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1 ZALECENIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA
1.1 Informacje ogólne
Instalacja, uruchamianie i serwisowanie sprzętu może być niebezpieczne w przypadku
nieuwzględnienia określonych czynników związanych z instalacją, tj: ciśnień pracy, obecności
komponentów elektrycznych, napięcia i miejsca instalacji (wysokich cokołów i konstrukcji
nadbudowywanych). Wyłącznie odpowiednio wykwalifikowani inżynierowie odpowiedzialni za
instalację oraz wysoko wykwalifikowani instalatorzy i technicy, którzy odbyli pełny cykl szkoleń w
zakresie produktu, są upoważnieni do bezpiecznego zainstalowania i uruchomienia sprzętu.
W czasie wszystkich czynności związanych z serwisowaniem, wszelkie instrukcje i zalecenia, jakie
zamieszczono w instrukcjach instalacji i obsługi produktu, w tym na plakietkach i tabliczkach
sprzętu i komponentów, a także przeznaczonych dla nich części dostarczonych osobno, należy
przeczytać, zrozumieć oraz ich przestrzegać.
Stosować wszystkie standardowe normy bezpieczeństwa i praktyki.
Nosić okulary i rękawice ochronne.
Stosować odpowiednie narzędzia do przenoszenia ciężkich przedmiotów. Przenosić urządzenia
ostrożnie oraz delikatnie odstawiać na podłoże.

1.2 Unikać porażenia prądem
Wyłącznie personel wykwalifikowany zgodnie z zaleceniami IEC (International Electrotechnical
Commission - Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej) może mieć dostęp do komponentów
elektrycznych. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac zaleca się, w szczególności odłączenie
urządzenia od wszelkich źródeł zasilania elektrycznego. Odłączyć zasilanie z sieci przy głównym
wyłączniku nadprądowym lub izolatorze.
WAŻNE: Sprzęt emituje sygnały elektromagnetyczne. Badania wykazały, że sprzęt jest
zgodny
ze
wszystkimi
stosownymi
normami
z
zakresu
kompatybilności
elektromagnetycznej.
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM: Nawet jeśli główny wyłącznik nadprądowy lub izolator
został wyłączony, niektóre obiegi mogą nadal znajdować się pod napięciem, gdyż mogą
być podłączone do odrębnego źródła zasilania.
RYZYKO OPARZEŃ: Prąd elektryczny czasowo lub permanentnie nagrzewa
komponenty. Zachować wysoką ostrożność podczas postępowania z przewodami i
kablami elektrycznymi, pokrywami skrzynek zaciskowych i ramami silnika.
UWAGA: W zależności od warunków pracy wentylatory mogą być myte okresowo.
Wentylator może się uruchomić w każdym momencie, nawet przy wyłączonym
urządzeniu.
Podręcznik użytkowania

6

EWAD TZ170-710
Wytwornica wody lodowej z falownikiem
chłodzona powietrzem
D-EOMAC00909-14PL

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

Wytwornica wody lodowej z falownikiem chłodzona powietrzem

PODRĘCZNIK
UŻYTKOWANIA

1.3 Urządzenia bezpieczeństwa
Każde urządzenie zostało wyposażone w trzy rodzaje urządzeń bezpieczeństwa:
1.3.1

Ogólne urządzenia bezpieczeństwa

Na tym poziomie ważności urządzenia zabezpieczające odłączą wszystkie obiegi i zatrzymają całe
urządzenie. W przypadku zadziałania ogólnego urządzenia bezpieczeństwa konieczne będzie
manualne zadziałanie na urządzenie w celu przywrócenia funkcjonalności maszyny. Istnieją
wyjątki od tej ogólnej reguły w przypadku alarmów związanych z nieprawidłowymi warunkami.


Wyłącznik awaryjny

Wyłącznik przyciskowy został umieszczony na drzwiczkach panelu elektrycznego urządzenia.
Wyłącznik jest podświetlony kolorem czerwonym na żółtym tle. Manualne wciśnięcie wyłącznika
awaryjnego zatrzymuje obroty wszystkich ładunków, zapobiegając tym samym wypadkom. Alarm
generuje również regulator urządzenia. Zwolnienie wyłącznika awaryjnego zatrzymuje urządzenie,
które można ponownie uruchomić wyłącznie po skasowaniu alarmu poprzez regulator.
Wyłącznik awaryjny zatrzymuje wszystkie silniki, lecz nie odłącza on urządzenia od źródła zasilania.
Nie przeprowadzać prac ani serwisowania w obrębie urządzenia bez uprzedniego wyłączenia
wyłącznika głównego.

1.3.2

Urządzenia bezpieczeństwa obiegów

Urządzenia bezpieczeństwa na tym poziomie zapewniają wyłączenie chronionych przez nie
obiegów. Pozostałe obiegi nadal będą działać.
1.3.3

Urządzenia bezpieczeństwa komponentów

Urządzenia bezpieczeństwa na tym poziomie zapewniają wyłączenie komponentu, zapobiegając
pracy w nieprawidłowych warunkach, które mogłyby skutkować jego trwałymi uszkodzeniami.
Poniżej zamieszczano przegląd urządzeń bezpieczeństwa:


Zabezpieczenia nadprądowe/przeciążeniowe

Urządzenia nadprądowe/przeciążeniowe chronią silniki elektryczne sprężarek, wentylatorów i
pomp w przypadku przeciążenia lub zwarcia. W przypadku silników z falownikiem ochrona jest
zintegrowana z napędami elektronicznymi. Dodatkową ochronę przez zwarciem zapewniają
bezpieczniki lub wyłączniki nadprądowe zainstalowane przed ładunkiem lub grupą ładunków.


Zabezpieczenia przed przegrzaniem

Elektryczne silniki sprężarek i wentylatorów są również zabezpieczone przed przegrzaniem
dzięki termistorom znajdującym się w uzwojeniach silnika. W przypadku przekroczenia
ustalonego progu temperatury uzwojenia termistory zadziałają i zatrzymają silnik. Alarm
wysokiej temperatury jest zapisywany w urządzeniu regulatora wyłącznie w przypadku
sprężarek. Resetu alarmu należy dokonać poprzez regulator.
Nie wykonywać czynności w obrębie nieprawidłowo działającego wentylatora przed wyłączeniem
wyłącznika głównego. Zabezpieczenie przed przegrzaniem wyposażone jest w autoreset. Dlatego też
wentylator może uruchomić się ponownie w sposób automatyczny, jeśli pozwolą na to warunki
temperaturowe.
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Zabezpieczenia z zakresu odwrócenia fazy, spadku/wzrostu napięcia, usterek uziemienia.

W przypadku wystąpienia jednego z powyższych alarmów, urządzenie zatrzymuje się
automatycznie; może też nastąpić wstrzymanie uruchomienia. Bezpośrednio po rozwiązaniu
problemu alarm skasuje się automatycznie. Tego rodzaju rozwiązanie umożliwia urządzeniu
automatyczne przywrócenie do stanu pracy w przypadku czasowego wystąpienia warunków,
podczas których napięcie zasilania osiąga górną lub dolną granicę ustawioną dla urządzenia
zabezpieczającego. W pozostałych dwóch przypadkach będzie wymagane działanie manualne
w obrębie urządzenia w celu rozwiązania problemu. W przypadku alarmu odwrócenia fazy
wymagane jest odwrócenie dwóch faz.
W razie czasowego wyłączenia zasilania elektrycznego urządzenie uruchomi się ponownie w
sposób automatyczny, nie wymagając sterowania z zewnątrz. Jednakże wszelkie aktualnie
występujące usterki podczas zakłóceń zasilania są zapisywane. W niektórych przypadkach
mogą one uniemożliwić ponowne uruchomienie obiegu lub urządzenia.
Bezpośrednie działanie w obrębie zasilania elektrycznego może prowadzić do porażenia prądem,
oparzeń, a nawet śmierci. Czynność ta może być podejmowana tylko przez przeszkolone osoby.



Przełącznik przepływowy

Urządzenie wymaga ochrony za pomocą przełącznika przepływowego. Przełącznik
przepływowy zatrzyma urządzenie, gdy przepływ wody spadnie poniżej dopuszczalnego
minimum. Po przywróceniu odpowiedniego poziomu przepływu, przełącznik przepływowy
resetuje się automatycznie. Wyjątek stanowi jego zadziałanie podczas pracy przynajmniej
jednej sprężarki. W takim przypadku alarm należy skasować manualnie.


Zabezpieczenie przed zamarzaniem

Zabezpieczenie przed zamarzaniem zapobiega zamarzaniu wody w parowniku. Uruchamia się
ono automatycznie, gdy temperatura wody (wlotowej lub wylotowej) w parowniku spada poniżej
granicy chroniącej przed zamarzaniem. Podczas mrozu, jeśli urządzenie znajduje się w trybie
gotowości, uruchomi się pompa parownika zapobiegająca jego zamarzaniu. W warunkach
mrozu, podczas pracy urządzenia, alarm spowoduje wyłączenie całości urządzenia,
pozostawiając włączoną pompę. Alarm skasuje się automatycznie po us ustąpieniu warunków
zamarzania.


Zabezpieczenie przed niskim ciśnieniem

W przypadku działania obiegu przez pewien czas w warunkach ciśnienia niższego niż możliwa
do ustawienia granica, układ logiczny bezpieczeństwa obiegu będzie próbował go wyłączyć i
uruchomić alarm. Alarm ten, aby mógł zostać zresetowany, wymaga manualnego zadziałania w
obrębie regulatora urządzenia.. Do resetu dojdzie wyłącznie wówczas, gdy ciśnienie ssania już
nie będzie niższe od granicy bezpieczeństwa.


Zabezpieczenie przed wysokim ciśnieniem

Jeśli ciśnienie tłoczenia nadmiernie wzrośnie i przekroczy granicę związaną z obwiednią
warunków użytkowania sprężarki, układ logiczny zabezpieczający obieg będzie próbował
zapobiec zadziałaniu alarmu; jeśli czynności zaradcze nie poskutkują, odetnie on obieg przed
Podręcznik użytkowania
EWAD TZ170-710
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zadziałaniem mechanicznego presostatu wysokiego ciśnienia. Alarm ten, aby mógł zostać
zresetowany, wymaga manualnego zadziałania w obrębie regulatora urządzenia.


Mechaniczny przełącznik wysokiego ciśnienia

Każdy obieg jest wyposażony przynajmniej jeden w presostat wysokiego ciśnienia, który ma za
zadanie zapobiec otwarciu spustowego zaworu bezpieczeństwa. W przypadku zbyt dużego
wzrostu ciśnienia tłoczenia mechaniczny presostat otworzy się automatycznie i natychmiast
zatrzyma sprężarkę, odcinając zasilanie od pomocniczego przekaźnika. Alarm może zostać
skasowany, gdy tylko ciśnienie tłoczenia powróci do normy. Alarm należy zresetować w obrębie
samego wyłącznika i regulator urządzenia. Wartości wyzwalającej ciśnienia nie można zmienić.


Spustowy zawór bezpieczeństwa

W przypadku zbyt dużego wzrostu ciśnienia w obiegu czynnika chłodzącego otworzy się zawór
bezpieczeństwa w celu ograniczenia maksymalnego ciśnienia. W razie zaistnienia takiej
sytuacji natychmiast wyłączyć maszynę i skontaktować się z lokalnym serwisem obsługi.


Usterka falownika

Każda sprężarka może być wyposażona we własny falownik (zintegrowany lub zewnętrzny).
Falownik może automatycznie monitorować jej status i informować regulator urządzenia o
usterkach lub warunkach poprzedzających alarm. Jeśli do nich dojdzie regulator urządzenia
ograniczy pracę sprężarki lub ostatecznie wyłączy obieg, w obrębie którego wystąpił alarm. W
celu skasowania alarmu konieczne będzie manualne zadziałanie w obrębie regulatora.

1.4 Dostępne czujniki
1.4.1

Przetworniki ciśnienia

Do pomiaru ssania, ciśnienia tłoczenia i oleju w każdym obiegu służą dwa typy czujników
elektronicznych. Zakres każdego czujnika został jasno wskazany na jego obudowie. Ciśnienie
tłoczenia i oleju są monitorowane za pomocą czujnika o tym samym zakresie.
1.4.2

Czujniki temperatury

Czujniki parownika wody są zainstalowane po stronie wlotowej i wylotowej. Czujnik temperatury
zewnętrznej został zamontowany w wytwornicy. Dodatkowo dla każdego obiegu zainstalowano
czujniki temperatury ssania i tłoczenia, aby monitorować i kontrolować temperatury przegrzania
czynnika chłodniczego.
Dodatkowe czujniki w obrębie falowników chłodzonych czynnikiem chłodniczym znajdujące się na
podstawce chłodzącej mierzą temperaturę napędów.
1.4.3

Termistory

Każda sprężarka jest wyposażona w termistory PTC zamocowane w uzwojeniu silnika w celu
zapewnienia ochrony silnika. Termistory uruchamiają się w przypadku gdy wysoka wartkość
temperatury silnika osiągnie niebezpieczny poziom temperatury.
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Detektory wycieku

Urządzenie może zostać opcjonalnie wyposażone w detektory wycieku w celu wykrywania
powietrza w kabinie sprężarki, umożliwiając również zidentyfikowanie wyciek czynnika
chłodniczego w jej obrębie.

1.5 Dostępne przyciski sterowania
1.5.1

Pompy parownika

Regulator może sterować jedną lub dwoma pompami parownika, zapewniając również
automatyczne przełączanie pomp. Istnieje również możliwość wyboru preferowanej pompy i
czasowego wyłączenia jednej z nich. Regulator kontroluje również prędkości pompy, jeśli zostały
one wyposażone w falownik.
1.5.2

Sprężarki

Regulator może sterować pracę jednej lub dwóch sprężarek zainstalowanych w obrębie jednego
lub dwóch niezależnych obiegów czynnika chłodniczego (jedna sprężarka na obieg). Wszystkie
zabezpieczenia każdej sprężarki będą zarządzane przez regulator. Wbudowane zabezpieczenia
falownika są zarządzane przez wbudowaną tablicę elektroniczną falownika, a związane z nimi
powiadomienia są przekazywane tylko do UC (regulatora urządzenia).
1.5.3

Zawór rozprężny

Regulator może sterować elektronicznym zaworem rozprężnym dla każdego obiegu czynnika
chłodniczego. Wbudowany w Microtech® III układ logiczny zapewni w każdej sytuacji najlepsze
działanie obiegu czynnika chłodniczego.

1.6 Złącza w skrzynce zaciskowej klienta
1.6.1

Opis ogólny

Poniższe styki kontaktowe są dostępne w skrzynce zaciskowej oznaczonej jako MC24 lub MC230
na diagramie okablowania. Poniższa tabela zawiera podsumowanie dotyczące złącze w skrzynce
zaciskowej użytkownika.
Opis
Przełącznik przepływowy (obowiązkowy)
Podwójna nastawa
Włącz limit zapotrzebowania na prąd
Usterka zewnętrzna
Uruchom szybki restart (opcjonalnie)
Wytwornica zapasowa (opcjonalna)
Wybór LOC/BMS (opcjonalny)
Zdalne włączanie/wyłączanie
Alarm ogólny
Sprężarka nr 1, status
Sprężarka nr 2, status
Obieg alarmu nr 1 (opcjonalny)
Obieg alarmu nr 2 (opcjonalny)
Pompa parownika nr 1, uruchom
Pompa parownika nr 2, uruchom
Limit zapotrzebowania
Limit zużycia prądu (opcjonalny)
Przekroczenie progu nastawy
Sygnał VFD pompy (opcjonalny)

Podręcznik użytkowania
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Zaciski
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

Uwagi
Wejście cyfrowe 24 VDC
Wejście cyfrowe 24 VDC
Wejście cyfrowe 24 VDC
Wejście cyfrowe 24 VDC
Wejście cyfrowe 24 VDC
Wejście cyfrowe 24 VDC
Wejście cyfrowe 24 VDC
Wejście cyfrowe 230 VAC
BRAK sygnału cyfrowego na wyjściu (24…230 VAC zasilanie zwen.)
BRAK sygnału cyfrowego na wyjściu (24…230 VAC zasilanie zwen.)
BRAK sygnału cyfrowego na wyjściu (24…230 VAC zasilanie zwen.)
BRAK sygnału cyfrowego na wyjściu (24…230 VAC zasilanie zwen.)
BRAK sygnału cyfrowego na wyjściu (24…230 VAC zasilanie zwen.)
BRAK sygnału cyfrowego na wyjściu (24 VAC zasilanie wewn.)
BRAK sygnału cyfrowego na wyjściu (24 VAC zasilanie wewn.)
Wejście analogowe 4-20 mA
Wejście analogowe 4-20 mA
Wejście analogowe 4-20 mA
Wejście analogowe 0-10 VDC
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Przełącznik przepływowy

Chociaż przełącznik przepływowy jest oferowany opcjonalnie, należy go obowiązkowo
zainstalować i podłączyć do zacisków wejścia cyfrowego, aby umożliwić pracę wytwornicy
wyłącznie po wykryciu minimalnego przepływu.
Działanie urządzenia poprzez pominięcie wejścia przełącznika przepływowego lub bez
odpowiedniego przełącznika przepływowego może uszkodzić parownik wskutek zamarzania.
Działanie przełącznika przepływowego należy sprawdzić przed uruchomieniem urządzenia.

1.6.1.2

Podwójna nastawa

Powyższy styk kontaktowy może służyć do przełączania między dwoma różnymi nastawami LWT
(temperatury wody wlotowej) oraz, w zależności od zastosowania, między różnymi trybami
działania.
W przypadku stosowania funkcji przechowywania lodu należy wybrać tryb działania dla akumulacji
lodu. W tej sytuacji UC zapewni pracę wytwornicy w trybie włączania/wyłączania, wyłączając
agregat chłodniczy w całości po osiągnięciu progu nastawy. W tym przypadku urządzenie będzie
pracować przy pełnej wydajności, a następnie, włączając opóźnienie w akumulacji lodu, uruchomi
inną wytwornicę.
1.6.1.3

Limit zapotrzebowania na prąd (opcjonalny)

Powyższa funkcja opcjonalna umożliwia sterowanie wydajnością urządzenia w celu ograniczenia
zapotrzebowania na prąd na wejściu. Funkcja ograniczania zapotrzebowania na prąd stanowi
element opcji pomiaru energii. Sygnał limitu zostanie porównany z wartością ograniczającą
ustawioną w HMI. Nastawę limitu zapotrzebowania na prąd domyślnie ustawia się poprzez HMI;
można uruchomić zewnętrzny sygnał 4-20 mA pozwalający na zdalną zmianę nastawy.
1.6.1.4

Usterka zewnętrzna

Opisywany styk kontaktowy służy do powiadamiania UC o błędzie lub ostrzeżeniu z urządzenia
zewnętrznego. Mogą być nim alarm z pompy zewnętrznej informujący UC o usterce. Wejście może
zostać skonfigurowane jako usterka (zatrzymanie urządzenia) lub ostrzeżenie (wyświetlane na
HMI bez żadnych działań w obrębie wytwornicy).
1.6.1.5

Szybki restart (opcjonalny)

Funkcja szybkiego restartu ma na celu umożliwienie ponownego uruchomienia urządzenia w
możliwie jak najkrótszym czasie po awarii zasilania, a także przywrócenie wydajności sprzed
awarii również w jak najkrótszym czasie (utrzymując poziom niezawodności normalnych operacji).
Funkcję szybkiego startu aktywuje przełącznik uruchamiania.
1.6.1.6

Zdalne włączanie/wyłączanie

Urządzenie można uruchomić poprzez zdalny styk kontaktowy. Przełącznik Q0 musi znajdować się
w położeniu „Zdalny”.
1.6.1.7

Alarm ogólny

W przypadku alarmu urządzenia wyście to jest zamknięte, wskazując w ten sposób na błąd w
obrębie podłączonego zewnętrznie BMS.
1.6.1.8

Status sprężarki

Podczas działania odpowiedniego obiegu wyjście cyfrowe jest zamknięte.
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Obieg alarmu (opcjonalny)

Funkcja ta stanowi element opcjonalny „szybkiego startu”. Stosowny styk cyfrowy jest zamknięty
w przypadku alarmu w obrębie obiegu.
1.6.1.10 Uruchomienie pomp parownika

Sygnał cyfrowy na wyjściu 24 VDC (z zasilaniem wewnętrznym) jest uruchamiany, gdy wymagane
jest włączenie pompy (nr 1 lub 2). Wyjście może służyć do uruchamiania pompy zewnętrznej
(zarówno przy stałej, jak i zmiennej prędkości). Wyjście wymaga wejścia zewnętrznego lub
przekaźnika zasilanego prądem wzbudzenia o wartości niższej niż 20 mA.
1.6.1.11 Limit zapotrzebowania

Jest to funkcja opcjonalna stosowana w celu ograniczania procentu wydajności urządzenia do
zmiennej wartości limitu. Tego ograniczenia nie można bezpośrednio wiązać z ograniczeniem
zapotrzebowania na prąd przez urządzenie (50% limitu zapotrzebowania może się różnić od 50%
urządzenia FLA).
Sygnał limitu zapotrzebowania można stale zmieniać w przedziale od 4 do 20 mA. Microtech III
przekształci ten sygnał w ograniczenie wydajności urządzenia, linearnie przechodząc z minimalnej
do pełnej wydajności urządzenia. Sygnał między 0 a 4 mA będzie odpowiadał pełnej wydajności
urządzenia. Wówczas przy wolnym wejściu nie zostanie zastosowane żadne ograniczenie.
Maksymalne ograniczenie nigdy nie wymusi zatrzymania urządzenia.
1.6.1.12 Przekroczenie progu nastawy

Wejście to umożliwia zastosowanie uchybu ustalonego aktywnej nastawy w celu dostosowania
punktu pracy ELWT. Wejście służy do zmaksymalizowania komfortu.
1.6.1.13 Sygnał VFD pompy (opcjonalny)

Jeśli wymagana jest opcja zestawu falownika, regulator prędkości jest dostarczany w standardzie.
Zaciski „sygnału VFD pompy” umożliwiają użytkownikowi podłączenie przewodu regulatora
prędkości odniesienia do falownika. Zaciski te znajdują się w głównym panelu elektrycznym.
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2 OPIS OGÓLNY
2.1 Informacje ogólne
Microtech® III jest systemem sterowania wytwornicami chłodzonych powietrzem z jednym lub
dwoma obiegami cieczy. Microtech® III steruje uruchamianiem sprężarki koniecznej do utrzymania
pożądanej temperatury wody wypływającej z wymiennika ciepła. W trybie chłodzenia steruje
działaniem wentylatorów, aby zapewnić prawidłowe ciśnienie skraplania w każdym obiegu.
Microtech® III stale monitoruje pracę urządzeń bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ich
bezpiecznego działania. Microtech® III umożliwia również dostęp do okresowych testów
wszystkich wejść i wyjść. Wszystkie regulatory Microtech® III mogą pracować w trzech
niezależnych trybach. Należą do nich:



Tryb lokalny: maszyną sterują polecenia z interfejsu użytkownika.
Tryb zdalny: maszyną sterują styki zdalne (styki beznapięciowe).

Tryb sieciowy: maszyną sterują polecenia z systemu BAS. W tym przypadku do podłączenia
urządzenia do BAS stosuje się kabel transmisji danych.
System Microtech® III w czasie niezależnej pracy (w trybie lokalnym lub zdalnym) dysponuje
wszystkimi funkcjonalnościami z zakresu sterowania, lecz nie oferuje żadnej funkcji przypisanej do
trybu sieciowego.

2.2 Stosowane skróty
W niniejszym podręczniku obiegi chłodzenia określono mianem obiegu nr 1 i obiegu nr 2.
Sprężarka obiegu nr 1 została oznaczona jako Spr1. W obiegu nr 2 została oznaczona jako Spr2.
Niejednokrotnie zastosowano następujące skróty:
Unit controller - regulator urządzenia (Microtech III)
Human Machine Interface - interfejs człowiek-maszyna
Condensing Pressure - ciśnienie skraplania
Evaporating Pressure - ciśnienie parowania
Condensing Saturated Refrigerant Temperature - temperatura skraplania nasyconego
czynnika chłodniczego
ESRT Evaporating Saturated Refrigerant Temperature - temperatura parowania nasyconego
czynnika chłodniczego
ST
Suction Temperature - temperatura na ssaniu
DT
Discharge Temperature - temperatura tłoczenia
SSH
Suction SuperHeat - przegrzanie na ssaniu
DSH
Discharge Superheat - przegrzanie na tłoczeniu
EXV
Electronic Expansion Valve - elektroniczny zawór rozprężny
ELWT Evaporator Leaving Water Temperature - temperatura wody wypływającej z parownika
EEWT Evaporator Entering Water Temperature - temperatura wody wpływającej do parownika
UC
HMI
CP
EP
CSRT
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2.3 Zakresy robocze regulatora
Podczas działania (IEC 721-3-3):










Temperatura otoczenia między -40 a +70°C
Temperatura otoczenia (dla ekranu LCD) między -20 a +60°C
Temperatura otoczenia (dla magistrali procesowej) między -25 a +70°C
Wilgotność względna < 90% (bez skraplania)
Ciśnienie atmosferyczne min. 700 hPa, odpowiada warunkom na maksymalnie 3000 m n.
p. m.
Podczas transportu (IEC 721-3-2):
Temperatura otoczenia między -40 a +70°C
Wilgotność względna < 95 % (bez skraplania)
Ciśnienie atmosferyczne min. 260 hPa, odpowiada warunkom na maksymalnie 10 000 m n.
p. m

2.4 Architektura regulatora
W całej strukturze regulatora wykorzystywane są następujące elementy:





Jeden regulator główny MicroTech III
Moduły rozszerzeń wejścia/wyjścia, wymagane zależnie od konfiguracji urządzenia
Interfejs(y) komunikacyjny(e) wg ustawień
Szyna peryferyjna służy do łączenia rozszerzeń wejścia/wyjścia z regulatorem głównym.

Regulator/
moduł rozszerzenia
Regulator główny
EEXV. moduł 1
EEXV. moduł 2
moduł rozszerzenia
Moduł szybkiego restartu (opcjonalny)
Podręcznik użytkowania
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Numer części Siemens

Adres

Wykorzystanie

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

nd.
3
4
5
22

Używane we wszystkich konfiguracjach
Używane we wszystkich konfiguracjach
Używane gdy skonfigurowany dla 2 obiegów
Używane we wszystkich konfiguracjach
Stosowany z opcją szybkiego restartu
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Wszystkie karty są dostarczane ze wspólnym źródłem 24 VAC. Karty rozszerzenia mogą być
zasilane bezpośrednio z regulatora urządzenia. Wszystkie karty mogą być również zasilane ze
źródła 24 VDC.
PRZESTROGA: Zachować odpowiednią biegunowość przy podłączaniu kart do źródła
zasilania; w przeciwnym razie nie dojdzie do komunikacji z magistralą peryferyjną, a karty
mogą zostać uszkodzone.

2.5 Moduły komunikacji
Każdy z poniższych modułów można podłączyć bezpośrednio w lewej części głównego regulatora
i umożliwić działanie interfejsu komunikacji BAS lub innemu zdalnemu interfejsowi. Do regulatora
można podłączyć do trzech interfejsów na raz. Po wczytaniu regulator powinien automatycznie
wykryć i skonfigurować się dla nowych modułów. Usunięcie modułów z urządzenia będzie
wymagało manualnej zmiany konfiguracji.
Moduł
BacNet/IP
Lon
Modbus
BACnet/MSTP

EWAD TZ 170-710
Wytwornica wody lodowej z falownikiem
chłodzona powietrzem
D-EOMAC00909-14PL

Numer części Siemens
POL908.00/MCQ
POL906.00/MCQ
POL902.00/MCQ
POL904.00/MCQ

Wykorzystanie
Opcja
Opcja
Opcja
Opcja
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3 Obsługa regulatora
Układ sterowania składa się z regulatora urządzenia (UC) wyposażone w zestaw modułów
rozszerzenia implementujących funkcje dodatkowe. Komunikacja wszystkich kart z UC odbywa się
przez wewnętrzną magistralę peryferyjną. Microtech III stale zarządza informacjami otrzymanymi z
sond ciśnienia i temperatury zainstalowanych na sprężarkach oraz przekazywanymi do
urządzenia. UC zawiera program sterujący urządzeniem.
Standardowy HMI składa się z wbudowanego wyświetlacza (A) z 3 przełącznikami (B) i regulatora
przyciskanego i rozwijanego (C).

UC

A

AC

B C

EEXV1

EEXV2

Klawiatura/wyświetlacz (A) składa się z 5-linijek i 22 znaków.
Poniżej opisano funkcję trzech przycisków (B):




Status alarmu (z dowolnej strony prowadzi do strony z listą alarmów, rejestru alarmów i
obrazu stanu alarmów, jeśli dostępne).
Powrót do strony głównej
Powrót do poprzedniego poziomu (w tym do strony głównej)

Polecenie przyciskania i rozwijania (C) służy do przewijania poszczególnych stron menu, ustawień
i danych dostępnych w HMI dla aktywnego poziomu hasła. Obrót kółkiem umożliwia nawigację
między linijkami na ekranie (stronie) oraz zwiększanie lub zmniejszanie wartości możliwych do
zmiany podczas edycji. Wciskanie kółka uruchamia przycisk Enter i pozwala przejść z jednego
linku do następnego zestawu parametrów.
Podręcznik użytkowania
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3.1 Zalecenia ogólne
Przed włączeniem urządzenia należy przeczytać następujące zalecenia:




Po dokonaniu wszystkich czynności i ustawień zamknąć panele szafki rozdzielczej.
Panele szafki rozdzielczej mogą być otwierane wyłącznie przez przeszkolony personel.
W przypadku potrzeby częstego dostępu do UC usilnie zaleca się zainstalowanie zdalnego
interfejsu.
Parownik, sprężarki i stosowne falownik są zabezpieczone przez zamarzaniem za pomocą
oporników elektrycznych. Oporniki te są zasilane z głównego zasilania urządzenia, a ich
temperaturą steruje termostat lub regulator urządzenia. Również wyświetlacz LCD
regulatora urządzenia może zostać uszkodzony wskutek skrajnie niskich temperatur. Z
tego powodu usilnie zaleca się, aby nigdy nie wyłączać urządzenia od źródła zasilania w
okresie zimy, w szczególności w zimnym klimacie.



