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1 SIKKERHETSTILTAK
1.1 Generelt
Montering, oppstart og utføring av service på utstyret kan være farlig dersom bestemte faktorer
ved monteringen ikke tas hensyn til: arbeidstrykk, nærliggende elektrisk utstyr og spenning, og
monteringsstedet (sokler og oppbygde konstruksjoner). Kun kvalifiserte monteringsteknikere og
høyt kvalifiserte montører og teknikere, fullstendig opplært for produktet, har autorisasjon til å
montere og starte opp utstyret sikkert.
Under alle serviceoperasjoner skal alle instrukser og anbefalinger, som vises i monterings- og
sikkerhetsanvisningene for produktet, i tillegg til på etiketter og merker som er festet på utstyret og
komponenter, samt tilhørende deler som leveres separat, leses.
Alle forskrifter og all praksis for sikkerhet skal følges.
Bruk vernebriller og vernehansker.
Bruk egnede verktøy til å flytte tunge gjenstander. Flytt enhetene forsiktig, og sett dem forsiktig
ned.

1.2 Unngå død ved elektrisk strøm
Kun personell som er kvalifisert i henhold til anbefalingene fra IEC (International Electrotechnical
Commission) skal gis adgang til de elektriske komponentene. Det anbefales spesielt at alle
strømkilder stenges av før det utføres arbeid. Slå av hovedstrømtilførselen på hovedkretsbryteren
eller isolatoren.
VIKTIG: Dette utstyret bruker og sender elektromagnetiske signaler. Tester har vist at
utstyret overholder alle aktuelle forskrifter som angår elektromagnetisk kompatibilitet.
FARE FOR DØD VED ELEKTRISK STRØM. Selv når hovedkretsbryteren eller
isolatoren er slått av, kan enkelte kretser fortsatt være strømførende, da de kan være
koblet til en separat strømkilde.
FARE FOR BRANNSKADE: Elektrisk strøm gjør at komponenter blir varme, enten
midlertidig eller permanent. Strømkabler, elektrisitetskabler og ledningsrør,
terminalboksdeksler og motorhus skal håndteres ytterst forsiktig.
OBS: Viftene kan rengjøres periodisk, i henhold til driftsforholdene. Store vifter kan
starte når som helst, selv om enheten er slått av.
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1.3 Sikkerhetsutstyr
Hver enhet er utstyrt med tre ulike typer sikkerhetsutstyr:
1.3.1 Generelle sikkerhetsenheter
Sikkerhetsinnretninger med denne alvorlighetsgraden avbryter alle kretser og stanser hele
enheten. Når en generell sikkerhetsenhet utløses, kreves det manuell inngripen på enheten for å
gjenopprette maskinens normale drift. Det finnes unntak til denne generelle regelen, for alarmer
som er knyttet til midlertidige unormale forhold.


Nødstopp

En trykknapp er plassert på en dør på enhetens elektriske panel. Knappen er farget rød, mot en
gul bakgrunn. Manuell trykking på nødstoppknappen stanser all roterende last, slik at eventuelle
ulykker forhondres. En alarm genereres også av enheteskontrollen. Når nødstoppknappen ikke
lenger holdes inne, aktiveres enheten, som kun kan startes på nytt så snart alarmen er klargjort på
kontrollen.
Denne nødstoppknappen fører til at samtlige motorer stanser, men den slår ikke av strømtilførselen
til enheten. Du må ikke utføre service eller reparasjonsarbeid på enheten uten at denne
hovedbryteren er slått av.

1.3.2 Kretsens sikkerhetsenheter
Sikkerhetsinnretninger på dette nivået frakopler kretsen de beskytter. Øvrige kretser vil fungere
som normalt.
1.3.3 Komponentens sikkerhetsenheter
Sikkerhet på dette nivået frakopler en komponent mot uvanlig kjøreforhold som kan føre til varig
skade på enheten. Du finner en oversikt over beskyttelsesenheter nedenfor:


Beskyttelse mot overstrøm/overlast:

Overstrøm-/overlastenheter beskytter elektriske motorer som brukes på kompressorer, vifter og
pumper mot overlast og kortslutning. På vekselretterdreven motorer er beskyttelse mot overlast
og overstrøm innebygget i de elektroniske drivverkene. Ytterligere beskyttelse mot kortslutning
oppnås ved hjelp av sikringer og kretsbrytere som er installert oppstrøms for hver last eller
gruppe laster.


Beskyttelse mot overtemperatur

Kompressorer og elektriske viftemotorer er også beskyttet mot overoppheting av varmeledere
som er senket ned i motorbuene. Dersom buenes temperatur overgår en forhåndsbestemt
grense, vil varmelederne utløses og føre til at motoren stanser. Alarmen for høy temperatur
dokumenteres kun i enhetskontrollen til kompressorer. Alarmen må tilbakestilles fra
kontrollenheten.
Ikke reparer vifter med feil før hovedbryteren er slått av. Beskyttelsen mot overtemperatur
tilbakestilles automatisk. Viften kan derfor starte opp igjen automatisk, dersom
temperaturforholdene tillater det.



Beskyttelse mot fasereversering, over-/underspenning, jordfeil
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Når en av disse alarmene utløses, vil enheten umiddelbart stanses eller hindres i å starte.
Alarmen tilbakestilles automatisk, så snart problemet er fikset. Denne autoklaringslogikken gjør
at enheten automatisk gjenopprettes når det oppstår midlertidige forhold der matespenningen
når den øvre eller nedre grensen som er stilt inn på beskyttelsesenheten. I de andre to tilfellene
er det nødvendig å tilbakestille manuelt for å løse problemet. Fasereverseringsalarm krever at
to faser inverteres.
Ved brudd på strømtilførselen vil enheten automatisk starte på nytt, uten at det er nødvendig
med ekstern kommando. Derimot vil eventuelle feil som var aktive idet tilførselen ble avbrutt bli
lagret, og disse kan i enkelte tilfeller hindre at kretsen eller enheten starter på nytt.
Direkte inngrep i strømtilførselene kan føre til støt, brannskader eller dødsfall. Denne handlinge må
kun utføres av kvalifiserte personer



Flytbryter

Enheten må beskyttes av en strømningsbryter. Strømningsbryteren stansesr enheten idet
vannstrømningen blir lavere en minste tillatte nivå. Når vannstrømningen er gjenopprettet,
tilbakestilles strømningsbeskyttelsen automatisk. Unntaket er når strømningsbryteren åpnes
med minst én kompressor igang. I dette tilfellet må alarmen tilbakestilles manuelt.


Beskyttelse mot frost

Antifrostbeskyttelse hindrer at vannet fryser til i evaporatoren. Den aktiveres automatisk når
vanntemperaturen (inn eller ut) i evaporatoren går under antifrostgrensen. I forstforhold der
enheten står på standby, vil evaporatorens pumpe aktiveres, for å hindre frost i evaporatoren.
Hvis frosttilstanden utløses mens enheten kjører, vil enheten avstenges mens alarmen går,
mens pumpen fortsatt kjører. Alarmen stansesr automatisk når frosttilstanden er over.


Beskyttelse mot lavt trykk

Hvis kretsen kjøres med et sugetrykk på mindre enn en justerbar grense, over en bestemt
tidsperiode, vil kretsens sikkerhetslogikk avstenge kretsen og starte en alarm. Alarmen krever
manuell handling på enhetskontrollen for å tilbakestilles. Tilbakestillingen aktiveres kun dersom
sugetrykket ikke lenger er under sikkerhetsgrensen.


Beskyttelse mot høyt trykk

Hvis utslippstemperaturen blir for høy og overgår en grense som er knyttet til
driftsinnsvøpningen til kompressoren, vil kretsens sikkerhetslogikk prøve å forhindre alarmen,
eller, hvis korrigerende tiltak ikke fungerer, stenge av kretsen før den den mekaniske
høytrykksbryterene åpnes. Alarmen krever manuell handling på enhetskontrollen for å
tilbakestilles.


Mekanisk bryter for høyt trykk

Hver krets er utstyrt med minst én høytrykksbryter, som forsøker å hindre at
trykkbegrensningsventilen åpnes. Når utslippstrykket blir for høyt, åpnes den mekaniske
bryteren for høyt trykk, slik at kompressoren umiddelbart stansser og kutter strømtilførselen til
hjelpereléen. Alarmen kan deaktiveres så snart som utslippstrykket er tilbake på normalt nivå.
Brukerhåndbok
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Alarmen må tilbakestilles på selve bryteren og på enhetens kontroll. Trykkverdien for utløsning
kan ikke nedres.


Sikkerhetsventil for trykkbegrensning

Hvis trykket blir for høyt i kjølekretsen, åpnes hjelpereléen og begrenser maksimaltrykket. Hvis
dette skjer, må du umiddelbart slå av maskinen og ta kontakt med din lokale
serviceorganisasjon.


Feil på vekselretteren

Hver kompressor kan utstyres med sin egen vekselretter (innebygget eller ekstern).
Vekselretteren kan automatisk overvåke statusen og gi beskjed til enhetskontrollen dersom det
oppstår feil og situasjoner før alarm. Hvis dette skjer, vil enhetskontrollen begrense
kompressorens drift eller til slutt slå av kretsen i alarmen. En manuell handling på kontrollen
kreves for å deaktivere alarmen.

1.4 Tilgjengelige sensorer
1.4.1 Trykkvekslere
To typer elektroniske sensorer brukes til å måle sug, utslipp og oljetrykk på hver krets.
Rekkevidden til hver sensor er tydelig angitt på sensorens omslag. Utslipps- og oljetrykk overvåket
ved hjelp av en sensor med tilsvarende rekkevidde.
1.4.2 Temperatursensorer
Sensorene som måler evaporatorvann er montert på inn- og utgangssiden. En sensor som måler
utendørstemperaturen er montert inne i kjøleren. I tillegg er det på hver krets montert suge- og
utslippstemperatursensorer som overvåker og kontrollerer temperaturene i overopphetet
kjølemiddel.
På kjølemiddelavkjølte vekselrettere måler ytterligere sensorer, senket i avkjølingsplaten,
temperaturen på drivene.
1.4.3 Varmeledere
Hver kompressor er utstyrt med PTC-varmeledere, som er senket ned i motorbuene og beskytter
motoren. Varmelederne utløses ved høy verdi, dersom motortemperaturen blir farlig høy.
1.4.4 Lekkasjefølere
Enheten kan tilleggsutstyres med lekkasjefølere som føler luften i kompressorhuset og kan
identifisere kjølemiddellekkasje i volumet.

1.5 Tilgjengelige kontroller
1.5.1 Evaporatorpumper
Kontrollen kan regulere en eller to evaporatorpumper og sørger for automatisk overgang mellom
pumpene. Det er også mulig å proritere pumpene og midlertidig deaktivere en av dem. Kontrollen
kan også kontrollere pumpehastighetene, dersom pumpene er utstyrt med vekselrettere.
1.5.2 Kompressorer
Kontrollen kan regulere en eller to kompressorer montert på en eller to uavhengige
kjølemiddelkretser (én kompressor per krets). Alle sikkerhetsinnretningene på hver kompressor
EWAD TZ 170-710
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styres med kontrollen. Innebygde sikkerhetsmekanismer i vekselretteren styres av vekselretterens
innebygde elektronikk meldes kun fra om til UC.
1.5.3 Ekspansjonsventil
Kontrollen kan regulere en elektronisk ekspansjonsventil for hver kjølemiddelkrets. Innebygget
logikk fra Microtech® III garanterer alltid best mulig drift for kjølemiddelkretsen.

1.6 Brukerens terminalblokkoplinger
1.6.1 Generell beskrivelse
Kontaktene nedenfor er tilgjengelige på brukerens terminalblokk, omtalt som MC24 eller MC230 i
koplingsdiagrammet. Tabellen nedenfor oppsummerer koplingene på brukerens terminalblokk.
Beskrivelse
Strømningsbryter (obligatorisk)
Dobbel innstillingsverdi
Aktivere strømgrense
Ekstern feil
Hurtigomstartaktivering (valgfritt)
Reservekjølemiddel (valgfritt)
LOC/BMS-valg (valgfritt)
Av-på-fjernkontroll
Hovedalarm
Status for kompressor #1
Status for kompressor #2
Alarmkrets #1 (valgfritt)
Alarmkrets #2 (valgfritt)
Fordamperpumpe #1 start
Fordamperpumpe #2 start
Strømgrense
Strømgrense (valgfritt)
Overstyring av innstillingsverdi
VFD-signal til pumpe (valgfritt)

Terminaler
708, 724
703, 728
884, 885
881 884
764, 765
764, 763
894, 895
540, 541
525, 526
512, 513
514, 515
560, 561
560, 562
806, 805
806, 807
888, 889
886, 890
886, 887
882, 883

Merknader
24 Vdc digital inngang
24 Vdc digital inngang
24 Vdc digital inngang
24 Vdc digital inngang
24 Vdc digital inngang
24 Vdc digital inngang
24 Vdc digital inngang
230 Vac digital inngang
INGEN digital utgang (24…230 Vak ekst tilførsel)
INGEN digital utgang (24…230 Vak ekst tilførsel)
INGEN digital utgang (24…230 Vak ekst tilførsel)
INGEN digital utgang (24…230 Vak ekst tilførsel)
INGEN digital utgang (24…230 Vak ekst tilførsel)
INGEN digital utgang (24 Vcd innebygd tilførsel)
INGEN digital utgang (24 Vcd innebygd tilførsel)
4-20 mA analog inngang
4-20 mA analog inngang
4-20 mA analog inngang
0-10 Vdc analog inngang

1.6.1.1 Strømningsbryter
Selv om strømningsbryteren er ekstrautstyr, er det påkrevd at en slik monteres og kobles til de
digitale inngangsterminalene, slik at kjølemiddelet kun kan brukes når en minimalstrømning er
påvist.
Dersom enheten drives ved at man overstyrer strømningsbryteren, eller uten egnet
strømningsbryter, kan fordamperen skades på grunn av frost. Drift av strømningsbryteren må
kontrolleres før enheten startes opp.

1.6.1.2 Dobbel innstillingsverdi
Denne kontakten kan brukes til å veksle mellom to ulike LWT-settpunkter og, avhengig av
applikasjonen, mellom ulike driftsmodi.
Isdrift må velges for bruk til lagring av is. I dette tilfellet kjører UC kjøleren i av/på-modus, slik at
hele kjøleren slås av så snart settpunktet er nådd. I dette tilfellet kjører enheten ved full kapasitet,
før den slås av og benytter en is-forsinkelse, med ulike kjøleroppstarter.
Brukerhåndbok
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1.6.1.3 Strømgrense (valgfritt)
Denne valgfrie funksjonen gir enheten kapasitetskontroll, for å begrense inngangsstrømmen.
Strømgrensefunksjonen er inkludert i alternativet for energimåler. Grensesignalet blir
sammenliknet med en begrensende verdi, angitt av HMI. Som standard er strømgrensens
settpunkt valgt gjennom HMI; et eksternt 4-20 mA-signal kan aktiveres for å la settpunktet endres
eksternt.
1.6.1.4 Ekstern feil
Denne kontakten kan rapportere feil eller advarsler fra en ekstern enhet til UC. Dette kan være en
alarm fra en ekstern pumpe, som melder fra om feilen til UC. Denne inngangen kan konfigureres
som en feil (enhetsstopp) eller en advarsel (vises på HMI, uten at noe utføres på kjøleren).
1.6.1.5 Hurtigomstart (valgfritt)
Formået med hurtigomstartsfunksjonen er å la enheten starte på nytt så raskt som mulig etter
strømstans, og deretter gjenopprettes på kortest mulig tid (for å opprettholde pålitelighetsnivået til
normal drift) den kapasiteten den hadde før strømbruddet. Hurtigomstart aktiveres med
aktiveringsbryteren
1.6.1.6 Ekstern på/av
Denne enheten kan startes med en ekstern aktiveringskontakt. Q0-bryteren må være satt til
“Remote”.
1.6.1.7 Hovedalarm
Dersom en alarm på enheten går, lukkes utgangen og indikerer en feil til en eksternt tilkoblet BMS.
1.6.1.8 Kompressorstatus
Den digitale utgangen lukkes når den tilhørende kretsen er i gang.
1.6.1.9 Alarmkrets (valgfritt)
Dette alternativet er inkludert i alternativet "Hurtigomstart". Den tilhørende digitale kontakten lukkes
dersom alarmen går i en krets.
1.6.1.10 Start av fordamperpumpen
En 24 Vdc digital utgang (med innebygget tilførsel) er aktivert når en pumpe (#1 eller #2) må
starte. Utgangen kan brukes til å starte en ekstern pumpe (med enten fast eller variabel hastighet).
Utgangen krever en ekstern inngang eller relé med mindre enn 20 mA utgangsstrøm.
1.6.1.11 Strømgrense
Denne valgfrie funksjonen kan brukes til å begrense enhetens kapasietsandel til en grenseverdi
som kan endres. Denne begrensningen kan ikke kobles direkte til en tilhørende begrensning av
enhetens strøm (50 % strømgrense kan være forskjellig fra 50 % av enhetens FLA).
Strømgrensesignalet kan endres kontinuerlig mellom 4 og 20 mA. Microtech III konverterer dette
signalet til en kapasitetsbegrensning på enheten, som veksler mellom minstekapasitet og full
kapasitet, i et lineært forhold. Et signal på mellom 0 og 4 mA tilsvarer full kapasiteet på enheten,
slik at hvis ingenting er koblet til inngangen, påføres ingen begrensning. Maksimalgrensen tvinger
aldri enheten til å avstenges.
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1.6.1.12 Overstyring av innstillingsverdi
Overstyring gjør det mulig å påføre en forskyvning på det aktive settpunktet, for å justere
driftspunktet til ELWT. Dette kan brukes for å maksimere komfort.
1.6.1.13 VFD-signal til pumpe (valgfritt)
Når alternativet med vekselrettersett er påkrevd, er hastighetskontrollen som standard levert av
kunden. Terminalene “Pump VFD Signal” gjør at kunden kan koblet til en ekstern
hastighetsreferanseledning til vekselretteren. Disse terminalene er plassert på innsiden av det
elektriske hovedpanelet.

Brukerhåndbok
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2 GENERELL BESKRIVELSE
2.1 Generelt
Microtech® III er et system som kontrollerer luftavkjølte væskekjælere med én eller to kretser.
Microtech® III kontrollerer kompressorens oppstart etter behov, for å opprettholde ønsket
utgangstemperaturen til vannet i varmeveksleren. I kjølemodus kontrollerer den funksjonen til
viftene, for å opprettholde riktig kondensatortrykk i hver krets.
Sikkerhetsinnretninger overvåkes kontinuerlig av Microtech® III, for å garantere sikker drift.
Microtech® III gir også tilgang til en testrutine, som dekker alle inn- og utganger. Alle Microtech®
III-kontroller kan fungere i henhold til tre uavhengige modi:



Lokalmodus: maskinen kontrolleres med kommandoer fra brukergrensesnittet.
Fjernmodus: maskinen kontrolleres av eksterne kontakter (voltfrie kontakter).

Nettverksmodus: maskinen kontrolleres med kommandoer fra et BAS-system. Da brukes en
datakommunikasjonsledning til å koble enheten til BAS.
Når Microtech® III-systemet drives selvstyrende (lokal- eller fjernmodus), beholder det alle sine
egne kontrollegenskaper, men det har ingen av funksjonene til nettverksmodusen.

2.2 Forkortelser
I denne håndboken kalles kjølekretsene krets #1 og krets #2. Kompressoren i krets #1 er merket
Cmp1. Den andre, i krets #2, er merket Cmp2.
Følgende forkortelser brukes ofte:
UC
HMI
CP
EP
CSRT
ESRT
ST
DT
SSH
DSH
EXV
ELWT
EEWT

Enhetskontroller (Microtech III)
Grensesnitt mellom maskin og menneske
Kondensatortrykk
Fordampertrykk
Kondensert mettet kjølertemperatur
Fordampet mettet kjølertemperatur
Sugetemperatur
Utløpstemperatur
Overoppheting ved innsugning
Overheting ved utløp
Elektronisk ekspansjonsventil
Temperaturen til evaporatorens utløpsvann
Temperaturen til evaporatorens innløpsvann
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2.3 Kontrollenhetens driftsgrenser
Bruk (IEC 721-3-3):










Temperatur -40...+70 °C
Begrensning for LCD -20… +60 °C
Begrensning for prosessbuss -25….+70 °C
Fuktighet < 90 % relativ luftfuktighet (ingen kondensasjon)
Lufttrykk min. 700 hPa, tilsvarende maksimalt 3 000 m over havet
Transport (IEC 721-3-2):
Temperatur -40...+70 °C
Fuktighet < 95 % relativ luftfuktighet (ingen kondensasjon)
Lufttrykk min. 260 hPa, tilsvarende maksimalt 10 000 m over havet.

2.4 Kontrollarkitektur
Den generelle kontrollarkitekturen er som følger:





En Microtech III hovedkontroll
I/O-forlenggelser etter behov, avhengig av enhetens konfigurasjon
Kommunikasjonsgrensesnitt som valgt.
Inn/ut-buss brukes til å koble ekstra I/O til hovedkontrollen.

Kontroll/
tilleggsenhet
Hovedkontroll
EEXV-modul 1
EEXV-modul 2
tilleggsenhet
Hurtigomstartsmodul

Delnumre for Siemens

Adresse

Bruk

POL687.70/MCQ
POL94U.00/MCQ
POL94U.00/MCQ
POL965.00/MCQ
POL945.00/MCQ

i/t
3
4
5
22

Brukes til alle konfigurasjoner
Brukes til alle konfigurasjoner
Brukes når konfigurert for 2 kretser
Brukes til alle konfigurasjoner
Brukes med hurtigomstartsalternativet

Alle kortene får strøm fra en felles 24 Vac kilde. Tilleggskort kan få strøm direkte fra enhetens
kontroll. Alle kort kan også få strøm fra en 24 Vdc kilde.
Brukerhåndbok
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FORSIKTIG: Sørg for at polariteten er riktig når strømtilførselen kobles til brettene, ellers vil
ikke den perifere busskommunikasjonen fungere, og kortene kan skades.

2.5 Kommunikasjonsmoduler
Alle enheter nedenfor kan kobles direkte til å venstre side av hovedkontrollen, for å tillate bruk av
et BAS-grensesnitt eller annet eksternt grensesnitt. Opptil tre kan kobles til en kontroll samtidig.
Kontrollen skal automatisk oppdage og konfigurere nye moduler etter oppstart. Fjerning av
moduler fra enheten krever at du manuelt endrrer konfigurasjonen.
Modul
BacNet/IP
Lon
Modbus
BACnet/MSTP
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Delnumre for Siemens
POL908.00/MCQ
POL906.00/MCQ
POL902.00/MCQ
POL904.00/MCQ

Bruk
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
Valgfritt
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3 Bruk av kontrollen
Kontrollsystemet består av en enhetskontroll (UC), utstyrt med et sett tilleggsmoduler som
implementerer ekstrafunksjoner. Alle kortene kommuniserer med UC via en intern perifer buss.
Microtech III håndterer kontinuerlig informasjonen mottatt fra de ulike trykk- og temperaturprobene
som er installert på kompressorene og kommuniseres til enheten. UC inneholder et program som
styrer enheten.
Standard HMI består av et innebygget display (A) med 3 knapper (B) og push'n'roll-kontroll (C).

UC

A

AC

B C

EEXV1

EEXV2

Tastaturet/displayet (A) består av et display med 5 linjer á 22 tegn.
Funksjonene til de tre knappene (B) beskrives nedenfor:




Alarmstatus (fra enhver side er den lenket til siden med alarmlisten, alarmloggen og et
alarmbilde, hvis tilgjengelig)
Tilbake til hovedsiden
Tilbake til forrige nivå (det kan være hovedsiden)

Push’n’roll-kommandoen (C) brukes til å rullle mellom de ulike menysidene, innstillingene og
dataene som er tilgjengelige på HMI for det aktive passordnivået. Hjulet brukes til å navigere
mellom linjene på skjermen (siden) og til å øke eller redusere verdiene som kan forandres under
redigering. Hvis du dytter hjulet, fungerer det som en Enter-knapp og hopper fra en kobling til neste
parametersett.

