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1

OBSAH

Tento návod popisuje montáž, nastavení a odstraňování problémů řídící jednotky.
Jakýkoli provozní popis uvedený v tomto návodu vychází z verze řídicího programu
ASDU01C a z jeho následných revizí.
Provozní charakteristiky chladicí jednotky a volby v nabídkách se mohou lišit od jiných verzí
řídicího programu. Informace o softwarových aktualizacích si lze vyžádat od společnosti Daikin.
1.1.

Opatření před instalací

 Výstraha
Riziko úrazu elektrickým proudem. Může dojít k úrazu osob nebo poškození vybavení. Toto
zařízení musí být řádně uzemněno. Připojení a servis ovládacího panelu smějí provádět pouze
pracovníci dokonale obeznámení s provozem ovládaného zařízení.
 Varování
Součásti citlivé na elektrostatický náboj. Statický výboj během manipulace s elektronickými
obvodovými deskami může poškodit součásti zařízení. Před zahájením všech servisních prací
uvolněte elektrostatický náboj dotykem s obnaženými kovovými součástmi uvnitř ovládacího
panelu. Dokud je panel pod proudem, v žádném případně neodpojujte kabely, svorkovnice
obvodových desek ani zástrčky napájení.
1.2.

Posouzení teploty a vlhkosti prostředí

Tato řídící jednotka je určena k provozu v prostředí s rozsahem teplot od -40 °C do +65 °C a
s maximální relativní vlhkostí do 95% (bez kondenzace).
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2. VŠEOBECNÝ POPIS
Tento ovládací panel obsahuje ovladač založený na mikroprocesoru, který poskytuje
všechny funkce monitorování a řízení, které jsou třeba pro bezpečnou, efektivní činnost chladiče.
Obsluha může sledovat všechny provozní podmínky pomocí zabudovaného 4-řádkového, 20znakového displeje a 6-tlačítkové klávesnice nebo pomocí dalšího (volitelného) dálkového
polografického displeje, případně pomocí IBM kompatibilního počítače s instalovaným softwarem
kompatibilním se zařízením Daikin.
Při poruchovém stavu řídící jednotka vypne systém a aktivuje výstup alarmu. Důležité
provozní podmínky, které se vyskytují v době vzniku podmínky způsobující alarm, se uchovávají v
paměti řídící jednotky. Jejich účelem je pomoci při odstraňování problémů a analýze chyb.
Systém je chráněn schématem hesel, které umožňuje přístup pouze oprávněnému personálu.
Před změnou jakékoliv konfigurace musí obsluha zadat heslo na klávesnici panelu.
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3. HLAVNÍ VLASTNOSTI ŘÍDÍCÍHO SOFTWARU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Správa vzduchem chlazených spirálových chladicích jednotek s plynulými šroubovými
kompresory.
Regulace výstupní teploty výparníku v rozsahu ± 0.1 °C (s kvazistacionární zátěží).
Řízení náhlých poklesů zatížení až o 50% s max. řízenou oscilací teploty 3°C.
Výpis všech hlavních provozních parametrů jednotky (teplota, tlaky atd.)
Regulace kondenzace pomocí stupňové logiky, jednorychlostní nebo dvojrychlostní regulátory
ventilátoru a kombinovaná stupňová regulace + regulace rychlosti (speedtroll).
Nastavení dvou regulovaných hodnot výstupní teploty vody s lokálním nebo dálkovým
spínačem.
Potlačení nastavené hodnoty pomocí externího signálu (4-20 mA) - teplota zpětného potrubí
výparníku nebo teplota vnějšího prostředí.
Nastavitelná maximální rychlost snižování teploty za účelem snížení překmitů při regulaci ve
smyčce.
Funkce spuštění horké chladicí vody za účelem umožnění spuštění jednotky také s vysokou
teplotou vody ve výparníku.
Funkce SoftLoad snižuje spotřebu elektrické energie a požadavky ve špičkách během snižování
teploty ve smyčce.
Funkce Limiting na omezení spotřeby elektrické energie na základě odběru proudu (proudový
limit) nebo výkonového požadavku (výkonový limit).
Režim tichého chodu ventilátoru umožňující snížení hladiny hluku jednotky omezením otáček
ventilátoru na základě časového harmonogramu.
Správa dvou vodních čerpadel výparníku.
Rozhraní v podobě klávesnice se 6ti klávesami umožňuje rychlou komunikaci. Obsluha může
zaznamenávat provozní podmínky chladicí jednotky na podsvětelném displeji o rozměrech 4
řádky, 20 sloupců.
Tři úrovně zabezpečení proti neoprávněným změnám.
Systém diagnostiky kompresorů ukládající posledních 10 alarmů s datem, časem a pracovními
podmínkami v době, kdy se objevil alarm
Týdenní a roční časový rozvrh spuštění - vypnutí.
Snadná integrace do systémů automatizace budov prostřednictvím samostatného digitálního
připojení signálů ke spuštění/zastavení jednotky a signálů 4-20 mA pro reset teploty chladicí
vody a omezení výkonových požadavků.
Komunikační vybavení pro vzdálený monitoring, úpravy nastavených hodnot, protokolování
trendů, detekci alarmů a událostí přes rozhraní kompatibilní se systémem Windows.
Komunikační vybavení BAS prostřednictvím volitelného protokolu (Volitelnost protokolu)
nebo komunikační brány.
Možnost dálkové komunikace prostřednictvím analogového nebo GSM modemu.
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4. ARCHITEKTURA SYSTÉMU
Modulární architektura je založená na aplikacích řídící jednotky.
Konkrétně: základní řídící jednotka (velká verze, zabudovaný displej nebo volitelný
polografický přídavný displej) se používá k řízení základních funkcí jednotky a ke správě prvních
dvou kompresorů; druhá řídící jednotka (velká verze) se používá k řízení třetího a čtvrtého
kompresoru, pokud jsou přítomny v systému.
Pro přidání volitelných řídicích funkcí lze použít až čtyři rozšiřující karty pCOe na každou
řídící jednotku.
S ovladači elektronických expanzních ventilů se počítá do budoucna jako s volitelnou
funkcí.
Celková architektura je znázorněna na obr. 1.
OPTIONAL
pLAN
J23 port
pCOe
Expansion #1

pCO2 controller #1

pCOe
Expansion #2

pCOe
Expansion #3

pCOe
Expansion #4

Supervisory
Systems
OPTIONAL
pLAN

J23 port
pCOe
Expansion #1

pCO2 controller #2

pCOe
Expansion #2

OPTIONAL
pLAN
EEXV Driver
#1

EEXV Driver
#2

EEXV Driver
#3

EEXV Driver
#4

OPTIONAL
pLAN
Additional
Display

Obr. 1 - Architektura
J23 port
OPTIONAL
pCO3 controller #1
pCOe Expansion #1
Supervisory systems
EEXV Driver #1
Additional display

Port J23
VOLITELNÉ
Kontrolér pCO3 #1
Expanze pCOe #1
Řídicí systémy
Ovladač EEXV #1
Přídavný displej

D – KOMCP00106-12CS - 8/92

pCOe
Expansion #4

Řídící jednotky ASDU01C, ovladače elektronických expanzních ventilů a přídavný displej
se připojují prostřednictvím sítě pLAN řídicích jednotek ASDU01C, zatímco rozšiřující desky
pCOe jsou připojeny k řídícím jednotkám ASDU01C přes rozšiřující síť RS485.
Konfigurace hardware
Deska

Řídící jednotka #1

Typ
Velká
Vestavěný displej (*)

Řídící jednotka #2

Velká

Funkce
Řízení jednotky
Řízení kompresorů #1 a #2
Řízení kompresorů #3 a #4

Přídavný hardware pro kompresory #1 a
2 nebo pro kompresory #3 a #4 (**)
Řízení rekuperace tepla nebo tepelného
e
pCO #2
čerpadla (***)
e
Řízení vodního čerpadla
pCO #3
Přídavné
stupně
ventilátoru
pro
kompresory #1 a 2 nebo pro kompresory
pCOe #4
#3 a #4 (**)
Řízení
elektronického
expanzního
Ovladač EEXV #1 EVD200
ventilu pro kompresor #1
Řízení
elektronického
expanzního
Ovladač EEXV #2 EVD200
ventilu pro kompresor #2
Řízení
elektronického
expanzního
Ovladač EEXV #3 EVD200
ventilu pro kompresor #3
Řízení
elektronického
expanzního
Ovladač EEXV #4 EVD200
ventilu pro kompresor #4
Zvláštní znaky nebo přídavný displej
PGD
Přídavný displej
(*) Je možná součinnost zabudovaného displeje a přídavného PGD.
(**) V závislosti na adrese pLAN kontroléru, ke kterému je připojeno rozšíření.
(***) Připojení pCOe #2 ke kontroléru #2 je určeno jen pro řízení tepelného čerpadla.

pCOe #1

-

Povinné
Y
Pouze
kompresorových
jednotek 3 a 4

u

N
N
N
N
N
N
N
N
N
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4.1.

Ovládací panel

Ovládací panel se skládá z podsvětleného displeje se 4 řádky a 20 znaky a klávesnice se 6
klávesami. Funkce těchto součástí jsou popsány v následujícím textu.
Tento displej může být integrovanou součástí hlavní řídící jednotky (standardní volba), nebo
samostatným volitelným zařízením na principu polografické technologie PGD.

Obrázek 2 - Ovládací panel - displej PGD a volitelný vestavěný displej
Vestavěný displej nevyžaduje žádná nastavení, na rozdíl od zařízení PGD, které vyžaduje
adresování pomocí klávesnice (podrobnosti naleznete v příloze).

Obrázek 3 - Displej PGD
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4.2.

Hlavní deska

Řídicí deska obsahuje hardware a software potřebný ke sledování a řízení jednotky.
1.

Napájení G (+), G0 (-)

2.

Stavový LED indikátor

3.

Pojistka 250Vac

4.

Univerzální analogové vstupy (NTC, 0/1 V,
0/10 V, 0,0/20 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.

Synoptická svorka

10. Standardní připojovací konektor (a stahování
programů)
11. Digitální výstupy (relé)
12. Připojení expanzní desky
13. Připojení pLAN a mikrospínače
14. Připojení sériové karty
15. Připojení karty tiskárny
16. Připojení rozšíření paměti
ON

17. Zabudovaný panel

OFF

R G V

Mikropřepínače pro nastavení adres

Obrázek 4 - Řídící jednotka
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4.3.

Rozšiřující karta pCOe

Přidání dalších (volitelných) funkci do architektury vyžaduje použití rozšiřujících karet
znázorněných na obrázcích 5-6.

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

Konektor napájení [G (+), G0 (-)]
Analogový výstup 0 až 20 V
Síťový konektor pro rozšíření v RS485 (GND, T+, T-) nebo tLAN (GND, T+)
Digitální vstupy 24 Vac/Vdc
Žlutá dioda napájecího napětí a 3 signalizační diody
Sériová adresa
Napájení analogových vstupů a snímačů
Digitální výstupy relé
Obrázek 5 - Rozšiřující karta pCOe

Toto zařízení musí být adresované tak, aby byla zajištěna správná komunikace s řídící jednotkou
prostřednictvím protokolu RS485. Adresové mikrospínače jsou umístěny poblíž stavových LED
indikátorů (viz položka 6 na obrázku 5). Jakmile je adresa správně nastavena, lze rozšíření připojit
k desce kontroléru. Správného připojení dosáhnete připojením konektoru J23 na řídící jednotce ke
konektoru J3 na rozšiřující kartě (pamatujte na to, že ačkoli je konektor rozšiřující karty odlišný od
konektoru řídící jednotky, kabely musejí být umístěny do shodných svorek konektorů). Rozšiřující
karty jsou určeny pouze k rozšíření vstupů a výstupů řídící jednotky a nevyžadují žádný software.

Adresové přepínače

Obr. 6 – Detail rozšiřující karty pCOe: přepínače
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Jak je patrné z obrázku 6, rozšiřující karty mají jen čtyři mikropřepínače pro nastavení
síťové adresy. Podrobnější informace o konfiguraci mikrospínačů viz další část.

Tři LED indikátory sdělují různé stavy rozšiřující karty.

ČERVENÁ

ŽLUTÁ

ZELENÁ

SVÍTÍ
bliká
-

SVÍTÍ
-

SVÍTÍ
-

Význam
Aktivní protokol CAREL/tLAN supervisora
Porucha sondy

Chyba "Neshoda I/O" způsobená maticí zakázaných kombinací
Absence komunikace
Čekání na spuštění systému masterem (max. 30 znaků)
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4.4.

Ovladač ventilů EEXV

Ovladače ventilů obsahují software k řízení elektronického expanzního ventilu a jsou
připojeny ke skupině baterií, která dodává napětí k uzavření ventilu při výpadku elektrické energie.

Adresové
mikropřepínače

Obrázek 7 - Ovladač EXV
4.4.1.

Význam stavových LED indikátorů ovladače EEXV

Za běžných podmínek indikuje pět (5) diodových kontrolek následující:
•

POWER (Napájení): (žlutá) trvale svítí, pokud je připojeno napájení. Zůstává zhasnutá při
provozu na baterie OTEVŘENO: (zelená) Bliká během zavírání ventilu. Svítí, je-li ventil
zcela otevřen.
• UZAVŘENO: (zelená) Bliká během zavírání ventilu. Svítí, když je ventil zcela uzavřen.
• Alarm: (červená) Svítí nebo bliká při alarmu hardwaru.
• pLAN: (zelená) Svítí při normálním provozu pLAN.
V kritických alarmových situacích je alarm identifikován kombinací svítících LED
indikátorů podle následující tabulky.
Nevyšší prioritu má úroveň 7. V případě výskytu více alarmů bude zvýrazněn alarm s vyšší
prioritou.

Alarmy, při kterých se zastaví
PRIORITA
systém
Chyba čtení z paměti Eprom
Otevření ventilu při výpadku
napájení
Při spuštění počkejte na načtení
baterie (parametr...........)
Ostatní alarmy

7

LED
LED indikátor
LED indikátor LED indikátor
indikátor
OTEVŘENO
NAPÁJENÍ
ALARM
UZAVŘENO
Vyp
Vyp
Svítí
Bliká

6

Bliká

Bliká

Svítí

Bliká

5

Vyp

Svítí

Bliká

Bliká

PRIORITA

LED indikátor
OTEVŘENO

LED indikátor
NAPÁJENÍ

LED indikátor
CHYBA

Chyba připojení motoru
Porucha sondy

4
3

Bliká
Vyp

Svítí

Svítí

Bliká

Svítí

Svítí

Chyba zápisu do paměti Eeprom
Chyba baterie

2
1

-

-

Svítí
Bliká

Svítí
Svítí
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LED
indikátor
UZAVŘENO
Bliká

PL

pLAN

Připojení OK
Chyba připojení ovladače nebo adresy
=0
Pco Master neodpovídá

4.5.

LED
indikátor pLAN
Svítí
Vyp
Bliká

Adresování pLAN/RS485

K získání správných funkcí ze systému místní sítě pLAN je nutné nastavit správně adresu
všech instalovaných komponent. Jak již bylo popsáno výše, každá komponenta má řadu
mikropřepínačů, které musí být nastaveny podle následující tabulky.
Komponenta pLAN
COMP. DESKA #1
COMP. DESKA #2

1
ZAP
VYP

2
VYP
ZAP

3
VYP
VYP

OVLADAČ EXV #1
OVLADAČ EXV #2
OVLADAČ EXV #3
OVLADAČ EXV #4

ZAP
VYP
ZAP
VYP

ZAP
VYP
VYP
ZAP

VYP
ZAP
ZAP
ZAP

Přídavný DISPLEJ

ZAP

ZAP

ZAP

Mikropřepínače
4
VYP
VYP

Komponenta RS485

4.6.

6
VYP
VYP

VYP
VYP
VYP
VYP

VYP
VYP
VYP
VYP

VYP
VYP
VYP
VYP

VYP

VYP

VYP

Mikrospínač
1

COMP. DESKA #2
ROZŠ. KARTA #2
ROZŠ. KARTA #3
ROZŠ. KARTA #4

5
VYP
VYP

ZAP
VYP
ZAP
VYP

2
VYP
ZAP
ZAP
VYP

3
VYP
VYP
VYP
ZAP

4
VYP
VYP
VYP
VYP

Software

Pro obě řídící jednotky (jsou-li přítomny) je instalován jeden řídicí program; řídící jednotka
je identifikována adresou pLAN.
Na deskách pCOe nebo ovladačích EEXV není instalován žádný program (namísto toho se
používá předinstalovaný software výrobce).
Proces předběžné konfigurace se spustí automaticky při prvním startu jednotky (po
nainstalování softwaru); je možné aktivovat ho ručně (obnovení sítě), dojde-li ke změně
konfigurace sítě, buď při trvalém odstranění rozšíření, nebo při připojení nového rozšíření po
prvním startu softwaru.
Proces předběžné konfigurace se spustí automaticky při prvním startu jednotky (po
nainstalování softwaru); je možné aktivovat ho ručně (obnovení sítě), dojde-li ke změně
konfigurace sítě, buď při trvalém odstranění rozšíření, nebo při připojení nového rozšíření po
prvním startu softwaru.
Změny konfigurace sítě bez obnovy sítě vedou k vydání alarmů, ať už dojde k odstranění
(nebo poruše) rozšíření nebo k jeho přidání.
Konfigurace funkcí vyžadujících expanzní desky je dovolená pouze v případě, že byly
expanzní desky rozpoznány v konfiguraci sítě.
V případě výměny kontroléru je nezbytné provést obnovu sítě.
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Obnova sítě není nezbytná v případě výměny závadné expanzní desky, která je již využívaná
v systému.
4.6.1.

Rozpoznání verze

Pro jednoznačnou identifikaci třídy a verze softwaru je použit řetězec čtyř políček (platí i
pro další řídicí software značky Daikin):
C1
C2 C3 F
M
M
m
• Trojmístné pole literálů (C1C2C3) na identifikaci třídy jednotek, pro které je software použitelný
První C1 je určena pro chladicí jednotky a předpokládá následující hodnoty:
-A
:
pro vzduchem chlazené chladicí jednotky
-W
:
pro vodou chlazenou chladicí jednotku
Druhá číslice C2 je určena pro kompresory a předpokládá následující hodnoty:
-S
:
pro šroubové kompresory
-R
:
pro kompresory s vratným pohybem pístu
-Z
:
pro spirálové kompresory
-C
:
pro odstředivé kompresory
-T
:
pro kompresory turbocor
Třetí číslice C3 je určena pro výparníky a předpokládá následující hodnoty:
-D
:
pro výparník s přímou expanzí
-D
:
pro výparník s dálkovou přímou expanzí
-F
:
pro zaplavený výparník
•

•
•

Jednoznakový literál (F) pro identifikaci skupiny jednotky
V rozsahu tohoto dokumenty (spirálové chladicí jednotky identifikované polem C2) se
předpokládají následující hodnoty
-A
:
skupina Frame 3100
-B
:
skupina Frame 3200
-C
:
skupina Frame 4
-U
:
když lze software použít pro všechny skupiny v rámci dané třídy
Dvoumístné číselné pole hlavní verze (MM)
Jednomístné literální pole vedlejší verze (m)
V rámci tohoto dokumentu je první verze:
ASDU01C
Každá z verzí je identifikována i datem vydání.

První tři číslice řetězce označujícího verzi se nikdy nemění (s výjimkou případů, kdy je
vydána nová třída jednotky a následně i nový software).
Čtvrtá číslice se změní, pokud je přidána funkce, specifická pro konkrétní skupiny, chybějící
u jiných skupin; v takovém případě nelze dále používat hodnotu U a je vydán software pro
libovolnou skupinu. Pokud k tomuto dojde, číslice verze bude obnovena na nižší hodnotu.
Číslo hlavní verze (MM) se zvyšuje vždy, když je v softwaru zavedena zcela nová funkce,
nebo když číslo nižší verze dosáhne maximální povolené hodnoty (Z).
Číslo nižší verze (m) se zvyšuje, kdykoli se zavede drobná změna software bez úpravy
hlavního pracovního režimu (sem patří oprava poruch a drobné úpravy rozhraní).
Technická verze, t.zn. testovaná verze, je identifikována přidáním písmene E a číslice
identifikující technickou verzi k řetězci verze.
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5. FYZICKÉ VSTUPY A VÝSTUPY
Následující parametry jsou vstupy a výstupy elektronických desek.
Tyto parametry se používají vnitřně nebo jsou odesílány do sítě pLAN a řídícího systému
podle požadavků softwaru a monitorování.
5.1.

Řídící jednotka #1 - Řízení základní jednotky a kompresorů #1 a #2
Analogový vstup

K.

Popis

Digitální vstup
Typ

K.

Popis

B1

Tlak oleje #1

4-20mA

DI1 Zap/vyp komp #1 (okr. #1 vypnutý)

B2

Tlak oleje #2

4-20mA

DI2 Zap/vyp komp #2 (okr. #2 vypnutý)

B3

Sací tlak #1 (*)

4-20mA

DI3 Průtokový spínač výparníku

B4

Výtlačná teplota #1

PT1000

DI4 Jednotka PVM nebo GPF nebo #1 (**)

B5

Výtlačná teplota #2

PT1000

DI5 Dvojitá nastavená hodnota

B6

Výtlačný tlak #1

4-20mA

DI6 Vysoký tlak Spínač #1

B7

Výtlačný tlak #2

4-20mA

DI7 Vysoký tlak Spínač #2

B8

Sací tlak #2 (*)

4-20mA

DI8 Hladinový spínač oleje #1 (**)

B9

Snímač vstupní teploty vody

NTC

DI9 Hladinový spínač oleje #2 (**)

B10

Snímač výstupní teploty vody

NTC

DI10 Nízký tlak Spínač #1
DI11 Nízký tlak Spínač #2
DI12 Chyba #1 přechodného nebo stálého stavu
DI13 Chyba #2 přechodného nebo stálého stavu
DI14 Přetížení nebo motorová ochrana #1
DI15 Přetížení nebo motorová ochrana #2
DI16 Jednotka Zap/Vyp
DI17 Dálkové Zap/Vyp
DI18 PVM nebo GPF #2 (**)

K.