3.2

Nawigacja

Kiedy w obiegu sterowania pojawi się zasilanie, ekran regulatora zostanie włączony i wyświetli się
ekran główny, dostępny także po naciśnięciu przycisku Menu. Pokrętło nawigacji jest jedynym
elementem niezbędnym w nawigacji, ale przyciski MENU, ALARM oraz WSTECZ umożliwiają
korzystanie z uprzednio omówionych skrótów klawiaturowych.
Przykład ekranów HMI zamieszczono na rysunku poniżej:
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7 . 0 ° C

Dzwonek w prawym górnym rogu będzie wskazywać aktywny alarm. Jeśli dzwonek nie porusza
się, oznacza to, że alarm został zatwierdzony, lecz nie skasowany z powodu nieusunięcia
wywołującego go czynnika.
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7 . 0 ° C

Pozycja aktywna jest podświetlona kontrastowo. W tym przykładzie podświetloną pozycją w menu
głównym jest link do kolejnej strony. Wciśnięcie regulatora przyciskanego i rozwijanego spowoduje
przejście HMI do innej strony. W tym przypadku HMI przejdzie do strony umożliwiającą
wprowadzenie hasła.
E n t e r
E n t e r

P a s s w o r d
P W
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3.3 Hasła
Struktura HMI opiera się na poziomach dostępu. Oznacza to, że każde hasło umożliwi dostęp do
wszystkich ustawień i parametrów przypisanych danemu poziomowi hasła. Dostęp do
podstawowych informacji dotyczących statusu, w tym listy aktywnych alarmów, aktywnej nastawy i
sterowania temperaturą wody można uzyskać bez konieczności wprowadzenia hasła.
Użytkownika UC dotyczą dwa poziomy haseł:
UŻYTKOWNIK
5321
KONSERWACJA 2526
Następujące informacje będą obejmować wszystkie dane i ustawienia dostępne za pomocą hasła
dotyczącego konserwacji. Hasło użytkownika udostępni podzbiór ustawień wyjaśnionych w
rozdziale 4.
Na ekranie umożliwiającym wprowadzenie hasła linijka z polem hasła będzie podświetlona, aby
wskazać możliwość zmian w polu po prawej stronie. Stanowi ono nastawę regulatora. Wciśnięcie
regulatora przyciskanego i rozwijanego spowoduje podświetlenie pojedynczego pola, aby
umożliwić łatwe wprowadzenie hasła numerycznego. Zmiana wszystkich pól zapewnia
wprowadzenie 4-cyfrowego hasła. Jeśli jest ono prawidłowe, zostaną udostępnione dodatkowe
ustawienia przypisane danemu poziomowi hasła.
E n t e r
E n t e r

P a s s w o r d
P W

2 / 2
5 * * *

Wprowadzone hasło straci ważność po 10 minutach i jest ono anulowane, kiedy wprowadzane jest
nowe hasło lub zaniknie zasilanie sterowania. Wprowadzenie nieprawidłowego hasła ma działanie
takie same, co kontynuowanie bez wpisania hasła.
Po wpisaniu prawidłowego hasła regulator pozwala na wprowadzanie dalszych zmian i dostęp bez
konieczności kolejnego wpisywania hasła do czasu, aż nie zakończy się czas w liczniku lub do
wprowadzenia innego hasła. Domyślnym czasem dla licznika hasła jest okres 10 minut. Ustawienie
można zmieniać w zakresie od 3 do 30 minut w menu Timer Settings (Ustawienia licznika)
w rozszerzonych menu.

3.4 Edycja
Tryb edycji można otworzyć, wciskając pokrętło nawigacji w czasie, kiedy kursor wskazuje linię
zawierającą edytowalne pole. Po włączeniu trybu edycji ponowne wciśnięcie pokrętła powoduje
zaznaczenie pola edytowalnego. Obrócenie pokrętła w prawo przy zaznaczonym polu
edytowalnym spowoduje wzrost wartości. Obrócenie pokrętła w lewo przy zaznaczonym polu
edytowalnym spowoduje zmniejszenie wartości. Im szybszy jest obrót pokrętła, tym szybciej
zmienia się wartość. Wciśnięcie pokrętła po raz kolejny spowoduje zapisanie nowej wartości,
a klawiatura/wyświetlacz opuści tryb edycji i powróci do trybu nawigacji.

Podręcznik użytkowania
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Parametr ‘R’ oznacza, że element jest tylko do odczytu (Read-only) i wskazuje jedynie wartość lub
opis warunku. Parametr R/W oznacza możliwość odczytu i/lub zapisu, wartość można wtedy
odczytać lub zmienić (pod warunkiem wprowadzenia prawidłowego hasła).
Przykład 1 Przykładową wartość Check Status (Sprawdź stan) wskazuje urządzenie sterowane
lokalnie lub przez zewnętrzną sieć. Poszukujemy pozycji Unit Control Source (Źródło sygnału
sterującego). Ponieważ jest to parametr statusu urządzenia, należy rozpocząć w menu głównym
i wybrać pozycję View/Set Unit (Wyświetl/ustaw urządzenie), po czym wcisnąć pokrętło, aby
przejść do kolejnego zestawu menu. Po prawej stronie ramki pojawi się strzałka, wskazująca
konieczność przejścia do kolejnego poziomu menu. Aby przejść, należy wcisnąć pokrętło.
Nawigacja zakończy się na łączu Status/Settings (Status/Ustawienia). Pojawi się strzałka
wskazująca, że ta linia jest łączem do kolejnego menu. Aby przejść do kolejnego menu Unit
Status/Settings (Status/Ustawienia urządzenia), należy ponownie wcisnąć pokrętło.
Po obróceniu pokrętła i przewinięciu ekranu w dół można wyświetlić pozycję Control Source
(Źródło sygnału sterującego).
Przykład 2 Zmiana nastawy, przykładowo nastawy wody lodowej. Parametr jest wyznaczony jako
nastawa 1 LWT chłodzenia i jest to parametr ustawienia urządzenia. W menu głównym należy
wybrać pozycję View/Set Unit (Wyświetl/Ustaw urządzenie). Strzałka wskazuje, że jest to łącze do
kolejnego menu.
Aby przejść do kolejnego menu View/Set Unit (Wyświetl/Ustaw urządzenie), należy wcisnąć
pokrętło, a następnie je obrócić, aby wyświetlić pozycję Temperatury. Ta linia również ma strzałkę
i jest łączem do kolejnego menu. Aby przejść do menu Temperatures (Temperatury) z sześcioma
liniami nastaw temperatur, należy wcisnąć pokrętło. Aby przejść do strony edycji elementu, należy
przewinąć ekran w dół do pozycji Cool LWT 1 (LWT w chłodzeniu) i wcisnąć pokrętło. Obracanie
pokrętłem będzie zmieniać pożądaną wartość nastawy. Po zakończeniu, w celu zatwierdzenia
nowej wartości, należy ponownie wcisnąć pokrętło. Wciśnięcie przycisku Wstecz spowoduje
przejście z powrotem do menu Temperatures (Temperatury), gdzie będzie wyświetlana nowa
wartość.
Przykład 3 Kasowanie alarmu Wystąpienie nowego alarmu jest wskazywane przez ikonę
dzwonka w prawym górnym rogu wyświetlacza. Kiedy dzwonek jest nieruchomy, przynajmniej
jeden alarm został zatwierdzony, ale ciągle jest aktywny. Aby przejrzeć menu Alarm znajdujące się
w menu głównym, należy przewinąć w dół do linii Alarms (Alarmy) lub po prostu wcisnąć przycisk
Alarm na wyświetlaczu. Strzałka wskazuje, że ta linia jest łączem. Wciśnięcie pokrętła spowoduje
przejście do kolejnego menu Alarms (Alarmy). Występują tu dwie linie: Alarm Active (Aktywne
alarmy) i Alarm Log (Dziennik alarmów). Alarmy są kasowane z łącza Active Alarm (Aktywne
alarmy). Aby przejść do kolejnego ekranu, należy wcisnąć pokrętło. Po otworzeniu listy Active
Alarm (Aktywne alarmy), należy przewinąć do pozycji AlmClr, która domyślnie jest wyłączona. Aby
zatwierdzić alarmy, należy zmienić wartość na włączoną. Jeśli alarm można skasować, to licznik
alarmów przyjmie wartość 0. W przeciwnym przypadku będzie wyświetlać liczbę ciągle aktywnych
alarmów. Po zatwierdzeniu alarmów ikona dzwonka w prawym górnym rogu wyświetlacza
przestanie dzwonić, jeśli niektóre z alarmów są ciągle aktywne albo zniknie całkiem, jeśli wszystkie
alarmy zostaną skasowane.
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3.5 Podstawowa diagnostyka układu regulacji
Regulator MicroTech III, moduły rozszerzeń i moduły komunikacji wyposażone są w dwa wskaźniki
LED statusu (BSP i BUS), które informują o statusie pracy tych urządzeń. Wskaźnik LED magistrali
wskazuje na status komunikacji z regulatorem. Niżej przedstawiono znaczenie dwóch wskaźników
LED statusu.
Wskaźnik LED BSP regulatora urządzenia
Wskaźnik LED BSP
Ciągły zielony
Ciągły żółty
Ciągły czerwony
Migający zielony
Migający żółty
Migający żółty/czerwony
Migający czerwony
Migający czerwony/zielony
(*) Skontaktować się z serwisem.

Tryb
Praca aplikacji
Aplikacja została wczytana, lecz nie uruchomiona (*) lub tryb aktualizacji BSP jest aktywny
Błąd sprzętowy (*)
Faza uruchamiania BSP Regulator potrzebuje czasu na uruchomienie
Aplikacja nie została wczytana (*)
Tryb awaryjny(w przypadku przerwania aktualizacji BSP)
Błąd BSP (błąd oprogramowania*)
Aktualizacja lub inicjowanie aplikacji/BSP

Moduły rozszerzenia
Wskaźnik LED BSP
Wskaźnik LED BSP
Ciągły zielony
Ciągły czerwony
Migający czerwony
Migający czerwony/zielony

Tryb
Praca BSP
Błąd sprzętowy (*)
Błąd BSP (*)
Tryb aktualizacji BSP

Wskaźnik LED BUS
Wskaźnik
LED
BUS
Ciągły zielony
Ciągły żółty
Ciągły czerwony

Tryb
Działa komunikacja oraz we/wy
Komunikacja uruchomiona, lecz parametr z aplikacji jest nieprawidłowy lub nieobecny, lub fabryczna
kalibracja jest nieprawidłowa
Brak komunikacji (*)

Moduły komunikacji
Wskaźnik LED BSP (ten sam dla wszystkich modułów)
Wskaźnik LED BSP
Ciągły zielony
Ciągły żółty
Ciągły czerwony
Migający czerwony
Migający czerwony/zielony
(*) Skontaktować się z serwisem.

Tryb
Działa BSP, komunikacja z regulatorem
Działa BSP, brak komunikacji z regulatorem (*)
Błąd sprzętowy (*)
Błąd BSP (*)
Aktualizacja aplikacji/BSP

Moduł LON wskaźnika LED BUS
Wskaźnik LED
BUS
Ciągły zielony
Ciągły żółty
Ciągły czerwony
Migający żółty

Tryb
Gotowy do komunikacji. (wczytane wszystkie parametry, pomyślna konfiguracja Neuron). Nie wskazuje
komunikacji z innymi urządzeniami.
Uruchamianie
Brak komunikacji z Neuron (błąd wewnętrzny, może pomóc pobranie nowej aplikacji LON)
Niemożliwa komunikacja z Neuron. Neuron należy skonfigurować i połączyć z siecią za pomocą
narzędzia LON.

Protokół Bacnet MSTP wskaźnika LED BSP
Wskaźnik
LED
BUS
Ciągły zielony
Ciągły żółty
Podręcznik użytkowania
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Tryb
Gotowy do komunikacji. Uruchomiony serwer BACnet. Nie oznacza aktywnego połączenia.
Uruchamianie
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Niedostępny serwer BACnet. Automatycznie rozpoczynana procedura ponownego uruchomienia po 3
sekundach.

Protokół Bacnet IP wskaźnika LED BSP
Wskaźnik
LED
BUS
Ciągły zielony
Ciągły żółty
Ciągły czerwony

Tryb
Gotowy do komunikacji. Uruchomiony serwer BACnet. Nie oznacza aktywnego połączenia.
Uruchamianie. Wskaźnik LED pozostaje żółty, dopóki moduł nie otrzyma adresu IP, dlatego musi zostać
nawiązane połączenie.
Niedostępny serwer BACnet. Automatycznie rozpoczynana procedura ponownego uruchomienia po 3
sekundach.

Protokół Modbus wskaźnika LED BUS
Wskaźnik LED
BUS
Ciągły zielony
Ciągły żółty
Ciągły
czerwony

Tryb
Działają wszystkie funkcje komunikacji.
Uruchamianie lub jeden skonfigurowany kanał nie łączy się z urządzeniem nadrzędnym Master
Wszystkie skonfigurowane funkcje komunikacji niesprawne. Niemożliwa komunikacja z Master. Można
skonfigurować limit czasowy. Jeśli wartość limitu czasowego równa jest zero, limit jest nieaktywny.

3.6 Konserwacja regulatora
Regulator wymaga utrzymania zainstalowanej baterii. Jej wymiana wymagana jest co dwa lata.
Model baterii to BR2032 i jest dostępny u wielu różnych dostawców.
Aby wymienić baterię, należy zdjąć pokrywę z tworzywa sztucznego z wyświetlacza regulatora
za pomocą śrubokręta, jak pokazano na poniższych rysunkach:

Należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić pokrywy. Nową baterię należy umieścić
w specjalnym uchwycie zaznaczonym na kolejnym rysunku. Ważne jest zachowanie
polaryzacji wskazanej na uchwycie.
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3.7 Opcjonalny zdalny interfejs użytkownika
Zewnętrzny zdalny HMI może być opcjonalnie podłączony do UC. Zdalny HMI oferuje te same
funkcjonalności co wbudowany wyświetlacz, a także wskazuje alarmy za pomocą świecącej diody
umieszczonej pod przyciskiem dzwonka.

MicroTech® III





Zdalny interfejs można zamówić z urządzeniem. Jest on wtedy dostarczany osobno jako opcja
instalacji u klienta. Produkt można również zamówić w dowolnej chwili po dostawie wytwornicy
oraz zamontować i podłączyć w miejscu pracy według zaleceń z następnej strony. Zdalny panel
jest zasilany z urządzenia i nie jest wymagane dodatkowe źródło zasilania.
Na panelu dostępne są wszystkie ekrany i regulacje nastaw, jakie są dostępne na regulatorze
urządzenia. Nawigacja jest identyczna, jak w regulatorze urządzenia, jaką opisano w niniejszej
instrukcji.
Po włączeniu panelu zdalnego pojawia się ekran powitalny, pokazujący podłączone urządzenia.
Aby wybrać urządzenie, należy je zaznaczyć i wcisnąć pokrętło. Zdalny panel automatycznie
pokaże podłączone urządzenia, nie jest wymagane wpisywanie danych.
Zdalny HMI można rozszerzyć do 700 m za pomocą złącza magistrali procesowej dostępnej w UC.
Przy połączeniu łańcuchowym jeden HMI można podłączyć do maksymalnie 8 urządzeń. W celu
uzyskania szczegółowych informacji patrz specjalny podręcznik dotyczący HMI.

3.8 Wbudowany interfejs sieciowy
Regulator MicroTech III dysponuje wbudowanym interfejsem sieciowym, który może służyć do
monitorowania urządzenia podłączonego do sieci lokalnej. Istnieje możliwość skonfigurowania
adresowania IP MicroTech III jako stałego adresu IP DHCP w zależności od konfiguracji sieci.
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Przy pomocy wspólnej wyszukiwarki internetowej komputer może połączyć się z regulatorem
urządzenia, wprowadzając adres IP regulatora lub nazwę gościa; obydwa są widoczne na stronie
„O wytwornicy” i dostępne bez konieczności wprowadzenia hasła.
Po podłączeniu będzie wymagać wprowadzenia nazwy użytkownika i hasła, zgodnie z poniższy
rysunkiem:

Wprowadź informacje uwierzytelniające, aby uzyskać dostęp do interfejsu internetowego:
Nazwa użytkownika: ADMIN
Hasło: SBTAdmin!
Wyświetli się następująca strona:

Strona jest kopią wbudowanej karty HMI, dla której obowiązują te same zasady poziomu dostępu i
struktury.
Dodatkowo umożliwia rejestrowanie trendów dla maksymalnie 5 różnych wielkości. W celu
monitorowania należy kliknąć na daną ilość. Jednocześnie następujący ekran nie będzie widoczny:
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W zależności od wyszukiwarki internetowej i jej wersji funkcja rejestru trendów może nie być
widoczna. Wymagane jest korzystanie z wyszukiwarki internetowej obsługującej HTML 5, tj.:




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

Powyższe oprogramowanie stanowi jedynie przykłady obsługiwanych przeglądarek, a wskazane
wersje to najstarsze obsługiwane wersje.

Podręcznik użytkowania

24

EWAD TZ170-710
Wytwornica wody lodowej z falownikiem
chłodzona powietrzem
D-EOMAC00909-14PL

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

PODRĘCZNIK
UŻYTKOWANIA

Wytwornica wody lodowej z falownikiem chłodzona powietrzem

4 Struktura menu
Wszystkie ustawienia zostały rozdzielone pomiędzy różne menu. Każde menu zawiera na
pojedynczej stronie lub w innych podmenu ustawienia lub dane związane z określoną funkcją (np.
oszczędzania energii lub ustawień fabrycznych), lub obiektu (np. urządzenia lub obiegu). Na
każdej stronie szara ramka będzie wskazywać wartości zmienne i domyślne.

4.1 Menu główne
Wartość
domyślna

Nastawa/podmenu

Zakres

Wprowadź hasło
Szybkie menu




-

Szybkie ustawienie
Podmenu danych i ustawień
obiegu
Przeglądaj/ustaw obieg
Status urządzenia=




-


Wył. Przyc.
jedn.

Aktyw. nastaw.=
LWT parow.=
Wydajność urządzenia=
Tryb urządzenia=
Czas do restartu

7,0°C
-273,1°C
0,0%
Chłodzenie


Opis
Podmenu do aktywacji poziomów dostępu
Podmenu danych do wznowienia pracy
urządzenia
Podmenu szybkiego ustawienia urządzenia
Podmenu danych i ustawień urządzenia

Auto
Wył.
Zegar
trybu
dla
akum. lodu
Wył.
Blokada OAT
Wył.
Wszystkie
obiegi
wyłączone
Wył.
Alarm urządzenia
Wył.
Odłączenie
klawiatury
Wył.
Przyc. zdalny
Wył.
Odłączenie BAS
Wył.
Przyc. jedn.
Wył.
Tryb testu
Auto:
Redukcja hałasu
Auto:
Oczekiwanie
na
ładunek.
Auto:
Recyrk. parowania
Auto:
Oczekiwanie
na
przepływ
Auto:
Odpomp.
Auto:
Maks. schładzanie
Auto:
Limit
wydajności
urządzenia
Auto:
Limit zużycia prądu
-

Alarmy



-

Zaplanowana konserwacja



-

Przeglądaj operacje



-

Regulacja manualna



-

O wytwornicy



-

Podmenu danych i ustawień obiegu
Status urządzenia

Aktywna nastawa temperatury wody wylotowej
Sterowana temperatura wody
Stopniowanie urządzenia
Patrz rozdział 4.4.2
Podmenu
dla
zegarów
bezpieczeństwa
sprężarek
Podmenu dla alarmów; ta sama funkcja jak dla
przycisku dzwonka
Podmenu
dla
następnej
zaplanowanej
konserwacji
Podmenu do przeglądania aktualnych warunków
pracy
Podmenu
do
manualnego
zarządzania
siłownikami
Podmenu z info. o aplikacji

4.2 Szybkie menu
Nastawa/podmenu
Status urządzenia=
Aktyw. nastaw.=

Wartość domyślna
Wył. Przyc. urz.
7,0°C
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Zakres
-

Opis
Status urządzenia (patrz 4.1)
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LWT parow.=
EWT parow.=
Wydajność urządzenia=
Prąd urządzenia=
Limit miękkiego obciążenia=
Limit sieciowy=
Limit zapotrzebowania=
Tryb urządzenia=
Sygnał sterujący=
Nast. limitu zuż. prądu=

-273,1°C
-273,1°C
0,0%
0,0A
100,0%
100,0%
100,0%
Chłodzenie
Lokalne
800A.

Lokalne, Sieciowe
0,0…2000,0A

PODRĘCZNIK
UŻYTKOWANIA

Sterowana temperatura wody
Temperatura wody powrotnej

Ograniczenie wydajności miękkiego obciążenia=
Ograniczenie wydajności z BMS
Ograniczenie wydajności z sygnału zewn.
Patrz rozdział 4.4.2
Nastawa limitu zuż. prądu

4.3 Szybkie ustawienie
Wartość
domyślna
angielski
Lokalne
Chłodzenie

Nastawa/podmenu
Język
Źródło sygnału
Dostępne tryby=

Zakres

Opis

Nast. temperatury



Lokalne, Zdalne
Chłodzenie,
Chłodzenie
z
glikolem,
Chłodzenie/akumulacja lodu z glikolem, Akumulacja
lodu z glikolem, Test
-

Nast. alarmu



-

Nast. pompy parow.



-

Oszczędność energii
Data/Czas/Harmonogramy




-

Patrz rozdział 4.4.2
Patrz rozdział 4.4.1
Patrz rozdział 4.4.2

Podmenu
podstawowych
ustawień sterownia temperaturą
Podmenu
podstawowych
limitów alarmu
Podmenu podst. typu pompy
parownika
i
wybór
trybu
sterowania
Patrz rozdział 4.4.6
Patrz rozdział 4.4.5

4.4 Podmenu danych i ustawień obiegu
Nastawa/podmenu
Status/Ustawienia
Ustawienie
Temperatury
Ustawienia VFD
Data/Czas/Harmonogramy
Oszczędność energii
Konfiguracja
VFD pompy
Ustawienie prot. Modbus
Ustawienie IP prot. Bacnet
Ustawienie MSTP prot. Bacnet
Ustawienie LON
Ustawienie IP reg.
Warunki projektowe
Limity alarmowe
Kalibruj czujniki
Menu hasła

4.4.1

Wartość domyślna


















Zakres
-

Opis
Podmenu statusu urządzenia
Podmenu Ustawienie urządzenia (sterowanie termostatem)
Podmenu Dane i nastawy temperatury
Podmenu Ustawienia instalacji VFD
Podmenu Data, Czas i ustawienie trybu cichej pracy
Podmenu Funkcje ograniczania urządzenia
Podmenu Szczegóły konfiguracji urządzenia
Podmenu Konfiguracja do opcjonalnego VFD pompy
Podmenu Ustawienie komunikacji prot. Modbus
Podmenu Ustawienie komunikacji IP prot. Bacnet
Podmenu Ustawienie komunikacji MSTP prot. Bacnet
Podmenu Ustawienie komunikacji LON
Podmenu ustawienia IP dla wbudowanego serwera sieciowego
Podmenu Dane projektowe urządzenia
Podmenu Ustawienia alarmów
Podmenu Kalibracja czujników
Podmenu Wyłącz hasło dla poziomu użytkownika

Status/Ustawienia

Strona stanowi podsumowanie wszystkich informacji związanych ze statusem urządzenia.
Dodatkowo umożliwia kasowanie międzystopniowych zegarów obiegów, aby umożliwić szybsze
uruchomienie obiegów.
Nastawa/podmenu
Status urządzenia=
Wł. wytwornicę=
Sygnał sterujący=
Wł. nast. ob.=
Podręcznik użytkowania
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Wartość
domyślna
Wył. Przyc.
jedn.
Wł.
Lokalne

-

Status urządzenia (patrz 4.1)

Wł., wył.
Lokalne, Sieciowe

0

-

Zezwalaj na pracę wytwornicy
Określa, czy wł/wył., nastawa chłodzenia/akum. lodu, tryb pracy, limit
wydajności powinny być sterowane na podstawie ustawień lokalnych (HMI)
czy z BMS
Pokazuje kolejny obieg do uruchomienia

Zakres

Opis
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Wył. nast. ob.=
Nast. wł. sieci=
Nast.
trybu
sieciowego=
Nast.
trybu
chłodz.=
Lim. wydajn. siec.=
Pozost. czas stop.
w dół=
Pozost. czas stop.
w dół=
Kasowanie pozost.
opóźn.
stopniowania=
Nast. akum. lodu tr.
siec.=
Pozost.
czas
opóźn. akumulacji
lodu=
Usuń opóźn. akum.
lodu
Ster. pompą
parown.=

Wł., wył.
-

Pokazuje nr następnego obiegu do zatrzymania

6,7°C

-

Nast. chłodz. z BMS

100%
0s

-

Ograniczenie wydajności z BMS
Pozostały czas opóźnienia do uruch. nast. sprężarki

0s

-

Pozostały czas opóźnienia do zatrz. nast. sprężarki

Wył, wł.

Kasowanie pozostałych czasów opóźnienia do uruch./zatrz. następnej
sprężarki

-4,0°C

-

Nast. akum. lodu. z BMS

0min.

-

Pozost. czas opóźnienia akumulacji lodu

Wył, wł.

Kasowanie pozost. czasu opóźn. akumulacji lodu

Tylko nr 1, Tylko
nr 2, Auto, Główny
nr 1, Główny nr 2

Ustaw. liczby pracujących pomp i kolejności działania Sekw. auto

0
Wył.
Chłodzenie

Wył.

Wył.
Tylko obieg
nr 1

Zegar recyrkulacji
parowania=
Nom. DT parown.=
Pompa parow., 1
godz.=
Pompa parow., 2
godz.=
Wł. zdaln. obsł.=

4.4.2
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Chłodzenie, Akum. lodu, Odz. ciepła (nd), Chłodzenie/Odzysk ciepła

30s

Zegar recyrkulacji wody

5,6°C
0godz.

Nominalna DT wody
Liczba godzin pracy, Pompa nr 1 (jeśli obecna)

0godz.

Liczba godzin pracy, Pompa 2 (jeśli obecna)

Wył.

Wył., Wł.

Ustawienie

Strona zawiera wszystkie ustawienia dotyczące sterowania termostatem.
Nastawa/podmenu
Dostępne tryby=

Wartość
domyślna
Chłodzenie

Zakres

DT urucham.=

2,7°C

Chłodzenie,
Chłodzenie z glikolem,
Chłodzenie/akumulacja lodu
z glikolem,
Akumulacja lodu z glikolem,
Test
0.0…5,0°C

DT przy zamykaniu=
DT stop. w górę=

1,0°C
0,5°C

0.0…1,7°C
0.0…1,7°C

DT stop. w dół=

1,0°C

0.0…1,7°C

Maks. schładzanie
Opóźn. stop. w górę=
Opóźn. stop. w dół=
Opóźn. uruch./uruch.=
Opóźn. zatrz./uruch.=
Ciśn. odpompowania=
Czas odpomp.=
% stop. w dół lim. ład.=

3.8

-

3.3

1…2

Limit liczby wykorzystywanych obiegów

1,7°C/min.
5 min.
3 min.
20min.
5min.
100kPa
120s
40%

0.3…2,7°C/min
0…60 min
3…30 min
70…280kPa
0…180s
20…50%

80%

50…100%

Akt. wtrysk cieczy=

90°C

80…100°C
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Dostępne tryby pracy

Uchyb ustalony do rozpoczęcia sterowania
termostatem
Uchyb ustalony do trybu gotowości
Uchyb ustalony umożliwiający uruchamianie
sprężarek
Uchyb ustalony w celu wymuszenia wyłączenia
sprężarki
Maks. stopień chłodzenia temperatury wody
Uruchamianie międzystopniowe sprężarki
Zatrzymanie międzystopniowe sprężarki
Uruch. sprężarki do opóźnienia uruch.
Uruch. sprężarki do opóźnienia zatrz.
Limit ciśnienia odpompowania
Przekroczenie limitu czasu odpompowania
Próg wydajn. obiegu do stopniowania w dół jednej
sprężarki
Próg wydajn. obiegu do stopniowania w górę
jednej sprężarki
Limit temperatury tłoczenia umożliwiający wtrysk
cieczy - elekrozaw.
Próg współcz. ciśnienia do aktywacji poz. zaw.
suw. VR3
Próg współcz. ciśnienia do aktywacji ekonomizera

% stop. w górę lim. ład.=

Próg współcz. ciśnienia - akt.
zaworu VR
Próg współcz. ciśn - akt.
ekon=
Maks. l. uruchom. ob.=

Opis

2
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Nr sekwencji C1=
Nr sekwencji C2=
Inicj. wł. urz.=
Opóźnienie akumulacji lodu=
Konf. błąd zewn.=
Szybkie przywracanie=

1
1
Wł.
godz. 12
Zdarzenie
Wył.