3.1 Generell anbefaling
Før du slår på enheten, bør du lese følgende anbefalinger:
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Når alle operasjonene og alle innstillingene er implementert, lukker du alle
kontrollbordpanelene.
Kontrollbordpanelene kan kun åpnes av opplært personell
Når det er nødvendig med hyppig tilgang til UC, anbefales installasjon av et eksternt
grensesnitt på det sterkeste
Fordamper, kompressorer og tilhørende vekselrettere er beskyttet mot frost av elektriske
varmeinnretninger. Disse varmeinnretningene tilføres gjennom enhetens hovedtilførsel, og
temperaturen kontrolleres av termostat eller enhetens kontroll. I tillegg skan LCD-displayet
til enhetens kontroll skadet av ekstremt lave temperaturer. Derfor anbefalest det at du aldri
slår av enheten om vinteren, spesielt i kaldt klima.





3.2

- SILVER
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- PLATINUM

Navigasjon

Når effekt gis til kontrollkretsen vil kontrollskjermen være aktiv og vise hjem-skjermen. Denne kan
også vises ved å trykke på Menu-knappen. Navigasjonshjulet er det eneste navigasjonsverktøyet
du trenger, selv om knappene MENU, ALARM og BACK kan fungere som snarveier. Dette
forklares nærmere senere.
Et eksempel på HMI-skjerm vises på følgende bilde.
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7 . 0 ° C

En bjelle ringer øverst til høyre, for å angi aktiv alarm. Hvis bjellen ikke beveger seg, betyr det at
alarmen er bekreftet, men ikke tilbakestilt, fordi alarmsituasjonen ikke er fjernet.
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7 . 0 ° C

Det aktive elementet fremheves med farge. I dette eksempelet er det fremhevede elementet i
hovedmenyen en lenke til en annen side. Når du trykker på push’n’roll, vil HMI gå videre til en
annen side. I dette tilfellet går HMI til passordsiden.
E n t e r
E n t e r

P a s s w o r d
P W

2 / 2
* * * *

3.3 Passord
HMI-strukturen er basert på adgangsnivåer, hvilket betyr at hvert passord viser alle innstillinger og
parametre som er tillatt for passordnivået. Grunnleggende informasjon om status, inkludert oversikt
over aktive alarmer, aktivt settpunkt og kontrollert vanntemperatur, kan brukes uten å angi
passord.
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Brukerens UC administrerer to passordnivåer:
USER
5321
MAINTENANCE 2526
Følgende informasjon dekker alle data og innstillinger som er tilgjengelige med passordet for
vedlikehold. Brukerpassordet viser en undergruppe av innstillingene som forklares i kapittel 4.
På passordskjermen vil linjen med passordet være fremhevet, for å indikere at feltet til høyre kan
endres. Dette er et settpunkt for kontrollen. Når du trykker på push’n’roll, vil hvert enkelt felt
fremheves, slik at du enkelt kan angi det numeriske passordet. Ved å endre alle feltene, angis det
firesifrede passordet, og forutsatt at passordet er riktig, vil resten av innstillingene som er
tilgjengelige på det aktuelle passordnivået vises.
E n t e r
E n t e r

P a s s w o r d
P W

2 / 2
5 * * *

Passordet tidsutkobles etter 10 minutter, og avbrytes hvis et nytt passord angis eller kontrollen slås
av. Å angi et ugyldig passord har samme effekt som å fortsette uten passord.
Etter at du har angitt et gyldig passord, lar kontrollen deg foreta flere endringer og gir deg tilgang
uten at du må angi passord før passordets tidsavbrudd utløper eller et annet passord angis.
Passordets tidsavbrudd er normalt satt til 10 minutter. Dette kan endres til mellom 3 og 30 minutter
fra menyen for tidsmålerinnstillinger i de utvidede menyene.

3.4 Redigering
Du kan gå inn på redigeringsmodusen ved å trykke på navigasjonshjulet mens markøren peker på
en linje som inneholder et redigerbart felt. Når du er i redigeringsmodus utheves det redigerbare
feltet hvis du trykker på hjulet på nytt. Verdien øker når du dreier hjulet med klokken mens det
redigerbare feiltet er uthevet. Verdien reduseres når du dreier hjulet mot klokken mens det
redigerbare feiltet er uthevet. Jo raskere hjulet dreies, jo raskere økes eller reduseres verdien. Hvis
du trykker på hjulet på nytt lagres den nye verdien, og tastaturet/displayet forlater
redigeringsmodus og går tilbake til navigeringsmodus.
Et parameter merket med en «R» er skrivebeskyttet. Den viser en verdi eller beskrivelse av en
tilstand. «R/W» betyr at det er mulig å redigere. En verdi kan leses eller endres (med forbehold om
at riktig passord er angitt).
Eksempel 1: Sjekk status, for eksempel - kontrolleres enheten lokalt, eller av et eksternt nettverk?
Vi ser etter enhetens kontrollkilde. Siden dette er enhetens statusparameter, må vi begynne i
hovedmenyen og velge vis/velg enhet før vi trykker på hjulet og hopper til de neste menyene. Du
finner en pil på høyre siden av boksen, som viser at du må hoppe til neste nivå. Trykk på hjulet for
å hoppe.
Du kommer da til koblingen for status/innstillinger. Du finner også en pil, som betyr at denne linjen
er koblet til en undermeny. Trykk enda en gang på hjulet for å hoppe til neste meny, enhetens
status / innstillinger.
Brukerhåndbok
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Drei hjulet for å bla nedover til kontrollkilde, og les av resultatet.
Eksempel 2: Endre et settpunkt, her bruker vi settpunkt for kjølevann som eksempel. Denne
parameteren er utformet som LWTs innstillingsverdi 1 for kjøling, og er en parameter for innstilling
av enheten. Fra hovedmenyen velger du vis/velg enhet. Du finner også en pil, som betyr at dette er
en kobling til en undermeny.
Trykk på hjulet for å hoppe til neste meny, som er vis/velg enhet, og bruk hjulet til å bla nedover
listen over temperaturer. Her også finner du en pil, som er koblet til en undermeny. Trykk på hjulet
for å hoppe til temperaturmenyen, som inneholder en liste med 6 linjer over innstillingsverdier for
temperaturer. Bla ned til LWTs innstillingsverdi 1 for kjøling, og trykk på hjulet for å hoppe til siden
for å endre. Vri på hjulet for å justere innstillingsverdiet til ønsket verdi. Når du har gjort dette,
trykker du på hjulet igjen for å bekrefte den nye verdien. Med tilbakeknappen kan du hoppe tilbake
til temperaturmenyen, der den nye verdien nå vises.
Eksempel 3: Tilbakestille en alarm En ringende bjelle øverst til høyre på displayet signaliserer at
det finnes en ny alarm. Hvis bjellen har stoppet betyr det at én eller flere alarmer har blitt kvittert
for, men er aktive fremdeles. Hvis du vil vise alarmmenyen fra hovedmenyen, blar du ned til
alarmlinjen eller trykker på alarmknappen på displayet. Vær oppmerksom på at pilen på denne
siden betyr at det er en kobling. Trykk på hjulet for å hoppe til neste meny for alarmer. Der finner
du to linjer, aktiv alarm og alarmlogg. Alarmer nullstilles med koblingen for aktiv alarm. Trykk på
hjulet for å hoppe til neste skjerm. Når du går inn på listen over aktive alarmer kan du bla ned til
elementet AlmClr, som standard er denne slått av. Endre denne verdien til på for å kvittere for
alarmen. Hvis alarmene kan nullstilles vil alarmtelleren vise 0. Hvis ikke viser den fortsatt hvor
mange alarmer som er aktive. Når alarmene kvitteres for, vil bjellen øverst i displayets høyre
hjørne slutte å ringe hvis enkelte alarmer fortsatt er aktive. Hvis alle alarmer er nullstilt vil det
forsvinne.

3.5 Standard diagnostikk av styresystemet
MicroTech III-kontrollen, tilleggsmodulene og kommunikasjonsmodulene er er utstyrt med to
status-LED-lamper (BSP og BUSS) for å vise enhetenes driftsstatus. BUS LED-lampen angir
statusen for kommunikasjon med kontrollen. De to status-LED-lampenes betydning vises nedenfor:
UC BSP LED
BSP-LED
Kontinuerlig grønn
Kontinuerlig gul
Kontinuerlig rød
Blinkende grønn
Blinkende gul
Blinkende gul/rød
Blinkende rød
Blinkende rød/grønn
(*) Kontakt service.

Modus
Applikasjonen kjører
Applikasjonen er lastet, men kjører ikke (*), eller BSP-oppgraderingsmodus er aktivert
Maskinvarefeil (*)
BSP oppstartsfase. Kontrollen må ha tid til å starte.
Applikasjonen er ikke lastet inn (*)
Feilsikker modus (dersom BSP-oppgraderingen ble avbrutt)
BSP-feil (programvarefeil*)
Applikasjon/BSP-oppdatering eller oppstart.

Tilleggsmoduler
BSP-LED
BSP-LED
Kontinuerlig grønn
Kontinuerlig rød
Blinkende rød
Blinkende rød/grønn
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BUS-LED
BUS-LED
Kontinuerlig
grønn
Kontinuerlig gul

Modus
Kommunikasjon kjører, I/O er i drift
Kommunikasjon kjører, men parameteren fra applikasjonen er feil eller mangler, eller fabrikkalibreringen
er feil.
Kommunikasjonen er nede (*)

Kontinuerlig rød

Kommunikasjonsmoduler
BSP LED (samme for alle moduler)
BSP-LED
Kontinuerlig grønn
Kontinuerlig gul
Kontinuerlig rød
Blinkende rød
Blinkende rød/grønn
(*) Kontakt service.

Modus
BSP kjører, kommunikasjon med kontrollen
BSP kjører, ingen kommunikasjon med kontrollen (*)
Maskinvarefeil (*)
BSP-feil (*)
Applikasjon/BSP-oppdatering

LON-modul BUS LED
BUS-LED
Kontinuerlig
grønn
Kontinuerlig gul
Kontinuerlig rød
Blinkende gul

Modus
Klar for kommunikasjon (Alle parametre lastet inn, Neuron konfigurert). Indikerer ikke kommunikasjon
med andre enheter.
Oppstart
Ingen kommunikasjon til Neuron (intern feil, kan løses ved å laste ned en ny LON-applikasjon)
Kommunikasjon kan ikke opprettes med Neuron. Neuron må konfigureres og kobles til nett med LONverktøyet.

Bacnet MSTP BUS LED
BUS-LED
Kontinuerlig grønn
Kontinuerlig gul
Kontinuerlig rød

Modus
Klar for kommunikasjon BACnet-serveren har blitt startet. Den viser ingen aktiv kommunikasjon
Oppstart
BACnet-serveren er nede. En automatisk omstart utføres etter tre sekunder.

Bacnet IP BUS LED
BUS-LED
Kontinuerlig grønn
Kontinuerlig gul
Kontinuerlig rød

Modus
Klar for kommunikasjon BACnet-serveren har blitt startet. Den viser ingen aktiv kommunikasjon
Oppstart. LED-lampen forblir gul til modulen mottar en IP-adresse, det må derfor opprettes en kobling.
BACnet-serveren er nede. En automatisk omstart utføres etter tre sekunder.

Modbus BUS LED
BUS-LED
Kontinuerlig
grønn
Kontinuerlig
gul
Kontinuerlig
rød
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3.6 Vedlikehold av kontrollen
Kontrollen krever at de innsatte batteriene vedlikeholdes. Batteriene må skiftes ut annethvert
år. Batterimodellen er: BR2032, produseres av mange forskjellige leverandører.
Hvis du vil skifte ut batteriet, kan du fjerne plastikkdekselet på kontrollens display med en
skrutrekker, som vist på bildene nedenfor:

Vær forsiktig så du ikke skader plastikkdekselet. Det nye batteriet må plasseres i riktig
batteriholder, som utheves på bildet nedenfor, slik at de plasseres riktig i henhold til holderens
polariteter.

3.7 Valgritt eksternt brukergrensesnitt
Som et alternativ kan ekstern HMI kobles til UC. Ekstern HMI har samme funksjoner som det
innebygde displayet, i tillegg til alarmindikasjonen, i form at en lysemitterende diode, plassert like
under bjelleknappen.
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Fjernkontrollen kan bestilles sammen med enheten, og forsendes enkeltvis som tilbehør for
feltmontering. Det kan også når som helst bestilles etter at kjøleren er sendt og koblet til slik et
forklares på følgende side. Det eksterne panelet drives fra enheten, det krever ingen ekstra
strømforsyning.
All visning og innstillingsverdijustering tilgjengelig på enhetens kontroller er også tilgjengelig på det
eksterne panelet. Navigasjon er akkurat likt som på enhetens kontroll, slik det beskrives i denne
håndboken.
Den første skjermen som vises når fjernkontrollen skrus på viser hvilke enheter som er koblet til.
Uthev ønsket enhet, og trykk på hjulet for å gå inn på den. Fjernkontrollen viser automatisk hvilke
enheter den er koblet til, dette trenger du ikke sette opp.
Ekstern HMI kan få en rekkevidde på opptil 700 m, ved hjelp av prosessbrusstilkoblingen på UC.
Med en daisy-chain-tilkobling, som nedenfor, kan en enkelt HMI kobles til opptil 8 enheter. Se egen
håndbok for HMI for ytterligere informasjon.

3.8 Innebygget nettgrensesnitt
MicroTech III-kontrollen har et innebygget nettgrensesnitt, som kan brukes til å overvåke enheten
når den er koblet til et lokalt nettverk. IP-adressen til MicroTech III kan konfigureres som en fast IP
eller DHCP, avhengig av nettverkskonfigurasjonen.
Med en felles nettleser kan PC-en kobles til enhetekontrollen, ved at du angir IP-adressen eller
vertsnavnet til kontrollen. Begge disse vises på siden "About Chiller", som er tilgjengelig uten
passord.
Når den er koblet til, må du angi et brukernavn og passord, som vist på bildet nedenfor.

Angi følgende berettigelsesbevis for å få tilgang til nettgrensesnittet:
Brukernavn: ADMIN
Passord: SBTAdmin!
Følgende side vises:
Brukerhåndbok
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Denne siden er en kopi av innebygd HMI og følger samme regler mht. adgangsnivåer og
oppbygning.
I tillegg tillater den trendlogging for maksimalt 5 ulike mengder. Det er nødvendig å kikke på
verdien til mengden som skal overvåkes, så blir følgende tilleggsskjerm synlig:

Avhengig av nettleseren og versjon kan det hende at trengloggingsfunksjonen ikke er synlig.
Nettleseren må ha støtte for HTML 5, for eksempel:




Microsoft Internet Explorer v.11,
Google Chrome v.37,
Mozilla Firefox v.32.

Disse programmene er kun eksempler på nettlesere som støttes, og de angitte versjonene er å
anse som minstekrav.
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4 Menyoppbygning
Alle innstillingene er delt inn i ulike menyer. Hver meny samler på en enkelt side andre
undermenyer, innstillinger eller data knyttet til en spesifikk funksjon (for eksempel strømsparing
eller oppsett), eller enhet (for eksempel enhet eller krets). På alle de påfølgende sidene indikerer
en grå boks verdier som kan endres og deres standardmenyer.

4.1 Hovedmeny
Settpunkt/undermeny
Enter Password
Quick Menu
Quick Setup
View/Set Unit
View/Set Circuit
Enhetens status=

Standard





Av: Unit Sw

Active Setpt=
Evap LWT=
Unit Capacity=
Unit Mode=
Time Until Restart
Alarms
Scheduled Maintenance
Review Operation
Manual Control
About Chiller

7,0°C
-273,1°C
0,0%
Cool







Område
Auto
Av:
Av:
Av:
Av:
Av:
Av:
Av:
Av:
Av:
Auto:
Auto:
Auto:
Auto:
Auto:
Auto:
Auto:
Auto:
-

Beskrivelse
Undermeny for aktivering av adgangsnivåer
Undermeny for å fortsette med enhetsdata
Undermeny for hurtigoppsett for enheten
Undermeny for enhetens data og innstillinger
Undermeny for kretsens data og innstillinger
Status of the Unit

Ice Mode Tmr
OAT Lockout
All Cir Disabled
Unit Alarm
Keypad Disable.
Remote Sw
BAS Disable
Unit Sw
Test Mode
Noise Reduction
Wait For Load
Evap Recirc
Wait For Flow
Pumpdn
Max Pulldn
Unit Cap Limit
Current Limit
Settpunkt for utløpsvannets temperatur
Kontrollert vanntemperatur
Faseinndeling av enhet
Se kapittel 4.4.2
Undermeny for kompressorenes sikkerhetstidsinnstillinger
Undermeny for alarmer, samme funksjon som bjelleknappen
Undermeny for neste planlagte vedlikeholdsavtale
Undermeny for oversikt over aktuelle driftsforhold
Undermeny for manuell styring av utløsere
Undermeny med info om applikasjon

4.2 Quick Menu
Settpunkt/undermeny
Enhetens status=
Active Setpt=
Evap LWT=
Evap EWT=
Unit Capacity=
Unit Current=
Softload Limit=
Network Limit=
Demand Limit=
Unit Mode=
Control Source=
Current Lim Sp=
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Standard
Av: Unit Sw
7,0°C
-273,1°C
-273,1°C
0,0%
0,0A
100,0%
100,0%
100,0%
Cool
Lokal
800A

Område
Lokal, nettverk
0.0…2000.0A

Beskrivelse
Enhetens status (se 4.1)
Kontrollert vanntemperatur
Returvannets temperatur

Grenseverdi for myk belastning
Kapasitetsbegrensning fra BMS
Kapasitetsbegrensning fra eksternt signal
Se kapittel 4.4.2
Settpunkt for strømgrense
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4.3 Quick Setup
Settpunkt/undermeny
Språk
Kontrollkilde
Tilgjengelige modi=

Standard
Engelsk
Lokal
Cool

Temperature Set



Område
Lokal, ekstern
Cool, Cool w/Glycol, Cool/Ice w/Glycol,
Ice w/Glycol, Test
-

Alarm Set
Ev Pump Set




-

Power Conservation
Date/Time/Schedules




-

Beskrivelse
Se kapittel 4.4.2
Se kapittel 4.4.1
Se kapittel 4.4.2
Undermeny
for
enkle
innstillinger
for
temperaturkontroll
Undermeny for enkle alarmgrenser
Undermeny for enkel fordamperpumpetype og valg
av kontrollmodus
Se kapittel 4.4.6
Se kapittel 4.4.5

4.4 View/Set Unit
Settpunkt/undermeny
Status/Settings
Oppsett
Temperatures
Vfd Settings
Date/Time/Schedules
Power Conservation
konfigurasjon
PumpVfd
Modbus Setup
Bacnet IP Setup
Bacnet MSTP-oppsett
LON Setup
Ctrlr IP-oppsett
Design Conditions
Alarm Limits
Calibrate Sensors
Menu Password

Standard


















Område
-

Beskrivelse
Undermenystatus for enheten
Undermenyinnstilling for enheten (termostatkontroll)
Undermeny for temperaturdata og settpunkter
Undermeny for Vfd-installasjonsinnstillinger
Undermeny for dato, tidspunkt og stillegående nattmodus.
Undermeny som begrenser enhetens funksjoner
Undermeny for enhetens konfigurasjonsdetaljer
Undermeny for konfigurering for valgfri Pump VFD
Undermeny for oppsett av modbuskommunikasjon
Undermeny for oppsett av Bacnet IP-kommunikasjon
Undermeny for oppsett av Bacnet MSTP-kommunikasjon
Undermeny for oppsett av LON-kommunikasjon
Undermeny for IP-innstillinger for innebygget nettserver
Undermeny for enhetens designdata
Undermeny for alarminnstillinger
Undermeny for kalibrering av sensorer
Undermeny for deaktivering av passord for brukernivå

4.4.1 Status/Settings
Denne siden fortsetter all informasjonen knyttet til enhetens status. I tillegg er det mulig å tømme
tidsinnstillingene for kretsen, slik at kretsen kan starte raskere.
Settpunkt/undermeny
Enhetens status=
Chiller Enable=
Control Source=

Next Crkt On=
Next Crkt Off=
Netwrk En SP=
Netwrk Mode SP=
Netwrk Cool SP=
Netwrk Cap Lim=
Stg Up Dly Rem=
Stg Dn Dly Rem=
Clr Stg Delays=
Netwrk Ice SP=
Ice Cycle Rem=
Clr Ice Dly
Evp Pmp Ctrl=

Evap Recirc Tm=
Evap Nom DT=
Evap Pmp 1 Hrs=
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Standard
Av: Unit Sw
Aktivere
Lokal

0
0
Deaktivere
Cool
6,7°C
100%
0s
0s
Av
-4,0°C
0min
Av
Kun #1

30s
5,6°C
0h

Område
Aktivere,
deaktivere
Lokal, nettverk

Aktivere,
deaktivere
Av, på
Av, på
Kun #1, kun #2,
Auto, Primær #1,
Primær #2

Beskrivelse
Enhetens status (se 4.1)
Aktivering av kjøledrift
Bestemmer av/på-status, settpunkt for kjøling/ising, driftsmodus,
kapasitetsgrense, og kontrolleres med lokale (HMI) innstillinger eller fra
BMS.
Viser neste krets som skal startes
Viser nummeret til neste krets som skal stanses.

