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прочетете внимателно ръководството за монтаж,
предоставено с уреда, и препоръките, посочени в
"Проверки, които трябва да се извършат преди
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Технически спецификации (1)
Общи EWAQ

080

Размери ВxШxД
Тегло

(мм)

100

2311x2000x2566

130

2311x2000x2631

1350
1365

1400
1415

1500
1517

• входящ и изходящ отвор
за охладена вода

3" OD

3" OD

3" OD

• източване на изпарителя

1/2"G
15

1/2"G
15

1/2"G
17

• тегло на машината

(кг)

• работно тегло

(кг)

Свързване

Вътрешно водно налягане (l)
Компенсационен съд
• обем
• предварително
налягане

Предпазен вентил
водна верига
Помпа

(l)

35

35

35

(bar)

1,5

1,5

1,5

3,0

3,0

3,0

(bar)

Вертикална многоредова помпа
TP 50-240/2
TP 50-240/2
TP 65-230/2

• тип
• модел (стандартен)

Компресор

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОВА РЪКОВОДСТВО
ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНО ПУСКАНЕ НА УРЕДА. НЕ ГО
ИЗХВЪРЛЯЙТЕ. ЗАПАЗЕТЕ РЪКОВОДСТВОТО ЗА
СПРАВКИ В БЪДЕЩЕ.
Оригиналните инструкции са написани на английски език.
Всички други езици са преводи на оригиналните инструкции.
Този уред не е предназначен за употреба от лица, включително
деца, с намалени физически, сетивни или умствени
способности или без опит и познания за уреда, освен ако не са
под надзора на или не са били инструктирани относно
употребата на уреда от лице, което отговаря за тяхната
безопасност.
Децата трябва да са под наблюдение, за да се гарантира, че не
си играят с уреда.

Тип
К-во x модел
Скорост
Тип масло
Обем заредено
масло

(об/мин)
(l)

полухерметичен спирален компресор
2x SJ180-4
2x SJ240-4
4x SJ161-4
2900
2900
2900
FVC68D
FVC68D
FVC68D
2x 6,2

2x 6,2

4x 3,3

Кондензатор

Номинален
въздушен поток (м3/мин)
Бр. двигатели x мощност (W)

780

780

800

4x 500

4x 500

4x 600

P120T

P120T

DV47

Изпарител

Модел

Въведение
Това ръководство за експлоатация се отнася за опаковани
водоохладители с въздушно охлаждане от серията Daikin
EWAQ-DAYN. Тези агрегати са предназначени за външен монтаж
и се използват като охладителни цели. Модулите EWAQ могат
да се съчетават с вентилаторни серпантини или въздухоподаващи модули на Daikin за целите на климатизация. Те могат
също да се използват за подаване на вода при процеси на
охлаждане.
Това ръководство е съставено за осигуряване на адекватна
експлоатация и поддръжка на уреда. Ръководството ще Ви
обясни как да използвате правилно уреда и ще Ви помогне при
наличието на проблем. Уредът е оборудван с предпазни
устройства, но те не могат да предотвратят всички проблеми,
причинени от неправилна експлоатация или неадекватна
поддръжка.
В случай на продължаващи проблеми, обърнете се към вашия
местен дилър на Daikin.

(1) За пълния списък от спецификации, вижте Engineering Data Book.
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Общи EWAQ

150

180

210

Общ EWAQ

240

260

(мм)

2311x2000x2631

• тегло на машината

(кг)

• работно тегло

(кг)

1550
1569

1800
1825

1850
1877

• входящ и изходящ отвор
за охладена вода

3" OD

3" OD

3" OD

• входящ и изходящ отвор
за охладена вода

3"

3"

• източване на изпарителя

1/2"G
19

1/2"G
25

1/2"G
27

• източване на изпарителя

1/2"G

1/2"G

39

42

Размери ВxШxД
Тегло

2311x2000x3081

Размери ВxШxД
Тегло

Свързване

• тегло на машината

(кг)

• работно тегло

(кг)

3150
3189

3250
3292

Свързване

Вътрешно водно налягане (l)
Компенсационен съд
(l)

35

35

35

(bar)

1,5

1,5

1,5

3,0

3,0

3,0

• обем
• предварително
налягане

Предпазен вентил
водна верига
Помпа

(bar)

Вертикална многоредова помпа
TP 65-230/2
TP 65-260/2
TP 65-260/2

• тип
• модел (стандартен)

Компресор

Вътрешно водно
налягане
Компенсационен
съд

(l)

(l)

50

50

(bar)

1,5

1,5

3,0

3,0

• обем
• предварително
налягане

Предпазен вентил
водна верига
Помпа

(bar)

Вертикална многоредова
помпа
TP 65-260/2
TP 65-260/2

• тип

Тип
К-во x модел
Скорост
Тип масло
Обем заредено
масло

2311x2000x4850

(мм)

(об/мин)
(l)

полухерметичен спирален компресор
2x SJ180-4 +
4x SJ180-4
4x SJ240-4
2x SJ240-4
2900
2900
2900
FVC68D
FVC68D
FVC68D
2x 6,2

2x 6,2 + 2x 6,2

4x 6,2

Кондензатор

Номинален
въздушен поток (м3/мин)
Бр. двигатели x мощност (W)

860

1290

1290

4x 1000

6x 1000

6x 1000

DV47

DV58

DV58

Изпарител

Модел

• Модел (стандартен)

Компресор

Тип
К-во x модел
Скорост
Тип масло
Обем заредено
масло

(об/мин)
(l)

полухерметичен спирален
компресор
2x SJ240-4 +
4x SJ300-4
2x SJ300-4
2900
2900
FVC68D
FVC68D
2x 6,2 +
4x 6,2
2x 6,2

Кондензатор

Номинален
въздушен поток
Бр. двигатели x
мощност

(м3/мин)
(W)

1600

1600

8x 600

8x 600

DV58

DV58

Изпарител

Модел

Електрически спецификации (1)
EWAQ

080

100

130

Захранване
• Фаза
• Честота

(Hz)

• Напрежение

(V)

• Толеранс на
напрежението

(%)

150

YN
3~
50
400

EWAQ

180

210

240

Захранване
• Фаза
• Честота

±10

Модул

(Hz)

• Напрежение

(V)

• Толеранс на
напрежението

(%)

260

YN
3~
50
400
±10

Модул

• Номинална сила на тока (A)

60

72

88

113

• Номинална сила на тока (A)

131

144

162

181

• Максимална сила
на тока
• Препоръчителни
предпазители съгласно
IEC 269-2

96

120

160

177

209

233

262

290

3x 125 gL

3x 160 gL

3x 200 gL

3x 200 gL

• Максимална сила
на тока
• Препоръчителни
предпазители съгласно
IEC 269-2

3x 250 gL

3x 250 gL

3x 300 gL

3x 355 gL

15 + 15
—

20 + 20
—

13 + 13
13 + 13

15 + 15
15 + 15

20 + 15
20 + 15

20 + 20
20 + 20

25 + 20
25 + 20

25 + 25
25 + 25

65 + 51
65 + 51

65 + 65
65 + 65

(A)
(A)

Компресор
• Верига 1
Верига 2

Компресор
(hp)
(hp)

3~
50
400

• Фаза
• Честота

(Hz)
(V)

• Напрежение

• Честота

• Максимална сила
на тока

(A)
(A)

39 + 39
—

51 + 51
—

35 + 35
35 + 35

39 + 39
39 + 39

1~
50
230 V

(Hz)
(V)
(A)

4x 1,5

4x 1,5

(kW)

2.2
4,5

(A)
(A)

51 + 39
51 + 39

51 + 51
51 + 51

1~
50
230 V

• Фаза
• Честота

4x 1,6

2.2
4,5

Лентов отоплител

3
6,3
(OP10)

(V)

230 V ±10%
1x 300 W
2x 300 W
2x 300 W + 150 W

• Мощност (стандарт)
(OPSP)
(OPBT)
• Опционален полеви
отоплител
• Препоръчвани
предпазители

Верига 1
Верига 2

4x 2,3

(Hz)

• Напрежение

(V)

• Максимална сила
на тока

(A)

6x 2,3

6x 2,3

8x 1,6

8x 1,6

4
8,0

4
8,0

4
8,0

4
8,0

Помпа

• Номинална сила на тока (A)
• Мрежово
напрежение

(V)

Двигател на
вентилатора и
управлението

Помпа
• Мощност

3~
50
400

(Hz)

• Номинална сила на тока

• Фаза

• Напрежение

(hp)
(hp)

• Напрежение

Двигател на
вентилатора и
управлението
• Честота

• Верига 1
Верига 2
• Фаза

• Номинална сила на тока
Верига 1
Верига 2

(A)
(A)

максимум 1 kW
(A)
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2x 10

3
6,3

• Мощност

(kW)

• Номинална сила на тока (A)

Лентов отоплител
• Мрежово
напрежение

(OP10)
(V)

1x 300 W
2x 300 W
2x 300 W + 150 W

• Мощност (стандарт)
(OPSP)
(OPBT)
• Опционален полеви
отоплител
• Препоръчвани
предпазители

230 V ±10%

максимум1 kW
(A)

2x 10
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Важна информация за използваната охладителна течност
Този продукт съдържа флуорирани газове, които предизвикват парников ефект и са обхванати от Протокола от Киото.
Тип охладителна течност: R410A
GWP(1) стойност:
1975
(1)

GWP = потенциал за глобално затопляне

В зависимост от европейското или местното законодателство, може да се изискват периодични проверки за утечки на охладителна
течност. Моля, свържете се с вашия местен дилър за повече информация.

Описание
Водоохладителите с въздушно охлаждане EWAQ се предлагат в 8 стандартни размера.
EWAQ180+210

1000 1000

1000

2

23

39 17

18

20

17 39

39

24

7 4 15 4 7

2

23

23

2

36
13
8
11

16
19
5 27
6
1 25
26

6
26

28

3000

3000
14

27 5

22 29 31 34 25 3

1200

1200
1200

1200
3000
39

1000

1000

1200

1000

EWAQ240+260

1200

EWAQ080~150

30
35
37

21

3

24

21

32 33 38 10 9 12

фигура - Основни компоненти
1

Изпарител

2

Кондензатор

3
4

Сензор за температура на околната
среда (R1T)

29
30

Буферен резервоар (опционално)

Компресор

15

Изсушител + зареждащ клапан

31

Разширителен съд (опционално)

Електронен разширителен клапан +
ревизионно стъкло с индикация на
влагата

16

Вход на захранване

32

Воден филтър

17

Превключвателна кутия

33

Спирателен вентил за вода (опционално)

18

Дигитален контролер с дисплей
(зад сервизния панел)

34

Рама

35

Източващ вентил за буферния резервоар
Регулиращ вентил (опционално)

5

Спирателен отходен вентил (опционално)

6

Спирателен вентил за всмукването (опционално)

7

Спирателен вентил за течност (опционално)

19

Вход за окабеляването

36

8

Вход на охладена вода (съединение
Victaulic®)

20

Основен изолаторен превключвател

37

Предпазни клапани за вода (опционално)

21

Транспортна греда

38

Изход на охладена вода (съединение
Victaulic®)

22

Превключвател на потока

Уред за измерване на налягането
(опционално)

23

Вентилатор

39

10

Изпарител - оттичане на водата

24

Предпазен клапан

Болт с ухо (за повдигане на
модула)(само за EWAQ080~210)

11

Пречистване на въздуха

25

Сензор за високо налягане

12

Сензор за температурата на
изходящата вода (R3T)

26

Сензор за ниско налягане

27

Превключвател за високо налягане

Сензор за температурата на
входящата вода (R2T)

28

Ревизионно стъкло за маслото

9

13

Ръководство за експлоатация

3

Помпа (опционално)

14

Изисквано пространство около модула
за обслужване и приток на въздух
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Функциониране на основните компоненти
13

14

13

t>
M15F

M25F

15

C

9

12

12

D

M13F

D

M14F

11

12

8

8

Y11E

Y21E

11

12

12

6

6

D
16

5

18

R14T

D

D

5

B1PH p >

12

p > B2PH

16

p > S2PH

18

12

S1PH p >
R17T

R34T

R37T

12

12

(*)

(*)

12

12

B1PL

17

C

M23F

M24F

12

D

15

9

p<

B2PL

4

4

4

4

M11C

M12C

M22C

M21C

R15T

R25T

R35T

p<

17

R45T

2
PHE

10

10

10
19

21

A

D

R3T

R2T

t>

t>

7
22

B

10

D

20

20

26

24

27
29

23

28

1

D

28
30

31
3

7
25

20

32

21

фигура - Функционална диаграма
1

Източване на вода

10

Ревизионно стъкло за маслото

21

Източващ клапан

2

Изпарител

11

22

Регулиращ вентил

3

Приток на вода

Електронен разширителен
клапан + ревизионно стъкло
с индикация на влагата

23

Помпа

4

Компресор

12

Контролен клапан

24

Порт за пълнене

5

Спирателен вентил за
всмукването (опционално)

13

Кондензатор

25

14

Сензор за температура на
околната среда

26

Стандартен (A) или двоен
клапан за изпускане на
налягането (B)

Порт за източване

А

Стандарт

Компенсационен съд

В

27

Измервател на
налягането

Двоен клапан за изпускане
на налягане

C

Само за модули 70~80 HP

28

Пречистване на
въздуха

D

Опционално

Буферен резервоар

6

Спирателен отходен вентил
(опционално)

15

Вентилатор

7

Предпазен клапан на
охладителната верига

16

Сензор за високо налягане

17

Сензор за ниско налягане

8

Изсушител/зареждащ
клапан

18

Превключвател за високо
налягане

29
30

Филтър

Спирателен вентил за
течност (опционално)

19

Превключвател на потока

31

Спирателен клапан

20

Сервизен порт

32

Предпазен клапан на
водната верига

9

При циркулирането на охладител през модула настъпват
промени в неговото състояние. Тези промени са причинени от
следните основни компоненти:
■

(*)

Компресор
Компресорът (M*C) действа като помпа и циркулира
охладителя в охладителния кръг. Той компресира охладителните пари, излизащи от изпарителя, при налягане, при
което те лесно могат да бъдат втечнени в кондензатора.
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■

Кондензатор
Функцията на кондензатора е да променя състоянието на
охладителя от газообразно в течно. Топлината, получена от
газа в изпарителя, се отделя през кондензатора в околния
въздух и парите кондензират в течност.
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■

Филтър/изсушител
Инсталираният зад кондензатора филтър отстранява
дребни частици от охладителя, за да не допуска повреда
по компресора и разширителния клапан.
Изсушителят отнема водата от системата.

■

Разширителен клапан
Течният охладител, идващ от кондензатора, навлиза
в изпарителя посредство разширителен клапан. Разширителният клапан довежда течния охладител до налягане,
при което той лесно може да се изпари в изпарителя.

■

Изпарител
Основната функция на изпарителя е да отнема топлината
от водата, която протича през него. Това се прави чрез
преобразуване
на
течния
охладител,
идващ
от
кондензатора, в газообразен.

■

Връзка за вход/изход на водата
Тази връзка позволява лесно свързване на модула към
водния кръг на въздушния модул или към индустриално
оборудване.

Предпазни устройства

■

Електронен защитен модул за компресор SJ180-4
(предпазно устройство за верига)
Компресорът SJ180-4 е оборудван с електронен защитен
модул за осигуряване на ефикасна и надеждна защита от
прегряване, претоварване и загуба на фаза. Контролерът
ще открие изключването на компресора. Контролерът
трябва да се рестартира ръчно. Компресорът е вътрешно
защитен срещу обратна фаза.

■

Електронен защитен модул за компресори SJ240-4 и SJ300-4
(предпазно устройство за верига)
Компресорите SJ240-4 и SJ300-4 са оборудвани с електронен защитен модул за осигуряване на ефикасна и
надеждна защита от прегряване, претоварване, загуба на
фаза и обръщане на фаза. Контролерът ще открие
изключването на компресора. Контролерът трябва да се
рестартира ръчно.

■

Предпазител срещу обръщане на фаза (общо предпазно
устройство)
Предпазителите срещу обръщане на фаза защитават
модула от експлоатиране в обратна фаза. Ако модулът не
стартира, двете фази на захранването трябва да се сменят.

■

Превключвател на потока (общи предпазни устройства)
Модулът е защитен чрез превключвател на потока (S1L).
Когато водният поток спадне под минимално допустимия,
превключвателят изключва уреда. При възстановяване на
нормалния дебит, защитата се се възстановява автоматично, но контролерът трябва да се рестартира ръчно.

