 mA) ou da temperatura de saída do evaporador.
Taxa máxima ajustável de diminuição da saída, reduzindo o excesso de refrigeração em caso de baixa solicitação
pelo ciclo de controlo.
Funcionalidade de arranque com água quente, que permite à unidade arrancar suavemente, mesmo em condições de
alta temperatura da água do evaporador.
Funcionalidade de carga suave, que reduz o consumo energético e os picos de carga exigida, em exigência de baixo
ciclo.
Funcionalidade de limitação de potência, que reduz o consumo energético da unidade, limitando a corrente
(limitação de corrente) ou a exigência de capacidade (limitação de exigência).
Funcionalidade de modo de baixo ruído da ventoinha, por limitação da velocidade das pás, segundo um horário
específico
Teclado de 15 teclas instalado no painel, como interface de rápido acesso. O operador pode registar as condições de
funcionamento do chiller no visor com retro-iluminação, com 4 linhas e 20 colunas.
Há quatro níveis de segurança, como protecção contra alterações não autorizadas.
Sistema de diagnóstico para compressores, que armazena os últimos 10 alarmes, bem como as respectivas data,
hora e condições operacionais, nos momentos de ocorrência
Calendários semanal e anual de arranque e paragem
Fácil integração em sistemas de domótica, através de uma ligação digital distinta para arranque e paragem da
unidade e sinais de 4-20 mA para o ponto de regulação da temperatura da água refrigerada e limitações da
exigência
Capacidades de comunicação para monitorização remota, alteração de ponto de regulação, registo de tendências,
detecção de alarmes e eventos, através do software PlantVisor 1.0 (ou mais recente) executado em computador
compatível IBM PC
Capacidade de comunicação BAS, através do protocolo Modbus
Capacidades de comunicação remota por modem (até 8 chillers, com modem de porta de entrada)
Capacidades de comunicação remota por modem GSM
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A arquitectura do sistema baseia-se na utilização de um controlador pCO2 Carel, para gerir dois compressores;
uma placa de expansão adicional pCOe é utilizada para gerir o economizador, se necessário.
O sistema consegue controlar unidades equipadas com válvulas de expansão termostáticas ou electrónicas;
neste último caso, é necessário um controlador electrónico Carel para cada válvula.
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5 Interfaces do cliente

5.1

Painel de controlo

O painel de controlo consiste num visor com retro-iluminação, com 4 linhas de 20 caracteres, e um teclado de
15 teclas, cujas funções se descrevem de seguida.
Fig. 1 – Painel de controlo – Visão frontal
Visor retro-iluminado

Teclas

Fig. 2 – Painel de controlo – Visão traseira

Micro-interruptores
de endereçamento
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5.2

Placa principal
A placa de controlo contém o hardware e o software necessários para monitorização e controlo da unidade.
Fig. 3 – Placa de controlo principal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Fonte de alimentação G (+), G0 (-)
LED de estado
Fusível, 250Vca
Entradas analógicas universais
(NTC, 0/1V, 0/10V, 0/20mA, 4/20mA)
Entradas analógicas passivas
(NTC, PT1000, ligar-desligar)
Saídas analógicas 0/10V
Entradas digitais 24Vca/Vcc
Entradas digitais 230Vca ou 24Vca/Vcc
Ligação de terminal sinóptico
Conector para terminal normal
(e transferência de programas)
Saídas digitais (relés)
Ligação para placa de expansão
Ligação pLAN e micro-interruptores
Ligação para placa série
Ligação para placa de impressora
Ligação para expansão de memória

Fig. 4 – Micro-interruptores de endereçamento pLAN
ON
OFF

R G V
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5.3

Controlador da válvula electrónica de expansão

Os controladores de válvulas contêm o software de controlo da válvula de electrónica de expansão e estão
ligados ao grupo de baterias que fornece a alimentação eléctrica, para fechar a válvula em caso de falha de energia.
Fig. 5 – Controlador

LED de
estado

Fig. 6 – Interior do controlador

Micro-interruptores de
endereçamento

Fig. 7 – Montagem com bateria

Carregador da
bateria

Bateria recarregável

Fusível de 10 A
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5.4

Significado dos LED de estado do controlador da válvula electrónica de expansão

Em condições normais, os cinco (5) LED indicam:
•
POWER: (amarelo) fica aceso desde que haja uma fonte de alimentação. Fica apagado em caso de
funcionamento por bateria
•
OPEN: (verde) fica intermitente durante a abertura da válvula. Fica aceso quando a válvula está
plenamente aberta.
•
CLOSE: (verde) fica intermitente durante a abertura da válvula. Fica aceso quando a válvula está
plenamente fechada.
•
Alarme: (encarnado) fica aceso ou intermitente caso seja disparado um alarme de hardware
•
pLAN: (verde) fica aceso durante o funcionamento normal da pLAN.

Em caso de alarme crítico, a natureza do alarme pode ser identificada por observação do estado dos LED,
como se mostra de seguida. A prioridade mais elevada é a de nível 7. Quando ocorre mais do que um alarme,
só é apresentado o que tiver o nível mais elevado de prioridade.
Alarmes que desactivam
o sistema
Erro de leitura da EPROM
Válvula que se mantém aberto
após falha de energia
No arranque, aguardar pela
carga da bateria
(parâmetro……….)
Outros alarmes

PRIORIDADE
7

LED
“OPEN”
Apagado

LED
“CLOSE”
Apagado

LED
“POWER”
Aceso

LED
“ALARM”
Intermitente

6

Intermitente

Intermitente

Aceso

Intermitente

5

Apagado

Aceso

Intermitente

Intermitente

Falha na ligação do motor
Erro de sensor/entrada

PRIORIDADE
4
3

LED
“OPEN”
Intermitente
Apagado

LED
“CLOSE”
Intermitente

LED
“POWER”
Aceso

LED
“ALARM”
Aceso

Intermitente

Aceso

Aceso

Erro de escrita na EEPROM
Falha da bateria

2
1

PL
pLAN
Ligação OK
Erro da ligação do controlador ou do
endereço = 0
A Pco principal não responde

-

Aceso
Intermitente
LED pLAN
Aceso

Aceso
Aceso

Apagado
Intermitente
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5.5

Expansão pCO

A introdução na arquitectura da funcionalidade designada por economizador (opcional) requer a utilização da
placa de expansão Carel, apresentada na figura 8.
Fig. 8 – Placa de expansão Carel

Item
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Conexão para a fonte de alimentação [G (+), G0 (-)]
Saída analógica 0 a 10 V
Conexão de rede para as expansões em RS485 (GND, T+, T-) ou tLAN (GND, T+)
Entradas digitais 24Vca/Vcc
LED amarelo indicando a tensão da fonte de alimentação e 3 LED de sinalização
Endereço série
Terminais para as entradas analógicas e para alimentação dos sensores
Saídas digitais de relé

Este dispositivo tem de ser endereçado, para assegurar comunicações adequadas com o controlador através do
da
protocolo RS485. Os micro-interruptores de endereçamento encontram-se junto do LED de estado (consulte o item
figura 8). Depois de correctamente regulado o endereço, a expansão pode ser ligada à placa pCO2 n.º 1. Para efectuar uma
ligação correcta, liga-se o contacto J23 da placa n.º 1 com o contacto J3 da placa de expansão (atenção: a conexão da placa
de expansão é diferente da que existe no controlador, mas os cabos têm de ser colocados nas mesmas posições das
conexões). As placas de expansão são apenas extensões de E/S do controlador, não necessitando de qualquer software.
Fig. 9 – Detalhes da configuração da placa de expansão para LAN

Interruptores de
endereçamento

Conexão de rede

Example address 1
Serial address

Exemplo de endereço 1
Endereço série
14

Como se mostra na figura 9, as placas de expansão só têm quatro micro-interruptores para regulação do
endereço de rede. Para obter mais informações acerca da configuração dos micro-interruptores, consulte a próxima
secção.
seguida.