Cool, Ice, Heat (NA), Cool/Heat Recovery
Kjølesettpunkt fra BMS
Kapasitetsbegrensning fra BMS
Gjenværende forskyvning til neste kompressor startes
Gjenværende forskyvning til neste kompressor stanses
Fjerner
gjenværende
forskyvninger
til
neste
startes/avstenges
Frysesettpunkt fra BMS
Genværende frysesyklusforsinkelse
Tilbakestilling av gjenværende forsinkelse
Velger antall aktive pumper og prioritet Auto se

kompressor

Tidsinnstilling for vannresirkulering
Nominelt vanndelta T
Driftstimer pumpe 1 (hvis aktuelt)
Brukerhåndbok

25

EWAD TZ-SS 170÷710 kW
EWAD TZ-SR 170÷710 kW
EWAD TZ-XS 180÷682 kW
EWAD TZ-XR 180÷682 kW
EWAD TZ-PS 185÷639 kW
EWAD TZ-PR 185÷639 kW

- SILVER
- SILVER
- GOLD
- GOLD
- PLATINUM
- PLATINUM

Evap Pmp 2 Hrs=
Remote Srv En=

Vannkjøler med luftkjølt omformer
0h
Deaktivere

BRUKERHÅNDBOK

Driftstimer pumpe 2 (hvis aktuelt)
Deaktivere, aktivere

4.4.2 Oppsett
Denne siden fortsetter alle innstillinger for termostatkontrol.
Settpunkt/undermeny
Tilgjengelige modi=

Standard
Cool

Start Up DT=
Shut Dn DT=
Stg Up DT=
Stg Dn DT=
Max Pulldn=
Stg Up Delay=
Stg Dn Delay=
Strt Strt Dly=
Stop Strt Dly=
Pumpdn Press=
Pumpdn Time=
Lt Ld Stg Dn %=
Hi Ld Stg Up %=
Liq Inject Act=
Var VR Act PR=
Econ Act PR=
Max Ckts Run=
C1 Sequence #=
C2 Sequence #=
Unit En Init=
Ice Cycle Dly=
Ext Fault Cfg=
Rapid Restore=
Pwr Off Time=
Display Units=
Språk

2,7°C
1,0°C
0,5°C
1,0°C
1,7°C/min
5 min
3 min
20min
5min
100kPa
120s
40%
80%
90°C
3,8
3,3
2
1
1
Aktivere
12t
Hendelse
Deaktivere
60s
Metric
Engelsk

Område
Cool,
Cool w/ Glycol,
Cool/Ice w/ Glycol,
Ice w/ Glycol,
Test
0.0…5.0°C
0.0…1.7°C
0.0…1.7°C
0.0…1.7°C
0.3…2.7°C/min
0…60 min
3…30 min
70…280kPa
0…180s
20…50%
50…100%
80…100°C
1…2
1…2
1…2
Aktivere, deaktivere
1…23t
Hendelse, alarm
Aktivere, deaktivere
Metrisk, engelsk
-

Beskrivelse
Tilgjengelige driftsmodi

Forskyvning for oppstart av termostatkontroll
Forskyvning til standby
Forskjøvet slik at kompressoren kan starte
Forskyvning som tvinger en kompressor av
Maksrate for avkjøling av vanntemperatur
Tidsinnstilling for oppstart av kompressoren
Tidsinnstilling for avstenging av kompressoren
Kompressorens start-til-start-utsettelse
Kompressorens start-til-stopp-utsettelse
Trykkgrense for nedpumping
Tidsgrense for nedpumping
Kretsens kapasitetsgrense for nedtrapping av en kompressor
Kretsens kapasitetsgrense for opptrapping av en kompressor
Utløpstemperaturgrense for aktivering av væskeinjisering Vs
Trykkrategrense for aktivering av VR3 glideposisjon
Trykkrategrense for aktivering av forvarmer
Begrenser antall kretser som kan brukes
Manuell sekvens for krets 1
Manuell sekvens for krets 2
Aktivere enheten
Frysesyklusens forsinkelse
Aktivere funksjoner hvis hurtiggjenoppretting er installert
Maksimal slettetid for aktivering av hurtiggjenoppretting
Sjekk om ditt eget språk er tilgjengelig

4.4.3 Temperatures
Denne siden fortsetter med alle relevante temperaturer og settpunktene for avkjølt vann (grenser
og aktive settpunkter avhenger av valgt driftsmodus).
Settpunkt/undermeny
Evap LWT=
Evap EWT=
HR LWT=
HR EWT=
Evap Delta T=
Active Setpt=
Pulldn Rate=
Outside Air=
Cool LWT 1=

Standard
-273,1°C
-273,1°C
-273,1°C
-273,1°C
-273,1°C
7,0°C
0,0°C/min
-273,1°C
7,0°C

Cool LWT 2=

7,0°C

Frysing, LWT
Max LWT=
HR EWT Stp
HR EWT Dif

-4,0°C
15,0°C
40,0°C
2,0°C
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Område
-

4.0…15.0°C (kjølemodus)
-8.0…15.0°C (kjølemodus
m/glykol)
4.0…15.0°C (kjølemodus)
-8.0…15.0°C (kjølemodus
m/glykol)
-8,0…4,0°C
30.0…50.0°C
1,0…10,0°C

Beskrivelse
Kontrollert vanntemperatur
Returvannets temperatur
Heat Recovery Leaving Water Temperature (vises kun hvis
varmegjenvinning er aktivert)
Heat Recovery Entering Water Temperature (vises kun hvis
varmegjenvinning er aktivert)
Delta T over hele fordamperen
Aktivt kontrollert settpunkt
Senkningsrate i kontrollert temperatur
Utendørs lufttemperatur
Primært kjølesettpunkt

Sekundært kjølesettpunkt (se 3.6.3)

Settpunkt for frysing (frysebank med av/på-modus)
Øvre grense for Cool LWT1 og Cool LWT2
Settpunkt for varmegjenvinning for inngående vann
Temperaturforskjell for vann for varmegjenvinning
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4.4.4 Vfd Settings
Denne siden inneholder de grunnleggende Vfd-innstillingene. Det er mulig å angi Modbus-adresse
for hver vekselretter som er installert på kompressorene. Denne funksjonen skal aktiveres når
kompressoren skal skiftes ut. Denne sidne inneholder også parametere or Modbus-oppsett, inkl.
baudhastighet, paritet, osv.
Settpunkt/undermeny
Baud Rate=
Parity=
Two Stop Bits=

Standard
19200
Ingen
Nei

Område
-

Beskrivelse
Modbussens kommunikasjonshastighet
Paritet
Antall stoppbits

4.4.5 Date/Time/Schedules
Denne siden lar deg endre klokkeslett og dato i UC. Dette er klokkeslettet og datoen som vises i
alarmloggen og som brukes til å aktivere og deaktivere stillemodus. I tillegg kan du angi start- og
sluttdato for sommertid, om ønskelig.
Stillemodus er en funksjon som brukes til å redusere kjølerens støy. Dette gjøres ved at du bruker
maksimalt omstartsettpunkt på kjølesettpunktet og øker måltemperaturen for kondensatoren med
en justerbar forskyvning.
Settpunkt/undermeny
Faktisk tid
Actual Date=
UTC Diff=
DLS Enable=
DLS Strt Month=
DLS Strt Week=
DLS End Month=
DLS End Week=
Quiet Mode=
QM Start Hr=
QM Start Min=
QM End Hr=
QM End Min=
QM Cond Offset=



Standard
12:00:00
01/01/2014
-60min
Ja
Mar
2. uke
Nov
1. uke
Deaktivere
21t
0min
6t
0min
5°C

Område

Beskrivelse

NA, Jan…Dec
1.…5. uke
Deaktivere, aktivere
18…23t
0…59min
5…9t
0…59min
0,0…14,0°C

Forskjell fra UTC
Nei, ja
Startmåned for sommertid
Startuke for sommertid
Sluttmåned for sommertid
Sluttuke for sommertid
Aktivere stillemodus
Starttidspunkt for stillemodus
Sluttidspunkt for stillemodus
Sluttidspunkt for stillemodus
Sluttminutt for stillemodus
Forskyvning av kondensatormål i stillemodus

Innebygde klokkeinnstillinger med sanntid opprettholdes, takket være et batteri festet på
kontrollen. Sørg for at batteriet skiftes ut regelmessig, annethvert år (se avsnitt 3.6).

4.4.6 Power Conservation
Denne siden inneholder alle innstillinger som muliggjør kjølerens kapasitetsbegrensninger. Du
finner videre forklaringer om alternativene for tilbakestilling av settpunktet i kapittel 7.2.
Settpunkt/undermeny
Unit Capacity=
Demand Lim En=
Demand Limit=
Unit Current=
Current Limit=
Current Lim Sp=
Setpoint Reset=

Standard
100,0%
Deaktivere
100,0%
0,0A
800A
800A
Ingen

Område
Deaktivere, aktivere

Max Reset=

5,0°C

0…2000A
Ingen, 4–20mA,
OAT
0,0…10,0°C

Start Reset DT=

5,0°C

0,0…10,0°C

Max Reset OAT=
Strt Reset OAT=
Softload En=
Softload Ramp=
Starting Cap=

EWAD TZ 170-710
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15,5°C
23,8°C
Deaktivere
20min
40,0%

Beskrivelse

10,0…29,4°C
10,0…29,4°C
Deaktivere, aktivere
1…60min
20,0…100,0%

retur,

Aktivere strømgrense
Demand Limit Mode - Aktiv strømgrense
Strømgrensemodus (valgfritt) - avlesing av enhetens strøm
Strømgrensemodus (valgfritt) - aktiv strømgrense
Strømgrensemodus (valgfritt) - settpunkt for strømgrense
Tilbakestillingstype for settpunkt
Setpoint Reset Mode - Maks tilbakestilling av vanntemperaturens
settpunkt
Setpoint Reset Mode - Fordamperens DT der ingen tilbakestilling
påføres
Setpoint Reset Mode - OAT der maks tilbakestilling brukes
Setpoint Reset Mode - OAT der tilbakestilling ved 0°C brukes
Aktivere modus for myk belastning
Soft Load Mode - Varigheten til den trinnvise myke belastningen
Soft Load Mode - Kapasitetsgrense ved oppstart for myk belastning
Brukerhåndbok
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4.4.7 Konfigurasjon
Denne sidne inneholder alle de spesifikke innstillingene for denne enheten, inkludert antall kretser,
kompressortyper, strategi for regulering av vifter, osv. Deler av disse innstillingene kan ikke
justeres og skal stilles inn ved produksjon eller idriftsetting av enheten. Se kapittelet "Idriftsetting
av enheten" for mer informasjon.
Settpunkt/undermeny
Apply Changes=
Number Of Ckts=
Comp Type=
Fan Type=
Cond Cntrl=
Pump Type=
Energy Mtr=
Leak Detector=
Comm Module 1=
Comm Module 2=
Comm Module 3=

Standard
Nei
2
Ingen
AC700
Trinn
Av/på
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen

Område
Nei, ja
1,2
AC900, AC700, EC900, EC700, EC700L
Step, Vfd, SpdTrl
On/Off, FixdSpd, VarFlow
Ingen, Nemo
Ingen, analog
Modbus, Bacnet IP, Bacnet MSTP, Lon, AWM
Modbus, Bacnet IP, Bacnet MSTP, Lon, AWM
Modbus, Bacnet IP, Bacnet MSTP, Lon, AWM

Beskrivelse
Tast "ja" etter endringer
Kompressor og maksfrekvens angitt
Viftetype
Still inn kondensatorens viftekontroll
Still inn pumpekontroll
Still inn type energimåler

Endring av disse verdiene må angis i kontrollen ved å velge "Apply Changes = Yes”. Dette gjør at
kontrollen starter på nytt! Denne aktiveringen kan kun utføres med Q0-bryteren på enhetens
kontrollboks satt til 0.

4.4.8 Pump VFD
Denne siden henviser til innstillingene som kreves for å drive de vekselretterdrevne pumpene når
de er installert. Undermenyen som vises avhenger av hvilken type pumpe som er valgt i
idriftsettingsmenyen.
Pump Type= Fixd Spd
Oversikten over innstillinger nedenfor viser når Fixd Spd er valgt som pumpetype. To settpunkt
vises, det aktive velges med kundens egen bryter.
Settpunkt/undermeny
Pump Fixd Spd 1=
Pump Fixd Spd 2=

Standard
0,0%
0,0%

Område
0,0…100,0%
0,0…100,0%

Beskrivelse
Pumpehastighet når valg for pumpehastighet er AV
Pumpehastighet når valg for pumpehastighet er PÅ

4.4.9 Oppsett for kommunikasjonsmoduler
For å sett opp kommunikasjonsmodulene riktig (Modbus, Bacnet IP, Bacnet MSTP and LON),
henvises det til tilhørende dokumentasjon fra fabrikken.
4.4.10 Electrical Data
Denne siden inneholder elektrisitetsdata fra energimåleren, hvis alternativet er aktivert og
energimåleren er installert riktig.
Settpunkt/undermeny
Average Voltage
Average Current
Active Power
Cosphi
Average Power
Active Energy

Standard

Område

Beskrivelse
Gjennomsnittlig spenning på de tre fasene
Gjennomsnittlig strøm på de tre fasene
Umiddelbar aktiv effekt
Enhetens effektfaktor
Gjennomsnittlig effekt
Akkumulert aktiv energi

4.4.11 IP-oppsett for kontrollen
Microtech ® III-kontrollen har en innebygget webserver som viser en replika av de innebygde HMIskjermene. For å få tilgang til denne ekstra web-HMI-en kan du måtte justere IP-innstillingene, slik
at de samsvarer med innstillingene til det lokale nettverket. Dette kan du gjøre på denne siden. Ta
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kontakt med IT-avdelingen for ytterligere informasjon om hvordan du stiller inn følgende
settpunkter.
For å aktivere de nye innstillingene må du starte kontrollen på nytt. Dette gjør du med settpunktet
Apply Changes.
Kontrollen støtter også DHCP, dersom kontrollens navn må brukes.
Settpunkt/undermeny
Apply Changes=
DHCP=
Act IP=
Act Msk=
Act Gwy=
Gvn IP=
Gvn Msk=
Gvn Gwy=

Standard
Nei
Av

Område

Beskrivelse
Nei, ja
Av, på
Aktiv IP-adresse
Aktiv nettverksmaske
Aktiv systemport
Gitt IP-adresse (som blir aktiv)
Gitt nettverksmaske
Gitt systemport

Forhør deg med IT-avdelingen om hvordan du stiller inn disse egenskapene, for å koble Microtech
III til det lokale nettverket.
4.4.12 Design Conditions
Denne siden viser driftspunktene for denne kjøleren.
Settpunkt/undermeny
Evap Dsn EWT=
Evap Dsn LWT=

Standard
0,0°C
0,0°C

Område

Beskrivelse
Opprett returvannets temperatur
Opprett det kontrollerte vannets temperatur

4.4.13 Alarm Limits
Denne siden inneholder alle alarmbegrensninger, inkludert grensene som hindrer lavt alarmtrykk.
For å sikre riktig drift, må de stilles inn manuelt, i henhold til den spesifikke applikasjonen.
Settpunkt/undermeny
Low Press Hold=
Low Press Unld=
Hi Oil Pr Dly=
Hi Oil Pr Diff=
Hi Disch Temp=
Hi Cond Pr Dly=
Lo Pr Ratio Dly=
OAT Lockout=
Strt Time Lim=
Evap Water Frz=
Evap Flw Proof=
Evp Rec Timeout=
Low DSH Limit=
HP Sw Test C#1
HP Sw Test C#2

Standard
180.0kPa
160.0kPa
30s
250kPa
110,0°C
5s
90s
4,0°C
60s
2,2°C
15s
3min
12,0°C
Av
Av

Område

Beskrivelse
Sikkerhetsgrense for lavt trykk, for å hindre økt kapasitet
Hindrer alarm for lavt trykk
Utsetter alarm for forskjell i høyt oljetrykk
Trykkfall for tilstoppet filter
Maksgrense for utløpstemperatur
Forsinkelse av alarm for høyt trykk fra omformeren
Forsinkelse av alarm for lavt trykkforhold
Driftsgrense for lufttemperatur
Tidsgrense fra lav omgivelsesstart
Grense for frysebeskyttelse
Strømningssikker forsinkelse
Tidsavbryter for resirkulering før alarmen gikk
Minste akseptable overoppheting for utløp
Av, på. Gjør det mulig å sjekke driften av bryteren for høyt trykk på #1.
Av, på. Gjør det mulig å sjekke driften av bryteren for høyt trykk på #2.

HP Sw Test slår av alle viftene mens kompressoren går, for å heve kondensatorens trykk til bryterne
for høyt trykk utløses. Vær oppmerksom på at dersom det oppstår høyt trykk, vil
sikkerhetsventilene utløses og varm kjølevæske spruter ut under høyt trykk!
Når de er utløst, vil programvaren gå tilbake til vanlig drift. Alarmen blir imidlertid ikke tilbakestilt før
bryterne for høyt trykk er manuelt tilbakestilt med knappen i bryteren.

4.4.14 Calibrate Sensors
Denne siden gjør det mulig å kalibrere enhetens følere
Settpunkt/undermeny
Evap LWT=
Evp LWT Offset=
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Standard
7,0°C
0,0°C

Område

Beskrivelse
Aktuell avlesning av fordamperens LWT (inkluderer forskyvning)
Evaporatorens LWT-kalibrering
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Evap EWT=
Evp EWT Offset=
Outside Air=
OAT Offset=

12,0°C
0,0°C
35,0°C
0,0°C
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Aktuell avlesning av fordamperens LWT (inkluderer forskyvning)
Evaporatorens EWT-kalibrering
Aktuell avlesning av lufttemperaturen utendørs (inkluderer forskyvning)
Omgivelsestemperatur

4.4.15 Menu Password
Du kan la brukernivået alltid være aktivt, for å unngå å måtte angi passordet. Dette gjør du ved å
sette settpunktet Password Disable til På.
Pwd Disable=

Av

Av, på

4.5 View/Set Circuit
I dette avsnittet kan du velge mellom de tilgjengelige kretsene og få tilgang til tilgjengelige data for
den valgte kretsen.
Settpunkt/undermeny
Krets 1
Krets 2

Standard



Område

Beskrivelse
Meny for krets #1
Meny for krets #2

Undermenyene for hver krets er identiske, men innholdet i hver av dem gjenspeiler statusen til den
tilhørende kretsen. I det følgende forklares undermenyene kun én gang. Hvis det kun er én
tilgjengelig krets, vil elementet Krets #2 i tabellen ovenfor være skjult, og ikke tilgjengelig.
Hver av lenkene ovenfor tar deg videre til følgende undermeny:
Settpunkt/undermeny
Data
Status/Settings
Comp 1
Condenser
EXV
Configuration
Calibrate Sensors

Standard








Beskrivelse
Termodynamiske data
Status og instillinger
Status for kompressoren og elektriske data
Status for kondensatorviftens regulering
Status for tilleggsventilens regulering
Kretsens konfigurasjon
Kalibrering av sensorene

I alle undermenyene ovenfor vises en verdi og en lenke til en annen side. På denne siden vises
data for begge kretsene som referanse, som i eksempelet nedenfor.
Settpunkt/undermeny
Comp 1 Run Hours
Circuit #1=
Circuit #2=

Standard

Område

0t
0t

Beskrivelse
Indikasjon av dataene som vises
Data knyttet til krets #1
Data knyttet til krets #2

4.5.1 Data
På denne siden vises alle relevante termodynamiske data.
Settpunkt/undermeny
Capacity=
Evap Pressure=
Cond Pressure=
Suction Temp=
Discharge Temp=
Suction SH=
Discharge SH=
Oil Pressure=
Oil Pr Diff=
EXV Position=
Econ Sv Output=
Liq Inj=
Variable VR St=
Evap LWT=
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Standard
0,0%
220.0kPa
1000.0kPa
5.0°c
45,0°C
5,0°C
23,0°C
1000.0kPa
0.0kPa
50%
Av
Av
Off(VR2)
7,0°C

Område

Beskrivelse
Kretsens kapasitet
Fordampertrykk
Kondensatortrykk
Sugetemperatur
Utløpstemperatur
Overoppheting ved innsugning
Overheting ved utløp
Oljetrykk
Oljetrykkets differensial
Ekspansjonsventilens posisjon
Forvarmerens status
Status for væskeinnsprøyting
Glideposisjonsstatus for VR2 eller VR3
Evaporatorens LWT
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Evaporatorens EWT

4.5.2 Status/Settings
Denne siden fortsetter med kretsens status.
Settpunkt/undermeny
Circuit Status=
Av:
VFD Heating

Standard

Circuit Mode=
Circuit Cap=
Service Pumpdn=
Economizer=
Econ En Spd=
Start VFD Spd=
Max VFD Spd=

Aktivere
100%
Av
Med
1200 opm
1800 opm
5400 opm

Område

Beskrivelse
Kretsens status
Av:
Ready
Av:
Stage Up Delay
Av:
Cycle Timer
Av:
BAS Disable
Av:
Keypad Disable.
Av:
Kretsbryter
Av:
Oil Heating
Av:
Alarm
Av:
Test Mode
EXV
Preopen
Run:
Pumpdown
Run:
Normal
Run:
Disch SH Low
Run:
Evap Press Low
Run:
Cond Press High
Run:
High LWT Limit
Run:
High VFD Amps
Run:
High VFD Temp
Av:
Max Comp Starts
Av:
VFD Heating
Av:
Maintenance
Deaktivere, aktivere, test
Av, på
Uten, med
Kompressorhastighet for aktivering av forvarmer
Kompressorens starthastighet
Kompressorens makshastighet

4.5.3 Comp1
Denne siden fortsetter all relevant informasjon om kompressoren. På denne siden muliggjøres
manuell justering av kompressorkapasiteten.
Settpunkt/undermeny
Start=
Stop=
Run Hours=
No. Of Starts=
Cycle Time Rem=
Clear Cycle Time
Capacity=
Act Speed=
Current=
Percent RLA=
Power Input=
Cap Control=
Manual Cap=
Vfd Valve Life=
Vfd Capct Life=
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Standard

0t
0
0s
100%
5400 opm
200,0A
85%
0kW
Auto
0,0%
100%
100%

Område

Beskrivelse
Dato og tidspunkt for siste start
Dato og tidspunkt for siste stopp
Antall kjøretimer for kompressoren
Antall kompressoroppstarter
Gjenværende syklustid
Kommando for tømming av syklustid
Kompressorens kapasitet
Kompressorhastighet (avhengig av modell)
Vekselretterens strøm
Prosent over strøm for full last
Auto, manuell
Manuell kapasitet i prosent
Gjenværende sykluser i vekselretterens kjøle-SV
Gjenværende levetid for vekselretternes kapasitatorer
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4.5.4 Condenser
Denne siden fortsetter med alle relevante data og innstillinger for å justere kondensatorens
trykkontroll, slik at den passer til de spesifikke kravene som stilles til driftsforholdene.
Settpunkt/undermeny
# Fans Running=
# Of Fans=
Stg Up Error=
Stg Dn Error=
Cond Target=
VFD Target=
VFD Speed=
Fan VFD Enable=
Stg On Db 0=
Stg On Db 1=
Stg On Db 2=
Stg On Db 3=
Stg On Db 4=
Stg On Db 5=
Stg Off Db 2=
Stg Off Db 3=
Stg Off Db 4=
Stg Off Db 5=
Stg Off Db 6=
VFD Max Speed=
VFD Min Speed=

Standard
0
6
0
0
30,0°C
30,0°C
0,0%
Aktivere
4,0°C
5,0°C
5,5°C
6,0°C
6,5°C
6,5°C
10,0°C
8,0°C
5,5°C
4,0°C
4,0°C
700 opm
175 opm

Område

Beskrivelse
Antall vifter i drift
Totalt antall vifter
Feil med opptrapping av en vifte
Feil med nedtrapping av en vifte
Mettet kondensatortemperaturmål
Mål for VFD (kun for Vfd og Speedtroll)
Aktuell VFD-hastighet
Regulering av viftens hastighet aktivert
Dødsone for vifteopptrapping #1
Dødsone for vifteopptrapping #2
Dødsone for vifteopptrapping #3
Dødsone for vifteopptrapping #4
Dødsone for vifteopptrapping #5
Dødsone for vifteopptrapping #6
Dødsone for viftenedtrapping #2
Dødsone for viftenedtrapping #3
Dødsone for viftenedtrapping #4
Dødsone for viftenedtrapping #5
Dødsone for viftenedtrapping #6
VFD makshastighet
VFD minstehastighet

* siste nedtrapping av viftehastighet bruker en fast grense som ikke er tilgjengelig fra HMI.
Vifteinnstillingene er innstilt for å gi god og stabil kontroll av kondensatorens mettede temperatur under
nesten alle driftsforhold.
Uriktig modifisering av standardinnstillingene kan påvirke ytelse og generere alarmer i kretsen. Denne
handlingen må kun utføres av kvalifiserte personer

4.5.5 EXV
Denne siden viser all relevant informasjon om statusen til EXV-logikken.
Settpunkt/undermeny
EXV State=
Suction SH=
Superht Target=
Evap Pressure=
EXV Position=

Standard
Closed
6,0°C
6,0°C
220kPa
50,0%

Område

Beskrivelse
Lukket, trykk overoppheting
Overoppheting ved innsugning
Settpunkt for overoppheting ved innsugning
Fordampertrykk
Ekspansjonsventilens åpning

4.5.6 Konfigurasjon
På denne siden kan du justere antall vifter for hver krets.
Settpunkt/undermeny
Apply Changes=
C1 # Of Fans=
Heat Recovery=

Standard
Nei
6
Deaktivere

Område

Beskrivelse
Nei, ja
Antall tilgjengelige vifter
Deaktivere, aktivere

4.5.7 Calibrate Sensors
Denne siden gjør det mulig å justere avlesningene av sensorer og omformere.
Settpunkt/undermeny
Evap Pressure=
Evp Pr Offset=
Cond Pressure=
Cnd Pr Offset=
Oil Pressure=
Oil Pr Offset=
Suction Temp=
Suction Offset=
Discharge Temp=
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Standard
0.0kPa
0.0kPa
0.0kPa
0,0°C

Område

Beskrivelse
Aktuell avlesning av fordampertrykk (inkluderer forskyvning)
Forskyvning av fordampertrykk
Aktuell avlesning av kondensatortrykk (inkluderer forskyvning)
Forskyvning av kondensatortrykk
Aktuell avlesning av oljetrykk (inkluderer forskyvning)
Forskyving av oljetrykk
Aktuell avlesning av innsugingstemperatur (inkluderer forskyvning)
Forskyving av innsugingstemperatur
Aktuell avlesning av utløpstemperatur (inkluderer forskyvning)
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Forskyving av utløpstemperatur

Kalibrering av fordampertrykk og innsugingstemperatur er påkrevd for bruksområder med negative
vanntemperatursettpunkt. Disse kalibreringene skal utføres med egnet måler og termometer.
Uriktig kalibrering av de to instrumentene kan føre til begrensning av drift, alarmer og skade på
komponenter.