■

Изходящи термични предпазители (предпазни устройства
на верига)
Модулът е оборудван с изходящи термични предпазители
(R*T). Предпазителите се задействат когато температурата
на изходящия от компресора охладител стане твърде
висока. При връщане на температурата в нормални
стойности, контролерът трябва да се рестартира ръчно.

■

Защита срещу замръзване (общи предпазни устройства)
Защитата
срещу
замръзване
предпазва
водата
в изпарителя от замръзване по време на работа.

Модулът е оборудван с три вида предпазни устройства:
1

2

Общи предпазни устройства
Общите предпазни устройства изключват всички вериги и
спират целия модул. По тази причина, модулът трябва да
се пусне ръчно след настъпване на събитие, което води до
задействане на общите предпазни устройства.
Предпазни устройства за веригите
Тези устройства изключват само веригата, която предпазват, а останалите вериги остават активни.

3

Предпазни устройства за частите
Тези устройства изключват само частите, които предпазват.

■ Когато температурата на изходящата вода е твърде
ниска, контролерът изключва компресорите. Когато
температурата на изходящата вода се нормализира,
контролерът се рестартира автоматично.

По-долу е даден преглед на всички предпазни устройства.
■

Релета за максимален ток
■ Реле за максимален ток за компресори (само за SJ161-4)
(предпазно устройство за верига)

■ Когато температурата на охладителната течност е
твърде ниска, контролерът изключва модула. При
връщане на температурата в нормални стойности,
контролерът трябва да се рестартира ръчно.

Релето за максимален ток предпазва двигателя на
компресора в случай на претоварване, изключване на фаза
или твърде ниско напрежение.

■ Реле за максимален ток за вентилаторите (предпазно
устройство за част)

■

Предпазител за ниско налягане (предпазни устройства на
верига)
Когато смукателното налягане на някоя верига е твърде
ниско, контролерът на веригата я изключва. При
нормализиране на налягането, предпазното устройство
може да се нулира на контролера.

■

Предпазен клапан за изпускане на налягането (общи
предпазни устройства)
Предпазнитя клапан се задейства когато налягането
в охладителната верига стане твърде високо. Ако това се
случи, изключете модула и се свържете с вашия местен
дилър.

■

Предпазител за високо налягане (предпазни устройства на
верига)
Предпазителят за високо налягане не допуска високото
налягане да стане толкова високо, че да се задейства
превключвателят за високо налягане.
Когато високото налягане е твърде високо, контролерът
изключва компресора. Когато налягането се нормализира,
контролерът се рестартира автоматично.

Релето за максимален ток предпазва двигателите на
вентилатора в случай на претоварване, изключване на
фаза или твърде ниско напрежение.

■ Реле за максимален ток за помпата (общо предпазно
устройство)
Релето за максимален ток предпазва помпата в случай на
претоварване, изключване на фаза или твърде ниско
напрежение.

При задействане, релетата за максимален ток трябва да се
възстановят в превключвателната кутия, а контролерът
трябва да се рестартира ръчно.
Релетата за максимален ток са
настроени и не могат да се регулират.
■

Термичен предпазител за компресор SJ161-4 (предпазни
устройства за частите)
Компресорът SJ161-4 е оборудван с вътрешна защита
срещу претоварване на двигателя, за да се предпази
модулът срещу прекомерен ток и температура, причинени
от претоварване, слаб дебит на охладител или загуба на
фаза. Компресорът ще се изключи и ще се рестартира
автоматично когато температурата се върне към нормални
стойности. Това не се открива от контролера.
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фабрично
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■

Предпазител за високо налягане (предпазни устройства на
верига)
Всяка верига е защитена чрез превключвател за високо
налягане (S*PH), който измерва налягането на кондензатора (налягане на изхода на компресора).
Когато налягането стане твърде високо, превключвателят
за налягане се задейства и веригата се спира.
При възстановяване на нормално налягане, защитата се се
възстановява автоматично, но контролерът трябва да се
рестартира ръчно.
Превключвателят е фабрично настроен и не може да се
регулира.

Вътрешно окабеляване - Таблица на елементите
Вижте прикрепената към уреда схема на окабеляването.
По-долу са изброени използваните съкращения:
A01P ...................... PCB разширение
A02P.............** ..... PCB комуникация (само за опция EKACPG)
A4P........................ PCB кабелно устройство за дистанционно
управление
A5P...............** ..... PCB кабелно устройство за дистанционно
управление (само за опция EKRUPG)
A11P,A21P ............. PCB основен контролер, верига 1, верига 2
A13P,A23P....** ..... Инвертор на честотата, верига 1, верига 2
(само за опция OPIF)
A71P...................... PCB EEV драйвер
B1PH,B2PH........... Сензор за високо налягане, верига 1,
верига 2
B1PL,B2PL ............ Сензор за ниско налягане, верига 1, верига 2
DS1........................ PCB DIP-суич
E1HS ............## .... Отоплител на превключвателната кутия
с вентилатор (само за EWAQ130~260 с опция
OPIF)
E3H...............** ..... Лентов отоплител (само за опция OP10)
E4H...............** ..... Лентов отоплител (само за опция OP10,
OPSP, OPHP или OPTP)
E5H...............* ....... Отоплител
E6H...............** ..... Отоплител на буферния резервоар
(само за опция OP10 или OPBT)
E7H...............## .... Отоплител на превключвателната кутия
(само за EWAQ080+100 с опция OPIF)
E11HC,E12HC ....... Отоплител на корпуса компресор верига 1
E21HC,E22HC....... Отоплител на корпуса компресор верига 2
(само за EWAQ130~260)
F1~F3 ...........# ...... Основни предпазители
F1U........................ Предпазител PCB
F4,F5 ............# ...... Предпазител за отоплител
F6B ........................ Автопредпазител за първичен на TR1
F8B ...............** ..... Автопредпазител за лентов отоплител
(само за опция OPIF)
F9B ........................ Автопредпазител за вторичен на TR1
F11B,F12B ............. Автопредпазител за компресори
(M11C, M12C) (само за EWAQ130~260)
F14B,F24B............. Автопредпазител за двигателите на
вентилатора верига 1, верига 2
F15B,F25B....** ..... Автопредпазител за двигателите на вентилатора верига 1, верига 2 (само за опция OPIF)
F16B .............## .... Автопредпазител за помпа (K1P)
(само за опции OPSP, OPHP, OPSC, OPTC и
OPTP)
F17B .............## .... Автопредпазител за помпа (K2P)
(само за опции OPTC и OPTP)
F21B,F22B ............ Автопредпазител за компресори (M21C,
M22C) (само за EWAQ130~260)
H1P~H6P .....* ....... Индикаторна лампа за променливи
дигитални изходи
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H11P,H12P ............. Индикаторна лампа за веригата на
оперативния компресор 1 C11M, C12M
H21P,H22P ............ Индикаторна лампа за веригата на
оперативния компресор 2 C21M, C22M
(само за EWAQ130~260)
HAP~HEP.............. LED PCB
K1A,K2A ................ Спомагателно реле за защитната верига на
компресора 1, верига 2
K1P .............. ##..... Контактор на помпа (само за опции OPSP,
OPHP, OPSC, OPTC и OPTP)
K1R~K22R............. PCB реле
K1S .............. * ....... Реле срещу претоварване на помпа
K2P .............. ##..... Контактор на помпа (само за опции OPTC и
OPTP)
K3A ........................ Спомагателно реле за лентов отоплител
K11M,K12M............ Контактор на компресор за верига 1
K13F,K14F.............. Контактор на вентилатор за верига 1
K13S,K14S ............ Реле за максимален ток за вентилатора,
верига 1
K15F ...................... Контактор на вентилатор за верига 1
(само за EWAQ080+100 и EWAQ180~260)
K15S ...................... Реле за максимален ток за вентилатора за
верига 1 (само за EWAQ080+100 и
EWAQ180~260)
K16F ...................... Контактор на вентилатор за верига 1
(само за EWAQ080+100 и EWAQ240+260)
K16S ...................... Реле за максимален ток за вентилатора
за верига 1 (само за EWAQ080+100 и
EWAQ240+260)
K21M,K22M ........... Контактор на компресор за верига 2
(само за EWAQ130~260)
K23F,K24F ............. Контактор на вентилатор за верига 2
(само за EWAQ130~260)
K23S,K24S ............ Реле за максимален ток за вентилатора
за верига 2 (само за EWAQ130~260)
K25F ...................... Контактор на вентилатор за верига 2 (само
за EWAQ180~260)
K25S ...................... Реле за максимален ток за вентилатора за
верига 2 (само за EWAQ180~260)
K26F ...................... Контактор на вентилатор за верига 2
(само за EWAQ240+260)
K26S ...................... Реле за максимален ток за вентилатора
за верига 2 (само за EWAQ240+260)
M1P ............. * ....... Двигател на помпа 1 (само за опции OPSP,
OPHP, OPSC, OPTC и OPTP)
M2P ............. * ....... Двигател на помпа 2 (само за опция OPTC и
OPTP)
M11C,M12C ........... Компресорни двигатели верига 1
M13F,M14F ............ Двигатели на вентилатор верига 1
M15F...................... Двигатели на вентилатор за верига 1
(само за EWAQ080+100 и EWAQ180~260)
M16F...................... Двигатели на вентилатор за верига 1
(само за EWAQ080+100 и EWAQ240+260)
M21C,M22C ........... Компресорни двигатели верига 2
(само за EWAQ130~260)
M23F,M24F ............ Двигатели на вентилатор за верига 2
(само за EWAQ130~260)
M25F...................... Двигатели на вентилатор за верига 2
(само за EWAQ180~260)
M26F...................... Двигатели на вентилатор за верига 2
(само за EWAQ240+260)
PE .......................... Клема основно заземяване
Q1T.............. **...... Термостат (само за опция OP10)
Q11C,Q12C............ Термичен предпазител на компресор верига 1
(само за EWAQ130)
Q11C,Q12C............ Електронен защитен модул на компресор
верига 1 (не за EWAQ130)
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Q21C,Q22C............Термичен предпазител на компресор верига 2
(само за EWAQ130)
Q21C,Q22C............Електронен защитен модул на компресор
верига 2 (само за EWAQ150~260)
R1T ........................Сензор за температура на околната среда
R2T ........................Сензор за температурата на входящата вода
R3T ........................Сензор за температурата на изходящата вода
R8T .............. *........Температурен сензор за променлив аналогов
вход
R14T.......................Сензор за температура на всмукване
верига 1
R15T,R25T .............Сензор за отходна температура верига 1
R17T.......................Сензор за температура на охладителния
тръбопровод верига 1
R34T ......................Сензор за температура на всмукване
верига 2 (само за EWAQ130~260)
R35T,R45T .............Сензор за отходна температура верига 2
(само за EWAQ130~260)
R37T ......................Сензор за температура на охладителния
тръбопровод верига 2 (само за
EWAQ130~260)
S1A~S3A ...............PCB DIP-суич
S1L.........................Превключвател на потока
S1M........................Основен изолиращ прекъсвач
S1PH,S2PH ...........Превключвател за високо налягане,
верига 1, верига 2
S1S~S5S ..... *........Превключвател за променлив дигитален
вход
S1T............... ## .....Термичен контакт (само за опция OPIF)
S2M.............. # .......Изолиращ прекъсвач на лентовия отоплител
T1A............... ** ......Трансдюсер на ток (само за опция OP57)
T1V............... ** ......Трансдюсер на напрежение (само за опция
OP57)
TR1 ........................Трансформатор контролна верига (400 V/
230 V)
TR1A ............ ** ......Трансформатор измерване на ток
(само за опция OP57)
V1C ........................Феритна сърцевина
V1F,V2F........ ** ......Шумозаглушител верига 1, верига 2
(само за EWAQ130~210 с опция OPIF)
V2C .............. ** ......Феритна сърцевина (само за опция EKACPG)
X*A .........................PCB клема
X*Y .........................Конектор
X1M........................PCB контактна пластина
Y11E.......................Електронен разширителен клапан
охладителна верига 1
Y21E ......................Електронен разширителен клапан охладителна верига 2 (само за EWAQ130~260)

Преди началото на експлоатацията
Проверки, които трябва да се извършат преди
първоначално пускане в експлоатация
Уверете се, че прекъсвачът на веригата на панела за
захранване на модула е изключен.
След монтажа, проверете следното, преди да включите
захранването:
1

Окабеляване
Уверете се, че местното окабеляване между местния
панел за захранване и модула е извършено в съответствие
с инструкциите, описани в ръководството за монтаж,
съгласно схемите за окабеляване и съгласно европейските
и националните разпоредби.

2

Предпазители или защитни устройства
Проверете дали предпазителите или местно монтираните
защитни устройства са от размер и тип, указан в ръководството за монтаж. Уверете се, че няма предпазители
или защитни устройства, свързани на късо.

3

Уверете се, че заземяващите кабели са свързани правилно
и клемите им са затегнати.
4

Възможно като опция

Задължително

#

##

Не е задължително

*

**

Вътрешно окабеляване
Визуално проверете превключвателната кутия за хлабави
връзки или повредени електрически компоненти.

5

Закрепване
Проверете дали уредът е правилно закрепен, за да се
избегне прекомерен шум и вибрации при пускане на
модула.

6

Повредено оборудване
Проверете вътрешността на
компоненти или смачкани тръби.

7

уреда

за

повредени

Утечка на охладител
Проверете вътрешността на уреда за утечка на охладител.
Ако има такава, обадете се на местния ви дилър.

8

Утечка на масло
Проверете компресора за утечка на масло. Ако има такава,
обадете се на местния ви дилър.

9

Спирателни вентили
Отворете докрай тръбопровода за течност, отходните и
спирателните вентили за всмукването (ако са предвидени).

10

Вход/изход на въздух
Проверете дали отворите за вход и изход на въздух на
модула не са запушени от хартия, картон или други
материали.

Не е включено в стандартния модул
Не е възможно като
опция

Заземяване

11

Захранващо напрежение
Проверете захранващото напрежение на местното
елтабло. Напрежението трябва да съответства на посоченото върху идентификационната табелка на уреда.

12

Свързване на вода
Проверете тръбопроводите за вода и циркулационните
помпи.

Ръководство за експлоатация
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Водоснабдяване
Напълнете водопроводните тръби, като отчетете минималния
обем вода, изискван от уреда. Вижте ръководството за монтаж.
Уверете се, че водата е с качеството, описано в ръководството
за монтаж.
Изгонете въздуха във високите точки на системата и проверете
функционирането на циркулационната помпа и превключвателя
за потока.

Свързване на електрическото захранване и
отоплението на корпуса
За да се избегне повреда на компресора, трябва да
включите отоплението на корпуса поне 6 часа преди
пускане на компресора след дълги периоди на
престой.

Експлоатация
Модулите EWAQ са снабдени с цифров контролер (разположен
зад сервизния панел), предлагаш удобен начин за настройка,
използване и поддръжка на уреда.
Тази част от ръководството има модулна структура, ориентирана по дейности. За разлика от първия раздел, който дава
кратко описание на самия контролер, всеки раздел или
подраздел разглежда конкретна дейност, която можете да
извършвате с уреда.
В зависимост от уреда има една или две охладителни вериги
в системата. Модулите EWAQ130~260 се състоят от две вериги,
докато модулите EWAQ080+100 имат само една верига. Тези
вериги са общо наречени C1 и C2 в следващите описания. Така
цялата информация за верига 2 (C2) не е приложима за модули
EWAQ080+100.

Цифров контролер

За включване на отоплението на корпуса, направете следното:
1

Включете прекъсвача на веригата върху местния панел за
захранване. Уверете се, че уредът е "OFF" (ИЗКЛ).

2

Отоплителят на корпуса се включва автоматично.

3

Проверете захранващото напрежение на клеми L1, L2, L3
чрез волтметър. Напрежението трябва да съответства на
посоченото върху идентификационната табелка на уреда.
Ако показанията на волтметъра са извън посочените
в техническите спецификации, проверете окабеляването
на обекта и подменете захранващите кабели при нужда.

4

Проверете дали отоплителите на корпуса се загряват.

Интерфейс с потребителя
Дигиталният контролер се състои от буквено-цифров дисплей,
надписани бутони, които можете да натискате и няколко
светодиода.
■

Дигитален контролер и дистанционен дигитален контролер
(EKRUPG)

След 6 часа уредът е готов за работа.

Общи препоръки
Преди включване на модула, прочетете следните препоръки:
1

След приключване на монтажа и всички настройки,
затворете всички сервизни панели на уреда.