Há três LED de estado, cada um indicando um estado diferente da placa de expansão, como se indica de

ENCARNADO
Aceso
Intermitente
-

5.6

AMARELO

VERDE

Aceso
-

Aceso
-

-

-

Significado
Protocolo CAREL /tLAN de supervisionamento activo
Erro de sensor/entrada
Erro de desacerto entre entradas e saídas, provocado pela matriz de inibição
Falha de comunicação
A aguardar o arranque do sistema comandado pelo principal (máx. 30 s)

Endereçamento da pLAN/RS485

Para obter a funcionalidade correcta do sistema de rede pLAN, é necessário endereçar correctamente os
componentes instalados. Como se descreveu anteriormente, cada componente tem vários micro-interruptores que têm de
ser regulados da forma especificada na tabela que se segue.
Componente pLAN

1
Ligado
Desligado

2
Ligado
Desligado

Micro-interruptor
3
4
Desligado
Ligado
Desligado
Ligado

5
Desligado
Desligado

6
Desligado
Desligado

Placa comp. n.º 1
Placa comp. n.º 2

Ligado
Desligado

Desligado
Ligado

Desligado
Desligado

Desligado
Desligado

Desligado
Desligado

Desligado
Desligado

Controlador VEE n.º 1
Controlador VEE n.º 2
Controlador VEE n.º 3
Controlador VEE n.º 4
Componente RS485

Ligado
Desligado
Ligado
Desligado

Ligado
Desligado
Desligado
Ligado

Desligado
Desligado
Desligado
Desligado

Desligado
Desligado
Desligado
Desligado

1
Ligado

2
Desligado

Desligado
Desligado
Desligado
Ligado
Desligado
Ligado
Desligado
Ligado
Micro-interruptor
3
4
Desligado
Ligado

Visor local
Visor remoto
(se existir)

Placa de exp. n.º 1
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6 Visor e teclado

O visor e o teclado são os principais elementos de interface entre o operador e a unidade. Quaisquer condições
operacionais, alarmes e pontos de regulação podem ser monitorizados no visor; e o valor de qualquer ponto de
regulação pode ser modificado através do teclado.

6.1

Descrição geral

O teclado tem 15 teclas, para aceder às condições operacionais da unidade e às funções do programa.
As informações solicitadas são apresentadas no visor retro-iluminado de 4 linhas, com 20 colunas
Fig. 10 – Visor de controlo

Fig. 11 – Primeiro ecrã de programa

gg/mm/aa

Sat

hh:mm

Unit status
Cooling staging
xxx%
Stp Source: Local

Compressor desligado
ESTADO DO COMPRESSOR N.º 1
ESTADO DO COMPRESSOR N.º 2
ESTADO DO COMPRESSOR N.º 3
ESTADO DO COMPRESSOR N.º 4

Compressor ligado
X

Compressor desactivado
ou alarme
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6.2

Teclas do teclado e respectivas funções
Fig. 12 – Teclado

•
parâmetros:

: Parâmetros do utilizador. Utilizando uma palavra-passe, é possível regular os seguintes

•
manutenção

: Ajuste dos pontos de regulação dentro dos limites regulados pela palavra-passe de

Parâmetros de comutação do ponto de regulação
Activar ponto de regulação duplo
Parâmetros de carga suave
Parâmetros de limitação de carga da unidade
Lógica de sequenciação do compressor
Valores da ventoinha em modo de baixo ruído
Horário da bomba principal
Activação da entrada digital e da entrada de supervisionamento
Reinício automático após falha de energia e activação do alarme externo
Calendarização
Parâmetros de comunicação de supervisionamento
Língua da interface

: Regulação de dia e hora

•

: Valores do visor de entrada/saída com funções de circuitos correspondentes
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•

(=imprimir) : imprimir (não disponível)

(=manut.): Parâmetros de manutenção. Utilizando uma palavra-passe, é possível regular
os seguintes parâmetros:
Reinicialização dos contadores de horas e de início
Parâmetros de qualidade da água
Parâmetros de regulação da condensação
Limites do ponto de regulação
Activação dos sinais dos sensores/entrada
Deslocamento do sensor

•

Permite-lhe visualizar o menu principal

•
Permite deslocar-se de uma placa de controlo para outras (para aceder aos parâmetros dos
compressores respectivos, ou seja, aos dos compressores n.º 1 e n.º 2 na placa n.º 1 e os compressores n.º 3 e
n.º 4 na placa n.º 2)

•

: Tecla de ligar e desligar

•

: Indica a presença de possíveis anomalias e respectivas causas

•

(subir): Utiliza-se para voltar ao ecrã anterior

•

•

(descer): Utiliza-se para passar para o ecrã seguinte

: Confirma os valores regulados

18

É possível aceder às várias secções do programa através do teclado. Há 9 categorias de ecrã, resumidas na
tabela que se segue, que indica também as teclas de acesso a cada ecrã, bem como uma descrição de cada categoria.
CATEGORIA
Principal
Utilizador
Regulação
Entrada/Saída
Fabricante
Manutenção
Manutenção (auxiliar)
ALARME
Histórico de alarmes

DESCRIÇÃO
Acesso aos parâmetros de funcionamento
(saída)
Regulação de parâmetros pelo utilizador
(entrada)
Definição dos pontos de regulação
(entrada/saída)
Visualização dos parâmetros de trabalho dos
compressores (saída)
Regulação dos parâmetros do fabricante
(entrada)
Access aos parâmetros de manutenção
(entrada/saída)
Regulação de parâmetros de manutenção
auxiliares (entrada)
Alarmes (saída)
Armazena os últimos 10 alarmes (saída)

TECLAS
menù
prog
set
I/O
menù+prog
maint
menù+maint
alarm
menù+alarm

PALAVRA-PASSE
NÃO
SIM
NÃO
NÃO
SIM
NÃO/SIM
SIM
NÃO
NÃO

A palavra-passe permanece válida durante os 10 minutos posteriores ao último acesso.
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7 Menus

7.1

Menu principal

Esta secção só apresenta os parâmetros de saída durante os ecrãs consecutivos (é possível passar de um para o
seguinte, utilizando a tecla da seta):

- Data, hora e dia da semana actuais, origem dos pontos de regulação e estado percentual de carga da unidade, incluindo
as seguintes informações:
Off Alarm (desligar por alarme): a unidade desactivou-se devido a um estado de alarme
Off Rem Comm (deslig. por com. rem.): a unidade foi desligada remotamente (pelo supervisor ou por
BMS)
Off Time Schedule (deslig. por calendariz.): a unidade foi desligada segundo a calendarização actual
Off Loc/Remote Sw (deslig. por int. rem./loc.): a unidade foi desligada através de um interruptor
Off Keypad (deslig. por teclado): a unidade foi desligada através da tecla de ligar e desligar do teclado
Waiting flow (aguarda fluxo): a unidade está ligada, aguardando o fluxo de água do evaporador
Waiting load (aguarda carga): a unidade está ligada, mas os compressores não estão a trabalhar, por a
exigência de carga ser baixa.
No comps available (nenhum comp. disp.): a unidade está ligada, mas nenhum compressor está
disponível para gestão automática (os compressores estão desligados, ou em estado de alarme, ou ainda
em modo manual)
FSM Operation (func. baixo ruído): a unidade está a trabalhar em modo de baixo ruído da ventoinha
-Estado de limitação de potência da unidade (se estiver activo)
-Temperatura de entrada/saída da água do evaporador (ou temperatura comum, nas unidades com dois evaporadores)
-Primeira e segunda temperaturas de saída dos evaporadores (unidades com dois evaporadores)
-Percentagem de carga e estado do compressor, incluindo as seguintes informações:
Off Alarm (desligar por alarme): o compressor desactivou-se devido a um estado de alarme
Off Switch (desligar por interruptor): o compressor foi desligado através do interruptor local
Off Ready (desligar, pronto): compressor desligado, pronto a arrancar
Oil Heating (aquecimento do óleo): o compressor está à espera que o óleo aqueça
Manual Off (desligar manualmente): o compressor foi desactivado através do teclado
Recycle time (tempo de repetição do ciclo): o compressor está à espera do momento calendarizado
Starting (a arrancar): o compressor está a arrancar
Prepurge (pré-purga): O compressor está a descarregar-se, durante a sequência de arranque
Auto xx%: controlo automático do compressor e percentagem de carga
Manual xx%: controlo manual do compressor e percentagem de carga
Downl. (descarga): sequência de descarga do compressor antes de parar
Pumping down (bombagem de descarga): bombagem de descarga do compressor
-Pressões de aspiração e de descarga e temperatura de saturação.
-Temperatura de aspiração, sobreaquecimento de aspiração e descarga, posição da válvula de expansão
-Estado do compressor: desligado, à espera, com carga ou em descarga

7.2

Menu do utilizador (prog)
O utilizador pode definir parâmetros nesta secção, introduzindo uma palavra-passe e acedendo aos seguintes
formulários:
Lvg water temp.
Setpoint reset

NONE

Se for seleccionado return, aparece o seguinte formulário:
ChLWT Return Reset
StarT Dt
Max reset

03.0°C
03.0°C
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Se for seleccionado o valor 4-20mA, aparece o seguinte formulário:
ChLWT Setpoint
Override limits
Setp. Diff

Enable SoftLoad

03.0°C

N

Se for seleccionado Y, aparecem os seguintes campos:
SoftLoad Max Stage

50%

Max Time min

Unit limiting

20min

NONE

As opções possíveis são: NONE (nenhuma)/Demand Limit (limite de exigência)/Current Limit (limite de
corrente)/Superv. Demand (exigência por supervisão) e Superv Current (corrente por supervisão)
Current Limit set:

4mA
20mA

Max Curr.