Analogový výstup
Popis

Typ

K.

Digitální výstup
Popis

AO1 Regulace rychlosti ventilátoru #1
0-10Vdc
Regulace rychlosti druhého ventilátoru #1
AO2 nebo modulární výstup ventilátoru #1
0-10Vdc

DO1 Start kompresoru #1

AO3 REZERVA

DO3 Uvolnění kompresoru #1

AO4 Regulace rychlosti ventilátoru #2
0-10Vdc
Regulace rychlosti druhého ventilátoru #2
AO5 nebo modulární výstup ventilátoru #2
0-10Vdc

DO4 Vstřik kapaliny #1

AO6 REZERVA

DO6 Stupeň #1 1. ventilátoru

DO2 Zatížení kompresoru #1

DO5 Potrubí kapaliny #1 (*)

DO7 Stupeň #2 2. ventilátoru
DO8 Stupeň #2 3. ventilátoru
DO9 Start kompresoru #2
DO10 Zatížení kompresoru #2
DO11 Uvolnění kompresoru #2
DO12 Vodní čerpadlo výparníku
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DO13 Alarm jednotky
DO14 Vstřik kapaliny #2
DO15 Potrubí kapaliny #2 (*)
DO16 Stupeň #2 1. ventilátoru
DO17 Stupeň #2 2. ventilátoru
DO18 Stupeň #2 3. ventilátoru
(*) Pokud není instalován ovladač EEXV. Pokud je instalován, měly by být nízké hodnoty tlaku rozpoznány
prostřednictvím ovladače EEXV.
(**) Volitelné

5.2.

Řídící jednotka #2 - Ovládání kompresorů #3 a #4
Analogový vstup

K.

Popis

Digitální vstup
Typ

K.

Popis

B1

Tlak oleje #3

4-20mA

DI1

Zap/vyp komp #3

B2

Tlak oleje #4

4-20mA

DI2

Zap/vyp komp #4

B3

Sací tlak #3 (*)

4-20mA

DI3

REZERVA

B4

Výtlačná teplota #3

PT1000

DI4

PVM nebo GPF #3 (***)

B5

Výtlačná teplota #4

PT1000

DI5

REZERVA

B6

Výtlačný tlak #3

4-20mA

DI6

Vysoký tlak Spínač #3

B7

Výtlačný tlak #4

4-20mA

DI7

Vysoký tlak Spínač #4

B8

Sací tlak #4 (*)

4-20mA

DI8

Hladinový spínač oleje #3 (***)

B9

Teplota vody na vstupu výparníku #2 (**)

NTC

DI9

Hladinový spínač oleje #4 (***)

B10

Teplota vody na výstupu výparníku #2 (**)

NTC

DI10 Nízký tlak Spínač #3 (***)
DI11 Nízký tlak Spínač #4 (***)
DI12 Chyba #3 přechodného nebo stálého stavu
DI13 Chyba #4 přechodného nebo stálého stavu
DI14 Přetížení nebo motorová ochrana #3
DI15 Přetížení nebo motorová ochrana #4
Chyba řízení otáček 1. nebo 2. ventilátoru
DI16 #3 (**)
Chyba řízení otáček 1. nebo 2. ventilátoru
DI17 #4 (**)
DI18 PVM nebo GPF #4 (***)

Analogový výstup
Popis

K.

Typ

K.

Digitální výstup
Popis

AO1 Regulace rychlosti ventilátoru #3
0-10Vdc
Regulace rychlosti druhého ventilátoru #3
AO2 nebo modulární výstup ventilátoru #3
0-10Vdc

DO1 Start kompresoru #3

AO3 REZERVA

DO3 Uvolnění kompresoru #3

AO4 Regulace rychlosti ventilátoru #4
0-10Vdc
Regulace rychlosti druhého ventilátoru #4
AO5 nebo modulární výstup ventilátoru #4
0-10Vdc

DO4 Vstřik kapaliny #3
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DO2 Zatížení kompresoru #3

DO5 Potrubí kapaliny #3 (*)

DO6 Stupeň #3 1. ventilátoru

AO6 REZERVA

DO7 Stupeň #3 2. ventilátoru
DO8 Stupeň #3 3. ventilátoru
DO9 Start kompresoru #4
DO10 Zatížení kompresoru #4
DO11 Uvolnění kompresoru #4
DO12 REZERVA
DO13 REZERVA
DO14 Vstřik kapaliny #4
DO15 Potrubí kapaliny #4 (*)
DO16 Stupeň #4 1. ventilátoru
DO17 Stupeň #4 2. ventilátoru
DO18 Stupeň #4 3. ventilátoru
(*) Pokud není instalován ovladač EEXV. Nízké tlaky jsou rozpoznávány prostřednictvím ovladače EEXV, je-li
instalován.
(**) Pouze jednotky se 2 výparníky
(***) Volitelné

5.3.

Rozšiřující karta pCOe #1 – Další hardware
5.3.1.

K.
B1
B2
B3
B4

Rozšiřující karta připojená k řídící jednotce #1

Analogový vstup
Popis
Komp. Snímač výkonu #1 (*)
Komp. Snímač výkonu #2 (*)
Sací teplota #1 (**)
Sací teplota #2 (**)

K.
AO1 REZERVA

Analogový výstup
Popis

Typ
4-20mA
4-20mA
NTC
NTC

Typ

K.
DI1
DI2
DI3
DI4

Digitální vstup
Popis
REZERVA
REZERVA
Nízkotlaký spínač #1 (*)
Nízkotlaký spínač #2 (*)

K.
DO1
DO2
DO3
DO4

Digitální výstup
Popis
Alarm kompresoru #1 (*)
Alarm kompresoru #2 (*)
Ekonomizér #1 (*)
Ekonomizér #2 (*)

(*) Volitelné
(**) Pokud není instalován ovladač EEXV. Pokud je instalován, sací teplota je rozpoznána prostřednictvím ovladače
EEXV.

5.3.2.

Rozšiřující karta připojená k řídící jednotce #2

Analogový vstup
K.
Popis
B1
Komp. Snímač výkonu #3 (*)
B2
Komp. Snímač výkonu #4 (*)
B3
Sací teplota #3 (**)
B4
Sací teplota #4 (**)

Typ
4-20mA
4-20mA
NTC
NTC

Digitální vstup
K.
Popis
DI1 REZERVA
DI2 REZERVA
DI3 Nízkotlaký spínač #3 (*)
DI4 Nízkotlaký spínač #4 (*)
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K.
AO1 REZERVA

Analogový výstup
Popis

Typ

K.
DO1
DO2
DO3
DO4

Digitální výstup
Popis
Alarm kompresoru #3 (*)
Alarm kompresoru #4 (*)
Ekonomizér #3 (*)
Ekonomizér #4 (*)

(*) Volitelné
(**) Pokud není instalován ovladač EEXV. Pokud je instalován, sací teplota je rozpoznána prostřednictvím ovladače
EEXV.

5.4.

Rozšiřující karta pCOe #2 – Řízení rekuperace tepla nebo tepelného čerpadla

Rozšiřující karty řízení rekuperace tepla a tepelného čerpadla jsou alternativní; současně lze
používat jen jednu z nich a jsou specifikovány v konfiguraci výrobce
5.4.1.
K.
B1
B2
B3
B4

Volba s rekuperací tepla

Analogový vstup
Popis
Snímač teploty prostředí
REZERVA
Snímač vstupní vody RT
Snímač výstupní vody RT

Analogový výstup
K.
Popis
AO1 Přepouštěcí ventil rekuperace tepla (*)

Typ

NTC
NTC

Typ
4-20mA

Digitální vstup
K.
Popis
DI1 Spínač rekuperace tepla
DI2 Průtokový spínač rekuperace tepla
DI3 REZERVA
DI4 REZERVA

K.
DO1
DO2
DO3
DO4

Digitální výstup
Popis
4-cestný ventil, RT #1
4-cestný ventil, RT #2
4-cestný ventil, RT #3
4-cestný ventil, RT #4

(*) Volitelné

5.4.2.
5.4.2.1.
K.
B1
B2
B3
B4

Volba s tepelným čerpadlem
Rozšiřující karta připojená k řídící jednotce #1

Analogový vstup
Popis
Snímač teploty prostředí
Snímač odmrazování #1 (*)
Snímač odmrazování #2 (*)
REZERVA

Analogový výstup
K.
Popis
AO1 Přepouštěcí ventil tepelného čerpadla

Typ
NTC
NTC
NTC

K.
DI1
DI2
DI3
DI4

Digitální vstup
Popis
Spínač ohřevu/chlazení
REZERVA
REZERVA
REZERVA

Digitální výstup
K.
Popis
DO1 4-cestný ventil komp #1
DO2 Vstřik kapaliny sání #1
DO3 4-cestný ventil komp #2
DO4 Vstřik kapaliny sání #2
(*) Pokud není instalován ovladač EEXV. Pokud je instalován, měla by být teplota odmrazování rozpoznána
prostřednictvím ovladače EEXV (sací teplota).
(**) Volitelné
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Typ
4-20mA

5.4.2.2.

Rozšiřující karta připojená k řídící jednotce #2

Analogový vstup
Popis

K.
B1
B2
B3
B4

REZERVA
Snímač odmrazování #3 (*)
Snímač odmrazování #4 (*)
REZERVA

K.
DI1
DI2
DI3
DI4

Digitální vstup
Popis
REZERVA
REZERVA
REZERVA
REZERVA

Digitální výstup
K.
Popis
DO1 4-cestný ventil komp #3
DO2 Vstřik kapaliny sání #3
DO3 4-cestný ventil komp #4
DO4 Vstřik kapaliny sání #4
(*) Pokud není instalován ovladač EEXV. Pokud je instalován, měla by být teplota odmrazování rozpoznána
prostřednictvím ovladače EEXV (sací teplota).
K.
AO1 REZERVA

Analogový výstup
Popis

Typ
NTC
NTC
NTC

Typ
4-20mA

Rozšiřující karta pCOe #3 - Řízení vodního čerpadla

5.5.

Analogový vstup
K.
B1
B2
B3
B4

Popis

Digitální vstup
Typ

REZERVA
REZERVA
REZERVA
REZERVA

K.
DI1
DI2
DI3
DI4

Popis
Alarm prvního čerpadla
Alarm druhého čerpadla
Alarm prvního čerpadla RT (*)
Alarm druhého čerpadla RT (*)

Analogový výstup
K.
AO1 REZERVA

Popis

Digitální výstup
Typ

K.
DO1
DO2
DO3
DO4

Popis
Druhé vodní čerpadlo
REZERVA
První čerpadlo RT (*)
Druhé čerpadlo RT (*)

(*) Volitelné

5.6.

Rozšiřující karta pCOe #4 - Přídavná stupňová regulace ventilátoru
5.6.1.

Rozšiřující karta připojená k řídící jednotce #1
Analogový vstup

K.
B1
B2
B3
B4

Popis
Potlačení nastavené hodnoty
Omezení požadavku
REZERVA
Zesilovače jednotky

Digitální vstup
Typ
4-20mA
4-20mA
4-20mA

K.
DI1
DI2
DI3
DI4

Analogový výstup
K.
AO1 REZERVA

Popis

Popis
Aktivovat omezovač proudu
Externí alarm
REZERVA
REZERVA

Digitální výstup
Typ

K.
DO1
DO2
DO3
DO4

Popis
4° stupeň ventilátoru komp. #1
5° stupeň ventilátoru komp. #1
4° stupeň ventilátoru komp. #2
5° stupeň ventilátoru komp. #2

(*) Jen když není instalována deska tepelného čerpadla
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5.6.2.

Rozšiřující karta připojená k řídící jednotce #2
Analogový vstup

K.
B1
B2
B3
B4

Popis
REZERVA
REZERVA
REZERVA
REZERVA

Digitální vstup
Typ

4-20mA
4-20mA

K.
DI1
DI2
DI3
DI4

Analogový výstup
K.
AO1 REZERVA

Popis

Digitální výstup
Typ

(*) Jen když není instalována deska tepelného čerpadla

5.6.3.

Ovladač EXV
Analogový vstup

K.
Popis
B1 Sací teplota #1, #2, #3, #4 (*)
B2 Sací tlak #1, #2, #3, #4 (*)
(*) V závislosti na pLan adrese ovladače
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Popis
REZERVA
REZERVA
REZERVA
REZERVA

Typ
NTC
4-20mA

K.
DO1
DO2
DO3
DO4

Popis
4° stupeň ventilátoru komp. #3
5° stupeň ventilátoru komp. #3
4° stupeň ventilátoru komp. #4
5° stupeň ventilátoru komp. #5

6. HLAVNÍ FUNKCE ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY
V následujících odstavcích jsou popsány hlavní funkce řídícího softwaru.
6.1.

Úloha řídící jednotky

Systém reguluje teplotu výstupní vody z výparníku podle nastavené hodnoty.
Úloha systému spočívá v optimalizaci provozu jednotlivých součástí z hlediska jejich
účinnosti a životnosti.
Systém zaručuje bezpečný provoz jednotky a všech komponent a předchází nebezpečným
situacím.
6.2.

Aktivace jednotky

Řízení umožňuje různé možnosti aktivace/deaktivace jednotky:
•

Klávesnice: Klávesa Enter na klávesnici slouží k přepínání režimů "Vypnuto" a "Zapnuto",
pokud ostatní signály tento stav povolují.

•

Místní spínač: pokud je rozpojený digitální vstup "Jednotka zap/vyp", jednotka je ve stavu
"Místní spínač vypnutý"; je-li digitální vstup "Jednotka zap/vyp" sepnutý, jednotka může
být ve stavu "Jednotka zapnutá" nebo "Dálkový spínač vypnutý" v závislosti na digitálním
vstupu "Dálkový zap/vyp".

•

Dálkový spínač: pokud je místní spínač zapnutý (digitální vstup "Jednotka zap/vyp"
zavřený) a pokud je digitální vstup "Dálkové zap/vyp" sepnutý, stav jednotky je "Jednotka
zapnutá"; když je digitální vstup "Dálkové zap/vyp" otevřený, jednotka je v poloze
"Dálkový spínač vypnutý".

•

Síť: BAS nebo monitorovací systém může odesílat signál Zap/Vyp prostřednictvím
připojení sériové linky pro zapnutí jednotky nebo pro přepnutí do polohy "Dálk. kom.
vypnutá".

•

Rozvrh: časový rozvrh umožňuje naprogramovat "Rozvrh vypnutí" na týdenní bázi;
zahrnuto je i několik dní volna.

•

Zámek teploty prostředí: jednotka není aktivována, dokud není teplota prostředí vyšší než
nastavitelná hodnota (výchozí hodnota je 15,0°C)
Stav "Jednotka zapnutá" vyžaduje, aby všechny povolené signály jednotku aktivovaly.

6.3.

Režimy jednotky

Jednotka může pracovat v následujících režimech:
• Chlazení:
Když je zvolen tento režim, řídící jednotka spustí ochlazování vody výparníku; rozsah
nastavené hodnoty je +4,0 +14,0 °C, hodnota alarmu zamrznutí je nastavena na 2 °C (může být
nastavena operátorem v rozsahu +1+3 °C a hodnota ochrany před zamrznutím je nastavena na

D – KOMCP00106-12CS - 23/92

3°C (může být nastavena operátorem v rozsahu: “nastavená hodnota alarmu zamrznutí” + 1 ÷
+3°C (“nastavená hodnota alarmu zamrznutí” + 1.8 F ÷ 37.4 F) ).
• Chlazení/Glykol:
Když je zvolen tento režim, řídící jednotka spustí ochlazování vody výparníku; rozsah
nastavené hodnoty je -6,7+14,0°C, hodnota alarmu zamrznutí je nastavena na -10 °C (může být
nastavena operátorem v rozsahu -12°C-9°C a hodnota ochrany před zamrznutím je nastavena na
-9°C (může být nastavena operátorem v rozsahu "hodnota nastavení alarmu zamrznutí" +1°C 9°C)
• Led:
Když je zvolen tento režim, řídící jednotka spustí ochlazování vody výparníku; rozsah
nastavené hodnoty je -8 ÷ +14,0°C, hodnota alarmu zamrznutí je nastavena na -10 °C (může být
nastavena operátorem v rozsahu -12°C ÷ -9°C a hodnota ochrany před zamrznutím je nastavena
na -9°C (může být nastavena operátorem v rozsahu "hodnota nastavení alarmu zamrznutí" +1°C
÷ -9 °C).
Při práci v režimu led nelze uvolnit kompresory, pouze je zastavit krokovým postupem (viz § )
• Ohřev:
Když je zvolen tento režim, řídící jednotka spustí ohřev vody výparníku; rozsah nastavené
hodnoty je +30+45°C, hodnota alarmu horké vody je nastavena na 50°C (může být nastavena
operátorem v rozsahu +46°C+55°C a hodnota ochrany před horkou vodou je nastavena na 48°C
(může být nastavena operátorem v rozsahu +46°C "hodnota nastavení alarmu horké vody"
+1°C.
• Chlazení + rekuperace tepla:
Nastavené hodnoty a ochrana proti zamrznutí jsou řízeny podle popisu v režimu chlazení;
kromě toho řízení aktivuje vstup a výstupy rekuperace tepla předpokládané na expanzi #2
• Chlazení/glykol + rekuperace tepla:
Nastavené hodnoty a ochrana proti zamrznutí jsou řízeny podle popisu v režimu
chlazení/glykol; kromě toho řízení aktivuje vstup a výstupy rekuperace tepla předpokládané na
expanzi #2
• Led + rekuperace tepla:
Nastavené hodnoty a ochrana proti zamrznutí jsou řízeny podle popisu v režimu ledu; kromě
toho řízení aktivuje vstup a výstupy rekuperace tepla předpokládané na expanzi #2
Volbu mezi režimy chlazení, chlazení/glykol a led může provést operátor pomocí rozhraní
chráněného heslem.
Přepnutí mezi režimem chlazení a ledu a režimem ohřevu způsobí, že se jednotka vypne a
následně bude probíhat přepínání těchto dvou režimů.
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6.4.

Správa nastavených hodnot

Řízení může regulovat teplotu výstupní vody výparníku na základě několika vstupních signálů:
•
•
•
•

Změna nastavené hodnoty z klávesnice
Přepínání hlavní nastavené hodnoty (nastavené z klávesnice) a alternativní hodnoty (nastavené z
klávesnice) na základě stavu digitálního vstupu (funkce dvojí nastavené hodnoty).
Příjem nastavené hodnoty monitorovacím systémem nebo systémem BAS připojeným sériovou
linkou
Reset nastavené hodnoty na základě analogových vstupů
Řízení zobrazuje zdroj použité (aktuální) hodnoty nastavení:
Místní
: je použita hlavní hodnota nastavená na klávesnici
Dvojitá
: je použita alternativní hodnota nastavená na klávesnici
Reset
: nastavená hodnota je resetována na základě externího vstupu
K dispozici jsou následující metody resetu místních nebo dvojitých nastavených hodnot:
Žádná
: lokální nebo dvojitá nastavená hodnota se používají podle digitálního vstupu se
dvěma nastavenými hodnotami. Tato hodnota se nazývá "základní nastavená
hodnota".
4-20mA : základní nastavená hodnota je upravená podle analogového vstupu uživatele
OAT
: základní nastavená hodnota je upravená podle teploty venkovního prostředí (jeli k dispozici)
Zpět
: základní nastavená hodnota je upravená podle vstupní teploty výparníku
: používá se nastavená hodnota odesílaná po sériové lince
Síť

V případě poruchy sériového připojení nebo 4-20mA vstupu je použita základní hodnota
nastavení. V případě resetu nastavené hodnoty se na displeji zobrazí typ resetu.
6.4.1.

Potlačení nastavené hodnoty 4-20mA

Nastavená hodnota je upravená podle hodnoty na analogovém vstupu a maximální
resetované hodnoty, jak je znázorněno na obr.8.
Použitá nast.
hodnota

Max. reset

Zákl. Nast.
hodnota

0 ma 4 mA

20 mA

Analogový vstup

Obr. 8-4 potlačení nastavené hodnoty -4-20mA
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6.4.2.

Potlačení nastavené hodnoty OAT

Zapnutí potlačení nastavené hodnoty OAT vyžaduje použití rozšiřující karty pCOe#2 a
nainstalování snímače okolní teploty.
Základní nastavená hodnota se mění podle teploty vnějšího prostředí, maximální resetovací
teploty a maximální resetovací hodnoty, hodnoty OAT pro začátek resetu a hodnoty OAT pro
použití max. resetovací hodnoty, viz obr. 9.

Použitá
nast. hodnota

Max. reset

Zákl. nast.
hodnota
OAT
Start Reset T
Reset Delta T

Fig. 9 – Potlačení nastavené hodnoty OAT
6.4.3.

Potlačení nastavené hodnoty teploty ve zpětném potrubí

Základní nastavená hodnota se mění podle teplotního rozdílu (∆T) výpadníku, maximální
resetovací teploty, hodnoty OAT pro začátek resetu a hodnoty OAT pro použití max. resetovací
hodnoty, viz obr. 10.
Použitá nast. hodnota

Max Reset

Zákl. nast.
hodnota
Evap ∆T
Start Reset T
Reset Delta T

Fig. 10 – Potlačení nastavené hodnoty teploty ve zpětném potrubí
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6.5.

Regulace výkonu kompresorů

Jsou použity dva typy řízení výkonu:
•

Automatický: Zastavování a spouštění kompresoru a regulace jeho výkonu jsou prováděny
automaticky pomocí softwaru, který zohledňuje nastavenou hodnotu.