2

Сервизният панел на превключвателните кутии може да се
отваря само от лицензиран техник за нуждите на
поддръжката.

3

4

Когато често се налага достъп до дигиталния контролер,
монтирайте
опционалния
дистанционен
дигитален
контролер (EKRUPG).
За предпазване на изпарителя от замръзване (при монтиране на OP10) и за избягване на повреди по LCD дисплея
на дигиталния контролер, никога не изключвайте захранването през зимата.
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фигура - Дигитален (дистанционен) контролер
œ

бутон, за стартиране или изключване на модула.

π

бутон, за влизане в менюто за предпазни устройства
или за нулиране на аларма.

ƒ

бутон, за влизане в главното меню

ﬁ
Ì

бутони, за прелистване нагоре или надолу по
екраните на меню (само ако се появят ^, v или ÷),
или за увеличаване, съответно за намаляване на
настройка.

‡

бутон, за потвърждаване на избор или настройка.

БЕЛЕЖКА

Толеранс за измерване на температура: ±1°C.
Разчитането на буквено-цифровия дисплей може
да се затрудни при пряка слънчева светлина.

Ръководство за експлоатация
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Как се влиза в меню

Включване на модула

Придвижете се в главното меню с бутоните ﬁ и Ì, за да
отидете до избраното от вас меню. Натиснете бутона ‡ за
влизане в избраното меню.

1

Не
избрано

Меню

ªÒÂµ®
†Úæ∂Ï

■

■

Меню Изчитане на данни
Меню Точки на заявка
Меню Потребителски
настройки
Меню Таймери
Меню История
Меню Информация
Меню В/И статус
Меню Логин/логаут
Меню Мрежа
Меню Охлаждане/
Отопление

БЕЛЕЖКА

Избрано

= º
= Ò
= Â

ª
∑
Å

=
=
=
=
=
=
=

Ó
‚
™
Ÿ
Æ
∆
Í

µ
®
†
Ú
æ
∂
Ï

Натиснете бутона œ на контролера.

В зависимост от това дали е конфигуриран дистанционен
превключвател за включване/изключване (вижте ръководството за монтаж), може да настъпят следните
състояния.
Когато не е конфигуриран дистанционен превключвател за
включване/изключване, светодиодът в бутона œ светва и
се стартира цикъл на инициализация. След като всички
таймери достигнат стойност нула, модулът се стартира.
Когато е конфигуриран дистанционен превключвател за
включване/изключване, се прилага следната таблица:

Достъпът до меню Точки на заявка (∑) и меню
Потребителски настройки (Å) е защитен с парола, вижте
"Смяна на потребителска парола" на страница 20.

Локален бутон

Превключвател за
отдалечено
ВКЛ/ИЗКЛ

Модул

ВКЛ

ВКЛ

ВКЛ

ВКЛ

ВКЛ

ИЗКЛ

ИЗКЛ

Мигане

ИЗКЛ

ВКЛ

ИЗКЛ

ИЗКЛ

ИЗКЛ

ИЗКЛ

ИЗКЛ

ИЗКЛ

Меню Охлаждане/Отопление не е достъпно при модули
EWAQ.

Свързване на дистанционен дигитален контролер към
модула
За дистанционен дигитален контролер се празрешава използването на кабел с дължина до 500 метра между дистанционния
контролер и модула. Това дава възможност за управление на
модула от значително разстояние. За спецификации на кабела,
вижте "Кабел за дистанционния дигитален контролер" от
ръководството за монтаж.
Тези ограничения са същите и при модули в DICN конфигурация.
БЕЛЕЖКА

Когато дистанционен дигитален контролер е
свързан към самостоятелен уред, адресът на
дистанционния контролер трябва да се зададе
като SUB посредством DIP-суичовете на гърба на
дистанционния дигитален контролер. За задаване
на адреса, вижте "Задаване на адресите на
дистанционния дигитален контролер" в ръководството за монтаж.

Ако защитата с парола е ON, трябва да се
въведе правилната парола, преди да може да
се извършват други действия.

2

œ LED

Ако водоохладителят не стартира след няколко минути,
вижте "Отстраняване на проблеми" на страница 21.

Изключване на модула
Ако не е конфигуриран дистанционен превключвател за
включване/изключване:
Натиснете бутона œ на контролера.
Светодиодът в бутона œ изгасва.
Ако е конфигуриран дистанционен превключвател за
включване/изключване:
Натиснете бутона œ на контролера или изключете модула
чрез дистанционния превключвател за включване/
изключване.
Светодиодът в бутона œ изгасва в първия случай, а
започва да мига във втория случай.
БЕЛЕЖКА

Работа с модула

Вижте също "Потребителска настройка в сервизното меню", глава "Настройка на променливите
входове и изходи" от ръководството за монтаж.

Тази глава разглежда ежедневната употреба на модула. Тук ще
научите как да извършвате рутинни дейности като:

Включване и изключване на модули в DICN система

■

"Настройка на езика" на страница 9

■

"Включване на модула" на страница 9

■

"Справки за актуалната оперативна информация" на
страница 10

Ако се натисне бутон œ при модул със статус NORMAL или
STANDBY, всички останали модули със статус NORMAL или
STANDBY ще бъдат ON или OFF.

■

"Регулиране на точката на заявка за температура" на
страница 11

■

"Рестартиране на модула" на страница 11

Настройка на езика
По желание, работният език може да се промени на един от
следните езици: Английски, немски, френски, испански или
италиански.
1

Влезте в Å меню Потребителски настройки. Вижте глава
"Как се влиза в меню" на страница 9.

2

Отидете на подменю Език от меню Потребителски
настройки Å с помощта на бутоните ﬁ и Ì, след което
натиснете бутона ‡, за да влезете в подменюто.

3

Натиснете ‡ за промяна на работния език, докато
желаният от вас език стане активен.
Контролерът е фабрично настроен за английски език.

Ръководство за експлоатация
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Ако се натисне бутон œ при модул със статус DISCONNECT ON/
OFF, само този модул ще бъде ON или OFF.
БЕЛЕЖКА

Когато
вател,
всички
в DICN
модул.

е конфигуриран дистанционен превключто дистанционният ON/OFF контакт за
модули със статус NORMAL или STANDBY
мрежата е контактът, свързан към главния

При модули със статус DISCONNECT ON/OFF,
дистанционният контакт е контактът, свързан към
този модул.
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5
БЕЛЕЖКА

Ако потребителят желае някой модул да работи
само под негово управление, то този модул трябва
да се зададе като DISCONNECT ON/OFF.
Препоръчва се да не се избира главният модул за
тази цел. Дори ако статусът на главния модул се
зададе като DISCONNECT
ON/OFF, контактът,
свързан към главния модул, ще продължи да
включва и изключва останалите модули в режим
NORMAL или STANDBY. Поради това ще бъде
невъзможно да се изключи дистанционно само
главния модул.

■ HP1/2: високо налягане на охладителя във верига 1/2.
Първото число означава налягане в bar, второто число е
температурата на начало на кипене в градуси по
Целзий.
■ LP1/2: ниско налягане на охладителя във верига 1/2.
Първото число означава налягане в bar, второто число е
температурата на кондензация в градуси по Целзий.

Изключването само на главния модул в този
случай трябва да се направи чрез локалния бутон
ВКЛ/ИЗКЛ на главния модул.

Справки за актуалната оперативна информация
1

Влезте в меню Изчитане на данни. Вижте глава "Как се
влиза в меню" на страница 9.
Контролерът автоматично показва първия екран на
менюто, който предоставя следната информация:
_v¶¡
…
≤0U4
∞11 ∞12 ≠H
∞21 ∞22 ≠H

013$6¢

•

режим на отопление

6

Натиснете бутона Ì за преход към следващия екран на
менюто
STATUS на меню Изчитане на данни
Екранът UNIT
предоставя информация за статуса на различните вериги.
• C11 и C12: реален статус на верига 1 (ON или OFF).
• C21 и C22: реален статус на верига 2 (ON или OFF).
Когато модулът е включен и дадена верига е OFF, може да
се появи следната информация за статуса.
• SAFETY
ACT.: активирано е едно от предпазните
устройства на веригата (вижте "Отстраняване на проблеми"
на страница 21).
•

вентилатор (H високо или L ниско)
активиран режим на нисък шум (възможен само
при монтиране на опция OPIF)

•

…
…1/2
• ∞11/12
• ∞21/22
• ≤

включена помпа

•

в случай на двойна помпа: помпа 1/2 включена

•

реална температура (входяща или изходяща
температура според активния режим)

•

■ LOWNOISE: в дъното на първия екран, показан е
статусът на настройката за нисък шум (Y=активен или
N=неактивен).

режим на охлаждане

¶
• §
• ≠
• ¡

2

012$0¢

Натиснете бутона Ì за преход към следващия екран на
менюто
Екранът ACT. PRESSURES на меню Изчитане на данни
предоставя информация за реалните налягания на
веригата.

13$6¢
12$0¢

верига 1 компресор 1/2 включен

•

FREEZEUP PR: активирана защита срещу замръзване.
HP SETBACK: активирано влошаване на високо налягане.
• MIN.RUN.TIM: активирано минимално работно време на
•

компресора.
•

LIMIT:

•

STANDBY

•

UNIT OFF: модулът е изключен.
AREC INLET: компресорът няма да се стартира когато

верига 2 компресор 1/2 включен
аларма и последен код на неизправност (0U4
в примера)

зададена точка на температура (входяща или
изходяща температура според активния режим)

FREEZEUP DIS: компресорът е деактивиран от функцията
за деактивиране на замръзване.

•

компресорът
ограничение.

е

ограничен

от

функцията

за

DICN: при DICN конфигурация, модулът е
в режим на готовност, тъй като има достатъчно капацитет
за поддържане на точките на заявка.

температурата на входящата вода не се е повишила
достатъчно в сравнение с предходното изключване на
компресора.

Натиснете бутона Ì за преход към следващия екран на
менюто

•

•

MANUAL MODE или COOL INLSP1/2 или COOL OUTLSP1/2:

•

работа в режим на ръчен/автоматичен контрол Ако е избран
режим на автоматичен контрол, контролерът ще показва
активната точка на заявка за температура. В зависимост от
статуса на дистанционния контакт, е активна точка едно или
точка две.

•

PUMPLEAD TIM: компресорът ще изчака стартирането си
до изтичане на водещия брояч на помпата.

•

NO FLOW: няма поток след изтичане на брояча на помпата,
модулът е в режим на готовност.

•

NO PRIORITY: Този компресор няма да стартира, понеже

INL WATER: реална температура на входящата вода
• OUTL WATER: реална температура на изходящата вода
• AMBIENT: реална температура на околната среда

компресора не е нула (вижте "Меню Таймери Ó" на
страница 13).

•

БЕЛЕЖКА

При DICN система, стойностите INLET WATER и
OUTLET
WATER са стойностите на отделните
модули, не на системата. Температурите на
системата могат да се видят в първия екран на
менюто Мрежа.

3

Натиснете бутона Ì за преход към следващия екран на
менюто
Екранът TEMPERATURE от менюто Изчитане на данни
предоставя информация за отходната температура на
компресорите (C11 и C12/C21 и C22).

4

Натиснете бутона Ì за преход към следващия екран на
менюто
Екранът C1/C2 TEMP. READOUT на меню Изчитане на
данни предоставя информация за температурата на
охладителя (REFR) на верига 1/верига 2.
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FREE COOLING: активиран режим на свободно охлаждане
TIMER BUSY: реалната стойност на един от таймерите на

няма приоритет. Вижте "За задаване на настройките за
избързване/закъснение" на страница 16 за настройка на
приоритета.
•
•

CAN STARTUP: веригата е готова за стартиране при нужда
от допълнително охлаждащ капацитет.
Когато не се появи никое от горните съобщения, няма
активирани специални функции и компресорът работи.

Предходните съобщения са изписани по ред на приоритета
им.
UNIT CAPACITY се изписва на дъното на първия екран.

Ръководство за експлоатация
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7

Натиснете бутона Ì за преход към следващия екран на
менюто.

3

при инсталирана опция OP57)

VOLTAGE: реално напрежение (V) (само при инсталирана
опция OP57)

лимити(*)
стойност на
стъпката

RH11/12/21/22: реални работни часове (h)
• CS11/12/21/22: брой стартирания на компресора
• RHP1/2: реални работни часове (h) на помпа 1 или 2
Натиснете бутона ﬁ за връщане към останалите менюта
за изчитане на данни.

■

COOL. INLSP1: температура на входящата вода, точка на
заявка 1,

■

COOL. INLSP2: температура на входящата вода, точка на
заявка 2.

■

COOL. OUTSP1: температура на изходящата вода, точка на
заявка 1,

■

COOL. OUTSP2: температура на изходящата вода, точка на
заявка 2.

Изборът между точки 1 и 2 се прави чрез дистанционен
превключвател за двойна точка на заявка (да се инсталира от
клиента). Текущо активната точка на заявка може да се види
в меню Изчитане на данни.
БЕЛЕЖКА

Клиентът може да зададе точка на заявка като
функция на аналогов вход.

БЕЛЕЖКА

Вижте "Потребителска настройка в сервизното
меню", глава "Настройка на променливите
входове и изходи" от ръководството за монтаж

Ако е избран ръчен режим на управление (вижте "Меню
Потребителски настройки Å" на страница 12), никоя от
споменатите по-горе точки на заявка няма да бъде активна.

4

2

Влезте в меню Точки на заявка. Вижте глава "Как се влиза
в меню" на страница 9.
Ако потребителската парола е деактивирана за промяна на
точките на заявка (вижте "Меню Потребителски настройки
Å" на страница 12), контролерът ще влезе веднага
в менюто Точки на заявка.
Ако потребителската парола е активирана за промяна на
точките на заявка, въведете правилния код с помощта на
бутоните ﬁ и Ì (вижте "Меню Потребителска парола Æ"
на страница 15). Натиснете ‡ за потвърждаване на
паролата и влезте в меню Точки на заявка.

5

настройка

на

COOLING OUTLET SETP

12¢

7¢

7 ➞ 23¢

4 ➞ 20¢

0$1¢

0$1¢

Натиснете ‡ за съхранение на променената точка на
заявка за температура.

За настройка на останалите точки на заявка, повторете от
стъпка 2.

БЕЛЕЖКА

Когато се задава точка на заявка за модул от
DICN система, тази точка ще се прехвърли и за
всички останали модули.

БЕЛЕЖКА

Вижте също "Задаване на настройките
плаваща точка на заявка" на страница 17.

за

Рестартиране на модула
Модулът е оборудван с три вида предпазни устройства:
предпазни устройства за модула, за веригите и за мрежата.
Когато настъпи събитие, свързано с безопасността на модула
или верига, компресорът се изключва. Менюто за предпазни
устройства ще обозначи задействаната защита. Екранът UNIT
STATUS от менюто Изчитане на данни ще посочва OFF SAFETY ACTIVE. Червеният светодиод в бутона π светва, а
зумерът в контролера се задейства.
Когато събитие, свързано с мрежовата безопасност, настъпи
в DICN конфигурация, подчинените устройства, които не са
открити от мрежата, ще функционират като самостоятелни
модули.
■

Ако даден подчинен модул не може да се намери от
мрежата, червеният светодиод в бутона π на главния
модул светва, а зумерът в контролера се задейства.

■

Ако главният модул не може да се намери от мрежата,
червеният светодиод в бутона π на всички подчинени
модули светва, а зумерът в контролерите им се задейства.
Всички модули ще работят като самостоятелни модули.

АКо модулът е изключен поради сирв в захранването, той ще
извърши автоматично възстановяване и рестартиране при
възстановяване на захранването.
За възстановяване на модула, направете следното:
1

Натиснете бутона π, за да потвърдите алармата.
Зумерът се деактивира.
Контролерът автоматично превключва към съответния
екран от менюто Предпазни устройства: предпазни
устройства за модула, за веригите и за мрежата.

2

Намерете причината за изключването и я отстранете.

Изберете точката за промяна с бутона ‡.
Точката е избрана, когато курсорът мига зад
наименованието й.
Знакът ">" обозначава реалната активна точка на заявка
за температура.

за

След потвърждаване на настройката, курсорът преминава
към следващата точка на заявка.

За настройка на точка на заявка, направете следното:
1

Ì

(*) За третирани с гликол модули с инсталирана опция OPZH, долният
лимит на точката на заявка за температура на охлаждане може да се
адаптира чрез промяна на минималната работна температура от
сервизното меню (вижте ръководството за монтаж).