4.6 Time until restart
Denne siden indikerer antall syklustidsinnstillinger som gjenstår for hver
syklustidsinnstillingene er aktive, kan kompressoren ingen nye kompressorer startes.
Settpunkt/undermeny
C1 Cycle Tm Left=
C2 Cycle Tm Left=

Standard

Område
0s
0s

krets.

Når

Beskrivelse

4.7 Alarms
Denne lenken går til samme side som den som er tilgjengelig med bjelleknappen. Hvert element
representerer en lenke til en side med ulik informasjon. Informasjonen som vises avhenger av den
unormale driftstilstanden som aktiverte sikkerhetsinnretningene for enheten, kretsen eller
kompressoren. En detaljert beskrivelse av alarmene og betjening av disse finner du i avsnittet
Feilsøking på kjøleren.
Settpunkt/undermeny
Alarm Active
Alarm Log
Event Log
Alarm Snapshot

Standard





Beskrivelse
Oversikt over aktive alarmer
Historikk som viser alle alarmer og tilbakestillinger
Oversikt over hendelser
Oversikt over alarmbilder med alle relevante data som ble oppført da alarmen gikk.

4.8 Scheduled Maintenance
Denne siden kan inneholde kontaktnummeret til serviceorganisasjonen som vedlikeholder enheten
og neste planlagte vedlikehold.
Settpunkt/undermeny
Next Maint=
Support Reference=

Standard
Jan 2015
999-999-999

Område

Beskrivelse
Planlagt dato for neste vedlikehold
Referansenummer eller e-postadresse til serviceorganisasjonen

4.9 Review Operation
Denne siden inneholder lenker til andre sider som allerede er forklart, samlet for å gi bedre tilgang
til betjeningsdata.
Settpunkt/undermeny
Alarm Active
Alarm Log
Unit Status/Settings
C1 Status/Settings
C2 Status/Settings
Scheduled Maintenance

Standard







Område

Beskrivelse
Se avsnittet 4.7
Se avsnittet 4.7
Se avsnittet 4.4.1
Se avsnittet 4.5.2
Se avsnittet 4.5.2
Se avsnittet 4.8

4.10 Manuell kontroll
Denne siden inneholder lenker til undersider der alle utløserne kan testes, råverdiene til
avlesningene av hver sensor og omformer kan kontrolleres, statusen til alle digitale innganger
verifisere og status for alle digitale utganger kontrolleres.
Settpunkt/undermeny
Enhet
Krets 1

EWAD TZ 170-710
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Standard



Område

Beskrivelse
Utløsere og sensorer for fellesdelene (enhet)
Utløsere og sensorer for krets #1
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Utløsere og sensorer for krets #2

4.10.1 Enhet
Denne siden inneholder alle testpunktene, status for de digitale inngangene, status for den digitale
utgangen og råverdiene for de analoge inngangene knyttet til enheten. For å aktivere testpuntkene
må Available Modes settes til Test (se avsnitt 4.4.2), og da må enheten deaktiveres.
Settpunkt/undermeny
Unit Alarm Out=
C1 Alarm Out=
C2 Alarm Out=
Evap Pump 1=
Evap Pump 2=
Input/Output Values
Unit Sw Inpt=
Estop Inpt=
PVM Inpt=
Evap Flow Inpt=
Ext Alm Inpt=
CurrLm En Inpt=
Dbl Sp Inpt=
RR Unlock Inpt=
BK Chiller Inpt=
Evp LWT Res=
Evp EWT Res=
OA Temp Res=
LWT Reset Curr=
Dem Lim Curr=
Unit Sgnl Curr=
Unit Alm Outpt=
C1 Alm Outpt=
C2 Alm Outpt=
Evp Pmp1 Outpt=
Evp Pmp2 Outpt=

Standard
Av
Av
Av
Av
Av
Av
Av
Av
Av
Av
Av
Av
Av
Av
0Ohm
0Ohm
0Ohm
0mA
0mA
0mA
Av
Av
Av
Av
Av

Område
Av/på
Av/på
Av/på
Av/på
Av/på
Av/på
Av/på
Av/på
Av/på
Av/på
Av/på
Av/på
Av/på
Av/på
Av/på
340-300kOhm
340-300kOhm
340-300kOhm
3-21mA
3-21mA
3-21mA
Av/på
Av/på
Av/på
Av/på
Av/på

Beskrivelse
Tester den generelle alarmens reléutgang
Tester reléutgangen til alarmen til krets #1
Tester reléutgangen til alarmen til krets #2
Tester fordamperpumpe #1
Tester fordamperpumpe #2
Enhetsbryterens status
Nødstoppknappens status
Status for fasespenningsmonitor, beskyttelse mot over- og underspenning eller
beskyttelse mot jordingsfeil (se om dette er installert)
Status for fordamperens strømningsbryter
Status for ekstern alarminngang
Status for aktiveringsbryteren for strømbegrensning (valgfri)
Status for bryteren for dobbelt settpunkt
Status for aktiveringsbryter for hurtigomstart (valgfri)
Status for aktiveringsbryter for reservekjøler (valgfri)
Motstand i Evap LWT-sensoren
Motstand i Evap EWT-sensoren
Motstand i OAT-sensoren
Strøminngang for tilbakestilling av settpunkt
Strøminngang for strømgrense
Strøminngang for signalet for strøm i enheten (valgfritt)
Status for den generelle alarmens relé
Status for alarmen til krets #1
Status for alarmen til krets #2
Status for reléen til fordamperpumpe #1
Status for reléen til fordamperpumpe #2

4.10.2 Krets #1 (Krets #2 hvis tilgjengelig)
Denne siden inneholder alle testpunktene, status for de digitale inngangene, status for den digitale
utgangen og råverdiene for de analoge inngangene knyttet til krets #1 (eller krets #2, hvis denne er
installert og avhengig av lenken som følges). For å aktivere testpuntkene må Available Modes
settes til Test (se avsnitt 4.4.2), og da må enheten deaktiveres.
Settpunkt/undermeny
Test Liq Inj=
Test Economizr=
Test EXV Pos=
Test Fan 1=
Test Fan 2=
Test Fan 3=
Test Fan 4=
Test VFD Speed=
Test Var VR
Inngangs-/utgangsverdier
Cir Sw Inpt=
Mhp Sw Inpt=
Strtr Flt Inpt=
Evap Pr Inpt=
Cond Pr Inpt=
Oil Pr Inpt=
Suct Temp Res=
Disc Temp Res=
Strtr Outpt=
Liq Inj Outpt=
Econ Sv Outpt=
Brukerhåndbok
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Standard
Av
Av
0,0%
Av
Av
Av
Av
0
Av
Av
Av
Av
0,0V
0,0V
0,0V
0,0Ohm
0,0Ohm
Av
Av
Av

Område
Av/på
Av/på
0–100 %
Av/på
Av/på
Av/på
Av/på
0–100 %
Av/på

Beskrivelse
Test av væskeinjiseringens SV
Test av forvarmerens SV
Test for tilleggsventilens bevegelser
Test for vifteutgang #1
Test for vifteutgang #2
Test for vifteutgang #3
Test for vifteutgang #4
Test av VFD for vifter
Test av glideposisjon for VR3

Av/på
Av/på
Av/på
0,4-4,6V
0,4-4,6V
0,4-4,6V
340-300kOhm
340-300kOhm
Av/på
Av/på
Av/på

Status for kretsens aktiveringsbryter
Status for bryter for mekanisk høyt trykk
Status for tilbakekobling av oppstarter
Inngangsspenning for evaporatortrykk
Inngangsspenning for kondensatortrykk
Inngangsspenning for oljetrykk
Motstand i sensoren for innsugingstemperatur
Motstand i sensoren for utløpstemperatur
Status for vekselomformerens startkommando
Status for reléen til væskerørets SV
Status for reléen til forvarmerens SV
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Fan 3 Outpt=
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Av/på
Av/på
Av/på
Av/på
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Status for vifteutgang #1
Status for vifteutgang #2
Status for vifteutgang #3
Status for vifteutgang #4
Utgangsspenning til viftens VFD
Variabel glideposisjon for VR (VR2, VR3)

4.11 Idriftsetting av enhet
Denne siden inneholder lenker til andre sider som allerede er forklart, samlet for å gi bedre tilgang
til betjeningsdata.
Settpunkt/undermeny
About Chiller
Set-Up
Date/Time/Schedules
Power Conservation
Alarm Limits
Calibrate Unit Sensors
Calibrate Circt Sensors
Ctrlr IP Setup
Alarm Active
Alarm Log
Scheduled Maintenance
Unit Manual Control
C1 Manual Control
C2 Manual Control

Standard















Område

Beskrivelse
Se avsnittet 4.12
Se avsnittet 4.4.2
Se avsnittet 4.4.5
Se avsnittet 4.4.6
Se avsnittet 4.4.13
Se avsnittet 4.4.14
Se avsnittet 4.5.7
Se avsnittet 4.4.11
Se avsnittet 4.7
Se avsnittet 4.7
Se avsnittet 4.8
Se avsnittet 4.10.1
Se avsnittet 4.10.2
Se avsnittet 4.10.2

4.12 Om denne kjøleren
På denne siden fortsetter all informasjon som kreves for å identifisere enheten og den aktuelle
installerte programvareversjonen. Denne informasjonen kan være nødvendig dersom en alarm går
eller en enhet svikter
Settpunkt/undermeny
Modell
G.O.
Unit S/N=
OV14-00001
BSP Ver=
App Ver=
HMI GUID=
OBH GUID=
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Standard

Område

Beskrivelse
Enhetens modell og kodenavn
Enhetens serienummer
Maskinvareversjon
Programvareversjon
Unik identifikasjon for HMI-programvaren
HEX-nummer for HMI GUID
Unik identifikasjon for OBH-programvaren
HEX-nummer for OBH GUID
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5 Jobbe med denne enheten
Dette avsnittet inneholder en veiledning for daglig bruk av enheten. Påfølgende avsnitt beskriver
hvordan man utfører rutinemessige oppgaver på enheten, som f.eks:






Oppsett av enheten
Oppstart av enhet/krets
Alarmhåndtering
BMS-kontroll
Utskifting av batteri

5.1 Oppsett av enheten
Før enheten startes opp, må enkelte grunnleggende innstillinger velges av kunden, i henhold til
applikasjonen. Alle de viktigste innstilllingene for drift av enheten er tilgjengelige i "Hurtigstart"menyen.
Ytterligere innstillinger for oppsett finner du i undermenyene i foregående kapittel.
Språk
Control Source
Available Modes=
Temperature Settings
Alarm Settings
Evap Pump Settings
Power Conservation
Date/Time/Schedules

Engelsk
Local
Cool






Se kapittel 4.4.2
Se kapittel 4.4.1
Se kapittel 4.4.2
Se kapittel 5.1.4
Se kapittel 5.1.5
Se kapittel 5.1.6
Se kapittel 4.4.6
Se kapittel 4.4.5

5.1.1 Språkinnstillinger
Språket som brukes i HMI kan velges etter at brukerpassordet er angitt. Kontakt salgsavdelingen
for å høre om ditt lokale språk er tilgjengelig.
5.1.2 Kontrollkilde
Med denne funksjonen kan du velge hvilken kilde som skal brukes til å kontrollere enheten.
Følgende kilder er tilgjengelige:
Lokal
Nettverk

Enheten aktiveres med lokale brytere på kontrollbordet, kjølemodus (cool, cool w/glycol, ice), LWT-settpunkt og
kapasietesbegrensning velges med lokale innstillinger i HMI.
Enheten aktiveres av en ekstern bryter, kjølemodus, LWT-settpunkt og kapasitetsgrense velges med ekstern BMS. Denne
funksjonen krever:

Ekstern aktiveringskobling til en BMS (enhetens av/på-bryter må være ekstern)

Kommunikasjonsmodul og dennes tilkobling til en BMS.

Flere parametere for nettverkskontroll finner du i 4.4.1.
5.1.3 Tilgjengelig modusvalg
Følgende driftsmodi kan velges fra oppsettmenyen:
Cool
Cool
w/Glycol
Ice

Cool/Ice
w/Glycol
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Velges hvis man trenger avkjølt vanntemperatur ned til 4°C. Det trengs generelt ikke glykol i vannkretsen, med mindre
omgivelsestemperaturene kan nå lave verdier.
Velges hvis man trenger avkjølt vanntemperatur under 4°C. Denne operasjonen krever riktig blanding av glykol og vann i
fordamperens vannkrets.
Velges hvis det er nødvendig med lagring på is. Denne applikasjonen krever at kompressorene drives med full last til
isbanken er fullstendig, og deretter er stanset i minst 12 timer. I denne modusen vil kompressoren(e) ikke kjøre med
delvis last, men kun fungere i av/på-modus
Velges dersom det er nødvendig med dobbelt kjøle/fryse-modus. Denne innstillingen krever drift med dobbelt settpunkt,
som aktiveres gjennom en bryter levert av kunden, i henhold til følgende logikk:

Switch OFF: Kjøleren virker i kjølemodus med Cool LWT 1 som aktivt settpunkt.
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Switch ON: Kjøleren virker i frysemodus med Ice LWT som aktivt settpunkt.
Aktiverer manuell kontroll av enheten. Den manuelle testfunksjonen hjelper med å feilsøke og sjekke driftsstatusen til
sensorer og utløsere. Denne funkjsonen er kun tilgjengelig med vedlikeholdspassordet i hovedmenyen. For å aktivere
testfunksjonen må du deaktivere enheten fra Q0-bryteren og endre tilgjengelig modus til Test (se avsnitt 5.2.3.2).

Test

5.1.4 Temperaturinnstillinger
Formålet med enheten er å holde fordampervannets utløpstemperatur nå nærme en
forhåndsinnstillt verdi, kalt aktivt settpunkt, som mulig. Det aktive settpunktet regnes ut av
enhetens kontroll, basert på følgende parametre:





Tilgjengelige modi (Cool, Cool w/Glycol, Ice)
LWT-settpunkt for kjøling/frysing
Tilbakestilling av settpunkt
Stillemodus

Driftsmodus og LWT-settpunkt kan også stilles inn via nettverket, hvis den riktige kontrollkilden er
valgt Følgende settpunkt er tilgjengelig gjennom denne menyen:
Cool LWT1
Cool LWT2
Ice LWT
Ice Cycle Dly
OAT Lockout
Start Up DT
Shut Dn DT
Max Pulldn

Se 5.1.4.1
Se 5.1.4.1
Se 5.1.4.1
Tid før neste enhet starter er tilgjengelig far frysemodus
Minste tillatte temperatur for drift av enheten. Denne verdien skal velges i henhold til enhetens driftsgrenser og den
installerte kondenseringskontrollen (kontroll av viftehastighet, hastighet, vifteintervaller, osv).
Se 5.1.4.2
Se 5.1.4.2
Maksimal rate (°C/min) for endring av utløpsvannets temperatur.

Endring av disse verdiene må angis i kontrollen ved å velge "Apply Changes = Yes”. Dette gjør at
kontrollen starter på nytt!
Brukerpassord er nødvendig for å andre settpunktet for utløpsvannets temperatur.

5.1.4.1 Innstilling av LWT-settpunkt
Settpunktområdet er begrenset, i henhold til valgt driftsmodus. Kontrollen har to settpunkt i
kjølemodus (enten standard kjøling eller kjøling med glykol) og ett settpunkt i ismodus, som
aktiveres i henhold til driftsmodus og valg av dobbelt settpunkt.
Tabellen nedenfor viser LWT-settpunktene som aktiveres avhengig av driftsmodus og status for
bryteren for dobbelt settpunkt. Tabellen inneholder også standardverdier og tillatte grenser for
hvert settpunkt.
Driftsmodus
Cool
Cool w/ Glycol
Cool/Ice w/ Glycol
Ice w/ Glycol

Inngang for dobbelt settpunkt
AV
PÅ
AV
PÅ
OFF (kjølemodus)
ON (frysemodus)
I/T

LWT-settpunkt
Cool LWT 1
Cool LWT 2
Cool LWT 1
Cool LWT 2
Cool LWT 1
Ice LWT
Ice LWT

Standard
7,0°C
7,0°C
7,0°C
7,0°C
-4,0°C
-4,0°C
-4,0°C

Område
4.0°C  15.0°C
4.0°C  15.0°C
-8.0°C  15.0°C
-8.0°C  15.0°C
-8.0°C  4.0°C
-8.0°C  4.0°C
-8.0°C  4.0°C

LWT-settpunktet kan overstyres dersom tilbakestilling av settpunkt (se mer informasjon i kapittel
5.1.7.3) eller stillemodus aktiveres (se kapittel 5.1.8.2).
Dual Setpoint, Setpoint Reset og Quiet Mode kan ikke brukes i Ice Mode.
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5.1.4.2 Innstillinger for termostatkontroll
Innstillingene for termostatkontroll gjør det mulig å angi respons for temperaturvariasjoner og
presisjonen til termostatkontrollen. Standardinnstillingene kan brukes til de fleste bruksområder,
men anleggsspesifikke forhold kan kreve justering, for å sikre jevn og presis temperaturkontroll
eller for at enheten skal reagere raskere.
Kontrollen starter den første kretsen dersom temperaturen som kontrolleres er høyere enn det
aktive settpunktet (AS) på minst en Start UP DT-verdi (SU). Så snart kretsens kapasitet overgår Hi
Ld Stg Up %, slås en annen krets på.
Når temperaturen på utløpsvannet er innenfor dødsoneverdien (DB) fra det aktive settpunktet,
endres ikke enhetens kapasitet.
Hvis utløpsvannets temperatur går under settpunktet, justeres enhetens kapasitet, slik at den
holdes stabil. Videre reduksjon i den kontrollerte temperaturen til Shut Down DT-forskyvning (SD)
kan føre til at kretsen avstenges og hele enheten slås av. Spesielt vil kompressoren avstenges
hvis den må laste av til under Lt Ld Stg Dn %-kapasitet.
Hastigheter for lasting og avlastin beregnes av en beskyttet PID-algoritme. Maksimalraten for
senking av vanntemperaturen kan likevel begrenset ved hjelp av parameteren Max Pulldn.
Kretser startes og stoppes alltid for å garantere balansering av kjøretid og antall oppstarter for enheter med
flere kretser. Denne strategien optimerer levetiden til kompressorene, vekselrettere og alle de andre
kretskomponentene.

Thermostat
Control OFF
AS+SU

Temperaturen til evaporatorens
utløpsvann

Thermostat Control ON

Capacity
load up

Thermostat Control OFF

Capacity
Unload

AS
AS-SD

5.1.5 Alarminnstillinger
Fabrikkinnstillingene er stilt inn for standard kjølemodus, og de er derfor kanskje ikke riktig
finjustert for arbeid under ulike forhold. Avhengig av bruksområdet kan følgende alarmgrenser
Tid
måtte justeres:



Low Press Hold
Low Press Unload
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Evap Water Frz

Low Press Hold

Low Press Unload
Evap Water Frz

Angi minste kjølevæsketrykk for enheten. Det anbefales generelt å velge en verdi der mettet temperatur er 8 til
10°C under minste aktive settpunkt. Dette sikrer sikker drift og riktig kontroll av kompressorens overoppheting ved
innsuging.
Stilles lavere enn holdegrensen for å tillate gjenoppretting av sugetrykk fra raske transienter, uten å avvlaste
kompressoren. En 20 kPa-differensial passer som regel til de fleste bruksområder.
Stanser enheten dersom utløpstemperaturen går under en gitt grense. For å sikre trygg drift av kjøleren må denne
innstillingen være tilstrekkelig for minstetemperaturen for blandingen av vann og glykol i fordamperens vannkrets.

5.1.6 Evap Pump Settings (valgfritt)
Denne menyen inneholder innstillinger for:
Pump Type
Evap Pump Ctrl

Sett pumpetypen som av/på, fast hastighet og variabel strømning
Velg antall aktive pumper og prioritet

5.1.6.1 Pump Type
Følgende alternativer er tilgjengelige:
Av/på
FixdSpd
VarFlow

Velg denne når pumpen drives uten vekselretter eller med kundens eget hastighetskontrollsignal. Kontrollens utmating er
kun en start/stopp-kommando.
Angi dette når pumpen har vekselretter men drives i fast hastighet. Kontrollens utgang er en start/stopp-kommando og en
lokalt angitt hastighetsreferanse 0-10V signal. Se også 7.5.1.
Velg denne på vekselretterdrevne pumpter der det er nødvendig med automatisk kontroll av en variabel primærstrømning.
Se også Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..