000A
400A
300A

O formulário de limitação de corrente só aparece se o sinal de entrada b8 tiver sido activado no menu de
manutenção.
Compressor
Sequencing
AUTO
Se se seleccionar Manual, aparece a seguinte máscara:
Set compressor
stage
C #1
C #2
C #3
C #4

Fan Quiet Mode

1st
2nd
3rd
4th

N

Se for seleccionado Y, aparecem os seguintes campos:
Max Inv. Out.

06.0V
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E aparecem os seguintes formulários:
FSM
Monday_Frida
y
1st
2nd
FSM
Saturday
1st
2nd

FSM Sunday
1st
2nd

Start

Stop

00:00
18:00

06:00
23:59

Start

Stop

00:00
14:00

06:00
23:59

Start
00:00
00:00

FSM Force On Days(1)
00/00
00/00
00/00
00/00
00/00
00/00
FSM Force On Days(2)
00/00
00/00
00/00
00/00
00/00
00/00

Stop
23:59
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

Autorestart after
Power failure

Switch off unit
On external alarm

Enable time
scheduling

N

N

N

N
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Mon-Fri
Sat
Sun

Start
00:00
00:00
00:00

Stop
23:59
23:59
23:59

Holidays (1)
00/00

00/00

00/00

00/00

00/00

00/00

00/00

00/00

00/00

00/00

00/00

00/00

00/00

00/00

00/00

00/00

00/00

00/00

Holidays (2)

Communication
Supervisor
Protocol ; CAREL
Supvervisor Com.Cpeed
19200 (RS485 ONLY)
Identificat. No. 001
Choose Language
ITALIAN
Change user
password
0003

7.3

Menu de regulação (set)
Nesta secção, é possível regular e visualizar os valores dos pontos de regulação:
-Ponto de regulação de refrigeração (°C)
-Ponto de regulação activo
Cooling setpoint
Heating setpoint
Actual setpoint
Cooling
Heating

07.0 °C
-------07.0 °C
-------23

-Se a função “DOUBLE SETPOINT” (ponto de regulação duplo) estiver activa, aparece o seguinte formulário:
Cooling double
setpoint
Heating double
setpoint

7.4

07.0 °C
--------

Menu de entradas e saídas (I/O Menu)
Esta secção apresenta os seguintes parâmetros:
-Tipo e versão do software
-Estado das entradas e saídas digitais (C, O)
-Valores das entradas analógicas
-Valores das saídas analógicas (Vcc)
-Versão da BIOS/Data da versão de arranque/Data
-Firmware do controlador C:1/C:2

7.5

Menu do fabricante (menu+prog)

Esta secção permite regular todos os dados do fabricante. É necessária uma palavra-passe para utilizá-la.
Os parâmetros só podem ser modificados por pessoal qualificado.
Parâmetro

Refrigerante
R134a

Refrigerante
R407C

Gama
admissível

00

00

Electronic

Electronic

R134A

R407C

N

N

0 = Chiller
refrigerado a ar
1=Não
permitido
2=Não
permitido
3=Não
permitido
Electronic
Thermostatic
R134a
R407C
Y(sim)/N

economiser on

90%

90%

0-100

economiser off

75%

75%

0-econ_n

60,0°C
5,0°C

60,0°C
5,0°C

0-999,9
0-99,9

200 s
60 s

200 s
60 s

0-999
1-999

2

2

1-4

Unit Config

Expansion valve type
Gas Type
Enable economiser

Economiser motor
protection
set point
diff.
Temperature regulation
Integral time
Derivative time
Compressor
configuration
Number of compressors

Notas

Apenas para a
válvula termostática
Só se o
economizador tiver
sido activado
Só se o
economizador tiver
sido activado
Só se o
economizador tiver
sido activado
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Number of evaporators
Min. time interval before
any given compressor
is allowed to re-start
Min. time interval
between running
periods of any two
compressors
Min running time for
compressors
Min stop time for
compressors
Interstage
Double pulse under
P.hold Cond
P.down Cond
P.hold Evap
P.down Evap
Alarm setpoint for high
discharge temperature
Flow switch alarm delay
start
run
Freeze prevent
setpoint
-------diff.
Antifreeze alarm
setpoint
-------diff.

1

1

1-2

600 s

600 s

0-999

120 s

120 s

0-999

120 s

120 s

0-999

180 s

180 s

0-999

210 s
35%
17,5 bar
18,5 bar
1,9 bar
1,8 bar

210 s
35%
26,5 bar
27,5 bar
3,6 bar
3,4 bar

1-999
0-100
-1-50
-1-50
-1-50
-1-50

110 °C

110 °C

0-140.0

20 s
5s

20 s
5s

0-99
0-99

3,0 °C

3,0 °C

-99,9-99,9

1,0 °C

1,0 °C

-99,9-99,9

2,0 °C

2,0 °C

-99,9-99,9

1,0 °C

1,0 °C

-99,9-99,9
Apenas nas unidades
com 2 evaporadores

Evap 1 antifreeze alarm
setpoint
-------diff.

2,0 °C

2,0 °C

-99,9-99,9

1,0 °C

1,0 °C

-99,9-99,9
Apenas nas unidades
com 2 evaporadores

Evap 2 antifreeze alarm
setpoint
-------diff.
Number of pulses to
load compressor
Number of pulses to
load compressor
Compressor unload
Pulse time
min pulse period
max pulse period
Compressor load

Só se o número de
compressores > 2

2,0 °C

2,0 °C

-99,9-99,9

1,0 °C
FR4000 15
FR3200 15

1,0 °C
FR4000 15
FR3200 15

-99,9-99,9

FR4000 15
FR3200 15

FR4000 15
FR3200 15

0-999

FR4000 0,3 s
FR3200 0,1 s

FR4000 0,3 s
FR3200 0,1 s

0-99,9

1s
90 s

1s
90 s

0-99
0-999

0-999
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FR4000 0,3 s
FR3200 0,1 s

FR4000 0,3 s
FR3200 0,1 s

0-99,9

5s
90 s

5s
90 s

0-99
0-99

Y
30 s
1,2 bar

Y
30 s
2,5 bar

Y(sim)/N
0-999
-1-9,9

input

Press.

Press.

Type

VFD

VFD

-

-

Consulte os
seps. STEPS e
SPEEDTR
Consulte os
seps. STEPS e
SPEEDTR

Consulte os seps.
STEPS e
SPEEDTR
Consulte os seps.
STEPS e
SPEEDTR

Consulte os
seps. STEPS e
SPEEDTR
Consulte os
seps. STEPS e
SPEEDTR

Consulte os seps.
STEPS e
SPEEDTR
Consulte os seps.
STEPS e
SPEEDTR

Consulte os
seps. STEPS e
SPEEDTR
Consulte os
seps. STEPS e
SPEEDTR

Consulte os seps.
STEPS e
SPEEDTR
Consulte os seps.
STEPS e
SPEEDTR

Consulte os
seps. STEPS e
SPEEDTR
Consulte os
seps. STEPS e
SPEEDTR

Consulte os seps.
STEPS e
SPEEDTR
Consulte os seps.
STEPS e
SPEEDTR

Pulse time
min pulse period
max pulse period
Pumpdown
configuration
Enable
Max Time
Min Pressure
Condensation

STEPS

Nenhuma
Press.
Temp.
VFD
STEPS
(estágios)
SPEDTR
1-4

Fan step #1
setpoint
diff.
Fan step #2
setpoint
diff.