Регулиране на точката на заявка за температура
Модулът прелага определяне и избор на четири независими
точки на заявка за температура. Две точки на заявка са
запазени за входящия контрол, останалите две - за изходящия
контрол.

и

COOLING INLET SETP

стандартна
стойност

•

8

ﬁ

Стойностите по подразбиране, за лимит и стъпка на
точките на заявка за температурата на охлаждане са:

Екраните EXTRA READOUT на меню Изчитане на данни
предоставят следната информация:
• CURRENT: реална сила на тока, измерена в ампери (A) (само
•

Натиснете бутоните
температурата.

Вижте "Извежда активираните предпазни устройства и
проверка на статуса на модула" на страница 19 и
"Отстраняване на проблеми" на страница 21.
Когато аварийното състояние може да се възстанови,
светодиодът в бутона π започва да мига.

Ръководство за експлоатация
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3

Натиснете бутона π за нулиране на
устройства, които не са активни повече.

предпазните

Ако е нужно, въведете USER PASSWORD или SERVICE
PASSWORD. (Вижте ръководството за монтаж, "Задаване на
парола за безопасно възстановяване".)
След като всички предпазни устройства се деактивират и
възстановят, светодиодът в бутона π изгасва. Ако някое от
устройствата е още активно, светодиодът в бутона π ще
светне отново. В такъв случай, върнете се към стъпка 2.
4

Ще е необходимо само да превключите отново бутона œ,
ако се появи грешка на модула.
Ако потребителят прекъсне захранването за ремонт
на предпазно устройство, то автоматично ще се
възстанови след включване на захранването.

БЕЛЕЖКА

Историческата информация, т.е., броят на
настъпилите събития, свързани с безопасност на
модула или някоя от веригите, както и статусът на
модула в момента на изключване могат да се
проверят чрез менюто История.

Разширени характеристики на цифровия контролер

_÷ C1 ACT. PRESSURES
HP1:019$0b = 050$8¢
LP1:000$4b = -05$2¢
FAN1:OFF

За преглед на информация за реалните налягания и вентилаторите на
верига 1 и за проверка дали
вентилаторите работят в режим на
нисък шум.

_÷ C2 ACT. PRESSURES
HP2:019$0b = 050$8¢
LP2:000$4b = -05$2¢
FAN2:OFF

За преглед на информация за
реалните налягания и вентилаторите на верига 2 (само за
EWAQ130~260).

_÷
UNIT STATUS
C11:OFF SAFETY ACT.
C12:OFF SAFETY ACT.
UNIT CAPACITY:000%

За преглед на информация за
статуса на верига 1 и капацитета на
модула.

_÷
C21:OFF
C22:OFF

UNIT STATUS
SAFETY ACT.
SAFETY ACT.

За преглед на информация за
статуса на модула във верига 2
(само за EWAQ130~260).

_÷
EXTRA READOUT
CURRENT:055A
VOLTAGE:023V

За преглед на реална оперативна
информация за силата на тока
(ампери) и напрежението на модула.

_÷
EXTRA READOUT
C11RH:00000hCS:00000

За преглед на реална оперативна
информация за общия брой работни
часове и броя на спиранията на
компресора във верига 1 (първи
екран) и общия брой работни часове
на помпите.

Тази глава дава преглед и кратко функционално описание на
екраните на различните менюта. В следващата глава, ще
научите как да настройвате и конфигурирате модула с помощта
на различните функции на менютата.

RHP1:00001hP2:00000h

Всички менюта са достъпни директно чрез съответния бутон от
дигиталния контролер или през главното меню (вижте "Как се
влиза в меню" на страница 9). Изведената на дисплея стрелка
надолу v показва, че можете да преминете към следващия
екран от текущото меню с бутона Ì. Изведената на дисплея
стрелка нагоре ^ показва, че можете да преминете към предходния екран от текущото меню с бутона ﬁ. Ако се изведе ÷,
това показва, че можете да преминете към предходния или към
следващия екран.

_÷
EXTRA READOUT
C12RH:00000hCS:00000

За преглед на реална оперативна
информация за общия брой работни
часове и броя на спиранията на
компресора във верига 1 (втори
екран).

_÷
EXTRA READOUT
C21RH:00000hCS:00000

За преглед на реална оперативна
информация за общия брой работни
часове и броя на спиранията на
компресора във верига 2 (първи
екран) (само за EWAQ130~260).

_÷
EXTRA READOUT
C22RH:00000hCS:00000

За преглед на реална оперативна
информация за общия брой работни
часове и броя на спиранията на
компресора във верига 2 (втори
екран) (само за EWAQ130~260).

Меню Изчитане на данни ª
_v¶
…
≤0U4
∞11 ∞12 ≠H
∞21 ∞22 ≠H

013$6¢
012$0¢

_÷COOL. INLSP1:012$0¢
INLET WATER:013$6¢
OUTLET WATER:007$0¢
AMBIENT:006$5¢

За преглед на реалната оперативна
информация за статуса на помпата,
компресора, вентилаторите и за
температурната точка на заявка
(в зависимост от активния режим).
За преглед на реалната оперативна
информация за режима на управление и температурата на входящата и
изходящата вода.
При DICN система, стойностите
INLET WATER и OUTLET WATER
са
стойностите
на
отделните
модули, не на системата. Температурите на системата могат да се
видят в първия екран на менюто
Мрежа.

_÷
C1 TEMP.READOUT
C11 DISCHARGE:010$1¢
C12 DISCHARGE:010$5¢

За преглед на информация за
отходната температура на верига 1.

_÷
C2 TEMP.READOUT
C21 DISCHARGE:010$1¢
C22 DISCHARGE:010$5¢

За преглед на информация за
отходната температура на верига 2
(само за EWAQ130~260).

_÷

C1 TEMP.READOUT
C1 REFR:000$0¢

За преглед на информация за
температурата на охладителя във
верига 1.

_÷

C2 TEMP.READOUT
C2 REFR:000$0¢

За преглед на информация за
температурата на охладителя във
верига 2 (само за EWAQ130~260).
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Меню Точки на заявка ∑
В зависимост от настройките в секция "advanced" (разширени)
на менюто за потребителски настройки, в менюто Точки на
заявка може да се влезе директно или чрез парола.
> COOL.
COOL.
COOL.
COOL.

INLSP1:012$0¢
INLSP2:012$0¢
OUTSP1:007$0¢
OUTSP2:007$0¢

За задаване на температурни точки
на заявка.

Меню Потребителски настройки Å
Менюто "Потребителски настройки", защитено чрез парола на
потребителя, позволява пълна настройка на модула.
USERSETTINGS MENU
>THERMOSTAT
COMPRESSOR
FAN
PUMP
FLOATING SETPOINT
LANGUAGE
TIME AND DATE
FREE COOLING
DICN
ADVANCED
DEFROST
SERVICE MENU

Използвайте бутоните ﬁ и Ì за
навигация в менюто и натиснете
бутона ‡ˆза влизане в избраното
подменю.

Ръководство за експлоатация
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THERMOSTAT
_v
THERMOSTAT
MODE:INL WATER
LOADUP:300s-DWN:030s

_^
MANUAL SETTINGS
C11:OFF C12:OFF
C21:OFF C22:OFF
F1*:OFF F2*:OFF

За задаване
термостата.

на

настройки

на

За задаване на настройките за
ръчно управление.

_^
ADVANCED
BACKLIGHT TIME:05min
GRAPHIC READOUT:YES

DEFROST
Това подменю не е достъпно за модули EWAQ.
SERVICE MENU
ENTER SERVICE

COMPRESSOR
_v
COMPR.LEAD-LAG
MODE:PRIORITY
PRIORITY:
C11>C12>C21>C22

За задаване на настройките за
закъснение на компресора.

_^
COMPR.CAP.LIMIT
MODE:LIMIT SETTING
SET: C11:OFF C12:OFF
C21:OFF C22:OFF

За задаване на настройките за
ограничение на капацитета на
компресора.

FAN
_
FAN FORCED ON
IF UNIT IS OFF THEN
ALL FANS:OFF

За задаване действието на всички
вентилатори в случай на изключен
модул.

PUMP
_v
PUMPCONTROL
PUMPLEADTIME
:020s
PUMPLAGTIME
:060s
DAILY ON:N AT:12h00

За задаване на настройки
управление на помпата.

на

_^
DUAL PUMP
MODE:AUTO ROTATION
OFFSET ON RH
:048h

За задаване на настройки на двойна
помпа.

PASSWORD: 0000
TO LOGIN

За влизане в сервизното меню (само
квалифициран специалист може да
има достъп до това меню).

Меню Таймери Ó
_v
GENERAL TIMERS
LOADUP:000s-DWN:000s
PUMPLEAD
:000s
FLOWSTOP
:00s

За проверка на реалната стойност
на общия софтуерен таймер.

_÷ COMPRESSOR TIMERS
GRD11:000s 12:000s
AREC11:000s 12:000s
M.RT11:000s 12:000s

За проверка на реалната стойност
на компресорните таймери на
верига 1.

_^ COMPRESSOR TIMERS
GRD21:000s 22:000s
AREC21:000s 22:000s
M.RT21:000s 22:000s

За проверка на реалната стойност
на компресорните таймери на
верига 2 (само за EWAQ130~260).

Меню за предпазни устройства π
Това меню предоставя полезна информация за отстраняване на
проблеми. Следващите екрани съдържат основна информация.
_v
UNIT SAFETY
0F0:EMERGENCY STOP

За информация относно предпазното устройство на модула, което
е довело до спирането.

_v
CIRCUIT1 SAFETY
1U1:REV PHASE PROT

За информация относно предпазното устройство на верига 1,
което е довело до спирането.

За задаване език на дисплея на
контролера.

_v
CIRCUIT2 SAFETY
1U1:REV PHASE PROT

За информация относно предпазното устройство на верига 2,
което е довело до спирането (само
за EWAQ130~260).

За задаване
системата.

_v
NETWORK SAFETY
0U4:PCB COMM.PROBLEM

За информация относно предпазното устройство на мрежата,
което е довело до спирането.

_v UNIT WARNING
0AE:FLOW HAS STOPPED

За информация относно алармата на
модула,
което
е
довело
до
спирането.

FLOATING SETPOINT
_ FLOATING SETPOINT
MODE:AMBIENT
MAXPOS:03$0¢ NEG:00$0¢
RF:020$0¢ SLOPE:006$0¢

За задаване времето за фоново
осветление и дали да се активира
графично изчитане.

За задаване на плаваща точка на
заявка.

LANGUAGE
_
LANGUAGE
PRESS ENTER TO
CHANGE LANGUAGE:
ENGLISH

TIME AND DATE
_
TIME AND DATE
TIME: 22h35
DATE FORMAT:DD/MM/YY
DATE: MON
20/03/06

дата

и

час

на

FREE COOLING
_
FREE COOLING
MODE:AMBIENT
SP: 05$0¢ DIF:01$0¢
PUMP:ON LEAD:000s

За
задаване
охлаждане.

на

свободно

_÷
MASTER SETTINGS
MODE:NORMAL
OFFSET:0000h
PUMP ON IF:UNIT ON

Контролерът извежда името на
MASTER, SLAVE1 ...
модула:
SLAVE3. Това име се присвоява
автоматично в зависимост от
зададения хардуерен адрес. Вижте
"Задаване
на
адресите"
от
"Свързване и настройка на DICN
система"
в
ръководството
за
монтаж.

DICN

ADVANCED
_v
ADVANCED
PASSWORD NEEDED FOR:
SETPOINT MENU:Y
UNIT ON/OFF:Y

_^
ADVANCED
MAIN MENU:GRAPHIC
LOGOUT TIMER :05min
BUZZER IF SAFETY:YES

Ръководство за експлоатация
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Дефиниране на необходимост от
парола за влизане в менюто за
точки на заявка и за включване/
изключване на модула.
За задаване на външния вид
главното меню, таймера за изход
менюто и определяне дали да
активира зумер при настъпване
грешка.

на
от
се
на

Наред с основната информация, от менюто История може да се
видят и екрани с по-подробна информация. Натиснете бутона
‡. Ще се появят екрани, подобни на предходните. На първия
ред на екраните с история може да се види броят на
настъпилите събития, свързани с безопасността.
_÷ UNIT HISTORY:002
0CA:OUT SENSOR ERR
22h33m00s
23/03/06
COOL INLSP1:012$0¢

За проверка на часа на изключване
на модула и каква е била точката на
заявка
за
температурата
на
входящата вода в изпарителя в този
момент.

_÷

UNIT HISTORY:002
INLET WATER:012$0¢
OUTLET WATER:007$0¢
AMBIENT:006$5¢

За проверка какви са били температурите на входящата, изходящата
вода в изпарителя, както и
външната температура в момента на
спирането.

_÷ UNIT HISTORY:002
C11 DISCHARGE:010$1¢
C12 DISCHARGE:010$5¢

За проверка каква е била отходната
температура на верига 1 в момента
на спирането.
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_÷ UNIT HISTORY:002
C21 DISCHARGE:010$1¢
C22 DISCHARGE:010$5¢

За проверка каква е била отходната
температура на верига 2 в момента
на
спирането
(само
за
EWAQ130~260).

_÷

UNIT HISTORY:002
C1 REFR:000$0¢

За
проверка
каква
е
била
температурата на охладителя във
верига 1 в момента на спирането.

_÷

UNIT HISTORY:002
C2 REFR:000$0¢

За
проверка
каква
е
била
температурата на охладителя във
верига 2 в момента на спирането
(само за EWAQ130~260).

_÷ UNIT HISTORY:002
HP1:019$0b = 050$0¢
LP1:019$0b = -05$2¢
FAN1:OFF

За проверка какви са били
наляганията във верига 1 и статусът
на вентилаторите в момента на
спирането.

_÷ UNIT HISTORY:002
HP2:019$0b = 050$0¢
LP2:019$0b = -05$2¢
FAN2:OFF

За проверка какви са били
наляганията във верига 2 и статусът
на вентилаторите в момента на
спирането (само за EWAQ130~260).

_÷ UNIT HISTORY:002
C11:OFF SAFETY ACT.
C12:OFF SAFETY ACT.
UNITCAPACITY:000%

За проверка какъв е бил статусът на
компресорите и капацитетът на
модула на верига 1 в момента на
спирането.

_÷ UNIT HISTORY:002
C11:OFF SAFETY ACT.
C12:OFF SAFETY ACT.

За проверка какъв е бил статусът на
компресорите и капацитетът на
модула на верига 2 в момента на
спирането (само за EWAQ130~260).

_÷ UNIT HISTORY:002
CURRENT:055A
VOLTAGE:023V

За проверка на силата на тока
(ампери) и напрежението на модула
в момента на спирането.

_÷ UNIT HISTORY:002
C11RH:00000hCS:00000

За проверка на общия брой работни
часове на компресора и броя на
спиранията на компресора за
верига 1 и на помпите в момента на
спирането (първи екран).

RHP1:00000hP2:00000h

_÷ UNIT HISTORY:002
C12RH:00000hCS:00000

_÷ UNIT HISTORY:002
C21RH:00000hCS:00000

_÷ UNIT HISTORY:002
C22RH:00000hCS:00000

За проверка на общия брой работни
часове на компресора и броя на
спиранията на компресора за
верига 1 и на помпите в момента на
спирането (втори екран).
За проверка на общия брой работни
часове на компресора и броя на
спиранията на компресора за
верига 2 и на помпите в момента на
спирането (първи екран) (само за
EWAQ130~260).
За проверка на общия брой работни
часове на компресора и броя на
спиранията на компресора за
верига 2 и на помпите в момента на
спирането (втори екран) (само за
EWAQ130~260).

_÷ UNIT HISTORY:002
AI1 NONE
AI2 NONE

За проверка на статуса на променливия аналогов вход в момента
на спирането (първи екран).

_÷ UNIT HISTORY:002
AI3 NONE
AI4 NONE

За проверка на статуса на променливия аналогов вход в момента
на спирането (втори екран).
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Меню История ‚
Менюто История съдържа цялата информация за последните
спирания. Структурата на тези менюта е идентична със
структурата на менюто за безопасност. Когато проблемът бъде
решен и операторът изпълни рестартиране и възстановяване,
съответните данни от менюто за безопасност се копират
в менюто История.
Допълнително, на първия ред на екраните с история може да се
види броят на настъпилите събития, свързани с безопасността.

Меню Информация ™
_v
TIME INFO
TIME: 22h05
DATE: WED 24/01/07

За преглед на информация за датата
и часът.