Czas wył. zasilania=

60 s

urządzenia wyświetlacza=
Język

4.4.3
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Metryczne
angielski

1…2
1…2
Wł., wył.
godz. 1…23
Zdarzenie, alarm
Wł., wył.
Metryczne, angielski
-

Manualna sekwencja obiegu nr 1
Manualna sekwencja obiegu nr 2
Włączenie urządzenia
Opóźnienie akumulacji lodu
Funkcja wł przy zainstalowanym szybkim
przywracaniu
Maksymalny czas przerwy w dostawie energii do
uruchomienia szybkiego przywracania
Sprawdź dostępność swojego języka

Temperatury

Strona obejmuje wszystkie stosowne temperatury i nastawy dla temperatury wody lodowej (limity i
aktywna nastawa będą zależały od wybranego trybu pracy).
Nastawa/podmenu
LWT parow.=
EWT parow.=
HR LWT=

Wartość
domyślna
-273,1°C
-273,1°C
-273,1°C

HR EWT=
Delta T parownika=
Aktyw. nastaw.=
Stopień schładzania=
Powietrze
zewnętrzne=
LWT chłodzenia, 1=

Opis

-

Sterowana temperatura wody
Temperatura wody powrotnej
Temperatura wody wypływającej z urządzenia odzysku ciepła
(HR, wyświetlana jedynie przy ustawieniu odzysku ciepła)
Temperatura wody wpływającej urządzenia odzysku ciepła
(HR, wyświetlana jedynie przy ustawieniu odzysku ciepła)
Delta T w parowniku
Aktywna sterowana nastawa
Stopień spadku sterowanej temperatury
Temperatura powietrza zewnętrznego
Głowna nastawa chłodzenia

-4,0°C

4.0…15,0°C
(tryb
chłodzenia)
-8.0…15,0°C
(tryb
chłodzenia z glikolem)
4.0…15,0°C
(tryb
chłodzenia)
-8.0…15,0°C
(tryb
chłodzenia z glikolem)
-8.0…4,0°C

15,0°C
40,0°C
2,0°C

30.0…50,0°C
1.0…10,0°C

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

LWT chłodzenia, 2=

7,0°C

LWT
w akumulacji
lodu=
Maks. LWT=
Nast. HR EWT
Mech. różn. HR EWT

4.4.4

Zakres

Wtórna nastawa chłodzenia (patrz 3.6.3)

Nastawa w akumulacji lodu (gromadzenie lodu z trybem
wł./wył.)
Górna granica dla Cool LWT1 i Cool LWT2
Nastawa wody wpływającej w celu odzysku ciepła
Mechanizm różnicowy temperatury wody urządzenia odzysku
ciepła

Ustawienia VFD

Strona zawiera podstawy dotyczące ustawień VFD. Istnieje możliwość ustawienia adresu dla
potrzeb protokołu Modbus każdego falownika zainstalowanego w obrębie sprężarek. Funkcja ta
powinna być aktywowana w przypadku wymiany sprężarki. Strona zawiera także parametry
ustawień protokołu Modbus, takie jak takt przekazu pomiarów, równowaga itd.
Nastawa/podmenu
Takt przekazu pomiarów=
Równowaga=
Dwa bity stopu=

4.4.5

Wartość domyślna
19200
Brak
Nie

Zakres
-

Opis
Prędkość komunikacji protokołu Modbus
Równowaga
Liczba bitów stopu

Data/Czas/Harmonogramy

Strona umożliwia ustawienie czasu i daty w UC. Czas i data będą wykorzystywane w rejestrze
alarmu w celu uruchamiania i wyłączania trybu cichego. Dodatkowo istnieje możliwość ustawienia
daty przełączenia na czas letni (DayLight Saving - DLS) oraz jego zakończenia, jeśli korzysta się z
tej funkcji.
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Tryb cichy umożliwia zredukowanie hałasu generowanego przez wytwornicę. Odbywa się to
poprzez reset maksymalnej nastawy do nastawy chłodzenia oraz zwiększenia temperatury w
skraplaczu poprzez regulowany uchyb ustalony.
Nastawa/podmenu
Aktualny czas=
Aktualna data=
Różn. UTC=
Włącz. DLS=
Czas rozp. DLS=
Tydzień rozp. DLS=
Czas zakończ. DLS=
Tydzień zakończ. DLS=
Tryb cichy=
Godz. rozp. QM=
Min. rozp. QM=
Godz. zakończ. QM=
Min. zakończ. QM=
Uchyb ustalony QM skr.=



Wartość domyślna
12:00:00
01/01/2014
-60min
Tak
Mar
2. tydzień
List
1. tydzień
Wył.
21 godz.
0 min
6 godz.
0 min
5°C

Zakres

Opis

Nd, sty…gru
1...5. tydzień
Wył., Wł.
18…23 godz.
0…59 min
godz. 5…9
0…59 min
0.0…14,0°C

Rożnica z UTC
Nie, tak
Miesiąc rozp. zmiany czasu na letni
Tydzień rozp. zmiany czasu na letni
Miesiąc zakończ. zmiany czasu na letni
Tydzień zakończ. zmiany czasu na letni
Aktywuj tryb cichy
Godz. uruch. trybu cichego
Min. uruch. trybu cichego
Godz. zakończ. trybu cichego
Min. zakończ. trybu cichego
Docelowy uchyb ustalony skraplacza - tryb cichy

Ustawienia wbudowanego zegara czasu rzeczywistego utrzymuje bateria regulatora. Należy
upewnić się, że bateria jest wymieniana regularnie co 2 lata (patrz część 3.6).

4.4.6

Oszczędność energii

Strona zawiera wszystkie ustawienia umożliwiające ograniczenie wydajności wytwornicy. Dalsze
szczegóły dotyczące opcji resetowania nastawy znajdują się w rozdziale 7.2.
Wartość
domyślna
100,0%
Wył.

Nastawa/podmenu
Wydajność urządzenia=
Wł.
limitu
zapotrzebowania=
Limit zapotrzebowania=

Zakres
Wył., Wł.

Wł. limit zapotrzebowania

100,0%

Prąd urządzenia=

0,0A

Limit zużycia prądu=

800A

Nast. limitu zuż. prądu=

800A

0…2000A

Reset nastawy=

Brak

Reset maks. wart.=

5,0°C

BRAK, , 4-20 mA, POWRÓT,
operacyjny test odbiorczy
0.0…10,0°C

Reset DT przy urucham. =

5,0°C

0.0…10,0°C

Reset maks. wart. OAT=

15,5°C

10.0…29,4°C

Rozpocz.
resetowanie
wart. OAT=
Wł. miękkie obciążanie=
Narastanie
miękkiego
obciążenia
Początkowy limit wydajn.=

23,8°C

10.0…29,4°C

4.4.7

Wył.
20min

Wył., Wł.
1…60min

40,0%

20,0…100,0%

Opis

Tryb limitu zapotrzebowania - aktywny limit
zapotrzebowania
Tryb limitu zużycia prądu (opcjonalny) - odczyt
zużycia prądu przez urządzenie
Tryb limitu zużycia prądu (opcjonalny) - aktywny
limit zużycia prądu
Tryb limitu zużycia prądu (opcjonalny) - nastawa
limitu zużycia prądu
Typ resetu nastawy
Tryb resetu nastawy - Reset maks. wart. nastawy
temp. wody
Tryb resetu nastawy - DT parownika, przy której
nie stosuje się resetu
Tryb resetu nastawy - wart. OAT, przy której
stosuje się reset
Tryb resetu nastawy - wart. OAT przy której
stosuje się reset 0°C
Uruch. trybu miękkiego obciążenia
Tryb miękkiego obciążenia - czas narastania
miękkiego obciążenia
Tryb miękkiego obciążenia - początkowy limit
wydajności dla miękkiego obciążenia

Konfiguracja

Strona obejmuje wszystkie konkretne ustawienia dla opisywanego urządzenia dotyczące liczby
obiegów, typu sprężarek, strategii regulacji wentylatorów itd. Części ustawień nie można
wyregulować; powinny zostać ustawione w procesie produkcji i rozruchu urządzenia. W celu
uzyskania dalszych informacji patrz „Rozruch urządzenia”.
Nastawa/podmenu

Wartość
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domyślna
Zastosuj zmiany=
Liczba obiegów=
Typ spręż.=

Nie
2
Brak

Typ wentylatora=
Sterow. spręż.=

Nie, tak
1.2

AC700
Skok

AC900, AC700, EC900, EC700, EC700L
Skok, VFD, troll. pręd.

Wł./Wył.
Brak

Typ pompy=
Licznik
poboru
energii=
Detektor wycieku=
Moduł kom. 1=

Wł./Wył., Stała pręd., Zmien.przepł.
Brak, Nemo

Brak
Brak

Moduł kom. 2=

Brak

Moduł kom. 3=

Brak

Wpisz tak po wprowadzeniu zmian
Ustaw.
maks.
częstotliwości
dla
sprężarki
Typ wentylatora
Ustaw.
sterownie
wentylatorem
skraplacza
Ustaw. sterowania pompą
Ustaw typ licznika poboru energii

Brak, Analog
Modbus, Bacnet IP, Bacnet MSTP, LON,
AWM
Modbus, Bacnet IP, Bacnet MSTP, LON,
AWM
Modbus, Bacnet IP, Bacnet MSTP, LON,
AWM

Zmiana którejkolwiek z powyższych wartości będzie wymagać zatwierdzenia przez regulator
poprzez ustawienie „Zastosuj zmiany = Tak”. Spowoduje to ponowne uruchomienie regulatora!
Czynność tę można wykonać wówczas, gdy przełącznik Q0 znajdujący się w szafce rozdzielczej
urządzenia znajduje się w pozycji 0.

4.4.8

VFD pompy

Strona dotyczy ustawień wymaganych w pracy pomp załączanych za pomocą falowników, o ile
zostały zainstalowane. Wygląd podmenu zależy od wyboru typu pompy dokonanego z menu
rozruchu
Typ pompy = Stała prędkość
Lista poniższych ustawień wyświetla się po wyborze stałej prędkości (Fixd Spd) jako typu pompy.
Wyświetlają się dwie nastawy; wyboru aktywnej nastawy dokonuje się za pomocą przełącznika
dostarczanego w standardzie.
Nastawa/podmenu
Stała pręd. pompy nr
1=
Stała pręd. pompy nr
2=

4.4.9

Wartość
domyślna
0,0%

Zakres

Opis

0,0…100,0%

0,0%

0,0…100,0%

Prędkość pompy gdy przełącznik prędkości pompy jest
WYŁĄCZONY
Prędkość pompy gdy przełącznik prędkości pompy jest WŁĄCZONY

Ustawienie dla modułów komunikacji

Aby odpowiednio ustawić moduły komunikacji (Modbus, Bacnet IP, Bacnet MSTP i LON), należy
zapoznać się ze stosowną dokumentacją udostępnianą przez producenta.
4.4.10 Dane elektryczne

Strona zawiera dane elektryczne z licznika poboru energii, jeśli uruchomiono taką opcję, a licznik
poboru energii został zainstalowany prawidłowo.
Nastawa/podmenu
Średnie napięcie
Średni prąd
Moc średnia
Cosphi
Moc Średnia
Aktywna energia
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Średnie napięcie w trzech fazach
Średni prąd w trzech fazach
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Aktywna energia skumulowana
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4.4.11 Ustawienie IP regulatora

Regulator Microtech ® III posiada wbudowany serwer sieciowy ukazujący replikę ekranów
pokładowego HMI. Aby uzyskać dostęp do dodatkowej sieci może być wymagane dostosowanie
ustawień adresu IP dla HMI. Pozwoli to dopasować ustawienia do lokalnej sieci. Opisaną czynność
można wykonać na tej stronie. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących ustawienia
poniższych nastaw należy skontaktować się z działem informatycznym.
Aby aktywować nowe ustawienia, wymagane jest ponowne uruchomienie regulatora. Można tego
dokonać za pomocą nastawy „Zastosuj zmiany”.
Regulator obsługuje również DHCP. W takim przypadku należy użyć nazwy regulatora.
Nastawa/podmenu
Zastosuj zmiany=
DHCP=
Akt. IP=
Akt maska=
Akt brama=
Dany IP=
Dana maska=
D. brama=

Wartość domyślna
Nie
Wył.

Zakres

Opis
Nie, tak
Wył, wł.
Aktywny adres IP
Aktywna maska podsieci
Aktywna brama
Dany adres IP (b
Dana maska podsieci
Dana brama

W celu odpowiedniego ustawienia powyższych właściwości umożliwiających podłączenie Microtech III do
lokalnej sieci należy skontaktować się z działem informatycznym.
4.4.12 Warunki projektowe

Strona przedstawia warunki projektowe dla omawianej wytwornicy.
Nastawa/podmenu
War. proj. parow., EWT=
War. proj. parow., LWT=

Wartość domyślna
0,0°C
0,0°C

Zakres

Opis
Temperatura projektowa wody powrotnej
Sterowana temperatura projektowa wody

4.4.13 Limity alarmowe

Strona zawiera wszystkie limity alarmowe, w tym progi zapobiegające uruchomieniu alarmu
wysokiego ciśnienia. Aby zapewnić prawidłowe działanie, muszą zostać ustawione manualnie
zgodnie z określoną specyfikacją.
Nastawa/podmenu
Wstrzymanie z powodu niskiego
ciśnienia=
Zabezp. niskiego ciśnienia=
Opóźn. wys. ciśn ol.=
Różn. wys. ciśn. ol.=
Wys. temp. tłocz.=
Opóźn. wys. ciśn. w przetw=
Opóźn. wsp. nis. ciśn.=
Blokada wart. OAT=
Uruch. limitu czasu=
Limit zabezp. przed zamarz.=
Sprawdz. przepł. w skrapl.=
Przekroczenie czasu rec. skrapl.=
Limit niskiego DSH=
Test term. wys, ciśn., C nr 1
Test term. wys, ciśn., C nr 2

Wartość
domyślna
180.0kPa
160.0kPa
30s
250kPa
110,0°C
5s
90s
4,0°C
60s
2,2°C
15s
3min
12,0°C
Wył.
Wył.

Zakres

Opis
Zabezpieczenie dla niskiego ciśnienia, aby zatrzymać wzrost
wydajności
Zapobieganie uruchomieniu alarmu niskiego ciśnienia
Opóźnienie dla alarmu różnicy wysokiego ciśnienia oleju
Spadek ciśnienia z powodu zapchanego filtra
Limit maksymalnej temperatury tłoczenia
Opóźnienie alarmu wysokiego ciśnienia w przetworniku
Opóźnienie alarmu współcz. niskiego ciśnienia
Limit pracy temperatury powietrza
Limit czasu dla zimnego rozruchu
Limit zabezpieczenia przed zamarzaniem
Opóźnienie sprawdz. przepływu
Przekroczenie czasu recyrkulacji przed uruchomieniem alarmu
Minimalne dopuszczalne przegrzanie na tłoczeniu
Wł., Wył. Umożliwia sprawdzenie operacji presostatu wysokiego
ciśnienia w nr q.
Wł., Wył. Umożliwia sprawdzenie operacji presostatu wysokiego
ciśnienia w nr 2.

Test presostatu wysokiego ciśnienia wyłącza wszystkie wentylatory. W tym samym czasie
sprężarka pozostaje uruchomiona w celu zwiększenia ciśnienia w skraplaczu do momentu
zadziałania presostatów wysokiego ciśnienia. Należy zwrócić uwagę, że w przypadku usterki
presostatu wysokiego ciśnienia zadziałają zawory bezpieczeństwa, a gorący czynnik chłodniczy
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wytryśnie pod wysokim ciśnieniem!
Po zadziałaniu oprogramowanie powróci do trybu normalnej pracy. Nie dojdzie jednak do
zresetowania alarmu, zanim presostaty wysokiego ciśnienia nie zostaną wyzerowane manualnie za
pomocą przycisku stanowiącego część przełącznika.

4.4.14 Kalibruj czujniki

Strona umożliwia prawidłową kalibrację czujników urządzenia.

LWT

Wartość
domyślna
7,0°C
0,0°C

EWT

12,0°C
0,0°C

Aktualny odczyt EWT parownika (obejmuje uchyb ustalony)
Kalibracja EWT parownika

35,0°C

Aktualny odczyt temperatury powietrza zewnętrznego (obejmuje
uchyb ustalony)
Kalibracja temperatury powietrza zewnętrznego

Nastawa/podmenu
LWT parow.=
Uchyb
ustalony
parownika=
EWT parow.=
Uchyb
ustalony
parownika=
Powietrze zewnętrzne=

Uchyb ustalony wart. OAT=

Zakres

Opis
Aktualny odczyt LWT parownika (obejmuje uchyb ustalony)
Kalibracja LWT parownika

0,0°C

4.4.15 Menu hasła

Poziom użytkownika może być stale aktywny, aby uniknąć wprowadzania hasła użytkownika. W
takim przypadku nastawa wyłączania hasła powinna znajdować się w położeniu „Wł”.
Wyłączanie hasła=

Wył.

Wył, wł.

4.5 Przeglądaj/ustaw obieg
Prezentowana część umożliwia wybieranie obiegów oraz dostęp do danych dotyczących
wybranego obiegu.
Nastawa/podmenu
Obieg nr 1
Obieg nr 2

Wartość domyślna



Zakres

Opis
Menu dla obiegu nr 1
Menu dla obiegu nr 2

Podmenu udostępniane dla każdego obiegu są identyczne, jednak ich zawartość dotyczy statusu
odpowiedniego obiegu. Poniżej podmenu zostaną objaśnione tylko raz. Jeśli dostępny jest tylko
jeden obieg, element obieg nr 2 w powyższej tabeli będzie ukryty i niedostępny.
Każdy z powyższych linków umożliwi przejście do następującego podmenu:
Nastawa/podmenu
Dane
Status/Ustawienia
Spręż. 1
Skraplacz
EXV
Konfiguracja
Kalibruj czujniki

Wartość domyślna








Opis
Dane termodynamiczne
Status i ustawienia
Status sprężarki i dane elektryczne
Status regulacji wentylatora skraplacza
Status regulacji zaworu rozprężnego
Konfiguracja obiegu
Kalibracja czujnika

W każdym z powyższych podmenu wszystkie wskazują wartość i link do następnej strony. Na tej
stronie dla obydwu obiegów będą przedstawione te same dane odniesienia, zgodnie z poniższym
przykładem.
Nastawa/podmenu
L. godzin pracy Spręż. 1
Obieg nr 1=
Obieg nr 2=
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Dane

Na stronie wyświetlają się stosowne dane termodynamiczne.
Nastawa/podmenu
Wydajność=
Ciśnienie parowania=
Ciśnienie skrapl.=
Temp. ssania=
Temp. tłoczenia=
Przegrz. na ssaniu=
Przegrz. na tłoczeniu=
Ciśnienie oleju=
Różn. ciśn. ol.=
Położenie EXV=
Wyjście ekon. elektorzaw.=
Wtrysk cieczy=
Zmienny st. VR=
LWT parow.=
Parow. EWT=

4.5.2

Wartość domyślna
0,0%
220,0kPa
1000,0kPa
5,0°C
45,0°C
5,0°C
23,0°C
1000.0kPa
0.0kPa
50%
Wył.
Wył.
Wył.(VR2)
7,0°C
12,0°C

Zakres

Opis
Wydajność obiegu
Ciśnienie parowania
Ciśnienie skraplania
Temperatura na ssaniu
Temperatura tłoczenia
Przegrzanie na ssaniu
Przegrzanie na tłoczeniu
Ciśnienie oleju
Mech. różnicowy ciśnienia oleju
Położenie zaworu rozprężnego
Status ekonomizera
Status wtrysku cieczy
Status położenia suwaka VR2 lub VR3
LWT parownika
EWT parownika

Status/Ustawienia

Strona dotyczy statusu obiegu.
Nastawa/podmenu
Status obiegów=
Wył.
Ogrzewanie w VFD

Wartość domyślna

Wł.
100%
Wył.
Z
1200rpm
1800rpm
5400rpm

Tryb obiegu=
Limit obiegu=
Odpomp. robocze=
Ekonomizer=
Pręd. uruch. ekon.=
Prędk. startowa w VFD=
Maks. prędk. w VFD=

4.5.3

Zakres

Opis
Status obiegu
Wył.
Gotowy
Wył.
Opóźnienie stopniowania w górę
Wył.
Zegar cyklu
Wył.
Odłączenie BAS
Wył.
Odłączenie klawiatury
Wył.
Przełącznik obiegu
Wył.
Podgrzewanie oleju
Wył.
Alarm
Wył.
Tryb testu
EXV
Wstępnie otwarty
Praca:
Odpompowanie
Praca:
Prawidłowa:
Praca:
Praca – niskie przegrz. na tłocz.
Praca:
Niskie ciśn. w parowniku
Praca:
Wysokie ciśn. w skraplaczu
Praca:
Wysoki limit LWT
Praca:
Wys. natęż. prądu w VFD
Praca:
Wys. temp. w VFD
Wył.
Maks. uruch. spręż.
Wył.
Ogrzewanie w VFD
Wył.
Konserwacja
Wyłączony, włączony, test
Wył, wł.
Bez, z
Prędkość sprężarki uruchamiająca ekonomizer
Prędkość startowa sprężarki
Maksymalna prędkość sprężarki

Spręż1

Strona zawiera wszystkie odpowiednie informacje dotyczące sprężarki. Prezentowana strona
umożliwia manualną regulację wydajności sprężarki.
Nastawa/podmenu
Start=
Stop=
L. godz. pracy=
L. uruchomień=
Pozost. czas. cyklu=
Czas kasowania cyklu
Wydajność=
Akt. prędkość=

Wartość domyślna

EWAD TZ 170-710
Wytwornica wody lodowej z falownikiem
chłodzona powietrzem
D-EOMAC00909-14PL

0godz.
0
0s
100%
5400rmp

Zakres

Opis
Data i czas ostatniego uruchomienia
Data i czas ostatniego zatrzymania
L. godzin pracy sprężarki
Liczba uruchomień sprężarek
Czas pozostały do zakończenia cyklu
Polecenie skasowania czasu cyklu
Wydajność sprężarki
Prędkość sprężarki (zależna od modelu)
Podręcznik użytkowania
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Prąd=
Procent RLA=
Moc pobierana=
Sterowanie limitem=
Limit manualny=
Długość życia zaworu VFD
Dług. życia kondesn. VFT

4.5.4

PODRĘCZNIK
UŻYTKOWANIA
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Prąd falownika
Procent przekroczenia ilości pobieranego prądu przy pełnym obciążeniu

200,0A
85%
0kW
Auto
0,0%
100%
100%

Auto, manualnie
Procent wydajności ustawionej manualnie
Pozostałe cykle chłodz. SV falownika
Pozostała długość życia kondensatorów falownika

Skraplacz

Strona zawiera wszystkie stosowne dane i ustawienia do dostosowania sterowania ciśnienia
skraplacza do określonych wymogów dla danych warunków pracy.
Wartość
domyślna

Nastawa/podmenu
Liczba
pracujących
wentylatorów=
Liczba wentylatorów=
Błąd stop. w górę=
Błąd stop. w dół=
Wart. docelowa skrapl.=
Wart. docelowa dla VFD=
Prędkość VFD=
Włączenie VFD wentylatora=
Wł. stop. str. niecz. 0=
Wł. stop. str. niecz. 1=
Wł. stop. str. niecz. 2=
Wł. stop. str. niecz. 3=
Wł. stop. str. niecz. 4=
Wł. stop. str. niecz. 5=
Wył. stop. str. niecz. 2=
Wył. stop. str. niecz. 3=
Wył. stop. str. niecz. 4=
Wył. stop. str. niecz. 5=
Wył. stop. str. niecz. 6=
Maks. prędkość VFD=
Min. prędkość VFD=

Zakres
0

6
0
0
30,0°C
30,0°C
0,0%
Wł.
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
700rpm
175rpm

Opis
Liczba aktualnie pracujących wentylatorów
Całkowita liczba wentylatorów
Błąd stopniowania w górę wentylatora
Błąd stopniowania w dół wentylatora
Docelowa temperatura nasyconego czynn. chłod. docierającego do
skraplacza
Wart. docelowa dla VFD (tylko dla VFD i trollingu prędkości)
Aktualna prędkość VFD
Włączenie regulacji prędkości wentylatora
Strefa nieczułości dla stopniowania w górę wentylatora nr 1
Strefa nieczułości dla stopniowania w górę wentylatora nr 2
Strefa nieczułości dla stopniowania w górę wentylatora nr 3
Strefa nieczułości dla stopniowania w górę wentylatora nr 4
Strefa nieczułości dla stopniowania w górę wentylatora nr 5
Strefa nieczułości dla stopniowania w górę wentylatora nr 6
Strefa nieczułości dla stopniowania w dół wentylatora nr 2*
Strefa nieczułości dla stopniowania w dół wentylatora nr 3
Strefa nieczułości dla stopniowania w dół wentylatora nr 4
Strefa nieczułości dla stopniowania w dół wentylatora nr 5
Strefa nieczułości dla stopniowania w dół wentylatora nr 6
Maksymalna prędkość VFD
Minimalna prędkość VFD

*
Ustawienia wentylatorów zostały wybrane w sposób umożliwiający stabilne sterowanie temperaturą
nasyconego czynnika chłodniczego docierającego do skraplacza w prawie każdych warunkach pracy.
Nieprawidłowe zmiany w ustawieniach domyślnych mogą wpłynąć na wydajność i wywoływać alarmy
obiegów. Czynność ta może być podejmowana tylko przez przeszkolone osoby.

4.5.5

Zawór rozprężny

Strona zawiera wszystkie stosowne informacje dotyczące statusu układu logicznego zaworu
rozprężnego (EXV).
Nastawa/podmenu
Stan EXV=
Przegrz. na ssaniu=
Docelowe przegrzanie=
Ciśnienie parowania=
Położenie EXV=

4.5.6

Wartość domyślna
Zamknięty
6,0°C
6,0°C
220kPa
50,0%

Zakres

Opis
Zamknięty, Ciśnienie, Przegrzanie
Przegrzanie na ssaniu
Nastawa przegrzania na ssaniu
Ciśnienie parowania
Otwieranie zaworu rozprężnego

Konfiguracja

Strona umożliwia regulację liczby wentylatorów dla każdego obiegu.
Nastawa/podmenu
Zastosuj zmiany=
Liczba wentylatorów C1=
Odzysk ciepła=

Podręcznik użytkowania
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Wartość domyślna
Nie
6
Wył.

Zakres

Opis
Nie, tak
Liczba dostępnych wentylatorów.
Wył., Wł.
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Kalibruj czujniki

Strona umożliwia dostosowanie odczytów wartości wskazywanych przez czujniki i przetworniki.
Wartość domyślna

Nastawa/podmenu
Ciśnienie parowania=
Uchyb ustalony ciśn. parow.=
Ciśnienie skrapl.=
Uchyb ustalony ciśn. skrapl=
Ciśnienie oleju=
Uchyb ustalony ciśn. ol.=
Temp. ssania=
Uchyb ustalony ssania=
Temp. tłoczenia=
Uchyb ustalony tłoczenia=

Zakres

0.0kPa
0.0kPa
0.0kPa
0,0°C
0,0°C

Opis
Aktualny odczyt ciśnienia w parowniku (obejmuje uchyb ustalony)
Uchyb ustalony ciśnienia w parowniku
Aktualny odczyt ciśnienia skraplacza (obejmuje uchyb ustalony)
Uchyb ustalony ciśnienia w skraplaczu
Aktualny odczyt ciśnienia oleju (obejmuje uchyb ustalony)
Uchyb ustalony ciśnienia oleju
Aktualny odczyt temperatury ssania (obejmuje uchyb ustalony)
Uchyb ustalony temperatury ssania
Aktualny odczyt temperatury tłoczenia (obejmuje uchyb ustalony
Uchyb ustalony temperatury tłoczenia

Kalibracja ciśnienia w parowniku i temperatura ssania jest obowiązkowa dla zastosowań z ujemną
wartością nastawy temperatury wody. Kalibrację należy przeprowadzić za pomocą odpowiedniego
miernika i termometru.
Nieprawidłowa kalibracja obu przyrządów może prowadzić do ograniczenia operacji, być przyczyną
alarmów, a nawet uszkodzeń komponentów.

4.6 Czas do restartu
Strona dotyczy zegarów wskazujących czas pozostały do zakończenia cyklu w każdym obiegu.
Gdy zegary cykli są aktywne, wstrzymywane są kolejne uruchamiania sprężarki.
Nastawa/podmenu
Czas do zakończ. cyklu C1=
Czas do zakończ. cyklu C2=

Wartość domyślna

Zakres
0s
0s

Opis

4.7 Alarmy
Niniejszy link pozwala przejść do tej samej strony, która jest dostępna poprzez przycisk dzwonka.
Każda pozycja stanowi link do strony zawierającej inne informacje. Wyświetlane informacje zależą
od nieprawidłowych warunków pracy, które spowodowały aktywację zabezpieczeń urządzenia,
obiegu lub sprężarki. Szczegółowy opis alarmów oraz sposobów zarządzania nimi zostanie
omówiony w części dotyczącej rozwiązywania problemów z wytwornicą.
Nastawa/podmenu

Wartość
domyślna

Alarm aktywny
Rejestr alarmów
Rejestr zdarzeń
Obraz
stanu
alarmów

Opis





Lista aktywnych alarmów
Historia alarmów i zatwierdzeń
Lista zdarzeń
Lista obrazów stanu alarmów ze wszystkimi stosownymi danymi zapisanymi w czasie
wystąpienia alarmu

4.8 Zaplanowana konserwacja
Strona może zawierać numer telefonu do kontaktu z serwisem zajmującym się obsługą urządzenia
i harmonogramem następnych prac konserwacyjnych
Nastawa/podmenu
Nast. konserw.=
Numer telefonu kontaktowego=

Wartość domyślna
sty 2015
999-999-999

Zakres

Opis
Harmonogram z datą następnych prac konserwacyjnych
Numer lub email do kontaktu z serwisem

4.9 Przeglądaj operacje
Strona zawiera linki do innych, już objaśnionych linków, pogrupowanych w celu ułatwienia dostępu
do danych operacyjnych.
Nastawa/podmenu
Alarm aktywny

EWAD TZ 170-710
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Zakres

Opis
Zob. część 4.7
Podręcznik użytkowania
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Rejestr alarmów
Status/Ustawienia urządzenia
Status/Ustawienia C1
Status/Ustawienia C2
Zaplanowana konserwacja

Zob. część 4.7
Zob. część 4.4.1
Zob. część 4.5.2
Zob. część 4.5.2
Zob. część 4.8

4.10 Regulacja manualna
Strona zawiera linki do podstron, za pomocą których można przetestować siłowniki, sprawdzić
wartości surowe odczytów z każdego czujnika lub przetwornika, status wszystkich urządzeń
wejściowych i wyjściowych.
Nastawa/podmenu
Urządzenie
Obieg nr 1
Obieg nr 2

Wartość domyślna




Zakres

Opis
Siłowniki i czujniki dla części wspólnych (urządzenie)
Siłowniki i czujniki dla obiegu nr 1
Siłowniki i czujniki dla obiegu nr 2

4.10.1 Urządzenie

Strona zawiera wszystkie punkty pomiarowe, status cyfrowych urządzeń wejściowych i
wyjściowych oraz wartości surowe dotyczące analogowych urządzeń wejściowych powiązanych z
urządzeniem. Do uruchomienia punktu pomiarowego wymagane jest ustawienie dostępnych
trybów pomiaru (zob. część 4.4.2), co niesie ze sobą konieczność wyłączenia urządzenia.
Nastawa/podmenu
Wyjście
alarmów
urządzenia=
Wyjście
alarmu
C1=
Wyjście
alarmu
C2=
Pompa parownika
nr 1=
Pompa parownika
nr 2=
Wartości
wejścia/wyjścia
Wejście
wył.
urządzenia=
Wejście zatrz.=
Wejście kontr.
fazy=
Wejście
przepł.
przez parow.=
Wej. al. zewn.=
Wej. uruch. limit
pr.=
Wej. podw. nast.=
Wej. odblok. szybki
rest.=
Wej.
dodatk.
wytwor.=
Rez.
LWT
parownika=
Rez.
EWT
parownika=
Rez. temp. OA=
Wej.
prądowe
resetu LWT=
Lim. zpotrz. pr.=
Syg. prąd. urz.=
Wyj. alarm. urz.=
Wyj. alarm. C1=
Wyj. alarm. C2=
Wyj. pompy nr 1
parow.=
Podręcznik użytkowania
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Wartość
domyślna
Wył.