•

Manuálně: obsluha spouští kompresor a řídí jeho výkon prostřednictvím systémového terminálu. V tomto případě kompresor není řízen softwarem, který zohledňuje nastavenou hodnotu.

Manuální řízení se samovolně přepne na automatické, pokud je nutný bezpečnostní zásah na
kompresoru (bezpečnostní pohotovostní režim, uvolnění nebo bezpečnostní vypnutí). V tomto
případě zůstane kompresor v automatickém režimu a v případě potřeby ho musí obsluha opět
přepnout do manuálního režimu.
Kompresory v manuálním režimu se samovolně přepnou do automatického v okamžiku
vypnutí.
Zatížení kompresoru lze zjistit na základě:
•
•

Výpočtu impulsů zatížení a uvolnění
Analogového signálu polohy šoupátka (volitelná)
6.5.1.

Automatická regulace

K určení rozsahu opravné akce na elektromagnetickém ventilu řízení kapacity se používá
speciální PID algoritmus.
Zatížení nebo uvolnění kompresoru je dosaženo přivedením energie do elektromagnetického
ventilu pro zatížení nebo uvolnění po stanovenou dobu (délka impulsu), zatímco časový interval
mezi dvěma následujícími impulzy je vyhodnocován řídící jednotkou PD (viz obr. 11).
Pokud se výstup algoritmu PD nezmění, časový interval mezi impulzy je konstantní - jde o
integrální efekt řídící jednotky. Tato akce se opakuje s konstantním časovým intervalem při
konstantní chybě (s přídavnou funkcí variabilního integrálního času).
Vyhodnocování zátěže kompresoru (na základě analogového signálu pozice šoupátka nebo
výpočtu1) se používá k povolení spuštění dalšího počítače nebo k zastavení právě běžícího počítače.
Je nezbytné definovat proporční pásmo a derivační čas řízení PD, společně s délkou impulsu
a minimální a maximální hodnotou pro interval impulsu.
Minimální interval impulsu je použit, když je požadována maximální opravná akce, zatímco
maximální interval je použit, když je požadována minimální opravná akce.
Pásmo necitlivosti je zavedeno kvůli dosažení stabilního stavu kompresoru.
Na obrázku 12 je uvedena proporční akce kontrolního zařízení jako funkce vstupních
parametrů.
Proporční zisk řídící jednotky PD je učen následujícím vzorcem:
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RegBand
2
Derivační zisk řídící jednotky PD kontroléru je určen následujícím vzorcem:
K p = Max ⋅

K d = K p ⋅ Td

kde Td je vstupní derivační čas.
Kromě specializované řídící jednotky PID je do řízení zavedena i maximální snižovací
frekvence; znamená to, že pokud se regulovaná teplota blíží nastavené hodnotě rychleji, než je
stanoveno, není možné provést žádnou zatěžovací akci, i když ji algoritmus PID vyžaduje.
Regulace se tím sice zpomaluje, zároveň však dochází k vyloučení oscilací v okolí nastavené
hodnoty.

Řídící jednotka zkonstruována tak, aby pracovala jako "chladicí jednotka" i "tepelné
čerpadlo"; pokud je zvolena funkce "chladicí jednotky", řídící jednotka zatíží kompresor, pokud je
naměřená teplota vyšší než nastavená hodnota a uvolní jej, pokud je naměřená teplota nižší než
nastavená hodnota.
Pokud je zvolena funkce "tepelného čerpadla", řídící jednotka zatíží kompresor, pokud je
naměřená teplota nižší než nastavená hodnota a uvolní jej, pokud je naměřená teplota vyšší než
nastavená hodnota.
Spouštěcí sekvence kompresoru bude vybrána na základě nižších provozních hodin (první
spuštěný kompresor je tedy ten, který má nejnižší počet provozních hodin); pokud mají dva
kompresory stejný počet provozních hodin, spustí se jako první kompresor s nižším počtem startů.
Je dovoleno manuální řazení kompresorů.
Spuštění prvního kompresoru je povoleno jen tehdy, pokud absolutní hodnota rozdílu mezi
naměřenou teplotou a nastavenou hodnotou překračuje hodnotu ∆T spuštění.
Vypnutí posledního kompresoru je povoleno jen tehdy, pokud absolutní hodnota rozdílu
mezi naměřenou teplotou a nastavenou hodnotou překračuje hodnotu ∆T vypnutí.
Použije se logika FILO (First In - Last Off, tedy první dovnitř - poslední ven).
Sekvence spuštění/zatížení a uvolnění/vypnutí se řídí schématy v tabulkách 2 a 3, kde RDT
je teplotní rozdíl ∆T opětovného zatížení/opětovného uvolnění, nastavená hodnota (představující
minimální rozdíl mezi výstupní teplotou vody výparníku a její nastavenou hodnotou), která způsobí
opětovné zatížení spuštěného kompresoru, když se kompresor vypne, nebo jeho uvolnění, když je
spuštěn nový kompresor.
Celkový výkon jednotky je tím udržován na stejné úrovni, pokud se teplota na výstupu
výparníku blíží nastavené hodnotě a je požadováno, aby se kompresor se zastavil a jiný kompresor
spustil.
V režimu ledu není zatěžování kompresorů ovlivněno, odlehčování je však zakázáno. V
případě požadavku na odlehčení budou kompresory vypínány podle teploty vody na výstupu
výparníku.
Používají se zejména nastavená hodnota teploty Stp na výstupu výparníku, vypínací hodnota
SDT ∆T a počet kompresorů n podle schématu v tabulce 6.
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Pokud je dále nainstalováno volitelné tepelné čerpadlo, lze kompresor řídit pomocí ovladače
variabilní rychlosti (invertoru). Analogový výstup karty pCO slouží k regulaci rychlosti kompresoru
pomocí signálu 0-10V. Řízení zátěže bude stále určovat časový interval mezi impulzy
zátěže/odlehčení. Impulzem se v tomto případě rozumí relativní změna výstupního napětí. Velikost
této změny lze nastavit po zadání hesla výrobce.
Pokud jednotka pracuje v režimu topení, maximální rychlost je rovna jmenovité rychlosti
(výchozí hodnota 67Hz).
Pokud jednotka pracuje v režimu chlazení, používá se volitelná funkce overboost
(aktivuje se u digitálního vstupu 2 na rozšiřující kartě #2 nebo automaticky, pokud venkovní teplota
překročí 350C a deaktivuje se, pokud tato teplota klesne pod 340C). Tato funkce umožňuje chod
kompresoru při plné rychlosti 90Hz, jakmile je dosaženo maximálního dostupného výkonu. Je-li
funkce overboost vypnutá, otevře se ventil (jde-li o elektronický expanzní ventil).

Fixed pulse duration

Variable pulse interval

Obrázek 11 - Impulsy zatížení / uvolnění
Fixed pulse duration
Variable pulse interval

Fixní délka impulsu
Variabilní interval impulsu
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Action

Max

0
Set Point

-Max

Dead Band

Regulation Band

Obrázek 12 - Proporční akce PD kontroléru
Action
Measure
Set Point
Dead Band
Regulation Band
Max
-Max

Činnost
Naměřená hodnota
Nastavená hodnota
Pásmo necitlivosti
Regulační pásmo
Max
-Max
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Measure

6.5.2.

Manuální řízení

Řízení využije impuls s fixní délkou (jeho velikost odpovídá délce impulsu nastavené v
automatickém řízení) pro každý manuální (prostřednictvím klávesnice zadaný) signál zatížení nebo
uvolnění.
Při manuálním řízení následuje akce zatížení/uvolnění po stisku stanovené klávesy šipka
nahoru/dolů. (viz obr. 13).

Load/Unload key press

Load/Unload pulse

Obrázek 13 - Manuální řízení kompresoru
Load/Unload key press
Load/Unload pulse

Stisk klávesy zatížení/uvolnění
Impuls zatížení/uvolnění
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Tabulka 2 - Správa spouštění a zatěžování kompresorů (jednotka se 4 kompresory)
Krok č.
0
1
2
3
4
5
6a
Nast.HodnotaRDT<T<Nast.Hodnota-RDT
6b
Nast.Hodnota-RDT<T nebo
T>Nast.Hodnota-RDT
7
8
(je-li hlavní na 50 %)
9

Hlavní kompresor Zpožděný komp. 1 Zpožděný komp. 2 Zpožděný komp. 3
Vyp
Vyp
Vyp
Vyp
Pokud platí (T – BodNastav) < Rozdíl teplot při spuštění & chlazení
nebo
(BodNastav - T) < Rozdíl teplot při spuštění & topení
... systém čeká....
Start
Vyp
Vyp
Vyp
Zatížení do 75 %
Vyp
Vyp
Vyp
Pokud je T v regulačním pásmu
... Mezistupňová časová prodleva ...
Jestliže se T blíží nast. hodnotě
... systém čeká....
Uvolnit zatížení na
50 %

Start

Vyp

Vyp

Pevně na 75 %

Start

Vyp

Vyp

Pevně nastaveno na
75% nebo 50%

Zatížení do 50%

Vyp

Vyp

Zatížení do 75 %

Pevně na 50%

Vyp

Vyp

Pevně na 75 %

10
11
12a
Nast.HodnotaRDT<T<Nast.Hodnota-RDT
12b
Nast.Hodnota-RDT<T nebo
T>Nast.Hodnota-RDT
13
14
(je-li zpožděný1 na 50 %)
15

Uvolnit zatížení na 50
%

Start

Vyp

Pevně na 75 %

Pevně na 75 %

Start

Vyp

Pevně na 75 %

Pevně na 75 % nebo
50 %

Zatížení do 50%

Vyp

Pevně na 75 %

Zatížení do 75 %

Pevně na 50%

Vyp

Pevně na 75 %

Pevně na 75 %
Zatížení do 75 %
Pokud je T v regulačním pásmu
... Mezistupňová časová prodleva ...
Jestliže se T blíží nast. hodnotě
... systém čeká....

Pevně na 75 %

Pevně na 75 %

Uvolnit zatížení na
50 %

Start

Pevně na 75 %

Pevně na 75 %

Pevně na 75 %

Start

Pevně na 75 %

Pevně na 75 %

Pevně na 75 % nebo
50 %

Zatížení do 50%

Pevně na 75 %

Pevně na 75 %

Zatížení do 75 %

Pevně na 50%

Pevně na 75 %
Zatížení do 100%
Pevně na 100%
Pevně na 100%
Pevně na 100%
Pevně na 100%

Pevně na 75 %
Pevně na 75 %
Zatížení do 100%
Pevně na 100%
Pevně na 100%
Pevně na 100%

Pevně na 75 %
Pevně na 75 %
Pevně na 75 %
Zatížení do 100%
Pevně na 100%
Pevně na 100%

Zatížení do 75 %
Pevně na 75 %
Pevně na 75 %
Pevně na 75 %
Zatížení do 100%
Pevně na 100%

17

17
18
(je-li zpožděný2 na 50 %)
19
20
21
22
23
24

Vyp

Pevně na 75 %

16

18a
Nast.HodnotaRDT<T<Nast.Hodnota-RDT
18b
Nast.Hodnota-RDT<T nebo
T>Nast.Hodnota-RDT

Zatížení do 75 %
Vyp
Pokud je T v regulačním pásmu
... Mezistupňová časová prodleva ...
Jestliže se T blíží nast. hodnotě
... systém čeká....
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Vyp

Tabulka 3 - Správa uvolňování a vypínání kompresorů (jednotka se 4 kompresory)
Krok č.
0
1

Hlavní kompresor
100%
Pevně na 100%

2

Pevně na 100%

3

Pevně na 100%
Uvolnit zatížení na
75%
Pevně na 75 %
Pevně na 75 %
Pevně na 75 %

4
5
6
7
8
9a
Nast.HodnotaRDT<T<Nast.Hodnota-RDT
9b
Nast.Hodnota-RDT<T nebo
T>Nast.Hodnota-RDT
10
(je-li zpožděný2 na 75%)
11
12

18
19a
Nast.HodnotaRDT<T<Nast.Hodnota-RDT
19b
Nast.Hodnota-RDT<T nebo
T>Nast.Hodnota-RDT
20
21
22
23
24

Pevně na 75 %

Pevně na 75 %

Pevně na 75 %

Pevně na 75 %
Pevně na 75 %
Uvolnit zatížení na 50 %
Pevně na 75 %
Uvolnit zatížení na 50 %
Pevně na 50%
Pevně na 75 %
Pevně na 50%
Uvolnit zatížení na 25 %
Jestliže se T blíží nast. hodnotě
... systém čeká....

Pevně na 75 %

Pevně na 75 %

Zatížení do 75 %

Stop

Pevně na 75 %

Pevně na 75 %

Pevně nastaveno na

Stop

Pevně na 75 %

Pevně na 75 %

Pevně nastaveno na

Vyp

Pevně na 75 %
Pevně na 75 %

13
14a
Nast.HodnotaRDT<T<Nast.Hodnota-RDT
14b
Nast.Hodnota-RDT<T nebo
T>Nast.Hodnota-RDT
15
(je-li zpožděný1 na 75%)
16
17

Zpožděný komp. 1 Zpožděný komp. 2 Zpožděný komp. 3
100%
100%
100%
Pevně na 100%
Pevně na 100%
Uvolnit zatížení na 75 %
Uvolnit zatížení na
Pevně na 100%
Pevně na 75 %
75%
Uvolnit zatížení na 75 %
Pevně na 75 %
Pevně na 75 %

Uvolnit zatížení na 50 %
Pevně na 50%
Pevně na 50%
Pevně na 25%
Jestliže se T blíží nast. hodnotě
... systém čeká....

Vyp
Vyp

Pevně na 75 %

Zatížení do 75 %

Stop

Vyp

Pevně na 75 %

Pevně na 50%

Stop

Vyp

Uvolnit zatížení na
Vyp
50 %
Uvolnit zatížení na 50 %
Pevně na 50%
Vyp
Pevně na 50%
Uvolnit zatížení na 25 %
Vyp
Jestliže se T blíží nast. hodnotě
... systém čeká....
Pevně na 75 %

Vyp
Vyp
Vyp

Zatížení do 75 %

Stop

Vyp

Vyp

Pevně na 50%

Stop

Vyp

Vyp

Uvolnit zatížení na 25 %

Vyp
Vyp
Vyp
Jestliže se T blíží nast. hodnotě
... systém čeká....
Pokud (Nast.Hodnota - T) < Rozdíl teploty vypnutí a chlazení
nebo (T – Nast.Hodnota) < Rozdíl teplot vypnutí a topení
...Počkejte, prosím...
Stop
Vyp
Vyp
Vyp
Vyp
Vyp
Vyp
Vyp
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Tabulka 4 - Schéma vypínání kompresorů v režimu Led

6.6.

Výst. tepl. výparníku

Stav kompresorů

< Nast.hodnota
> Nast.hodnota - SDT/n

Všechny kompresory mohou pracovat

< Nast.hodnota - SDT/n
> Nast.hodnota - 2*SDT/n

(n-1) kompresorů může pracovat

< Nast.hodnota - 2*SDT/n
> Nast.hodnota -3*SDT/n

(n-2) kompresorů může pracovat

< Nast.hodnota -3*SDT/n
> Nast.hodnota -4*SDT/n

(n-3) kompresorů může pracovat

> Nast.hodnota -4*SDT/n

Žádnému z kompresorů není dovolen chod

Časování kompresorů

Provoz kompresorů splňuje čtyři požadavky časovačů:
•
•
•
•

Minimální čas mezi spuštěním stejného kompresoru (časovač od spuštění ke spuštění): jde o
minimální čas mezi dvěma spuštěními stejného kompresoru
Minimální čas mezi spuštěními různých kompresorů: jde o minimální čas mezi dvěma
spuštěními dvou různých kompresorů
Minimální čas zapnutí kompresoru (časovač od spuštění k vypnutí): jde o minimální čas, po
který kompresor může pracovat; kompresor nelze zastavit (vyjma případu alarmu), dokud tento
čas neuplyne
Minimální čas vypnutí kompresoru (časovač od vypnutí ke spuštění): jde o minimální čas, po
který může být kompresor vypnutý; kompresor nelze spustit, dokud tento čas neuplyne

Minimální čas vypnutí kompresoru (časovač od vypnutí ke spuštění) má dvě různá
nastavení; jedno je určeno pro režim chlazení, chlazení/glykol a režim ohřevu a druhé pro režim
ledu.
6.7.

Ochrana kompresorů

V zájmu ochrany kompresoru před ztrátou maziva je nepřetržitě sledován tlakový poměr
kompresoru. Je nastavena minimální hodnota pro minimální a maximální zatížení
kompresoru; pro střední zatížení kompresoru je provedena lineární interpolace.
Alarm nízkého kompresního poměru vzniká tehdy, je-li kompresní poměr nižší, než minimální
hodnota při jmenovitém výkonu kompresoru při uplynutí nastavené doby časovače.
Kompresor je po spuštění zcela odlehčen a jeho zatížení nebude povoleno, dokud kompresní
poměr nepřekročí nastavenou hodnotu (výchozí hodnota je 2).
6.8.

Postup spouštění kompresoru

Před spuštěním kompresorů bude odlehčovací elektromagnetický ventil pod napětím, dokud
neuplyne doba nastavená časovačem (výchozí doba je 60 s).
Po spuštění kompresoru řídící jednotka spustí předběžné čistění za účelem vyprázdnění
výparníku; způsob provedení závisí na druhu expanzního ventilu.
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Proces předběžného čištění není proveden, pokud je hodnota odpařovacího tlaku nižší než
hodnota nastavení alarmu nízkého tlaku (podmínky vakua uvnitř výparníku).
Zatížení kompresoru nebude dovoleno, pokud výtlačné přehřátí překročí nastavenou
hodnotu (výchozí hodnota 12,2 °C) po dobu delší, než je nastavená hodnota (výchozí hodnota 30 s).
6.8.1.

Předběžné spuštění ventilátoru v režimu topení

Pokud je jednotka provozována v režimu topení a venkovní teplota je nižší než pevná
prahová hodnota 10,0 0C, všechny ventilátory budou spuštěny se vzájemným konstantním
zpožděním před spuštěním kompresoru a inicializací spouštěcí procedury.
6.8.2.

Proces předběžného čistění s elektronickým expanzním ventilem

Při spuštění kompresoru se zcela uzavřou ventily EEXV, dokud saturační teplota ve
výparníku nedosáhne hodnoty –10 °C (nastavitelné v rozsahu –12 ÷ -4 °C), poté se ventily otevřou
ve fixní poloze (nastavitelné výrobcem s výchozí hodnotou ekvivalentní 20%), dokud neuplyne
nastavená doba časovače (výchozí nastavení 30 s).
6.8.3.

Proces předběžného čistění s termostatickým expanzním ventilem

Při spuštění kompresoru je elektromagnetický ventil v potrubí kapalného chladiva zcela
uzavřen, dokud se saturační teplota odpařování nepřiblíží k hodnotě -10°C (lze ji nastavit v rozsahu
12 ÷ -4 °C), pak se ventil otevře po nastavený časový interval; tento proces se zopakuje podle
nastavení operátora (výchozí hodnota je jednou).
6.8.4.

Ohřev oleje

Spuštění kompresorů není povoleno, dokud nebude splněna podmínka podle následujícího
vzorce:
Výtl.Tep. – TOlejTlak > 5 °C
Kde:
Výtl.Tep. je výtlačná teplota kompresoru
TOlejTlak je saturační teplota chladicího média při tlaku oleje
6.9.

Odčerpávání

Pokud je vydán požadavek vypnutí kompresoru (a pokud požadavek nepochází od alarmu),
kompresor se nejprve zcela uvolní a pracuje určitou dobu se zavřeným expanzním ventilem (v
případě elektronického expanzního ventilu) nebo s uzavřeným ventilem potrubí kapaliny (v případě
termostatického expanzního ventilu).
Tento proces, nazývaný "odčerpávání", je využíván k vypuštění výparníku, což má zabránit,
aby při následujícím spuštění nasál kompresor kapalinu.
Proces odčerpávání bude ukončen po uplynutí uživatelem definovaného času (nastavitelný,
výchozí hodnota 30 s) nebo dosáhne-li saturační teplota ve výparníku hodnoty -10 0C (nastavitelná
v rozsahu –12 ÷ -4 °C).
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Jakmile kompresor ukončí uvolňování, aktivuje se elektromagnetický ventil po dobu rovnou
minimálnímu času vypnutí kompresoru pro zajištění úplného uvolnění i v případě abnormálního
provedení postupu zastavení.
6.10.

Spuštění při nízké vnější teplotě

Jednotky pracující v režimu chlazení, chlazení/glykol nebo led lze spouštět i za nízkých
vnějších teplot
Spuštění při nízké OAT se zahájí, pokud je saturační teplota zkapalňovače při požadavku na
spuštění kompresoru nižší než 15,5 °C.
Za 3 sekundy po dokončení spouštěcí procedury kompresoru (na konci cyklů předběžného
čistění) budou nízkotlaké události vypnuty na dobu ekvivalentní času nízkého OAR (nastavenou
hodnotu lze měnit v rozsahu 20 až 120 sekund, výchozí nastavení 120 s).
Absolutní limit spodního tlaku (práh, který nemá žádné časové zpoždění) platí nadále. Při
dosažení mezního tlaku bude spuštěn alarm při nízké okolní teplotě a nízkém spouštěcím tlaku.
Na konci procesu spuštění za nízké OAT je zkontrolován tlak výparníku. Pokud je tlak větší
nebo rovný nastavené hodnotě vypínacího tlaku výparníku, je spuštění shledáno úspěšným. Pokud
je tlak nižší, spuštění je neúspěšné a kompresor se vypne. Jsou povoleny tři pokusy spouštění, než
se sepne alarm restartu.
Počítadlo restartů se musí vynulovat, pokud proběhne úspěšné spuštění nebo pokud je okruh
vypnutý v důsledku alarmu.
6.11.