0-99,9
0-99,9

0-99,9

STEPS ou SPEDTR

0-99,9

Fan step #3
setpoint
diff.

0-99,9
0-99,9

Fan step #4
setpoint
diff.

0-99,9

Só disponível com
válvula electrónica de
expansão

0-99,9

Config Inverter

Min Speed

10 V

10 V

0-10,0

Max Speed

0 V

0 V

0-10,0

Se o controlo de
condensação for VFD
ou SPEDTR
6 V para “/Q”, versão
com ruído
extremamente baixo
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Speed Up time

1s

1s

0-99
Se o controlo de
condensação for VFD
ou SPEDTR

Condensation
regulation
Regulation Band
Dead Band

5,0 bar

5,0 bar

0 bar

0 bar

0-99,9
0 - intervalo de
reg.
Se o controlo de
condensação for VFD
ou SPEDTR

Condensation
regulation
Integral time
Derivative time
Enable oil control
Transducer high
pressure alarm
setpoint
diff.

600 s
1s
Y

600 s
1s
Y

1-999
1-999
Y(sim)/N

20,5 bar
5,0 bar

29,5 bar
5,0 bar

0-99.9
0-99.9
Apenas para a
válvula electrónica de
expansão

Transducer low
pressure alarm
setpoint
diff.
Low pressure alarm
delay
start
run
Pressure ratio alarm
setp min load
setp max load
Pressure ratio alarm
delay
start
run
High oil DP alarm
setp
delay
Liquid injection
setpoint
diff.
EXV preopening
Expansion board test
Check time
Refresh

1,6 bar
0,1 bar

3.0
0,1 bar

-1.0-9.9
-99.9-99.9

60 s
40 s

60 s
40 s

0-999
0-999

1.4
1.8

1.4
1.8

0-9,9
0-9,9

180 s
90 s

180 s
90 s

0-999
0-999

2,5 bar
20 s

2,5 bar
20 s

0-99
0-999

85,0 °C
10,0 °C

85,0 °C
10,0 °C

0-999,9
0-99,9

FR400 50%
FR3200 20%

FR400 50%
FR3200 20%

0-100%
Se tipo FC=2

45 s
N

45 s
N

0-999 s
0-999 s
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É necessária uma palavra-passe para aceder aos seguintes formulários, na válvula electrónica de expansão
Parâmetro
EXV #1 settings
Actual position
Manual position
Enable EXV manual
EXV #2 settings
Actual position
Manual position
Enable EXV manual
EXV settings
Valve type

gas type

EXVs settings
Opening extra steps
Closing extra steps
Time extra steps
EXV settings
SH (superheat) setpoint
dead band
EXV settings
Prop. Factor
Integral factor
Differential factor
EXV settings
Low SH protection
setpoint
integral time

Refrigerante
R134a

Refrigerant
e
R407C

Variável
500

Variável
500

AUTO

AUTO

Variável
500

Variável
500

AUTO

AUTO

"ALCO EX8",

"ALCO EX8",

Gama admissível

Notas

0-9999
0-9999
AUTO
MANUAL
0-9999
0-9999
AUTO
MANUAL
ALCO EX5-EX6",
"ALCO EX7",
"ALCO EX8",
"SPORLAND SEI 0.511",
"SPORLAND SEI 25",
"SPORLAND SEH 50250",
"DANFOSS ETS50",
"DANFOSS ETS100",
"DANFOSS X",
"CAREL E2V",
"CAREL NEW",
"CUSTOM"
(personalizada)
R22
R134a
R404a
R407c
R410a
R507c
R290
R600
R600a
R717
R744"

R134A

R407C

Y
Y
0s

Y
Y
0s

Y(sim)/N
Y(sim)/N
0-9999

6,0 °C
0,0 °C

6,0 °C
0,0 °C

0-50,0
0-9,9

80.0
30 s
0,5 s

80.0
30 s
0,5 s

0-99,9
0-999
0-99,

1,0 °C
1s

1,0 °C
1s

-4,0-21,0
0-300

SEH 50-250

Para a SHE 50-250
35
30
1
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EXV settings
LOP protection
setpoint
integral time
EXV settings
MOP protection
setpoint
integral time
EXV settings
MOP protection
startup delay
EXV settings
Suction temperature
protection high limit
Custom EXV setting
min steps
max steps
Custom EXV setting
closing steps
back steps
Custom EXV setting
Opening extra steps
Closing extra steps
Custom EXV setting
phase current
still current
Custom EXV setting
step rate
duty-cycle
Setting of EXV pressure
sensor
Min value
Max value
EXV 1 settings
battery present
pLAN present
EXV 2 settings
battery present
pLAN present

-30 °C
4,0 s

-30 °C
4,0 s

-50,0-70,0
0-60,0

12,0 s
4,0 s

12,0 s
4,0 s

-50-70 s
0-99,9 s

90 s

90 s

0-600 s

60,0 °C

60,0 °C

-50-100 °C

-

-

0-8100
0-8100

-

-

0-8100
0-8100

-

-

-

-

0-750
0-750

-

-

31-330
1-100%

-0,5 bar
7,0 bar

0.0
30

-1-50
'-1-50

Y
Y

Y
Y

Y
Y

Y
Y
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7.5.1

Regulações dos estágios da ventoinha

Refrigerante
R134a
Estágios
disponíveis
1
2
3
4
Refrigerante
R407C
Estágios
disponíveis
1
2
3
4

7.5.2

Ponto de regulação/dif.
ESTÁGIO 1 ESTÁGIO 2 ESTÁGIO 3
N.a.
11.0/4.0
10.0/3.0

14.0/5.0
12.0/2.0

14.0/2.0

8.5/1.5

10.0/2.0

12.0/2.5

ESTÁGIO
4
-

Só disponível para a válvula
14.0/2.0 electrónica de expansão

Ponto de regulação/dif.
ESTÁGIO 1 ESTÁGIO 2 ESTÁGIO 3 ESTÁGIO 4
N.a.
15.0/ 4.0
15.0/ 4.0

18.0/ 4.0
17.0/ 3.0

18.0/ 3.0

15.0/4.0

16.0/2.0

17.0/2.0

18.0/2.0

Só disponível para a válvula
electrónica de expansão

Regulações dos estágios de Speedtroll

Refrigerante
R134a
Estágios
disponíveis
1
2
3
4

Refrigerante
R407C
Estágios
disponíveis
1
2
3
4

Ponto de regulação/dif.
ESTÁGIO 1 ESTÁGIO 2 ESTÁGIO 3 ESTÁGIO 4
12.0/ 3.0
12.0/3.0
12.0/3.0

14.0/3.0
12.0/3.0

14.0/3.0

12.0/3.0

13.0/3.0

13.5/3.0

-

Só disponível para a válvula
14.5 / 3.0 electrónica de expansão

Ponto de regulação/dif.
ESTÁGIO 1 ESTÁGIO 2 ESTÁGIO 3 ESTÁGIO 4
17.0 / 4.0
17.0 / 3.0
17.0 / 3.0

20.0 / 3.0
19.0 / 3.0

20.0 / 3.0

17.0 / 3.0

19.0 / 3.0

20.0 / 3.0

-

Só disponível para a válvula
21.0 / 3.0 electrónica de expansão
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7.6

-

Menu de manutenção (maint)
Nesta secção, é possível regular os parâmetros de manutenção, acedendo aos seguintes formulários:
Tempo de trabalho da bomba do evaporador ou da bomba do condensador
Tempo de trabalho e número de arranques do compressor
Estado de controlo por PID (apenas no principal):
Correcção dos sensores de temperatura e pressão
Correcção do tempo de trabalho do compressor
Correcção do número de arranques do compressor
Correcção dos sinais de entrada de carga do compressor