Wył/Wł.

Pomiar z wyjścia przekaźnika alarmu ogólnego

Wył.

Wył/wł.

Pomiar z wyjścia przekaźnika alarmu Obiegu nr 1

Wył.

Wył/Wł.

Pomiar z wyjścia przekaźnika alarmu Obiegu nr 2

Wył.

Wył/Wł.

Pomiar pompy nr 1 parownika

Wył.

Wył/Wł.

Pomiar pompy nr 2 parownika

Zakres

Opis

Wył/Wł.
Wył.

Wył/Wł.

Status wyłącznika urządzenia

Wył.
Wył.

Wył/Wł.
Wył/Wł.

Wył.

Wył/Wł.

Status wyłącznika awaryjnego
Status kontrolera potencjału fazy, zabezpieczenia podnapięciowego
zabezpieczenia przed usterką uziemienia (sprawdzić zainstalowaną opcję)
Status przełącznika przepływowego parownika

Wył.
Wył.

Wył/Wł.
Wył/Wł.

Status wejścia alarmu zewnętrznego
Status przełącznika uruchamiającego limit zużycia prądu (opcjonalny)

Wył.
Wył.

Wył/Wł.
Wył/Wł.

Wył.

Wył/Wł.

Status przełącznika podwójnej nastawy
Status przełącznika uruchamiającego szybkie ponowne uruchomienie
(opcjonalny)
Status przełącznika uruchamiającego zapasową wytwornicę (opcjonalny)

0Ohm

340-300kOhm

Rezystancja czujnika LWT parownika

0Ohm

340-300kOhm

Rezystancja czujnika EWT parownika

0Ohm
0mA

340-300kOhm
3-21mA

Rezystancja czujnika OAT
Wejście prądowe do resetu nastawy

3-21mA
3-21mA
Wył/Wł.
Wył/Wł.
Wył/Wł.
Wył/Wł.

Wejście prądowe do limitu zapotrzebowania
Wejście prądowe sygnału prądowego urządzenia (opcjonalny)
Status wyjścia przekaźnika alarmu ogólnego
Status przekaźnika alarmu Obiegu nr 1
Status przekaźnika alarmu Obiegu nr 2
Status przekaźnika pompy nr 1 parownika

0mA
0mA
Wył.
Wył.
Wył.
Wył.

i
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Wył.

Wył/Wł.

Status przekaźnika pompy nr 2 parownika

4.10.2 Obieg nr 1 (Obieg nr 2, jeśli zainstalowano)

Strona zawiera wszystkie punkty pomiarowe, status cyfrowych urządzeń wejściowych i
wyjściowych oraz wartości surowe dotyczące analogowych urządzeń wejściowych powiązanych z
obiegiem nr 1 (lub obiegiem nr 2, jeśli został zainstalowany, a także w zależności od określonego
linka). Do uruchomienia punktu pomiarowego wymagane jest ustawienie dostępnych trybów
pomiaru (zob. część 4.4.2), co niesie ze sobą konieczność wyłączenia urządzenia.
Nastawa/podmenu

Wartość
domyślna

Pomiar wtr. cieczy=
Pomiar ekonomizera=
Pomiar poł. EXV
Pomiar went. nr 1=
Pomiar went. nr 2=
Pomiar went. nr 3=
Pomiar went. nr 4=
Pomiar prędkości VFD
Pomiar zm. VR
Wartości wejścia/wyjścia
Wej. wyłącz. urządz.=
Wejście mech. presost. wys. ciśn.
=
Wej. sprz. startera=
Wej. ciśn. w parow.=
Wej. ciśn. skrap.=
Wej. ciśn. ol.=
Rez. temp. ssania=
Rez. temp. tłocz.=
Wyj. uruch.=
Wyj. wtr. cieczy=
Wyjście ekon. do SV=
Wyjście went. nr 1=
Wyjście went. nr 2=
Wyjście went. nr 3=
Wyjście went. nr 4=
Wyjście VFD went.=
Zmienny st. VR

Zakres

Opis

Wył.
Wył.
0,0%
Wył.
Wył.
Wył.
Wył.
0
Wył.

Wył/Wł.
Wył/Wł.
0-100%
Wył/Wł.
Wył/Wł.
Wył/Wł.
Wył/Wł.
0-100%
Wył/Wł.

Pomiar przy elektrozaworze kąta wtrysku cieczy
Pomiar ekonomizera SV
Pomiar ruchów zaworu rozprężnego
Pomiar z wejścia wentylatora nr 1
Pomiar z wejścia wentylatora nr 2
Pomiar z wejścia wentylatora nr 3
Pomiar z wejścia wentylatora nr 4
Pomiar VFD dla wentylatorów
Pomiar położenia suwaka VR#

Wył.
Wył.

Wył/Wł.
Wył/Wł.

Status przełącznika podwójnej nastawy
Status mechanicznego presostatu wysokiego
ciśnienia
Status sprzężenia zwrotnego startera
Napięcie wejściowe ciśnienia w parowniku
Napięcie wejściowe dla ciśnienia skraplania
Napięcie wejściowe dla ciśnienia oleju
Rezystancja czujnika temp. ssania
Rezystancja czujnika temp. tłoczenia
Status polecenia uruchomienia falownika
Status przekaźnika SV linii cieczy
Status przekaźnika elektrozaworu ekonomizera
Status wyjścia wentylatora nr 1
Status wyjścia wentylatora nr 2
Status wyjścia wentylatora nr 3
Status wyjścia wentylatora nr 4
Napięcie wyjściowe do VFD wentylatora
Zmienne położenie suwaka VR (VR2, VR3)

Wył.
0,0V
0,0V
0,0V
0.0Ohm
0.0Ohm
Wył.
Wył.
Wył.
Wył.
Wył.
Wył.
Wył.
0,0V
Wył.(VR2)

Wył/Wł.
0,4-4,6V
0,4-4,6V
0,4-4,6V
340-300kOhm
340-300kOhm
Wył/Wł.
Wył/Wł.
Wył/Wł.
Wył/Wł.
Wył/Wł.
Wył/Wł.
Wył/Wł.
0-10,0V
Wył.(VR2)/Wł.(VR3)

4.11 Rozruch urządzenia
Strona zawiera linki do innych, już objaśnionych linków, pogrupowanych w celu ułatwienia dostępu
do danych operacyjnych.
Nastawa/podmenu
O wytwornicy
Ustawienie
Data/Czas/Harmonogramy
Oszczędność energii
Limity alarmowe
Kalibracja czujników urządzenia
Kalibracja czujników obiegów
Ustawienie IP reg.
Alarm aktywny
Rejestr alarmów
Zaplanowana konserwacja
Regulacja manualna urządzenia
Regulacja manualna C1
Regulacja manualna C2

EWAD TZ 170-710
Wytwornica wody lodowej z falownikiem
chłodzona powietrzem
D-EOMAC00909-14PL

Wartość domyślna















Zakres

Opis
Zob. część 4.12
Zob. część 4.4.2
Zob. część 4.4.5
Zob. część 4.4.6
Zob. część 4.4.13
Zob. część 4.4.14
Zob. część 4.5.7
Zob. część 4.4.11
Zob. część 4.7
Zob. część 4.7
Zob. część 4.8
Zob. część 4.10.1
Zob. część 4.10.2
Zob. część 4.10.2
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4.12 O wytwornicy
Strona zawiera wszystkie informacje potrzebne do identyfikacji urządzenie i aktualnie
zainstalowanej wersji urządzenia. Informacje te mogą być wymagane w przypadku alarmów lub
usterki urządzenia.
Nastawa/podmenu
Model
G.O.
S/N urządzenia=
OV14-00001
Wersja BSP=
Wersja aplikacji=
HMI GUID=
OBH GUID=
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Wartość domyślna

Zakres

Opis
Model urządzenia i nazwa kodowa
Numer seryjny urządzenie
Wersja oprogramowania wbudowanego
Wersja oprogramowania
Unikalny identyfikator oprogramowania HMI
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5 Praca z urządzeniem
Niniejsza część stanowi przewodnik dotyczący codziennego użytkowania urządzenia. W
następnych częściach opisano sposób przeprowadzania rutynowych czynności związanych z
urządzeniem, takie jak:






Wprowadzanie ustawień w urządzeniu
Uruchamianie urządzenia/obiegu
Obsługa alarmu
Sterowanie BMS
Wymiana baterii

5.1 Wprowadzanie ustawień w urządzeniu
Przed uruchomieniem urządzenia użytkownik musi wprowadzić kilka podstawowych ustawień,
stosownie do zastosowania. Wszystkie ustawienia dotyczące pracy urządzenia są dostępne z
menu „Szybkiego ustawienia”.
Informacje dotyczące dalszych ustawień można znaleźć w podmenu opisanych w poprzednim
rozdziale.
Język
Źródło sygnału
Dostępne tryby=
Ustawienia temperatury
Ustawienia alarmów
Ustawienia pompy parownika
Oszczędność energii
Data/Czas/Harmonogramy

5.1.1

angielski
Lokalne
Chłodzenie






Patrz rozdział 4.4.2
Patrz rozdział 4.4.1
Patrz rozdział 4.4.2
Patrz rozdział 5.1.4
Patrz rozdział 5.1.5
Patrz rozdział 5.1.6
Patrz rozdział 4.4.6
Patrz rozdział 4.4.5

Ustawienie języka

Po wprowadzeniu hasła użytkownika istnieje możliwość zmiany języka wybranego dla HMI. W celu
uzyskania informacji dotyczących dostępności interesującego Państwa języka należy
skontaktować się z działem sprzedaży.
5.1.2

Źródło sygnału

Funkcja ta umożliwia wybór źródła sterowania urządzeniem. Dostępne są następujące źródła:
Lokalne
Sieć

Urządzenie uruchamia się za pomocą lokalnych przełączników znajdujących się w szafce rozdzielczej; tryb pracy wytwornicy
(chłodzenie, chłodzenie z glikolem, akumulacja lodu), nastawa LWT i limit wydajności określa się za pomocą lokalnych
ustawień w HMI.
Urządzenie uruchamia się za pomocą zdalnego przełącznika; tryb pracy wytwornicy, nastawa LWT i limit wydajności określa
się za pomocą zewnętrznego protokołu BMS. Funkcja wymaga:

Zezwolenia na zdalne podłączenie do BMS (przełącznik wł./wył. urządzenie w trybie zdalnym)

Modułu komunikacji i jego podłączenia do BMS.

Więcej parametrów dotyczących sterowania siecią znajduje się w 4.4.1.
5.1.3

Ustawienie dostępnego trybu

Z menu ustawień można wybrać następujące tryby pracy:
Chłodzenie
Chłodzenie z glikolem

Ustawiane, jeśli wymagane jest obniżenie temperatury wody lodowej do 4°C. Zasadniczo obieg wody nie
wymaga glikolu, jeśli temperatura otoczenia nie osiągnie niskich wartości.
Ustawiane przy wymogu temperatury wody lodowej poniżej 4°C. Czynność wymaga odpowiedniej
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mieszanki wody i glikolu w obiegu wody w parowniku.
Ustawiana jeśli wymagane jest gromadzenie lodu. Zastosowanie wymaga, aby sprężarki pracowały przy
pełnym obciążeniu aż do zakończenia gromadzenia lodu, a następnie zatrzymania na przynajmniej 12
godzin. W tym trybie sprężarka(i) nie będzie pracować przy częściowym obciążeniu, lecz wyłącznie trybie
wł./wył.
Ustawiane w przypadku wymogu podwójnego trybu chłodzenia/akumulacji lodu. Powyższe ustawienie
wymaga działania z podwójną nastawą, którą aktywuje dostarczany w standardzie przełącznika według
poniższej logiki:

Przełącznik WYŁĄCZONY: Wytwornica będzie pracować w trybie chłodzenia przy LWT 1 chłodzenia
jako aktywnej nastawie.

Przełącznik WŁĄCZONY: Wytwornica będzie pracować w trybie akumulacji lodu przy LWT lodu jako
aktywnej nastawie.
Zezwala na manualną regulację urządzenia. Funkcja testu manualnego pomaga zredukować błędy i
sprawdzić status pracy czujników i siłowników. Funkcja jest dostępna wyłącznie po wprowadzeniu z
głównego menu hasła dla konserwacji. Aby uruchomić funkcję testu należy wyłączyć urządzenie poprzez
przełącznik Q0 i zmienić dostępny tryb na Test (zob. część 5.2.3.2).

Ustawienia temperatury

Urządzenie ma na celu utrzymanie temperatury wody wypływającej z parownika na poziomie
możliwie jak najbliższym wartości bieżącej, zwanej aktywną nastawą. Regulator urządzenia oblicza
aktywną nastawę na podstawie następujących parametrów:





Dostępnych trybów (chłodzenia, chłodzenia z glikolem, akumulacji lodu)
Nastawy LWT chłodzenia/akumulacji lodu
Resetu nastawy
Trybu cichego

Tryb pracy i nastawa LWT można również ustawić poprzez sieć, jeśli wybrano odpowiednie źródło
sygnału. Poniższe menu obejmuje następujące nastawy:
LWT1
w
chłodzeniu
LWT2
w
chłodzeniu
LWT
w akumulacji
lodu
Opóźnienie
akumulacji
lodu
Blokada OAT

DT
przy
uruchamianiu
DT
przy
zamykaniu
Maks.
schładzanie

zob. 5.1.4.1
zob. 5.1.4.1
zob. 5.1.4.1
Czas przejścia do trybu akumulacji lodu po kolejnym uruchomieniu urządzenia.
Temperatura, poniżej które praca urządzenia jest wstrzymywana. Wartość należy ustawić zgodnie z obwiednią
warunków użytkowania urządzenia oraz zainstalowaną regulacją skraplania (regulacja prędkości wentylatora,
trollowanie prędkości, regulacja kroku wentylatora itd.)
zob. 5.1.4.2
zob. 5.1.4.2
Maks. stopień (°C/min) zmiany temperatury wody wypływającej.

Zmiana którejkolwiek z powyższych wartości będzie wymagać zatwierdzenia przez regulator
poprzez ustawienie „Zastosuj zmiany = Tak”. Spowoduje to ponowne uruchomienie regulatora!
Do zmiany nastawy temperatury wody wypływającej potrzebne jest hasło użytkownika.

5.1.4.1

Ustawienie nastawy LWT

Zakres nastawy jest ograniczony w zależności od wybranego trybu pracy. Regulator posiada dwie
nastawy w trybie chłodzenia (zarówno standardowego chłodzenia, jaki i chłodzenia z glikolem)
oraz jedną nastawę aktywowaną w zależności od wyboru trybu pracy i statusu podwójnej nastawy.
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Poniższa tabela zawiera nastawy LWT aktywowane dla danego trybu pracy oraz statusu
przełącznika podwójnej nastawy. Tabela przedstawia również wartości domyślne oraz
dopuszczalny zakres każdej nastawy.
Tryb pracy
Chłodzenie

Chłodzenie z glikolem

Chłodzenie/akumulacja
z glikolem

Wejście przełącznika podwójnej
nastawy
Wył.

Nastawa LWT
LWT chłodzenia, 1

Wartość
domyślna
7,0°C

Wł.

LWT chłodzenia, 2

7,0°C

Wył.

LWT chłodzenia, 1

7,0°C

Wł.

LWT chłodzenia, 2

7,0°C

WYŁ. (tryb chłodzenia)

LWT chłodzenia, 1

-4,0°C

WŁ. (tryb akumulacji lodu)

LWT
lodu
LWT
lodu

w akumulacji

-4,0°C

w akumulacji

-4,0°C

lodu

Akumulacja lodu z glikolem

n.d.

Zakres
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

Wartość nastawy LWT może zostać przekroczona w przypadku resetu nastawy (dalsze informacje
znajdują się w rozdziale 5.1.7.3) lub aktywowania trybu cichego (zob. rozdział 5.1.8.2).
Podwójna nastawa, reset nastawy i tryb cichy nie obejmują trybu akumulacji lodu.

5.1.4.2

Ustawienia regulacji termostatu

Ustawienia regulacji termostatu zapewniają odpowiedź na zmiany temperatury oraz precyzję
regulacji termostatu. Ustawienia domyślne obowiązują dla większości zastosowań. Jednak
charakterystyka warunków panujących w miejscu pracy może wymagać dalszych dostosowań
pozwalających uzyskać bezproblemową i precyzyjną regulację temperatury lub szybszą odpowiedź
urządzenia.
Regulacja uruchomi pierwszy obieg, jeśli regulowana temperatura będzie wyższa od aktywnej
nastawy (active setpoint - AS) przynajmniej o wartość DT przy uruchamianiu (SU). Po
przekroczeniu % stop. w górę lim. ład. włącza się drugi obieg.
Jeśli temperatura wody wypływającej zmieści się w granicy błędu strefy nieczułości (deadband,
DB) aktywnej nastawy, wydajność urządzenia nie ulegnie zmianie.
Jeśli temperatura wody wypływającej spadnie poniżej wartości nastawy, wydajność urządzenia jest
regulowana tak, aby utrzymywała się na stałym poziomie. Dalszy spadek regulowanej temperatury
do uchybu ustalonego dla DT przy zamknięciu (shutdown, SD) może spowodować zamknięcie
obiegu, a także wyłączenie urządzenia w strefie zamknięcia. W szczególności dojdzie do
zamknięcia sprężarki, jeśli wymagane będzie odciążenie poniżej % wydajności podczas stop. w
dół lim. ład.
Prędkość obciążania i odciążania obliczane są za pomocą zastrzeżonego algorytmu dla regulatora
PID. Jednak maksymalny stopień spadku temperatury wody można ograniczyć parametrem
maksymalnego schładzania (Max Pulldn).
Obiegi są zawsze uruchamiane i zatrzymywane, aby wyrównać liczbę godzin pracy oraz liczbę uruchomień
w urządzeniach z kilkoma obiegami. Tego rodzaju strategia pozwala zoptymalizować długość życia
sprężarek, falowników, kondensatorów i innych komponentów obiegu.
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Regulacja termostatu WYŁ.

AS+SU

Temperatura
parownika

wody

wypływającej

z

Wydajność
obciążania

Wydajność
odciążania

AS
AS-SD

5.1.5

Ustawienia alarmów

Ustawienia domyślne odnoszą się do standardowego trybu chłodzenia. Dlatego też mogą nie być
odpowiednio dopasowane do pracy w innych warunkach. W zależności od zastosowania należy
dopasować następujące limity alarmowe: Czas




Wstrzymanie z powodu niskiego ciśnienia
Odciążanie przy niskim ciśnieniu
Limit zabezp. przed zamarz.

Wstrzymanie
z
powodu niskiego
ciśnienia
Odciążanie przy
niskim ciśnieniu
Limit
zabezp.
przed zamarz.

5.1.6

Ustawienie minimalnego ciśnienia czynnika chłodniczego w urządzeniu. Zasadniczo zaleca się ustawienie
wartości, dla której temperatura nasycenia czynnika chłodniczego wynosi od 8 do 10°C, poniżej minimalnej
aktywnej nastawy. Umożliwia to bezpieczną pracę i odpowiednią regulację przegrzania sprężarki na ssaniu.
Ustawienie poniżej wartości progowej wstrzymania jest wystarczające, aby umożliwić przywrócenie ciśnienia
ssania przy szybkozmiennych zakłóceniach przejściowych bez odciążania sprężarki. W przypadku większości
zastosowań zazwyczaj wystarczający jest mechanizm różnicowy 20 kPa.
Zatrzymuje urządzenie w przypadku spadku temperatura wody wypływającej poniżej danej wartości progowej. Aby
umożliwić bezpieczną pracę wytwornicy, ustawienie musi być odpowiednie do minimalnej temperatury dla
mieszaniny wody i glikolu znajdującej się w obiegu wody wytwornicy.

Ustawienia pompy parownika (opcjonalne)

Menu umożliwia ustawienie:
Typu pompy
Reg.
pompy
parownika

5.1.6.1

Wybór wł./wył. pompy, stałej prędkości i zmiennego przepływu
Ustaw. liczby aktywnych pomp i kolejności działania

Typ pompy

Dostępne są następujące opcje
Wł./Wył.
Stała
prędk.
Przep.
zmienny

5.1.6.2

Ustawienie wymagane dla pompy pracującej bez falownika lub za pomocą dostarczanego w standardzie sygnału
regulacji prędkości. Sterowanie wyjściem regulatora tylko jako uruchomienie/zatrzymanie.
Ustawienie dla pompy pracującej bez falownika, lecz przy stałej prędkości. Sterowanie wyjściem regulatora tylko jako
uruchomienie/zatrzymanie, przy lokalnie ustawionej wartości sygnału odniesienia równej 0-10V. Patrz też: 7.5.1.
Ustawienie wymagane dla pomp z falownikiem, gdy konieczna jest automatyczna regulacja głównego przepływu
zmiennego. Patrz też: Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..

Reg. pompy parownika

W regulacji pompy (pomp) dostępne są następujące opcje:
Tylko

obieg

Ustawienie wymagane w przypadku pracy tylko obiegu nr 1 z pojedynczą lub podwójną pompą (np. podczas
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konserwacji obiegu nr 2)
Ustawienie wymagane w przypadku pracy tylko obiegu nr 2 z podwójną pompą (np. podczas konserwacji obiegu nr 1)
Ustawienie wymagane przy automatycznym zarządzaniu uruchamianiem pompy. Podczas każdego włączania
wytwornicy uruchomi się pompa na przynajmniej kilka godzin.
Ustawienie wymagane w przypadku pracy tylko obiegu nr 1 z podwójną pompą oraz zapasowym obiegiem nr 2
Ustawienie wymagane w przypadku pracy tylko obiegu nr 2 z podwójną pompą oraz zapasowym obiegiem nr 1

Oszczędność energii

5.1.7.1

Limit zapotrzebowania

Funkcja limitu zapotrzebowania umożliwia ograniczenie obciążenia urządzenia do określonego
maksimum. Limit wydajności przekazuje zewnętrzny sygnał 4-20 mA. Nastawy dotyczące limitu
zapotrzebowania dostępne w opisywanym menu są następujące:
Wydajność urządzenia
Wł. limit zapotrzebowania
Limit zapotrzebowania

5.1.7.2

Wyświetla aktualną wydajność jednostki
Włącza limit zapotrzebowania
Wyświetla aktywny limit zapotrzebowania

Limit zużycia prądu (opcjonalny)

Patrz 7.2 w celu uzyskania dalszych informacji.
5.1.7.3

Reset nastawy

Funkcja resetu nastawy pozwala pominąć wartość temperatury wody lodowej wybranej poprzez
interfejs w razie wystąpienia określonych okoliczności. Funkcja pomaga obniżyć zużycie energii i
jednocześnie zoptymalizować komfort użytkowania. Istnieje możliwość wyboru trzech różnych
strategii:




Reset nastawy poprzez wyzerowanie wartości temperatury powietrza zewnętrznego
(Outside Air Temperature, OAT)
Reset nastawy poprzez sygnał zewnętrzny (4-20mA)
Reset nastawy poprzez ΔT parownika (temp. wody powrotnej)

Poniższe menu obejmuje następujące nastawy:
Reset nastawy
Reset maks. wart.
Reset DT przy urucham. =
Reset maks wart. OAT=
Rozpocz. resetowania wart. OAT=

Ustawienie trybu resetu nastawy (Brak, 4-20 mA, Powrót, OAT)
Reset maks. nastawy (obowiązuje dla wszystkich aktywnych trybów)
Stosowany podczas zerowania nastawy resetu poprzez DT parownika
Zob. Reset nastawy poprzez wyzerowanie wartości OAT
Zob. Reset nastawy poprzez wyzerowanie wartości OAT

Reset nastawy poprzez wyzerowanie wartości OAT

Aktywna nastawa obliczana jest poprzez zastosowanie korekty, która jest funkcją temperatury
otoczenia (OAT). Wraz ze spadkiem temperatury poniżej poziomu rozpoczęcia zerowania OAT
(Start Reset OAT, SROAT), wartość nastawy LWT stopniowo wzrasta do momentu osiągnięcia
przez OAT reset maksymalnej wartości OAT (Max Reset OAT, MROAT). Poza zakresem
powyższej wartości nastawa LWT jest podwyższana poprzez reset maksymalnej wartości (Max
Reset, MR).
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AS
LWT SP + MR

MR

LWT SP

SROAT

MROA

OAT

T
Parametr
Reset maks. (MR)
Reset maks. wart. OAT (MROAT)
Rozpocz. resetu wart. OAT (SROAT)

Wartość domyślna
5,0°C
15,5°C
23,8°C

Aktywna nastawa (AS)
Nastawa LWT (LWT SP)

Zakres
0,0°C  10,0°C
10,0°C 29,4°C
10,0°C 29,4°C
LWT w chłodzeniu/akumulacji lodu

Reset nastawy poprzez sygnał zewnętrzny 4-20 mA

Aktywną nastawę oblicza się poprzez zastosowanie korekty na podstawie sygnału 4-20 mA. 4 mA
odpowiada korekcie do 0°C, podczas gdy 20 mA odpowiada korekcie aktywnej nastawy według
ustawienia dla resetu maksymalnej wartości (MR).

AS
LWT SP + MR

MR

LWT SP

4mA

Parametr
Reset maks. (MR)
Aktywna nastawa (AS)
Nastawa LWT (LWT SP)
Sygnał

Wartość domyślna
5,0°C

20mA

Signal

Zakres
0,0°C  10,0°C
LWT w chłodzeniu/akumulacji lodu
Sygnał zewnętrzny 4-20mA

Reset nastawy poprzez temperaturę wody powrotnej z parownika

Aktywną nastawę oblicza się poprzez zastosowanie korekty zależnej od temperatury wody
(powrotnej) wpływającej do parownika. Wraz z obniżaniem się wartości ΔT poniżej poziomu
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SRΔT, stosuje się coraz większy uchyb ustalony dla nastawy LWT, do momentu uzyskania
wartości MR, gdy temperatura wody powrotnej osiągnie temperaturę wody lodowej.
AS
LWT SP + MR

MR

LWT SP
Evap T
0

Parametr
Reset maks. (MR)
Reset DT przy uruchamianiu (SRT)
Aktywna nastawa (AS)
Docel. LWT (LWT SP)

Wartość domyślna
5,0°C
5,0°C

SRT

Zakres
0,0°C  10,0°C
0,0°C  10,0°C
LWT w chłodzeniu/akumulacji lodu

Reset nastawy temperatury wody powrotnej może negatywnie wpłynąć na pracę wytwornicy podczas
działania przy zmiennym przepływie. Należy unikać takiej strategii w przypadku regulacji przepływu wody
przez falownik

5.1.7.4

Miękkie obciążenie

Miękkie obciążanie jest konfigurowalną funkcją, która służy do stopniowego zwiększania
wydajności urządzenia w danym przedziale czasu, zwykle w celu oddziaływania na
zapotrzebowanie na energię elektryczną w budynku poprzez stopniowe dociążanie urządzenia.
Nastawy sterujące tą funkcją to:
Wł.
miękkie
obciążanie
Narastanie
miękkiego
obciążenia
Początkowy
limit

5.1.8

Włącza miękkie obciążenie
Czas narastania miękkiego obciążenia
Rozpoczęcie ograniczania wydajności Urządzenie zwiększy wydajność z powyższej wartości do 100% w czasie
określonym dla nastawy narastania miękkiego obciążania.

Data/Czas/Harmonogramy

5.1.8.1

Data, czas i ustawienia UTC

zob. 4.4.5.
5.1.8.2

Harmonogram trybu cichego

Tryb cichy może służyć do zredukowania hałasu wytwarzanego przez wytwornicę w określonych
porach dnia, gdy obniżenie poziomu hałasu jest ważniejsze niż wydajność chłodzenia, np. w nocy.
W przypadku aktywowania trybu cichego, nastawę LWT zwiększa reset maksymalnej wartości
nastawy (MR) opisany w rozdziale pt. „Reset nastawy”, zmuszając tym samym urządzenie do
ograniczenia wydajności bez utraty kontroli nad temperaturą wody lodowej. Również docelową
temperaturę w skraplaczu zwiększa się o wartość ustawioną w „Uchybie ustalonym QM dla skrap.”
EWAD TZ 170-710
Wytwornica wody lodowej z falownikiem
chłodzona powietrzem
D-EOMAC00909-14PL

Podręcznik użytkowania

45

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

Wytwornica wody lodowej z falownikiem chłodzona powietrzem

PODRĘCZNIK
UŻYTKOWANIA

W ten sposób wentylatory skraplacza zmuszone są zredukować prędkość, nie tracąc kontroli w
zakresie skraplania. Włącza się zegar trybu cichego.
CP SP + CO
CP SP

Ciśn.
skrapl.