Náhlá vypnutí kompresorů a jednotek

6.11.1.

Náhlá vypnutí jednotky

Náhlá vypnutí jednotky jsou způsobena:
•

Nízkou průtokovou rychlostí ve výparníku
"Alarm nízké průtokové rychlosti ve výparníku" vypne celou jednotku, pokud průtokový
spínač výparníku zůstane otevřený déle než nastavený čas; alarm se třikrát automaticky resetuje,
pokud se průtokový spínač uzavře na déle než 30 sekund. Od čtvrtého alarmu je nutno provést
jeho ruční vynulování.

•

Nízká výstupní teplota výparníku
"Alarm nízké výstupní teploty výparníku" vypne celou jednotku, jakmile teplota vody na
výstupu výparníku (teplota na výstupu výparníku u jednotek s jedním výparníkem nebo teplota
ve sběrném potrubí u jednotek se dvěma výparníky) poklesne pod nastavenou hodnotu alarmu
zamrznutí.
Pro restart jednotky je nutno provést manuální vynulování alarmu

•

Chyba monitoru fázového napětí (PVM) nebo ochrany uzemnění (GPF)
"Alarm nesprávná fáze/napětí nebo porucha ochrany uzemnění" vypne celou jednotku,
jakmile se otevře spínač fázového monitoru (pokud je použit monitor s jednou fází) po
požadavku na spuštění jednotky.
Pro restart jednotky je nutno provést manuální vynulování alarmu
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•

Chyba teploty vody na výstupu výparníku
"Alarm chyba teploty vody na výstupu výparníku" vypne celou jednotku, pokud
naměřená hodnota teploty na výstupu výparníku (teplota na výstupu výparníku u jednotek s
jedním výparníkem nebo teplota ve sběrném potrubí u jednotek se dvěma výparníky) překročí
přípustný rozsah sondy nebo dobu delší než deset sekund.
Pro restart jednotky je nutno provést manuální vynulování alarmu

•

Externí alarm (pokud je aktivován)
"Externí alarm" vypne celou jednotku, jakmile se spínač externího alarmu zavře po
požadavku na spuštění jednotky, pokud je nastaveno vypnutí jednotky při externím alarmu.
Pro restart jednotky je nutno provést manuální vynulování alarmu

•

Chyba sondy
"Chyba sondy" vypne jednotku, pokud naměřená hodnota na jedné z následujících sond
překročí přípustný rozsah sondy na dobu delší než deset sekund.
- Sonda teploty na výstupu výparníku #1 (jednotky se 2 výparníky)
- Sonda teploty na výstupu výparníku #2 (jednotky se 2 výparníky)
Na displeji řídící jednotky se zobrazí identifikační číslo vadné sondy.
6.11.2.

Náhlá vypnutí kompresorů

Náhlá vypnutí kompresoru jsou způsobena:
•

Mechanický vysoký tlak
"Alarm vysokotlakého spínače" vypne kompresor, jakmile se otevře vysokotlaký spínač.
Restart jednotky vyžaduje manuální reset alarmu (po manuálním resetu tlakového
spínače).

•

Vysoký tlak na výstupu.
"Alarm vysokého výtlačného tlaku" vypne kompresor, jakmile výtlačná teplota
kompresoru přesáhne nastavenou hodnotu vysoké teploty.
Pro restart jednotky je nutno provést manuální vynulování alarmu

•

Vysoká výtlačná teplota
"Alarm vysoké výtlačné teploty" vypne kompresor, jakmile výtlačná teplota kompresoru
přesáhne nastavenou hodnotu vysoké teploty.
Restart jednotky vyžaduje manuální reset alarmu

•

Nízká výstupní teplota výparníku
"Alarm nízké teploty na výstupu výparníku" vypne oba kompresory připojené ke
stejnému výparníku u jednotky s dvěma výparníky, jakmile teplota výstupní vody výparníku
poklesne pod nastavitelný práh zamrznutí.
Restart jednotky vyžaduje manuální reset alarmu

•

Mechanický nízký tlak
"Alarm spínače nízkého tlaku" vypne kompresor, pokud se otevře spínač nízkého tlaku
na dobu delší než 40 sekund během chodu kompresoru. Pět alarmů s automatickým
odblokováním (od obou převodníků a spínačů) je spravováno ve všech režimech (chlazení,
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chlazení/glykol, led, tepelné čerpadlo). Tyto alarmy vypnou kompresor bez signalizace (relé
alarmu nebude aktivováno). Ruční odblokování se provádí pouze u šestého alarmu.
"Alarm spínače nízkého tlaku" je deaktivován u cyklů předběžného čistění a během
odčerpávání.
Při spouštění kompresoru (na konci cyklů předběžného čistění) je "alarm spínače
nízkého tlaku" deaktivován, pokud byl rozpoznán start při nízké teplotě okolí; v opačném
případě jsou alarmy zpožděny o 120 s.
Restart jednotky vyžaduje manuální reset alarmu
•

Nízký sací tlak
"Alarm nízký sací tlak" vypne kompresor, pokud sací tlak kompresoru zůstane pod
nastavitelnou stanovenou hodnotou alarmu nízkého tlaku po dobu delší, než je čas uvedený v
následující tabulce.
Prodleva alarmu nízkého sacího tlaku

Nastavená hodnota nízkého tlaku
- sací tlak
(bar / psi)
0.1 / 1.45
0.3 / 4.35
0.5 / 7.25
0.7 / 10.15
0.9 / 13.05
1.0 / 14.5

Prodleva alarmu
(sekundy)
160
140
100
80
40
0

Pokud sací tlak poklesne pod nastavenou hodnotu alarmu nízkého tlaku o hodnotu větší
nebo rovnou 1 baru, nebude aplikováno žádné zpoždění. Pět alarmů s automatickým
odblokováním (od obou převodníků a spínačů) je spravováno ve všech režimech (chlazení,
chlazení/glykol, led, tepelné čerpadlo). Tyto alarmy vypnout kompresor bez signalizace (relé
alarmu nebude aktivováno). Ruční odblokování se provádí pouze u šestého alarmu.
"Alarm spínače nízkého sacího tlaku" je deaktivován u cyklů předběžného čistění a
během odčerpávání.
Při spouštění kompresoru (na konci cyklů předběžného čistění) je "alarm nízkého sacího
tlaku" deaktivován, pokud byl rozpoznán start při nízké teplotě okolí.
Restart jednotky vyžaduje manuální reset alarmu
•

Nízký tlak oleje
"Alarm nízkého tlaku oleje" vypne kompresor, pokud tlak oleje zůstává během chodu
kompresorů a při jejich spouštění pod následujícími prahy po dobu delší, než je nastavená
časová hodnota.
Sací tlak*1,1 + 1 bar
Sací tlak*1,5 + 1 bar
Interpolované hodnoty

při minimálním zatížení kompresoru
při plném zatížení kompresoru
při středním zatížení kompresoru

Restart jednotky vyžaduje manuální reset alarmu
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•

Vysoký rozdíl tlaku oleje
"Alarm vysokého rozdílu tlaku oleje" vypne kompresor, pokud rozdíl mezi výtlačným
tlakem a tlakem oleje zůstane nad nastavenou hodnotou (výchozí je 2,5 bar) déle než po
nastavenou dobu.
Restart jednotky vyžaduje manuální reset alarmu

•

Nízký tlakový poměr
"Alarm nízkého tlakového poměru" vypne kompresor, pokud je poměr tlaku pod
nastavitelnou mezí při nominálním zatížení kompresoru po dobu delší, než je nastavená časová
hodnota.
Restart jednotky vyžaduje manuální reset alarmu

•

Porucha spouštění kompresoru
"Alarm selhání přechodu nebo startéru" vypne kompresor, pokud
přechodu/startéru zůstane otevřený déle než 10 sekund od spuštění kompresoru

spínač

Restart jednotky vyžaduje manuální reset alarmu
•

Přetížení kompresoru nebo ochrana motoru
"Alarm přetížení kompresoru" vypne kompresor, pokud spínač přetížení zůstane
otevřený déle než 5 sekund po spuštění kompresoru.
Restart jednotky vyžaduje manuální reset alarmu

•

Porucha vedlejší desky
"Alarm offline stavu jednotky xx" vypne řízené kompresory, pokud řídící deska není
schopna komunikovat s řízenými deskami po dobu delší než 30 sekund.
Restart jednotky vyžaduje manuální reset alarmu

•

Chyba nebo síťová komunikace hlavní desky
"Alarm hlavní deska je offline" vypne řízené kompresory, pokud řízená deska není
schopna komunikovat s řídící deskou po dobu delší než 30 sekund.

•

Chyba sondy
"Chyba sondy" vypne kompresor, pokud naměřená hodnota na jedné z následujících
sond překročí přípustný rozsah sondy na dobu delší než deset sekund.
-

Sonda tlaku oleje
Sonda nízkého tlaku
Sonda teploty sání
Sonda výtlačné teploty
Sonda výtlačného tlaku
Na displeji řídící jednotky se zobrazí identifikační číslo vadné sondy.
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•

Chyba vedlejšího signálu
Kompresor se vypne, pokud se jeden z následujících digitálních vstupů otevře na dobu
delší než nastavenou (výchozí hodnota je 10 s).
- Chyba fázového monitoru kompresoru nebo ochrany uzemnění
- Alarm ovladače variabilní rychlosti
6.11.3.

Další náhlá vypnutí

Další náhlá vypnutí mohou deaktivovat určité funkce, jak je uvedeno níže (např. náhlé
vypnutí rekuperace tepla).
I přidání volitelných expanzních desek může spustit alarmy související s komunikací s
expanzními deskami a čidly připojenými k expanzním deskám.
U jednotek s elektronickým expanzním ventilem dojde k náhlému vypnutí kompresorů při
každém alarmu ovladače.
6.11.4.

Alarmy jednotek a kompresorů a odpovídající kódy

V následující tabulce je uveden seznam spravovaných alarmů pro obě jednotky a
kompresory.
Kód alarmu
0
1
2
3
4
5
6
7

Název alarmu v rozhraní
Phase Alarm
Freeze Alarm
Freeze Alarm EV1
Freeze Alarm EV2
Pump Alarm
Fan Overload
OAT Low Pressure

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Low Amb Start Fail
Unit 1 Offline
Unit 2 Offline
Evap. Flow Alarm
Probe 9 Error
Probe 10 Error
Prepurge #1 Timeout
Comp Overload #1
Low Press. Ratio #1
High Press. Switch #1
High Press. Trans #1

20
21
22
23
24

Low Press. Switch #1
Low Press. Trans #1
High Disch Temp #1
Probe Fault #1
Transition Alarm #1
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Podrobnosti
Alarm fáze (jednotka nebo obvod)
Alarm zamrznutí
Alarm zamrznutí na výparníku 1
Alarm zamrznutí na výparníku 2
Přetížení čerpadla
Přetížení ventilátoru
Alarm nízkého tlaku při spouštění s nízkou
teplotou OAT
Nepodařil se start při nízké teplotě OAT
Deska #1 offline (Master)
Deska #2 offline (Master)
Alarm plovákového spínače výparníku
Chyba vstupní teploty sondy
Chyba výstupní teploty sondy
Chyba předběžného čistění na obvodu #1
Přetížení kompresoru #1
Nízký kompresní poměr v obvodu #1
Alarm vysokotlakého spínače v obvodu #1
Alarm vysokotlakého převodníku v obvodu
#1
Alarm nízkotlakého spínače v obvodu #1
Alarm nízkotlakého převodníku v obvodu #1
Obvod vysoké výtlačné teploty #1
Porucha sond v obvodu #1
Alarm přechodu u kompresoru #1

25
26

Low Oil Press #1
High Oil DP Alarm #1

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Expansion Error
EXV Driver Alarm #1
EXV Driver Alarm #2
Restart after PW Loss
Prepurge #2 Timeout
Comp Overload #2
Low Press. Ratio #2
High Press. Switch #2
High Press. Trans #2

39
40
41
42
43
44
45
46

Low Press. Switch #2
Low Press. Trans #2
High Disch Temp #2
Maintenance Comp #2
Probe Fault #2
Transition Alarm #2
Low Oil Press #2
High Oil DP Alarm #2

47
48

Low Oil Level #2
PD #2 Timer Expired

49
50
51
52

Low Oil Level #1

53

PD #1 Timer Expired

54

HR Flow Switch

6.12.

Alarm nízkého tlaku oleje v obvodu #1
Alarm vysoké tlakové diference oleje v
obvodu #1
Chyba rozšiřujících karet
Alarm ovladače EXV #1
Alarm ovladače EXV #2
Restart po výpadku napájení
Chyba předběžného čistění na obvodu #2
Přetížení kompresoru #2
Nízký kompresní poměr v obvodu #2
Alarm vysokotlakého spínače v obvodu #2
Alarm vysokotlakého převodníku v obvodu
#2
Alarm nízkotlakého spínače v obvodu #2
Alarm nízkotlakého převodníku v obvodu #2
Obvod vysoké výtlačné teploty #2
Kompresor #2 vyžaduje údržbu
Porucha sond v obvodu #1
Alarm přechodu u kompresoru #2
Alarm nízkého tlaku oleje v obvodu #1
Alarm vysoké tlakové diference oleje v
obvodu #1
Alarm nízkého tlaku oleje v obvodu #2
Uplynutí prodlevy časovače odčerpání v
obvodu #2 (varování nebylo signalizováno
jako alarmový stav)

Alarm nízkého tlaku oleje v obvodu #1
Uplynutí prodlevy časovače odčerpání v
obvodu #1 (varování nebylo signalizováno
jako alarmový stav)
Alarm plovákového spínače rekuperace tepla

Ventil ekonomizéru

Je-li nainstalována volitelná rozšiřující karta 1 a aktivována pomocí hesla výrobce, pak při
zvýšení poměrné zátěže kompresoru nad nastavený práh (výchozí hodnota je 90%) a snížení
saturační teploty kondenzace pod nastavenou hodnotu (výchozí hodnota na 65,0 0C) bude do ventilu
ekonomizéru přivedeno ovládací napětí. Ovládací napětí na ventilu se vypne, pokud poměrné
zatížení kompresoru poklesne pod další nastavený práh (výchozí hodnota je 75%) nebo pokud
saturační kondenzační teplota poklesne pod nastavenou hodnotu zmenšenou o nastavenou diferenci
(výchozí hodnota je 5,0 0C).
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6.13.

Přepnutí mezi režimem chlazení a topení

Při každém požadavku na přepnutí mezi režimem chlazení (nebo režimech chlazení/glykol
nebo led) a režimem topení kompresoru bez ohledu na to, zde je nutné provést přepnutí jednotky z
jednoho režimu na druhý nebo zahájit či ukončit odtávání, budou provedeny následující postupy.
6.13.1.

Přepínání z režimu chlazení na režim topení

6.13.1.1. Kompresor běžící v režimu chlazení
Kompresor, který běží v režimu chlazení (čtyřcestný ventil je bez napětí) se vypne bez
odčerpání. 5 sekund po vypnutí kompresoru je do čtyřcestného ventilu přivedeno napětí, po
uplynutí minimální doby vypnutí a provedení standardního cyklu předběžného čistění se kompresor
znovu zapne.
6.13.1.2. Kompresor je zastaven v režimu chlazení
Pokud se má kompresor, který byl zastaven v režimu chlazení, spustit v režimu topení,
zapne se ve standardním režimu chlazení (se čtyřcestným ventilem bez napětí a s provedením
standardního postupu předběžného čistění), bude ponechán v chodu po dobu 120s a poté se vypne
bez odčerpání. Za 5 sekund po vypnutí kompresoru je do čtyřcestného ventilu přivedeno napětí, po
uplynutí minimální doby vypnutí se kompresor znovu zapne.
6.13.2.

Přepínání režimů topení a chlazení

6.13.2.1. Kompresor běžící v režimu topení
Kompresor, který běží v režimu topení (čtyřcestný ventil je pod napětím) se vypne bez
odčerpání. 5 sekund po vypnutí kompresoru je čtyřcestný ventil odpojen od napětí, po uplynutí
minimální doby vypnutí a provedení standardního cyklu předběžného čistění se kompresor znovu
zapne.
6.13.2.2. Kompresor je zastaven v režimu topení
Pokud je nutné spustit kompresor, který byl zastaven v režimu ohřevu (čtyřcestný ventil pod
napětím), čtyřcestný ventil se odpojí od napětí a kompresor se po 20 sekundách vypne.
6.13.3.

Další zásady

Předchozí postupy se opírají o skutečnost, že chlazení nebo topení je vlastností kompresoru
bez ohledu na jeho zapnutí či vypnutí. Znamená to, že v případě vypnutí kompresoru v režimu
topení zůstane jeho čtyřcestný ventil pod napětím (podobně při vypnutí kompresoru v režimu
chlazení dojde k odpojení čtyřcestného ventilu od napětí).
Při výpadku napájení budou čtyřcestné ventily automaticky odpojeny od napětí (jde o jejich
hardwarovou vlastnost); znamená to, že kompresory vypnuté v režimu topení přejdou do režimu
chlazení. Při výpadku napájení bude režim topení jednotlivých kompresorů resetován.
6.14.

Proces odtávání

Odtávání se provádí u jednotek konfigurovaných jako tepelná čerpadla pracujících v režimu
ohřevu.
Odtávání nelze spustit u dvou kompresorů současně.
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Kompresor nespustí odtávání, dokud neuplyne nastavený interval (výchozí hodnota 30 min)
od jeho spuštění, a neprovede druhé odtávání, dokud neuplyne další nastavený interval (výchozí
hodnota je 30 min) (v případě požadavku se zobrazí varovné hlášení).
Odtávání je odvozeno od naměřené teploty okolí (Ta) a teploty sání měřené pomocí snímačů
odtávání (Ts). Je-li teplota Ts nižší než Ta o hodnotu vyšší, než je daná hodnota v závislosti vnější
teplotě a konstrukci cívky, po dobu delší než je nastavená hodnota (výchozí hodnota je 5 min),
spustí se odtávání.
Potřeby odtávání se zjišťuje podle následujícího vzorce:
Ts < 0,7×Ta – ∆T

&

Ssh < 10 °C (nastavitelná hodnota)

Kde ∆T je proměnná respektující konstrukci cívky (výchozí hodnota=12°C) a Ssh je přehřátí
na straně sání.
Postup odtávání se neprovede, pokud platí Ta > 7 °C (nastavení chráněno heslem údržby).
Postup odtávání se neprovede, pokud platí Ts > 0 °C (nastavení chráněno heslem údržby).
Během odtávání je okruh přepnut do "režimu chlazení" po nastavenou dobu (výchozí
hodnota 10 min), pokud Ta < 2 °C (nastavení chráněno heslem údržby), jinak se kompresor zastaví
a ventilátory zachovají svou maximální rychlost po další nastavenou dobu (výchozí hodnota 15
min).
Proces odtávání se zastaví, pokud výstupní teplota výparníku klesne pod nastavenou
hodnotu nebo pokud výtlačný tlak dosáhne nastavené hodnoty.
Během procesu odmrazování je deaktivován "Alarm spínače nízkého tlaku" a "Alarm
nízkého sacího tlaku".
Je-li vyžadováno sepnutí v "režimu chlazení", provedete se pouze tehdy, je-li tlakový rozdíl
mezi výtlakem a sáním kompresoru vyšší než 4 bar; v opačném případě budou kompresory zatíženy
tak, aby bylo tohoto stavu dosaženo. Po sepnutí budou ventilátory kompresoru vypnuty s
provedením předběžného čistění (s minimální zátěží kompresoru). Po předběžném čistění budou
kompresory zatíženy s aktivací elektromagnetického ventilu nastavitelným počtem impulzů
(výchozím počtem jsou 3).
Po dokončení odtávání v režimu "chlazení" se kompresory po úplném odlehčení vypnou bez
odčerpání, poté bude 4-cestný ventil odpojen od napětí. Kompresory pak budou k dispozici pro
regulaci teploty s ignorováním s časovače od spuštění ke spuštění.
6.15.

Vstřikování kapalného chladiva

Vstřikování kapaliny do výtlačného potrubí je aktivován jak v režimu chlazení/led, tak v
režimu ohřevu, pokud výtlačná teplota překročí nastavenou hodnotu (výchozí hodnota 85°C).
Vstřikování kapalného chladiva do potrubí sání je aktivováno pouze v režimu ohřevu, pokud
přehřátí výtlaku překročí nastavenou hodnotu (výchozí hodnota 35°C).
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6.16.

Proces rekuperace tepla

Proces rekuperace tepla je k dispozici jen u chladicích jednotek (není k dispozici pro tepelná
čerpadla).
Výrobce zvolí okruhy vybavené rekuperací tepla.
6.16.1.

Rekuperační čerpadlo

Je-li aktivována rekuperace tepla, řídící jednotka spustí rekuperační čerpadlo (pokud se
přepokládá druhé čerpadlo, bude vybráno čerpadlo s nízkým počtem provozních hodin,
předpokládá se manuální řazení kompresorů); do 30 s musí sepnout rekuperační plovákový spínač,
v opačném případě bude spuštěn "alarm rekuperačního plováku" a funkce rekuperace tepla bude
deaktivována; pokud plovákový spínač výparníku sepne na dobu delší než 30 s, alarm bude
automaticky odblokován. Od čtvrtého alarmu je nutno provést jeho ruční vynulování.
Žádný rekuperační okruh nelze aktivovat, pokud se vyskytne alarm průtokového spínače.
V případě alarmu průtokového spínače během provozu rekuperačního okruhu se vypne
příslušný kompresor a nebude dovoleno vynulování alarmu, dokud nedojde k obnovení průtoku
(jinak dojde k zamrznutí rekuperačního výměníku tepla).
6.16.2.