5.1.6.2 Evap Pump Ctrl
Følgende alternativer kan brukes til å kontrollere pumpen(e):
#1 Only
Kun #2
Auto
#1
Primary
#2
Primary

5.1.7

Velg denne for enkelt- eller dobbeltpumper der kun #1 er i drift (for eksempel hvis #2 vedlikeholdes)
Velg denne for dobbeltpumper der kun #2 er i drift (for eksempel hvis #1 vedlikeholdes)
Velg denne for automatisk håndtering av pumpestart. Ved hver oppstart av kjøleren vil pumpen med det laveste timetallet
aktiveres.
Velg denne hvis du har dobbeltpumpe der #1 kjører og #2 er backup
Velg denne hvis du har dobbeltpumpe der #2 kjører og #1 er backup

Power Conservation

5.1.7.1 Strømgrense
Strømgrensefunksjonen gjør at enheten kan begrenses til en spesifisert makslast.
Kapasitetgrensen gis av et eksternt 4-20 mA signal. Strømgrenserelaterte settpunkter som er
tilgjengelige fra denne menyen er som følger:
Unit Capacity
Demand Limit En
Strømgrense

Viser enhetens aktive kapasitet
Aktiverer strømgrensen
Viser den aktive strømgrense

5.1.7.2 Strømgrense (valgfritt)
Se 7.2 for ytterligere informasjon.
5.1.7.3 Tilbakestilling av settpunkt
Funksjonen for tilbakestilling av settpunkt overstyrer det avkjølte vannets temperatur, valgt med
grensesnittet, når bestemte omstendigheter forekommer. Denne funksjonen bidrar til å redusere
strømforbruket og optimere komfort. Det kan velges tre ulike kontrollstrategier:




Setpoint Reset by Outside Air Temperature (OAT)
Setpoint Reset by an external signal (4-20mA)
Setpoint Reset by Evaporator ΔT (Return)

EWAD TZ 170-710

Vannkjøler med luftkjølt omformer
D-EOMAC00909-14NO

Brukerhåndbok

39

EWAD TZ-SS 170÷710 kW
EWAD TZ-SR 170÷710 kW
EWAD TZ-XS 180÷682 kW
EWAD TZ-XR 180÷682 kW
EWAD TZ-PS 185÷639 kW
EWAD TZ-PR 185÷639 kW

- SILVER
- SILVER
- GOLD
- GOLD
- PLATINUM
- PLATINUM

BRUKERHÅNDBOK

Vannkjøler med luftkjølt omformer

Følgende settpunkt er tilgjengelig gjennom denne menyen:
Setpoint Reset
Max Reset
Start Reset DT
Max Reset OAT
Strt Reset OAT

Velg Setpoint Reset-modus (None, 4-20 mA, Return, OAT)
Maks tilbakestilling av settpunkt (gjelder for alle aktive modi)
Brukes på tilbakestilling med Evaporator DT
Se tilbakestilling av settpunkt med OAT Reset
Se tilbakestilling av settpunkt med OAT Reset

Setpoint Reset av OAT Reset
Det aktive settpunktet beregnes med en korrigering som er en funksjon av
omgivelsestemperaturen (OAT) Når temperaturen går under settpunktet Start Reset OAT
(SROAT), vil LWT-settpunktet gradvis økes til OAT når Max Reset OAT-verdien (MROAT). Etter
denne verdien økes LWT-settpunktet med Max Reset (MR)-verdien.
AS
LWT SP + MR

MR

LWT SP

MROA

SROAT

OAT

T
Parameter
Max Reset (MR)
Max Reset OAT (MROAT)
Start Reset OAT(SROAT)
Active Setpoint (AS)
LWT Setpoint (LWT SP)

Standard
5,0°C
15,5°C
23,8°C

Område
0,0°C  10,0°C
10,0°C  29,4°C
10,0°C  29,4°C
Cool/Ice LWT

Tilbakestilling av settpunkt med eksternt 4-20 mA-signal
Det aktive settpunktet beregnes ved å bruke en korrigering basert på et eksternt 4-20mA-signal. 4
mA tilsvarer 0°C korrigering, mens 20 mA tilsvarer en korrigering av det aktive settpunktet som
angitt i Max Reset (MR).
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AS
LWT SP + MR

MR

LWT SP

4mA

Parameter
Max Reset (MR)
Active Setpoint (AS)
LWT Setpoint (LWT SP)
Signal

Standard
5,0°C

20mA

Signal

Område
0,0°C  10,0°C
Cool/Ice LWT
4-20mA External signal

Tilbakestilling av settpunkt med fordamperens returtemperatur
Det aktive settpunktet beregnes ved å påføre en orrigering som avhenger av temperaturen på
fordamperens inngangsvann (retur). Når fordamperens ΔT blir lavere enn SRΔT-verdien, vil en
forskyvning av LWT-settpunktet i økende grad påføres, opp til MR-verdien der returtemperaturen
når temperaturen på det avkjølte vannet.
AS
LWT SP + MR

MR

LWT SP
Evap T
0

Parameter
Max Reset (MR)
Start Reset DT (SRT)
Aktivt settpunkt (AS)
LWT Target (LWT SP)

Standard
5,0°C
5,0°C

SRT

Område
0.0°C  10.0°C
0.0°C  10.0°C
Cool/Ice LWT

Return Reset kan ha en negativ påvirkning på drift av kjøleren når den drives med variabel flyt. Unngå å
bruke denne strategien for vannstrømningskontroll i vekselretteren.
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5.1.7.4 Myk belastning
Myk belastning er en konfigurasjon som kan konfigureres, som brukes til å trappe opp enhetens
kapasitet over en gitt tidsperiode. Som regel brukes den til å påvirke bygningens strømgrense ved
gradvis å belaste enheten. Settpunktene som kontrollerer denne funksjonen er:
Softload En
Softload Ramp
Starting Cap

5.1.8

Muliggjør myk belastning
Varigheten til den trinnvise myke belastningen
Kapasitetsgrense ved oppstart Enheten øker kapasiteten fra denne verdien til 100 % over tidsperioden som er angitt
av settpunktet Softload Ramp.

Dato-/tidsplaner

5.1.8.1 Dato, tid og UTC-innstillinger
Se 4.4.5.
5.1.8.2 Tidsinnstilling av stillemodus
Stillemodus kan brukes til å redusere støyen fra kjøleren på bestemte tidspunkter på dagen, der
redusert støy er viktigere enn kjølefunksjonen, for eksempel om natten. Når stillemodus er aktivert,
økes LWT-settpunktet med maksimal tilbakestilling av settpunktet (MR), som beskrevet i kapittelet
"Tilbakestilling av settpunkt", slik at det tvinges frem en kapasitetsgrense på enheten, uten å mist
kontroll over temperaturen til det avkjølte vannet. I tillegg økes måltemperaturen til kondensatoren
med en verdi angitt i “QM Cond Offset”. Dermed tvinges kondensatorviftene til å redusere
hastigheten, uten å miste kontroll over kondenseringen. Stillemodus er tidsaktivert.
CP SP + CO
CP SP

CondPress

LWT SP + MR
LWT SP

Evap T

0

QMS

Parameter
Quiet Mode
QM Start Hr (QMS)
QM Start Min
QM End Hr (QME)
QM End Min
QM Cond Offset (CO)



QME
Standard
Deaktivere
21h
0min
6h
0min
5°C

time

Område
Deaktivere, aktivere
0…24h
0...60min
0…24h
0…60min
0…10°C

Stillemodus kan ha en negativ påvirkning på kjølerens kapasitet, på grunn av det økte
kondensatorsettpunktet.

5.2 Oppstart av enhet/krets
I dette avsnittet beskrives seksenven for oppstart og stans for enheten. Alle HMI-statuser beskrives
kort, for å gi en bedre forståelse for hva som foregår i kjølerkontrollen.
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5.2.1 Forberede oppstart av enheten.
For at enheten skal kunne starte, må alle aktiveringssignaler endres til aktivering.
Aktiveringssignalene er som følger:




Local/Remote Enable signals = Enable
Keypad Chiller Enable = Enable
BMS Chiller Enable Setpoint = Enable

Disse elementene vil nå beskrives. Hver enhet er utstyrt med en lokal/ekstern-velger. Denne er
installert på enhetens kontrollboks og kan posisjoneres i tre ulike posisjoner: Local, Disable,
Remote, som vist på bildet.
Når Q0-bryteren er i denne posisjonen, er enheten deaktivert. Pumpen
starter ikke i vanlig driftsmodus. Kompressoren forblir deaktivert,
uavhengig av status for de individuelle aktiveringsbryterne.

Når Q0-bryteren er i denne posisjonen, er enheten aktivert. Pumpen
starter dersom alle andre aktiveringssignaler er innstilt på aktiver og
minst én av kompressorene kan kjøre

Når Q0-bryteren er i denne posisjonen, kan enheten aktiveres med de
ytterligere koblingene som er tilgjengelige på koblingsterminalene. En
lukket sløyfe identifiserer et aktiveringssignal, som kan komme fra en
ekstern bryter eller en tidsbryter, for eksempel.

Aktiveringssignalet for tastaturet kan ikke modifiseres på brukerpassordnivå. Hvis det er innstilt på
Disable, må du ta kontakt med servicepersonale, for å se om det kan endres til Enable.
Det siste aktiveringssignalet kommer fra grensesnittet på høyt nivå, altså fra ledelsesnivå i
bygningen. Fra en BMS koblet til UC med en kommunikasjonsprotokoll kan enheten deaktiveres.
For å se om aktiveringssignalet kommer fra en BMS i View/Set Unit og deretter Status/Settings kan
du kontrollere kontrollkilden. Hvis den er innstilt på Network, vil settpunktet Network En SP vise det
faktiske signalet fra BMS. Hvis verdien er innstilt på Disable, vil ikke enheten starte. I dette tilfellet
må du forhøre deg med BAS-selskapet, for informasjon om hvordan kjøleren betjenes.
Unit Status gir informasjon om enhetens status, mulig status beskrives i følgende tabell:

Generell status
Av:

Status
Ice Mode Tmr

OAT Lockout

All Cir Disabled
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Beskrivelse
Denne statusen vises kun hvis enheten kan drives i frysemodus. Enheten er av
fordi Ice-settpunktet er tilfredsstilt. Enheten forblir av, til tidsinnstillingen for
frysing er utløpt.
Enheten kan ikke kjøres fordi lufttemperaturen utenfor er under grensen for
kontrollsystemet for kondensatortemperatur som ble installert på enheten. Hvis
enheten må kjøres likevel, må du forhøre deg med vedlikeholdspersonalet om
hvordan du fortsetter.
Ingen krets kan kjøre. Alle kretsene kan deaktiveres med sin individuelle
aktiveringsbryter eller deaktiveres av en kompeonent sikkerhetsforhold aktiv,
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Unit Alarm

Keypad Disable.
Loc/Rem Switch
BAS Disable
Test Mode

Auto
Auto:

Noise Reduction
Wait For Load
Evap Recirc
Wait For Flow
Pumpdn
Max Pulldn
Unit Cap Limit
Current Limit

BRUKERHÅNDBOK

eller deaktiveres av tastaturet, eller aller være i alarm. Se statusen for hver
enkelt krets for mer detaljert informajson.
En enhetsalarm er aktiv. Sjekk alermlistenfor å se hvilken aktiv alarm som
hindrer enheten i å starte, og se om alarmen kan deaktiveres. Se avsnittet om
feilsøking før du fortsetter.
Enheten er deaktivert med tastaturet. Ta kontakt med vedlikeholdspersonalet for
å se om den den kan aktiveres.
Aktiveringsbryteren Local/Remote er satt til deaktiver. Sett den til Local for å la
enheten starte oppstartsseksvensen.
Enheten er deaktivert av BAS/BMS-systemet. Ta kontakt med BAS-selskapet for
å få vite hvordan du starter enheten.
Enhetens modus er satt til Test. Denne modusen er aktivert for å kontrollere
funksjonen til de innebygde utløserne og sensorene. Forhør deg med
vedlikeholdspersonalet for å se om modusen kan tilbakestilles til en modus som
er kompatibel med enhetens bruksområde (View/Set Unit – Set-Up – Available
Modes).
Enheten er i autokontroll. Pumpen og minst én av kompressorene kjører.
Enheten kjører med stillemodus aktivert. Det aktive settpunktet kan være et
annet enn det som ble angitt som kjølesettpunkt.
Enheten er i standbymodus, fordi termostatkontrollen samsvarer med det aktive
settpunktet.
Enheten kjører fordamperpumpen for å utjevne vanntemperaturen i
fordamperen.
Enhetens pumpe kjører, men strømningssignalet indikerer fortsatt manglende
strømning gjennom evaporatoren.
Enheten avstenges.
Enhetens
termostatkontroll
begrenser
enhetens
kapasitet,
fordi
vanntemperaturen synker i en fart som kan overgår det aktive settpunktet.
Strømgrensen er nådd. Enhetens kapasitet vil ikke øke ytterligere.
Maksimal strømgrense er nådd. Enhetens kapasitet vil ikke øke ytterligere.

Så snart enhetens status endres til Auto, begynner oppstartsekvensen. Oppstartsekvensn følger
trinnene som er angitt i det forenklede flytdiagrammet:

N
Finnes det tilgjengelige kompressorer?
Start pumpen
N
Er flyt etablert?
Start Lead-kompressoren
N
Trengs det mer kapasitet?

Start Lag-kompressoren
Kapasitetskontroll for termostaten

5.2.2 Klargjøre kretsene for oppstart
For at en krets kan starte, må kretsen være aktivert med aktiveringsbryteren på enhetens
kontrollboks. Hver krets er utstyrt med en egen bryter, identifisert som Q1, Q2 (hvis tilgjengelig)
eller Q3 (hvis tilgjengelig). Aktiveringsposisjonen er angitt med 1 på etiketten, mens 0-posisjonen
betyr deaktivert.
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Status for kretsen indikeres i View/Set Circuit – Circuit #x – Status/Settings. Mulig status beskrives
i følgende tabell.
Generell status
Av:

Status
Ready
Stage Up Delay
Cycle Timer
BAS Disable
Keypad Disable.
Kretsbryter
Oil Heating

Alarm

Test Mode

Max Comp Starts
VFD Heating

Maintenance
EXV
Run:

Preopen
Pumpdown
Normal
Disch SH Low
Evap Press Low

Cond Press High

High LWT Limit

High VFD Amps

Beskrivelse
Kretsen er av og venter på opptrappingssignal fra termostatkontrollen
Kretsen er av og venter på at forsinkelsen i opptrapping skal utløpe.
Kretsen er av og venter på at kompressorens tidsinnstilling skal utløpe.
Kretsen er slått av med BAS-signal. Ta kontakt med BAS-selskapet for å få vite
hvordan du starter enheten.
Kretsen er slått av med lokal eller ekstern HMI. Ta kontakt med
vedlikeholdspersonalet for å se om den den kan aktiveres.
Kretsen er slått av med aktiveringsbryteren. Sett aktiveringsbryteren til 1 for å
starte kretsens oppstartsprosedyre
Kretsen er av fordi oljetemperaturen er for lav til å garantere riktig smøring av
kompressoren. Varmeresistoren er aktivert for å fjerne dette midlertidige
problemet. Det anbefales at enheten startes opp på forhånd, for å unngå denne
begrensende tilstanden.
En kretsalarm er aktiv. Sjekk alermlisten for å se hvilken aktiv alarm som hindrer
kretsen i å starte, og se om alarmen kan deaktiveres. Se avsnittet om feilsøking
før du fortsetter.
Kretsens modus er satt til Test. Denne modusen er aktivert for å kontrollere
funksjonen til de innebygde kretsutløserne og sensorene. Forhør deg med
vedlikeholdspersonalet om hvorvidt modusen kan tilbakestilles til Enable.
Antall kompressoroppstarter overgår maksimalt antall oppstarter per time.
Vekselretteren på kompressoren kan ikke starte, på grunn av lav innvendig
temperatur. Varmeresistoren er aktivert for å fjerne dette midlertidige problemet.
Det anbefales at enheten startes opp på forhånd, for å unngå denne
begrensende tilstanden.
En komponent må skiftes ut eller vedlikeholdes. Se avsnittet om feilsøking før du
fortsetter.
EXV forhåndsposisjoneres før kompressoren starter.
Kretsen avstenges, på grunn av termostatkontrollen eller alarmen for
nedpumping, eller fordi aktiveringsbryteren er satt til av.
Kretsen kjører innenfor forventede driftsforhold.
Overoppheting ved utløp er under akseptabel verdi. Dette er et midlertidig
problem som forsvinner etter noen minutters drift.
Kretsen kjører med lavt fordampertrykk. Dette kan skyldes et midlertidig forhold
eller manglende kjølevæske. Ta kontakt med vedlikeholdspersonale for å se om
noe må rettes opp. Kretsen er beskyttet av preventiv logikk.
Kretsen kjører med høyt kondensatortrykk. Dette kan skyldes et midlertidig
forhold eller høy omgivelsestemperatur, eller problemer med kondensatorviftene.
Ta kontakt med vedlikeholdspersonale for å se om noe må rettes opp. Kretsen
beskyttes av preventiv logikk.
Kretsen kjører med høy vanntemperatur. Dette er et midlertidig problem som
begrenser kompressorens makskapasitet. Redusert vanntemperatur gjør at
kompressoren kan nå full kapasitet.
Vekselretterens strøm er høyere enn tillatt maksimalstrøm. Preventiv logikk
beskytter vekselretteren.

Hvis kretsen får starte, startes oppstartsseksensen. Oppstartsekvensen beskrives forenklet i
følgende flytdiagram.
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N
Må kretsen starte?

Forhåndsåpning av ventil

Oppstart av kompressor

Vent på termostatkommando

N

Er kapasitetsjusteringen nødvendig, eller er preventiv logikk aktiv?

Juster kapasitet

N

Avstengingssignal for termostat eller alarm?

Nedpumpe kretsen og slå av kompressoren.

5.3 Kapasitetskontroll for kompressoren
Når en kompressor er startet, moduleres kapasiteten i henhold til kravene til termostatkontrollen.
Det finnes imidlertid begrensninger som overstyrer kapasitetskontrollen, for å hindre at kjøleren
kjører unormalt. Disse overstyringene er oppsummert nedenfor:







Minimumskapasitet
Høy vanntemperatur
Lavt fordampningstrykk
Høyt kondensatortrykk
Høy VFD-spenning
Høy temperatur ved utløp

5.3.1.1 Øvre grense for vanntemperatur
Den eneste sperren som kan aktiveres på enhetsnivå begrenser maksimal enheteskapasitet til 80
% når utløpstemperaturen overgår 25°C. Dette forholdet vises på kretsnivå for å indikere
kapasitetsbegrensningen.
Symptom
Enhetens makskapasitet er 80 %
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Temperaturen
på
fordampervann er over 25°C

utgående

Løsning
Vent til temperaturen synker til under 25°C
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5.3.1.2 Lavt fordampningstrykk
Når kretsen kjører og fordampertrykket faller under sikkerhetsgrensene (se avsnitt 4.4.13)
reagerer kretsens kontrollogikk på to nivåer, for å gjenopprette vanlige driftsforhold.
Hvis fordampertrykket går under holdegrensen for lavt trykk, hindres prosessoren i å øke
driftskapasiteten. Denne statusen er angitt på kontrollens display i kretsstatusen som "Run: Evap
Press Low”. Statusen fjernes automatisk når fordampertrykket går 14 kPa over holdegrensen for
lavt trykk.
Hvis fordampertrykket går under holdegrensen for lavt trykk, avlastes kompressoren for å
gjenopprette vanlige driftsforhold. Denne statusen er angitt på kontrollens display i kretsstatusen
som "Run: Evap Press Low”. Statusen fjernes automatisk når fordampertrykket går 14 kPa over
holdegrensen for lavt trykk.
Se avsnitt 6.1.8.1 for å feilsøke dette problemet.
5.3.1.3 Høyt kondensatortrykk
Når kretsen kjører og kondensatortrykket er over sikkerhetsgrensene, reagerer kretsens
kontrollogikk på to nivåer, for å gjenopprette vanlige driftsforhold.
To ulike nivåer, som kalles High Pressure Hold og High Pressure Unload-grensene, beregnes av
kontrollen, fra høyeste tillatte kondensatortrykk for kompressoren. Denne verdien av henger av
fordampertrykket, som angitt i figuren nedenfor.
Hvis kondensatortrykket går over holdegrensen for høyt trykk, hindres prosessoren i å øke
driftskapasiteten. Denne statusen er angitt på kontrollens display i kretsstatusen som "Run: Cond
Press High”. Denne grensen beregnes som mettet kondenseringstemperatur, statusen fjernes
automatisk når mettet kondensatortemperatur går 5,6°C over holdegrensen for høyt trykk.
Hvis kondensatortrykket går over grensen for avlasting av høyt trykk, avlastes kompressoren for å
gjenopprette vanlige driftsforhold. Denne statusen er angitt på kontrollens display i kretsstatusen
som "Run: Cond Press High”. Statusen fjernes automatisk når den mettede
kondensatortemperaturen går 5,6°C over holdegrensen for høyt trykk.
Se avsnitt 6.1.8.2 for å feilsøke dette problemet.
Cond. Sat. Temp.
Hi Press Trip
Hi Press Hold
Hi Press Unload

Safe Operation Area

Evap. Sat. Temp.
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5.3.1.4 High Vfd Current
Når kompressoren kjører og utgangsstrømmen er over sikkerhetsgrensene, reagerer kretsens
kontrollogikk på to nivåer, for å gjenopprette vanlige driftsforhold. Sikkerhetsgernsene beregnes av
kontrollene, utfra valgt kompressortype.
Hvis driftsstrømmen går over grensen for driftsstrøm (101 % av RLA), hindres prosessoren i å øke
driftskapasiteten. Denne statusen er angitt på kontrollens display i kretsstasusen som "Run: High
VFD Amps”.
Hvis kondensreingstrykket går over grensen for avlasting av driftsstrøm (105 % av RLA), avlastes
kompressoren for å gjenopprette vanlige driftsforhold. Denne statusen er angitt på kontrollens
display i kretsstasusen som "Run: High VFD Amps”. Denne statusen tømmes automatisk når
driftsamperene går under holdegrensen.
5.3.1.5 Høy temperatur ved utløp
Når kompressoren kjører og utløpstemperaturen er over sikkerhetsgrensene, reagerer kretsens
kontrollogikk på to nivåer, for å gjenopprette vanlige driftsforhold.
Hvis utløpstemperaturen går over holdegrensen for utløpstemperatur (95°C), hindres prosessoren i
å øke driftskapasiteten. Denne statusen er angitt på kontrollens display i kretsstasusen som "Run:
High Discharge Temp”.
Hvis utløpstemperaturen går over grensen for avlasting av driftsstrøm (100°C), avlastes
kompressoren for å gjenopprette vanlige driftsforhold. Denne statusen er angitt på kontrollens
display i kretsstasusen som "Run: High Discharge Temp”. Denne statusen tømmes automatisk når
utløpstemperaturen går under holdegrensen.

5.4 Kondenskontroll
Kondensatortrykket kontrolleres for å oppnå best mulig kjøleeffektivitet innenfor kompressorens
grenser. Kondensatorens trykkontrlll oppnås med vifteoppstilling og/eller viftens hastighetskontroll,
når enheten er utstyrt med alternativet for regulering av viftehastighet. Se kapittel 0 for mer
informasjon.
Spesielt, når kjøleenheten drives i lave omgivelsestemperaturer, brukes en minste
kondensatormettet temperatur, basert på mettet fordampningstemperatur. Dette gjør at
kompressoren kan drives innenfor sine grenser. Dette settpunktet økes ytterligere (se figuren
nednefor) med en mengde som avhenger av omgivelsestemperaturen på utsiden og
kompressorlasten, når det gjelder å oppnå det mest effektive punktet, dvs. minimalt energiforbruk i
kompressorene og viftene.
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Cond. Sat. Temp.

Cond Press @ 50%
Load
Cond Press @ 30%
load
Min Cond Press

Evap. Sat. Temp.