Introduzindo a palavra-passe de manutenção, é possível aceder aos formulários para introdução dos parâmetros
de manutenção.
Contador de horas
Bomba do evap.
*Alta temp. amb./*Baixa temp. amb.
Compressor C:1
Contador de horas
Número de arranques
Último arranque do comp. C:1
Última paragem comp.
Estado do controlador da válvula electrónica de expansão C:1
Resist. bateria
Tensão da bateria
Compressor C:2
Contador de horas
Número de arranques
Último arranque do comp. C:2
Última paragem comp.
Estado do controlador da válvula electrónica de expansão C:2
Resist. bateria
Tensão da bateria
Erros, PID de refrigeração
Prop.
Int.
Der.
Actuação do PID de refrigeração
Proporcional
Integral
Derivação
Reg. refrigeração
Desactivar paragens
Aumentar paragens
Pedido de PID global
Carga
Descarga
Espera
Digitar a palavra-passe de manutenção

000000
000000
00000
00/00/00 00:00
00/00/00 00:00
000.0
00.0
000000
00000
00/00/00 00:00
00/00/00 00:00
000.0
00.0
03,1°C
3276,0°C s
000,0°C/min
1000
1000
0000
1000
N/Y (sim)
N/Y (sim)
Y(sim)/N
N/Y (sim)
N/Y (sim)
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A palavra-passe de manutenção é necessária para aceder aos seguintes formulários
Refrigerante
R134a

Parâmetro
Evap pump hour
counter
Threshold
reset
adjust
Compressor #1 hours
counter
Threshold
reset
adjust

Refrigerante
Gama admissível
R407C

10x1000
N

10x1000
N

0-999x1000

10x1000
N
000000

10x1000
N
000000

0-999x1000

N
000000

N
000000

10x1000
N
000000

10x1000
N
000000

N
000000

N
000000

3,0°C

3,0°C

0-99,9°C

0,2°C

0,2°C

0-intervalo

1,2°C/min

1,2°C/min

0,2-99,9°C/min

2,6°C
1,7°C

2,6°C
1,7°C

0-99,9°C
0-99,9°C

25°C
70%

25°C
70%

0-99,9°C
0-100%

9,0 bar

15,0 bar

4°C
10°C

4°C
10°C

B1=Y (sim)
B2=Y (sim)
B3=Y (sim)
B4=Y (sim)
B5=Y (sim)
B6=Y (sim)
B7=Y (sim)
B8=Y (sim)
B9=Y (sim)
B10=Y (sim)

B1=Y (sim)
B2=Y (sim)
B3=Y (sim)
B4=Y (sim)
B5=Y (sim)
B6=Y (sim)
B7=Y (sim)
B8=Y (sim)
B9=Y (sim)
B10=Y (sim)

Notas

Compressor #1 starts
reset
adjust
Compressor #2 hours
counter
Threshold
reset
adjust

0-999x1000

Compressor #2 starts
reset
adjust
Water temperature
regulation band
dead band
max temp. reduction
rate
Startup DT
shutdwon DT
High ChLWT start
LWT
max load
Condensation setpoint

Controlo de condensação
VFD ou SPEEDTR

ChLWT setpoint limits
Min
Max

Enabling of sensors
/input signals

-99,9-99,9°C
-99,9-99,9°C
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Sensor Offset
Reload DT
Time to unload
compressor

0
0,7°C

0
0,7°C

20 s

20 s

-99-99°C
0-99 s

5.7 Menu de serviço (menu+maint)
Os parâmetros de serviço podem ser definidos nesta secção, introduzindo uma palavra-passe e acedendo aos
seguintes formulários:
-Controlo dos compressores (desligado/automático/manual) e carga dos compressores em modo manual
-Reinicialização dos alarmes
Compressor #1
Manual load
State
Reset alarm buffer
Compressor #2
Manual load
State

7.7

050%
Manual/AUTO/OFF
N/Y
050%
Manual/AUTO/OFF

Menu de alarmes (alarm)

Quando se verifica uma situação justifique um alarme, soa o sinal sonoro do visor. Carregando na tecla de
alarme, é visualizada a falha corrente. Carregando duas vezes na tecla de alarme, o sinal sonoro pára. Carregando três
vezes, o alarme é anulado.
OBSERVAÇÃO: por vezes, depois de ocorrer um alarme, é possível que também ocorra um alarme espúrio por
falha na transição estrela-triângulo; neste caso, resolva primeiro o alarme anterior e, se e só se voltar a ocorrer o
segundo alarme, verifique as ligações eléctricas.
Se o alarme não for anulado após voltar a carregar na tecla de alarme, tal significa que se mantêm as condições
que originaram a falha.
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7.8

Menu de alarme do reservatório de compensação (menu+alarm)

7.9

Lista de alarmes

Nesta secção são armazenados os últimos dez alarmes de cada circuito do chiller.
Cada formulário apresenta a data, a hora e uma descrição do alarme. Carregando na tecla "Enter" quando está
visível uma descrição de alarme, são apresentadas as condições de funcionamento aquando da ocorrência dele
(temperaturas, pressões, estado da válvula de expansão e carga do compressor).
Na tabela que se segue apresenta-se uma lista dos alarmes possíveis, com números de identificação, a causa e o
tipo de reinicialização (A = automática, M = manual)
ALARME
001

Monitor de fases

002

Alarme de congelação

005

Alarme de fluxo do evaporador

006

008

Alarme de pressão baixa
(transdutor)
Alarme de temperatura de descarga
alta (termóstato)
Transição de falha

009

Baixa pressão do óleo

011

Diferencial elevado de pressão do
óleo

012

Alarme de alta pressão
(pressóstato)
Sobrecarga do compressor

007

016
023
030
031
032
033
034
035
036
037
039
040

Alarme de alta pressão
(transdutor)
Falha do sensor/entrada B1
(ou má ligação)
Falha do sensor/entrada B2
(ou má ligação)
Falha do sensor/entrada B3
(ou má ligação)
Falha do sensor/entrada B4
(ou má ligação)
Falha do sensor/entrada B5
(ou má ligação)
Falha do sensor/entrada B6
(ou má ligação)
Falha do sensor/entrada B7
(ou má ligação)
Falha do sensor/entrada B8
(ou má ligação)
Manutenção da bomba do
evaporador
Manutenção da bomba do
condensador

Causa do alarme

Reinicia
lização
M

Activação do dispositivo de controlo de fases. As fases não se
apresentam pela sequência correcta ou a tensão de alimentação está
fora dos limites aceitáveis
Protecção de anticongelante. A temperatura de saída da água alcançouM
o valor do anticongelante.
Actuação do fluxóstato do evaporador, em situação de baixo fluxo. A M
bomba de água pode estar desligada
Intervenção em pressão baixa pelo microchip.
M
Actuação do termóstato da descarga

M

O procedimento de arranque não está concluído. Verifique os
contactores
A pressão do óleo não é suficiente para lubrificar correctamente o
compressor. Verifique se a pressão de condensação é pelo menos
3 vezes superior à pressão de aspiração

M

Pressão diferencial elevada do óleo. O filtro do
óleo pode estar sujo ou a válvula solenóide não
estar a trabalhar correctamente
Actuação em alta pressão por pressóstato
mecânico
Actuação da protecção térmica do motor do
compressor ou pelo termóstato de alta
temperatura
Actuação pelo microchip sobre a alta pressão

M

M
M
M
M

Erro do sensor B1

M

Erro do sensor B2

M

Erro do sensor B3

M

Erro do sensor B4

M

Erro do sensor B5

M

Erro do sensor B6

M

Erro do sensor B7

M

Erro do sensor B8

M

Pedido de manutenção da bomba do evaporador

M

Pedido de manutenção da bomba do
condensador

M

34

041
050
051
052
053
D01
D02
D03
D04
D08

Manutenção do compressor
Unidade 1 sem rede
Unidade 2 sem rede
Unidade 3 sem rede
Unidade 4 sem rede
Falha da entrada/sensor do
controlador da válvula electrónica
de expansão
Erro do motor passo-a-passo da
válvula electrónica de expansão
Erro da EEPROM do controlador da
válvula electrónica de expansão
Erro da bateria do controlador da
válvula electrónica de expansão
A válvula electrónica de expansão
não se fechou durante a
desactivação
Alarmes da expansão E

Pedido de manutenção do compressor
Erro de rede do compressor n.º1
Erro de rede do compressor n.º2
Erro de rede do compressor n.º3
Erro de rede do compressor n.º4
Erro da entrada/sensor do controlador da válvula
electrónica de expansão

M
A
A
A
A
A

Erro do motor da válvula electrónica de
expansão
Erro da EEPROM do controlador da válvula
electrónica de expansão
Erro da bateria do controlador da válvula
electrónica de expansão
A válvula não se fecha quando há falha de
energia