Řízení rekuperace

Pokud je aktivována rekuperace tepla, řídící jednotka aktivuje nebo deaktivuje rekuperační
okruhy podle stupňové logiky.
Konkrétně je aktivován další stupeň rekuperace tepla (je vložen nový okruh rekuperace
tepla), pokud teplota výstupní vody rekuperace tepla zůstane nižší než nastavená hodnota o hodnotu
větší, než je nastavitelné regulační pásmo, a to po dobu delší, než je nastavená hodnota (mezistupeň
rekuperace tepla). Při požadavku na stupeň rekuperace tepla bude příslušný kompresor zcela
odlehčen, poté bude přivedeno napětí do rekuperačního ventilu. Po sepnutí rekuperačního ventilu
bude zátěž kompresoru blokována, dokud nebude saturační teplota kondenzace nižší, než
nastavitelný práh (výchozí hodnota je 30,00C).
Stejným způsobem bude deaktivován stupeň rekuperace tepla (okruh rekuperace tepla je
odstraněn), pokud teplota vody na výstupu rekuperace tepla překračuje nastavenou hodnotu o více,
než je šířka nastavitelného pásma necitlivosti regulace a po dobu delší než dříve definovaná
hodnota.
Nastavená hodnota vysoké teploty je aktivní v rekuperační smyčce; pokud se teplota vody
rekuperace tepla zvýší nad nastavený práh (výchozí hodnota: 500C), dojde zároveň k vypnutí všech
rekuperačních okruhů.
Trojcestný ventil slouží ke zvýšení teploty rekuperační vody při spuštění; k určení polohy
ventilu je využita proporcionální regulace; při nízké teplotě ventil zajišťuje recirkulaci rekuperační
vody, zatímco při stoupající teplotě ventil provede odklon části toku.
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Obr .14 - Mezistupeň rekuperace tepla
HR LWT
Time
Regulation band
Setpoint
No staging
Stage up
Stage down
HR Inter-stage

6.17.

HR LWT
Čas
Regulační pásmo
Nastavená hodnota
Žádné rozdělení na stupně
O stupeň nahoru
Stupeň dolů
Mezistadium RT

Limitace kompresoru

Součástí regulace jsou dva typy omezení:
•
•

Potlačení zátěže
Zatížení není povoleno; lze spustit nebo zatížit jiný kompresor
Nucené uvolnění
Kompresor je uvolněn; lze spustit nebo zatížit jiný kompresor
Parametry, které mohou omezovat kompresory, jsou:

•

Sací tlak
Zatížení kompresoru je zakázáno, pokud je sací tlak nižší než nastavená hodnota
"pozastavení stupně"
Kompresor je odlehčen, pokud je sací tlak nižší než nastavená hodnota "pozastavení
stupně"

•

Výtlačný tlak
Zatížení kompresoru je zakázáno, pokud je výtlačný tlak vyšší než nastavená hodnota
"pozastavení stupně"
Kompresor je odlehčen, pokud je sací tlak vyšší než nastavená hodnota "pozastavení
stupně"
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•

Výstupní teplota výparníku
Kompresor je uvolněn, pokud je výstupní teplota výparníku nižší než nastavená hodnota
"snížení stupně".

•

Přehřátí při výtlaku
Zatížení kompresoru je zakázáno, pokud přehřátí na výtlaku leží pod nastavitelným
prahem (výchozí hodnota je 1,0 0C) po nastavitelnou dobu (výchozí hodnota je 30s) od spuštění
kompresoru na konci procedury předběžného čistění.

•

Odebíraný proud invertoru
Zatížení kompresoru je zakázáno, pokud odebíraný proud invertoru leží nad
nastavitelným prahem.
Kompresor bude odlehčen, pokud odebíraný proud invertoru leží nad zakázaným
prahem nastavitelného procentního rozsahu.

6.18.

Limitace jednotky

Zatížení jednotky mohou omezit následující vstupy:
•

Proud jednotky
Zatížení jednotky se potlačí, pokud je odebíraný proud v blízkosti maximální nastavené
hodnoty proudu (do -5% od nastavené hodnoty)
Jednotka je uvolněna, pokud je odebíraný proud vyšší než maximální nastavená hodnota
proudu

•

Omezení požadavku
Zatížení jednotky se potlačí, pokud zatížení jednotky (měřeno snímači plochého
šoupátka nebo vypočítané) se blíží maximální nastavené hodnotě zatížení (do -5% od nastavené
hodnoty)
Jednotka je uvolněna, pokud je zatížení jednotky vyšší než maximální nastavená hodnota
zatížení.
Maximální nastavená hodnota zatížení může být odvozena od vstupu 4-20 mA (4mA ->
mez=100%; 20 mA -> mez=0%); nebo od numerického vstupu z řídicího systému (mez
poptávky sítě).

•

SoftLoad
Při spuštění jednotky (když se spouští první kompresor) lze nastavit dočasnou mez
poptávky na určitou dobu.
6.19.

Čerpadla výparníku

Čerpadlo výparníku se předpokládá v základní konfiguraci, zatímco druhé čerpadlo je
volitelné.
V případě zvolené obou čerpadel systém automaticky spustí čerpadlo s nižším počtem
provozních hodin pokaždé, když má být spuštěno čerpadlo. Lze nastavit pevné pořadí spouštění.
Čerpadlo se spustí při zapnutí jednotky; do 30 sekund se musí zavřít průtokový spínač
výparníku, jinak vznikne "Alarm průtoku výparníku". Alarm se třikrát automaticky vynuluje, pokud
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se průtokový spínač uzavře po více než 30 sekundách. Od čtvrtého alarmu je nutno provést jeho
ruční vynulování.
6.19.1.

Čerpadlo střídače1

Čerpadlo střídače se používá k úpravě průtoku vody výparníkem tak, aby zachovalo
nominální hodnotu ∆T vody výparníku (nebo hodnotu blízkou) i v případech, kdy je požadovaný
výkon snížen v důsledku vypnutí některých jednotek. V tomto případě vlastně dojde ke zvýšení
průtoku ve zbývajících jednotkách, stejně jako ke zvýšení poklesu tlaku a dopravní výšky
vyžadované čerpadlem.
Podobně je snížena rychlost čerpadla pro snížení poklesu tlaku vody v rámci jednotek na
nominální hodnotu.
Protože je potřebný minimální průtok výparníkem (cca 50% nominálního průtoku) a
čerpadla střídače nemusejí pracovat při nízké frekvenci, zajistí se obtok s minimálním průtokem.
Řízení průtoku vychází z naměřeného rozdílu tlaku v rámci čerpadla (dopravní výška
čerpadla) a působí na rychlost čerpadla a na polohu obtokového ventilu.
Obě činnosti jsou provedeny pomocí 0-10V analogového výstupu.
Konkrétně, vzhledem k tomu, že se poklesy tlaku ve výparnících a potrubí mění s průtokem,
zatímco poklesy tlaku v koncových jednotkách nejsou závislé na průtoku, čerpadlem vyžadovaná
dopravní výška (nastavená hodnota dopravní výšky) je funkcí průtoku:
2

 f 
∆h = (∆hr − ∆Pt ) ⋅   + ∆Pt
 fr 
a sice

∆h = požadovaná dopravní výška čerpadla při napájecím kmitočtu f (cílová dopravní výška
čerpadla)
∆hr = dopravní výška čerpadla při jmenovitém průtoku (nastavená dopravní výška čerpadla)
∆Pt = pokles tlaku koncových jednotek při nominálním průtoku
f = napájecí kmitočet požadovaný čerpadlem
fr = napájecí kmitočet čerpadla při nominálním průtoku
Pro nastavení ∆h je k dispozici postup ladění.
Tento postup je nutno aktivovat, když je jednotka zapnutá, oba kompresory pracují na 100%
a všechny koncové jednotky jsou zapnuté. Když je tento postup aktivní, rychlost čerpadla lze ručně
nastavit od 70% do 100% (35 až 50Hz) a obtokový ventil je zcela uzavřený (výstup 0V) a zobrazí
se ∆T vody výparníku. Jakmile operátor změnou rychlosti čerpadla dosáhne správné hodnoty ∆T
vody, postup nastavení bude ukončen a jako pracovní výška čerpadla se použije parametr ∆hr
(nastavená hodnota pracovní výšky).
Pokud nebyl proveden postup nastavení, systém bude pracovat se 100%-ní rychlostí
čerpadla a se zcela uzavřeným obtokovým ventilem a bude vydán alarm "Chybí kalibrace VFD
čerpadla" (zpožděný o 30 minut) bez zastavení jednotky.
Během této operace bude řídící jednotka PID měnit rychlost čerpadla, aby se udržela
dopravní výška čerpadla na požadované hodnotě ∆h (se zvyšující se dopravní výškou se snižuje
1

Řízení čerpadla střídače je součástí verzí od ASDU01A.
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rychlost) a se zcela uzavřeným obtokovým ventilem; řídící jednotka PID nikdy nesníží rychlost
čerpadla pod 75% (35Hz), tedy pod provozní mez čerpadla střídače, pokud je tato hodnota dosažena
a dopravní výška se nadále zvyšuje, řídící jednotka PID začne otevírat obtokový ventil.
Opačný případ nastane, když se sníží dopravní výška čerpadla; kontrolér začne zavírat ventil
a po jeho úplném uzavření začne zvyšovat rychlost čerpadla.
Rychlost čerpadla a obtokový ventil se nikdy nepohybují společně (aby nedošlo k nestabilitě
průtoku); čerpadlo se nastaví ze 100% na minimální průtok. Ventil bude použit, když je
požadovaný průtok pod minimální hodnotou.
Po spuštění jednotky bude čerpadlo spuštěno s minimálním kmitočtem (35 Hz) se
zrychlením až na 50Hz za 10s při úplném otevření obtokového ventilu (100% výstup).
Pak zahájí regulaci dopravní výšky čerpadla v souladu s výše uvedeným postupem;
spouštění kompresorů bude povoleno, jakmile je dosažena cílová dopravní výška čerpadla (v rámci
10%-ní tolerance).
6.20.

Řízení ventilátorů

Ventilátory slouží k řízení kondenzačního tlaku v režimech chlazení, chlazení/glykol nebo
led nebo k řízení odpařovacího tlaku v režimu ohřevu.
V obou případech lze ventilátory použít k řízení:
•
•
•

Odpařovacího nebo kondenzačního tlaku
Kompresního poměru,
tlakové diference mezi kondenzací a odpařováním.
K dispozici jsou čtyři metody řízení:

•
•
•
•

Fantroll
Fan Modular
Ovladač variabilní rychlosti
Speedtroll
6.20.1.

Fantroll

Používá se stupňové řízení; jednotlivé stupně ventilátoru se zapínají a vypínají tak, aby
provozní podmínky kompresoru ležely uvnitř povolené obálky.
Stupně ventilátoru se zapínají a vypínají tak, aby změna kondenzačního (nebo
odpařovacího) tlaku zůstala minimální; za tímto účelem se vždy zapne nebo vypne jeden další
ventilátor.
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Ventilátory jsou připojeny k stupňům (digitální výstupy) podle schématu v následující
tabulce
Připojení ventilátorů ke stupňům
Počet ventilátorů na okruh
Krok
1
2

2

3

4

1
2

1
2

1
2

3

3,4

3

5
6
Ventilátory ve stupni
1
1
2
2

4

7

8

9

1
2

1
2

1
2

3,4

3,4

3,4

3,4

3,4

5

5,6

5,6

5,6

5,6

7

7,8

7,8,9

5

Stupně ventilátoru se zapínají a vypínají podle následující tabulky
Řazení stupňů
Počet ventilátorů na okruh
Stupeň
1
2

2

3

4

1
1+2

1
1+2
1+2+3

3
4

7

8

9

1
1+2

5
6
Aktivní stupeň
1
1
1+2
1+2

1
1+2

1
1+2

1
1+2

1+3

1+3

1+3

1+3

1+3

1+2+3

5

1+3

1+2+3

1+2+3

1+2+3

1+2+3

1+2+3

1+2+3+4

1+3+4

1+3+4

1+3+4

1+3+4

1+2+3+4

1+2+3+4

1+2+3+4

1+2+3+4

1+3+4+5

1+2+3+5

1+2+3+4+5

1+3+4+5

6
7

1+2+3+4+5

8
9

1+2+3+4+5

6.20.1.1.

Fantroll v režimu chlazení

6.20.1.1.1.

Řízení kondenzačního tlaku

Navýšení stupně se provede (je aktivován následující stupeň), pokud saturační teplota
kondenzace (saturační teplota při výtlačném tlaku) překročí cílovou nastavenou hodnotu (výchozí
hodnota 43,3 °C) o velikost rovnou pásmu necitlivosti navýšení stupně a po dobu danou rozdílem
mezi dosaženými hodnotami a cílovou nastavenou hodnotou zvýšenou o pásmo necitlivosti
navýšení stupně (chyba vysoké kondenzační teploty).
Konkrétně, navýšení stupně je provedeno, pokud integrál chyby vysoké kondenzační teploty
dosáhne hodnoty 500C x s.
A podobně, snížení stupně (tedy aktivace předchozího stupně) se provede, pokud saturační
teplota kondenzace klesne pod cílovou nastavenou hodnotu o velikost rovnou pásmu necitlivosti
snížení stupně po dobu závisející na rozdílu mezi dosaženou cílovou nastavenou hodnotou
sníženou o velikost pásma necitlivosti snížení stupně a dosaženou hodnotou (chyba nízké
kondenzační teploty).
Konkrétně, snížení stupně se provede, pokud integrál chyby nízké kondenzační teploty
dosáhne hodnoty 100C x s.
Integrál chyby kondenzační teploty je resetován, když se kondenzační teplota nachází uvnitř
pásma necitlivosti nebo když je aktivován nový stupeň.
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Každý stupeň ventilátoru má vlastní nastavitelné pásmo necitlivosti navýšení stupně (s
výchozí hodnotou 4,50C) a snížení stupně (s výchozí hodnotou 6,00C).
6.20.1.1.2.

Řízení kompresního poměru

Řídící jednotka zajišťuje, aby byl kompresní poměr rovný cílové nastavitelné hodnotě
(výchozí 2,8)
Zvýšení stupně (aktivace následujícího stupně) se provede, pokud tlakový poměr překročí
cílový tlakový poměr o hodnotu rovnou nastavitelnému mrtvému pásmu zvýšení stupně po dobu
závislou na rozdílu mezi dosaženými hodnotami a na cílové hodnotě plus mrtvé pásmo zvýšení
stupně (chyba vysokého tlakového poměru).
Konkrétně, zvýšení stupně je provedeno, když integrál chyby tlakového poměru dosáhne
hodnoty 25 s.
A podobně, snížení stupně (tedy aktivace předchozího stupně) se provede, pokud tlakový
poměr klesne pod cílovou nastavenou hodnotu o hodnotu rovnou pásmu necitlivosti snížení stupně
v závislosti na rozdílu mezi cílovou nastavenou hodnotou a hodnotami mrtvého pásma snížení
stupně a dosaženou hodnotou (chyba nízkého tlakového poměru).
Konkrétně, snížení stupně je provedeno, když integrál chyby nízkého tlakového poměru
dosáhne hodnotu 10 s.
Integrál kompresního poměru se vynuluje, pokud se kondenzační teplota nachází uvnitř
pásma necitlivosti nebo když je aktivován nový stupeň.
Každý stupeň ventilátoru má vlastní nastavitelné pásmo necitlivosti navýšení stupně (s
výchozí hodnotou 0,2) a snížení stupně (s výchozí hodnotou 0,2).
6.20.1.1.3.

Regulace teplotního spádu

Úlohou regulátoru je udržet teplotní spád mezi kondenzační teplotou (saturační teplotou při
výtlačném tlaku) a vypařovací teplotou (saturační teplotou při sacím tlaku) rovný nastavitelné
požadované hodnotě (výchozí hodnota 400C).
Zvýšení stupně (aktivace následujícího stupně) se provede, pokud tlaková diference překročí
cílovou tlakovou diferenci o hodnotu rovnou nastavitelnému pásmu necitlivosti zvýšení stupně a po
dobu závislou na rozdílu mezi dosaženými hodnotami a cílovou hodnotou zvýšenou o pásmo
necitlivosti navýšení stupně (chyba vysokého tlakového spádu).
Konkrétně, navýšení stupně je provedeno, pokud integrál chyby vysoké kondenzační teploty
dosáhne hodnoty 500C x s.
A podobně, snížení stupně (tedy aktivace předchozího stupně) se provede, pokud tlakový
spád klesne pod cílovou nastavenou hodnotu o hodnotu rovnou pásmu necitlivosti snížení stupně v
závislosti na rozdílu mezi cílovou nastavenou hodnotou sníženou o hodnotu pásma necitlivosti
snížení stupně a dosaženou hodnotou (chyba nízkého tlakového spádu).
Konkrétně, snížení stupně je provedeno, pokud integrál chyby nízké kondenzační teploty
dosáhne hodnoty 14 °C x s.
Integrál kompresního poměru se vynuluje, pokud se kondenzační teplota nachází uvnitř
pásma necitlivosti nebo když je aktivován nový stupeň.
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Každý stupeň ventilátoru má vlastní nastavitelné pásmo necitlivosti navýšení stupně (s
výchozí hodnotou 4,50C) a snížení stupně (s výchozí hodnotou 6,00C).
6.20.1.2.

Fantroll v režimu ohřevu

6.20.1.2.1.

Řízení odpařovacího tlaku

Navýšení stupně se provede (je aktivován následující stupeň), pokud saturační teplota
odpařování (saturační teplota při sacím tlaku) překročí cílovou nastavenou hodnotu (výchozí
hodnota 0 °C) o velikost rovnou pásmu necitlivosti navýšení stupně a po dobu danou rozdílem mezi
dosaženými hodnotami a cílovou nastavenou hodnotou zvýšenou o pásmo necitlivosti navýšení
stupně (chyba vysoké kondenzační teploty).
Konkrétně, zvýšení stupně je provedeno, pokud integrál chyby vysoké kondenzační teploty
dosáhne hodnoty 500C x s.
A podobně, snížení stupně (tedy aktivace předchozího stupně) se provede, pokud saturační
teplota kondenzace klesne pod cílovou hodnotu nastavení o velikost rovnou pásmu necitlivosti
snížení stupně po dobu závisející na rozdílu mezi dosaženou cílovou nastavenou hodnotou
sníženou o velikost pásma necitlivosti snížení stupně a dosaženou hodnotou (chyba nízké
kondenzační teploty).
Konkrétně, snížení stupně je provedeno, pokud integrál chyby nízké kondenzační teploty
dosáhne hodnoty 140C x s.
Integrál chyby kondenzační teploty je resetován, když se kondenzační teplota nachází uvnitř
pásma necitlivosti nebo když je aktivován nový stupeň.
Každý stupeň ventilátoru má vlastní nastavitelné pásmo necitlivosti navýšení stupně (s
výchozí hodnotou 30C) a snížení stupně (s výchozí hodnotou 30C).
6.2.1.1.1.

Řízení kompresního poměru

Řídící jednotka zajišťuje, aby byl kompresní poměr rovný cílové nastavitelné hodnotě
(výchozí 3,5)
Zvýšení stupně (aktivace následujícího stupně) se provede, pokud tlakový poměr překročí
cílový tlakový poměr o hodnotu rovnou nastavitelnému pásmu necitlivosti zvýšení stupně po dobu
závisející na rozdílu mezi dosaženými hodnotami a cílovou hodnotou zvýšenou o pásmo necitlivosti
navýšení stupně (chyba vysokého tlakového poměru).
Konkrétně, zvýšení stupně je provedeno, když integrál chyby tlakového poměru dosáhne
hodnoty 25 s.
A podobně, snížení stupně (tedy aktivace předchozího stupně) se provede, pokud tlakový
poměr klesne pod cílovou nastavenou hodnotu o hodnotu rovnou pásmu necitlivosti snížení stupně
v závislosti na rozdílu mezi cílovou nastavenou hodnotou a hodnotami mrtvého pásma snížení
stupně a dosaženou hodnotou (chyba nízkého tlakového poměru).
Konkrétně, snížení stupně je provedeno, když integrál chyby nízkého tlakového poměru
dosáhne hodnotu 10 s.
Integrál kompresního poměru se vynuluje, pokud se kondenzační teplota nachází uvnitř
pásma necitlivosti nebo když je aktivován nový stupeň.
Každý stupeň ventilátoru má vlastní nastavitelné pásmo necitlivosti navýšení stupně (s
výchozí hodnotou 0,2) a snížení stupně (s výchozí hodnotou 0,2).
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6.2.1.1.2.

Regulace teplotního spádu

Úlohou regulátoru je udržet teplotní spád mezi kondenzační teplotou (saturační teplotou při
výtlačném tlaku) a vypařovací teplotou (saturační teplotou při sacím tlaku) rovný nastavitelné
požadované hodnotě (výchozí hodnota 400C).
Zvýšení stupně (aktivace následujícího stupně) se provede, pokud tlaková diference překročí
cílovou tlakovou diferenci o hodnotu rovnou nastavitelnému pásmu necitlivosti zvýšení stupně a po
dobu závislou na rozdílu mezi dosaženými hodnotami a cílovou hodnotou zvýšenou o pásmo
necitlivosti navýšení stupně (chyba vysokého tlakového spádu).
Konkrétně, navýšení stupně je provedeno, pokud integrál chyby vysoké kondenzační teploty
dosáhne hodnoty 500C x s.
A podobně, snížení stupně (tedy aktivace předchozího stupně) se provede, pokud tlakový
spád klesne pod cílovou nastavenou hodnotu o hodnotu rovnou pásmu necitlivosti snížení stupně v
závislosti na rozdílu mezi cílovou nastavenou hodnotou sníženou o hodnotu pásma necitlivosti
snížení stupně a dosaženou hodnotou (chyba nízkého tlakového spádu).
Konkrétně, snížení stupně je provedeno, pokud integrál chyby nízké kondenzační teploty
dosáhne hodnoty 14 °C x s.
Integrál chyby kompresního poměru bude vynulován, pokud kondenzační teplota leží uvnitř
pásma necitlivosti.
6.20.2.