LWT SP + MR
LWT SP

0

QMS

Parametr
Tryb cichy
Pora rozp. QM (QMS)
Min. rozp. QM
Pora zakończ. QM
Min. zakończ. QM
Uchyb ustalony QM skr.=



QME
Wartość domyślna
Wył.
godz. 21
0 min
godz. 6
0 min
5°C

T
parowni
ka
czas

Zakres
Wył., Wł.
godz. 0…24
0...60 min
godz. 0…24
0…60min
0…10°C

Tryb cichy może negatywnie wpłynąć na efektywność wytwornicy wskutek podwyższonej
wartości nastawy skraplacza.

5.2 Uruchamianie urządzenia/obiegu
W tej części zostanie przedstawiona sekwencja uruchamiania i zatrzymywania urządzenia. Całość
statusu HMI zostanie pokrótce opisana, aby zapewnić lepsze zrozumienie procesu regulacji
wytwornicy.
5.2.1

Przygotowanie urządzenia do uruchomienia

Aby uruchomić urządzenie wszystkie zezwolenia na start należy ustawić w położeniu „Włącz”.
Lista zezwoleń na start jest następująca:




Lokalne/zdalne zezwolenia na start = „Włącz”
Zezwolenie na uruchomienie klawiatury wytwornicy = „Włącz”
Nastawa zezwalająca na uruchomienie wytwornicy przez BMS = „Włącz”

Wymienione pozycje zostaną omówione poniżej. Każde urządzenie jest wyposażone w
lokalny/zdalny przełącznik. Jest on zainstalowany w szafie rozdzielczej urządzenia i może zostać
ustawiony w trzech różnych położeniach: Lokalnym, Wyłączenia i Zdalnym, jak pokazano na
następującym rysunku:
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Gdy przełącznik Q0 znajduje się w tym położeniu, urządzenie jest
wyłączone. Pompa nie uruchomi się w normalnych warunkach
pracy. Sprężarki będą wyłączone niezależnie od statusu
poszczególnych przełączników włączania.
Gdy przełącznik Q0 znajduje się w tym położeniu, urządzenie jest
włączone. Pompa uruchomi się, jeśli wszystkie pozostałe
zezwolenia na start będą znajdować się w pozycji włączonej z
przynajmniej jedną sprężarką dostępną, możliwą do uruchomienia.
Gdy przełącznik Q0 znajduje się w tym położeniu, urządzenie może
zostać włączone za pomocą dodatkowych złączy dostępnych w
skrzynce zaciskowej. Zamknięta pętla zidentyfikuje zezwolenie na
uruchomienie poprzez zdalny przełącznik lub zegar.

Zezwolenia na uruchomienie klawiatury nie można zmodyfikować z poziomu hasła użytkownika.
Jeśli znajduje się w pozycji wyłączonej, należy skontaktować się z lokalnym serwisem, aby
dowiedzieć się, czy może zostać przestawiona do położenia „Włącz”.
Ostatnie zezwolenie na start wychodzi z interfejsu wysokiego poziomu, tj. systemu zarządzania
budynkiem (Building Management System, BMS). Z BMS podłączonego do UC za pomocą
protokołu komunikacji urządzenie może zostać wyłączone. Aby sprawdzić, czy zezwolenie na start
dociera z BMS do menu Wyświetl/ustaw urządzenie, a następnie statusu/ustawień, należy
zweryfikować źródło sygnału sterującego; jeśli pracuje w trybie sieciowym, wówczas nastawa
uruchamiająca tryb sieciowy opisany na tej stronie będzie odpowiadał wartości faktycznego
sygnału wychodzącego z BMS. Jeśli wartość ustawiona jest w położeniu „Wyłącz”, wówczas
urządzenie nie może zostać uruchomione. W tym przypadku sposób działania wytwornicy należy
skonsultować z operatorem BAS.
Status urządzenia poinformuje o jego aktualnym położeniu, który opisano w poniższej tabeli:

Status ogólny
Wył.

Status
Zegar trybu dla akum.
lodu

Blokada OAT

Wszystkie
wyłączone

Alarm urządzenia
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obiegi

Opis
Status może zostać wyświetlony jedynie w warunkach pracy urządzenia w trybie
akumulacji lodu. Urządzenie jest wyłączone ponieważ wartość nastawy dla trybu
akumulacji lodu została osiągnięta. Urządzenie pozostanie wyłączone do
momentu upływu czasu.
Urządzenie nie może pracować, ponieważ temperatura powietrza zewnętrznego
jest niższa niż limit przewidziany dla systemu regulacji temperatury w skraplaczu
zainstalowanego w urządzeniu. Jeśli mimo to urządzenie musi pracować, należy
skontaktować się z lokalnym serwisem, aby dowiedzieć się, jak postępować w
takiej sytuacji.
Brak możliwości uruchomienia obu obiegów. Wszystkie obiegi można wyłączyć
za pomocą przypisanych im przełączników uruchamiania; mogą zostać
wyłączone w przypadku wystąpienia warunku aktywującego zabezpieczenie
komponentu; mogą zostać odłączone poprzez klawiaturę lub w ich obrębie mogą
uruchomić się alarmy. Sprawdź status pojedynczego obiegu, aby uzyskać dalsze
informacje.
Włączony jest alarm urządzenia. Sprawdzić listę alarmów, aby dowiedzieć się,
który z aktywnych alarmów wstrzymuje uruchomienie urządzenia, a także jak go
skasować. Przed podjęciem dalszych działań, należy zapoznać się z częścią
dotyczącą rozwiązywania problemów.
Podręcznik użytkowania

47

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

Wytwornica wody lodowej z falownikiem chłodzona powietrzem
Odłączenie klawiatury
Przełącznik lok./zdal.
Odłączenie BAS
Tryb testu

Auto
Redukcja hałasu

Auto:

Oczekiwanie na ładunek
Recyrk. parowania
Oczekiwanie
przepływ
Odpomp.
Maks. schładzanie

na

Limit
wydajności
urządzenia
Limit zużycia prądu
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Urządzenie zostało wyłączone poprzez klawiaturę. Aby dowiedzieć się, czy
może zostać włączone, należy skontaktować się z lokalnym serwisem.
Przełącznik lokalnego/zdalnego uruchamiania znajduje się w pozycji wyłączonej.
Przesunąć go do położenia lokalnego, a następnie zezwolić urządzeniu na
rozpoczęcie sekwencji uruchamiania.
Urządzenie zostało odłączone poprzez system BAS/BMS. Aby dowiedzieć się,
jak uruchomić urządzenie, należy skontaktować się z dostawcą BAS.
Urządzenie przestawione do trybu testu. Tryb ten uruchamia się w celu
sprawdzenia działania wbudowanych siłowników i czujników. Aby dowiedzieć
się, czy tryb można przywrócić do trybu kompatybilnego z zastosowaniem
urządzenia (Wyświetl/ustaw urządzenie – Ustawienie – Dostępne tryby), należy
skontaktować się z lokalnym serwisem.
Urządzenie znajduje się w trybie sterowania automatycznego. Pompa i
przynajmniej jedna sprężarka są uruchomione.
Urządzenie pracuje przy aktywowanym trybie cichym. Aktywna nastawa może
być różna od wartości nastawy ustawionej dla chłodzenia.
Urządzenie znajduje się w trybie oczekiwania, ponieważ regulacja termostatu
osiągnęła wartość aktywnej nastawy.
Urządzenie pracuje; pompa parownika wyrównuje temperaturę wody w
parowniku.
Pompa urządzenia pracuje, lecz sygnał przepływu nadal wskazuje na brak
przepływu przez parownik.
Urządzenie zamyka się.
Regulacja termostatu urządzenia ogranicza wydajność urządzenia, ponieważ
temperatura wody spada w stopniu, który może przekroczyć aktywną nastawę.
Osiągnięto limit zapotrzebowania. Wydajność urządzenia nie będzie dalej
wzrastać.
Osiągnięto maksymalne zużycie prądu. Wydajność urządzenia nie będzie dalej
wzrastać.

Gdy tylko urządzenie powróci do trybu automatycznego, rozpocznie się sekwencja uruchamiania.
Sekwencję uruchamiania stanowią kroki przedstawione na uproszczonym schemacie blokowym:

N
Czy którakolwiek sprężarka jest dostępna?
Uruchom pompę
N
Czy przepływ został określony?
Uruchom podstawową sprężarkę
N
Czy istnieje potrzeba dalszego zwiększenia wydajności?

Uruchom rezerwową sprężarkę
Regulacja wydajności termostatu

5.2.2

Przygotowanie obiegów do uruchomienia

Aby umożliwić uruchomienie obiegu wymagane jest włączenie obiegu za pomocą przełącznika
włączania znajdującego się w szafce rozdzielczej urządzenia. Każdy obieg jest wyposażony w
dedykowany przełącznik oznaczony mianem Q1, Q2 (jeśli dostępny) lub Q3 (jeśli dostępny). Cyfry
1 i 0 na tabliczce oznaczają odpowiednio pozycję włączoną i wyłączoną.
Podręcznik użytkowania

48

EWAD TZ170-710
Wytwornica wody lodowej z falownikiem
chłodzona powietrzem
D-EOMAC00909-14PL

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

Wytwornica wody lodowej z falownikiem chłodzona powietrzem

PODRĘCZNIK
UŻYTKOWANIA

Status obiegu będzie pokazany w: Przegląd/ustawienie obiegu – Obieg nr x – Status/ustawienia.
Ewentualny status zostanie opisany w poniższej tabeli.
Status ogólny
Wył.

Status
Gotowy
Opóźnienie
stopniowania w górę
Zegar cyklu
Odłączenie BAS
Odłączenie klawiatury
Przełącznik obiegu

Podgrzewanie oleju

Alarm

Tryb testu

Maks. uruch. spręż.
Ogrzewanie w VFD

Konserwacja
EXV
Praca:

Wstępnie otwarty
Odpompowanie
Prawidłowa:
Praca – niskie przegrz.
na tłocz.
Niskie ciśn. w parowniku

Wysokie
w skraplaczu

ciśn.

Wysoki limit LWT
Wys. natęż. prądu w
VFD

Opis
Obieg jest wyłączony i oczekuje na sygnał stopniowania w górę z regulacji
termostatu.
Obieg jest wyłączony i oczekuje na zakończenie opóźnienia stopniowania w
górę.
Obieg jest wyłączony i oczekuje na zakończenie czasu cyklu pracy sprężarki.
Obieg został wyłączony poprzez sygnał BAS. Aby dowiedzieć się, jak uruchomić
urządzenie, należy skontaktować się z dostawcą BAS.
Obieg został wyłączony poprzez lokalny lub zdalny HMI. Aby dowiedzieć się, czy
może zostać włączony, należy skontaktować się z lokalnym serwisem.
Obieg został wyłączony przełącznikiem włączania. Umieścić przełącznik
włączania w pozycji 1, aby zezwolić na rozpoczęcie procesu uruchamiania
urządzenia
Obieg jest wyłączony, ponieważ temperatura oleju jest zbyt niska, aby zapewnić
odpowiednie smarowanie sprężarki. Rezystor ogrzewania został aktywowany,
aby wyeliminować powyższy warunek przejściowy. Zaleca się włączanie
urządzenia wcześniej, aby uniknąć tego ograniczającego warunku.
Alarm obiegu jest aktywny. Sprawdzić listę alarmów, aby dowiedzieć się, który z
aktywnych alarmów wstrzymuje uruchomienie obiegu, a także sposób jego
kasowania. Przed podjęciem dalszych działań, należy zapoznać się z częścią
dotyczącą rozwiązywania problemów.
Obieg przestawiony do trybu testu. Tryb ten uruchamia się w celu sprawdzenia
działania wbudowanych siłowników i czujników obiegu. Aby dowiedzieć się, czy
może zostać przywrócony do trybu „Włączony”, należy skontaktować się z
lokalnym serwisem.
Liczba uruchomień sprężarki przekracza maksymalną liczbę uruchomień na
godzinę.
Falownik sprężarki nie może zostać uruchomiony z powodu niskiej temperatury
wewnętrznej. Rezystor ogrzewania został aktywowany, aby wyeliminować
powyższy warunek przejściowy. Zaleca się włączanie urządzenia wcześniej, aby
uniknąć tego ograniczającego warunku.
Komponent wymaga wymiany lub konserwacji. Przed podjęciem dalszych
działań, należy zapoznać się z częścią dotyczącą rozwiązywania problemów.
Wstępne otwieranie EXV przed uruchomieniem sprężarki.
Obieg zamyka się z powodu regulacji termostatu, alarmu odpompowania lub
przeniesienia przełącznika uruchamiania do pozycji wyłączenia.
Obieg pracuje w oczekiwanych warunkach pracy.
Przegrzanie na tłoczeniu poniżej akceptowalnej wartości. Jest to warunek
przejściowy, który powinien ustąpić po kilku minutach pracy.
Obieg pracuje w warunkach niskiego ciśnienia w skraplaczu. Przyczyną może
być warunek przejściowy lub brak czynnika chłodniczego. Aby dowiedzieć się,
czy wymagane są działania naprawcze, należy skontaktować się z lokalnym
serwisem. Zabezpieczający układ logiczny chroni obieg.
Obieg pracuje w warunkach wysokiego ciśnienia w skraplaczu. Przyczyną może
być warunek przejściowy, wysoka temperatura otoczenia lub problemy z
wentylatorami skraplacza. Aby dowiedzieć się, czy wymagane są działania
naprawcze, należy skontaktować się z lokalnym serwisem. Zabezpieczający
układ logiczny ochroni obieg.
Obieg pracuje w warunkach wysokiej temperatury wody. Jest to warunek
tymczasowy, który ograniczy maksymalną wydajność sprężarki. Redukcja
temperatury wody umożliwi sprężarce osiągnięcie pełnej wydajności.
Natężenie prądu płynącego do falownika jest wyższe niż maksymalnie
dopuszczalnej wartości. Zabezpieczający układ logiczny ochroni falownik.

Jeśli zezwolono na włączenie obiegu, rozpocznie się sekwencja uruchamiania. Sekwencję
uruchamiania opisano w uproszczonej wersji schematu blokowego:
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N
Czy wymagane jest uruchomienie obiegu?

Wstępne otwieranie zaworu

Uruchomienie sprężarki

Czekaj na polecenie termostatu

N

Czy wymagane jest dostosowanie wydajności
aktywowano zabezpieczający układ logiczny?

lub

czy

Dostosuj wydajność

N

Sygnał zamknięcia termostatu czy alarm?

Odpompuj obieg, a następnie wyłącz sprężarkę

5.3 Regulacja wydajności sprężarek
Po uruchomieniu sprężarki wydajność będzie modulowana w zależności od wymogów związanych
z regulacją termostatu. Istnieją jednak pewne ograniczenia zabezpieczające, które pomijają
regulację wydajności, aby zapobiec pracy wytwornicy w nieprawidłowych warunkach. Środki
zapobiegawcze zostały przedstawione poniżej:







Minimalna wydajność
Wysoka temperatura wody
Niskie ciśnienie parowania
Wysokie ciśnienie skraplania
Wysokie natężenie prądu w VFD
Wysoka temperatura tłoczenia
5.3.1.1

Wysoki limit temperatury wody

Jedyny środek zapobiegawczy aktywowany z poziomu urządzenia ograniczy maksymalną
wydajność do 80%, gdy temperatura wody wypływającej przekroczy 25°C. Warunek ten wyświetli
się na poziomie obiegu, aby wskazać ograniczenie wydajności.
Objaw
Maksymalna wydajność urządzenia równa
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Przyczyna
Temperatura

wody

wypływającej

z

Rozwiązanie
Poczekać do momentu, gdy temperatura
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wody spadnie poniżej 25°C

Niskie ciśnienie parowania

Gdy podczas pracy obiegu ciśnienie parowania spadnie poniżej limitów bezpieczeństwa (zob.
część 4.4.13), układ logiczny sterujący obiegiem zareaguje na dwóch różnych poziomach, aby
przywrócić działanie w normalnych warunkach.
Jeśli ciśnienie parowania spadnie poniżej limitu wstrzymania z powodu niskiego ciśnienia,
zwiększenie wydajności działania sprężarki jest blokowane. Wyświetlacz regulatora pokazuje ten
warunek w statusie obiegu jako „Praca: niskie ciśnienie w parowniku”. Status jest kasowany
automatycznie, gdy ciśnienie parowania wzrośnie powyżej limitu wstrzymania z powodu niskiego
ciśnienia o 14 kPa.
Jeśli ciśnienie parowania spadnie poniżej limitu wstrzymania z powodu niskiego ciśnienia,
sprężarka zostanie odciążona, aby przywrócić działanie w normalnych warunkach. Wyświetlacz
regulatora pokazuje ten warunek w statusie obiegu jako „Praca: niskie ciśnienie w parowniku”.
Status jest kasowany automatycznie, gdy ciśnienie parowania wzrośnie powyżej limitu
wstrzymania z powodu niskiego ciśnienia o 14 kPa.
zob. część 6.1.8.1 w celu rozwiązania problemu.
5.3.1.3

Wysokie ciśnienie skraplania

Gdy podczas pracy obiegu ciśnienie skraplania wzrośnie powyżej limitów bezpieczeństwa, układ
logiczny sterujący obiegiem zareaguje na dwóch różnych poziomach, aby przywrócić działanie w
normalnych warunkach.
Dwa różne poziomy, zwane limitem wstrzymania z powodu wysokiego ciśnienia oraz limitem
odciążania z powodu wysokiego ciśnienia, oblicza się za pomocą regulatora na podstawie
maksymalnego ciśnienia w skraplaczu dozwolonego przez obwiednię warunków użytkowania
sprężarki. Wartość zależy od ciśnienia parowania, jak podano na rysunku poniżej.
Jeśli ciśnienie skraplania wzrośnie powyżej limitu wstrzymania z powodu wysokiego ciśnienia,
zwiększenie wydajności działania sprężarki jest blokowane. Wyświetlacz regulatora pokazuje ten
warunek w statusie obiegu jako „Praca: wysokie ciśnienie skraplania”. Limit jest obliczany w
odniesieniu do temperatury skraplania; status jest kasowany automatycznie, gdy temperatura
skraplania par nasyconego czynnika chłodniczego wzrośnie powyżej limitu wstrzymania z powodu
niskiego ciśnienia o 5,6°C.
Jeśli ciśnienie skraplania wzrośnie powyżej limitu odciążania z powodu wysokiego ciśnienia,
sprężarka zostanie odciążona, aby przywrócić działanie w normalnych warunkach. Wyświetlacz
regulatora pokazuje ten warunek w statusie obiegu jako „Praca: wysokie ciśnienie skraplania”.
Status jest kasowany automatycznie, gdy temperatura skraplania par nasyconego czynnika
chłodniczego wzrośnie powyżej limitu wstrzymania z powodu niskiego ciśnienia o 5,6°C.
zob. część 6.1.8.2 w celu rozwiązania problemu.
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Skrapl. Nas. Temp.

Zadziałanie zabezp. z pow.
wys. ciśn.
Wstrzymanie z powodu
niskiego ciśnienia
Odciążanie przy wysokim
ciśnieniu

Bezpieczny
pracy

obszar

Parow. Nas. Temp.

5.3.1.4

Wysokie natężenie prądu w VFD

Gdy podczas pracy sprężarki prąd wyjściowy wzrośnie powyżej limitów bezpieczeństwa, układ
logiczny sterujący obiegiem zareaguje na dwóch różnych poziomach, aby przywrócić działanie w
normalnych warunkach. Limity bezpieczeństwa oblicza się za pomocą regulatora na podstawie
wybranego typu sprężarki.
Jeśli prąd pracy wzrośnie powyżej limitu wstrzymania z powodu wysokiego ciśnienia (101% of
RLA), zwiększenie wydajności działania sprężarki jest blokowane. Wyświetlacz regulatora
pokazuje ten warunek w statusie obiegu jako „Praca: wysokie natężenie prądu w VFD”.
Jeśli ciśnienie skraplania wzrośnie powyżej limitu odciążania z powodu wysokiego ciśnienia (105%
RLA), sprężarka zostanie odciążona, aby przywrócić działanie w normalnych warunkach.
Wyświetlacz regulatora pokazuje ten warunek w statusie obiegu jako „Praca: wysokie natężenie
prądu w VFD”. Status jest kasowany automatycznie, gdy natężenie prądu pracy spadnie poniżej
limitu wstrzymania.
5.3.1.5

Wysoka temperatura tłoczenia

Gdy podczas pracy sprężarki temperatura tłoczenia wzrośnie powyżej limitów bezpieczeństwa,
układ logiczny sterujący obiegiem zareaguje na dwóch różnych poziomach, aby przywrócić
działanie w normalnych warunkach.
Jeśli temperatura tłoczenia wzrośnie powyżej limitu wstrzymania z powodu temperatury tłoczenia
(95°C), zwiększenie wydajności działania sprężarki jest blokowane. Wyświetlacz regulatora
pokazuje ten warunek w statusie obiegu jako „Praca: wysoka temperatura tłoczenia”.
Jeśli temperatura tłoczenia wzrośnie powyżej limitu odciążania z powodu temperatury tłoczenia
(100°C), sprężarka zostanie odciążona, aby przywrócić działanie w normalnych warunkach.
Wyświetlacz regulatora pokazuje ten warunek w statusie obiegu jako „Praca: wysoka temperatura
tłoczenia”. Status jest kasowany automatycznie, gdy temperatura tłoczenia spadnie poniżej limitu
wstrzymania.

5.4 Regulacja skraplania
Ciśnienie skraplania jest regulowane w celu osiągnięcia jak najlepszej efektywności wytwornicy w
zakresie obwiedni warunków użytkowania sprężarki. Regulacja ciśnienia w skraplaczu odbywa się
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poprzez stopniowanie pracy wentylatora i/lub regulację jego prędkości, gdy urządzenie posiada
opcję regulacji prędkości wentylatora. Patrz rozdział 4.5.4 w celu uzyskania dalszych informacji.
W szczególności gdy wytwornica pracuje w niskiej temperaturze otoczenia, stosuje się minimalną
temperaturę skraplania nasyconego czynnika chłodniczego, na podstawie temperatury parowania
nasyconego czynnika chłodniczego. Umożliwia to sprężarce pracę w zakresie obwiedni warunków
użytkowania. Nastawa ta jest podwyższana (zob. rysunek poniżej) o wielkość zależną od
temperatury otoczenia na zewnątrz oraz od obciążenia sprężarki zapewniającego osiągnięcie
najlepszego punktu efektywności, tj. minimalnego zużycia energii na pracę sprężarki i wentylatora.
Skrapl. Nas. Temp.

Ciśn. skrapl. przy
50% obciążeniu
Ciśn. skrapl. przy
30% obciążeniu
Min.
ciśn.
skrapl.

Parow. Nas. Temp.

5.4.1

Ustawienia wentylatora

Jednostka może być wyposażona w wentylatory z regulacją wł./wył., wentylatory z falownikiem lub
bezszczotkowe. W zależności od typu wentylatora wymagane są różne ustawienia regulatora
wytwornicy i/lub falowników.
5.4.1.1

Ustawienia regulatora

Ustawienia regulatora dotyczące wentylatorów można przeglądać i zmieniać w menu
„Wyświetl/ustaw urządzenie”  „Konfiguracja”.
Konfiguracja
wentylatora
Typ wentylatora

Wł./Wył.

Falownik

Bezszczotkowy

AC700 (domyślnie, 700 rpm)
AC900 (opcjonalnie, 900
rpm)

AC700 (domyślnie, 700 rpm)
AC900 (opcjonalnie, 900
rpm)

Reg. skrapl.

Wł./Wył.

VFD

EC700L (domyślnie, 600 rpm, do 700
rpm)
EC700 (opcjonalnie, 700 rpm)
EC800 (opcjonalnie, 800 rpm)
EC900 (opcjonalnie, 900 rpm)
VFD

Wentylatory z przyciskiem wł./wył. i wentylatory bezszczotkowe nie wymagają żadnych
dodatkowych ustawień. Natomiast wentylatory z falownikiem można ustawić zgodnie z listą
przedstawioną w następnym rozdziale.
Stopniowanie pracy wentylatora jest dostosowywane w krokach 1 wentylatora. Stopniowanie pracy
pozwala umieścić od 5 do 12 wentylatorów w każdym obiegu zgodnie z poniższą tabelą:
* * ** ***
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Wentylatory są uruchamiane w zależności od różnicy między temperaturą skraplania nasyconego
czynnika chłodniczego a wartością docelową dla skraplania określaną za pomocą regulatora. Jeśli
różnica przekroczy ustawienia dla stopniowania w górę lub stopniowania w dół, zostanie obliczona
kumulacja błędów. Gdy kumulacja błędów przekroczy ustalony próg, kolejny krok zostanie
uruchomiony lub wyłączony. Jeśli temperatura nasycenia powróci do strefy nieczułości, kumulacja
błędów zostanie skasowana.
5.4.2

Ustawienia VFD wentylatora

Urządzenia mogą być opcjonalnie lub standardowo wyposażone w przemiennik częstotliwości
(VFD) sterujący wentylatorem. Dla każdego obiegu obowiązują dwa kroki zorganizowane zgodnie
z poniższą tabelą. Aby uruchomić oba stopnie, należy postępować zgodnie z opisem zawartym w
poprzednim rozdziale.
* ********
Do regulacji wentylatorów można użyć dwa typy falowników, w zależności od liczby sterowanych
przez nich wentylatorów. Większość parametrów obowiązuje dla wszystkich falowników, a niektóre
z nich (dla serii 9900) dotyczą określonego typu zastosowanego falownika i wentylatora. Dalsze
informacje znajdują się w instrukcji obsługi falowników stanowiącej część dokumentacji
urządzenia.
Lista parametrów falownika – regulacja 1 wentylatora
Parametr

Opis

1611

Przekrój poprzeczny

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

Polecenia zewn.
Min AI1
Zezwolenie pracy
Błąd resetu
Obniżenie napięcia
Funkcja startu
Czas przyspieszania
Czas zwalniania
Komp. IR napięcia
Komp. IR częstotliwości
Częstotliwość przełączania
Zmniejszanie hałasu
Napięcie FV
Termiczna stała czasowa silnika
Przetężenie AR
Usterka zewnętrzna AR
Silnik wł.
Prędkość silnika
Moc silnika

Typ wentylatora
AC900
AC700
Przekrój
Przekrój
podłużny
podłużny
NIE WYBR.
NIE WYBR.
0%
0%
DI1
DI1
DI1
DI1
Wł.
Wł.
AUTO
AUTO
10 s
10 s
10 s
10 s
10.5
10.5
50%
50%
8kHz
8kHz
Wł.
Wł.
400 V
400 V
350 s
350 s
Wł.
Wł.
Wył.
Wył.
4,0 A
2,7 A
900 rpm
700 rpm
1,2 kW
0,7 kW

Lista parametrów falownika – regulacja 2 wentylatora
Parametr

Opis

1611

Przekrój poprzeczny

1002
1301
1601
1604

Polecenia zewn.
Min AI1
Zezwolenie pracy
Błąd resetu
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Typ wentylatora
AC900
AC700
Przekrój
Przekrój
podłużny
podłużny
NIE WYBR.
NIE WYBR.
0%
0%
DI1
DI1
DI1
DI1
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Obniżenie napięcia
Funkcja startu
Czas przyspieszania
Czas zwalniania
Komp. IR napięcia
Komp. IR częstotliwości
Częstotliwość przełączania
Zmniejszanie hałasu
Napięcie FV
Termiczna stała czasowa silnika
Przetężenie AR
Usterka zewnętrzna AR
Silnik wł.
Prędkość silnika
Moc silnika

Wł.
AUTO
10 s
10 s
10.5
50%
8kHz
Wł.
400 V
350 s
Wł.
Wył.
8,0 A
900 rpm
2,4 kW
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Wł.
AUTO
10 s
10 s
10.5
50%
8kHz
Wł.
400 V
350 s
Wł.
Wył.
5,4 A
700 rpm
1,4 kW

5.5 Regulacja elektronicznego zaworu rozprężnego (EXV)
Każdy obieg urządzenia jest wyposażony w standardzie w elektroniczny zawór rozprężny (EXV)
napędzany silnikiem krokowym. EXV steruje przegrzaniem na ssaniu, aby zoptymalizować
efektywność parownika i uniknąć w tym czasie ssania ciecz do sprężarki.
W regulatorze zastosowano algorytm PID, który zarządza dynamiczną odpowiedzią zaworu, aby
zapewnić wystarczająco szybką i stabilną reakcję systemu na wahania parametrów. Parametry
PID stanowią integralną część regulatora i nie mogą zostać zmienione. Tryby pracy EXV są
następujące:




Przed uruchomieniem
Ciśnienia
Przegrzania

Gdy będzie wymagane uruchomienie obiegu, EXV przejdzie do trybu „przed uruchomieniem”.
Następnie EXV może przejść do regulacji ciśnienia. Uruchomienie sprężarki nastąpi w tym samym
czasie co powyższa zmiana.
Podczas regulacji ciśnienia EXV znajduje się w położeniu umożliwiającym sterowanie ciśnieniem
parownika. Wartość docelowa ciśnienia zależy od LWT parownika i wartości przegrania na
tłoczeniu.
Gdy EXV przechodzi do regulacji przegrzania, wartość docelowa stopniowo ulega zmianie do
momentu osiągnięcia normalnej obliczonej wartości docelowej. Wartość docelowa przegrzania
różni się, aby zapobiec przedostawaniu się kropelek czynnika chłodniczego do sprężarki. Wartość
docelowa jest stale aktualizowana i uśredniana co 10 sekund.
Przejście z regulacji ciśnienia do regulacji przegrzania wymaga wystąpienia obu warunków:



LWT parow. <= 15,5°C
Obieg czynnika chłodniczego ustabilizowany.

Przejście z regulacji przegrzania do regulacji ciśnienia może nastąpić wyłącznie wówczas, gdy
temperatura wody z jakiegokolwiek powodu ponownie wzrośnie powyżej limitu maksymalnego
ciśnienia pracy (MOP). Pozwoli to na wystąpienie następującego warunku:


Ciśn. parow. > 370kPa (MOP)
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Podczas pracy obiegu położenie EXV jest ograniczone i mieści się między 5% a 100%.
Za każdym razem gdy obieg jest wyłączony lub rozpoczyna proces zamykania, EXV znajduje się w
położeniu zamkniętym. W tym przypadku żąda się dodatkowych kroków zamykania, aby zapewnić
prawidłowe przywrócenie do położenia zerowego.
Napęd zaworu rozprężnego jest wyposażony w moduł UPS umożliwiający bezpieczne zamknięcie
EXV w razie awarii zasilania.