_÷
UNIT INFO
UNIT:AW-CO-260 C:SCL
CIR:2 EVAP:1 COILC:2
EEV:P REF:R410A

За
преглед
на
допълнителна
информация за модула, като тип на
модула, брой вериги и изпарители,
използван охладител.

_÷
UNIT INFO
FAN:ST VA:Y 2PUMP:Y
HEATERTAPE:Y
FAN DO ST:2 DO INV:2

За
преглед
на
допълнителна
информация за модула, като тип на
вентилаторите, опция волт-ампер,
има ли втора помпа или лентов
отоплител, както и брой дигитални
изходи, които могат евентуално да
се използват в случай на неинверторни вентилатори (ST) или
инверторни вентилатори (INV).

_^
SW INFO
MAIN:SP1710_055 V2.0
EXT :SP1559_017
REM.:SP1734_011

За преглед на
версията
на
контролера.

информация
софтуера

за
на

Меню Входно/изходен статус Ÿ
Меню Входно/изходен статус показва статуса на всички
дигитални входове и изходи, както и променливите дигитални
входове на модула.
_v
DIGITAL INPUTS
EMERGENCY STOP :OK
FLOWSWITCH:FLOW OK

За проверка на активност на
устройство за аварийно спиране и
дали има воден поток в изпарителя.

_÷
DIG.INP/OUTPUTS
HEATER TAPE:OFF
PUMPINTERLOCK:CLOSED
PUMP:ON

За проверка на статуса на лентовия
отоплител и статуса на помпената
блокировка и помпата.

_÷
DIGITAL INPUTS
C1 REV.PH.PROT. :OK
C1 HIGH PR.SW. :OK
INT.L C11:OK C12:OK

За
проверка
на
статуса
на
превключвателя за високо налягане,
предпазителя за обърната фаза и
релето за максимален ток на
верига 1.

_÷
DIGITAL INPUTS
C1 FAN OVERC.ST1:OK
C1 FAN OVERC.ST2:OK
C1 FAN OVERC.ST3:OK

За проверка на статуса на релето за
максимален ток за вентилатора за
верига 1.

_÷
DIGITAL INPUTS
C2 REV.PH.PROT. :OK
C2 HIGH PR.SW. :OK
INT.L C21:OK C22:OK

За
проверка
на
статуса
на
превключвателя за високо налягане,
предпазителя за обърната фаза и
релето за максимален ток на
верига 2 (само за EWAQ130~260).

_÷
DIGITAL INPUTS
C2 FAN OVERC.ST1:OK
C2 FAN OVERC.ST2:OK
C2 FAN OVERC.ST3:OK

За проверка на статуса на релето за
максимален ток за вентилатора за
верига 2 (само за EWAQ130~260).

_÷
DIGITAL INPUTS
C11:ON C12:ON
C21:ON C22:ON

За
проверка
на
статуса
компресори 11/12/21/22.

на
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_÷
FAN INP/OUTPUTS
C1 FANSTEP 1:CLOSED
C1 FANSTEP 2:CLOSED
C1 FANSTEP 3:CLOSED

За проверка на статуса на релетата
за скорост на вентилатора за
верига 1.

_÷
FAN INP/OUTPUTS
C2 FANSTEP 1:CLOSED
C2 FANSTEP 2:CLOSED
C2 FANSTEP 3:CLOSED

За проверка на статуса на релетата
за скорост на вентилатора за
верига 2 (само за EWAQ130~260).

_÷CHANG. DIG. INPUTS
DI1 NONE
DI2 NONE
DI3 NONE

За проверка на статуса на променливите дигитални входове. (първи
екран)
Забележете, че при модул в DICN
система, входовете се отнасят за
този модул.
Определящ работата на модула,
обаче, ще бъде главният модул или
дистанционното управление.

Дейности в менюто за потребителски настройки

Влизане в менюто за потребителски настройки
Менюто за потребителски настройки е защитено с потребителска парола, 4-цифрен номер между 0000 и 9999
1

Влезте в Å USERSETTINGS MENU. (Вижте глава "Как се
влиза в меню" на страница 9).
Контролерът ще поиска паролата.

2

Въведете паролата, като използвате клавишите ﬁ и Ì и
натискайте ‡ за всяка цифра.

3

Натиснете ‡ за потвърждаване на паролата и влезте в
меню Потребителски настройки.
Контролерът автоматично показва екранът на подменюто.

За дефиниране на настройка на определена функция:

_÷CHANG. DIG. INPUTS
DI4 NONE
DO1 SAFETY+W.(NO) :O
DO2 GEN.OPERATION :O

За проверка на статуса на променливите дигитални входове и изходи
(втори екран).

1

Отидете в съответното подменю чрез бутоните ﬁ и Ì.

2

Натиснете бутона ‡ за влизане в избраното подменю.

_÷CHANG.
DO3 NONE
DO4 NONE
DO5 NONE

INP/OUTPUTS
(OPEN)
(OPEN)
(OPEN)

За проверка на статуса на променливите дигитални изходи (трети екран).

3

Отидете на съответния екран, като използвате клавишите
ﬁ и Ì. Ако има само един екран, бутоните ﬁ и Ì не са
активни.

За проверка на статуса на променливите дигитални изходи и аналогови
входове (четвърти екран).

4

_÷CHANG. INP/OUTPUTS
DO6 NONE (OPEN)
AI1 NONE
AI2 NONE

Натиснете бутона ‡ за придвижване на курсора до първия
параметър, който може да се променя.

5

Изберете подходящата
клавишите ﬁ и Ì.

_÷CHANG. INP/OUTPUTS
AI3 NONE
AI4 NONE
AO1 NONE

За проверка на статуса на променливите аналогови входове и изходи
(пети екран).

6

Натиснете ‡ за потвърждаване на избора.

_^

За преглед на активните комуникационни линии.

COMMUNICATION
RS232 ONLINE:N
RS485 ONLINE:N
DIII ONLINE:N

Меню Потребителска парола Æ
ENTER PASSWORD

_v LOGIN/LOGOUT MENU
LOGIN STATUS:USER

За определяне статуса за логин и
логаут на потребителя.

За смяна на парола за логин/логаут.

Меню Мрежа ∆
Меню Мрежа (достъпно само при инсталирана
предоставя полезна информация за мрежата.

DICN)

_v
NETWORK
COOL. INLSP1:012$0¢
INLET WATER:013$6¢
OUTLET WATER:007$0¢

За преглед на температурната точка
на заявка, общата температура на
входящата вода (в главния модул).

_^M:NORMAL
SL1:NORMAL
SL2:NORMAL
SL3:NORMAL

Статус екранът на меню Мрежа
показва състоянието на главния
модул (M) и подчинените модули
(SL1 ... SL3).

CAP:000%
CAP:000%
CAP:000%
CAP:000%

използвате

7

Повторете инструкция 6 за промяна на останалите
параметри.

8

След последния параметър, курсорът се връща обратно
в начално положение и продължава от инструкция
3 нататък.

9

Натиснете бутона ƒ за връщане към менюто и продължете
от инструкция 1 нататък.

Подменю: Термостат

Дефиниране на настройките на термостата

LOGOUT? NO

_^ LOGIN/LOGOUT MENU
CHANGE PASSWORD
NEW PASSWORD: 0000
CONFIRM: 0000

като

След потвърждаване на промяната, курсорът преминава
към следващия параметър, който може да се конфигурира.

За смяна на потребителска парола.

PASSWORD: 0000
TO LOGIN

настройка,

Когато се избере входящ или изходящ режим на управление,
модулът използва функция на термостат за контрол на
охлаждащия капацитет. Параметрите на термостата не са
фиксирани и могат да се променят.
Стойностите по подразбиране, за лимит и стъпка на точките на
заявка за температурата на охлаждане са показани
в "Приложение I" на страница 27.
БЕЛЕЖКА

■

При промяна на един от модулите в DICN конфигурация, тази настройка ще се прехвърли
за всички останали модули в мрежата.

■

Функционална диаграма на параметрите на
термостата може да се види в "Приложение I"
на страница 27.

Меню Охлаждане/Отопление Í
Това меню не е достъпно за модули EWAQ.

Ръководство за експлоатация

15

EWAQ080~260DAYN
Опаковани водоохладители с въздушно охлаждане
4PW35556-1F – 2014.03

Подменю: Вентилатор

Дефиниране и активиране на режим на управление
Модулът е оборудван с термостат, който контролира охлаждащия капацитет на модула. Изберете съответния режим:
■

MANUAL CONTROL:режим на ръчно управление: операторът
управлява сам капацитета, като задава:
• C11/12/21/22 (стъпка на капацитета в ръчен режим): OFF
F1*, F2* (въздушен поток в ръчен режим): off, low, medium
или high за верига 1/2.

■

■

Екранът FAN LOW NOISE е достъпен само при инсталирана
опция за инверторни вентилатори (OPIF). Вижте ръководството, предоставено с опцията.

Настройки за принудително включване на вентилатор

или ON за компресори 11/12/21/22.
•

Дефиниране на настройки за нисък шум

INL
WATER: входящ режим на управление: използва
температурата на входящата вода за контрол на
капацитета на модула.
OUTL WATER: изходящ режим на управление: използва
температурата на изходящата вода за контрол на
капацитета на модула.

Позволяват работа на вентилаторите дори и при изключен
модул.
■

OFF: вентилаторите няма да се активират.

■

ON: вентилаторите ще работят принудително.

■

CH.DIG.INP.: вентилаторите ще работят, в зависимост от
настройките на променливия дигитален вход.

Подменю: Помпа
БЕЛЕЖКА

За активиране на ръчен режим на управление,
изберете MANUAL CONTROL като текущ режим. За
деактивиране на ръчен режим на управление,
изберете друг режим като текущ режим.
При модули в DICN конфигурация:
При промяна на режима на управление на един от
модулите, той се прехвърля автоматично за
всички останали модули.
Ръчен режим на управление, обаче, може да се
избира само при модули със статус DISCONNECT
ON/OFF.

БЕЛЕЖКА

Задаване на настройки на управление на помпата.
Екранът PUMPCONTROL от менюто за потребителски настройки
позволява на потребителя да дефинира избързване/
закъснение на помпата.
■

PUMPLEADTIME: използва се за дефиниране на времето,
което помпата трябва да работи преди модулът (или
компресорът, в случай на PUMP ON IF: COMPR ON
настройка, избрана в DICN конфигурация) да се стартира.

■

PUMPLAGTIME: използва се за дефиниране на времето,
което помпата трябва да работи след като модулът (или
компресорът, в случай на PUMP ON IF: COMPR ON
настройка, избрана в DICN конфигурация) е спрял.

■

DAILY ON: изберете Y (да) или N (не). Когато се избере Y,
задайте началния час (24-часова схема).
Това означава, че през това време помпата ще работи
около 5 секунди, дори и ако модулът е изключен.

Режим OUTLET не е достъпен в DICN системи.

Подменю: Компресор

За задаване на настройките за избързване/закъснение
Дефиниране на управление на двойна помпа
В екрана COMPR.LEAD-LAG изберете подходящия режим и
задайте настройките за избързване/закъснение на компресора.

■

отделните компресори.

Екранът DUAL PUMP позволява на потребителя да дефинира
управлението на две помпи (за да е възможно това, трябва да е
конфигуриран променлив дигитален изход за втората помпа
в сервизното меню). Вижте ръководството за монтаж.

PRIORITY: C11>C12>C21>C22 настройката C11 в този

■

MODE
• AUTO: приоритетът зависи от работните часове на
•

пример има най-висок приоритет за стартиране, а C22 има
най-нисък приоритет.

MODE: използва се за дефиниране на типа контрол за двете
помпи. При избор на автоматична ротация, трябва да се
въведе и отместване на работните часове.
• AUTO ROTATION: помпа 1 и помпа 2 ще се сменят съгласно

Дефиниране на ограничения на капацитета
В екрана COMPR.CAP.LIMIT могат да се зададат
4 възможни ограничения на капацитета.
Ограничение на капацитета може да се активира:
■

отместването на RH.
•

до

MODE:
• NOT ACTIVE: ограничението на капацитета не е активно.
• CHANG.DIG.INP.: когато променлив вход е конфигу-

•

■

PUMP 1>PUMP 2: помпа 1 винаги ще стартира първа.
PUMP 2>PUMP 1: помпа 2 винаги ще стартира първа.

OFFSET ON RH: служи за дефиниране на отместването
в работни часове между двете помпи. Служи за превключване между помпите, когато те работят в режим на
автоматична ротация.

риран като ограничител на капацитета.
БЕЛЕЖКА

•

Вижте "Потребителска настройка в сервизното меню", глава "Настройка на променливите входове и изходи" от ръководството
за монтаж

LIMIT 25%/50%/75%/SET: за активиране на ограничението
на капацитета.

■

в случай на CHANG.DIG.INP. или LIMIT SET режим,
всеки компресор трябва да се дефинира (C11/12/21/ 22).
■ OFF: Тези компресори ще бъдат винаги изключени
■ ON: Тези компресори ще се използват от термостата
според необходимото натоварване.
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■

Подменю: Плаваща точка на заявка

Задаване на настройките за плаваща точка на заявка

SP: настройка на точка на заявка на свободно охлаждане.

■

DIF: настройка на разлика на свободно охлаждане.

■

PUMP

Сигналът на точката за заявка се преименова като"плаваща
точка на заявка, базирана на променлив аналогов вход".

■ ON: помпата ще бъде включена, когато е активен режим
на свободно охлаждане

Екранът FLOATING SETPOINT позволява промяна на активната точка на заявка като функция на външната температура.
Източникът и настройките на плаващата точка на заявка могат
да се конфигурират от потребителя.

■ OFF: помпата ще бъде изключена, когато е активен
режим на свободно охлаждане

■

MODE: служи за задаване на режима на плаващата точка на
заявка.
• NOT ACTIVE: плаващата точка на заявка не е активирана.
• AMBIENT: плаващата точка на заявка се базира на

■

LEAD: време на работа на помпата преди започване работа
на компресора.

БЕЛЕЖКА

външната температура и се променя съответно.
Настройки MAXPOS, NEG, RF или SLOPE.

Подменю: DICN

AI SLOPE NTC: плаващата точка на заявка се
базира на променливия аналогов вход (тип NTC) и се
променя съответно.
Настройки MAXPOS, NEG, RF или SLOPE.

Достъпно само в случай на инсталирана DICN (опционален
комплект EKACPG) (вижте "Свързване и настройка на DICN
система" в ръководството за монтаж и в ръководството за
инсталиране на комплекта EKACPG).

•

CH.

•

CH.

•

CH.AI MAX VALUE: плаващата точка на заявка се базира

AI SLOPE V-A: плаващата точка на заявка се
базира на променливия аналогов вход (тип V-A) и се променя
съответно.
Настройки MAXPOS, NEG, RF или SLOPE.

на променливия аналогов вход (тип V-A) и се променя
съответно.
Настройка: MAXIMUM VALUE.
БЕЛЕЖКА

Функционална диаграма на работата на плаващата
точка на заявка може да се види в
"Приложение II" на страница 28.

Дефиниране на настройките на мрежата
Екранът SETTINGS на меню Мрежа позволява на потребителя
да задава MODE за модула, време за OFFSET и условие, при
което да работи помпата.
■

MODE: Задава режима на модула като NORMAL, STANDBY
или DISCONN ON/OFF.
• NORMAL: Уредът се контролира от мрежата. Зареждането и
разтоварването се определя от централното управление на
мрежата. Поставянето на този модул в режим ON или OFF
ще постави и останалите модули в режим ON или OFF, освен
ако техният статус е DISCONNECT ON/OFF. (вижте понататък)
Смяната на CONTROL
SETTINGS или THERMOSTAT
SETTINGS за този модул ще се отрази и на останалите
модули. MANUAL CONTROL за такъв модул не е възможен.
Вижте "Дефиниране и активиране на режим на управление"
на страница 16.

Подменю: Език

Настройка на езика
Този екран позволява на потребителя да зададе език за
извежданата информация от контролера (на първия екран).
(Натиснете няколко пъти бутона ‡ за смяна на работния език).

•

STANDBY: Модулът се счита за модул в статус NORMAL и
неговото функциониране е подобно на модул, дефиниран
като NORMAL, но този модул ще започне работа само, ако:
друг модул е в аварийно състояние
друг модул е в режим DISCONNECT ON/OFF
не е достигната точката на заявка когато всички останали
модули работят известно време при пълен капацитет
Ако повече от един модул е зададен като STANDBY, то само
1 от модулите наистина ще бъде в режим на готовност.
Модулът, който е реално в режим на готовност, ще бъде
определен по броя на отработените часове.