Fan Modular

Metoda Fan Modular pracuje stejným způsobem jako metoda Fantroll (pořadí stupňů), ale
místo digitálních výstupů využívá analogový výstup.
Konkrétně, analogový výstup předpokládá hodnota napětí rovnou číslu stupně (ve stupni 2
je výstup 2V, ve stupni 3 pak 3V atd.).
6.20.3.

Ovladač variabilní rychlosti

Využívá se nepřetržité řízení; rychlost ventilátorů je upravována tak, aby saturační tlak
kondenzace zůstal na nastavené hodnotě; řízení PID je použito k zajištění stabilního provozu.
Funkce FSM (Fan Silent Mode = Tichý režim ventilátoru) je použita u jednotek s ovladačem
variabilní rychlosti (VSD) pro udržení rychlosti ventilátoru pod nastavenou hodnotou během
určitých období.
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6.2.1.2.
VSD v režimu chlazení, chlazení/glykol nebo led
Pokud systém pracuje v režimu chlazení, při řízení kondenzačního tlaku nebo kompresního
poměru, proporcionální zisk PID je kladný (čím vyšší vstup, tím vyšší výstup).
Action

Max

0
Set Point

-Max

Controlled
Variable

Dead Band

Regulation Band

Obrázek 15 - Proporcionální akce VSD PID v režimu chlazení/led
Action
Controlled variable
Set Point
Dead Band
Regulation Band
Max
-Max

Činnost
Řízená proměnná
Nastavená hodnota
Pásmo necitlivosti
Regulační pásmo
Max
-Max
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6.2.1.3.

VSD v režimu ohřevu

6.2.1.3.1.

Řízení odpařovací teploty

Když systém pracuje v režimu ohřevu a řídí odpařovací teplotu, proporční nárůst je záporný
(čím vyšší vstup, tím nižší výstup).
Action

Max

0
Set Point

-Max

Controlled
Variable

Dead Band

Regulation Band

Obrázek 16 - Proporcionální akce VSD PID v režimu ohřevu
Činnost
Řízená proměnná
Nastavená hodnota
Pásmo necitlivosti
Regulační pásmo
Max
-Max

Action
Controlled variable
Set Point
Dead Band
Regulation Band
Max
-Max

6.2.1.3.2.

Regulace kompresního poměru nebo teplotních rozdílů

Pokud systém pracuje v režimu ohřevu a řídí tlakový poměr, proporcionální zisk je kladný
(čím vyšší vstup, tím vyšší výstup).
6.20.4.

Speedtroll

Využívá se smíšené krokové a VSD řízení; první stupeň ventilátorů je řízen pomocí VSD (s
příslušným řízením PID), další stupně jsou aktivovány stejně jako u krokového řízení, jen když je
dosažena kumulovaná chyba zvýšení a snížení stupně a výstup VSD je na maximu nebo minimu.
6.20.5.

Dvojité VSD

Jsou spravovány dvě VSD pro udržení řízeného parametru na nastavené hodnotě; druhá
VSD je aktivována, když první dosáhne maximální rychlosti a řízení PID vyžaduje vyšší průtok
vzduchu.
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6.20.6.

Regulace ventilátorů po spuštění v režimu topení

Pokud venkovní teplota leží pod fixní hodnotou 10,00C, ventilátory se při startu kompresorů
v režimu topení spustí před tím, než kompresory zahájí svou normální spouštěcí sekvenci. Pokud
se používá regulace kondenzace systémem speedtroll nebo fantroll, každý stupeň bude aktivován po
uplynutí fixního zpoždění 6 s. Je-li venkovní teplota vyšší než fixní práh 15,0 0C, bude obnovena
automatická regulace.
6.21.

Další funkce

Implementovány byly následující funkce.
6.21.1.

Spuštění horké chladicí vody

Tato funkce povoluje spouštění jednotky také v případě vysoké teploty vody na výstupu
výparníku.
Tato funkce nepovolí zatížení kompresorů nad rámec nastavitelné hodnoty, dokud teplota
výstupní vody výparníku neklesne pod nastavitelný práh; spuštění dalšího kompresoru je dovoleno,
pokud jsou ostatní omezené.
6.21.2.

Režim tichého chodu ventilátoru

Tato funkce umožní snížit hluk jednotky omezením rychlosti ventilátorů (pouze v případě
ovládání ventilátoru VSD) na základě časového plánu. Pro operace FSM lze nastavit maximální
výstupní napětí pro VSD (výchozí hodnota je 6,0V).
6.21.3.

Jednotky s dvěma výparníky

Tato funkce umožní omezit problémy spojené se zamrznutím jednotek se dvěma výparníky
(jednotky s 3 a 4 kompresory).
V tomto případě jsou kompresory spouštěny střídavě na obou výparnících.
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7. STAV JEDNOTKY A KOMPRESORŮ
Z informací v následujících tabulkách lze zjistit stavy všech nakonfigurovaných jednotek a
kompresorů s vysvětlujícími podrobnostmi.

Stavový Název stavu v rozhraní
kód
0 1 Off Alarm - vypnuto po
alarmu
2 Off Rem Comm - vypnuto
dálkovou komunikací
3 Off Time Schedule - vypnuto
dle plánu
4 Off Remote Sw - vypnuto
vzdáleným spínačem
5 Pwr Loss Enter Start
6 Off Amb. Lockout
7 Waiting flow
8 Waiting load
9 No Comp Available
10 FSM Operation
11 Off Local Sw
12 Off Cool/Heat Switch
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Vysvětlení
Nedosažitelný.
Jednotka je vypnutá v důsledku alarmu.
Jednotka je vypnutá vzdáleným supervisorem.
Jednotka je vypnutá v důvodů časového plánu.
Jednotka je vypnutá vzdáleným spínačem.

Výpadek napájení. Spusťte jednotku stisknutím
klávesy Enter.
Jednotka je vypnutá z důvodů snížení venkovní
teploty pod práh blokování.
Jednotka ověřuje před zahájením regulace teploty
ověřuje stav plovákového spínače.
Čekání na tepelnou zátěž ve vodním okruhu
Není k dispozici žádný kompresor (oba jsou vypnuté
nebo ve stavu, který brání jejich spuštění)
Jednotka pracuje v režimu tichého chodu ventilátoru
Jednotka je vypnutá vzdáleným spínačem.
Jednotka je neaktivní po vypnutí spínačem
chlazení/ohřevu.
Tab. 15 – Stav jednotky

Stavový
kód
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Název stavu v rozhraní

Vysvětlení

Off Alarm
Off Ready
Off Ready
Off Ready
Off Ready
Off Ready
Off Switch
Auto %
Manual %
Oil Heating
Připraveno
Recycle time

Nedosažitelný.
Kompresor je vypnutý v důsledku alarmu.
Kompresor je připravený, avšak jednotka je vypnutá.

13 Manual Off
14 Prepurge
15 Pumping Down
16 Downloading
17 Starting
18 Low Disch SH
19 Defrost
20 Auto %
21 Max VFD Load
22 Off Rem SV

Kompresor byl vypnutý spínačem.
Automatická správa zátěže kompresoru.
Automatická správa zátěže kompresoru.
Kompresor je vypnutý v důsledku ohřevu oleje.
Kompresor je připraven ke spuštění.
Kompresor čeká na uplynutí prodlevy
bezpečnostních časovačů před opětovným spuštěním.
Kompresor byl odpojen od svorkovnice.
Kompresor bude možné automaticky řídit až poté, co
dokončí předběžné vypouštění výparníku.
Kompresor provádí předběžné vypouštění výparníku
před odstavením.
Kompresor dosahuje svého minimálního poměrného
zatížení.
Kompresor startuje
Přehřátí na straně výtlaku je vyšší, než nastavitelný
práh.
Kompresor provádí odtávání.
Automatická správa zátěže kompresoru (střídač).
Dosaženo maximálního odebíraného proudu,
kompresor nelze zatížit.
Kompresor je vypnutý vzdáleným supervisorem.
Tab. 16 – Stav kompresorů
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8. SPOUŠTĚCÍ SEKVENCE
8.1.

Tabulky spuštění a vypnutí jednotky

Spuštění a vypnutí jednotky probíhá podle sekvence uvedené na obrázcích 16 a 17.
Unit Start

Evap pump start

Evap flow switch
consensus within timer
expiration

No
Unit Trip

Yes

Temperature control
start

Temperature control
stabilitation

Compressors start
enabled

No

Control requires unit
loading

Control requires unit
standby

Control requires unit
unloading

New Compressor start
required

Compressors standby

Compressor stop
required

(see loading table)

Yes

Compressors loading

Yes

New Compressors
selection

Compressor complete
unloading

Compressor line
contactor closing

Pumpdown procedure

Transition confirmation
within 10 sec

Compressor line
contactor opening

No
Compressor Trip

Yes

Compressor complete
unloading

Prepurge procedure

No
Pressure ratio exceeds
minimum load limit
Yes
No
Alarm delay timer
expired

Compressor enabled to
load

Yes
Compressor Trip

Obrázek 17 - Spouštěcí sekvence jednotky
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No

(see unloading table)

Compressors unloading

Unit Start
Evap pump start
Evap flow switch consensus within
timer expiration
No
Unit Trip
Yes
Temperature control start
Temperature control stabilisation
Compressors start enabled
Control requires unit loading
New Compressor start required (see
loading table)
No
Compressors loading
Yes
New Compressors selection
Compressor line contactor closing
Transition confirmation within 10 sec
No
Compressor Trip
Yes
Compressor complete unloading
Pre-purge procedure
Pressure ratio exceeds minimum load
limit
No
Alarm delay timer expired
Yes
Compressor Trip
Yes
Compressor enabled to load

Spuštění jednotky
Spuštění čerpadla výparníku
Průtokový spínač výparníku je OK v rámci limitu časovače
Ne
Náhlé vypnutí jednotky
Ano
Spuštění řízení teploty
Stabilizace řízení teploty
Aktivováno spuštění kompresorů
Řízení vyžaduje zatížení jednotky
Požadováno spuštění nového kompresoru (viz tabulka zatížení)
Ne
Zatížení kompresoru
Ano
Výběr nových kompresorů
Uzavření stykače vedení kompresoru
Potvrzení přenosu během 10 s
Ne
Náhlé vypnutí kompresoru
Ano
Úplné uvolnění kompresoru
Proces předběžného čištění
Tlakový poměr překračuje minimální mez zatížení
Ne
Uplynul časový limit prodlevy alarmu
Ano
Náhlé vypnutí kompresoru
Ano
Kompresor aktivován pro zatížení

Control requires unit standby
Compressors standby

Řízení vyžaduje pohotovostní režim (standby) jednotky
Pohotovostní stav kompresorů

Control requires unit unloading
Compressor stop required (see
unloading table)
No
Compressors unloading
Yes
Compressor complete unloading
Pump-down procedure
Compressor line contactor opening

Řízení vyžaduje uvolnění jednotky
Požadováno vypnutí kompresoru (viz tabulka uvolnění)
Ne
Uvolnění kompresorů
Ano
Úplné uvolnění kompresoru
Proces snižování tlaku
Otevření stykače vedení kompresoru

D – KOMCP00106-12CS - 59/92

Unit Stop

Compressors shutdown
procedure

Evap flow switch open
within timer expiration

Yes
Unit Trip

No

Unit Off

Obrázek 18 - Vypínací sekvence jednotky
Unit Stop
Compressors shutdown procedure
Evap flow switch open within timer expiration
Yes
Unit Trip
No
Unit Off
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Zastavení jednotky
Vypínací postup kompresorů
Průtokový spínač výparníku otevřený v rámci
časového limitu
Ano
Náhlé vypnutí jednotky
Ne
Jednotka vypnutá

8.2.

Tabulky spuštění a vypnutí rekuperace tepla

Spuštění a vypnutí jednotky probíhá podle sekvence uvedené na obrázcích 18 a 19.
Heat recovery activation

Heat recovery pump
start

Recovery flow switch
consensus within timer
expiration

No
HR Trip

Yes

HR temperature control
start

HR temperature control
stabilitation

HR circuits activation
enabled

No
HR leaving temperature
above limit

HR 3Way valve
modulating

Yes
HR 3Way valve
complete opening

No

Control requires loading

Control requires standby

Control requires
unloading

Loading interstage timer
expired

System standby

Unoading interstage
timer expired

(PID calculation)

No

(PID calculation)

Yes

New circuit activation

Yes

Last circuit deactivation

Obrázek 19 - Spouštěcí sekvence rekuperace tepla
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Heat recovery activation
Heat recovery pump start
Recovery flow switch consensus within timer expiration
No
HR Trip
Yes
HR temperature control start
HR temperature control stabilisation
HR circuits activation enabled
HR leaving temperature above limit
No
HR 3-way valve modulating
Yes
HR 3-way valve complete opening

Aktivace rekuperace tepla
Spuštění čerpadla rekuperace tepla
Průtokový spínač rekuperace OK v rámci časového limitu
Ne
Náhlé vypnutí RT
Ano
Spuštění řízení teploty RT
Stabilizace řízení teploty RT
Povolena aktivace okruhů RT
Odchozí teplota RT nad limitem
Ne
Modulace 3-cestného ventilu RT
Ano
Úplné otevření 3-cestného ventilu RT

Control requires loading
No
Loading inter-stage timer expired (PID calculation)
Yes
New circuit activation

Řízení vyžaduje zatížení
Ne
Uplynul časový limit mezistadia zatížení (výpočet PID)
Ano
Aktivace nového okruhu

Control requires standby
System standby

Řízení vyžaduje pohotovostní režim
Pohotovostní režim systému

Control requires unloading
No
Unloading inter-stage timer expired (PID calculation)
Yes
Last circuit deactivation

Řízení vyžaduje uvolnění
Ne
Uplynul časový limit mezistadia uvolnění (výpočet PID)
Ano
Deaktivace posledního okruhu
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Heat Recovery Stop

Circuits deactivation
procedure

3Way valve opening

Evap flow switch open
within timer expiration

Yes
HR Trip

No

Haet Recovery Off

Obrázek 20 - Vypínací sekvence rekuperace tepla

Heat Recovery Stop
Circuits deactivation procedure
3-way valve opening
Evap flow switch open within timer expiration
Yes
HR Trip
No
Heat Recovery Off

Vypnutí rekuperace tepla
Proces deaktivace okruhů
Otevření 3-cestného ventilu
Průtokový spínač výparníku otevřený v rámci časového
limitu
Ano
Náhlé vypnutí RT
Ne
Rekuperace tepla vypnutá
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9. UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ
V softwaru jsou implementovány dva typy uživatelského rozhraní: zabudovaný displej a
PGD; displej PGD se používá jako volitelný vzdálený displej.
Obě rozhraní mají LCD displej 4x20 a 6-tlačítkovou klávesnici.

Obrázek 21 - Vestavěný displej

Obrázek 22 - Displej PGD
(MENU), lze otevřít 4 různé
Konkrétně, z hlavní nabídky, otevřené pomocí tlačítka
oddíly nabídek. Jednotlivé oddíly lze otevřít pomocí příslušných tlačítek:

(tlačítko ENTER) se používá pro přístup do Stavové smyčky jednotky z každého
okna nabídky.
(tlačítko DOLEVA) se používá pro přístup do oddílu uvedeného na prvním
řádku seznamu
(tlačítko DOPRAVA) se používá pro přístup do oddílu uvedeného ve druhém
řádku seznamu
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(tlačítko NAHORU) se používá pro přístup do oddílu uvedeného ve třetím řádku
seznamu
(tlačítko DOLŮ) se používá pro přístup do oddílu uvedeného ve čtvrtém řádku
seznamu

.
.
.
.

< ALARM
< VIEW
<
SET
<

Obrázek 23 - Navigace pomocí vestavěného a PGD displeje
V případě odlišných označení kláves (možné, pokud je místo klávesnice upravené pro Daikin
použita standardní řídící jednotka Carel) řiďte se polohou klávesy, podle které získáte přístup ke
stejné funkci.
Zobrazuje se zadání odlišných nabídek nebo smyček libovolné jiné sekce nebo smyček.
Z každé smyčky lze stiskem klávesy MENU otevřít nadřazenou nabídku a opakovaným
stiskem dosáhnout až k hlavní nabídce.
V každé smyčce byla zavedena horizontální navigace. Pomocí kláves DOLEVA a
DOPRAVA se můžete pohybovat mezi okny podobného typu (např. ze smyčky Zobrazit jednotku
(View Unit) se lze přesunout do smyčky Zobrazit kompresor #1 (View Compressor #1); ze smyčky
Konfigurace jednotky (Unit Configuration) lze přejít do smyčky Nastavená hodnota jednotky (Unit
Setpoint) atd., viz Strom oken.
V okně s různými vstupními a výstupními poli lze stisknutím tlačítka ENTER přistoupit k
první hodnotě, poté tlačítky NAHORU a DOLŮ hodnotu zvýšit a snížit, tlačítkem DOLEVA lze
znovu načíst výchozí hodnotu a tlačítkem DOPRAVA lze přeskočit bez změny hodnoty.
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Možnost změny hodnot je podřízena heslům různých úrovní v závislosti na citlivosti
hodnoty.
Pokud je heslo aktivní, je možné vynulovat všechna hesla stisknutím kombinace tlačítek
NAHORU+DOLŮ (pro otevření chráněných hodnot nepřístupných bez opětovného zadání hesla).
V jakékoliv z hlavních smyček lze změnit heslo pro příslušnou úroveň (Konfigurace
jednotky pro heslo technika, Uživatelská nastavená hodnota pro heslo obsluhy a Hlavní nastavená
hodnota pro heslo správce).
9.1.

Strom oken

Na obrázku 22 je znázorněna struktura stromu oken počínaje od hlavní nabídky.
Fialová barva znázorňuje vodorovně napojenou smyčku.

Fig 24 – Strom oken
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Main menu

Hlavní nabídka

Alarms
Active
Log

Alarmy
Aktivní
Protokol

View
Compressors
Compr. #1
Compr. #2
Unit
Status
Water
Evap
I/O
Board
Expansion

Zobrazit
Kompresory
Kompr. #1
Kompr. #2
Jednotka
Stav
Voda
Výparník
I/O
Deska
Expanze

Settings
Compressor
Unit
Compressor
Set-points
Condensation
Configuration
Valve Drv
Alarm Lims

Nastavení
Kompresor
Jednotka
Kompresor
Nastavená hodnota
Kondenzace
Konfigurace
Ovladač ventilu
Limity alarmu

User
Set-points
Time Sched.
FSM Time Sched.

Uživatel
Nastavená hodnota
Rozvrh
Rozvrh času FSM

Alarm Lims

Limity alarmu

Maint
View
Settings
Debug

Údržba
Zobrazit
Nastavení
Opravy
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9.1.1.

Podrobnosti o struktuře uživatelského rozhraní

Uživatelské rozhraní (HMI) jednotky ASDU bylo vyvinuto s cílem optimalizovat využití.
Z těchto důvodů lze ke smyčkám oken stejné skupiny parametrů přistupovat pomocí tlačítek se
šipkou doleva a doprava a vytvářet také vodorovné smyčky.
K parametrům v rámci stejné vodorovné smyčky lze přistupovat pomocí jedinečného hesla.
Struktura rozhraní předpokládá uspořádání znázorněné na následujícím obrázku 24.

Obrázek 25 – Struktura rozhraní HMI
Ke všem smyčkám lze přistupovat přímo z hlavní nabídky. Jakmile se jiné smyčky stejné barvy z
předchozího schématu objeví ve vybrané smyčce, lze k nim přistupovat pomocí kláves se šipkou
doleva a doprava. Znamená to, že například ze smyčky Unit Configuration (konfigurace jednotky)
lze přejít ke smyčce Unit Setpoint (nastavená hodnota jednotky) stisknutím tlačítka se šipkou
doprava. Ke smyčkám bez vazby na jiné smyčky lze přistupovat pouze z nabídky.
9.2.

Jazyky

Uživatelské rozhraní podporuje několik jazyků; uživatel může zvolit, který má být používán.
Do základní konfigurace musejí být začleněny následující jazyky2:
-

Angličtina
Italština
Francouzština
Němčina
Španělština
Čínština je podporována na přídavném displeji (polo-grafický displej)
2

Angličtina a Italština jsou k dispozici u verze ASDU01C.
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9.3.

Jednotky

Rozhraní může pracovat s jednotkami SI a britskými imperiálními jednotkami.
Systém SI používá následující jednotky:

Tlak
Teplota
Čas

:
:
:

bar
°C
s

Britský systém používá následující jednotky:

Tlak
Teplota
Čas

:
:
:

psi
°F
s

Pokud jde o tlak, v rozhraní se zobrazí, zda jsou na něm uvedená data naměřená nebo
absolutní pomocí přípony "g" nebo "a".

9.4.

Výchozí hesla

K dispozici je několik úrovní hesel pro každý pododdíl. Pododdíly jsou uvedeny v tabulce
níže.
Oddíl
Technik
Správce
Obsluha

Heslo
Viz údaj od výrobce
Viz údaj od výrobce
00100
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PŘÍLOHA A: VÝCHOZÍ NASTAVENÍ
Nabídka

Oddíl

Pododdíl

Maska
Expansi
on
valve
Unit
config
Conden
sation
fans
number
Low
Press
Transd
limits

Conden
sation

Oil
heating

RS485
Net

Parametr
Expansion valve

Gas Type
N. of comps
N. of pump

Hodnota
Electronic nebo
Thermostati
c
R134a
2
2

Circuit #1

2 nebo 3 or 4

Circuit #2

2 nebo 3 or 4

Min

-0.5 barg

Max

7.0 barg

Control var.

Press
Fantroll
VSD

Type

Update values
Enable

SPEDTROLL
DOUBLE VSD
Fan Modular
Y
Y

time check

30

Refresh

N

Poznámky
Je-li nabídka elektronického
ovladače zapnutá.