5.6 Regulacja ekonomizera
Ekonomizer obiegu uruchomi się po wystąpieniu każdego z poniższych warunków:






Obieg w trybie pracy
Prędkość sprężarki > Zezw. pręd. ekon.
Współczynnik ciśnienia obiegu > Akt. ciśn. ekon.
Przegrzanie na tłoczeniu > 22°C
Procent RLA < 95%

Ekonomizer wyłączy się, gdy wystąpi jeden z poniższych warunków:




Obieg wyłączony
Współczynnik ciśnienia obiegu > Akt. ciśn. ekon. – 0,3
Przegrzanie na tłoczeniu < 17°C

5.7 Regulacja wtrysku cieczy
Wtrysk cieczy zostanie włączany, gdy temperatura tłoczenia wzrośnie powyżej
bezpieczeństwa, aby uniknąć przegrzania komponentów.

limitu

Wtrysk cieczy zostanie wyłączany, gdy temperatura tłoczenia spadnie poniżej nastawy aktywacji
zmniejszonej o 5°C.

5.8 Regulacja zmiennego współczynnika objętości
Regulacja zmiennego współczynnika objętości sprężarki odbywa się za pomocą suwaków VR
sprężarki. Suwaki te przyjmują geometrię portu tłoczenia aby osiągnąć optymalną efektywność
sprężarki, zgodnie z warunkami pracy wytwornicy.
Suwaki VR przemieszczają się między dwoma położeniami, zwanymi VR2 (odpowiadającemu
współczynnikowi objętości 2,0) i VR3 (odpowiadającemu współczynnikowi objętości 3). Przy
wyłączonej sprężarce nie jest wzniecany żaden zawór rozprężny.



Podczas uruchamiania suwak znajduje się w położeniu VR2.
W warunkach pracy wybór między VR2 a VR3 zostanie dokonany automatycznie, aby
zmaksymalizować efektywność sprężarki.
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6 Alarmy
UC chroni urządzenie i komponenty przed pracą w nieprawidłowych warunkach. Zabezpieczenia
dzielą się na środki zapobiegawcze i alarmy. Alarmy można natomiast podzielić na alarmy
odpompowania i szybkiego zatrzymania. Alarmy odpompowania uruchamiają się wówczas, gdy
system lub podsystem zamykają się normalnie pomimo nieprawidłowych warunków pracy. Alarmy
szybkiego zatrzymania uruchamiają się wówczas, gdy nieprawidłowe warunki pracy wymagają
natychmiastowego zatrzymania całego systemu lub podsystemu, aby uniknąć potencjalnych
szkód.
UC wyświetla aktywne alarmy na specjalnej stronie oraz przechowuje historię ostatnich 50 wpisów,
które obejmują alarmy i zatwierdzenia, jakie miały miejsce. Przechowywane są data i czas
każdego zdarzenia alarmowego i każdego zatwierdzenia alarmu.
UC przechowuje również obraz stanu alarmów dla każdego alarmu, jaki wystąpił. Każda pozycja
obejmuje obraz stanu warunków pracy bezpośrednio przed uruchomieniem alarmu. Zestawy
obrazu stanu warunków dla alarmów urządzenia i alarmów obiegu zostały zaprogramowane w
różny sposób. Zawierają one inne informacje pomagające zdiagnozować usterkę.
6.1.1

Zdarzenia w urządzeniu

6.1.1.1

Przywracanie zasilania urządzenia (Rivedere)

Alarm zapisuje jedynie czasową utratę zasilania w urządzeniu lub regulatorze.
Objaw
Ciąg znaków na liście alarmów:
-Ciąg znaków w rejestrze alarmów:
Przywracanie zasilania urządzenia
(UnitPowerRestore)

6.1.2

Przyczyna
Urządzenie było odłączone od źródła
zasilania na pewien okres czasu.

Rozwiązanie
Sprawdzić powody odłączenia od
zewnętrznego źródła zasilania oraz
to, czy mogą one stanowić
potencjalny problem dla pracy
wytwornicy.

Regulator urządzenia był odłączony
od źródła zasilania z powodu awarii
bezpiecznika 24 V.
Regulator urządzenia był odłączony
od źródła zasilania z powodu
zadziałania wyłącznika
nadprądowego M12

Sprawdzić bezpiecznik 24 V.
Sprawdzić, czy nie wystąpiło zwarcie
w 230V;

Alarmy ostrzegawcze w urządzeniu

6.1.2.1

Zdarzenie zewnętrzne

Alarm wskazuje, że urządzenie powiązane z pracą maszyny napotkało na problem.
Objaw
Status urządzenia to: Uruchomione
Ikona dzwonka porusza się na
wyświetlaczu regulatora.
Ciąg znaków na liście alarmów:
Zdarzenie
zewnętrzne
(UnitExternalEvent)
Ciąg znaków w rejestrze alarmów:
UnitExternalEvent
Ciąg znaków w obrazie stanu
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Przyczyna
Zdarzenie zewnętrzne spowodowało
otwarcie, przynajmniej na 5 sekund,
cyfrowego urządzenia wejściowego
na tablicy regulatora.

Rozwiązanie
Sprawdzić
powody
wystąpienia
zdarzenia zewnętrznego i czy może
ono stanowić potencjalny problem dla
prawidłowej pracy wytwornicy.
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alarmów:
Zd. zewn. (ExtEvent): Alarm (InAlarm)

UWAGA: W przypadku konfiguracji UŻYTKOWNIKA usterka zewnętrzna cyfrowego urządzenia wejściowego jest
określana mianem Zdarzenia (zob. część 4.4.2)

6.1.2.2

Przełącznik nieprawidłowego limitu zapotrzebowania

Alarm jest generowany, gdy opcja limitu zapotrzebowania została włączona, a sygnał wejściowy
regulatora nie mieści się w dopuszczalnym zakresie.
Objaw
Status urządzenia to: Uruchomione
Ikona dzwonka porusza się na
wyświetlaczu regulatora.
Nie można skorzystać z funkcji limitu
zapotrzebowania.
Ciąg znaków na liście alarmów:
Przełącznik nieprawidłowego limitu
zapotrzebowania
(BadDemandLimitInput)
Ciąg znaków w rejestrze alarmów:
BadDemandLimitInput
Ciąg znaków w obrazie stanu
alarmów:
Niepr.lim.zap.(BadDemandLmInpW):
Alarm (InAlarm)

6.1.2.3

Przyczyna
Przycisk limitu zapotrzebowania poza
zakresem
W przypadku tego ostrzeżenia
wartości poza zakresem to poniżej 3
mA lub powyżej 21 mA.

Rozwiązanie
Sprawdzić wartości sygnału
wejściowego do regulatora
urządzenia. Musi mieścić się w
dopuszczalnym zakresie mA;
Sprawdzić ekranowanie elektryczne
okablowania.
Sprawdzić, czy sygnał wyjściowy
regulatora urządzenia jest
prawidłowy, w przypadku gdy sygnał
wejściowy mieści się w
dopuszczalnym zakresie.

Przełącznik resetu nieprawidłowej temperatury wody wylotowej

Alarm jest generowany, gdy opcja resetu nastawy została włączona, a sygnał wejściowy regulatora
nie mieści się w dopuszczalnym zakresie.
Objaw
Status urządzenia to: Uruchomione
Ikona dzwonka porusza się na
wyświetlaczu regulatora.
Nie można skorzystać z funkcji resetu
LWT.
Ciąg znaków na liście alarmów:
Przełącznik
resetu
nieprawidłowej
temperatury
wody
wylotowej
(BadSetPtOverrideInput)
Ciąg znaków w rejestrze alarmów:
 BadSetPtOverrideInput
Ciąg znaków w obrazie stanu alarmów:
Res.niepr.temp.w.wl.(BadSPtOvrdInpW):
Alarm (InAlarm)

6.1.2.1

Przyczyna
Sygnał wejściowy resetu LWT poza
zakresem.
W przypadku tego ostrzeżenia
wartości poza zakresem to poniżej 3
mA lub powyżej 21 mA.

Rozwiązanie
Sprawdzić wartości sygnału
wejściowego do regulatora
urządzenia. Musi mieścić się w
dopuszczalnym zakresie mA.
Sprawdzić ekranowanie elektryczne
okablowania.
Sprawdzić, czy sygnał wyjściowy
regulatora urządzenia jest
prawidłowy, w przypadku gdy sygnał
wejściowy mieści się w
dopuszczalnym zakresie.

Przełącznik nieprawidłowego limitu zużycia prądu

Alarm jest generowany, gdy opcja elastycznego limitu zużycia prądu została włączona, a sygnał
wejściowy regulatora nie mieści się w dopuszczalnym zakresie.
Objaw
Status urządzenia to: Uruchomione
Ikona dzwonka porusza się na
wyświetlaczu regulatora.
Nie można korzystać z opcji
elastycznego limitu zużycia prądu.
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Przyczyna
Przycisk
elastycznego
limitu
zapotrzebowania poza zakresem
W przypadku tego ostrzeżenia
wartości poza zakresem to poniżej 3
mA lub powyżej 21 mA.

Rozwiązanie
Sprawdzić wartości sygnału
wejściowego do regulatora
urządzenia. Musi mieścić się w
dopuszczalnym zakresie mA.
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Ciąg znaków na liście alarmów:
Przełącznik nieprawidłowego limitu
zużycia prądu (BadCurrentLimitInput)
Ciąg znaków w rejestrze alarmów:
 BadCurrentLimitInput
Ciąg znaków w obrazie stanu
alarmów:
Niepr. lim. zuż. pr. (BadCurrLmInpW):
Alarm (InAlarm)
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Sprawdzić ekranowanie elektryczne
okablowania.
Sprawdzić, czy sygnał wyjściowy
regulatora urządzenia jest
prawidłowy, w przypadku gdy sygnał
wejściowy mieści się w
dopuszczalnym zakresie.

Problemy w obrębie urządzenia

6.1.3.1

Blokada temperatury powietrza zewnętrznego (OAT)

Objaw
Status jednostki to: Uruch. wstrzym.
temp. otocz. (StartInhbtAmbTemp.)
Wszystkie obiegi zatrzymują się w
normalnym procesie zamykania
Ikona dzwonka porusza się na
wyświetlaczu regulatora.
Ciąg znaków na liście alarmów:
Przełącznik nieprawidłowego limitu
zużycia prądu (BadCurrentLimitInput)
Ciąg znaków w rejestrze alarmów:
 BadCurrentLimitInput
Ciąg znaków w obrazie stanu
alarmów:
Niepr. lim. zuż. pr. (BadCurrLmInpW):
Alarm (InAlarm)

6.1.3.2

Przyczyna

Rozwiązanie

Temperatura powietrza
zewnętrznego jest niższa niż
wartość ustawiona na regulatorze.

Sprawdzić, jaka jest minimalna
wartość temperatury otoczenia
ustawiona na regulatorze.
Sprawdzić, czy ta wartość jest
zgodna z zastosowaniem
wytwornicy; następnie sprawdzić
poprawność zastosowania i
użytkowania wytwornicy.

Nieprawidłowa praca czujnika
temperatury powietrza
zewnętrznego.

Sprawdzić, czy czujnik OAT działa
prawidłowo na podstawie informacji
o zakresie kOhm (k) dotyczącym
wartości temperatury.

Pompa parownika nr 1 Awaria

Alarm jest generowany, gdy pompa została uruchomiona, lecz przełącznik przepływowy nie
zamyka się.
Objaw
Urządzenie może być WŁĄCZONE.
Ikona dzwonka porusza się na
wyświetlaczu regulatora.
Wykorzystywana
jest
pompa
zapasowa lub w przypadku awarii
pompy nr 2 dochodzi do zatrzymania
wszystkich obiegów.
Ciąg znaków na liście alarmów:
Ust.
pomp.1
parow.
(EvapPump1Fault)
Ciąg znaków w rejestrze alarmów:
 EvapPump1Fault
Ciąg znaków w obrazie stanu
alarmów:
Ust. pomp.1 parow. (EvPumpFlt1):
Alarm (InAlarm)

6.1.3.3

Przyczyna

Rozwiązanie

Pompa nr 1 może nie działać

Sprawdzić, czy nie wystąpił
problem w obrębie okablowania
elektrycznego pompy nr 1.
Sprawdzić, czy zadziałał wyłącznik
nadprądowy pompy nr 1.
Sprawdzić, czy nie wystąpił
problem w podłączeniu
okablowania między starterem
pompy a regulatorem urządzenia.
Sprawdzić filtr pompy wody i obieg
wodny nie są zatkane.

Przełącznik przepływowy nie działa
prawidłowo.

Sprawdzić podłączenie
przełącznika przepływowego i
kalibrację

Pompa parownika #2 Awaria

Objaw
Urządzenie może być WŁĄCZONE.
Ikona dzwonka porusza się na
wyświetlaczu regulatora.
Wykorzystywana
jest
pompa
zapasowa lub w przypadku awarii
pompy nr 1 dochodzi do zatrzymania
wszystkich obiegów.

EWAD TZ 170-710
Wytwornica wody lodowej z falownikiem
chłodzona powietrzem
D-EOMAC00909-14PL

Przyczyna

Rozwiązanie

Pompa nr 2 nie działa.

Sprawdzić, czy nie wystąpił
problem w obrębie okablowania
elektrycznego pompy nr 1.
Sprawdzić, czy zadziałał wyłącznik
nadprądowy pompy nr 2.
Podręcznik użytkowania

59

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

Ciąg znaków na liście alarmów:
Ust.
pomp.2
parow.
(EvapPump2Fault)
Ciąg znaków w rejestrze alarmów:
 EvapPump2Fault
Ciąg znaków w obrazie stanu
alarmów:
Ust. pomp.2 parow. (EvPumpFlt2):
Alarm (InAlarm)
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Sprawdzić, czy nie wystąpił
problem w podłączeniu
okablowania między starterem
pompy a regulatorem urządzenia.
Sprawdzić filtr pompy wody i obieg
wodny nie są zatkane.
Przełącznik przepływowy nie działa
prawidłowo.

Sprawdzić podłączenie
przełącznika przepływowego i
kalibrację

Alarmy odpompowania zatrzymujące urządzenie

6.1.4.1

Awaria czujnika temperatury wody wpływającej do parownika (EWT)

Alarm jest generowany każdorazowo, gdy rezystancja wejściowa nie mieści się w dopuszczalnym
zakresie.
Objaw
Status urządzenia to: Wyłączone
Wszystkie obiegi zatrzymują się w
normalnym procesie zamykania
Ikona dzwonka porusza się na
wyświetlaczu regulatora.
Ciąg znaków na liście alarmów:
Urz.wył.aw.czuj.temp.w.wpłw.par.
(UnitOffEvpEntWTempSen)
Ciąg znaków w rejestrze alarmów:
 UnitOffEvpEntWTempSen
Ciąg znaków w obrazie stanu
alarmów:
Aw.czuj.temp.w.wpłw.par.
(EvapEntWTemp
Fault):
Alarm
(InAlarm)

6.1.4.2

Przyczyna

Rozwiązanie

Czujnik jest zepsuty.

Sprawdzić stan czujnika,
zgodnie z tabelą i dopuszczalnym
zakresem kOhm (k).
Sprawdzić, czy czujniki działają
prawidłowo.

Zwarcie w czujniku.

Czujnik
nie
jest
podłączony (otwarty).

odpowiednio

Na podstawie pomiaru rezystancji
sprawdzić, czy w czujniku wystąpiło
zwarcie.
Sprawdzić, czy na stykach
elektrycznych nie ma śladów wody
lub wilgoci.
Sprawdzić, czy złącza elektryczne są
prawidłowo podłączone.
Sprawdzić, czy okablowanie
czujników jest prawidłowe i zgodne ze
schematem elektrycznym.

Alarm z powodu awarii czujnika zewnętrznej temperatury otoczenia

Alarm jest generowany każdorazowo, gdy rezystancja wejściowa nie mieści się w dopuszczalnym
zakresie.
Objaw
Status urządzenia to: Wyłączone
Wszystkie obiegi zatrzymują się w normalnym
procesie zamykania.
Ikona dzwonka porusza się na wyświetlaczu
regulatora.
Ciąg znaków na liście alarmów:
Urz.wył.czuj.temp.otocz.(UnitOffAmbTempSen)
Ciąg znaków w rejestrze alarmów:
 UnitOffAmbTempSen
Ciąg znaków w obrazie stanu alarmów:
Czuj.temp.otocz.(OATemp): Alarm (InAlarm)
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Przyczyna

Rozwiązanie

Czujnik jest zepsuty.

Sprawdzić stan czujnika.
Sprawdzić, czy czujniki działają
prawidłowo, zgodnie z tabelą i
dopuszczalnym zakresem kOhm
(k).

Zwarcie w czujniku.

Czujnik nie jest odpowiednio
podłączony (otwarty).

Na podstawie pomiaru
rezystancji sprawdzić, czy w
czujniku wystąpiło zwarcie.
Sprawdzić, czy na stykach
elektrycznych nie ma śladów
wody lub wilgoci.
Sprawdzić, czy złącza elektryczne
są prawidłowo podłączone.
Sprawdzić, czy okablowanie
czujników jest prawidłowe i
zgodne ze schematem
elektrycznym.
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6.1.4.3 Odwrócone temperatury wody w parowniku

Alarm jest generowany każdorazowo, gdy temperatura wody wpływającej jest o 1°C niższa niż
woda wypływająca, podczas pracy co najmniej jednej sprężarki.
Objaw
Status urządzenia to: Wyłączone
Wszystkie obiegi zatrzymują się w
normalnym procesie zamykania.
Ikona dzwonka porusza się na
wyświetlaczu regulatora.
Ciąg znaków na liście alarmów:
Urządz.wył.odwr.temp.wod. parow.
(UnitOffEvpWTempInvrtd)
Ciąg znaków w rejestrze alarmów:
 UnitOffEvpWTempInvrtd
Ciąg znaków w obrazie stanu
alarmów:
Al.odwr.parow. (EvapInvAl): Alarm
(InAlarm)

6.1.5

Przyczyna
Odwrócenie charakterystyki czujników
temperatury wody wpływającej i
wypływającej.
Odwrócenie rur odprowadzających i
doprowadzających wodę.
Praca pompy wody z odwrotnym
kierunkiem przepływu.

Rozwiązanie
Sprawdzić okablowanie czujników w
regulatorze urządzenia.
Sprawdzić uchyb ustalony obu
czujników przy włączonej pompie
wody.
Sprawdzić, czy woda przepływa w
kierunku przeciwnym do przepływu
czynnika chłodniczego.
Sprawdzić, czy woda przepływa w
kierunku przeciwnym do przepływu
czynnika chłodniczego.

Alarm szybkiego zatrzymania urządzenia

6.1.5.1 Wyłącznik awaryjny

Alarm jest generowany każdorazowo po uruchomieniu wyłącznika awaryjnego.
Przed zresetowaniem wyłącznika awaryjnego należy upewnić się o usunięciu sytuacji warunkującej
jego użycie.
Objaw
Status urządzenia to: Wyłączone
Natychmiast zatrzymują się wszystkie
obiegi.
Ikona dzwonka porusza się na
wyświetlaczu regulatora.
Ciąg znaków na liście alarmów:
Urz.wył.zatrz.awar.
(UnitOffEmergencyStop)
Ciąg znaków w rejestrze alarmów:
 UnitOffEmergencyStop
Ciąg znaków w obrazie stanu
alarmów:
Czuj.temp.otocz.(OATemp):
Alarm
(InAlarm)

Przyczyna
Wciśnięto wyłącznik awaryjny.

Nie wciśnięto wyłącznika awaryjnego.

Rozwiązanie
Po przekręceniu wyłącznika
awaryjnego w kierunku odwrotnym do
ruchu wskazówek zegara alarm
powinien zostać skasowany.
Sprawdzić połączenia elektryczne
między wyłącznikiem a regulatorem.

6.1.5.2 Opc.bł.kom. (OptionCtrlrCommFail)

Alarm jest generowany w przypadku problemów komunikacji z modułem AC.
Objaw
Status urządzenia to: Wyłączone
Natychmiast zatrzymują się wszystkie
obiegi.
Ikona dzwonka porusza się na
wyświetlaczu regulatora.
Ciąg znaków na liście alarmów:
Opc.bł.kom. (OptionCtrlrCommFail)
Ciąg znaków w rejestrze alarmów:
 OptionCtrlrCommFail
Ciąg znaków w obrazie stanu
alarmów:
Opc.bł.kom. (OptionExtFlt): Alarm
(InAlarm)
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Przyczyna
Brak zasilania w module.

Adres modułu nie został prawidłowo
ustawiony.
Moduł jest zepsuty.

Rozwiązanie
Sprawdzić zasilanie elektryczne ze
złącza z boku modułu.
Sprawdzić, czy oba wskaźniki LED
świecą się na zielono.
Sprawdzić, czy złącze z boku jest
mocno wciśnięte w gniazdo modułu.
Na podstawie schematu okablowania
sprawdzić, czy adres modułu jest
prawidłowy.
Sprawdzić, czy oba wskaźniki LED są
włączone i obydwa świecą się na
zielono. Jeśli wskaźnik LED BSP
emituje ciągłe czerwono światło,
należy wymienić moduł.
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Sprawdzić, czy zasilanie elektryczne
jest prawidłowe, a oba wskaźniki LED
są wyłączone. W tym przypadku
należy wymienić moduł.

6.1.5.3 Błąd sterownika EXV

Alarm jest generowany w przypadku problemów komunikacji z modułem sterownika EXV (EEXV1
lub EEXV2).
Objaw
Status urządzenia to: Wyłączone
Natychmiast zatrzymują się wszystkie
obiegi.
Ikona dzwonka porusza się na
wyświetlaczu regulatora.
Ciąg znaków na liście alarmów:
Cx
Wył.EXVbł.kom.
(Cx
OffEXVCrtlrComFail)
Ciąg znaków w rejestrze alarmów:
 Cx OffEXVCrtlrComFail
Ciąg znaków w obrazie stanu
alarmów:
Bł.kom.EXV
(ExvExtFltx):
Alarm
(InAlarm)

Przyczyna
Brak zasilania w module.

Adres modułu nie został prawidłowo
ustawiony.
Moduł jest zepsuty.

Rozwiązanie
Sprawdzić zasilanie elektryczne ze
złącza z boku modułu.
Sprawdzić, czy oba wskaźniki LED
świecą się na zielono.
Sprawdzić, czy złącze z boku jest
mocno wciśnięte w gniazdo modułu.
Na podstawie schematu okablowania
sprawdzić, czy adres modułu jest
prawidłowy.
Sprawdzić, czy oba wskaźniki LED są
włączone i obydwa świecą się na
zielono. Jeśli wskaźnik LED BSP
emituje ciągłe czerwono światło,
należy wymienić moduł.
Sprawdzić, czy zasilanie elektryczne
jest prawidłowe, a oba wskaźniki LED
są wyłączone. W tym przypadku
należy wymienić moduł.

6.1.5.4 Alarm PVM
Rozwiązanie tej usterki wymaga bezpośredniej interwencji w obrębie zasilania elektrycznego
urządzenia.
Bezpośrednie działanie w obrębie zasilania elektrycznego może prowadzić do porażenia prądem,
oparzeń, a nawet śmierci. Czynność ta może być podejmowana tylko przez przeszkolone osoby. W
razie wątpliwości skontaktować się z firmą świadczącą usługi konserwacji.

Alarm jest generowany w przypadku problemów zasilania elektrycznego wytwornicy.
Objaw
Status urządzenia to: Wyłączone
Natychmiast zatrzymują się wszystkie
obiegi. Ikona dzwonka porusza się na
wyświetlaczu regulatora.
Ciąg znaków na liście alarmów:
Cx
Wył.EXVbł.kom.
(Cx
OffEXVCrtlrComFail)
Ciąg znaków w rejestrze alarmów:
 Cx OffEXVCrtlrComFail
Ciąg znaków w obrazie stanu
alarmów:
Bł.kom.EXV
(ExvExtFltx):
Alarm
(InAlarm)
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Przyczyna
Utrata jednej fazy.
Nieprawidłowa sekwencja połączenia
L1, L2, L3.
Poziom
napięcia
urządzenia
poza
zakresem (±10%).

na
panelu
dozwolonym

Rozwiązanie
Sprawdzić poziom napięcia na każdej
fazie.
Sprawdzić sekwencję połączeń L1,
L2, L3 zgodnie ze wskazówkami
schematu elektrycznego wytwornicy.
Sprawdzić, czy poziom napięcia na
każdej fazie mieści się w dozwolonym
zakresie wskazanym na tabliczce
wytwornicy.
Ważne jest, aby sprawdzić poziom
napięcia na każdej fazie nie tylko
niepracującej wytwornicy, lecz
głównie uruchomionej - od minimalnej
wydajności po pełną pojemność
obciążenia. Kontrola taka jest
konieczna, ponieważ spadek
napięcia może wystąpić przy
określonym poziomie wydajności
chłodzenia lub z powodu danych
warunków pracy (tj, wysokich
wartości OAT); w takich przypadkach
problem może być związany z
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wymiarami przewodów zasilających.
Za
pomocą
miernika
Megger
sprawdzić, czy izolacja elektryczna
znajduje się w prawidłowym stanie.

Zwarcie w obrębie urządzenia.

6.1.5.5

PODRĘCZNIK
UŻYTKOWANIA

Wytwornica wody lodowej z falownikiem chłodzona powietrzem

Alarm utraty przepływu przez parownik

Alarm jest generowany w przypadku utraty przepływu w wytwornicy i ma na celu ochronę maszyny
przed zamarzaniem.
Objaw
Status urządzenia to: Wyłączone
Natychmiast zatrzymują się wszystkie obiegi.
Ikona dzwonka porusza się na wyświetlaczu
regulatora.
Ciąg znaków na liście alarmów:
Urz.wył.przepł.wod.parow.(UnitOffEvapWaterFlow)
Ciąg znaków w rejestrze alarmów:
 UnitOffEvapWaterFlow
Ciąg znaków w obrazie stanu alarmów:
Utr.przpł.parow. (EvapFlowLoss): Alarm (InAlarm)

6.1.5.6

Przyczyna
Wykryto nieprzerwany brak
przepływu wody przez 30
sekund lub zbyt niski przepływ
wody.

Rozwiązanie
Sprawdzić, czy wlew pompy
wody i obieg wodny nie są
zatkane.
Sprawdzić
kalibrację
przełącznika przepływowego i
dostosować ją do minimalnego
przepływu wody.
Sprawdzić, czy wirnik pompy
obraca się swobodnie i czy nie
jest uszkodzony.
Sprawdzić
urządzenia
zabezpieczające
pompy
(wyłączniki
nadprądowe,
bezpieczniki, falowniki itd.)
Sprawdzić
podłączenia
przełącznika przepływowego.

Alarm zabezpieczenia przed zamarznięciem wody w parowniku

Alarm jest generowany po to, aby wskazać na spadek temperatura wody (wpływającej lub
wypływającej) poniżej limitu bezpieczeństwa. Regulacja ma na celu zapobieżenie uruchomieniu
pompy przez wymiennik ciepła oraz umożliwienie cyrkulacji wody.
Objaw
Status urządzenia to: Wyłączone
Natychmiast zatrzymują się wszystkie
obiegi.
Ikona dzwonka porusza się na
wyświetlaczu regulatora.
Ciąg znaków na liście alarmów:
Urz.wył.nis.temp.wod.parow.
(UnitOffEvapWaterTmpLo)
Ciąg znaków w rejestrze alarmów:
 UnitOffEvapWaterTmpLo
Ciąg znaków w obrazie stanu
alarmów:
Zam.parow. (EvFrz): Alarm (InAlarm)

6.1.5.7

Rozwiązanie
Zwiększyć przepływ wody.

Przyczyna
Zbyt niski przepływ wody.
Temperatura
przy
wlocie
parownika jest zbyt niska.

do

Zwiększyć
wlotowej.

temperaturę

wody

Przycisk przepływu nie działa lub brak
przepływu.

Sprawdzić przycisk
pompę wody.

Temperatura czynnika chłodniczego
zbytnio obniżyła się (< -0,6°C).

Sprawdzić przepływ wody i filtr.
Nieprawidłowe
warunki
wymiany
ciepła dla parownika.
Za pomocą odpowiedniego narzędzia
sprawdzić
temperatury
wody
i
dostosować uchyb ustalony.

Nieprawidłowe odczyty z powodu
nieodpowiedniej kalibracji czujników
(wody wpływającej lub wypływającej).

przepływu

i

Alarm zewnętrzny

Alarm jest generowany po to, aby wskazać na problem urządzenia zewnętrznego, którego praca
jest powiązana z pracą omawianego urządzenia. Zewnętrznym urządzeniem może być pompa lub
falownik.

Objaw
Status urządzenia to: Wyłączone
Wszystkie obiegi wyłączają się w
normalnym procesie zamykania.

EWAD TZ 170-710
Wytwornica wody lodowej z falownikiem
chłodzona powietrzem
D-EOMAC00909-14PL

Przyczyna
Zdarzenie zewnętrzne spowodowało
otwarcie, przynajmniej przez 5
sekund, portu tablicy regulatora.

Rozwiązanie
Sprawdzić
przyczyny
zewnętrznego lub alarmu.

zdarzenia
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Ikona dzwonka porusza się na
wyświetlaczu regulatora.
Ciąg znaków na liście alarmów:
Urz.wył.al.zewn.(UnitOffExternalAlarm)
Ciąg znaków w rejestrze alarmów:
 UnitOffExternalAlarm
Ciąg znaków w obrazie stanu
alarmów:
Alarm.zewn.
(ExtAlarm):
Alarm
(InAlarm)

PODRĘCZNIK
UŻYTKOWANIA

Sprawdzić okablowanie elektryczne
od regulatora urządzenia do sprzętu
zewnętrznego
w
przypadku
wystąpienia
wszelkich
zdarzeń
zewnętrznych lub alarmów.