5.4.1 Vifteinnstillinger
Enheten kan være utstyrt med av/på-vifter, vekselrettervifter eller børsteløse vifter. Avhengig av
type vifte, kreves det ulike innstillinger for kjølerkontrollen og/eller vekselretterne.
5.4.1.1 Kontrollinnstillinger
Kontrlllinnstillinger for viftene kan vises og endres i menyen “View/Set Unit”  “Configuration”.
Viftekonfigurasjon
Viftetype

Av/på
AC700 (standard, 700 opm)
AC900 (valgfri, 900 opm)

Vekselretter
AC700 (standard, 700 opm)
AC900 (valgfri, 900 opm)

Cond Ctrl

Av/på

VFD

Børsteløs
EC700L (standard, 600 opm, opptil 700 opm)
EC700 (valgfri, 700 rpm)
EC800 (valgfri, 800 rpm)
EC900 (valgfri, 900 rpm)
VFD

Av/på og børsteløse vifter krever ikke ytterligere innstillinger. Isteden må vekselretternes vifter
settes opp i henhold til listen som omtales i påfølgende kapittel.
Vifteoppstillingen justeres i trinn på 1 vifte. Vifteoppstilling passer til alt fra 5 til 12 vifter per krets, i
henhold til følgende tabell:
* * ** ***
Viftene aktiveres i henhold til forskjellen mellom den mettede kondensatorens temperatur og
kondensatormålet som bestemmes av kontrollen. Hvis denne forskjellen overgår innstillingene for
opptrapping eller nedtrapping, beregnes en feiloppsamling. Når feiloppsamlingen overgår en
bestemt grense, aktiveres eller deaktiveres et nytt trinn. Hvis den mettede temperaturen går tilbake
til en verdi innefor dødsoneverdien, tømmes feiloppsamlingen.
5.4.2 Innstillinger for vifte-VFD:
Enhetene kan vært utstyrt med VFD-kontroll på viften, som standard eller som VFD. Hver krets er
organisert i to trinn, i henhold til følgende tabell. De to stadiene er aktivert i henhold til den samme
logikken som beskrevet i forrige kapittel.
* ********
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Vekselrettere som brukes til viftekontroll kan være to typer, avhengig av hvor mange vifter de
kontrollerer. De fleste parametre gjelder for alle, enkelte andre parametre (9900-serien) er
spesifikke for vekselretteren og hvilken type vifte som brukes. For mer informasjon kan du se
instruksjonshåndboken for invertererne som er inkludert i dokumentasjonen for enheten.
Oversikt over vekselretterparametre – 1 viftekontroll
Parameter

Beskrivelse

1611
1002
1301
1601
1604
2006
2101
2202
2203
2603
2604
2606
2609
2618
3006
3104
3108
9906
9908
9909

Param View
Ext commands
Min AI1
Run Enable
Fault Reset
Undervoltage
Startfunksjon
Akselereringstid
Bremsetid
IR-kompensasjonsvolt
IR-komp.-frekvens
Skiftefrekvens
Lydutjevning
FW-spenning
Motor Thermal Time Constant
AR Overcurrent
AR Ekstern feil
Motor inn
Motorhastighet
Motoreffekt

Viftetype
AC900
AC700
Long View
Long View
NOT SEL
NOT SEL
0%
0%
DI1
DI1
DI1
DI1
Aktivere
Aktivere
AUTO
AUTO
10 s
10 s
10 s
10 s
10,5
10,5
50%
50%
8kHz
8kHz
Aktivere
Aktivere
400 V
400 V
350 s
350 s
Aktivere
Aktivere
Deaktivere
Deaktivere
4,0 A
2,7 A
900 opm
700 opm
1,2 kW
0,7 kW

Oversikt over vekselretterparametre – 2 viftekontroll
Parameter

Beskrivelse

1611
1002
1301
1601
1604
2006
2101
2202
2203
2603
2604
2606
2609
2618
3006
3104
3108
9906
9908
9909

Param View
Ext commands
Min AI1
Run Enable
Fault Reset
Underspenning
Startfunksjon
Akselereringstid
Bremsetid
IR-kompensasjonsvolt
IR-komp.-frekvens
Skiftefrekvens
Lydutjevning
FW-spenning
Motor Thermal Time Constant
AR-overspenning
AR Ekstern feil
Motor inn
Motorhastighet
Motoreffekt

Viftetype
AC900
AC700
Long View
Long View
NOT SEL
NOT SEL
0%
0%
DI1
DI1
DI1
DI1
Aktivere
Aktivere
AUTO
AUTO
10 s
10 s
10 s
10 s
10,5
10,5
50%
50%
8kHz
8kHz
Aktivere
Aktivere
400 V
400 V
350 s
350 s
Aktivere
Aktivere
Deaktivere
Deaktivere
8,0 A
5,4 A
900 opm
700 opm
2,4 kW
1,4 kW

5.5 EXV-kontroll
Som standard er enheten utstyrt med en elektronisk ekspansjonsventil (EXV) per krets, som
beveges av en skrittmotor. EXV kontrollerer overoppheting ved innsuging, or å optimere
fordamperens effektivitet og samtidig unngå innsuging av væske til kompressoren.
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Kontrollen integrerer en PID-algoritme, som styrer den dynamiske responsen i ventilen, for å sikre
en tilstrekkelig rask og stabil respons til variasjoner i systemparametrene. PID-parametrene er
innebygget i kontrollen og kan ikke endres. EXV har følgende driftsmodi:




Pre-open
Pressure
Superheat

Når kretsen skal starte, går EXV over i Pre-open. Deretter kan EXP endres til Pressure Control.
Kompressoren starter samtidig med denne overgangen.
I Pressure Control posisjoneres EXV slik at den kontrollerer fordampertrykket. Trykkmålet varierer,
avhengig av fordamperens LWT og overopphetingsverdiene til utslippen.
Når EXV går over til overopphetingskontroll, vil målet gradvis endres, til vanlig beregnet mål er
nådd. Målet for overoppheting varierer, for å unngå at flytende dråper av kjølemiddelet kommer
ned i kompressoren. Målet oppdateres kontinuerlig, og gjennomsnittet fra de siste 10 sekunder
brukes.
Overgangen fra Pressure Control til Superheat Control forutsetter samtlige av følgende:



Evap LWT <= 15,5°C,
Kjølemiddelkretsen er stabilisert.

Overgangen fra Superheat Control til Pressure Control kan kun gjennomføres dersom
vanntemperaturen stiger igjen, uansett grunn, til over maksgrensen for driftstrykk (MOP). Dette
skjer hvis følgende tilstand forekommer:


Evap Press > 370kPa (MOP)

Når kretsen kjører er EXP-posisjonen alltid begrenset mellom 5 % og 100 % posisjon.
Hver gang kretsen er i av-posisjon eller starter avstengningsprosedyren, skal EXV være i lukket
posisjon. I dette tilfellet krever lukkingen ytterligere trinn, for å garantere riktig gjenoppretting av
nullposisjonen.
Ekspansjonsventilens driv er utstyrt med en UPS-modul, som trygt lukker ekspansjonsventilen
dersom det oppstår strømstans.

5.6 Forvarmerkontroll
Kretsens forvarmer aktiveres dersom alle følgende gjelder:






Krets i Run-tilstand
Kompressorhastighet > Econ En Spd
Kretsens trykkrate > Econ Act PR
Overtemperatur for utslipp > 22°C
Prosent RLA < 95 %

Forvarmeren deaktiveres dersom en av følgende gjelder:


Kretsen er slått av

EWAD TZ 170-710

Vannkjøler med luftkjølt omformer
D-EOMAC00909-14NO

Brukerhåndbok

51

EWAD TZ-SS 170÷710 kW
EWAD TZ-SR 170÷710 kW
EWAD TZ-XS 180÷682 kW
EWAD TZ-XR 180÷682 kW
EWAD TZ-PS 185÷639 kW
EWAD TZ-PR 185÷639 kW




- SILVER
- SILVER
- GOLD
- GOLD
- PLATINUM
- PLATINUM

Vannkjøler med luftkjølt omformer

BRUKERHÅNDBOK

Kretsens trykkrate < Econ Act PR – 0.3
Overtemperatur for utslipp < 17°C

5.7 Kontroll av væskeinnsprøyting
Væskeinnsprøyting aktiveres når utslippstemperaturen går over en angitt sikkerhetsgrense, for å
hindre at kompressorkomponentene overhets.
Væskeinnsprøytingen slås av når utløpsvannets temperatur faller lengre under settpunktet for
aktivering enn 5°C.

5.8 Variabel volumratekontroll
Kompressorens volumrate kontrolleres gjennom VR-glidebryterne i kompressoren. Disse
glidebryterne tilpasser utslippsutgangens geometri for å oppnå optimal kompressoreffektivitet, i
henhold til kjølemiddelets driftsforhold.
VR-glidebtyrerne flyttes mellom to posisjoner, kalt VR2 (som tilsvarer en volumrate på 2,0) og VR3
(som tilsvarer en volumrate på 3). Når kompressoren slås av, stimuleres ingen glidebryter.



Ved oppstart er glidebryteren i VR2-posisjon.
Ved kjøring foretas valget mellom VR2 og VR3 automatisk, for å maksimere
kompressorens effektivitet.
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6 Alarmer
UC beskytter
enheten og komponentene mot
drift
under
unormale forhold.
Beskyttelsesmekanismene kan deles inn i forebyggende og alarmer. Alarmer kan videre deles inn i
nedpumpings- og hurtigstansalarmer. Nedpumpingsalarmer aktivers når systemet eller
undersystmet kan utføre vanlig avstengning, til tross for de unormale driftsforholdene.
Hurtigstansalarmer aktivers når de unormale driftsforholdene krever at hele systemet eller
undersystemet stanses umiddelbart, for å unngå mulige skader.
UC viser de aktive alarmene på en dedikert side og lagrer en oversikt over de siste 5 innleggene,
delt mellom alarmer og bekreftelse på forekomst. Tidspunkt og dato for hver alarmhendelse og for
hver alarmbekreftelse lagres.
UC lagrer også et alarmbilde for hver utløste alarm. Hvert element inneholder et øyeblikksbilde av
driftsforholdene like før alarmen ble utløst. Ulike sett øyeblikksbiler programmeres, i henhold til
enhetsalarmene og kretsalarmene, med ulik informasjon som er til hjelp ved feildiagnose.
6.1.1

Hendelser for enheten

6.1.1.1 Gjenoppretting av enhetens effekt (Rivedere)
Denne alarmen dokumenterer kun et midlertidig strømbrudd i enheten eller kontrollen.
Symptom
Streng i alarmlisten:
-Streng i alarmloggen:
UnitPowerRestore

6.1.2

Årsak
Enheten har mistet strømtilførselen
over en viss tid;

Løsning
Se etter årsaker til tapet av ekstern
strømtilførsel og om det kan være et
mulig hinder for riktig drift av kjøleren.

Enhetens kontroll har mistet
strømtilførselen på grunn av feil i den
24V sikringen.
Enhetens kontroll har mistet
strømtilførselen på grunn av en
utkobling i kretsbryteren M12.

Kontroller den 24V sikringen

Se etter kortslutning på 230V.

Enhetens varselalarmer

6.1.2.1 Ekstern hendelse
Denne alarmen indikerer at en enhet, hvis drift er knyttet til denne maskinen, melder fra om et
problem.
Symptom
Enhetens status er Run.
Bjelleikonet
beveger
kontrolldisplayet.
Streng i alarmlisten:
UnitExternalEvent
Streng i alarmloggen:
UnitExternalEvent
Streng i alarmbildet
ExtEvent: InAlarm

seg

på

Årsak
En ekstern hendelse har ført til
åpningen, i minst 5 sekunder, av den
digitale inngangen kontrolltavlen.

Løsning
Se etter årsaker til den eksterne
hendelsen og om det kan være et
mulig hinder for riktig drift av kjøleren.

MERK: Det ovensående gjelder i tilfeller der en BRUKER-konfigurasjon av den digitalinngangen med ekstern feil som
hendelse (se avsnitt 4.4.2)

6.1.2.2 Ugyldig innmating av kriteriebegrensning
Denne alarmen genereres når alternativet for kriteriebegrensning er aktivert og inngang til
kontrollen er utenfor det tillatte området.
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Symptom
Enhetens status er Run.
Bjelleikonet
beveger
seg
på
kontrolldisplayet.
Funksjonen kriteriebegrensning kan
ikke brukes.
Streng i alarmlisten:
BadDemandLimitInput
Streng i alarmloggen:
BadDemandLimitInput
Streng i alarmbildet:
BadDemandLmInpW: InAlarm
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intervall for å bety et signal med
mindre enn 3mA eller mer enn 21mA.
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Løsning
Sjekk verdiene til inngangssignalene
til enhetens kontroll. Den må være
innenfor det tillatte mA-området;
Se etter elektrisk ledningbeskyttelse.
Se etter riktig verdi i enhetens
kontrollutgang, hvis inngangssignalet
er innenfor tillatt område.

6.1.2.3 Ugyldig innmating av tilbakestilling av utløpsvannets temperatur
Denne alarmen genereres når alternativet Setpoint Reset er aktivert og inngang til kontrollen er
utenfor det tillatte området.
Symptom
Enhetens status er Run.
Bjelleikonet
beveger
seg
på
kontrolldisplayet.
Kriteriebegrensning for LWT kan ikke
brukes.
Streng i alarmlisten:
BadSetPtOverrideInput
Streng i alarmloggen:
 BadSetPtOverrideInput
Streng i alarmbildet:
BadSPtOvrdInpW: InAlarm

Årsak
Inngangssignal for tilbakestilling av
LWT
er
utenfor
området.
For denne advarselen anses utenfor
intervall for å bety et signal med
mindre enn 3mA eller mer enn 21mA.

Løsning
Sjekk verdiene til inngangssignalene
til enhetens kontroll. Den må være
innenfor det tillatte mA-området.
Se etter elektrisk ledningbeskyttelse.
Se etter riktig verdi i enhetens
kontrollutgang, hvis inngangssignalet
er innenfor tillatt område.

6.1.2.1 Ugyldig innmating av strømgrense
Denne alarmen genereres når alternativet for fleksibel strømgrense er aktivert og inngang til
kontrollen er utenfor det tillatte området.
Symptom
Enhetens status er Run.
Bjelleikonet
beveger
seg
på
kontrolldisplayet.
Funksjonen fleksibel strømgrense kan
ikke brukes.
Streng i alarmlisten:
BadCurrentLimitInput
Streng i alarmloggen:
 BadCurrentLimitInput
Streng i alarmbildet:
BadCurrLmInpW: InAlarm

6.1.3

Årsak
Innmating for fleksibel strømgrense er
utenfor
intervall.
For denne advarselen anses utenfor
intervall for å bety et signal med
mindre enn 3mA eller mer enn 21mA.

Løsning
Sjekk verdiene til inngangssignalene
til enhetens kontroll. Den må være
innenfor det tillatte mA-området.
Se etter elektrisk ledningbeskyttelse.
Se etter riktig verdi i enhetens
kontrollutgang, hvis inngangssignalet
er innenfor tillatt område.

Problemer med enheten

6.1.3.1 Utlåsing for utendørs lufttemperatur (OAT)
Symptom
Enhetens
status
er
StartInhbtAmbTemp.
Alle kretser er stanset med normal
avstengingsprosedyre.
Bjelleikonet
beveger
seg
på
kontrolldisplayet.
Streng i alarmlisten:
BadCurrentLimitInput
Streng i alarmloggen:
Brukerhåndbok
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Årsak
Omgivelsestemperaturen på
utsiden er lavere enn verdien som
er angitt i enhetens kontroll;

Løsning
Sjekk at verdien for minimal
omgivelsestemperatur er angitt i
enhetens kontroll.

Feil bruk av sensoren som måler
omgivelsestemperaturen på

Sjekk at verdien samsvarer med
kjølerens bruksområdet, sjekk
derfor at kjøleren brukes og
utnyttes på riktig måte
Sjekk at OAT-sensoren brukes
riktig, i henhold til informasjonen om
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utsiden.

kOhm-området (k) for
temperaturverdier.

Streng i alarmbildet:
BadCurrLmInpW: InAlarm

6.1.3.2 Svikt i fordamperpumpe #1
Denne alarmen genereres hvis en pumpe er startet men strømningsbryteren ikke kan lukkes.
Symptom
Enheten kan være PÅ.
Bjelleikonet
beveger
seg
på
kontrolldisplayet.
Reservepumpen er i bruk eller alle
kretsene stanser ved feil i pumpe #2.
Streng i alarmlisten:
EvapPump1Fault
Streng i alarmloggen:
 EvapPump1Fault
Streng i alarmbildet
EvPumpFlt1: InAlarm

Årsak
Pumpe nr. 1 er kanskje ikke i drift.

Strømningsbryteren fungerer ikke
slik den skal.

Løsning
Se etter problemer i de elektriske
koplingene i pumpe #1.
Sjekk at den elektriske bryteren til
pumpe #1 er utløst.
Se etter problemer i koplingene
mellom pumpestarteren og
enhetens kontroll.
Kontroller at det ikke har oppstått
hindringer i vannpumpens filter og
vannkretsen.
Sjekk strømningsbryterens kopling
og kalibrering.

6.1.3.3 Svikt i fordamperpumpe #2
Symptom
Enheten kan være PÅ.
Bjelleikonet
beveger
seg
på
kontrolldisplayet.
Reservepumpen er i bruk eller alle
kretsene stanser ved feil i pumpe #1.
Streng i alarmlisten:
EvapPump2Fault
Streng i alarmloggen:
 EvapPump2Fault
Streng i alarmbildet
EvPumpFlt2: InAlarm

Årsak
Pumpe nr. 2 virker ikke.

Løsning
Se etter problemer i de elektriske
koplingene i pumpe #1.

Strømningsbryteren fungerer ikke
slik den skal.

6.1.4

Sjekk at den elektriske bryteren til
pumpe #2 er utløst.
Se etter problemer i koplingene
mellom pumpestarteren og
enhetens kontroll.
Kontroller at det ikke har oppstått
hindringer i vannpumpens filter og
vannkretsen.
Sjekk strømningsbryterens kopling
og kalibrering.

Alarmer for nedpumpingsstans i enheten

6.1.4.1 Svikt i sensor for fordamperens innløpsvanntemperatur (EWT)
Denne alarmen genereres hver gang inngangsmotstanden er utenfor det aksepterte området.
Symptom
Enhetens status er Av.
Alle kretser er stanset med normal
avstengingsprosedyre.
Bjelleikonet
beveger
seg
på
kontrolldisplayet.
Streng i alarmlisten:
UnitOffEvpEntWTempSen
Streng i alarmloggen:
 UnitOffEvpEntWTempSen
Streng i alarmbildet
EvapEntWTemp Fault: InAlarm
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Årsak
Sensoren er ødelagt.

Løsning
Sjekk at sensoren fungerer
i henhold til tabellen og i henhold til
tillatt kOhm-område (k).
Sjekk at sensorene fungerer slik de
skal

Sensoren er kortsluttet.
Sensoren
(åpen).

er

ikke

tilkoblet

riktig

Sjekk om sensoren er kortsluttet
med motstandsmåler;
Sjekk om det mangler vann eller
fuktighet på elektriske kontakter.
Sjekk at de elektriske koplingene er
tilkoplet riktig.
Sjekk at sensorene er koblet sammen
på riktig måte, i samsvar med
elskjemaet.
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6.1.4.2 Feilalarm i sensoren for omgivelsestemperatur utendørs
Denne alarmen genereres hver gang inngangsmotstanden er utenfor det aksepterte området.
Symptom
Enhetens status er Av.
Alle kretser er stanset med normal
avstengingsprosedyre.
Bjelleikonet
beveger
seg
på
kontrolldisplayet.
Streng i alarmlisten:
UnitOffAmbTempSen
Streng i alarmloggen:
 UnitOffAmbTempSen
Streng i alarmbildet
OATemp: InAlarm

Årsak
Sensoren er ødelagt.

Løsning
Sjekk sensorens integritet.
Sjekk at sensoren fungerer riktig, i
henhold til tabellen og tillatt kOhmområde (k).

Sensoren er kortsluttet.
Sensoren
(åpen).

er

ikke

tilkoblet

riktig

Sjekk om sensoren er kortsluttet
med motstandsmåler;
Sjekk om det mangler vann eller
fuktighet på elektriske kontakter.
Sjekk at de elektriske koplingene er
tilkoplet riktig.
Sjekk at sensorene er koblet sammen
på riktig måte, i samsvar med
elskjemaet.

6.1.4.3 Inverterte vanntemperaturer for fordamperen
Denne alarmen genereres hver gang inngangsvannets temperatur er 1°C lavere enn
utgangstemperaturne og minst én kompressor kjører.
Symptom
Enhetens status er Av.
Alle kretser er stanset med normal
avstengingsprosedyre.
Bjelleikonet
beveger
seg
på
kontrolldisplayet.
Streng i alarmlisten:
UnitOffEvpWTempInvrtd
Streng i alarmloggen:
 UnitOffEvpWTempInvrtd
Streng i alarmbildet
EvapInvAl: InAlarm

6.1.5

Årsak
Sensorene
utgående
omvendt.

for
inngående
vanntemperatur

og
er

Vannrørene
for
inngående
og
utgående vanntemperatur er reversert
Vannpumpen går baklengs.

Løsning
Sjekk kablingen til sensorene på
enhetens kontroll.
Sjekk de to sensorenes forskyvning
mens vannpumpen kjører
Se om vannet strømmer motsatt vei i
forhold til kjølemiddelet.
Se om vannet strømmer motsatt vei i
forhold til kjølemiddelet.

Enhetens hurtigstansalarmer

6.1.5.1 Nødstopp
Denne alarmen genereres hver gang nødstoppknappen aktiveres.
Før du tilbakestiller nødstoppknappen, må du kontrollere at den skadelige tilstanden er fjernet.

Symptom
Enhetens status er Av.
Alle kretser stanses umiddelbart.
Bjelleikonet
beveger
seg
kontrolldisplayet.
Streng i alarmlisten:
UnitOffEmergencyStop
Streng i alarmloggen:
 UnitOffEmergencyStop
Streng i alarmbildet
OATemp: InAlarm
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Årsak
Nødstoppknappen er trykket inn.

Løsning
Alarmen kan tilbakestilles ved å skru
nødstoppknappen mot klokken.

Nødstoppknappen er ikke trykket inn

Sjekk den elektriske koblingen
mellom knappen og kontrollen.

på
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Vannkjøler med luftkjølt
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6.1.5.2 OptionCtrlrCommFail
Denne alarmen genererrs når det oppstår kommunikasjonsproblemer med AC-modulen.
Symptom
Enhetens status er Av.
Alle kretser stanses umiddelbart.
Bjelleikonet
beveger
seg
kontrolldisplayet.
Streng i alarmlisten:
OptionCtrlrCommFail
Streng i alarmloggen:
 OptionCtrlrCommFail
Streng i alarmbildet
OptionExtFlt: InAlarm

Årsak
Modulen mottar ikke strøm
på

Moduladressen er ikke ordentlig angitt
Modulen er ødelagt

Løsning
Sjekk strømtilførselen fra koplingen
på siden av modulen.
Se om begge LED-lampene er
grønne.
Sjekk om koplingsstykket på siden er
satt godt fast i modulen
Sjekk om moduladressen stemmer, i
henhold til koplingsdiagrammet.
Sjekk om begge LED-lampene er slått
på og lyser grønt. Hvis BSP LEDlampen lyser rødt, må modulen skiftes
ut
Sjekk om strømtilførselen er ok mens
begge LED-lampene er av. I så fall
må modulen skiftes ut

6.1.5.3 Feil på EXV-driver
Denne alarmen genereres når det oppstår kommunikasjonsproblemer på en exv-drivermodul
(EEXV1 eller EEXV2).
Symptom
Enhetens status er Av.
Alle kretser stanses umiddelbart.
Bjelleikonet
beveger
seg
kontrolldisplayet.
Streng i alarmlisten:
Cx OffEXVCrtlrComFail
Streng i alarmloggen:
 Cx OffEXVCrtlrComFail
Streng i alarmbildet
ExvExtFltx: InAlarm

Årsak
Modulen mottar ikke strøm
på

Moduladressen er ikke ordentlig angitt
Modulen er ødelagt

Løsning
Sjekk strømtilførselen fra koplingen
på siden av modulen.
Se om begge LED-lampene er
grønne.
Sjekk om koplingsstykket på siden er
satt godt fast i modulen
Sjekk om moduladressen stemmer, i
henhold til koplingsdiagrammet.
Sjekk om begge LED-lampene er slått
på og lyser grønt. Hvis BSP LEDlampen lyser rødt, må modulen skiftes
ut
Sjekk om strømtilførselen er ok mens
begge LED-lampene er av. I så fall
må modulen skiftes ut

6.1.5.4 PVM-alarm
Denne feilen rettes opp med direkte inngrep på enhetens strømtilførsel.
Direkte inngrep i strømtilførselene kan føre til støt, brannskader eller dødsfall. Denne handlinge må
kun utføres av kvalifiserte personer Ta kontakt med vedlikeholdsleverandøren hvis du er i tvil.

Denne alarmen genereres når det oppstår problemer med strømtilførselen til kjøleren.
Symptom
Enhetens status er Av.
Alle kretser stanses umiddelbart.
Bjelleikonet
beveger
seg
på
kontrolldisplayet.
Streng i alarmlisten:
Cx OffEXVCrtlrComFail
Streng i alarmloggen:
 Cx OffEXVCrtlrComFail
Streng i alarmbildet
ExvExtFltx: InAlarm
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Årsak
Tap av en fase.
Uriktig
sekvensforbindelse
L1,L2,L3.

Løsning
Sjekk strømnivået på hver av fasene.
for

Strømnivået i enhetens panel er ikke
innenfor tillatt intervall (±10%).