A

A placa de expansão está sem rede ou não foi reconhecida

M

M
A
M
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8 Descrição do sistema de controlo das ventoinhas

O microcontrolador permite que o sistema de controlo das ventoinhas consiga um controlo mais preciso e
fiável da condensação, mesmo sob severas condições ambientais.
O controlador permite a regulação, sujeita a palavra-passe do fabricante, da seguinte lógica de controlo das
ventoinhas:
Estágios: é possível regular até quatro estágios de controlo das ventoinhas. Cada estágio requer a introdução
através do teclado de um valor para a pressão de activação, bem como um valor para a diferença de pressão (para
desactivação do estágio).
Regulação contínua da velocidade: Através de um sinal 0-10 Vcc, é possível controlar um regulador de
velocidade externo. Além de regular a velocidade de rotação das ventoinhas de acordo com a pressão de condensação,
o controlador pode ligá-las e desligá-las.
Regulação através do sistema Speedtroll: A lógica de regulação deste sistema combina os benefícios de um
controlo de velocidade variável com a simplicidade do controlo por estágios. O regulador de velocidade só é aplicado
a algumas ventoinhas, as outras são controladas pelo sistema de estágios. Tal sistema permite à unidade funcionar com
baixas temperaturas do ar, sem necessidade de instalação de soluções complexas e mais dispendiosas
O modo de baixo ruído da ventoinha ajuda a reduzir o ruído provocado pela unidade, através da limitação
da velocidade máxima da ventoinha face a uma calendarização. Esta função só pode funcionar se for empregue uma
regulação contínua da velocidade (inversor simples ou duplo); os parâmetros respectivos podem ser regulados
introduzindo a palavra-passe do utilizador. Esta função é ignorada sempre que a pressão de condensação exceda o limiar
da pressão de retenção do condensador.
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9 Alteração do ponto de regulação da água refrigerada

Entre as opções do controlador, há muitas possibilidades de regulação da unidade face a lógicas específicas ou
sinais exteriores.
Uma das funções consideradas mais úteis, por engenheiros e técnicos, é a possibilidade de modificar o ponto
de regulação local de controlo da água refrigerada, face às seguintes lógicas:
Ponto de regulação duplo: através de um contacto externo (opcionalmente, um interruptor pode ser instalado
no controlo do painel eléctrico), é possível fazer variar o ponto de regulação local de controlo entre dois valores bem
definidos. Tal opção revela-se vantajosa, em instalações de produtores de gelo. Tal aplicação geralmente requer um
ponto de regulação positivo (por ex., 7°C) durante o dia e um ponto de regulação negativo (por ex., -5°C) durante a
noite. Evidentemente, caso a temperatura da água à saída do evaporador seja inferior a 4°C, a quantidade correcta de
anticongelante deve ser acrescentada ao sistema de água.
A partir de um sinal externo: utilizando um sinal externo de 4-20mA, é possível modificar o valor do ponto de
regulação local entre dois limites pré-estabelecidos (mínimo e máximo).
A partir da variação da temperatura da água do evaporador: uma redução na variação da temperatura da água
do evaporador (Dt), ajustável introduzindo a palavra-passe de utilizador, corresponde a uma aumento do ponto de
regulação para controlo da temperatura da água refrigerada. Esta lógica de controlo permite poupar energia quando a
unidade trabalha com carga parcial, podendo ser usada para simular o controlo da temperatura de retorno
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10 Limitação da carga da unidade

Esta função é útil em todas as situações em que é necessário reduzir o consumo eléctrico da unidade durante
certas horas do dia.
É possível limitar o consumo energético da unidade, utilizando quaisquer duas opções das disponíveis através
da palavra-passe de utilizador.
A primeira forma, designada por “limite de exigência”, requer um sinal externo de 4-20mA; a carga máx. da
unidade diminui entre 100% e 0% à medida que a entrada aumenta entre 4mA e 20mA. Entradas inferiores a 4mA não
afectam a unidade.
A segunda forma, designada por “limite de corrente”, requer uma medição directa da corrente absorvida pela
unidade e a regulação da corrente máxima que pode ser absorvida.
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11 Carga suave

Esta função, acessível através do teclado e da palavra-passe do utilizador, limita a carga da unidade a um valor
predefinido, durante um período de tempo previamente determinado a seguir ao arranque da unidade. Esta função
aplica-se a situações em que a temperatura da água é alta no arranque, mas a carga térmica não é consistentemente alta.
Esta lógica permite poupar energia durante o arranque da unidade, evitando ainda que os compressores entrem em
sobrecarga desnecessária.
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12 Arranque com temperatura alta da água do evaporador
Esta função limita a carga de cada compressor a um valor regulado (predefinição: 70%), até que a temperatura
de saída da água seja superior a outro valor regulado (predefinição: 25°C). Esta lógica apoia o arranque da unidade,
quando a temperatura da água é muito alta (35-40°C), evitando um sobreaquecimento perigoso do motor e disparando
de forma indesejada a protecção contra pressão alta.
Os valores da carga máxima do compressor e do limite da temperatura da água são modificáveis através da
palavra-passe do utilizador.
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13 Inibição do arranque

O controlador consegue gerir o arranque e a desactivação da unidade, em função da aplicação solicitada.

Ligar e desligar localmente: desactivação da unidade através do controlador (tecla de ligar e desligar). Se o
interruptor for activado, a indicação "Off Keypad" (desligar pelo teclado) aparece no visor de estado da unidade
Ligar e desligar remotamente: desactivação da unidade através de um contacto digital.
Se o interruptor do painel estiver na posição “0”, a unidade é desligada pelo interruptor local e o visor
apresenta a indicação “Off Loc/Rem Sw” (desligar localmente/remotamente por software).
- Se o interruptor estiver na posição “Loc”, a unidade está ligada (salvo se outras condições de desactivação se
sobrepuserem).
- Quando o interruptor está na posição "Rem", o controlo por contacto digital permite o arranque e a desactivação da
unidade remotamente. Quando a unidade é parada remotamente, a indicação "Off Loc/Rem Sw" é apresentada no
visor de estado da unidade
Ligar e desligar por rede: esta função permite o arranque e a desactivação da unidade através do sistema de supervisão
PlantVisor 1.0. Se esta função for activada, a indicação "Off Rem" (desligar remotamente) é apresentada no visor de
estado da unidade.
Ligar e desligar por calendarização: esta função, se for activada, permite o arranque e a desactivação da unidade de
acordo com uma calendarização definida pelo utilizador. Caso esta função seja activada, a indicação "Off Time
Schedule" (desligar por calendarização) é apresentada no visor de estado da unidade.
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14 Apêndice 1: Transferência de software para o controlador

É possível transferir software para o controlador de duas formas distintas: através de transferência directa a
partir de um computador pessoal ou através da chave de programação Carel.

14.1 Transferência directa a partir de um computador pessoal

Para transferir o programa, é necessário:
instalar no computador pessoal o programa Winload, fornecido pela Carel e disponível Aceso no sítio Web
ksa.carel.com (este programa também pode ser solicitado à Daikin).
- para ligação ao computador pessoal, através de um cabo série RS232, o adaptador Carel RS232/RS485 (código
98C425C001);
- para ligação da porta do adaptador RS485 à porta de terminais do controlador (J10), um cabo telefónico de 6
condutores (cabo de terminal);
- desligar o controlador da pLAN e regular o endereço de rede como 0;
- ligar o controlador e executar o Winload, seleccionar o número correcto da porta série que está a utilizar e aguardar
(alguns décimos de segundo) pelo estado “ON LINE” (que significa que o programa estabeleceu ligação com o
controlador);
- de seguida, seleccionar a pasta “Upload” e a secção “Application”, e seleccionar todos os ficheiros do programa
fornecidos pela Daikin (um ficheiro na caixa “blb files” e outro ou outros na caixa “iup files”).
De seguida, carregue no botão “Upload” e aguarde até que a transferência esteja concluída; o programa
apresenta a evolução da fase de transferência numa janela específica. Quando o processo estiver concluído, é
apresentada a mensagem “UPLOAD COMPLETED”.
Por fim, desligue o controlador, desligue os cabos que o ligam ao computador pessoal, ligue-o à pLAN e regule
o endereço de rede correcto.
Este procedimento tem de ser efectuado em todos os controladores da unidade.