•

DISCONNECT ON/OFF: Включването или изключването на
такъв модул няма да включи или съответно изключи други
модули. MANUAL CONTROL за такъв модул е възможен.
Ако модулът се постави в режим INLET или OUTLET и
модулът е включен, той ще се управлява от DICN мрежата
като NORMAL модул.

Подменю: Дата и час

Задаване на дата и час
Екранът TIME AND DATE позволява на потребителя да зададе
датата и часът.
■

TIME: служи за задаване на текущото време.

■

DATE FORMAT: служи за задаване на формата на датата.

■

DATE: изберете името на текущия ден и задайте текущата
дата в съответствие с настройката в DATE FORMAT.
DD = пореден номер на деня (01~31),
MM = пореден номер на месеца (01~12),
YY = последните 2 цифри от годината (2006 = 06).

Подменю: Свободно охлаждане

Задаване на свободно охлаждане

БЕЛЕЖКА

Екранът FREE COOLING позволява на потребителя да
контролира 3-посочния вентил когато модулът е в състояние на
свободно охлаждане. За тази цел в сервизното меню трябва да
се конфигурира променлив дигитален вход или изход за
свободно охлаждане. (Вижте ръководството за монтаж.)
■

MODE: за задаване на свободно охлаждане.
• NOT ACTIVE: не активиран режим на свободно охлаждане.
• CHDI: променлив дигитален вход ще активира режима на
свободно охлаждане
•

свободно
температура.

•

INLET-AMBIENT: свободно охлаждане на база разлика
между температура на входящата вода и външната
температура.

AMBIENT:

Ръководство за експлоатация
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Функционална диаграма на работата на свободното
охлаждане
може
да
се
види
в
"Приложение III" на страница 28.

охлаждане

на

база

на

околна

Поставяне на модул в режим DISCONNECT ON/
OFF при сервизно обслужване на машината. В
този случай е възможно включване и изключване
на този модул без съответно включване или
изключване на останалите модули в мрежата.
Възможно е също и управлението на модула
в режим MANUAL CONTROL.
Поставете модула за постоянно в състояние
DISCONNECT ON/OFF, ако операторът желае сам
да решава кога да работи модулът.
Забележете, че в този случай няма смисъл да се
дефинира друг модул от мрежата като STANDBY.
Тъй като има модул, постоянно зададен като
DISCONNECT
ON/OFF, модулът в състояние
STANDBY ще се счита постоянно като модул
в състояние NORMAL.

EWAQ080~260DAYN
Опаковани водоохладители с въздушно охлаждане
4PW35556-1F – 2014.03

■

■

OFFSET: Времето OFFSET дефинира целевата разлика
между работните часове на два модула с OFFSET:0000h.
Тази стойност е важна за целите на поддръжката.
Разликата в настройката на различните модули трябва да е
достатъчно голяма, за да се избегне едновременното
сервизно обслужване на модулите. Долната и горната
граница са съответно 0 и 9000 часа. По подразбиране,
настройката е 0 часа.
PUMP ON IF: Задайте, ако помпата трябва да работи
докато е включен охладителят (UNIT ON) или по време на
състояние само на включен компресор (COMPR ON).
Когато се избере UNIT ON, изходът на помпата остава
затворен докато е включен охладителят. Когато се избере
COMPR ON, изходът на помпата остава затворен докато е
включен охладителят.
Вижте също отделното ръководство "Примери за
инсталиране на DICN конфигурация".

БЕЛЕЖКА

Настройките от този екран на меню Мрежа трябва
да се изпълнят за всички охладители, свързани в
системата.

Дейности в меню Таймери

Проверка на реалната стойност на софтуерните таймери
Като предпазна мярка и за осигуряване на правилно
функциониране, софтуерът на контролера поддържа няколко
таймера за обратно броене:
■

LOADUP (LOADUP – вижте параметрите на термостата):
започва отброяване при промяна в стъпката на термостата.
По време на обратното броене, модулът не може да влиза
в по-голяма стъпка на термостата.

■

LOADDOWN (DWN – вижте параметрите на термостата):
започва отброяване при промяна в стъпката на термостата.
По време на обратното броене, модулът не може да влиза
в по-малка стъпка на термостата.

■

FLOWSTART (FLOWSTART – 15 сек.): отброява кога водният
поток през изпарителя е постоянен и модулът е в режим на
готовност. По време на обратното броене модулът не може
да се стартира.

■

FLOWSTOP (FLOWSTOP – 5 сек.): започва броене когато
водният поток през изпарителя спре след като таймерът
FLOWSTART достигне нула. Ако водният поток не се
рестартира по време на отброяването, модулът ще се
изключи.

■

PUMPLEAD (PUMPLEAD – вижте контролните настройки на
помпата): започва броене при включване на модула. По
време на обратното броене модулът не може да се
стартира.

■

PUMPLAG (PUMPLAG – вижте контролните настройки на
помпата): започва броене при изключване на модула. По
време на обратното броене помпата продължава да
работи.

■

GUARDTIMER (GRD11/12/21/22 – 180 сек.): започва броене
когато компресорът (верига 1/2) се изключи. По време на
обратното броене компресорът не може да се рестартира.

■

ANTIRECYCLING (AREC11/12/21/22 – 300 сек.): започва
броене когато компресорът (верига 1/2) се включи. По
време на обратното броене компресорът не може да се
рестартира.

■

MINIMUM RUNNING TIME (M.RT – 120 сек.) започва броене
когато компресорът се включи. о време на обратното
броене компресорът не може да се изключи от функцията
на термостата.

Подменю: Разширени

Активиране или деактивиране на паролата за точките на
заявка и паролата за включване/изключване на модула
Първият екран ADVANCED от менюто за потребителски
настройки позволява на потребителя да активира или
деактивира потребителската парола, необходима за смяна на
температурната точка на заявка (SETPOINT MENU). Когато е
деактивирана, потребителят не трябва да въвежда паролата
всеки път, когато иска да промени точката на заявка.
Първият екран ADVANCED от менюто за потребителски
настройки позволява също така на потребителя да активира
или деактивира потребителската парола, необходима за
включване и изключване на модула (UNIT ON/OFF).
БЕЛЕЖКА

При промяна на един от модулите в DICN
конфигурация, тази настройка ще се прехвърли за
всички останали модули в мрежата.

Дефиниране на настройките на контролера
Вторият екран ADVANCED от менюто за потребителски
настройки позволява на потребителя да дефинира настройките
на контролера.
■

MAIN
MENU: задайте GRAPHIC, за да се показват
крафични символи в главното меню или TEXT, за да се
показват наименованията на менютата.

■

LOGOUT TIMER: задава времето за автоматичен логаут,
между 01 и 30 минути.

■

BUZZER IF SAFETY: за активиране или деактивиране на
зумера при възникване на грешка.

■

BACKLIGHT TIME: за задаване на врече (между 01 и
30 минути), през което осветлението на дисплея на
контролера остава включено след последното натискане
на бутоните.

■

GRAPHIC READOUT: за дефиниране на графично представяне на първия екран от менюто за изчитане на данни.

БЕЛЕЖКА

За проверка на реалната стойност на софтуерните таймери,
направете следното:
1

Влезте в TIMERS MENU. (Вижте глава "Как се влиза в
меню" на страница 9).
Контролерът показва реалните стойности на GENERAL
TIMERS:
таймерът
за
зареждане,
таймерът
за
разтоварване, таймерът за начало на поток, таймерът за
спиране на поток (когато модулът е включен и таймерът за
начало на поток е достигнал нула), таймерът за
избързване на помпата и таймерът за забавяне на помпата.

2

Натиснете бутон Ì за проверка на компресорните
таймери.
Контролерът показва реалните стойности на COMPRESSOR
TIMERS: предпазителните таймери (по един за верига) и
анти-рециклиращите таймери (по един за верига).

При промяна на един от модулите в DICN
конфигурация, тази настройка ще се прехвърли за
всички останали модули в мрежата.

Подменю: Размразяване
Това подменю не е достъпно за модули EWAQ.
Подменю: Сервизно меню
Само квалифициран специалист може да влиза в сервизното меню.
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Дейности в меню за предпазни устройства

Дейности в меню Информация

Извежда активираните предпазни устройства и
проверка на статуса на модула

Преглед на допълнителна информация за модула
1

Ако зумерът за аларма е активиран и потребителят натисне
бутона π, контролерът автоматично влиза в това меню.
Извеждат се всички активни предпазни устройства: UNIT/
CIRCUIT 1/2, WARNING или NETWORK SAFETY.
■

Контролерът ще покаже екран UNIT SAFETY от менюто за
предпазни устройства когато причината за спирането е
предпазно устройство за модула.

■

Контролерът ще покаже екран CIRCUIT 1/2 SAFETY от
менюто за предпазни устройства когато е задействано
предпазно устройство на верига 1/2.

■

Контролерът ще покаже екран NETWORK
SAFETY от
менюто за предпазни устройства когато причината за
спирането е предпазно устройство за мрежата.

■

Контролерът ще покаже екран UNIT WARNING от менюто
за предпазни устройства когато е задействано
предупредително устройство за модула.

1

Натиснете бутона π когато се активира зумерът за
аларма.
Ще се появи съответнитя екран с предпазни устройства и
основна информация. Натиснете бутона ‡, за да отидете
направо на екрана с история и подробен преглед на
информацията. Тези екрани предоставят информация за
статуса на модула в момента на изключването (вижте
"Меню за предпазни устройства π" на страница 13).

2

Влезте в INFO MENU през главното меню. (Вижте глава
"Как се влиза в меню" на страница 9).
Контролерът влиза в екран TIME INFO, който съдържа
следната информация: TIME и DATE.
Натиснете Ì за преглед на първия екран UNIT INFO.
Този екран съдържа информация за наименованието на
модула, броя на веригите, изпарителите и намотките, EEV
и използвания охладителен агент.

3

Натиснете Ì за преглед на втория екран UNIT INFO.
Този екран съдържа информация за вентилаторите, волт/
амперите и евентуалното наличие на втора помпа или
лентов отоплител.

4

Натиснете Ì за преглед на екран SW
информация).

INFO (софтуерна

Този екран съдържа информация за софтуерните версии на
PCB.
Дейности в меню Вход/Изход

Проверка на статуса на входовете и изходите
Менюто Вход/Изход предлага начин за проверка на статуса на
дигиталните входове и свързаните изходи.
Фиксираните дигитални входове са:

2

Ако е задействано повече от един вид предпазно
устройство (обозначено с ^, v или ÷), използвайте
бутоните ﬁ и Ì за преглед.

Дейности в меню История

Проверка на информация за предпазни устройства и
статуса на модула след възстановяване
Информацията от менюто за предпазни устройства се записва
и в меню История, където това става след възстановяване на
модула или веригата. По този начин, меню История предоставя
средство за проверка на статуса на модула в момента на
последното изключване.
За проверка на информацията за предпазни устройства и
статус на модула, направете следното:
1

2
3

Влезте в HISTORY MENU. (Вижте глава "Как се влиза в
меню" на страница 9).
Контролерът влиза в последния екран HISTORY, който
съдържа
основна
информация
за
момента
на
изключването.

■

EMERGENCY STOP: натиснат ли е бил аварийният бутон
(само при наличие на аварийно спиране).

■

FLOWSWITCH: показва статуса на превключвателя на
потока (поток/няма поток).

■

HEATER
TAPE: показва дали е активиран лентовият
отоплител или не.

■

PUMPINTERLOCK: показва дали статусът на помпената
блокировка е отворен или затворен.

■

PUMP: показва дали помпата е включена или изключена.

■

C1/2 REV.PH.PROT.: (предпазител срещу обръщане на
фаза) показва реалния статус на това предпазно
устройство за верига 1/2.

■

C1/2 HIGH PR.SW.: (превключвател за високо налягане)
показва реалния статус на това предпазно устройство за
верига 1/2.

■

INT.L
C11/C12/C21/22: (блокировка към компресора)
показва реалния статус на това предпазно устройство за
верига1/2

■

C1/2 FANOVERC. ST. 1/2/3: (реле за максимален ток за
вентилатора, статус стъпка 1/2/3) показва реалния статус
на това предпазно устройство за верига 1/2.

Натиснете бутоните ﬁ и Ì за преглед на останалите
налични екрани HISTORY.

Фиксираните дигитални изходи са:

Натиснете бутона ‡, за да видите подробна информация.

■

C11/12/21/22: показва дали верига 1/2 е включена или
изключена.

■

C1/2 FANSTEP 1/2/3: показва дали вентилаторите на
стъпка 1/2/3 за верига 1/2 са включени или не.

Проверка на статуса на дигиталните променливи
входове и изходи
Възможните функции за променливите дигитални входове са:
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■

NONE: показва, че не е избрана функция за този вход

■

STATUS: показва пзицията на свързания превключвател.

■

DUAL
SETPOINT: показва позицията на дистанционен
превключвател за двойна точка на заявка: точка на заявка
1 или точка на заявка 2.

■

REMOTE ON/OFF: показва позицията на дистанционен
превключвател за вкл/изкл:

EWAQ080~260DAYN
Опаковани водоохладители с въздушно охлаждане
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■

CAP LIMIT 25%/50%/75%/SET: показва положението на
превключвателите "активирай/деактивирай ограничение
на капацитета".

■

LOW NOISE: показва статуса на режима за нисък шум.

■

FREE COOLING REQ: показва дали свободното охлаждане
е заявено или не е заявено.

■

FAN FORCED ON: показва дали е активирано принудително
включване на вентилатор.

Възможните функции за променливите дигитални изходи са:
■

NONE (OPEN): Отворен дигитален изход.

■

CLOSED: Затворен дигитален изход.

■

2ND PUMP: показва статуса на втората помпа.

■

100% CAPACITY: индикация, когато модулът работи на
100%.

■

FULL
CAPACITY: индикация, когато модулът работи
с максимален капацитет, например, достигнати 100%
капацитет или достигнат максимален капацитет при
ограничения за безопасност.

За проверка на входовете и изходите, направете следното:
1

Влезте в I/O STATUS MENU. (Вижте глава "Как се влиза
в меню" на страница 9).
Контролерът влиза в първия екран DIGITAL INPUTS.

2

Останалите екрани на менюто можете да видите с помощта
на бутоните ﬁ и Ì.

Дейности в меню Вход/Изход

Смяна на потребителска парола

■

FREE
COOLING: за управление на 3-посочният воден
клапан когато модулът работи в свободно охлаждащо
състояние.

■

GEN.OPERATION: индикация при включване на модула.

■

SAFETY+W.(NO): показва кога е активно предпазно
устройство или предупреждение (нормален отворен
контакт).

■

SAFETY+W
устройство
контакт).

(NC): показва кога е активно предпазно
или предупреждение (нормален затворен

Менюто за потребителски настройки и менюто за точки на
заявка са защитени с потребителска парола (4-цифрен номер
между 0000 и 9999).
След въвеждане на парола, достъпът до останалите защитени
екрани не изисква повторно въвеждане на паролата.
За логаут, отидете в менюто Логин/логаут и променете логин
статуса и настройката за логаут.
БЕЛЕЖКА

По подразбиране, паролата за потребителя е
1234.

За промяна на потребителската парола, направете следното:
1

Влезте в USERPASSWORD MENU. (Вижте глава "Как се
влиза в меню" на страница 9).
Контролерът ще поиска паролата.

2

Въведете паролата, като използвате клавишите ﬁ, Ì и ‡.

■

SAFETY
(NO): показва кога е активно предпазно
устройство (нормален отворен контакт).

■

SAFETY
(NC): показва кога е активно предпазно
устройство (нормален затворен контакт).

За всяка от 4-те цифри:
- Натиснете бутоните ﬁ и Ì за избор на съответната
цифра.
- Натиснете бутона ‡ за въвеждане и избор на следваща
цифра.

■

C1/2
SAFETY: показва кога е активно предпазно
устройство на верига 1/2.

При натискане на бутона ‡ върху последната цифра, се
въвежда цялата парола.

■

WARNING: индикация за активно предупреждение.

■

C1/2
OPERATION:
показва
функционирането на верига 1/2.

кога

е

3
активно

Показва се логин статусът.
Настройката за логаут е NO.

Проверка на статуса на аналоговите променливи
входове и изходи
Възможните функции за променливите аналогови входове и
изходи са:
■

NONE: не се определя функция за променливия аналогов
вход.