UWAGA: W przypadku konfiguracji UŻYTKOWNIKA usterka zewnętrzna cyfrowego urządzenia wejściowego jest
określana mianem Alarmu (zob. część 4.4.2)

6.1.6

Alarmy ostrzegawcze w obiegach

6.1.6.1

Niepowodzenie odpompowania

Alarm jest generowany po to, aby wskazać, że obieg nie był w stanie usunąć całości czynnika
chłodniczego z parownika.
Objaw
Status obiegu to: Wyłączony.
Brak wskazań na ekranie.
Ciąg znaków na liście alarmów:
-Ciąg znaków w rejestrze alarmów:
 Cx Failed Pumpdown
Ciąg znaków w obrazie stanu
alarmów:
Niepow.odpomp.
(PdFail): Alarm
(InAlarm)

6.1.7

Przyczyna
EEXV nie zamyka się całkowicie,
dlatego dochodzi do „zwarcia” między
stronami wysokiego i niskiego
ciśnienia obiegu.

Rozwiązanie
Sprawdzić prawidłowe działanie i
pozycję pełnego zamknięcia EEXV.
Wziernik kontrolny nie powinien
wskazywać na przepływ czynnika
chłodniczego po zamknięciu zaworu.
Sprawdzić wskaźnik LED Jeśli
obydwa wskaźniki LED
naprzemiennie migają, silnik zaworu
nie jest prawidłowo podłączony.

Czujnik parowania nie pracuje
prawidłowo.

Sprawdzić prawidłowe działanie
czujnika parowania.

Uszkodzenie wewnętrzne sprężarki w
obiegu spowodowane problemami
mechanicznymi związanymi, np. z
wewnętrznym zaworem zwrotnym lub
wewnętrznymi spiralami, lub
łopatkami.

Sprawdzić sprężarki obiegów.

Alarmy odpompowania zatrzymujące obieg

6.1.7.1

Awaria czujnika temperatury ssania

Alarm jest generowany po to, aby wskazać na nieprawidłowy odczyt danych z czujnika.
Objaw
Status obiegu to: Wyłączony.
Obieg wyłączony w normalnym
procesie zamykania.
Ikona dzwonka porusza się na
wyświetlaczu regulatora.
Ciąg znaków na liście alarmów:
CxSpr1 wył.czuj.temp.ss. (CxCmp1
OffSuctTempSen)
Ciąg znaków w rejestrze alarmów:
 CxCmp1 OffSuctTempSen
Ciąg znaków w obrazie stanu
alarmów:
Sp1 temp.ss. (Co1.SuctTemp): Alarm
(InAlarm)
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Rozwiązanie
Sprawdzić stan czujnika.

Przyczyna
Zwarcie w czujniku.

Czujnik jest zepsuty.
Czujnik
nie
jest
podłączony (otwarty).

prawidłowo

Sprawdzić, czy czujniki działają
prawidłowo na podstawie informacji o
zakresie kOhm (k) dotyczącym
wartości temperatury.
Na podstawie pomiaru rezystancji
sprawdzić, czy w czujniku wystąpiło
zwarcie.
Sprawdzić, czy instalacja czujnika na
przewodzie obiegu czynnika
chłodniczego jest prawidłowa.
Sprawdzić, czy na stykach
elektrycznych czujnika nie ma śladów
wody lub wilgoci.
Sprawdzić, czy złącza elektryczne są
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prawidłowo podłączone.
Sprawdzić, czy okablowanie
czujników jest prawidłowe i zgodne ze
schematem elektrycznym.

6.1.7.2

Awaria czujnika temperatury tłoczenia

Alarm jest generowany po to, aby wskazać na nieprawidłowy odczyt danych z czujnika.
Objaw
Status obiegu to: Wyłączony.
Obieg wyłączony w normalnym
procesie zamykania.
Ikona dzwonka porusza się na
wyświetlaczu regulatora.
Ciąg znaków na liście alarmów:
CxSpr1 wył.czuj.temp.tł. (CxCmp1
OffDischTmpSen)
Ciąg znaków w rejestrze alarmów:
 CxCmp1 OffDischTmpSen
Ciąg znaków w obrazie stanu
alarmów:
Sp1 temp.tł. (Co1.DischTemp): Alarm
(InAlarm)

6.1.7.3

Rozwiązanie
Sprawdzić stan czujnika.

Przyczyna
Zwarcie w czujniku.

Czujnik jest zepsuty.

Czujnik
nie
jest
podłączony (otwarty).

odpowiednio

Sprawdzić, czy czujniki działają
prawidłowo na podstawie informacji o
zakresie kOhm (k) dotyczącym
wartości temperatury.
Na podstawie pomiaru rezystancji
sprawdzić, czy w czujniku wystąpiło
zwarcie.
Sprawdzić, czy instalacja czujnika na
przewodzie obiegu czynnika
chłodniczego jest prawidłowa.
Sprawdzić, czy na stykach
elektrycznych czujnika nie ma śladów
wody lub wilgoci.
Sprawdzić, czy złącza elektryczne są
prawidłowo podłączone.
Sprawdzić, czy okablowanie
czujników jest prawidłowe i zgodne ze
schematem elektrycznym.

Awaria czujnika ciśnienia oleju

Alarm jest generowany po to, aby wskazać na nieprawidłowy odczyt danych z czujnika.
Objaw
Status obiegu to: Wyłączony.
Obieg wyłączony w normalnym
procesie zamykania.
Ikona dzwonka porusza się na
wyświetlaczu regulatora.
Ciąg znaków na liście alarmów:
CxSpr1 wył.czuj.ciśn.ol. (CxCmp1
OffOilFeedPSen)
Ciąg znaków w rejestrze alarmów:
 CxCmp1 OffOilFeedPSen
Ciąg znaków w obrazie stanu
alarmów:
Sp1 czuj.ciśn.ol. (Co1.OilFeedP):
Alarm (InAlarm)

6.1.7.4

Rozwiązanie
Sprawdzić stan czujnika.

Przyczyna
Zwarcie w czujniku.

Czujnik jest zepsuty.

Czujnik
nie
jest
podłączony (otwarty).

odpowiednio

Sprawdzić, czy czujniki działają
prawidłowo na podstawie informacji o
zakresie kOhm (k) dotyczącym
wartości temperatury.
Na podstawie pomiaru rezystancji
sprawdzić, czy w czujniku wystąpiło
zwarcie.
Sprawdzić, czy instalacja czujnika na
przewodzie obiegu czynnika
chłodniczego jest prawidłowa.
Sprawdzić, czy na stykach
elektrycznych czujnika nie ma śladów
wody lub wilgoci.
Sprawdzić, czy złącza elektryczne są
prawidłowo podłączone.
Sprawdzić, czy okablowanie
czujników jest prawidłowe i zgodne ze
schematem elektrycznym.
Sprawdzić zasilanie czujnika.

Usterka VFD, zatrzymanie sprężarki z powodu wysokiej temperatury

Alarm jest generowany w celu wskazania, że temperatura VFD jest zbyt wysoka, aby zezwolić na
pracę sprężarki
EWAD TZ 170-710
Wytwornica wody lodowej z falownikiem
chłodzona powietrzem
D-EOMAC00909-14PL
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Objaw
Status obiegu to: Wyłączony.
Obieg wyłączony w normalnym
procesie zamykania.
Ikona dzwonka porusza się na
wyświetlaczu regulatora.
Ciąg znaków na liście alarmów:
CxSpr1 VFDwys.temp. (CxCmp1
VfdOverTemp)
Ciąg znaków w rejestrze alarmów:
 CxCmp1 VfdOverTemp
Ciąg znaków w obrazie stanu
alarmów:
Przeciąż.VFD (VfdOverload): Alarm
(InAlarm)

6.1.7.5

Przyczyna
Elektrozawór układu chłodzenia nie
działa prawidłowo.

Opornik VFD nie jest podłączony
prawidłowo.

PODRĘCZNIK
UŻYTKOWANIA

Rozwiązanie
Sprawdzić połączenia elektryczne
elektrozaworu.
Sprawdzić
ładunek
czynnika
chłodniczego. Niski stan czynnika
chłodniczego może prowadzić do
przegrzania
komponentów
elektronicznych VFD.
Sprawdzić, czy rura nie jest zatkana.
Sprawdzić,
czy
opornik
VFD
pozostaje
wyłączony
wraz
ze
wzrostem temperatury VFD.
Sprawdzić, czy stycznik, który steruje
opornikiem
VFD
włącza
się
prawidłowo.

Usterka VFD, zatrzymanie sprężarki z powodu niskiej temperatury

Alarm jest generowany w celu wskazania, że temperatura VFD jest zbyt niska, aby zezwolić na
pracę sprężarki.
Objaw
Status obiegu to: Wyłączony.
Obieg wyłączony w normalnym
procesie zamykania.
Ikona dzwonka porusza się na
wyświetlaczu regulatora.
Ciąg znaków na liście alarmów:
CxSpr1
VFDnis.temp.
(CxCmp1
VfdLowTemp)
Ciąg znaków w rejestrze alarmów:
 CxCmp1 VfdLowTemp
Ciąg znaków w obrazie stanu
alarmów:
Nis.temp.VFD (LowVfdTemp): Alarm
(InAlarm)

6.1.7.6

Przyczyna
Elektrozawór układu chłodzenia nie
działa prawidłowo. Podczas pracy
sprężarki jest zawsze otwarty.

Rozwiązanie
Sprawdzić połączenia
elektrozaworu.

elektryczne

Sprawdzić pracę zaworu oraz to, czy
zamyka się prawidłowo.
Skontrolować cykle pracy zaworu.
Cechuje go ograniczona liczba cykli.
Sprawdzić zasilanie opornika VFD.

Opornik VFD nie działa.

Sprawdzić sterowanie opornikiem
VFD przy niskiej temperaturze VFD.

Awaria - wyciek gazu

Alarm jest generowany w celu wskazania, że temperatura VFD jest zbyt niska, aby zezwolić na
pracę sprężarki.
Objaw
Status obiegu to: Wyłączony.
Obieg wyłączony w normalnym
procesie zamykania przy dokładnym
odpompowaniu obiegu.
Ikona dzwonka porusza się na
wyświetlaczu regulatora.
Ciąg znaków na liście alarmów:
S1 wył.wyc.gazu (C1 OffGasLeakage)
Ciąg znaków w rejestrze alarmów:
 C1 OffGasLeakage
Ciąg znaków w obrazie stanu
alarmów:
WyciekGazu (GasLeakage): Alarm
(InAlarm)
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Przyczyna
Wyciek
gazu
sprężarkowym.

w

agregacie

Awaria czujnika wycieku gazu.

Rozwiązanie
Wyłączyć urządzenie
miejsce wycieku gazu.

i

wskazać

Umieścić
czujnik
na
wolnym
powietrzu i sprawdzić możliwość
skasowania alarmu. Ewentualnie
wymienić czujnik lub wyłączyć opcję
przed wymianą części na nową.

EWAD TZ170-710
Wytwornica wody lodowej z falownikiem
chłodzona powietrzem
D-EOMAC00909-14PL

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

6.1.8

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

Wytwornica wody lodowej z falownikiem chłodzona powietrzem

PODRĘCZNIK
UŻYTKOWANIA

Alarmy powodujące szybkie zatrzymanie pracy obiegu

6.1.8.1

Alarm niskiego ciśnienia

Alarm jest generowany w przypadku gdy ciśnienie parowania spada poniżej niskiego ciśnienia
odciążania, a regulacja nie jest zdolna do zrównoważenia takiego stanu.
Objaw
Status obiegu to: Wyłączony.
Sprężarka nie ładuje się lub nawet
jest rozładowana, a praca w obiegu
natychmiast się zatrzymuje.
Ikona dzwonka porusza się na
wyświetlaczu regulatora.
Ciąg znaków na liście alarmów:
CxSpr1 wył.nis.ciśn.parow. (CxCmp1
OffEvapPressLo)
Ciąg znaków w rejestrze alarmów:
 CxCmp1 OffEvapPressLo
Ciąg znaków w obrazie stanu
alarmów:
Ciśn.odn.parow.
(EvapRefPress):
Alarm (InAlarm)

Przyczyna
Warunek
przejściowy,
np.
stopniowanie pracy wentylatora.
Niski poziom czynnika chłodniczego

Nie
ustawiono
limitu
ochrony
odpowiedniego dla standardowego
zastosowania.
Wysoka wartość
parownika.

odniesiona

do

Przepływ
wody
w
kierunku
wymiennika ciepła jest zbyt niski.
Przetwornik ciśnienia parowania nie
pracuje prawidłowo.
EXV nie działa prawidłowo.
Niewystarczająco otwiera się lub
porusza się w przeciwnym kierunku.

Niska temperatura wody.

6.1.8.2

Rozwiązanie
Poczekać do momentu gdy regulacja
EXV przywróci prawidłowe warunki.
Za pomocą wziernika kontrolnego
sprawdzić, czy w linii cieczy nie
stwierdza
się
obecności
gazu
rozprężonego.
Zmierzyć wartość dochładzania, aby
sprawdzić czy poziom ładunku jest
prawidłowy.
Sprawdzić wartość odniesioną do
parownika
oraz
odpowiednią
temperaturę wody, aby ocenić limit
wstrzymania z powodu niskiego
ciśnienia.
Oczyścić parownik
Sprawdzić jakość cieczy wpływającej
do wymiennika ciepła.
Sprawdzić zawartość glikolu i jego typ
(etylenowy lub propylenowy)
Zwiększyć przepływ wody.
Sprawdzić,
czy
czujnik
działa
prawidłowo i skalibrować odczyty za
pomocą miernika.
Sprawdzić, czy można zakończyć
odpompowanie przy osiągniętym
limicie ciśnienia.
Sprawdzić ruchy zaworu.
Na schemacie okablowania sprawdzić
połączenie ze sterownikiem zaworu.
Zmierzyć
rezystancję
każdego
uzwojenia; wartość musi być inna niż
0 Ohm.
Zwiększyć
temperaturę
wody
wlotowej.
Sprawdzić ustawienia zabezpieczeń
niskiego ciśnienia.

Alarm wysokiego ciśnienia

Alarm jest generowany w przypadku gdy temperatura skraplania nasyconego czynnika
chłodniczego wzrośnie powyżej maksymalnej temperatury skraplania nasyconego czynnika
chłodniczego, a regulacja nie jest zdolna do zrównoważenia takiego stanu. Maksymalna
temperatura skraplania nasyconego czynnika chłodniczego wynosi 68,5°C; może ona spaść w
przypadku ujemnej temperatury skraplania nasyconego czynnika chłodniczego.
Objaw
Status obiegu to: Wyłączony.
Sprężarka nie ładuje się lub nawet
jest rozładowana, a praca w obiegu
zatrzymuje się.
Ikona dzwonka porusza się na
wyświetlaczu regulatora.
Ciąg znaków na liście alarmów:

EWAD TZ 170-710
Wytwornica wody lodowej z falownikiem
chłodzona powietrzem
D-EOMAC00909-14PL

Przyczyna
Jeden
lub
kilka
wentylatorów
skraplacza nie działa prawidłowo.

Rozwiązanie
Sprawdzić,
czy
aktywowano
zabezpieczenia wentylatorów.
Sprawdzić, czy wentylatory mogą
swobodnie się obracać.
Sprawdzić,
czy
nie
występują
przeszkody w swobodnym wyrzucie
wydmuchiwanego powietrza.
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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

Wytwornica wody lodowej z falownikiem chłodzona powietrzem

CxSpr1 wył.wys.ciśn.spr. (CxCmp1
OffCndPressHi)
Ciąg znaków w rejestrze alarmów:
 CxCmp1 OffCndPressHi
Ciąg znaków w obrazie stanu
alarmów:
Odn.ciśn.spr. (CondRefPress): Alarm
(InAlarm)

Brudna lub częściowo zablokowana
cewka skraplacza.

Temperatura powietrza na wlocie
skraplacza jest za wysoka.

Wentylator jednej lub większej
liczby sprężarek obraca się w
nieprawidłowym
kierunku.
Zbyt duży ładunek
czynnika chłodniczego w urządzeniu.

Przetwornik
ciśnienia
skraplania
może pracować nieprawidłowo.

6.1.8.3

PODRĘCZNIK
UŻYTKOWANIA

Usunąć wszelkie przeszkody.
Oczyścić cewkę skraplacza za
pomocą
miękkiej
szczotki
i
dmuchawy.
Temperatura powietrza mierzona na
wyjściu
skraplacza
może
nie
przekraczać limitu wskazanego w
zakresie pracy (obwiedni warunków
użytkowania) wytwornicy.
Sprawdzić
miejsce
instalacji
urządzenia oraz upewnić się, że nie
doszło do zwarcia spowodowanego
gorącym
powietrzem
wydmuchiwanym przez wentylatory
urządzenia, a nawet wentylatory
innych wytwornic (sprawdzić, czy IOM
zainstalowano prawidłowo).
Sprawdzić okablowanie i prawidłową
kolejność faz (L1, L2, L3) w
połączeniach
elektrycznych
wentylatorów.
Sprawdzić pomocnicze chłodzenie
cieczy i przegrzanie na ssaniu, aby
pośrednio sprawdzić, czy ilość
czynnika chłodniczego jest właściwa.
W razie konieczności usunąć całość
czynnika
chłodniczego,
aby
odmierzyć objętość do uzupełnienia,
jeśli wartość jest zgodna ze
wskazaniem (w kg) na tabliczce
urządzenia.
Sprawdzić
prawidłowe
działanie
czujnika wysokiego ciśnienia.

Alarm mechanicznego przełącznika wysokiego ciśnienia

Alarm jest generowany, w przypadku gdy ciśnienie w skraplaczu wzrasta powyżej mechanicznego
limitu wysokiego ciśnienia. Wówczas urządzenie zaczyna zasilać wszystkie przekaźniki
pomocnicze. Powoduje to natychmiastowe wyłączenie sprężarki i wszystkich siłowników w danym
obiegu.

Objaw
Status obiegu to: Wyłączony.
Sprężarka nie ładuje się lub nawet
jest rozładowana, a praca w obiegu
natychmiast się zatrzymuje.
Ikona dzwonka porusza się na
wyświetlaczu regulatora.
Ciąg znaków na liście alarmów:
CxSpr1 wył.mech.ciśn.wys. (CxCmp1
OffMechPressHi)
Ciąg znaków w rejestrze alarmów:
 CxCmp1 OffMechPressHi
Ciąg znaków w obrazie stanu
alarmów:
Skr.1Al.ciśn.mech
(Co1.MhpAl):
Alarm (InAlarm)
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Przyczyna
Jeden
lub
kilka
wentylatorów
skraplacza nie działa prawidłowo.

Brudna lub częściowo zablokowana
cewka skraplacza.

Temperatura powietrza na wlocie
skraplacza jest za wysoka.

Rozwiązanie
Sprawdzić,
czy
aktywowano
zabezpieczenia wentylatorów.
Sprawdzić, czy wentylatory mogą
swobodnie się obracać.
Sprawdzić,
czy
nie
występują
przeszkody w swobodnym wyrzucie
wydmuchiwanego powietrza.
Usunąć wszelkie przeszkody.
Oczyścić cewkę skraplacza za
pomocą
miękkiej
szczotki
i
dmuchawy.
Temperatura powietrza mierzona na
wyjściu
skraplacza
może
nie
przekraczać limitu wskazanego w
zakresie pracy (obwiedni warunków
użytkowania) wytwornicy.
Sprawdzić
miejsce
instalacji
urządzenia oraz upewnić się, że nie
doszło do zwarcia spowodowanego
gorącym
powietrzem

EWAD TZ170-710
Wytwornica wody lodowej z falownikiem
chłodzona powietrzem
D-EOMAC00909-14PL

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

Wytwornica wody lodowej z falownikiem chłodzona powietrzem

Wentylator jednej lub większej
liczby sprężarek obraca się w
nieprawidłowym
kierunku.
Zbyt duży ładunek
czynnika chłodniczego w urządzeniu.

Mechaniczny presostat wysokiego
ciśnienia
jest
uszkodzony
lub
nieskalibrowany.

6.1.8.4

PODRĘCZNIK
UŻYTKOWANIA

wydmuchiwanym przez wentylatory
urządzenia, a nawet wentylatory
innych wytwornic (sprawdzić, czy IOM
zainstalowano prawidłowo).
Sprawdzić okablowanie i prawidłową
kolejność faz (L1, L2, L3) w
połączeniach
elektrycznych
wentylatorów.
Sprawdzić pomocnicze chłodzenie
cieczy i przegrzanie na ssaniu, aby
pośrednio sprawdzić, czy ilość
czynnika chłodniczego jest właściwa.
W razie konieczności usunąć całość
czynnika
chłodniczego,
aby
odmierzyć objętość do uzupełnienia,
jeśli wartość jest zgodna ze
wskazaniem (w kg) na tabliczce
urządzenia.
Sprawdzić
prawidłowe
działanie
presostatu wysokiego ciśnienia.

Alarm wysokiej temperatury tłoczenia

Alarm wskazuje, że temperatura w porcie tłoczenia sprężarki przekroczyła maksymalny limit, co
może spowodować uszkodzenia mechanicznych części sprężarki.
W przypadku wystąpienia tego alarmu skrzynia korbowa sprężarki i rury tłoczne mogą być bardzo
gorące. W takich warunkach należy unikać kontaktu ze sprężarką i rurami tłocznymi.
Objaw
Status obiegu to: Wyłączony.
Sprężarka nie ładuje się lub nawet
jest rozładowana, a praca w obiegu
natychmiast się zatrzymuje.
Ikona dzwonka porusza się na
wyświetlaczu regulatora.
Ciąg znaków na liście alarmów:
CxSpr1 wył.wys.temp.tł. (CxCmp1
OffDischTmpHi)
Ciąg znaków w rejestrze alarmów:
 CxCmp1 OffDischTmpHi
Ciąg znaków w obrazie stanu
alarmów:
Sp1 temp.tł. (Co1.DischTemp): Alarm
(InAlarm)

6.1.8.5

Przyczyna
Wtrysk cieczy nie działa prawidłowo.

Za mały otwór wtrysku powietrza.

Czujnik temperatury tłoczenia może
pracować nieprawidłowo.

Rozwiązanie
Sprawdzić połączenia elektryczne
między
regulatorem
a
elektrozaworem wtrysku cieczy.
Obserwując temperaturę tłoczenia
sprawdzić, czy uruchomiona linia
wtrysku cieczy nie jest zatkana.
Sprawdzić, czy przy włączonym
elektrozaworze
wtrysku
cieczy
temperaturę można regulować w
zakresie limitów.
Sprawdzić
prawidłowe
działanie
czujników temperatury tłoczenia.

Alarm wysokiej temperatury silnika

Alarm wskazuje, że temperatura silnika przekroczyła maksymalny limit temperatury zapewniający
bezpieczne działanie.
Objaw
Status obiegu to: Wyłączony.
Sprężarka nie ładuje się lub nawet
jest rozładowana, a praca w obiegu
natychmiast się zatrzymuje.
Ikona dzwonka porusza się na
wyświetlaczu regulatora.
Ciąg znaków na liście alarmów:
CxSpr1 wył.wys.temp.sil. (CxCmp1
OffMotorTempHi)
Ciąg znaków w rejestrze alarmów:

EWAD TZ 170-710
Wytwornica wody lodowej z falownikiem
chłodzona powietrzem
D-EOMAC00909-14PL

Przyczyna
Niewystarczające chłodzenie silnika.

Rozwiązanie
Sprawdzić
ładunek
chłodniczego.

Czujnik temperatury silnika
pracować nieprawidłowo.

Sprawdzić,
czy
użytkowanie
urządzenia mieści się w zakresie
obwiedni warunków.
Sprawdzić
odczyty
czujnika
temperatury silnik oraz zweryfikować
wartość ohmową. Prawidłowy wynik w
temperaturze otoczenia powinien
pokazywać około stu ohmów.

może

czynnika
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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

 CxCmp1 OffMotorTempHi

Sprawdzić podłączenia elektryczne
czujnika do tablicy elektronicznej.

Ciąg znaków w obrazie stanu
alarmów:
Sp1 wys.temp.sil. (Co1.HighMotorTe):
Alarm (InAlarm)

6.1.8.6

PODRĘCZNIK
UŻYTKOWANIA

Wytwornica wody lodowej z falownikiem chłodzona powietrzem

Alarm mechanizmu różnicowego z powodu wysokiego ciśnienia oleju

Alarm wskazuje na zapchanie filtra oleju i potrzebę jego wymiany.
Objaw
Status obiegu to: Wyłączony.
Zatrzymana praca w obiegu.
Ikona dzwonka porusza się na
wyświetlaczu regulatora.
Ciąg znaków na liście alarmów:
CxSpr1
wył.mechróż.wys.ciś.ol.
(CxCmp1 OffOilPrDiffHi)
Ciąg znaków w rejestrze alarmów:
 CxCmp1 OffOilPrDiffHi
Ciąg znaków w obrazie stanu
alarmów:
Spr1
mech.róż.wys.ciśn.
(Co1.HighOilPd): Alarm (InAlarm)

6.1.8.7

Rozwiązanie
Wymienić filtr oleju.

Przyczyna
Zapchany filtr oleju

Alarm braku ciśnienia przy uruchamianiu

Alarm zapobiega uruchomieniu sprężarki przy bardzo niskim (< 35kPa) ciśnieniu parowania lub
skraplania w urządzeniu lub bez VFD wentylatora.
Objaw
Status obiegu to: Wyłączony.
Zatrzymana praca w obiegu.
Ikona dzwonka porusza się na
wyświetlaczu regulatora.
Ciąg znaków na liście alarmów:
Cx
wył.br.ciśn.uruch.
(Cx
OffNoPressAtStart)
Ciąg znaków w rejestrze alarmów:
 Cx OffNoPressAtStart
Ciąg znaków w obrazie stanu
alarmów:
Br.ciśn.uruch. (NoPrAtStrt): Alarm
(InAlarm)

6.1.8.8

Rozwiązanie
Sprawdzić
obwiednia
użytkowania maszyny.

Przyczyna
Zbyt niska temperatura otoczenia.

warunków

Alarm braku zmiany ciśnienia przy uruchamianiu

Alarm wskazuje na brak możliwości włączenia sprężarki lub powstania określonej minimalnej
różnicy ciśnienia parowania i skraplania po włączeniu urządzenia.
Objaw
Status obiegu to: Wyłączony.
Zatrzymana praca w obiegu.
Ikona dzwonka porusza się na
wyświetlaczu regulatora.
Ciąg znaków na liście alarmów:
Cx
wył.br.zm.ciśn.uruch.
(Cx
OffNoPressChgStart)
Ciąg znaków w rejestrze alarmów:
 Cx OffNoPressChgStart
Ciąg znaków w obrazie stanu
alarmów:
Br.zm.ciśn.uruch.
(NoPrChgStrt):
Alarm (InAlarm)
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Przyczyna
Nie można uruchomić sprężarki.
Sprężarka
obraca
nieprawidłowym kierunku.

się

w

Obieg czynnika chłodniczego jest
pusty.
Nieprawidłowa praca przetworników

Rozwiązanie
Sprawdzić, czy sygnał uruchamiania
jest prawidłowo podłączony do
falownika.
Sprawdzić prawidłową sekwencję faz
doprowadzonych do sprężarki (L1,
L2, L3), zgodnie ze schematem
elektrycznym.
Nieprawidłowo
zaprogramowany
kierunek obrotów falownika.
Sprawdzić
ciśnienie
obiegu
i
obecność czynnika chłodniczego.
Sprawdzić, czy przetworniki ciśnienia

EWAD TZ170-710
Wytwornica wody lodowej z falownikiem
chłodzona powietrzem
D-EOMAC00909-14PL

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

Wytwornica wody lodowej z falownikiem chłodzona powietrzem
ciśnienia parowania i skraplania.

6.1.8.9

parowania i
prawidłowo.

PODRĘCZNIK
UŻYTKOWANIA
skraplania

działają

Awaria czujnika ciśnienia parowania

Alarm wskazuje, że przetwornik ciśnienia parowania nie pracuje prawidłowo.
Objaw
Status obiegu to: Wyłączony.
Zatrzymana praca w obiegu.
Ikona dzwonka porusza się na
wyświetlaczu regulatora.
Ciąg znaków na liście alarmów:
CxSpr1 czuj.ciśn.parow. (CxCmp1
EvapPressSen)
Ciąg znaków w rejestrze alarmów:
 CxCmp1 EvapPressSen
Ciąg znaków w obrazie stanu
alarmów:
Aw.czuj.ciśn.parow. (EvapRefPress
Fault): Inny

Przyczyna
Czujnik jest zepsuty.

Zwarcie w czujniku.

Czujnik
nie
jest
podłączony (otwarty).

odpowiednio

Rozwiązanie
Sprawdzić stan czujnika.
Sprawdzić, czy czujniki działają
prawidłowo na podstawie informacji o
zakresie mVolt (mV) dotyczącym
wartości ciśnienia w kPa.
Na podstawie pomiaru rezystancji
sprawdzić, czy w czujniku wystąpiło
zwarcie.
Sprawdzić, czy instalacja czujnika na
przewodzie obiegu czynnika
chłodniczego jest prawidłowa.
Przetwornik musi być w stanie wykryć
ciśnienie przechodzące przez igłę
zaworu.
Sprawdzić, czy na stykach
elektrycznych czujnika nie ma śladów
wody lub wilgoci.
Sprawdzić, czy złącza elektryczne są
prawidłowo podłączone.
Sprawdzić, czy okablowanie
czujników jest prawidłowe i zgodne ze
schematem elektrycznym.

6.1.8.10 Awaria czujnika ciśnienia skraplania

Alarm wskazuje, że przetwornik ciśnienia skraplania nie pracuje prawidłowo.
Objaw
Status obiegu to: Wyłączony.
Zatrzymana praca w obiegu.
Ikona dzwonka porusza się na
wyświetlaczu regulatora.
Ciąg znaków na liście alarmów:
CxSpr1
czuj.ciśn.skr.
(CxCmp1
CondPressSen)
Ciąg znaków w rejestrze alarmów:
 CxCmp1 CondPressSen
Ciąg znaków w obrazie stanu
alarmów:
Aw.czuj.ciśn.skr.
(CondRefPress
Fault): Inny

Przyczyna
Czujnik jest zepsuty.