-
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14.2 Transferência através da chave de programação

Para transferir o programa utilizando a chave de programação Carel (código xxxxxxxx), é necessário em
primeiro lugar transferir o programa para a chave e depois transferi-lo a partir de um ou mais controladores. O
procedimento é idêntico em ambas as operações, basta seleccionar a posição correcta do interruptor:
Posição do interruptor
1 (luz verde)
2 (luz encarnada)

Tipo de transferência
programação da chave a
partir do pCO²
programação do pCO² a
partir da chave

O procedimento é descrito de seguida.
Desligue o controlador da pLAN e regule o endereço de rede como 0.
Seleccione a posição correcta do interruptor.
Introduza a chave na ligação “expansion memory” (memória de expansão), retirando a tampa, se for necessário.
Carregue nas teclas de subir e de descer ao mesmo tempo, e ligue o controlador.
Carregue na tecla “Enter” para confirmar a operação pretendida.
Aguarde até que o controlador arranque.
Desligue o controlador.
Retire a chave.
Caso não esteja disponível nenhum controlador com o programa instalado, a chave pode ser programada
através do procedimento descrito para transferência directa a partir de um computador pessoal. Neste caso, com a chave
introduzida no controlador e o interruptor na posição 2 (luz encarnada), o programa é escrito na chave, em vez de o ser
no controlador.

-
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15 Apêndice 2: Procedimento de arranque e desactivação da unidade
e do compressor
Nos próximos parágrafos, indicam-se os procedimentos para arranque, gestão e desactivação da unidade. Além
destas informações, também se apresentam as estratégias de carga e descarga dos compressores.

Pedido de arranque da unidade

Consentimento do fluxóstato do evaporator em 20 s
(regulação do fabricante)

NÃO

ALARME 005 DA UNIDADE
(Alarme do flux. do evap.)

SIM
30 s de espera (regulados pelo utilizador)
Início do funcionamento do PID
30 s de espera (regulados pelo utilizador)
Arranque dos compressoresactivado

PID requer CARGA

PID requer ESPERA

É necessário um novo
compressor

Não é necessário
um compressor
novo

Não é necessário
parar o compressor

PID requer DESCARGA

É necessário parar o compressor
O compressor completa a descarga (máx 30
s)

O compressor com menos
horas de trabalho é escolhido

Compressores em carga

Compressores em
descarga

Abertura da solenóide de
líquido

A solenóide de líquido fecha-se

Desactivação do alarme de baixa pressão

3 s de espera
Fecho da válvula de expansão
Fecho do relé da linha

Confirmação da transição em
10 s

NÃO

ALARME 008 DO COMPRESSOR
(Falha de transição)

Espera até ser alcançado o ponto de
regulação de pressão de evaporação (com
um tempo-limite)

Abertura do relé da linha

I/YES
8 s de descarga do compressor

Compressor pronto a carregar

Arranque da unidade e gestão
dos compressores
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Pedido de desactivação da unidade

Desactivação dos compressores (consulte o tópico
respectivo, no procedimento de arranque de
gestão)

Abertura do fluxóstato em 180 s (regulados pelo
utilizador)

SIM

ALARME 005 DA UNIDADE
(Alarme do flux. do evap.)

NÃO
Desactivação da bomba do condensador
(WHS) e do evaporator

Desactivação da unidade

Gestão do arranque e carga dos compressores (4 compressores)
N.º da etapa
0
1
2
3
4
5
6a (T no int. reg.)
6b (T fora do int. reg.)
6
7 (se o principal estiver a
50%)
8
9
10
10a (T no int. reg.)
10b (T fora do int. reg.)
11
12 (se sec.1 estiver a
50%)
13
14
15
16a (T no int. reg.)
16b (T fora do int. reg.)
17

Comp. principal
Desligado
Se
ou

Comp. secundário 1 Comp. secundário 2 Comp. secundário 3
Desligado
Desligado
Desligado
(T – p.reg.) < Dt de arranque
& Refrigeração
(p.reg. - T) < Dt de arranque
& Aquecimento
À espera
Arranque
Desligado
Desligado
Desligado
Carga até 75%
Desligado
Desligado
Desligado
Se T estiver no intervalo de regulação, aguardar o tempo entre etapas
Se T se aproxima de p.reg. – à espera
Descarga até 50%
Arranque
Desligado
Desligado
Fixo em 75%
Arranque
Desligado
Desligado
Fixo em 75% ou 50%
Carga até 50%
Desligado
Desligado
Carga até 75%

Fixo em 50%

Desligado

Desligado

Fixo em 75%
Carga até 75%
Desligado
Desligado
Se T estiver no intervalo de regulação aguardar o tempo entre etapas
Se T se aproxima de p.reg. – à espera
Fixo em 75%
Descarga até 50%
Arranque
Desligado
Fixo em 75%
Fixo em 75%
Arranque
Desligado
Fixo em 75%
Fixo em 75% ou 50%
Carga até 50%
Desligado
Fixo em 75%

Carga até 75%

Fixo em 50%

Desligado

Fixo em 75%
Fixo em 75%
Carga até 75%
Desligado
Se T estiver no intervalo de regulação aguardar o tempo entre etapas
Se T se aproxima de p.reg. – à espera
Fixo em 75%
Fixo em 75%
Descarga até 50%
Arranque
Fixo em 75%
Fixo em 75%
Fixo em 75%
Arranque
Fixo em 75%
Fixo em 75%
Fixo em 75% ou 50%
Carga até 50%
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18 (se sec.2 estiver a
50%)
19
20
21
22
23
24

Fixo em 75%

Fixo em 75%

Carga até 75%

Fixo em 50%

Fixo em 75%
Carga até 100%
Fixo em 100%
Fixo em 100%
Fixo em 100%
Fixo em 100%

Fixo em 75%
Fixo em 75%
Carga até 100%
Fixo em 100%
Fixo em 100%
Fixo em 100%

Fixo em 75%
Fixo em 75%
Fixo em 75%
Carga até 100%
Fixo em 100%
Fixo em 100%

Carga até 75%
Fixo em 75%
Fixo em 75%
Fixo em 75%
Carga até 100%
Fixo em 100%

Gestão da descarga e desactivação dos compressores (4 compressores)
N.º da etapa
0
1
2
3
4
5
6
7
8
8a (T no int. reg.)
8b (T fora do int. reg.)
9 (se sec.2 estiver a 75%)
10
11

12
13a (T no int. reg.)
13b (T fora do int. reg.)
14 (sec.1 a 75%)
15
16
17
18a (T no int. reg.)
18b (T fora do int. reg.)
19
20
21
22
23

Comp. principal
100%
Fixo em 100%
Fixo em 100%
Fixo em 100%
Descarga até 75%
Fixo em 75%
Fixo em 75%
Fixo em 75%
Fixo em 75%
Fixo em 75%
Fixo em 75%
Fixo em 75%
Fixo em 75%

Comp. secundário 1 Comp. secundário 2
100%
100%
Fixo em 100%
Fixo em 100%
Fixo em 100%
Descarga até 75%
Descarga até 75%
Fixo em 75%
Fixo em 75%
Fixo em 75%
Fixo em 75%
Fixo em 75%
Fixo em 75%
Descarga até 50%
Fixo em 75%
Fixo em 50%
Se T se aproxima de p.reg. – à espera
Fixo em 75%
Carga até 75%
Fixo em 75%
Fixo em
Fixo em 75%
Fixo em
Descarga até 50%
Fixo em 50%
Fixo em 50%

Comp. secundário 3
100%
Descarga até 75%
Fixo em 75%
Fixo em 75%
Fixo em 75%
Descarga até 50%
Fixo em 50%
Descarga até 25%

Fixo em 25%

Se T se aproxima de p.reg. – à espera
Fixo em 75%
Carga até 75%
Parar
Fixo em 75%
Fixo em 50%
Parar
Fixo em 75%
Descarga até 50%
Desligado
Descarga até 50%
Fixo em 50%
Desligado
Fixo em 50%
Descarga até 25%
Desligado
Se T se aproxima de p.reg. – à espera
Carga até 75%
Parar
Desligado
Fixo em 50%
Parar
Desligado
Descarga até 25%
Desligado
Desligado
Se T se aproxima de p.reg. – à espera
Se (p.reg. - T) < Dt de desactivação & Refrigeração
ou (T – p.reg.) < Dt de desactivação & Aquecimento
À espera
Parar
Desligado
Desligado
Desligado
Desligado
Desligado

Parar
Parar
Desligado
Desligado
Desligado

Desligado
Desligado
Desligado
Desligado
Desligado
Desligado
Desligado
Desligado

Desligado
Desligado
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Apêndice 3: Regulações da pLAN
Estas operações devem ser efectuadas caso se acrescente um terminal à pLAN ou se as regulações forem
alteradas.
1.