Pouze při nainstalování karty
pCOe#3
Reálný počet
ventilátorů

Pouze při zapnutí
termostatického expanzního
ventilu
PR se nepoužívá
Jednotky LN a XN
Jednotky XXN nebo volitelná
příslušenství
Pokud je určeno
Pokud je určeno
Nepoužívá se
Pokud jsou hodnoty změněny

Y pouze pokud se změní
rozšiřující desky

CONFIGURATION

UNIT

SETTINGS

Rozšiřující deska 2 zap.
Hr circuit
Exp
recovery
Board 2
Heat
Recover
y

C #1 N/Y
C # 2 N/Y

Typ rekuperace; celk./část

Econom Enabled
izer
Econ thr
Econ diff
Econ
Settings Econ On
Econ Off
Supervi Remote on/off
sory
Autores Autorestart after power
tart
fail

Y ( optional )

Pouze u jednotek se spořičem a
přidanou expanzní deskou 1

Switch
off
Commu
nication
Reset
values

65°C
5 °C
90%
75%
N
Y

Switch off on ext alarm

N

Communication

Supervisor

Reset all values to
default

N

SETPOINTS

UNIT

SETTINGS

Password Technician
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Temperatur Derivative time
e regulation
N. of prepurge
cycles
Prepurge
Prep on time
Evap T Thr
Prepurge
Prepurge time-out
Downloading time

Pumpdow
config

Enable
Max Time

Pouze u jednotek se spořičem

Změnit na Y při výměně
softwarové desky
Změnit heslo

60 s
1
2s
- 10 °C
120 s
10 s

Y
30 s

Při použití termost. ventilu

Min

1 bar

Press
Main pump
Liquid
injection
Low
ambient
startup
Heat Rec.
Param

HR
Interstage

Off delay
LI Disc setp
LI Disc diff
LI Suct setp
LI Suct diff
Cond. Sat. T
L.Amb.Timer

180 s
85 °C
10 °C
035.0°C
005.0°C
-5.0 °C
180 s

Dead Band
Stage Time
Cond T. thr

02.0°C
045 s
030.0°C

Pause Time

02 min

Min Temp.
Max Temp.

040.0°C
030.0°C

Setpoint

40.0 °C

StageUP Err
StageDW Err
Stage Up
Stage down

10 °Cs
10 °Cs
Viz tabulky fantroll

Stage Up
Stage down

Viz tabulky fantroll

Stage Up
Stage down

Viz tabulky fantroll

Stage Up
Stage down

Viz tabulky fantroll

Pouze v režimu topení
Pouze v režimu topení

Pouze v režimu
ohřevu

CONDENSATION
VALVE DRIVER
(Only Units
with EEXV)

UNIT
UNIT

SETTINGS

SETTINGS

HR Bypass
Valve
S
etpoint
FanTroll
setpoint
FanTroll
dead band
n. 1
FanTroll
dead band
n. 2
FanTroll
dead band
n. 3
FanTroll
dead band
n. 4
Inverter
config
(only for
VSD,
SpeedTroll
or Double
VSD
config)
Cond
regulation
(only for
VSD,
SpeedTroll
or Double
VSD
config)

Max speed
Min speed
Speed up time

Reg. Band

Preopening
EXV
Settings #1
EXV
Settings #2
EXV
Settings #1
EXV
Settings #2

Jednotky LN a XN
Jednotky XXN

20 °C
60 °C

Speedtroll
VSD

1 °C
Neutral Band

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

10.0 V
6.0 V
0.0V
00 s

150 s

001 s
Derivative time

Valve Preopening
Warning

35%
NO WARNING

Warning

NO WARNING

Act. Pos.
Man. Posiz
En. EXV Man
Act. Pos.
Man. Posiz
En. EXV Man

0000
0500
N
0000
0500
N

Skutečná poz. ventilu

Skutečná poz. ventilu
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Valve type
Settings
Settings
Settings

Settings

Settings
Settings
Settings

Settings

Settings
Pressure
probe #1
settings
Pressure
probe #2
settings
EXV
settings #1
EXV
settings #2

Timing

Timing

High
pressure
Dish SH
prot
Comp
Loading/un
loading
Loading
-

COMPRESSOR

SETTINGS

Timing
Press prot

S
etpoints

SER

ETTINGS

S

U

Unloading
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First pulse
timing
Setpoints
Double
setpoint
Double
setpoint

Valve Type
Opening Extrasteps
Closing Extrasteps
Time extrasteps
Super Heat setpoint
Dead Band
Proportional factor
Integral factor
Differential factor
Low SH protection
setpoint
Low SH protection
integral time
LOP setpoint
LOP Integral time
MOP setpoint
MOP Integral time
MOP startup delay
High Cond temp
protection setpoint
High Cond temp
protection Integral
time
Suction temperature
High limit
Min
Max
Min
Max

Sporland 50-SEH 250
Y
Y
0 sec
6 °C
0 °C
80
30
0.5
-2.0 °C
0 sec
-30 °C
0 sec
12 °C
4 sec
180 sec
90 °C
4 sec

60 °C
-0.5 bar
7.0 bar
-0.5 bar
7.0 bar

Battery present
pLan present
Battery present
pLan present

Y
Y
Y
Y

Min T same comp
starts
Min time diff comp
starts
Min time comp on
Min time comp off
Interstage time
Evap T hold
Evap T down
Down delay

600 s

30 s
180 s
120 s
-4.0 °C
-8.0 °C
020s

Hold T.
Down T.
Disc. SH thr
Disc SH Time
N load Pulse
N unload Pulse

060.0 °C
065.0 °C
1 °C
30 s
6
9

Pulse time
Min pulse period
Max pulse period
Pulse time
Min pulse period
Max pulse period
Loading
Unloading
Cooling setpoint
Enabled

0.2 s
30 s
150 s
0.4 s
1s
150 s
1s
0.8 s
podle potřeby
N

Upravit v případě potřeby

Cooling double
setpoint

podle potřeby

Pouze v případě povolení
dvojité nast. hodnoty

Pouze výstup
Pouze výstup

120 s

Zkouška při uvádění do provozu
Zkouška při uvádění do provozu

Upravit v případě potřeby

LWT reset

Ldg water temp
setpoint reset

Podle potřeby

Návrat , 4-20ma, OAT

Setpoint
Heat
Recovery
Working
mode
Softload
Demand
limit
Sequencing
Supervisor
Units
Language

0045.0°C

Working mode

Cooling

Enable Softload
Enable supervisory
demand limit
Comp sequence
Protocol
Comm Speed
Ident
Interface Units
Supervisory units
Choose language

N
N
AUTO
LOCAL
19200
001
SI
SI
English

Pouze v režimu ohřevu

Italština v samost. souboru

Change passwords
Passwords
SETTINGS

USER

Time Sch

SETTINGS

USER

FSM

Enable

SETTINGS

USER

Clock

Settings
AntiFreeze
Alarm

Enable

ALARMS

SETTINGS

Freeze
Prevent
Oil Low
pressure
alarm delay
Saturated
disch
temperature
alarm
Saturated
suction
temperature
alarm
Oil Press
Diff.
Phase
monitor
type
Evap flow
switch
alarm delay
HR high
water
Temp.
alarm
Hr Flow
switch
Alarm
delays

Enable Time
Sch
Enable Fan
Silent Mode

N
N

Max Inv. Out.
Set Clock
Setpoint
Diff

06.0 v

Setpoint
Diff.
Startup delay

03.5 °C
01.0 °C
300 s

Run delay

90 s

Setpoint
Diff

68.5 °C
12.0 °C

Setpoint
Diff

-10.0 °C
2.0 °C

Alarm Setp

2.5 bar

PVM or GPF
type

Unit

2.0°C
1.4°C

Startup delay

20 s

Run delay

5s

Threshold

050.0°C

Start up delay
Running
Delay

020 s
005 s

Thr

010x1000

Re

N

Pouze v režimu ohřevu

SETTING

MAINT

esh
Evap pump
h. counter

set
Ad

Aktuální provozní hodiny

just
Comp h.
counter #1

Thr

010x1000

Re

N

esh
set
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Adjust
Reset
Adjust
Thresh
Comp h.
Reset
counter #2
Adjust
Reset
Comp starts
counter #2
Adjust
Regul. Band
Neutr. Band
Temp
Regulation Max Pull
Down rate
Comp starts
counter #1

StartUp DT
Shutdown DT
L
WT
High
CLWT start Max Comp
Stage
Min load
Load
Max load
managment En slides
valve
Low
ChLWT
limits
high
Probes enable
Input probe
offset
Dt to reload comp
T reload
Reset
Reset
Alarm
Buffer
Change password
StartUp/Sh
utdown

Aktuální provozní hodiny
N
Aktuální provozní starty
010x1000
N
Aktuální provozní hodiny
N
Aktuální provozní starty
3.0 °C
0.2 °C
0.7 °C/min

2.6 °C
1.5 °C
25 °C

Pro soustrojí s nízkou
setrvačností. U soustrojí s
vysokou setrvačností lze zvýšit.
Vztaženo na nast. hodnotu

70%
40%
100%
N
4.0 °C
-6.7 °C

Režim chlazení
Režim chlazení/glykol nebo led

15 °C
Viz schéma zapojení
V závislosti na skutečných
údajích
0.7 °C
N

Nastavení Fantroll
Okruh se 2
ventilátory
FanTroll dead band n. 1
FanTroll dead band n. 2
FanTroll dead band n. 3
FanTroll dead band n. 4

Stage Up
Stage down
Stage Up
Stage down
Stage Up
Stage down
Stage Up
Stage down

Okruh se 3 ventilátory Okruh se 4 ventilátory
3 °C
10 °C
15 °C
3 °C

Při regulaci systémem speedtroll neuvažujte pásmo necitlivosti 1 FanTroll
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3 °C
10 °C
6 °C
6 °C
10 °C
3 °C

3 °C
10 °C
5 °C
5 °C
8 °C
4 °C
10 °C
2 °C

PŘÍLOHA B: ZAVEDENÍ SOFTWARU DO ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY
Software lze do kontroléru načíst dvěma různými způsoby: přímým stažením z osobního
počítače nebo pomocí programovacího klíče Carel.
B.1.

Přímé stažení z počítače

Ke stažení programu je nutno:
- Instalovat v počítači program Winload dodávaný společností Carel a dostupný na webových
stránkách ksa.carel.com. Lze jej také vyžádat od společnosti Daikin.
- připojit PC pomocí sériového kabelu RS232 k adaptéru Carel RS232/RS485 (kód
98C425C001)
- připojit port adaptéru RS485 ke koncovému portu kontroléru (J10) pomocí 6-žilového
telefonního kabelu (koncový kabel)
- odpojit kontrolér od sítě pLAN a nastavit síťovou adresu na 0.
- Zapněte řídící jednotku a spusťte aplikaci Winload, vyberte správné číslo sériového portu,
který používáte a počkejte (několik desetin sekundy) na stav "ON LINE" (to znamená, že
program je připojen k řídící jednotce).
- 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" a počkejte na dokončení přenosu; program v okně zobrazí
postup přenosové fáze a po dokončení se zobrazí zpráva "NAHRÁVÁNÍ UKONČENO".
- Nakonec vypněte kontrolér, odpojte ho od počítače, znovu připojte síť pLAN a nastavte
správnou síťovou adresu.
Tento proces je nutno použít pro všechny kontroléry na jednotce kromě karet pCOe a ovladačů
EEXV.

Obrázek 26 - Okno aplikace WinLoad
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B.2.

Načtení z programovacího klíče

K načtení programu pomocí programovacího klíče Carel je třeba nejdříve načíst program do
klíče a poté ho stáhnout do jednoho nebo více kontrolerů. Stejný postup se používá pro obě operace,
vyberte pouze správnou pozici spínače s klíčem:
Pozice spínače
1
(zelená
kontrolka)
2
(červená
kontrolka)

Typ přenosu
programování klíče z karty
pCO3
programování klíče z karty
pCO3

Postup je následující:
-

odpojte kontrolér od sítě pLAN a síťovou adresu nastavte na 0.
vyberte správnou pozici přepínače
klíč zapojte do připojení "rozšiřující paměti" (případně sejměte kryt konektoru)
současným stisknutím tlačítek "up" (nahoru) a "down" (dolů) zapněte řídící jednotku
stisknutím tlačítka "enter" potvrďte operaci
počkejte, dokud nebude dokončeno spuštění řídící jednotky
vypněte řídící jednotku
vyjměte klíč.

Jestliže není k dispozici žádný kontrolér s instalovaným programem, klíč lze naprogramovat
stejným postupem, jaký se používá při přímém načítání z počítače PC. V takovém případě, je-li klíč
vložen v řídící jednotce a přepínač nastaven v poloze 2 (červená kontrolka), se program zapíše na
klíč, nikoli do řídící jednotky.
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PŘÍLOHA C: NASTAVENÍ PLÁNU
Tato činnost musí být provedena, pokud je k síti pLAN přidán terminál nebo pokud dojde ke
změně nastavení.
1.
"Enter".

Stiskněte a nejméně na 10 sekund podržte kombinaci kláves "Nahoru", "Dolů" a

2. Zobrazí se obrazovka s adresou terminálu a s adresou příslušné desky

Terminal Adr: 7
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)
V souladu s adresou “I/O Board Adr” vyberte č.1 (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 klávesu "Enter"; zobrazí se následující obrazovka:
P:01 Adr Priv/Shared
Trm1 7
Sh
Trm2 None -Trm3 None -- Ok? No

4.

5.

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 všechny desky kompresorů ("I/O deska 1 až 4)
Po dokončení vypněte a restartujte systém.

Poznámka: Po restartování se může stát, že terminál zůstane přiřazen jednotce.
Důvodem je, že paměť ovladačů zůstává napájena záložní baterií a uchová tak data předchozí
konfigurace. V takovém případě stačí u vypnutého systému odpojit baterie všech ovladačů a
znovu je připojit.
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PŘÍLOHA D: KOMUNIKACE
Řízení podporuje komunikaci na sériovém portu s následujícími protokoly:
•
•
•
•
•

Firemní protokol Carel (lokální i vzdálený) a jeho prostřednictvím modem MODEM/GSM
MODbus Standard RTU
LONTalk FTT10A (profil chladicí jednotky)
BACnet MS/TP & IP (jednoduchý seznam hlavních bodů)
Komunikace Daikin CSC_II prostřednictvím firemního protokolu pro optimalizaci jednotky
a místa instalace, monitorování a sekvencování

Upřednostňovaný protokoly lze vybrat v nabídce pod položkou User Password (uživatelské
heslo) (Protocol Selectability™ ).
Podnabídka Protocol je přístupná pomocí kláves se šipkou v nabídce
Settings/USER/Setpoints.
Pro zajištění správné komunikace je nutné, aby sériová karta zasunutá v sériové zásuvce
řídící jednotky vyhovovala vybranému protokolu.

Správné zasunutí karty podle výše uvedených obrázků provedete otevřením krytu zásuvky
pro sériovou kartu na spodní straně ovladače, bezpečným zasunutím karty a opětovným zavřením
krytu.
D. 1 Seznam dohledů: mapy
Dohledový systém
Profilové jednotky chladicí jednotky (4. července 2007)
Pro vzduchem chlazené spirálové jednotky Daikin používající technologii n Carel pCO3

V následující tabulce je uveden úplný seznam proměnných spravovaných dohledovým systémem

LEGENDA
Průtok
I: Supervisor
I: Supervisor
I/O: Supervisor

pCO
pCO
pCO

Zelená pole: proměnné PROFILU CHLADICÍ JEDNOTKY
Šedá, žlutá a modrá pole jsou místní proměnné podléhající
úpravám podle verze

Typ
D: Digitální
I: Integer
A: Analogový
ČERVENÉ řádky: Není k dispozici u všech verzí
Variabilní formát b0b1…b15 označuje slovo z čislic, které
je nutné interpretovat po bitech

Proměnné s jedinou pozicí pro více obvodů (symbol #1234) jsou indexovány prostřednictvím indexu I32 proměnné
COMPSELECT
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D. 1. 1 Seznam dohledů: digitální proměnné
PROGRAMOVÉ
PROMĚNNÉ

POPIS

SUPERV_ONOFF

Zapnutí chladicí jednotky - síť

TYP

D

Zapínání / vypínání chladicí
nvoOnOff
jednotky

D

MAN_GLB_AL

D

Alarm digitálního výstupu

UNIT_AV
Místní/vzdálená
jednotka

Chod chladicí jednotky povolen
chladicí Místní/vzdálená
jednotka

LIMITATED

EVAPORATOR_FLOW

PwrUpState

CLS_AL

MAIN_PUMP

chladicí

Výkon chladicí jednotky omezen

Průtok vody ve výparníku

D

D

D

Stavový požadavek

D

Odstranit alarm (BAS)

Čerpadlo
výparníku
(požadavek BAS)

D

D

#1

D

FAN1_STAT #1,2,3,4

Stupeň ventilátoru 1 - obvod #1,
2, 3, 4

D

FAN1_STAT #1,2,3,4

Stupeň ventilátoru 2 - obvod #1,
2, 3, 4

D

FAN1_STAT #1,2,3,4

Stupeň ventilátoru 3 - obvod #1,
2, 3, 4

D

FAN1_STAT #1,2,3,4

Stupeň ventilátoru 4 - obvod #1,
2, 3, 4

D

FAN1_STAT #1,2,3,4

Stupeň ventilátoru 5 - obvod #1,
2, 3, 4

D

Unit_USA_SV

Metrika dohledu

D

COMP_ENABLE #1,2,3,4

Ruční vypnutí počítače #1, 2, 3,
4

D

COMP_PD #1,2,3,4

Odčerpávání #1,2,3,4

D

LIQUID_INJ #1,2,3,4

Vstřik. kapal. chladiva/potrubí
#1, 2, 3, 4

D

COMP_LOAD #1,2,3,4

Stupeň nahoru #1, 2, 3, 4

D

COMP_UNLOAD #1,2,3,4

Stupeň dolů #1, 2, 3, 4

D

INDEX

1

2

3

4

5

6

7

9

24

29

33

34

35

36

37

54

58

62

114

150

154

I/O

BAC

I/O

x

LON

5
O

x
27

O

x
5

O

x
5

O

x
27

I/O

x
27

I/O

x
5

I/O
3

I/O

x
5

O

x
5

O

O

O

O

O

I/O

O

O

O

O

O

CÍVKA MODBUS POZNÁMKY

2

1=Zapnout chladicí jednotku
0=Vypnout chladicí jednotku

3

0=Chladicí jednotka vypnutá
1=Chladicí jednotka zapnutá

4

0=Bez alarmu
1=Alarm

5

0=Nepovoleno
1=Povoleno

6

Místní=1
Vzdálená=0

7

Omezeno=1
Neomezeno=0

8

0=Žádný průtok
1=Průtok

10

25

30

0= Požadavek na autom.
řízení chladicí jednotky
(chod)
1= Požadavek na vypnutí
chladicí jednotky
0=Výchozí
1=Odstranit alarm
0=Požadavek na vypnutí
čerpadla
1=Požadavek na zapnutí
čerpadla

34

35

36

0=Stupeň ventilátoru vypnut
1=Stupeň ventilátoru zapnut

37

38

55

59

0 = SI
1 = IP
0=Manuální vypnutí
kompresoru
1=Autom. režim kompresoru
povolen

63

0=Bez odčerpávání
1=Odčerpávání aktivní

115

0=Bez napětí
1=Pod napětím

151

0=Kompresor nezatížen
1=Kompresor zatížen

155

0=Compressor není odlehčen
1=Kompresor odlehčen
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D. 1.2. Seznam dohledů : analogové proměnné
PROGRAMOVÉ
PROMĚNNÉ
S_Temp_Setpoint
Cold_Setpoint
W_CapL
Vstupní teplota
W_TEMP_SETPOINT
OUTLET_TEMP
UNIT_LOAD_DISP
SUCT_TEMP
EVAP_TEMP
LOW_PRESS_TR
AIN_4
COND_TEMP
AIN_7
nvoEntHRWTemp
nvoLvgHRWTemp
COMP_STAT_DISP
AIN_8
AMB_TEMP
ACT_DEMAND
AOUT_1_DISPLAY
AOUT_2_DISPLAY
VALVE_POS
nviCoolSetpt
Sum_Double_Setp

Event Code_1

POPIS

TYP

INDEX

I/O

BAC

LON

REGISTR
MODBUS

Studená nast. hodnota - síť
Aktivní cílová teplota výst. vody
Vstupní výkonový limit sítě (#1,2, 3, 4)
Teplota vody na vstupu výparníku
Nastav. hodn. tepla - síť
Výparník LWT - jednotka
Aktuální provozní výkon
Sací teplota #1,2,3,4
Vypařovací sat. ref. teplota #1,2,3,4
Vypařovací teplota #1,2,3,4
Výtlačná teplota #1,2,3,4
Kondenzační sat. ref. teplota #1,2,3,4
Kondenzační tlak #1,2,3,4
Teplota vstupní vody rekuperace tepla
Teplota výstupní vody rekuperace
tepla
Zátěž kompresoru #1,2,3,4
Vstupní tlak oleje #1,2,3,4
Venkovní teplota vzduchu - snímač
Limit aktivního výkonu
Výstupní napětí ventilátoru VFD
(#1,2,3,4, je-li k dispozici)
Výstupní napětí kompresoru VFD
(#1,2,3,4, je-li k dispozici)
Pozice EXV #1,2,3,4
Nastavená hodnota Chlad
Dvojitá letní nastavená hodnota

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

1
2
3
4
5
6
10
15
16
17
19
20
21
22

I/O
O
I/O
O
I/O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

105
105
81
105
105
105
81
105
105
30
105
105
30
105

40002
40003
40004
40005
40006
40007
40011
40016
40017
40018
40020
40021
40022
40023