■

STATUS: показва състоянието само чрез тест

■

FLOATING SETP: плаваща точка въз основа на външна
температура или аналогов вход

■

TEMPERATURE: показва само (в примера) изходящата
температура на кондензатора

■

DI***: вижте възможните функции за променливи
дигитални входове. (*** може да бъде всяко от следните:
STATUS, DUAL SETPOINT, REMOTE ON/OFF, CAP. LIMIT,
LOW NOISE, FREE COOLING REQ или FAN FORCED ON.)

Проверка на комуникационните входове и изходи (опция
EKACPG)
Комуникационните входове и изходи са:
■

RS232
ONLINE: показва, че комуникационната линия
RS232 е активна.

■

RS485
ONLINE: показва, че комуникационната линия
RS485 е активна.

■

DIII ONLINE: показва, че комуникационната линия DIII е
активна.

След натискане на бутона ‡ за потвърждаване на
паролата, контролерът извежда първия екран за логин/
логаут.

4

При промяна на настройката за логаут, трябва да се въведе
YES.
-

Натиснете бутона ‡, за да позиционирате курсора зад
LOGOUT?
Натиснете бутоните ﬁ или Ì за промяна на
настройката със стойност YES.
Натиснете бутона ‡, за да потвърдите настройката.
Контролерът излиза от екрана за логин/логаут и показва
първия екран от менюто за изчитане на данни.

5

Когато настройката за логаут е NO, натиснете бутона Ì за
влизане във втория екран за логин/логаут.
Контролерът ще поиска нова парола.

6

Натиснете бутона ‡, за да позиционирате курсора зад NEW
PASSWORD.

7

Въведете новата парола, като използвате клавишите ﬁ, Ì
и ‡.
За всяка от 4-те цифри:
- Натиснете бутоните ﬁ и Ì за избор на съответната
цифра.
- Натиснете бутона ‡ за въвеждане и избор на следваща
цифра.
При натискане на бутона ‡ върху последната цифра, се
въвежда цялата парола и курсорът се позиционира зад
CONFIRM.
Контролерът ще поиска потвърждение на новата парола.
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8

Въведете отново новата
клавишите ﬁ, Ì и ‡.

парола,

като

използвате

За всяка от 4-те цифри:
- Натиснете бутоните ﬁ и Ì за избор на съответната
цифра.
- Натиснете бутона ‡ за въвеждане и избор на следваща
цифра.
При натискане на бутона ‡ върху последната цифра,
потвърждението на новата парола е завършено.
БЕЛЕЖКА

Меню Съобщения за безопасност

CIRCUIT 2
SAFETY

Актуалната парола ще се промени само когато
новата парола и потвърдената парола са еднакви.
При промяна на един от модулите в DICN конфигурация, тази настройка ще се прехвърли за всички
останали модули в мрежата.

Отстраняване на проблеми
Този раздел предоставя информация за диагностика
коригиране на определени проблеми в работата на модула.

и

UNIT WARNING
Преди стартиране на процедура по отстраняване на проблеми,
извършете старателна визуална проверка и търсете очевидни
дефекти от рода на хлабави връзки или дефектни кабели.
Преди да се свържете с доставчика, прочетете внимателно
тази глава, това ще ви спести време и пари.
При извършване на проверка на захранващия панел
или на превключвателната кутия на модула, винаги
проверявайте дали прекъсвачът на веригата е
изключен.

NETWORK
SAFETY

Преглед на съобщенията за безопасност
Меню Съобщения за безопасност

UNIT SAFETY

CIRCUIT 1
SAFETY
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0AE:FLOW HAS STOPPED
0AE:PUMPINTERLOCK
0A4:FREEZE UP
0A4:FREEZE UP C1
0A4:FREEZE UP C2
0A9:EEV PCB COMM ERR
0A9:EEV PCB ERR
0C9:INL SENSOR ERR
0CA:OUT SENSOR ERR
0H9:AMB T SENSOR ERR
0U4:EXTPCB COMM.ERR
0U4:MAINPCB COMM.ERR
0U5:PCB COMM.PROBLEM
153:FAN OVERC. ST1
153:FAN OVERC. ST2
153:FAN OVERC. ST3
1A9:EEV ERR
1A9:SUPERHEAT ERR
1E3:HIGH PRESSURE SW
1E4:LOW PRESSURE
1E6:COMPR 1 SAFETY
1E6:COMPR 2 SAFETY
1F3:HIGH DISCH TEMP1
1F3:HIGH DISCH TEMP2
1J3:DISCHSENSOR ERR1
1J3:DISCHSENSOR ERR2
1J5:REFR SENSOR ERR
1J5:SUCTSENSOR ERR
1JA:HP SENSOR ERR
1JC:LP SENSOR ERR
1U1:REV PHASE PROT

Симптом

253:FAN OVERC. ST1
253:FAN OVERC. ST2
253:FAN OVERC. ST3
2A9:EEV ERR
2A9:SUPERHEAT ERR
2E3:HIGH PRESSURE SW
2E4:LOW PRESSURE
2E6:COMPR 1 SAFETY
2E6:COMPR 2 SAFETY
2F3:HIGH DISCH TEMP1
2F3:HIGH DISCH TEMP2
2J3:DISCHSENSOR ERR1
2J3:DISCHSENSOR ERR2
2J5:REFR SENSOR ERR
2J5:SUCTSENSOR ERR
2JA:HP SENSOR ERR
2JC:LP SENSOR ERR
2U1:REV PHASE PROT
0AE:FLOW HAS STOPPED
0C9:INL SENSOR ERR
1E3:HP SETBACK
153:FAN OVERC. ST1
153:FAN OVERC. ST2
153:FAN OVERC. ST3
2E3:HP SETBACK
253:FAN OVERC. ST1
253:FAN OVERC. ST2
253:FAN OVERC. ST3
0C9:INL SENSOR ERR
0U4:PCB COMM.PROBLEM
0U4:SW VERSION ERR

Симптом

5.4
5.4
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9b/5.10
5.9b/5.10
5.11
5.11
7
7
7
7
7
7
5.12
5.2
7
5.7
5.4
5.4
5.4
5.7
5.4
5.4
5.4
7
12
13

5.2
5.3
5.1
5.1
5.1
5.5

Когато е било задействано предпазно устройство, спрете
модула и установете каква е причината за задействането,
преди да рестартирате. При никакви обстоятелства не
заобикаляйте предпазните устройства и не модифицирайте
фабрично зададените им стойности. Ако не можете да откриете
причината за проблема, обадете се на местния ви доставчик.

5.5
7
7
7
9
10
11
5.4

Симптом 1: Модулът не стартира, но светодиодът за индикация на
включено състояние свети
Вероятни причини

Коригиращо действие

Неправилна настройка на
температурата.

Проверете точката на заявка на
контролера

Таймерът за начало на поток още
работи.

Модулът ще се стартира след
около 15 секунди. Уверете се, че
през изпарителя преминава вода.

Веригата не може да се стартира.

Вижте Симптом 4: Веригата не
може да се стартира.

Модулът е в ръчен режим (всички
компресори на 0%).

Проверете контролера.

Липса на захранване.

Проверете напрежението на
панела за захранване.

Изгорял предпазител или
прекъснато защитно устройство.

Проверете предпазителите и
защитните устройства.
Подменяйте с предпазители от
същия тип и размер (вижте
"Електрически спецификации" на
страница 2).

Хлабави връзки.

Проверете връзките на
окабеляването на обекта и
вътрешното окабеляване на
модула. Затегнете всички
хлабави връзки.

Скъсени или повредени кабели.

Тествайте веригите с тестер и
поправете при нужда.

5.4
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9b/5.10
5.9b/5.10
5.11
5.11
7
7
7
7
7
7
5.12

EWAQ080~260DAYN
Опаковани водоохладители с въздушно охлаждане
4PW35556-1F – 2014.03

Симптом 2: Модулът не стартира, но светодиодът за индикация на
включено състояние мига
Вероятни причини
Задействано е отдалечено
подаване на сигнал ВКЛ/ИЗКЛ, а
дистанционният превключвател е
изключен.

Коригиращо действие
Включете дистанционния
превключвател или
деактивирайте дистанционния
сигнал ВКЛ/ИЗКЛ.

Симптом 3: Модулът не стартира и светодиодът за индикация на
включено състояние не свети

5.3

Симптом 5.3: Отворен контакт на помпена блокировка
(0AE:PUMPINTERLOCK)

Вероятни причини
Отворен контакт на помпена
блокировка.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

3

Вероятни причини
Модулът е в режим на
неизправност.

Задействано е едно от следните
предпазни устройства:
• Превключвател на потока (S8L,S9L)
• Авариен стоп

Светодиодът за индикация на
включено състояние е повреден.

Коригиращо действие
Вижте Симптом 5: Задействани
са предпазни устройства и се
извеждат предупредителни
съобщения.

Симптом 5.4: Задействано е реле за максимален ток
(153/253:FAN OVERC. 1/2/3)

Вероятни причини

Коригиращо действие

Механична повреда (блокиран
вентилатор).

Проверете дали вентилаторите се
въртят свободно.

Обърнете се към вашия местен
дилър.

Въздушният поток в модула е
твърде слаб или външната
температура е твърде висока.

Почистете добре въздушния
топлообменник.

Вероятни причини

• Термичен предпазител за компресор
(Q*M)
• Реле за максимален ток (K*S)
• Изходящ термичен предпазител
• Ниско налягане
• Превключвател за високо налягане
(S*PH)
• Предпазител срещу обръщане на фаза
• Замръзване

Само ако има наличен помпен
контакт: Превключете черната
дръжка на предпазителя на
помпата в превключвателната
кутия и рестартирайте
контролера.

Вижте Симптом 5: Задействани
са предпазни устройства и се
извеждат предупредителни
съобщения.

Симптом 4: Веригата не може да се стартира

Задействано е едно от следните
предпазни устройства:

5.4

Коригиращо действие
Уверете се, че контактът на
помпената блокировка е
окабелен коректно и е затворен,
когато помпата започне да
работи.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Коригиращо действие
Проверете контролера и вижте
Симптом 5: Задействани са
предпазни устройства и се
извеждат предупредителни
съобщения.

5.5

Натиснете синия бутон на
предпазителя на помпата в
превключвателната кутия и
рестартирайте контролера.

Симптом 5.5: EEV драйверът не работи
(0A9:EEV PCB (COMM) ERR, 1A9/2A9:EEV ERR)

Вероятни причини
EEV драйверът не работи.

Коригиращо действие
Проверете захранването
(24 V AC) към EEV драйвера.
Уверете се, че сензорът за
налягане, свързан към EEV
драйвера, не е повреден.
Проверете дали настройката на
адреса чрез DIP-суич е съгласно
схемата на окабеляване.

Анти-рециклиращият таймер е
още активен.

Веригата може да се стартира
само след около 5 минути.

Предпазният таймер още работи.

Веригата може да се стартира
само след около 3 минути.

Симптом 5.6: Температурата на свръхзагряване не е коректна
(1A9/2A9:SUPERHEAT ERR)

Веригата е ограничена до 0%.

Проверете дистанционният
контакт за активиране/
деактивиране на ограничението
на капацитета.

Вероятни причини

Коригиращо действие

Температурата на свръхзагряване
е твърде висока.

Проверете дали модулът има
достатъчно охладител (не трябва
да се вижда пяна през
ревизионното прозорче).
Проверете дали сензорът за
всмукателна температура на EEV
драйвера е в държача на
смукателната тръба и дали не е
разхлабен.

Температурата на свръхзагряване
е твърде ниска.

Проверете дали EEV драйверът
или управляващият двигател на
EEV са окабелени правилно и
функционират.

Отчетената от сензора
всмукателна температура е
с повече от 2°C по-висока от
температурата на навлизащата
в изпарителя вода.
5.7

Проверете дали сензорът за
всмукателна температура на
контролера е в своя държач и
дали не е разхлабен.

5.6

Симптом 5: Задействани са предпазни устройства и се извеждат
предупредителни съобщения
5.1

Симптом 5.1: Активиран термостат за защита от замръзване
(0A4:FREEZE UP)

Вероятни причини

Коригиращо действие

Твърде слаб воден поток.

Увеличете дебита на водния
поток.

Твърде ниска входяща
температура в изпарителя.

Увеличете температурата на
входящата вода.

Превключвателят за потока не
работи или няма воден поток.

Проверете превключвателя на
потока и водната помпа.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

5.2

След увеличаване на
температурата, защитата срещу
замръзване се изключва
автоматично, но контролерът
трябва да се рестартира.

Симптом 5.2: Задействан превключвател на поток
(0AE:FLOW HAS STOPPED)

Вероятни причини

Коригиращо действие

Симптом 5.7: Предпазител за високо налягане и влошаване на високо
налягане
(1E3/2E3:HIGH PRESSURE SW, 1E3/2E3:HP SETBACK)

Вероятни причини

Коригиращо действие

Кондензаторен вентилатор не
работи правилно.

Проверете дали вентилаторите се
въртят свободно. Почистете при
нужда.

Няма воден поток или дебитът му
е твърде слаб.

Проверете филтъра на водната
помпа и водния кръг за
запушване.

Мръсен или частично запушен
кондензатор.

Отстранете препятствията и
почистете намотката на
кондензатора с четка и сешоар.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

След откриване на причината,
превклюмвателят за потока се
възстановява автоматично, но
контролерът трябва да се
рестартира.

Твърде висока входяща температура на въздуха в кондензатора.

Температурата на въздуха,
измерена на входа на кондензатора, не може да надвиши 43°C.

Вентилатор се върти в
неправилна посока.

Двете фази на захранването на
двигателя на вентилатора трябва
да се обърнат (от лицензиран
електротехник).

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
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След повишаване на налягането,
това предпазно устройство се
изключва автоматично, но
контролерът трябва да се
рестартира ръчно.
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5.8

5.10

Симптом 5.8: Ниско налягане
(1E4/2E4:LOW PRESSURE)

Вероятни причини

Коригиращо действие

Водният поток към водния
топлообменник е твърде слаб.

Увеличете дебита на водния
поток.

Недостиг на охладителен агент.

Проверете за утечки и допълнете
с охладителен агент, ако е
необходимо.

Модулът работи извън
експлоатационния си обхват.

Проверете условията за работа
на модула.

Твърде ниска входяща
температура във водния
топлообменник.

Увеличете температурата на
входящата вода.

Замърсен изпарител.

Почистете изпарителя или се
свържете с местния ви дилър.

Предпазната настройка за ниско
налягане е твърде висока.

Вижте "Потребителска настройка
в сервизното меню", параграф
"Настройка на минималната
температура на изходящата вода"
от ръководството за монтаж за
правилните стойности.

Превключвателят за потока не
работи или няма воден поток.

Проверете превключвателя на
потока и водната помпа.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

5.9a

След повишаване на налягането,
това предпазно устройство се
изключва автоматично, но
контролерът трябва да се
рестартира ръчно.

Симптом 5.9a: Компресорът не работи (само за SJ161-4)
(Задействан термичен предпазител за компресор)

Вероятни причини

Коригиращо действие

Температурата на намотката на
компресорният двигател е твърде
висока, тъй като двигателят
консумира много ток и не се
охлажда достатъчно от
охладителния агент.

Проверете за утечки на
охладител.
След отстраняване на утечките,
заредете модула с допълнително
охладителен агент, докато през
прозорчето на ревизионния отвор
престане да се вижда пяна.
Проверете дали модулът
функционира в работния си
обхват (твърде висока външна
или твърде висока водна
температури).
Проверете дали двигателят на
компресора не е блокиран.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

5.9b

След спадане на температурата,
термичният предпазител се
изключва автоматично и компресорът ще се стартира отново.
Това не се открива от контролера.
Ако предпазителят се задейства
често, обадете се на местния ви
дилър.

Симптом 5.9b: Предпазно устройство за компресора (само за SJ161-4)
(1E6/2E6:COMPR 1/2 SAFETY)

Вероятни причини
Отказ на една от фазите.

Проверете предпазителите на
захранващия панел или измерете
захранващото напрежение.
Измерете захранващото
напрежение.

Модулът работи извън
експлоатационния си обхват.

Уверете се, че модулът работи
в експлоатационния си обхват.

Претоварване на двигател.

Рестартирайте. Ако
неизправността продължи,
обадете се на местния ви дилър.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
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Вероятни причини

Коригиращо действие

Температурата на намотката на
компресорният двигател е твърде
висока, тъй като двигателят
консумира много ток и не се
охлажда достатъчно от
охладителния агент.