Zwarcie w czujniku.

Czujnik
nie
jest
podłączony (otwarty).

odpowiednio

Rozwiązanie
Sprawdzić stan czujnika.
Sprawdzić, czy czujniki działają
prawidłowo na podstawie informacji o
zakresie mVolt (mV) dotyczącym
wartości ciśnienia w kPa.
Na podstawie pomiaru rezystancji
sprawdzić, czy w czujniku wystąpiło
zwarcie.
Sprawdzić, czy instalacja czujnika na
przewodzie obiegu czynnika
chłodniczego jest prawidłowa.
Przetwornik musi być w stanie wykryć
ciśnienie przechodzące przez igłę
zaworu.
Sprawdzić, czy na stykach
elektrycznych czujnika nie ma śladów
wody lub wilgoci.
Sprawdzić, czy złącza elektryczne są
prawidłowo podłączone.
Sprawdzić, czy okablowanie
czujników jest prawidłowe i zgodne ze
schematem elektrycznym.

6.1.8.11 Alarm wysokiego natężenia prądu w silniku

Alarm wskazuje, że prąd pobierany przez sprężarkę przekracza wcześniej określony limit.
Objaw
Status obiegu to: Wyłączony.
Sprężarka nie ładuje się lub nawet

EWAD TZ 170-710
Wytwornica wody lodowej z falownikiem
chłodzona powietrzem
D-EOMAC00909-14PL

Przyczyna
Zbyt wysoka temperatura otoczenia.

Rozwiązanie
Sprawdzić
wybór
trybu
pracy
urządzenia, aby dowiedzieć, się czy
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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

Wytwornica wody lodowej z falownikiem chłodzona powietrzem

jest rozładowana, a praca w obiegu
natychmiast się zatrzymuje.
Ikona dzwonka porusza się na
wyświetlaczu regulatora.
Ciąg znaków na liście alarmów:
CxSpr1
wył.wys.pr.sil.
(CxCmp1
OffMtrAmpsHi)
Ciąg znaków w rejestrze alarmów:
 CxCmp1 OffMtrAmpsHi
Ciąg znaków w obrazie stanu
alarmów:
Spr1 wys.pr.:xxx A (Co1.Current Hi:
xxx A)

Wybrano
sprężarki.

nieprawidłowy

model

PODRĘCZNIK
UŻYTKOWANIA

może ono działać przy pełnym
obciążeniu.
Sprawdzić, czy wentylatory działają
prawidłowo i są w stanie utrzymać
ciśnienie skraplania na odpowiednim
poziomie.
Oczyścić cewki skraplacza, aby
zapewnić niższe ciśnienie skraplania.
Sprawdzić model sprężarki dla tego
urządzenia.

6.1.8.12 Alarm niskiego sprężu

Alarm wskazuje na to, że współczynnik ciśnienia parowania i ciśnienia skraplania jest poniżej
limitu, który zależy od prędkości sprężarki i zapewnia jej prawidłowe smarowanie.
Objaw
Status obiegu to: Wyłączony.
Zatrzymana praca w obiegu.
Ikona dzwonka porusza się na
wyświetlaczu regulatora.
Ciąg znaków na liście alarmów:
CxSpr1 wył.nis.wsp.ciśn. (CxCmp1
OffPrRatioLo)
Ciąg znaków w rejestrze alarmów:
 CxCmp1 OffPrRatioLo
Ciąg znaków w obrazie stanu
alarmów:
Wsp.nis.ciśn. (LowPrRatio): Alarm
(InAlarm)

Przyczyna
Sprężarka
nie
może
osiągnąć
minimalnego poziomu sprężania.

Rozwiązanie
Sprawdzić nastawę i ustawienia
wentylatora, gdyż wartości mogą być
za niskie.
Sprawdzić ilość prądu pobieranego
przez sprężarkę oraz przegrzanie na
tłoczeniu. Sprężarka może być
uszkodzona.
Sprawdzić, czy czujniki ciśnienia
ssania/doprowadzania
pracują
prawidłowo.
Sprawdzić, czy podczas poprzedniej
operacji nie doszło do otwarcia
wewnętrznego zaworu spustowego
(zweryfikować historię urządzenia).
Uwaga:Jeśli różnica między ciśnieniem
ssania/doprowadzania przekroczy 22
bary, otworzy się wewnętrzny zawór
spustowy, który będzie należało
wymienić.
Skontrolować,
czy
wirniki
bramowe/wirnik śrubowy nie są
uszkodzone.

6.1.8.13 Alarm przepięcia

Alarm wskazuje na to, że napięcie zasilania wytwornicy przekroczyło maksymalny limit
zapewniający odpowiednią pracę komponentów. Można to ocenić, sprawdzając napięcie DC w
falowniku, który oczywiście zależy od zasilania sieciowego.
Rozwiązanie tej usterki wymaga bezpośredniej interwencji w obrębie zasilania elektrycznego
urządzenia.
Bezpośrednie działanie w obrębie zasilania elektrycznego może prowadzić do porażenia prądem,
oparzeń, a nawet śmierci. Czynność ta może być podejmowana tylko przez przeszkolone osoby. W
razie wątpliwości skontaktować się z firmą świadczącą usługi konserwacji.
Objaw
Status obiegu to: Wyłączony.
Zatrzymana praca w obiegu.
Ikona dzwonka porusza się
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na

Przyczyna
W zasilaniu sieciowym wytwornicy
wystąpił gwałtowny wzrost natężenia
prądu, który spowodował przepięcie.

Rozwiązanie
Sprawdzić, czy zasilanie sieciowe
mieści się dopuszczalnym zakresie
tolerancji dla tej wytwornicy.
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wyświetlaczu regulatora.
Ciąg znaków na liście alarmów:
Cx
wył.przepięcie
(Cx
OffOverVoltage)
Ciąg znaków w rejestrze alarmów:
 Cx OffOverVoltage
Ciąg znaków w obrazie stanu
alarmów:
Przepięcie
(OverVoltage):
Alarm
(InAlarm)

Zasilanie sieciowe
Microtech III jest
wykorzystywanym
sieciowym.

wybrane dla
niezgodne z
zasilaniem

PODRĘCZNIK
UŻYTKOWANIA

Zmierzyć natężenie prądu z zasilania
sieciowego dla wytwornicy i wybrać
odpowiednią wartość na Microtech III
HMI.

6.1.8.14 Alarm obniżenia napięcia

Alarm wskazuje na to, że napięcie zasilania wytwornicy przekroczyło minimalny limit zapewniający
odpowiednią pracę komponentów.
Rozwiązanie tej usterki wymaga bezpośredniej interwencji w obrębie zasilania elektrycznego
urządzenia.
Bezpośrednie działanie w obrębie zasilania elektrycznego może prowadzić do porażenia prądem,
oparzeń, a nawet śmierci. Czynność ta może być podejmowana tylko przez przeszkolone osoby. W
razie wątpliwości skontaktować się z firmą świadczącą usługi konserwacji.
Objaw
Status obiegu to: Wyłączony.
Zatrzymana praca w obiegu.
Ikona dzwonka porusza się na
wyświetlaczu regulatora.
Ciąg znaków na liście alarmów:
Cx
wył.obniż.nap.
(Cx
OffUnderVoltage)
Ciąg znaków w rejestrze alarmów:
 Cx OffUnderVoltage
Ciąg znaków w obrazie stanu
alarmów:
Obniżenie napięcia (UnderVoltage):
Alarm (InAlarm)

Przyczyna
W zasilaniu sieciowym wytwornicy
wystąpił gwałtowny spadek natężenia
prądu, który spowodował przepięcie.

Rozwiązanie
Sprawdzić, czy zasilanie sieciowe
mieści się dopuszczalnym zakresie
tolerancji dla tej wytwornicy.

Zasilanie sieciowe
Microtech III jest
wykorzystywanym
sieciowym.

Zmierzyć natężenie prądu z zasilania
sieciowego dla wytwornicy i wybrać
odpowiednią wartość na Microtech III
HMI.

wybrane dla
niezgodne z
zasilaniem

6.1.8.15 Przekroczenie temperatury VFD sprężarki

Alarm wskazuje na to, że temperatura w falowniku przekroczyła limity bezpieczeństwa, falownik
przestał pracować, aby nie uszkodzić komponentów.
Objaw
Status obiegu to: Wyłączony.
Zatrzymana praca w obiegu.
Ikona dzwonka porusza się na
wyświetlaczu regulatora.
Ciąg znaków na liście alarmów:
CxSpr1 wył.VFDwys.temp. (CxCmp1
OffVfdOverTemp)
Ciąg znaków w rejestrze alarmów:
 CxCmp1 OffVfdOverTemp
Ciąg znaków w obrazie stanu
alarmów:
VFDprzekr.temp.
(VfdOverTemp):
Alarm (InAlarm)

Przyczyna
Niewystarczające chłodzenie silnika.

Czujnik temperatury silnika
pracować nieprawidłowo.

może

Rozwiązanie
Sprawdzić
ładunek
czynnika
chłodniczego.
Sprawdzić,
czy
użytkowanie
urządzenia mieści się w zakresie
obwiedni warunków.
Sprawdzić działanie elektrozaworu
układu chłodzącego.
Sprawdzić
odczyty
czujnika
temperatury silnik oraz zweryfikować
wartość ohmową. Prawidłowy wynik w
temperaturze otoczenia powinien
pokazywać około stu ohmów.
Sprawdzić podłączenia elektryczne
czujnika do tablicy elektronicznej.

6.1.8.16 Błąd komunikacji VFD

Alarm wskazuje na problem komunikacji z falownikiem.
Objaw
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Przyczyna

Rozwiązanie
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Status obiegu to: Wyłączony.
Sprężarka nie ładuje się lub nawet
jest rozładowana, a praca w obiegu
natychmiast zatrzymuje się.
Ikona dzwonka porusza się na
wyświetlaczu regulatora.
Ciąg znaków na liście alarmów:
CxSpr1 wył.mech.ciśn.wys. (CxCmp1
OffMechPressHi)
Ciąg znaków w rejestrze alarmów:
 CxCmp1 OffMechPressHi
Ciąg znaków w obrazie stanu
alarmów:
Skr.1Al.ciśn.mech
(Co1.MhpAl):
Alarm (InAlarm)

Sieć RS485
okablowana.

nie

jest

prawidłowo

Komunikacja z protokołem Modbus
nie przebiega prawidłowo.

Karta interfejsu protokołu Modbus
może działać wadliwie.

PODRĘCZNIK
UŻYTKOWANIA

Sprawdzić ciągłość sieci RS485 przy
wyłączonym urządzeniu Zgodnie ze
schematem okablowania należy
zapewnić ciągłość od głównego
regulatora do ostatniego falownika.
Sprawdzić adresy falowników i
wszystkich innych urządzeń
podłączonych do sieci RS485 (np.
licznik energii). Adresy muszą być
różne.
Skontaktować się z serwisem, aby
ocenić możliwość wymiany tablicy i
ewentualnie tego dokonać.

6.1.8.17 Usterka VFD sprężarki

Alarm wskazuje na wystąpienie nieprawidłowych warunków, które zmusiły falownik do zatrzymania
pracy.
Objaw
Status obiegu to: Wyłączony.
Sprężarka nie ładuje się lub nawet
jest rozładowana, a praca w obiegu
natychmiast zatrzymuje się.
Ikona dzwonka porusza się na
wyświetlaczu regulatora.
Ciąg znaków na liście alarmów:
CxSpr1
wył.ust.VFD
(CxCmp1
OffVfdFault)
Ciąg znaków w rejestrze alarmów:
 CxCmp1 OffVfdFault
Ciąg znaków w obrazie stanu
alarmów:
Spr1 ust.VFD (Co1.VfdFault): Alarm
(InAlarm)

Przyczyna
Falownik pracuje w niebezpiecznych
warunkach i z tego powodu należy go
zatrzymać.

Rozwiązanie
Sprawdzić obraz stanu alarmów, aby
zidentyfikować kod alarmu falownika.
Skontaktować się z serwisem w celu
rozwiązania problemu.

6.1.8.18 Brak ciśnienia przy uruchamianiu

Celem alarmu jest wskazanie warunku, w którym ciśnienie w parowniku lub w skraplaczu jest
niższe niż 35 kPa, co może oznaczać brak czynnika chłodniczego w obiegu.
Objaw
Status obiegu to: Wyłączony.
Sprężarka nie uruchamia się.
Ikona dzwonka porusza się na
wyświetlaczu regulatora.
Ciąg znaków na liście alarmów:
Cx
wył.br.ciśn.uruch.
(Cx
OffNoPressAtStart)
Ciąg znaków w rejestrze alarmów:
 Cx OffNoPressAtStart
Ciąg znaków w obrazie stanu
alarmów:
Br.ciśn.uruch. (NoPrAtStrt): Alarm
(InAlarm)

Przyczyna
Ciśnienie w parowniku lub
skraplaczu jest niższe niż 35kPa.

w

Rozwiązanie
Za pomocą odpowiedniego miernika
sprawdzić kalibrację przetworników.
Sprawdzić okablowanie i odczyt
przetworników.
Sprawdzić ładunek czynnika
chłodniczego i ustawić jego
prawidłową wartość.

6.1.8.19 CxSpr1 Kod01Kons. (CxCmp1 MaintCode01)

Alarm wskazuje na potrzebę skontrolowania lub wymiany komponentu falownika.
Objaw
Status obiegu to: Włączony.
Sprężarka nadal pracuje tak, jak w
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Przyczyna
Zawór układu chłodzenia falownika
może wymagać skontrolowania lub

Rozwiązanie
Skontaktować się z serwisem w celu
rozwiązania problemu.
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normalnych warunkach.
Ikona dzwonka porusza się na
wyświetlaczu regulatora.
Ciąg znaków na liście alarmów:
CxSpr1 wył.mech.ciśn.wys. (CxCmp1
OffMechPressHi)
Ciąg znaków w rejestrze alarmów:
 CxCmp1 OffMechPressHi
Ciąg znaków w obrazie stanu
alarmów:
Skr.1Al.ciśn.mech
(Co1.MhpAl):
Alarm (InAlarm)
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wymiany.
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6.1.8.20 CxSpr1 Kod02Kons. (CxCmp1 MaintCode02)

Alarm wskazuje na potrzebę skontrolowania lub wymiany komponentu falownika.
Objaw
Status obiegu to: Wyłączony.
Sprężarka nadal pracuje tak, jak w
normalnych warunkach.
Ikona dzwonka porusza się na
wyświetlaczu regulatora.
Ciąg znaków na liście alarmów:
CxSpr1 wył.mech.ciśn.wys. (CxCmp1
OffMechPressHi)
Ciąg znaków w rejestrze alarmów:
 CxCmp1 OffMechPressHi
Ciąg znaków w obrazie stanu
alarmów:
Skr.1Al.ciśn.mech
(Co1.MhpAl):
Alarm (InAlarm)
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Przyczyna
Zawór sprężarki w falowniku może
wymagać
skontrolowania
lub
wymiany.

Rozwiązanie
Skontaktować się z serwisem w celu
rozwiązania problemu.
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7 Opcje
7.1 Układ odzysku ciepła (opcjonalna)
Wytwornica może obsługiwać opcjonalny układ odzysku ciepła. Funkcja ta będzie wymagać
dodatkowego modułu oraz czujników umożliwiających odczyt temperatury wody wpływającej do
układu odzysku ciepła oraz z niego wypływającej, a także regulację pompy wody układu odzysku
ciepła.
Układ odzysku ciepła włącza się przełącznikiem Q8 zainstalowanym na urządzeniu. Wymaga
takiego dostosowania ustawień w regulatorze urządzenia, które pozwoli mu odpowiednio spełniać
swoją funkcję. Przede wszystkim w głównym regulatorze należy włączyć wszystkie funkcje, aby
wyświetlić każde dotyczące jej ustawienie. Podobnie jak opisano w części 4.5.6 nastawę
parametrów odzysku ciepła należy przestawić do pozycji „Włącz”.
Nastawa/podmenu
Zastosuj zmiany=
Liczba wentylatorów C1=
Odzysk ciepła=

Wartość domyślna
Nie
6
Wł.

Zakres

Opis
Nie, tak
Liczba dostępnych wentylatorów.
Wył., Wł.

Następnie, po wprowadzeniu zmian, regulator będzie należało zresetować.
Po ponownym uruchomieniu dane dotyczące odzysku ciepła oraz ustawienia będą wyświetlone w
HMI. W menu Wyświetl/ustaw urządzenie – Temperatury temperatura wody wpływającej do układu
odzysku ciepła oraz z niego wypływająca będzie wówczas widoczna.
HR
LWT=
HR
EWT=

273,1°C
273,1°C

Temperatura wody wypływającej z urządzenia odzysku ciepła (wyświetlana jedynie przy ustawieniu odzysku
ciepła)
Temperatura wody wpływającej urządzenia odzysku ciepła (wyświetlana jedynie przy ustawieniu odzysku
ciepła)

Dodatkowo nastawa parametrów odzysku ciepła oraz mechanizm różnicowy będą widoczne, a w
razie potrzeby będzie można je dostosować:
Nastawa/podmenu
Nast. HR EWT
Mech. różn. HR EWT

Wartość domyślna
40,0°C
2,0°C

Zakres
30.0…50,0°C
1.0…10,0°C

Opis
Nastawa wody wpływającej odzysku ciepła
Mechanizm różnicowy temperatury wody urządzenia odzysku ciepła

7.2 Licznik energii z limitem zużycia prądu (opcjonalny)
W urządzeniu można opcjonalnie zainstalować licznik energii. Licznik energii łączy się poprzez
protokół Modbus z regulatorem urządzenia. Może on wyświetlać wszystkie stosowne dane
elektryczne, do których należą:






Napięcie międzyfazowe (w fazie i średnie)
Prąd fazowy (w fazie i średnie)
Moc średnia
Współczynnik mocy (Cos Phi)
Aktywna energia
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Dalsze szczegóły opisano w rozdziale 4.4.10. Dostęp do wszystkich powyższych danych można
uzyskać z BMS po podłączeniu go do modułu komunikacji. Szczegóły dotyczące ustawień
urządzenia i parametrów znajdują się w podręczniku modułu komunikacji.
Zarówno licznik energii, jak i regulator urządzenia muszą być odpowiednio ustawione. Poniżej
zamieszczono instrukcję dotyczącą ustawień licznika energii. Dalszych informacji dotyczących
pracy licznika energii należy szukać w instrukcjach tego urządzenia.

Ustawienia licznika energii
Hasło (Strz. w dół + Enter)
Złącze
Adres
Takt
Wartość nominalna
Limit czasu
Hasło 2
Współcz. mocy transf.
prądowego
Współcz. mocy transf.
napięciowego

1000
3-2E
020
19,2
Brak
3
2001
patrz tabliczka transf.
prądu
1

trzyfazowy układ Aron
kbps
bit parzystości
s

współczynnik mocy transformatora prądu (np. jeśli współ. transf. pr. to
600:5, ustawić na 120)
brak transformatorów napięciowych (oprócz wytwornic 690 V)

Po skonfigurowaniu licznika energii należy wprowadzić następujące ustawienia w regulatorze
urządzenia:



Z Menu głównego przejść do Wyświetl/ustaw urządzenie  Konfiguracja
Ustawić: Licznik energii= Nemo

Opcja licznika energii łączy w sobie funkcję ograniczenia zużycia prądu. Dzięki temu urządzenie
może ograniczyć swoją wydajność, aby nie przekroczyć wcześniej określonej nastawy dla limitu
zużycia prądu. Wartość nastawy można ustawić na wyświetlaczu lub poprzez zewnętrzny sygnał
4-20 mA.
Limit zużycia prądu należy ustawić zgodnie z poniższymi instrukcjami:


Z Menu głównego przejść do Wyświetl/ustaw urządzenie  Oszczędność energii

W menu są dostępne następujące ustawienia dla opcji limitu zużycia prądu:
Prąd urządzenia
Limit zużycia prądu
Nastaw
prądu

limitu

zuż.

Wyświetla prąd urządzenia
Wyświetla aktywny limit zużycia prądu (który może zadać sygnał zewnętrzny, jeśli urządzenie pracuje w trybie
sieciowym)
Ustawienie nastawy limitu zużycia prądu (jeśli urządzenie pracuje w trybie lokalnym)

7.3 Szybki restart (opcjonalny)
Wytwornica może uruchomić sekwencję szybkiego restartu (opcjonalnie) w odpowiedzi na awarię
zasilania. Dodatkowy moduł zawiera styk kontaktowy informujący regulator o włączeniu takiej
funkcji. Funkcja zostanie fabrycznie skonfigurowana.
Szybki restart uruchamia się w następujących warunkach:
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Podczas awarii zasilania trwającej dłużej niż 180 sekund.
Przełączniki urządzenie i obiegów znajdują się w pozycji WŁĄCZONEJ.
Przy braku alarmów urządzenia lub obiegu.
Pracy urządzenia w normalnych warunkach Uruchamiania (z wyjątkiem urządzenia
zapasowego).
Nastawa dla obiegu pracującego w trybie BMS znajduje się w położeniu Auto, podczas gdy
źródło sterowania ustawiono na tryb Zdalny.

Jeśli w instalacjach z urządzeniem głównym i urządzeniem w trybie gotowości w pierwszym z nich
dochodzi do zamknięcia bezpieczeństwa, włączy się drugie urządzenie (zasilane, oczekujące na
polecenie uruchomienia z BAS). Czas osiągnięcia pełnego obciążenia przy pierwszym starcie
może być dłuższy niż w przypadku działającego już urządzenia.
Jeśli awaria zasilania będzie trwać dłużej niż 180 sekund, urządzenie uruchomi się na podstawie
zegara cyklu stop-start (minimalne ustawienie wynosi 3 minuty), a załaduje się tak, jak urządzenie
standardowe, bez Szybkiego przywracania.
Po aktywowaniu szybkiego restartu urządzenie uruchomi się ponownie w ciągu 30 sekund od
momentu przywrócenia zasilania. Czas przywrócenia pełnego obciążenia wynosi 6 minut.
Dostarczane oddzielnie wejścia do urządzeń są wymagane w niecodziennych przypadkach
uruchomienia wytwornicy zapasowej po przerwie w zasilaniu zamiast możliwości ponownego
uruchomienia głównej wytwornicy. Podczas przełączania dostarczany oddzielnie sygnał
sterowania (zazwyczaj BMS) musi wyłączyć połączenie wytwornicy zapasowej z głównym
urządzeniem, a włączyć jej połączenie z urządzeniem zapasowym.
Należy włączyć szybki restart (ustawić na „Włącz”). Aby to zrobić:



Z Menu głównego przejść do Wyświetl/ustaw urządzenie  Ustawienie
Ustawić: Szybki restart= Włączony

7.4 Zestaw falownika pompy (opcjonalny)
Zestaw falownika pompy zawiera jedną lub dwie pompy wirowe, obydwie zasilane z falownika.
Pompy mogą być zasilane poprzez standardowe lub wstępnie przygotowane okablowanie
sygnałowego dla prędkości odniesienia. W drugim z powyższych przypadków można wybrać
regulator zmiennego lub stałego przepływu. W każdym wypadku falownik pompy wymaga
załadowania odpowiedniego zestawu parametrów (zob. tabela poniżej). Szczegółowy opis panelu
operatora i parametrów falownika zawiera podręcznik obsługi falownika stanowiący część
dokumentacji urządzenia.
Kreator uruchamiania aplikacji z otwartą pętlą
Parametr

Opis

Ustawienia

Wartość domyślna

0-03
0-06
1-10
1-20
1-22
1-23
1-24

Ustawienia regionalne
Typ sieci
Konstrukcja silnika
Moc silnika
Napięcie zasilania silnika
Częstotliwość pracy silnika
Prąd znamionowy silnika
Prędkość nominalna
silnika
Ruchomy start

Wartość domyślna
[12] 380-440V/50Hz
Wartość domyślna
Wartość domyślna
400 V
50 Hz
Wartość domyślna
Zob. tabliczka silnika
pompy
[1] Włączony

[0] Międzynarodowe
[12] 380-440V/50Hz
[0] Asynchroniczny
Zależy od rozmiaru
Zależy od rozmiaru
Zależy od rozmiaru
Zależy od rozmiaru

1-25
1-73
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Zależy od rozmiaru

UWAGA
Sprawdzić nominalne napięcie dla linii zasilania
Patrz tabliczka znamionowa silnika
Patrz tabliczka znamionowa silnika
Patrz tabliczka znamionowa silnika
Patrz tabliczka znamionowa silnika
Patrz tabliczka znamionowa silnika

[0] Wyłączony
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5-40

Minimalna wartość
odniesienia
Maksymalna wartość
odniesienia
Czas stopniowego
zwiększania
Czas stopniowego
zmniejszania
Limit niskiej prędkości
silnika [Hz]
Limit wysokiej prędkości
silnika [Hz]
Maks. częstotliwość
wyjściowa
Przekaźnik funkcji [0]

5-40

Przekaźnik funkcji [1]

3-02
3-03
3-41
3-42
4-12
4-14
4-19

6-10
6-11
6-12
6-13
6-14

PODRĘCZNIK
UŻYTKOWANIA

Wytwornica wody lodowej z falownikiem chłodzona powietrzem

Niskie napięcie na zacisku
53
Wysokie napięcie na
zacisku 53
Niskie natężenie prądu na
zacisku 53
Niskie napięcie na zacisku
53
Tryb zacisku 53

-

0

Minimalna prędkość odpowiada sygnałowi 0 V.

50

50

Ustawiona tak samo jak dla 1-23, o ile nie jest
wymagana niższa prędkość.

10 s

Zależy od rozmiaru

Czas do osiągnięcia częstotliwości 1-23

10 s

Zależy od rozmiaru

Czas do zatrzymania przy częstotliwości 1-23

Wartość domyślna

0

Wartość domyślna

65

Wartość domyślna

Zależy od rozmiaru

Wartość domyślna

Alarm
Sterownik
uruchomiony

Wartość domyślna
Wartość domyślna

0,07 V

Wartość domyślna

10 V

Wartość domyślna

4 mA

Wartość domyślna

20 mA

Wartość domyślna

1

Wejście napięciowe - [0] przełącza na prąd
wejściowy

Zestaw standardowo zawiera okablowany przełącznik wł./wył. i sygnał przepływający z regulatora
do falownik(ów). Nie obejmuje wstępnego okablowania sygnałowego dla prędkości odniesienia
przepływającego z regulatora do falownika. Falownik jest wyposażony w zaciski 53 i 55, a ich
zakres obejmuje sygnał 0-10 V lub sygnał 4-20 mA. Typ sygnału odniesienia można wybrać na
podstawie parametru 6-14.
Aby ustawić zestaw falownika pompy, należy postępować według poniższych instrukcji:



Z Menu głównego przejść do „Wyświetl/ustaw urządzenie”  „Konfiguracja”
W menu Konfiguracji ustawić Typ pompy= Wł./Wył.

7.5 Regulacja prędkości pompy (opcjonalna)
Zestaw zawiera wstępnie okablowany przełącznik wł./wył. i sygnały odniesienia biegnące z
regulatora do falownik(ów). Ponadto obejmuje również dodatkowe zaciski zapewniające
prawidłowy wybór trybu i/lub sterowanie urządzeniami zewnętrznymi.
7.5.1

Podwójna nastawa w regulacji prędkości pompy

Regulacja stałej prędkości pompy umożliwia pompie zasilanej z falownika pracę przy stałej
prędkości, którą można ustawić na regulatorze. Aby ustawić podwójną wartość nastawy w regulacji
prędkości pompy, należy postępować według poniższych instrukcji:






Z Menu głównego przejść do „Wyświetl/ustaw urządzenie”  „Konfiguracja”
W menu Konfiguracji ustawić Typ pompy= Stała pręd. (FixdSpd)
Przejść do menu „Wyświetl/ustaw urządzenie”  „Ustawienia VFD pompy”
Ustawić stałą prędkość pompy nr 1 (Fixd Spd1) jako pierwotną nastawę prędkości pompy.
Ustawić stałą prędkość pompy nr 1 (Fixd Spd1) jako wtórną nastawę prędkości pompy (jeśli
wymagana).
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Pierwotną i wtórną nastawę uruchamia się za pomocą dostarczanego w standardzie styku
bezpotencjałowego (określanego mianem „przełącznika nastawy prędkości pompy”) zgodnie z
poniższą logiką:
Status przełącznika nastawy prędkości pompy

Nastawa prędkości włączonej pompy

Otwarta (domyślnie)

Stała pręd. pompy 1

Zamknięta

Stała pręd. pompy 2

EWAD TZ 170-710
Wytwornica wody lodowej z falownikiem
chłodzona powietrzem
D-EOMAC00909-14PL

Podręcznik użytkowania

81

Niniejsza publikacja została sporządzona w celach informacyjnych i nie stanowi wiążącej oferty firmy Daikin Applied Europe S.p.A.
Firma Firma Daikin Applied Europe S.p.A. uzupełniła treść tej publikacji według swojej najlepszej wiedzy. Nie wydaje się wyraźnej
gwarancji na kompletność, dokładność, rzetelność lub stosowność określonego celu treści oraz produktów i usług zawartych w tym
dokumencie. Specyfikacje podlegają zmianom bez uprzedniego powiadomienia. Odnosić się do danych przekazanych w czasie
składania zamówienia. Firma Daikin Applied Europe S.p.A. wyraźnie odmawia wszelkiej odpowiedzialności za bezpośrednie i
pośrednie szkody, w najszerszym rozumieniu, wynikające ze stosowania i/lub interpretacji tej publikacji bądź z nią związane. Prawa
autorskie do wszystkich treści posiada firma Daikin Applied Europe S.p.A.

DAIKIN APPLIED EUROPE S.p.A.
Via Piani di Santa Maria, 72 - 00040 Ariccia (Roma) - Italia
Tel: (+39) 06 93 73 11 - Faks: (+39) 06 93 74 014
http://www.daikinapplied.eu