23

O

x

105

40024

A
A
A
A
A

25
32
39
42

O
O
O
O

x
x
x
x

81
30
105
33

40026
40033
40040
40043

44

O

81

40045

45

O

81

40046

46
47
50

O
I/O
I/O

8
105
105

40047
40048
40051

Seznam kódů alarmu, řídící deska
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A
A
A
A

A

90

O

x
x

00 = ŽÁDNÝ
01 = Alarm fáze
02 = Alarm zmrazení
03 = Alarm zmrazení EV1
04 = Alarm zmrazení EV2
05 = Alarm čerpadla
06 = Přetížení ventilátoru
07 = Nízký tlak OAT
08 = Chyba startu při nízké
tepl. okolí
09 = Jednotka 1 offline
10 = Jednotka 2 offline
11
=
Alarm
průtoku
výparníkem
12 = Porucha sondy 9
13 = Porucha sondy 10
14 = ""
15 = Časová prodleva předb..
čistění
16= Přetížení kompresoru #1
17 = Nízký komp. poměr #1
18 = Vysokotlaký spínač #1
19 = Vysokotlaký převodník
#1
20 = Nízkotlaký spínač #1
21 = Nízkotlaký přev. #1
22 = Vysoká výtlačn. teplota

40091

Event Code_2

Seznam kódů alarmu, řízená deska

A

91

O

#1
23 = Porucha sondy #1
24 = Přechodový alarm #1
25 = Nízký tlak oleje #1
26 = Alarm vysokého tlaku
oleje DP #1
27 = Chyba expanze
28 = “”
29 = Chyba měniče EXV #1
30 = Chyba měniče EXV #2
31 = Restart po výpadku
napájení
32 = ""
33 = “”
34 = Časová prodleva předb..
čistění #2
35 = Přetížení kompresoru #2
36 = Nízký komp. poměr #2
37 = Vysokotlaký spínač #2
38 = Vysokotlaký převodník
#2
39 = Nízkotlaký spínač #2
40 = Nízkotlaký přev. #2
41 = Vysoká výtlačn. teplota
#2
42 = Údržba kompresoru #2
43 = Porucha sondy #2
44 = Přechodový alarm #2
45 = Nízký tlak oleje #2
46 = Vysoký tlak DP oleje
#2
47 = Nízká hladina oleje #2
48 = Prodleva časovače PD
#2 uplynula
49 = Údržba kompresoru #1
50 = Ovladač #1 offline
51 = Ovladač #2 offline
52 = Nízká hladina oleje #1
53 = Prodleva časovače PD
#1 uplynula
54 = Plovákový spínač HR

40092
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D. 1.3 Seznam dohledů: Proměnné typu Integer
PROGRAMOVÉ
PROMĚNNÉ

Active_Alarms_1

POPIS

Aktivní alarmy (1 – 16)

TYP

I

INDEX I/O BAC LON

1

O

x

8

REGISTR
MODBUS

40130

Poznámky
b0
b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7
b8
b9
b10
b11
b12
b13
b14
b15
b0
b1
b2

Active_Alarms_2

Aktivní alarmy (17 -32)

I

2

O

x

8

40131

b3
b4
b5
b6
b7
b8
b9
b10
b11
b12
b13
b14
b15
b0
b1
b2

Active_Alarms_3

Aktivní alarmy (33 -48)

I

3

O

x

8

40132

b3
b4
b5
b6
b7
b8
b9
b10
b11
b12
b13
b14
b15
b0
b1
b2
b3

Active_Alarms_4

Aktivní alarmy (49 -64)

I

4

O

x

8

40133

b4
b5
b6
b7
b8
b9
b10
b11
b12
b13
b14
b15
b0
b1
b2
b3

Active_Alarms_5

Aktivní alarmy (65 -80)

I

5

O

x

8

40134

b4
b5
b6
b7
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Vyhrazeno
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
NENÍ START - Nízká vnější teplota
NENÍ ZATÍŽENÍ - Vysoký kondenzační
tlak #1
NENÍ ZATÍŽENÍ - Vysoký kondenzační
tlak #2
NENÍ ZATÍŽENÍ - Vysoký kondenzační
tlak #3
NENÍ ZATÍŽENÍ - Vysoký kondenzační
tlak #4
Nepoužívá se
UVOLNĚNÍ - Vysoký kondenzační tlak
#1
UVOLNĚNÍ - Vysoký kondenzační tlak
#2
UVOLNĚNÍ - Vysoký kondenzační tlak
#3
UVOLNĚNÍ - Vysoký kondenzační tlak
#4
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
ŽÁDNÝ RESET - Porucha snímače
EWT výparníku
Nepoužívá se
ŽÁDNÉ ZATÍŽENÍ - Nízký odpařovací
tlak #1
ŽÁDNÉ ZATÍŽENÍ - Nízký odpařovací
tlak #2
ŽÁDNÉ ZATÍŽENÍ - Nízký odpařovací
tlak #3
ŽÁDNÉ ZATÍŽENÍ - Nízký odpařovací
tlak #4
Nepoužívá se
UVOLNĚNÍ - Nízký odpařovací tlak #1
UVOLNĚNÍ - Nízký odpařovací tlak #2
UVOLNĚNÍ - Nízký odpařovací tlak #3
UVOLNĚNÍ - Nízký odpařovací tlak #4
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
ČERPADLO ZAPNUTÉ - Zamrznutí
vody výparníku #1
ČERPADLO ZAPNUTÉ - Zamrznutí
vody výparníku #2
ČERPADLO ZAPNUTÉ - Zamrznutí
vody výparníku #3
ČERPADLO ZAPNUTÉ - Zamrznutí
vody výparníku #4
START#2 - Porucha čerpadla
výparníku #1
START#1 - Porucha čerpadla
výparníku #2
Nepoužívá se
ZASTAVENÍ JEDNOTKYAmbAirTempSensorFail
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
ZASTAVENÍ KOMPRESORU - Vysoká
teplota motoru #1
ZASTAVENÍ KOMPRESORU - Vysoká
teplota motoru #2
ZASTAVENÍ KOMPRESORU - Vysoká
teplota motoru #3
ZASTAVENÍ KOMPRESORU - Vysoká

b8
b9
b10
b11
b12
b13
b14
b15
b0
b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7
b8

Active_Alarms_6

Aktivní alarmy (81 -96)

I

6

O

x

8

40135

b9
b10
b11
b12
b13
b14
b15
b0
b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7

Active_Alarms_7

Aktivní alarmy (97 -112)

I

7

O

x

8

40136

b8
b9
b10
b11
b12
b13
b14
b15
b0
b1
b2
b3
b4
b5

Active_Alarms_8

Aktivní alarmy (113 -128)

I

8

O

x

8

40137

b6
b7
b8
b9
b10
b11
b12
b13
b14
b15
b0
b1
b2

Active_Alarms_9

Aktivní alarmy (129 -144)

I

9

O

x

8

40138

b3
b4
b5
b6
b7
b8
b9

teplota motoru #4
ZASTAVENÍ KOMPRESORU - Ztráta
fáze #1
ZASTAVENÍ KOMPRESORU - Ztráta
fáze #2
ZASTAVENÍ KOMPRESORU - Ztráta
fáze #3
ZASTAVENÍ KOMPRESORU - Ztráta
fáze #4
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
ZASTAVENÍ KOMPRESORUCondPressSensFail #1
ZASTAVENÍ KOMPRESORUCondPressSensFail #2
ZASTAVENÍ KOMPRESORUCondPressSensFail #3
ZASTAVENÍ KOMPRESORUCondPressSensFail #4
Nepoužívá se
Nepoužívá se
ZASTAVENÍ KOMPRESORU - Vysoký
kondenzační tlak #1
ZASTAVENÍ KOMPRESORU - Vysoký
kondenzační tlak #2
ZASTAVENÍ KOMPRESORU - Vysoký
kondenzační tlak #3
ZASTAVENÍ KOMPRESORU - Vysoký
kondenzační tlak #4
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
ZASTAVENÍ KOMPRESORUDischTempSensFail #1
ZASTAVENÍ KOMPRESORUDischTempSensFail #2
ZASTAVENÍ KOMPRESORUDischTempSensFail #3
ZASTAVENÍ KOMPRESORUDischTempSensFail #4
ZASTAVENÍ KOMPRESORUDischargeTempHigh #1
ZASTAVENÍ KOMPRESORUDischargeTempHigh #2
ZASTAVENÍ KOMPRESORUDischargeTempHigh #3
ZASTAVENÍ KOMPRESORUDischargeTempHigh #4
Nepoužívá se
ZASTAVENÍ KOMPRESORU-Ztráta
průtoku vody výparníkem
ZASTAVENÍ KOMPRESORU Zamrznutí vody výparníku
Nepoužívá se
ZASTAVENÍ KOMPRESORU - Nízký
odpařovací tlak #1
ZASTAVENÍ KOMPRESORU - Nízký
odpařovací tlak #2
ZASTAVENÍ KOMPRESORU - Nízký
odpařovací tlak #3
ZASTAVENÍ KOMPRESORU - Nízký
odpařovací tlak #4
Nepoužívá se
ZASTAVENÍ KOMPRESORUEvapPressSensFail #1
ZASTAVENÍ KOMPRESORUEvapPressSensFail #2
ZASTAVENÍ KOMPRESORUEvapPressSensFail #3
ZASTAVENÍ KOMPRESORUEvapPressSensFail #4
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
ZASTAVENÍ KOMPRESORU - Nízký
kompresní poměr #1
ZASTAVENÍ KOMPRESORU - Nízký
kompresní poměr #2
ZASTAVENÍ KOMPRESORU - Nízký
kompresní poměr #3
ZASTAVENÍ KOMPRESORU - Nízký
kompresní poměr #4
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
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b10
b11
b12
b13
b14
b15

Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se

b0

Nepoužívá se
ZASTAVENÍ JEDNOTKY - Porucha
snímače LWT výparníku
ZASTAVENÍ KOMPRESORUEvapLWT SensFail #1
ZASTAVENÍ KOMPRESORUEvapLWT SensFail #2
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
ZASTAVENÍ KOMPRESORUMechHighPressTrip #1
ZASTAVENÍ KOMPRESORUMechHighPressTrip #2
ZASTAVENÍ KOMPRESORUMechHighPressTrip #3
ZASTAVENÍ KOMPRESORUMechHighPressTrip #4
ZASTAVENÍ KOMPRESORU-vypnutí
při mech. nízkém tlaku #1
ZASTAVENÍ KOMPRESORU-vypnutí
při mech. nízkém tlaku #2
ZASTAVENÍ KOMPRESORU-vypnutí
při mech. nízkém tlaku #3
ZASTAVENÍ KOMPRESORU-vypnutí
při mech. nízkém tlaku #4
Nepoužívá se

b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7

Active_Alarms_10

Aktivní alarmy (145 -160)

I

10

O

x

8

40139

b8
b9
b10
b11
b12
b13
b14
b15

Active_Alarms_11

Aktivní alarmy (161 -176)

I

11

O

x

8

40140

b0
b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7
b8
b9
b10
b11
b12
b13
b14
b15
b0
b1
b2
b3
b4

Active_Alarms_12

Aktivní alarmy (177 -192)

I

12

O

x

8

40141

b5
b6
b7
b8
b9
b10
b11
b12
b13
b14
b15
b0
b1
b2
b3
b4
b5
b6

Active_Alarms_13

Aktivní alarmy (193 -208)

I

13

O

x

8

40142

b7
b8
b9
b10
b11
b12
b13
b14
b15
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Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
ZASTAVENÍ KOMPRESORU - Nízká
hladina oleje #1
ZASTAVENÍ KOMPRESORU - Nízká
hladina oleje #2
ZASTAVENÍ KOMPRESORU - Nízká
hladina oleje #3
ZASTAVENÍ KOMPRESORU - Nízká
hladina oleje #4
ZASTAVENÍ KOMPRESORU - Vysoký
výtl. tlak olejového filtru #1
ZASTAVENÍ KOMPRESORU - Vysoký
výtl. tlak olejového filtru #2
ZASTAVENÍ KOMPRESORU - Vysoký
výtl. tlak olejového filtru #3
ZASTAVENÍ KOMPRESORU - Vysoký
výtl. tlak olejového filtru #4
ZASTAVENÍ KOMPRESORUOilFeedPrsSensFail#1
ZASTAVENÍ KOMPRESORUOilFeedPrsSensFail#2
ZASTAVENÍ KOMPRESORUOilFeedPrsSensFail#3
ZASTAVENÍ KOMPRESORUOilFeedPrsSensFail#4
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
ZASTAVENÍ KOMPRESORUNoStartrTransition#1
ZASTAVENÍ KOMPRESORUNoStartrTransition#2
ZASTAVENÍ KOMPRESORUNoStartrTransition#3
ZASTAVENÍ KOMPRESORUNoStartrTransition#4
ZASTAVENÍ KOMPRESORUOilPressLow/Start #1
ZASTAVENÍ KOMPRESORUOilPressLow/Start #2
ZASTAVENÍ KOMPRESORUOilPressLow/Start #3
ZASTAVENÍ KOMPRESORUOilPressLow/Start #4
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se

b0
b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7

Active_Alarms_14

Aktivní alarmy (209 -224)

I

14

O

x

8

40143

b8
b9
b10
b11
b12
b13
b14
b15
b0
b1
b2
b3

Active_Alarms_15

Aktivní alarmy (225 -240)

I

15

O

x

8

40144

nvi_mode

Nastavená hodnota
chladicí jednotky

I

17

I

x

108

40146

UNIT_STAT

Režim chodu chladicí jednotky
I
LON

18

O

8

40147

režimu

b4
b5
b6
b7
b8
b9
b10
b11
b12
b13
b14
b15

Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
ZASTAVENÍ KOMPRESORUSuctnTmpSensorFail#1
ZASTAVENÍ KOMPRESORUSuctnTmpSensorFail#2
ZASTAVENÍ KOMPRESORUSuctnTmpSensorFail#3
ZASTAVENÍ KOMPRESORUSuctnTmpSensorFail#4
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
CHYBA (Podrobnosti najdete na
jednotce)
VYPNUTÍ KOMPRESORU - Porucha
kompresoru #1
VYPNUTÍ KOMPRESORU - Porucha
kompresoru #2
VYPNUTÍ KOMPRESORU - Porucha
kompresoru #3
VYPNUTÍ KOMPRESORU - Porucha
kompresoru #4
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se
01 = HVAC_HEAT
03 = HVAC_COOL (výchozí)
11 = HVAC_ICE
1 = Vyp: CSM
2 = Start
3 = Chod
4 = Předb. zastavení
5 = Servis
6 = Ztráta komunikace
7 = Vyp: místní

b0

chlr_op_mode

nvoSequenceStat

COMP_SELECTED

UNIT_STATUS_GLOB

Provozní
jednotky

režim

chladicí

Stav sekvence

Volba kompresoru

Zobrazení stavu jednotky

I

I

I

I

19

22

32

34

O

O

I

O

x

x

x

x

127

165

8

8

40148

40151

40161

40163

b1
b2
b3
b4
b5
b6
b7
b8
b9
b10
b11
b12
b13
b14
b15

00 = Auto
01 = Topení
03 = Chlazení
06 = Vyp.
11 = Led

Unit Alarm
Jednotka zapnuta
Místní nebo vzdálená chladicí jednotka
Omezeno
Stav plovákového spínače
Nepoužívá se
Nepoužívá se
Nepoužívá se

b0

Plné zatížení chladicí
jednotky

b1

Dostupnost okruhu 1

b2

Dostupnost okruhu 2

b3

Dostupnost okruhu 3

b4

Dostupnost okruhu 4

b5
b6
b7
b8

-

0=Není v plném zatížení
1 = Plná zátěž
0 = Není k dispozici
1 = K dispozici
0 = Není k dispozici
1 = K dispozici
0 = Není k dispozici
1 = K dispozici
0 = Není k dispozici
1 = K dispozici

1, 2, 3, 4
00 = CHOD OK
01 = ALARM VYPNUTÍ
02 = DÁLK. POVEL K VYPNUTÍ
03 = ČAS. PLÁN VYPNUTÍ
04 = VYPN. DÁLK. SPÍNAČEM
05 = SPUŠTĚNÍ PO ZTRÁTĚ
NAPÁJENÍ
06 = VYPNUTO, BLOKOVÁNÍ
TEPL. PROSTŘEDÍ
07 = ČEKÁNÍ NA PRŮTOK
08 = ČEKÁNÍ NA ZÁTĚŽ
09 = NENÍ K DISPOZICI
KOMPRESOR
10 = PROVOZ FSM
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Circuit Status #1,2,3,4

N_START
T_16_COMPRESSOR
T_16_PUMP_EVAP

Zobrazení
#1,2,3,4

stavu

obvodu

I

Počet
spuštění
#1,2,3,4
kompresoru #
I
Počet
provozních
hodin
kompresoru #1,2,3,4
I
Počet prov. hodin komp.
výparníku #1,2
I

44

O

x

45

O

x

46
47

MIN_T_:BT_S_C

Čas od spuštění ke spuštění

I

94

MIN_OFF

Čas od zastavení ke spuštění

I

95
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O
O

x
x

8

8
8
8

40173

40174
40175
40176

O

8

40223

O

8

40224

11= VYPNUTÍ LOKÁLNÍM
SPÍNAČEM
12 = VYPNUTÍ PŘEPÍNAČEM
CHLAZENÍ/TOPENÍ
13 = ČEKÁNÍ NA PRŮTOK HR
01 = ALARM VYPNUTÍ
02 = VYPNUTO, PŘIPRAVENO
03 = VYPNUTO, PŘIPRAVENO
04 = VYPNUTO, PŘIPRAVENO
05 = VYPNUTO, PŘIPRAVENO
06 = VYPNUTO, PŘIPRAVENO
07 = VYPÍNAČ
08 = AUTO %
09 = MANUAL %
10 = OHŘEV OLEJE
11 = PŘIPRAVEN
12 = ČAS RECYKLACE
13 = RUČNÍ VYPNUTÍ
14 = PŘEDBĚŽNÉ ČISTĚNÍ
15 = ODČERPÁVÁNÍ
16 = ODLEHČENÍ
17 = START
18 = NÍZKÁ TEPL. PŘEHŘÁTÍ VE
VÝTLAKU
19 = ODTÁVÁNÍ
20 = AUTOMATICKÝ OHŘEV %
21 = MAX. ZÁTĚŽ VFD
22 = VYPNUTÍ DÁLK. SPÍNAČEM

PŘÍLOHA E: POUŽÍVÁNÍ MONITOROVACÍHO PROGRAMU PLANTVISOR

Konfigurace programu Pl@ntVisor
Daikin PlantVisor je firemní software. Lze jej zakoupit jako součást instalační sady pro
monitorování a dálkovou údržbu vaší jednotky a systému. Originální program Daikin PlantVisor je
dodáván na kompaktním disku Daikin CD se speciálním hardwarovým klíčem.
Po nainstalování je program již nakonfigurován na spolupráci se dvěma jednotkami po síti
485 (jedna používá protokol Ir32 freddo, druhá Ir32). Konfiguraci programu ve vaší síti
provedete podle následujícího postupu:
a. Pomocí internetového prohlížeče se připojte k supervisorovi. Příklad:
http://localhost
b. Zobrazí se následující okno

Klepnutím na tlačítko "OK" vstupte na domovskou stránku. Pamatujte na to, že jedinými
výchozími definovanými uživateli jsou "Guest" (host) a "Administrator" (Správce). Proto není
nutné k programu Pl@ntVisor přistupovat jako Správce, pokud chcete provést výchozí konfiguraci.
Není vyžadováno žádné heslo.
Zobrazí se domovská stránka Pl@ntVisor:
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d. Na levé straně klepněte na nabídku "Service", poté vyberte položku "Network" (Síť).
e. Zobrazí se následující stránka:

První požadovanou operací je vyplnění informací týkajících se instalace do příslušných polí:
a) Site name (název instalace): název instalace (uzlu).
b) Site ID number (ID instalace): progresivní identifikační číslo uzlu (instalace nemůže obsahovat
dva systémy se stejným ID).
c) Site telephone # (tel. č. instalace) : telefonní číslo uzlu (jako poznámka).
• U všech nástrojů v síti RS485 je nutné nastavit adresu (viz odpovídající parametr u různých
modelů). Jedinečná adresa pro každou linku musí ležet v rozsahu 1 až 200
• Klepněte na tlačítko Line1, Line2, ..Line6 (v závislosti na počtu konfigurovaných linek)
• K nástrojům v síti přistupujte následujícím způsobem: Nejprve vyberte adresu nebo sérii
adres pro jednotky, poté jim přidělte typ nástroje (typ zařízení). V seznamu nabídky Device
Type (typ zařízení) začínají všechny položky vztahující se k jednotkám Daikin názvem
Daikin
Chcete-li odstranit již nakonfigurovanou jednotku, vyberte adresu v poli From (od) a To (kam) a přiřaďte jí typ "----".
Chcete-li nastavení uložit, klepněte na tlačítko Save&Exit. Chcete-li jednotku vypnout, zaškrtněte odpovídající políčko ve
sloupci Disabled (vypnuto), poté uložte konfiguraci.

•

Každé jednotce lze přiřadit vlastní popis ve sloupci Device Decription (Popis zařízení).

Po ukončení tohoto postupu zadejte sériovou konfiguraci do tabulky "Serial Configuration"
(sériová konfigurace).
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• Vyberte komunikační port, ke kterému je převodník připojen a pro každou linku v síti
zadejte rychlost a typ spojení. Hodnoty označené hvězdičkou "*" jsou kompatibilní se sítí Carel
RS485.
Chcete-li konfiguraci uložit, klepněte na tlačítko Save&Exit.
Další podrobnosti, informace o pokročilé správě a odstraňování problémů naleznete v
uživatelském manuálu a v online nápovědě programu PlantVisor.
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