Sjekk sekvensen til koblingene for L1,
L2, L3, i henhold til kjølerens
elektriske plantegning.
Sjekk at strømnivået for hver fase er
innenfor tillatt intervall, som angitt av
kjølerens merking.
Det er viktig å sjekke strømnivået for
hver fase, ikke bare når kjøleren ikke
er i drift, men hovedsaklig når den
Brukerhåndbok
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En kortslutning
enheten.

har

oppstått

på
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drives med minimal kapasitet opp til
full kapasitet. Dette er fordi fall i
strømnivået kan oppstå ved et
bestemt kjølekapasitetsnivå på
enheten, eller på grunn av enkelte
arbeidsforhold (f.eks. høye verdier for
OAT);
I slike tilfeller kan problemet være
knyttet til strømkablenes størrelse.
Kontroller
at
den
elektriske
isoleringen i kretsene i hver enhet er
riktige, ved hjelp av en Megger-tester

6.1.5.5 Alarm for strømningstap i fordamper
Denne alarmen genereres når det oppstår strømningstap til kjøleren som beskytter maskinen mot
frysing.
Symptom
Enhetens status er Av.
Alle kretser stanses umiddelbart.
Bjelleikonet
beveger
seg
kontrolldisplayet.
Streng i alarmlisten:
UnitOffEvapWaterFlow
Streng i alarmloggen:
 UnitOffEvapWaterFlow
Streng i alarmbildet
EvapFlowLoss: InAlarm

på

Årsak
Ingen
vanngjennomstrømning
er
påvist i 30 sekunder kontinuerlig, eller
vanngjennomstrømningen er for lav.

Løsning
Kontroller at det ikke har oppstått
hindringer i vannpumpens filter og
vannkretsen.
Sjkk strømningsbryterens kalibrering
og
tilpass
den
til
minimal
vanngjennomstrømning.
Sjekk at pumpens kompressorhjul kan
rotere fritt og ikke er skadet.
Sjekk
pumpenes
beskyttelsesinnretninger
(kretsbrytere, sikringer, vekselrettere,
osv.)
Sjekk strømningsbryterens koplinger.

6.1.5.6 Alarm for frysebeskyttelse for fordampervannet
Denne alarmen genereres for å angi at vanntemperaturen (inn eller ut) har falt under
sikkerhetsgrensen. Kontrollen prøver å beskytte varmeutveksleren ved å starte pumpen og la
vannet sirkulere.
Symptom
Enhetens status er Av.
Alle kretser stanses umiddelbart.
Bjelleikonet
beveger
seg
kontrolldisplayet.
Streng i alarmlisten:
UnitOffEvapWaterTmpLo
Streng i alarmloggen:
 UnitOffEvapWaterTmpLo
Streng i alarmbildet
EvFrz: InAlarm

på

Årsak
For liten vannstrøm.

Løsning
Øk vanngjennomstrømningen.

Inngangstemperaturen
til
fordamperen er for lav.
Strømningsbryteren virker ikke, eller
ingen vannstrøm.

Øk innløpsvannets temperatur.

For lav temperatur på kjølevæsken (<
-0,6°C).

Kontroller vanngjennomstrømningen
og
filteret
Dårlige
varmeekslingsforhold
inn
i
fordamperen.
Sjekk vanntemperaturene med et
egnet instrument og juster for
forskyvninger.

Sensoravlesningene (inn eller ut) er
ikke ordentlig kalibrert

Kontroller
vekselbryteren
vannpumpen.

og

6.1.5.7 Ekstern alarm
Denne alarmen genereres for å indikere feil på en ekstern enhet, hvis drift er koplet til driften av
denne enheten. Den eksterne enheten kan være en pumpe eller en vekselretter.
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Symptom
Enhetens status er Av.
Alle kretsene er slått av, med normal
avstengingsprosedyre.
Bjelleikonet
beveger
seg
på
kontrolldisplayet.
Streng i alarmlisten:
UnitOffExternalAlarm
Streng i alarmloggen:
 UnitOffExternalAlarm
Streng i alarmbildet
ExtAlarm: InAlarm

Vannkjøler med luftkjølt omformer
Årsak
En ekstern hendelse har ført til
åpningen, i minst 5 sekunder, av
porten på kontrolltavlen.

BRUKERHÅNDBOK

Løsning
Se etter årsaker til den eksterne
hendelsen eller alarmen.
Kontroller elektriske ledninger fra
enhetskontrollen til det eksterne
utstyret, i tilfelle eksterne hendelser
eller alarmer har forekommet.

MERK: Det ovensående gjelder i tilfeller der en BRUKER-konfigurasjon av den digitalinngangen med ekstern feil som
alarm (se avsnitt 4.4.2)

6.1.6

Kretsvarslingsalarmer

6.1.6.1 Mislykket nedpumping
Denne alarmen genereres for å angi at kretsen ikke kunne fjerne all kjølevæsken fra fordamperen.
Symptom
Kretsens status er Av.
Ingen indikasjon på skjermen
Streng i alarmlisten:
-Streng i alarmloggen:
 Cx Failed Pumpdown
Streng i alarmbildet
PdFail: InAlarm

Årsak
EEXV lukkes ikke helt, og det oppstår
derfor "kortslutning" mellom siden
med høy trykk og siden med lavt trykk
i kretsen.

Sensoren for fordampningstrykk
fungerer ikke slik den skal.
Kretsens kompressor er ødelagt på
innsiden, med mekanikkproblemer for
eksempel på indre kontrollventil, eller
på innvendige spiraler og skovler.

6.1.7

Løsning
Kontroller at EEXV fungerer slik den
skal og at den er helt lukket.
Nivåglasset skal ikke vise
gjennomstrømming av kjølevæske
etter at ventilen er lukket.
Sjekk LED-lampen øverst på ventilen,
C LED skal lyse grønt. Hvis begge
LED-lampene blinker vekselvis, betyr
det at ventilmotoren ikke er ordentlig
tilkoplet.
Sjekk at sensoren for
fordampningstrykk fungerer slik den
skal.
Kontroller kompressorene på
kretsene.

Alarmer for kretsnedpumpingsstans

6.1.7.1 Sensorfeil for sugetemperatur
Denne alarmen genereres for å angi at sensoren ikke leser riktig.
Symptom
Kretsens status er Av.
Kretsen er slått av, med normal
avstengingsprosedyre.
Bjelleikonet
beveger
seg
på
kontrolldisplayet.
Streng i alarmlisten:
CxCmp1 OffSuctTempSen
Streng i alarmloggen:
 CxCmp1 OffSuctTempSen
Streng i alarmbildet
Co1.SuctTemp: InAlarm
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Årsak
Sensoren er kortsluttet.

Sensoren er ødelagt.
Sensoren er ikke tilkoblet riktig (åpen).

Løsning
Sjekk sensorens integritet.
Sjekk at sensorene fungerer i henhold til
informasjone, omtrent i kOhm-området
(k) for temperaturverdier.
Sjekk om sensoren er kortsluttet med
motstandsmåler;
Sjekk at monteringen av sensoren på
kjølevæskekretsrøret er riktig.
Sjekk om det mangler vann eller fuktighet
på sensorens elektriske kontakter.
Sjekk at de elektriske koplingene er
tilkoplet riktig.
Sjekk at sensorene er koblet sammen på
riktig måte, i samsvar med elskjemaet.
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6.1.7.2 Sensorfeil for utløpstemperatur
Denne alarmen genereres for å angi at sensoren ikke leser riktig.
Symptom
Kretsens status er Av.
Kretsen er slått av, med normal
avstengingsprosedyre.
Bjelleikonet
beveger
seg
på
kontrolldisplayet.
Streng i alarmlisten:
CxCmp1 OffDischTmpSen
Streng i alarmloggen:
 CxCmp1 OffDischTmpSen
Streng i alarmbildet
Co1.DischTemp: InAlarm

Årsak
Sensoren er kortsluttet.

Løsning
Sjekk sensorens integritet.

Sensoren er ødelagt.
Sensoren
(åpen).

er

ikke

tilkoblet

riktig

Sjekk at sensorene fungerer i henhold
til informasjone, omtrent i kOhmområdet (k) for temperaturverdier.
Sjekk om sensoren er kortsluttet med
motstandsmåler;
Sjekk at monteringen av sensoren på
kjølevæskekretsrøret er riktig.
Sjekk om det mangler vann eller
fuktighet på sensorens elektriske
kontakter.
Sjekk at de elektriske koplingene er
tilkoplet riktig.
Sjekk at sensorene er koblet sammen
på riktig måte, i samsvar med
elskjemaet.

6.1.7.3 Sensorfeil for oljetrykk
Denne alarmen genereres for å angi at sensoren ikke leser riktig.
Symptom
Kretsens status er Av.
Kretsen er slått av, med normal
avstengingsprosedyre.
Bjelleikonet
beveger
seg
på
kontrolldisplayet.
Streng i alarmlisten:
CxCmp1 OffOilFeedPSen
Streng i alarmloggen:
 CxCmp1 OffOilFeedPSen
Streng i alarmbildet
Co1.OilFeedP: InAlarm

Årsak
Sensoren er kortsluttet.

Løsning
Sjekk sensorens integritet.

Sensoren er ødelagt.
Sensoren
(åpen).

er

ikke

tilkoblet

riktig

Sjekk at sensorene fungerer i henhold
til informasjone, omtrent i kOhmområdet (k) for temperaturverdier.
Sjekk om sensoren er kortsluttet med
motstandsmåler;
Sjekk at monteringen av sensoren på
kjølevæskekretsrøret er riktig.
Sjekk om det mangler vann eller
fuktighet på sensorens elektriske
kontakter.
Sjekk at de elektriske koplingene er
tilkoplet riktig.
Sjekk at sensorene er koblet sammen
på riktig måte, i samsvar med
elskjemaet.
Sjekk strømtilførselen til sensoren.

6.1.7.4 Høy Vfd-temperatur i kompressoren
Denne alarmen genereres for å indikere at Vfd-temperaturen er for høy til at kompressoren kan
kjøre.
Symptom
Kretsens status er Av.
Kretsen er slått av, med normal
avstengingsprosedyre.
Bjelleikonet
beveger
seg
på
kontrolldisplayet.
Streng i alarmlisten:
CxCmp1 VfdOverTemp
Streng i alarmloggen:
 CxCmp1 VfdOverTemp
Streng i alarmbildet
VfdOverload: InAlarm
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Årsak
Avkjøling
av
sylinderspoleventil
fungerer ikke slik den skal.

Vfd-varmeren er ikke ordentlig koplet
til.

Løsning
Sjekk den elektriske tilkoplingen til
sylinderspoleventilen.
Sjekk
kjølemiddelnivået.
Lavt
kjølemiddelnivå kan føre til av Vfdelektronikken overopphetes.
Se etter hindringer i røret.
Se om Vfd-varmeren er slått av når
Vfd-temperaturen økes.
Se om kontaktoren som styrer Vfdvarmeren kan veksle slik den skal.
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6.1.7.5 Lav Vfd-temperatur i kompressoren
Denne alarmen genereres for å indikere at Vfd-temperaturen er for lav til at kompressoren kan
kjøre.
Symptom
Kretsens status er Av.
Kretsen er slått av, med normal
avstengingsprosedyre.
Bjelleikonet
beveger
seg
på
kontrolldisplayet.
Streng i alarmlisten:
CxCmp1 VfdLowTemp
Streng i alarmloggen:
 CxCmp1 VfdLowTemp
Streng i alarmbildet
LowVfdTemp: InAlarm

Årsak
Avkjøling
av
sylinderspoleventil
fungerer ikke slik den skal. Den er
alltid åpen når kompressoren er i
gang.

Løsning
Sjekk den elektriske tilkoplingen til
sylinderspoleventilen.
Sjekk ventilen i drift, for å se om den
kan lukkes ordentlig.
Sjekk ventilens driftssykluser. Den har
et begrenset antall sykluser.
Sjekk at Vfd-varmeren får strøm.

Vfd-varmeren virker ikke.

Sjekk om Vfd-varmeren er på når Vfdtemperaturen er lav.

6.1.7.6 Gasslekkasjefeil
Denne alarmen genereres for å indikere at Vfd-temperaturen er for lav til at kompressoren kan
kjøre.
Symptom
Kretsens status er Av.
Kretsen
er
slått
av
og
avstengingsprosedyren utfører dyp
nedpumping på kretsen.
Bjelleikonet
beveger
seg
på
kontrolldisplayet.
Streng i alarmlisten:
C1 OffGasLeakage
Streng i alarmloggen:
 C1 OffGasLeakage
Streng i alarmbildet
GasLeakage: InAlarm

6.1.8

Årsak
Gasslekkasje i kompressorboksen.

Løsning
Slå
av
enheten
gasslekkasjetest.

Feil i gasslekkasjesensoren.

Legg sensoren ut i friluft og sjekk at
alarmen kan tilbakestilles. I så fall
skifter
du
ut
sensoren
eller
deaktiverer valget, før du får ny del.

og

utfør

Alarmer for hurtigstopp i kretsen

6.1.8.1 Alarm for lavt trykk
Denne alarmen er generert dersom fordampningstrykket faller under avlasting for lavt trykk og
kontrollen ikke kan kompensere for dette.
Symptom
Kretsens status er Av.
Kompressoren laster og avlaster ikke
lenger, kretsen stanses umiddelbart.
Bjelleikonet
beveger
seg
på
kontrolldisplayet.
Streng i alarmlisten:
CxCmp1 OffEvapPressLo
Streng i alarmloggen:
 CxCmp1 OffEvapPressLo
Streng i alarmbildet
EvapRefPress: InAlarm

Årsak
Frobigående
tilstand,
vifteoppstilling.
Kjølevæskenivået er lavt.

som

Beskyttelsesgrensen er ikke stilt inn i
henhold til kundens applikasjon.
Høy fordampertilnærming

Vanngjennomstrømningen
til
vannvarmeveksleren er for lav.
Omformeren for fordampningstrykk
fungerer ikke slik den skal.
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Løsning
Vent til tilstanden er gjenopprettet av
EXV-kontrollen
Sjekk nivåglassets væskestrek for å
se om det finnes avdampingsgass.
Mål underavkjøling for å se om nivået
er riktig.
Sjekk fordampertilnærmingen og den
tilhørende vanntemperaturen for å
vurdere holdegrensen for lavt trykk.
Rengjør fordamperen
Sjekk kvaliteten på væsken som
strømmer inn i varmeveksleren.
Sjekk glykolprosent og -type (etilenisk
eller propilenisk)
Øk vanngjennomstrømningen.
Sjekk at sensoren fungerer slik den
skal, og kalibrer avlesningene med en
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EEXV fungerer ikke slik den skal.
Den åpner seg ikke tilstrekkelig, eller
den flyttes i motsatt retning.
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måler.
Sjekk om nedpumping kan fullføres
for den nådde trykkgrensen;
Sjekk ventilens bevegelser.
Sjekk tilkoplingen til ventildriveren på
koplingsdiagrammet.
Mål motstanden i hver spoling, den
må være forskjellig fra 0 Ohm.
Øk innløpsvannets temperatur.
Sjekk sikkerhetsinnstillingene for lavt
trykk.

Vanntemperaturen er lav

6.1.8.2 Alarm for høyt trykk
Denne alarmen er generert dersom kondensatorens mettede temperatur overgår maksgrensen for
kondensatorens mettede temperatur og kontrollen ikke kan kompensere for denne tilstanden.
Maksimal kondensatormettet temperatur er 68,5°C, men den kan være lavere når fordamperens
mettede temperatur er negativ.
Symptom
Kretsens status er Av.
Kompressoren laster og avlaster ikke
lenger, kretsen stanses.
Bjelleikonet
beveger
seg
på
kontrolldisplayet.
Streng i alarmlisten:
CxCmp1 OffCndPressHi
Streng i alarmloggen:
 CxCmp1 OffCndPressHi
Streng i alarmbildet
CondRefPress: InAlarm

Årsak
En eller flere kondensatorvifter
fungerer ikke slik de skal.

Skitten
eller
delvis
kondensatorspole.

blokkert

Inngangslufttemperaturen
kompressorene er for høy;

til

En eller flere kondensatorvifter
dreier i feil
retning.
For høyt utslipp av
kjølevæske inn i enheten.

Kondensatortrykkomformeren
fungerte ikke slik den skulle.

Løsning
Sjekk om viftebeskyttelsene er
aktivert.
Sjekk at viftene kan dreie uhindret.
Sjekk at det ikke finnes hindere for
utslipp av luften som blåses ut.
Fjern eventuelle hindringer.
Rengjør kondensatorens spole med
en myk børste og blåseapparat;
Lufttemperaturen som måles ved
kondensatorens inngang må ikke
overgå grensen som er angitt i
driftsområdet (driftsbegrensningene)
til kjøleren.
Sjekk stedet der enheten er montert,
og kontroller at det ikke har oppstått
kortslutning pga. den varme luften
som blåses ut av viftene på enheten,
eller fra viftene til nærliggende kjølere
(sjekk IOM for riktig montering).
Kontroller at fasesekvensene er
riktige (L1, L2, L3) i viftenes elektriske
koblinger;
Kontroller underkjøling av væske og
overoppheting av innsuging for å
indirekte kontrollere at kjølevæsken
brukes
riktig.
Hent
om
nødvendig
ut
all
kjølevæsken for å veie den og sjekke
om
vekten
samsvarer
med
kiloanvisningene
på
enhetens
merking.
Sjekk at sensoren for høyt trykk
fungerer slik den skal.

6.1.8.3 Alarm for mekanisk høyt trykk
Denne alarmen går når kondensatortrykket overgår grensen for mekanisk høyt trykk, som gjør at
enheten åpner strømtilførselen til alle hjelpereléer. Dette fører til umiddelbart avstenging av
kompressoren og alle de andre utløserene i denne enheten.
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Symptom
Kretsens status er Av.
Kompressoren laster og avlaster ikke
lenger, kretsen stanses.
Bjelleikonet
beveger
seg
på
kontrolldisplayet.
Streng i alarmlisten:
CxCmp1 OffMechPressHi
Streng i alarmloggen:
 CxCmp1 OffMechPressHi
Streng i alarmbildet
Co1.MhpAl: InAlarm

Vannkjøler med luftkjølt omformer
Årsak
En eller flere kondensatorvifter
fungerer ikke slik de skal.

Skitten
eller
delvis
kondensatorspole.

blokkert

Inngangslufttemperaturen
kompressorene er for høy;

til

En eller flere kondensatorvifter
dreier i feil
retning.
For høyt utslipp av
kjølevæske inn i enheten.

Bryteren for mekanisk høyt trykk er
ødelagt eller ikke kalibrert.
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Løsning
Sjekk om viftebeskyttelsene er
aktivert.
Sjekk at viftene kan dreie uhindret.
Sjekk at det ikke finnes hindere for
utslipp av luften som blåses ut.
Fjern eventuelle hindringer.
Rengjør kondensatorens spole med
en myk børste og blåseapparat;
Lufttemperaturen som måles ved
kondensatorens inngang må ikke
overgå grensen som er angitt i
driftsområdet (driftsbegrensningene)
til kjøleren.
Sjekk stedet der enheten er montert,
og kontroller at det ikke har oppstått
kortslutning pga. den varme luften
som blåses ut av viftene på enheten,
eller fra viftene til nærliggende kjølere
(sjekk IOM for riktig montering).
Kontroller at fasesekvensene er
riktige (L1, L2, L3) i viftenes elektriske
koblinger;
Kontroller underkjøling av væske og
overoppheting av innsuging for å
indirekte kontrollere at kjølevæsken
brukes
riktig.
Hent
om
nødvendig
ut
all
kjølevæsken for å veie den og sjekke
om
vekten
samsvarer
med
kiloanvisningene
på
enhetens
merking.
Sjekk at bryteren for høyt trykk
fungerer slik den skal.

6.1.8.4 Alarm, høy utløpstemperatur
Denne alarmen indikerer at temperaturen ved kompressorens utslippsutgang har overgått en
maksgrense, som kan føre til at kompressorens mekaniske deler ødelegges.
Når denne alarmengår, kan kompressorens veivhus og utløpsrør bli svært varme. Vær forsiktig når
du kommer i kontakt med kompressoren og utløpsrørene når de er i denne tilstanden.
Symptom
Kretsens status er Av.
Kompressoren laster og avlaster ikke
lenger, kretsen stanses.
Bjelleikonet
beveger
seg
på
kontrolldisplayet.
Streng i alarmlisten:
CxCmp1 OffDischTmpHi
Streng i alarmloggen:
 CxCmp1 OffDischTmpHi
Streng i alarmbildet
Co1.DischTemp: InAlarm

Årsak
Væskeinjisering fungerer ikke slik den
skal.

Åpningen for væskeinjisering er liten.

Utslippstemperaturemperatursensoren
fungerer ikke slik den skal.

Løsning
Sjekk den elektriske koblingen
mellom kontrollen og solenoidventilen
for væskeinjisering.
Sjekk at væskeinjiseringsslangen ikke
er
hindret,
ved
å
observere
utslippstemperaturen når den er
aktivert.
Sjekk
om
temperaturen
kan
kontrollerres mellom grensene når
solenoiden for væskeinjisering er
aktivert.
Sjekk at utslippstemperaturen er slik
den skal.

6.1.8.5 Alarm, høy motortemperatur
Denne alarmen indikerer at motortemperaturen er over maksimalgrensen for sikker drift.
EWAD TZ 170-710
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Symptom
Kretsens status er Av.
Kompressoren laster og avlaster ikke
lenger, kretsen stanses.
Bjelleikonet
beveger
seg
på
kontrolldisplayet.
Streng i alarmlisten:
CxCmp1 OffMotorTempHi
Streng i alarmloggen:
 CxCmp1 OffMotorTempHi
Streng i alarmbildet
Co1.HighMotorTe: InAlarm

Årsak
Utilstrekkelig motoavkjøling

Løsning
Sjekk kjølemiddelnivået.
Sjekk at driftsbegrensningene
enheten ikke overgås.

Motortemperatursensoren
ikke slik den skal.

fungerer

for

Sjekk
målingene
for
motortemperatursensoren og sjekk
den omiske verdien. Riktig måling kan
være rundt hundre Ohm ved
omgivelsestemperatur.
Sjekk den elektriske koblingen til
sensoren med det elektroniske
panelet.

6.1.8.6 Alarm for differensial i høyt oljetrykk
Denne alarmen indikerer at oljefilteret er tilstoppet og må skiftes ut.
Symptom
Kretsens status er Av.
Kretsen er stanset.
Bjelleikonet
beveger
kontrolldisplayet.
Streng i alarmlisten:
CxCmp1 OffOilPrDiffHi
Streng i alarmloggen:
 CxCmp1 OffOilPrDiffHi
Streng i alarmbildet
Co1.HighOilPd: InAlarm

Årsak
Oljefilteret er tilstoppet
seg

Løsning
Skift ut oljefilteret.

på

6.1.8.7 Alarm for manglende trykk ved oppstart
Denne alarmen hindrer at kompressoren kan starte med svært lavt (< 35kPa) evaporator- eller
kondenseringstrykk på enheter uten viften VFD.
Symptom
Kretsens status er Av.
Kretsen er stanset.
Bjelleikonet
beveger
kontrolldisplayet.
Streng i alarmlisten:
Cx OffNoPressAtStart
Streng i alarmloggen:
 Cx OffNoPressAtStart
Streng i alarmbildet
NoPrAtStrt: InAlarm

Årsak
Omgivelsestemperaturen er for lav
seg

Løsning
Sjekk
denne
driftsbegrensninger.

maskinens

på

6.1.8.8 Alarm for ingen trykkendring etter oppstart
Denne alarmen indikerer at prosessoren ikke kan starte eller opprette en minstevariasjon i
fordampnings- eller kondenstrykk etter oppstart.
Symptom
Kretsens status er Av.
Kretsen er stanset.
Bjelleikonet
beveger
seg
kontrolldisplayet.
Streng i alarmlisten:
Cx OffNoPressChgStart
Streng i alarmloggen:
 Cx OffNoPressChgStart
Brukerhåndbok
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Årsak
Kompressoren starter ikke

Løsning
Sjekk at startsignalet er riktig koblet til
vekselretteren.

Kompressoren går i feil retning.

Sjekk riktig sekvensering av faser til
kompressoren (L1, L2, L3) i henhold
til elektroplantegningen;
Vekselretteren er ikke programmert
med riktig rotasjonsretning.
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Streng i alarmbildet
NoPrChgStrt: InAlarm

Kjølekretsen er tom for kjølevæske.
Trykkomformerne for fordampning
eller kondensering fungerer ikke slik
de skal.
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Sjekk trykket i kretsen og om det er
kjølevæske i kretsen;
Sjekk
at
trykkomformerne
for
fordampning
eller
kondensering
fungerer slik de skal.