Mantenha carregadas as teclas de subir, de descer e “Enter”, durante pelo menos 10 segundos.

I/O

menu'

?
info

2.

inver.

set

prog.

estate

É apresentado um ecrã com o endereço do terminal e o endereço da placa sob análise.
Terminal Adr: 16
I/O Board Adr: n

Utilizando as teclas de subir e de descer, é possível escolher a placa diferente (1, 2, 3, 4 para os compressores e
5, 7, 9, 11 para os controladores de válvulas electrónicas)
Seleccione 1 para a regulação “I/O Board Adr” (placa com endereço 1) e carregue em “Enter”. Decorridos
cerca de dois segundos, surge o seguinte ecrã:
Terminal Config
Press ENTER
To continue
3.

Carregue novamente em “Enter”; surge o seguinte ecrã:
P:01 Adr Priv/Shared
Trm1 16
Sh
Trm2 None
-Trm3 None
-- Ok? No

4.

Se teve de acrescentar um segundo terminal (terminal remoto), altere a linha “Trm2 None –“ para que
indique “Tmr2 17 sh”. Para activar a nova configuração, coloque o ponteiro em “No” (não), utilizando a
tecla “Enter”. Com as teclas de subir e de descer, altere o valor para “Yes” (sim) e carregue em “Enter”.
As operações 1 a 3 têm de ser repetidas relativamente a todas as placas do compressor (“I/O Board” com
valores de 1 a 4).

Uma vez concluídas as operações, desligue o sistema e reinicie-o.
Observação:
É possível, depois de reiniciar a unidade, que o terminal fique "preso" numa unidade. Tal deve-se ao facto da
memória dos controladores ter continuado a ser alimentada por uma bateria de compensação e reter os dados da
configuração anterior. Neste caso, com o sistema sem alimentação, basta desligar as baterias de todos os controladores e
voltar a ligá-las.
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16 Apêndice 3: Entradas e saídas físicas

O software refere a configuração dos canais de entrada e saída do controlador indicados de seguida (chillers
refrigerados a ar).

16.1
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Entrada digital
PLACA N.º 1
Compressor n.º 1 - ligar e desligar
Compressor n.º 2 - ligar e desligar
Fluxóstato do evaporador
Monitor de fases
Ponto de regulação duplo (modo de gelo)
Pressóstato de alta pressão n.º 1
Pressóstato de alta pressão n.º 2
Activação do limite de corrente
Pressóstato de baixa pressão n.º 1
Pressóstato de baixa pressão n.º 2
Falha de transição n.º 1
Falha de transição n.º 2
Sobrecarga n.º 1
Sobrecarga n.º 2
Ligar e desligar a unidade
Arranque e paragem remotos
Alarme externo

PLACA N.º 2
Compressor n.º 3 - ligar e desligar
Compressor n.º 4 - ligar e desligar
------Pressóstato de alta pressão n.º 3
Pressóstato de alta pressão n.º 4
----Pressóstato de baixa pressão n.º 3
Pressóstato de baixa pressão n.º 3
Falha de transição n.º 3
Falha de transição n.º 4
Sobrecarga n.º 3
Sobrecarga n.º 4
-------

16.2 Entrada analógica
N
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10

PLACA N.º 1
Pressão do óleo n.º 1
Pressão do óleo n.º 2
Correcção do ponto de regulação
Temperatura do gás na descarga do compressor n.º 1
Temperatura do gás na descarga do compressor n.º 2
Pressão do gás na descarga do compressor n.º 1
Pressão do gás na descarga do compressor n.º 2
Limite de exigência ou de corrente
Temperatura da água à entrada (comum nas unid. 2
evap.)
Temperatura da água à saída do evaporador
(comum nas unid. 2 evap.)

PLACA N.º 2
Pressão do óleo n.º 3
Pressão do óleo n.º 4
--Temperatura do gás na descarga do compressor n.º 3
Temperatura do gás na descarga do compressor n.º 4
Pressão do gás na descarga do compressor n.º 3
Pressão do gás na descarga do compressor n.º 4
--Temperatura da água à entrada (comum nas unid.
2 evap.)
Temperatura da água à saída do evaporador
(comum nas unid. 2 evap.)
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16.3 Saída digital
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

PLACA N.º 1
Arranque do compressor n.º 1
Carga do compressor n.º 1
Descarga do compressor n.º 1
Injecção de líquido n.º 1
Linha de líquido n.º 1 (*)
Primeiro estágio da ventoinha n.º 1
Segundo estágio da ventoinha n.º 1
Terceiro estágio da ventoinha n.º 1
Arranque do compressor n.º 2
Carga do compressor n.º 2
Descarga do compressor n.º 2
Bomba de água do evaporador
Alarme da unidade
Injecção de líquido n.º 2
Linha de líquido n.º 2 (**)
Primeiro estágio da ventoinha n.º 2
Segundo estágio da ventoinha n.º 2
Terceiro estágio da ventoinha n.º 2

PLACA N.º 2
Arranque do compressor n.º 3
Carga do compressor n.º 3
Descarga do compressor n.º 3
Injecção de líquido n.º 3
Linha de líquido n.º 3 (***)
Primeiro estágio da ventoinha n.º 3
Segundo estágio da ventoinha n.º 3
Terceiro estágio da ventoinha n.º 3
Arranque do compressor n.º 4
Carga do compressor n.º 4
Descarga do compressor n.º 4
----Injecção de líquido n.º 4
Linha de líquido n.º 4 (****)
Primeiro estágio da ventoinha n.º 4
Segundo estágio da ventoinha n.º 4
Terceiro estágio da ventoinha n.º 4

(*) Se for usada a válvula termostática de expansão. Quarto estágio da ventoinha n.º 1, se for utilizada a
electrónica de expansão
(**) Se for usada a válvula termostática de expansão. Quarto estágio da ventoinha n.º 2, se for utilizada a
electrónica de expansão
(***) Se for usada a válvula termostática de expansão. Quarto estágio da ventoinha n.º 3, se for utilizada a
electrónica de expansão
(****) Se for usada a válvula termostática de expansão. Quarto estágio da ventoinha n.º 4, se for utilizada a
electrónica de expansão

válvula
válvula
válvula
válvula

16.4 Saída analógica
N
1
2
3
4
5
6

PLACA N.º 1

VFD, sinal de saída n.º 1
Segundo VFD, sinal de saída n.º 1
LIVRE
VFD, sinal de saída n.º 2
Segundo VFD, sinal de saída n.º 2
LIVRE

PLACA N.º 2

VFD, sinal de saída n.º 3
Segundo VFD, sinal de saída n.º 3
LIVRE
VFD, sinal de saída n.º 4
Segundo VFD, sinal de saída n.º 4
LIVRE
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17 Apêndice 4: Entradas e saídas físicas da placa de expansão n.º 1
O software refere a configuração dos canais de entrada e saída da placa de expansão indicados de seguida:

17.1 Entrada analógica
N
1
2
3
4

Placa de expansão n.º 1

Temperatura ambiente
LIVRE
LIVRE
LIVRE

Tipo
---------

17.2 Entrada digital
N
1
2
3
4

Placa de expansão n.º 1

LIVRE
LIVRE
LIVRE
LIVRE

17.3 Saída analógica
N
1

Placa de expansão n.º 1

LIVRE

17.4 Saída digital
N
1
2
3
4

Placa de expansão n.º 1

Economizador n.º 1
Economizador n.º 2
Economizador n.º 3
Economizador n.º 4

51

As unidades Daikin cumprem os
regulamentos europeus que garantem a
segurança do produto.

A Daikin Europe N.V. participa no
programa de certificação EUROVENT.
Os produtos constam do directório
EUROVENT de produtos certificados.
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