6.1.8.9 Sensorfeil for fordampningstrykk
Denne alarmen indikerer at omformeren for fordampningstrykk ikke fungerer slik den skal.
Symptom
Kretsens status er Av.
Kretsen er stanset.
Bjelleikonet
beveger
seg
kontrolldisplayet.
Streng i alarmlisten:
CxCmp1 EvapPressSen
Streng i alarmloggen:
 CxCmp1 EvapPressSen
Streng i alarmbildet
EvapRefPress Fault: Other

Årsak
Sensoren er ødelagt.
på
Sensoren er kortsluttet.
Sensoren
(åpen).

er

ikke

tilkoblet

riktig

Løsning
Sjekk sensorens integritet.
Sjekk at sensorene fungerer i henhold
til informasjone, omtrent i mVoltområdet (mV) for trykkverdier i kPa.
Sjekk om sensoren er kortsluttet med
motstandsmåler;
Sjekk at monteringen av sensoren på
kjølevæskekretsrøret er riktig.
Omformeren må kunne føle trykket
gjennom nålen i ventilen.
Sjekk om det mangler vann eller
fuktighet på sensorens elektriske
kontakter.
Sjekk at de elektriske koplingene er
tilkoplet riktig.
Sjekk at sensorene er koblet sammen
på riktig måte, i samsvar med
elskjemaet.

6.1.8.10 Sensorfeil for kondensatortrykk
Denne alarmen indikerer at omformeren for kondensatortrykk ikke fungerer slik den skal.
Symptom
Kretsens status er Av.
Kretsen er stanset.
Bjelleikonet
beveger
seg
kontrolldisplayet.
Streng i alarmlisten:
CxCmp1 CondPressSen
Streng i alarmloggen:
 CxCmp1 CondPressSen
Streng i alarmbildet
CondRefPress Fault: Other

Årsak
Sensoren er ødelagt.
på
Sensoren er kortsluttet.
Sensoren
(åpen).

er

ikke

tilkoblet

riktig

Løsning
Sjekk sensorens integritet.
Sjekk at sensorene fungerer i henhold
til informasjone, omtrent i mVoltområdet (mV) for trykkverdier i kPa.
Sjekk om sensoren er kortsluttet med
motstandsmåler;
Sjekk at monteringen av sensoren på
kjølevæskekretsrøret er riktig.
Omformeren må kunne føle trykket
gjennom nålen i ventilen.
Sjekk om det mangler vann eller
fuktighet på sensorens elektriske
kontakter.
Sjekk at de elektriske koplingene er
tilkoplet riktig.
Sjekk at sensorene er koblet sammen
på riktig måte, i samsvar med
elskjemaet.

6.1.8.11 Alarm for høyt motorstrøm
Denne alarmen indikerer at den kompressorabsorberte strømmen overgår en på forhånd angitt
grense.
Symptom
Kretsens status er Av.
Kompressoren laster og avlaster ikke
lenger, kretsen stanses.
Bjelleikonet
beveger
seg
på
kontrolldisplayet.
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Årsak
Omgivelsestemperaturen er for høy.

Løsning
Sjekk valget for enheten, for å se om
den kan drives med full last.
Sjekk om alle vifter fungerer slik de
skal
og
at
de
kan
holde
kondensatortrykket på riktig nivå.
Brukerhåndbok

65

EWAD TZ-SS 170÷710 kW
EWAD TZ-SR 170÷710 kW
EWAD TZ-XS 180÷682 kW
EWAD TZ-XR 180÷682 kW
EWAD TZ-PS 185÷639 kW
EWAD TZ-PR 185÷639 kW

- SILVER
- SILVER
- GOLD
- GOLD
- PLATINUM
- PLATINUM

Vannkjøler med luftkjølt omformer

Streng i alarmlisten:
CxCmp1 OffMtrAmpsHi
Streng i alarmloggen:
 CxCmp1 OffMtrAmpsHi
Streng i alarmbildet
Co1.Current Hi: xxx A
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Rengjør kondensatorspolene for å
muliggjøre lavere kondensatortrykk.
Sjekk kompressormodellen for denne
enheten.

Feil kompressormodell er valgt.

6.1.8.12 Alarm for lavt trykkforhold
Denne alarmen indikerer at forholdet mellom fordampnings- og kondenseringstrykk er under en
grense som avhenger av kompressorens hastighet og garanterer at komprssoren smøres
tilstrekkelig.
Symptom
Kretsens status er Av.
Kretsen er stanset.
Bjelleikonet
beveger
kontrolldisplayet.
Streng i alarmlisten:
CxCmp1 OffPrRatioLo
Streng i alarmloggen:
 CxCmp1 OffPrRatioLo
Streng i alarmbildet
LowPrRatio: InAlarm

Årsak
Kompressoren kan
minimal kompresjon.
seg

ikke

utvikle

på

Løsning
Sjekk viftens settpunkt og innstillinger.
De kan være for lave.
Sjekk kompressorens absorberte
strøm og overoppheting i utslipp.
Kompressoren kan være ødelagt.
Sjekk
at
trykkesensorene
for
innsuging og utløp fungerer slik de
skal.
Sjekk
at
den
innebygde
trykkbegrensningsventilen ikke ble
åpnet under forrige operasjon (sjekk
enhetens historikk).
Merk:Hvis forskjellen mellom utslipps- og
innsugingstrykk overgår 22 bar, vil
den
innebygde
trykkbegrensningsventilen åpnes og
må skiftes ut.
Inspiser innløpsrotorene/skrutrotoren
for mulige skader.

6.1.8.13 Alarm for overspenning
Denne alarmen indikerer at kjølerens inngangsspenning overgår maksimalverdien for riktig drift av
komponentene. Dette beregnes ved å se på likestrømsspenningen på vekselretteren, som
avhenger av hovedstrømmen.
Denne feilen rettes opp med direkte inngrep på enhetens strømtilførsel.
Direkte inngrep i strømtilførselene kan føre til støt, brannskader eller dødsfall. Denne handlingen må
kun utføres av kvalifiserte personer Ta kontakt med vedlikeholdsleverandøren hvis du er i tvil.
Symptom
Kretsens status er Av.
Kretsen er stanset.
Bjelleikonet
beveger
kontrolldisplayet.
Streng i alarmlisten:
Cx OffOverVoltage
Streng i alarmloggen:
 Cx OffOverVoltage
Streng i alarmbildet
OverVoltage: InAlarm
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seg

på

Årsak
Kjølerens hovedstrømtilførsel har
nådd et toppunkt, som førte til
utkopling.

Løsning
Sjekk om hovedstrømtilførselen er
innenfor tålegrensen for denne
kjøleren.

Innstillingene
for
hovedstrømtilførselen på Microtech III
kan ikke brukes med den anvendte
strømkilden.

Mål strømtilførselen til kjøleren og
velg riktig verdi på Microtech III HMI.
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6.1.8.14 Alarm for underspenning
Denne alarmen indikerer at kjølerens inngangsspenning overgår minsteverdien for riktig drift av
komponentene.
Denne feilen rettes opp med direkte inngrep på enhetens strømtilførsel.
Direkte inngrep i strømtilførselene kan føre til støt, brannskader eller dødsfall. Denne handlingen må
kun utføres av kvalifiserte personer Ta kontakt med vedlikeholdsleverandøren hvis du er i tvil.
Symptom
Kretsens status er Av.
Kretsen er stanset.
Bjelleikonet
beveger
kontrolldisplayet.
Streng i alarmlisten:
Cx OffUnderVoltage
Streng i alarmloggen:
 Cx OffUnderVoltage
Streng i alarmbildet
UnderVoltage: InAlarm

seg

Årsak
Kjølerens hovestrømtilførsel har nådd
et bunnpunkt, som førte til utkopling.

Løsning
Sjekk om hovedstrømtilførselen er
innenfor tålegrensen for denne
kjøleren.

Innstillingene
for
hovedstrømtilførselen på Microtech III
kan ikke brukes med den anvendte
strømkilden.

Mål strømtilførselen til kjøleren og
velg riktig verdi på Microtech III HMI.

på

6.1.8.15 OverTemp i kompressorens VFD
Denne alarmen indikerer at vekselretterens temperatur har oversteget en sikkerhetsgrense og at
vekselretteren må stoppes for å unngå skade på komponentene.
Symptom
Kretsens status er Av.
Kretsen er stanset.
Bjelleikonet
beveger
seg
kontrolldisplayet.
Streng i alarmlisten:
CxCmp1 OffVfdOverTemp
Streng i alarmloggen:
 CxCmp1 OffVfdOverTemp
Streng i alarmbildet
VfdOverTemp: InAlarm

Årsak
Utilstrekkelig motoravkjøling
på

Motortemperatursensoren
ikke slik den skal.

fungerer

Løsning
Sjekk kjølemiddelnivået.
Sjekk at driftsbegrensningene for
enheten ikke overgås.
Sjekk
at
den
kjølende
solenoidventilen fungerer.
Sjekk
målingene
for
motortemperatursensoren og sjekk
den omiske verdien. Riktig måling kan
være rundt hundre Ohm ved
omgivelsestemperatur.
Sjekk den elektriske koblingen til
sensoren med det elektroniske
panelet.

6.1.8.16 Kommunikasjonssvikt i VFD
Denne alarmen indikerer et problem med kommunikasjonen med vekselretteren.
Symptom
Kretsens status er Av.
Kompressoren laster ikke lenger,
kretsen stanses umiddelbart.
Bjelleikonet
beveger
seg
på
kontrolldisplayet.
Streng i alarmlisten:
CxCmp1 OffMechPressHi
Streng i alarmloggen:
 CxCmp1 OffMechPressHi
Streng i alarmbildet
Co1.MhpAl: InAlarm
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Årsak
RS485-nettverket er ikke riktig kablet.

Modbus-kommunikasjonen
ikke slik den skal.

fungerer

Det kan ha oppstått feil i modbussens
grensesnittkort.

Løsning
Sjekk RS485-nettverkets kontinuitet
når enheten er slått av. Kontinuiteten
skal gå fra hovedkontrollen til den
siste vekselretteren, som angitt på
ledningdiagrammet.
Sjekk inverterasresser og adresser i
alle de andre enhetene i RS485nettverket (for eksempel
energimåleren). Alle adressene må
være forskjellige.
Be serviceorganisasjonen evaluere
denne muligheten og eventuelt skifte
ut kortet.
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6.1.8.17 Feil i kompressorens VFD
Denne alarmen indikerer en unormal tilstand som har tvunget vekselretteren til å stanse.
Symptom
Kretsens status er Av.
Kompressoren laster ikke lenger,
kretsen stanses umiddelbart.
Bjelleikonet
beveger
seg
på
kontrolldisplayet.
Streng i alarmlisten:
CxCmp1 OffVfdFault
Streng i alarmloggen:
 CxCmp1 OffVfdFault
Streng i alarmbildet
Co1.VfdFault: InAlarm

Årsak
Vekselretterren drives under utrygge
forhold, og den må derfor stanses.

Løsning
Sjekk alarmbildet for å finne
alarmkoden fra vekselretteren. Ta
kontakt med serviceorganisasjonen
for å løse problemet.

6.1.8.18 Manglende trykk ved oppstart
Denne alarmen brukes til å angi en tilstand der trykket på evaporatoren eller kondensatoren er
under 35kPa, slik at kretsen kan gå tom for kjølemiddel.
Symptom
Kretsens status er Av.
Kompressoren starter ikke
Bjelleikonet
beveger
seg
kontrolldisplayet.
Streng i alarmlisten:
Cx OffNoPressAtStart
Streng i alarmloggen:
 Cx OffNoPressAtStart
Streng i alarmbildet
NoPrAtStrt: InAlarm

Årsak
Fordamper- eller kondensatortrykket
er under 35kPa
på

Løsning
Sjekk omformerenes kalibrering, med
et egnet måleinstrument.
Sjekk omformerenes kabler og
avlesing.
Sjekk kjølevæskenivået og still inn på
riktig verdi.

6.1.8.19 CxCmp1 MaintCode01
Denne alarmen indikerer at en komponent i vekselretteren kan måtte verifiseres eller skiftes ut.
Symptom
Kretsens status er På.
Kompressoren fungerer som normalt.
Bjelleikonet
beveger
seg
på
kontrolldisplayet.
Streng i alarmlisten:
CxCmp1 OffMechPressHi
Streng i alarmloggen:
 CxCmp1 OffMechPressHi
Streng i alarmbildet
Co1.MhpAl: InAlarm

Årsak
Vekselretterens kjøleventil kan måtte
verifiseres eller skiftes ut.

Løsning
Ta kontakt med
serviceorganisasjonen for å løse
problemet.

6.1.8.20 CxCmp1 MaintCode02
Denne alarmen indikerer at en komponent i vekselretteren kan måtte verifiseres eller skiftes ut.
Symptom
Kretsens status er På.
Kompressoren fungerer som normalt.
Bjelleikonet
beveger
seg
på
kontrolldisplayet.
Streng i alarmlisten:
CxCmp1 OffMechPressHi
Streng i alarmloggen:
 CxCmp1 OffMechPressHi
Streng i alarmbildet
Co1.MhpAl: InAlarm
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Årsak
Vekselretterens kondensator
måtte verifiseres eller skiftes ut.

kan

Løsning
Ta kontakt med
serviceorganisasjonen for å løse
problemet.
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7 Alternativer
7.1 Total varmegjenvinning (valgfritt)
Denne kjøleren kan takle alternativet for total varmegjenvinning. Denne funksjonen krever en
ekstra modul og sensoter for å lese av vanntemperaturene for inn- og utgående varmegjenvinning,
og kommanderer en vannpumpe for varmegjenvinning.
Varmegjenvinning aktiveres med Q8-bryteren, som er montert på enheten og krever en justering
av innstillingene på enhetenes kontroll, for å fungere som planlagt. Først må funksjonen aktiveres
på hovedkontrollen, for å vise alle innstillingene for denne funksjonen. Med henvisning til avsnitt
4.5.6 må settpunktet for aktivering av varmegjenvinning settes til Aktiver.
Settpunkt/undermeny
Apply Changes=
C1 # Of Fans=
Heat Recovery=

Standard
Nei
6
Aktivere

Område

Beskrivelse
Nei, ja
Antall tilgjengelige vifter
Deaktivere, aktivere

Når dette er gjort, må kontrollen tilbakestilles, ved at endringene gjøres gjeldende.
Etter omstart vil alle data og innstillinger for varmegjenvinning vises på HMI. I View/Set Unit –
Temperatures blir inn- og utgående vanntemperaturer for varmegjenvinning da synlige.
HR LWT=
HR EWT=

-273,1°C
-273,1°C

Heat Recovery Leaving Water Temperature (vises kun hvis varmegjenvinning er aktivert)
Heat Recovery Entering Water Temperature (vises kun hvis varmegjenvinning er aktivert)

I tillegg blir settpunkt og differensial for varmegjenvinning synlig og kan justeres etter behov:
Settpunkt/undermeny
HR EWT Stp
HR EWT Dif

Standard
40,0°C
2,0°C

Område
30,0…50,0°C
1,0…10,0°C

Beskrivelse
Settpunkt for varmegjenvinning for inngående vann
Temperaturforskjell for vann for varmegjenvinning

7.2 Energimåler, inkludert stømgrense (valgfritt)
En energimåler kan installeres på enheten (Valgfritt). Energimåleren kobles gjennom Modbus til
enhetskontrollen, som kan vise alle relevante elektriske data, som f.eks.:






Ledning-til-ledning-spenning (per fase og i snitt)
Ledningsstrøm (per fase og i snitt)
Aktiv effekt
Cos Phi
Aktiv energi

Se flere detaljer i kapittel 4.4.10. Alle disse dataene er også tilgjengelige fra en BMS, ved at den
kobles til en kommunikasjonsmodul. Se håndboken til kommunikasjonsmodulen for mer
informasjon om enheten og parameterinnstillingene.
Både energimåleenheten og enhetenes kontroll må være riktig innstilt. Anvisningene nedenfor
forklarer hvordan energimåleren skal stilles inn. Se de spesifikke instruksjonene på energimåleren
for mer informasjon om drift av enheten.
Innstillinger for energimåler
Passord (ned+enter)
Kobling
Adresse
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kbps
paritetsbit
sek

2001
se CT-merke strømomformerforhold (dvs. hvis CT er 600:5, satt til 120)
1
ingen spenningsomformere (unntatt 690V kjøler)

Så snart energimåleren er konfigurert, foretar du følgende på enhetskontrollen:



Fra hovedmenyen går du til View/Set Unit  Configuration
Sett Energy Mtr= Nemo

Alternativet for energimåling integrerer spenningsbegrensningsfunksjonen, slik at enheten kan
begrense kapasiteten og ikke overgår et forhåndsdefinert settpunkt for strøm. Dette settpunktet
kan angis i enhetens display, eller endres fra et eksternt 4-20 mA-signal.
Strømgrensen må stilles inn i henhold til følgende anvisninger:


Fra hovedmenyen går du til View/Set Unit  Power Conservation

Følgende innstillinger for strømgrense er tilgjengelige fra menyen:
Unit Current
Current Limit
Current Lim Sp

Viser enhetens strøm
Viser den aktive strømgrensen (som kan angis ved hjelp av et eksternt signal, hvis enheten er i nettverksmodus)
Angir settpunket for strømgrensen (hvis enheten er i lokalmodus)

7.3 Hurtigomstart (valgfritt)
Denne kjøleren kan aktivere hurtigomstartssekvens (valgfritt) ved strømbrudd. En ekstra modul
inkluderer en kontakt som informerer kontrollen om at funksjonen er aktivert. Funksjonen
konfigureres på fabrikken.
Hurtigomstart aktiveres ved følgende forutsetninger:






Strømbruddet varer i opptil 180 sekunder
Enhetens og kretsens brytere er PÅ.
Det finnes ingen enhets- eller kretsalarmer.
Enheten har kjørt i vanlig kjøremodus (unntatt backup-enheten).
Settpunktet BMS Circuit Mode er satt til Auto når kontrollkilden er Remote.

I installasjoner med primær/standby-plan, hvis primærenheten er avstengt for sikkerhet, vil
standbyenheten (startet opp og venter på aktiveringskommando fra BAS) starte og kan bruke
lenger tid på å nå full last ved første oppstart, enn en enhet som allerede var i gang.
Hvis strømbruddet varer i mer enn 180 sekunder, starter enheten basert på innstillingen til
tidsmåleren for stopp-til-start-syklusen (minste innstilling er 3 minutter) og last per standardenhet,
uten hurtiggjenoppretting.
Når hurtigomstart er aktiv, starter enheten innen 30 sekunder etter at strømmen er gjenopprettet.
Det tar under 6 minutter å gjenopprette en full last.
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Feltlevert innmating i enhetene kreves i vanlige tilfeller der backup-kjøleren startes etter
strømbrudd, istedenfor at hovedkjøleren startes på nytt. Et feltlevert kontrollsignal (vanligvis BMS)
må slå av backupkjølerens tilkobling på hovedenheten og slå på tilkoblingen til backupkjøleren på
backupenheten idet endringen skjer.
Hurtigomstart må være aktivert (sett til Enable). Dette gjør du slik:



Fra hovedmenyen går du til View/Set Unit  Set-Up
Sett Rapid Restart= Enable

7.4 Pumpesett for vekselretter (valgfritt)
Pumpesettet for vekselretteren inkluderer en eller to sentrifugepumper, og hver av disse drives av
en vekselretter. Pumpene kan kjøres med en kundeinstallert eller fabrikkinstallert
hastighetsreferanse. I sistnevnte tilfelle kan en fast eller variabel strømningskontroll angis. I begge
tilfeller må pumpevekselretteren fylles med riktige parametersett (se tabellen nedenfor). En
detaljert beskrivelse av betjeningspanelet og vekselretterens parametre finner du i
instruksjonshåndboken for vekselretteren, som er inkludert i dokumentasjonen for enheten.
Oppstartsveiledning for applikasjoner med åpen sløyfe
Parameter

Beskrivelse

Innstillinger

Standard

0-03

Regionale innstillinger

standard

0-06

Nettype

[12] 380-440V/50Hz

1-10

Motorkonstruksjon

standard

1-20

Motoreffekt

standard

1-22

Motorspenning

400 V

1-23

Motorfrekvens

50 Hz

1-24

Motorens nominelle strøm

standard

1-25

Nominell motorhastighet

1-73
3-02

Bråstart
Minimum Reference

Se pumpemotorens
merking
[1] Enabled
-

[0] International
[12] 380440V/50Hz
[0] Asynchron
Avhenger av
størrelse
Avhenger av
størrelse
Avhenger av
størrelse
Avhenger av
størrelse
Avhenger av
størrelse
[0] Disabled
0

3-03

Maximum Reference

50

3-41

Oppstarttid

10 s

3-42

Retarderingstid

10 s

4-12
4-14

Nedre grense for
motorhastighet [Hz]
Øvre grense for
motorhastighet [Hz]

standard
standard

4-19

Maks utgangsfrekvens

standard

5-40
5-40
6-10
6-11
6-12
6-13
6-14

Funksjonsrelé [0]
Funksjonsrelé [1]
Terminal 53 lavspenning
Terminal 53 høyspenning
Terminal 53 svakstrøm
Terminal 53 lavspenning
Terminal 53 modus

standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard

50
Avhenger av
størrelse
Avhenger av
størrelse

MERK

Sjekk nominell linjetilførsel

Se motorens datamerking
Se motorens datamerking
Se motorens datamerking
Se motorens datamerking
Se motorens datamerking
Minstehastighet iht 0V-signal.
Settes til samme som 1-23, med mindre
lavere hastighet er påkrevd.
Hvor lang tid det tar å nå 1-23-frekvens
Hvor lang tid det tar stanse fra 1-23-frekvens

0
65
Avhenger av
størrelse
Alarm
Drive running
0,07 V
10 V
4 mA
20 mA
1

Voltage input - [0] skifter til strøminnmating

Som standard inkluderer dette settet et ledningstilkoblet start/stopp-signal fra kontrollen til
vekselretteren(e). Ingen ledning er koblet fra kontrollen til vekselretteren for
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hastighetsreferansesignal. Terminal 53 og 55 er tilgjengelige i inverteren og aksepterer enten 010V signal eller 4-20 mA-signal. Referansesignaltypen velges gjennom parameter 6-14.
Slik installerer du vekselretterens pumpesett:



Fra hovedmenyen går du til “View/Set Unit”  “Configuration”
I konfigurasjonsmenyen angir du Pump Type= On/Off

7.5 Hastighetskontroll for pumpe (valgfritt)
Settet inkluderer fabrikktilkoblede referansesignaler for start/stopp og hastighet, fra kontrollen til
veksleretteren(e). I tillegg er flere terminaler tilgjengelige for valg av riktig driftsmodus og/eller
ekstern kontroll for enheten.
7.5.1 Fast hastighetskontroll for pumpe med dobbelt settpunkt
Den faste hastighetskontrollen til pumpen gjør at en vekselretterdrevet pumpe kan drives med en
fast hastighet, som stilles inn ved hjelp av kontrollen. Slik installerer du kontrollen for fast
pumpehastighet med dobbelt settpunkt:






Fra hovedmenyen går du til “View/Set Unit”  “Configuration”
I konfigurasjonsmenyen angir du Pump Type= FixdSpd
Gå til “View/Set Unit”  “Pump VFD Settings”
Sett Pump Fixd Spd1 som primærsettpunkt for pumpehastighet
Sett Pump Fixd Spd1 som sekundærsettpunkt for pumpehastighet (hvis nødvendig)

Primær- og sekundærsettpunktene aktiveres av kundens egen tørrkontaktbryter (omtalt som
"settpunktbryter for pumpehastighet), i henhold til følgende logikk:
Status for settpunktbryteren for pumpehastighet

Hastighetssettpunkt for aktiv pumpe

Open (default)

Pump Fixd Spd1

Closed

Pump Fixd Spd2
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