Проверете за утечки на
охладител.
След отстраняване на утечките,
заредете модула с допълнително
охладителен агент, докато през
прозорчето на ревизионния отвор
престане да се вижда пяна.
Проверете дали модулът
функционира в работния си
обхват (твърде висока външна
или твърде висока водна
температури).
Проверете дали двигателят на
компресора не е блокиран.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Проверете окабеляването.
Дръпнете черната дръжка на
предпазителя на компресора в
превключвателната кутия и
рестартирайте контролера.

След спадане на температурата
се задейства 5-минутно
закъснение. След това
закъснение, релето в
електронния модул за защита
(EPM) се задейства. Контролерът
трябва да се рестартира ръчно.

Отказ на една от фазите.

Проверете предпазителите на
захранващия панел или измерете
захранващото напрежение.

Твърде ниско напрежение.

Измерете захранващото
напрежение.

Модулът работи извън
експлоатационния си обхват.

Уверете се, че модулът работи
в експлоатационния си обхват.

Претоварване на двигател.

Рестартирайте. Ако
неизправността продължи,
обадете се на местния ви дилър.

Компресорът работи с обърната
фаза (само за SJ240-SJ300)

Проверете окабеляването.

Има късо съединение.

Проверете окабеляването.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

5.11

Дръпнете черната дръжка на
предпазителя на компресора
в превключвателната кутия и
рестартирайте контролера.

Симптом 5.11: Задействан изходящ термичен предпазител
(1F3/2F3:HIGH DISCH TEMP1/2)

Вероятни причини

Коригиращо действие

Модулът работи извън
експлоатационния си обхват.

Проверете условията за работа
на модула.

Модулът не е дозареден.

Проверете за утечки на
охладител.
След отстраняване на утечките,
заредете модула с допълнително
охладителен агент, докато през
прозорчето на ревизионния отвор
престане да се вижда пяна.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Коригиращо действие

Твърде ниско напрежение.

Има късо съединение.

Симптом 5.10: Предпазно устройство за компресора
(само за SJ180-4~SJ240-4 и SJ300-4)
(1E6/2E6:COMPR 1/2 SAFETY)

5.12

След спадане на температурата,
това предпазно устройство се
изключва автоматично, но
контролерът трябва да се
рестартира ръчно.

Симптом 5.12: Задействан предпазител срещу обръщане на фаза
(1U1/2U1:REV PHASE PROT)

Вероятни причини

Коригиращо действие

Двете фази на захранването са
свързани в погрешно положение
на фазите.

Обърнете двете фази на
захранването (от лицензиран
електротехник).

Едната фаза не е свързана
правилно.

Проверете свързването на всички
фази.

Твърде ниско напрежение.

Измерете захранващото
напрежение.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

След обръщане на двете фази
или коригиране на кабелите за
захранване, предпазителят се
изключва автоматично, но
контролерът трябва да се
рестартира ръчно.

EWAQ080~260DAYN
Опаковани водоохладители с въздушно охлаждане
4PW35556-1F – 2014.03

Симптом 6: Модулът спира скоро след започване на работа
6

Вероятни причини
Задействано е едно от
предпазните устройства.

Твърде ниско напрежение.

Симптом 12: Предупредителното съобщение NETWORK SAFETY
гласи 0U4:PCB COMM.PROBLEM

Коригиращо действие
Проверете предпазните
устройства (вижте
Симптом 5: Задействани са
предпазни устройства и се
извеждат предупредителни
съобщения).

12

Вероятни причини
Модулът не може да бъде
намерен от DICN системата
(EKACPG)

• Проверете дали всички модули в DICN
системата са включени.
• Проверете дали в главния модул са
дефинирани правилният брой подчинени
модули.
• Проверете дали във всеки модул е
зададена правилна настройка за адреса
на модула (вижте ръководството за
монтаж).

Проверете напрежението
в захранващия панел и, ако е
необходимо, в електрическото
отделение на модула (спад
в напрежението поради твърде
високи захранващи кабели).

Симптом 7: Грешка на сензора 0C9/0CA/0H9:*** SENSOR ERR

Симптом 13: Предупредителното съобщение NETWORK SAFETY
гласи 0U4:SW VERSION ERR

7

13

Вероятни причини
Сензорът е повреден или не е
свързан правилно.

Коригиращо действие
Проверете дали окабеляването
между модулите е съгласно
схемата.

Коригиращо действие
Проверете дали окабеляването
е съгласно схемата.
Обърнете се към вашия местен
дилър.

Вероятни причини
Не всички модули в DICN
системата (EKACPG) имат една и
съща версия на софтуера.

Коригиращо действие
Проверете софтуерната версия
на всички модули.
Обърнете се към местния ви
дилър, ако е необходима
актуализация на софтуера.

Симптом 8: Съобщението гласи 0U3:REMOCON SW ERR
Симптом 14: Не може да се поддържа водното налягане

8

Вероятни причини

Коригиращо действие

Софтуерът за кабелния
дистанционен контролер (A4P или
A5P) е повреден или липсва.

Проверете дали окабеляването
към основната PCB (A11P) е
съгласно схемата.
Проверете дали "настройката
на адрес" и "настройка на терминален резистор" посредством DIPсуич са извършени съгласно
схемата за окабеляване.
Обърнете се към вашия местен
дилър.

Симптом 9: Съобщението гласи 0U4:EXT PCB COMM.ERR
9

Вероятни причини
Не може да се намери
разширителна PCB (A01P).

Коригиращо действие
Проверете дали окабеляването
към разширителната PCB (A01P)
е съгласно схемата.
Обърнете се към вашия местен
дилър.

Вероятни причини

Проверете за утечки във водната
верига.

Разширителният съд е повреден
или не работи правилно.

Подменете го.

Поддръжка
За да се осигури оптимална работа на уреда, редовно трябва да
се извършват определени проверки на уреда и окабеляването.
Ако уредът се използва като климатик, описаните проверки
трябва да се извършват поне веднъж годишно. Ако уредът се
използва за други приложения, проверките се правят на всеки
4 месеца.
Преди извършване на дейности по поддръжка и
ремонт, винаги изключвайте прекъсвача на веригата
от панела за захранване, сваляйте предпазителите
или отваряйте предпазните устройства на модула.
Никога не почиствайте модула с вода под налягане.

Симптом 10: Съобщението гласи 0U4:MAINPCB COMM.ERR
10

Вероятни причини

Коригиращо действие

Основната PCB на верига 2 (A21P)
не може да се намери.

Проверете дали окабеляването
към основната PCB на верига 2
(A21P) е съгласно схемата.
Проверете дали "настройката на
адрес" и "настройка на
терминален резистор"
посредством DIP-суич са
извършени съгласно схемата за
окабеляване.
Обърнете се към вашия местен
дилър.

Дейности по поддръжка
Окабеляването и захранването трябва да се проверят
от лицензиран електротехник.
■

Симптом 11: Съобщението гласи 0U5:PCB COMM.PROBLEM
11

Вероятни причини

Коригиращо действие

Кабелното устройство за дистанционно управление (A4P или A5P
(EKRUPG)) не комуникира
правилно с основната PCB (A11P).

Проверете дали окабеляването
към основната PCB (A11P) е
съгласно схемата.
Проверете дали "настройката на
адрес" и "настройка на
терминален резистор"
посредством DIP-суич са
извършени съгласно схемата за
окабеляване.
Обърнете се към вашия местен
дилър.
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Коригиращо действие

Има утечка във водната верига.

■

Въздушен топлообменник
Отстранете праха и останалите замърсявания от перките
не вентилаторната серпантина с четка и обдухване.
Издухвайте отвътре навън. Внимавайте да не повредите
перките.
Местно окабеляване и захранване
•

•
•

Проверете захранващото напрежение на местното елтабло.
Напрежението трябва да съответства на посоченото върху
идентификационната табелка на уреда.
Проверете съединенията и се уверете, че са добре
закрепени.
Проверете правилната работа на прекъсвача на веригата и
детектора за утечки на земята, предвидени на панела за
локално захранване.

■

Вътрешно окабеляване на модула
Визуално проверете превключвателната кутия за хлабави
връзки (клеми и компоненти). Уверете се, че електрическите компоненти не са повредени или разхлабени.

■

Заземявяне
Уверете се, че заземяващите кабели са свързани правилно
и клемите им са затегнати.

Ръководство за експлоатация
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■

Охладителна верига
•
•

■

Компресор
•
•

■

Почистете охлаждащите ребра на двигателя.
Проверете за ненормални шумове. Ако вентилаторът или
двигателят са повредени, обърнете се към местния ви
дилър.

Водоснабдяване
•
•

■

Проверете за утечки на масло. Ако има такава, обадете се
на местния ви дилър.
Проверете за ненормален шум и вибрация. Ако компресорът
е повреден, обадете се на местния ви дилър.

Двигател на вентилатора
•
•

■

Бележки

Проверете за утечки вътре в уреда. Ако има такава,
обадете се на местния ви дилър.
Проверете работното налягане на модула. Вижте
"Включване на модула" на страница 9.

Проверете дали свързването към водопровода е добре
закрепено.
Проверете качеството на водата (вижте ръководството за
монтаж на модула за спецификации на качеството на
водата).

Водни филтри
•
•

Почиствайте водния филтър пред входа за вода на
изпарителя на всеки 4 месеца.
Проверете филтъра за повреди и се уверете, че диаметърът
на отворите по цялата повърхност на филтъра е макс.
1,0 мм.

■

Сензори за вода
Проверете дали всички сензори за вода са правилно
закрепени към входящата и изходящата тръба за вода.

■

Превключвател на потока
Уверете се, че в перката на превключвателя не се
натрупва мръсотия.

■

Налягане на водата
Проверете дали водното налягане е в допустимия обхват.
Вижте прикрепената към уреда схема на окабеляването.

Изисквания за изхвърлянето
Демонтирането на уреда, обработката на охладителя, маслото
и останалите части, трябва да се извършват в съответствие
с приложимите местни и национални разпоредби.
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Бележки
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Приложение I
Параметри на термостата
Контрол на температурата на водата
Следващите фигури показват диаграма на термостата в случай на контрол на температурата на входящата вода.
■

Самостоятелен термостат(1) (входящ или изходящ)

■

DICN термостат(1) (входящ)
Заявка за зареждане на 4 компресора

Заявка за зареждане на 1 компресор

Заявка за зареждане на 3 компресора

няма действие

Заявка за зареждане на 2 компресора

Заявка за разтоварване на 1 компресор

a/2 a/2

a/2 a/2

c

c

c

Входяща точка на заявка

Заявка за зареждане на 1 компресор

няма действие

c

Заявка за разтоварване на 1 компресор
Заявка за разтоварване на 2 компресора

Изходяща точка на задаване

В следващата таблица са посочени подразбиращата се
стойност, горната и долната граница на параметрите на
термостата.

b
c

Разлика
в стъпката - a

(K)

Дължина на
стъпката - c

(K)

Таймер за
зареждане

(сек)

Таймер за
разтоварване

(сек)

Точка на заявка

(°C)

Модули Модули
1 верига 2 вериги

4,0(*)

Долна
граница

Горна
граница

—

—

—

—

Разлика
в стъпката - a

2,0(*)

0,2(*)

(K)

Дължина на
стъпката - c

(K)

Таймер за
зареждане

(сек)

Таймер за
разтоварване

(сек)

Точка на заявка

(°C)

c

Долна
граница

Горна
граница

(K)

4,0(*)

—

—

(K)

3,6(*)

—

—

(K)

0,4(*)

—

—

180

15

300

180

15

300

12,0

7,0

23,0

180

15

300

Разлика
в стъпката - b

30

15

300

Разлика
в стъпката - c

12,0

7,0

23,0

Таймер за
зареждане

(сек)

Таймер за
разтоварване

(сек)

Модули Модули
1 верига 2 вериги

Точка на заявка
Долна
граница

Горна
граница

—

—

0,2(*)

—

—

30

15

300

15

15

300

7,0

4,0

20,0

4,0(*)

2,0(*)

Заявка за разтоварване на 4 компресора

Стандартна
стойност

ВХОДЯЩИЯ КОНТРОЛ

Стандартна
стойност
ИЗХОДЯЩИЯ КОНТРОЛ

Заявка за разтоварване на 3 компресора

b

c

В следващата таблица са посочени подразбиращата се
стойност, горната и долната граница на параметрите на
термостата.

(*) може да се променя само в сервизното меню

Разлика
в стъпката - a

c

Входяща точка на заявка

Стандартна
стойност
ИЗХОДЯЩИЯ КОНТРОЛ

a/2 a/2

(°C)

(*) може да се променя само в сервизното меню

■

■

Ако температурата е под точката на заявка, управлението
на термостата ще проверява на всеки LOADDOWN TIMER.
Според отклонението от точката на заявка, се изисква
зареждане, разтоварване, без действие.
Ако температурата е над точката на заявка, управлението
на термостата ще проверява на всеки LOADUP TIMER.
Според отклонението от точката на заявка, се изисква
зареждане, разтоварване, без действие.

(*) може да се променя само в сервизното меню

(1) Заявка за зареждане на 1 компресор: заявка за добавяне на един допълнителен компресор.
Заявка за зареждане на 2 компресора: заявка за добавяне на 2 допълнителни компресора (с интервал от 15 секунди между тях).
Максималният брой компресори, който може да се добави с 1 заявка, е ограничен до общия брой на модулите, които са налични в DICN конфигурацията:
Пример: DICN конфигурация с 2 модула означава заявки за зареждане на максимум 2 компресора едновременно.
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■

Приложение II

Плаваща точка въз основа на променлив аналогов вход
_ FLOATING SETPOINT
MODE:CH.AI MAX VALUE
MAXIMUM VALUE:003$0¢

Работа с плаваща точка на заявка

Пример = 50 (0,5 V, 12 mA)

Диаграмите и таблицата по-долу показват подразбиращата се
стойност на параметрите на плаващата точка на заявка на
изпарителя и пример при входяща точка на заявка от 12,0°C.

A

13.5°C

Легенда

B

12.0°C

SLOPE

Активна точка на заявка

В

Точка на заявка

+3.0°C

0
(0.0 V)
(4 mA)

Повишение на стойността на плаващата точка за 10°C
спад (плаваща точка въз основа на външна температура
или NTC) или спад от 100 (плаваща точка въз основа на
напрежение или милиампери).

А

■

15.0°C

50
(0.5 V)
(12 mA)

100
(1.0 V)
(20 mA)

CH.AI. MAX VALUE

Плаваща точка въз основа на външна температура
_ FLOATING SETPOINT
MODE:AMBIENT
MAXPOS:03$0¢ NEG:00$0¢
RF:020$0¢ SLOPE:006$0¢

Примерна
= 17,5°C

външна

температура

18.0°C
+6.0°C
15.0°C

A

13.5°C

B

12.0°C

3.0°C

+10.0°C
10.0°C

17.5°C 20.0°C

Приложение III

AMBIENT
■

Плаваща точка въз основа на NTC
_ FLOATING SETPOINT
MODE:CH.AI SLOPE NTC
MAXPOS:03$0¢ NEG:03$0¢
RF:020$0¢ SLOPE:006$0¢

Свободно охлаждане
Легенда
Примерна температура = 17,5°C

18.0°C

SP

Точка на заявка

DI

Диференциал

+6.0°C
15.0°C

A

13.5°C

B

12.0°C

Свободно охлаждане на околна температура

3.0°C

състояние на свободно охлаждане

3.0°C
ВКЛ

9.0°C

+10.0°C
17.5°C 20.0°C

10.0°C

25.0°C

ИЗКЛ

CH.AI SLOPE NTC
■

Плаваща точка
милиампери

въз

_ FLOATING SETPOINT
MODE:CH.AI SLOPE V-A
MAXPOS:03$0¢ NEG:03$0¢
RF:020$0¢ SLOPE:012$0¢

основа

на

напрежение

или

Свободно
охлаждане

Пример = 35 (0,375 V, 10 mA)

B

12.0°C

температура на околната среда

по
подразбиране

минимум

максимум

SP

(°C)

5,0°C

–30,0°C

25,0°C

DI

(°C)

1,0°C

1,0°C

5,0°C

Свободно охлаждане на разлика между температура на
входящата в изпарителя вода и външната температура

15.0°C
13.5°C

°C
DI

18.0°C

A

SP

3.0°C

състояние на свободно охлаждане

+12.0°C

3.0°C

9.0°C
ВКЛ

+100

6.0°C
0
(0.0 V)
(4 mA)

35
50
(0.375 V) (0.5 V)
(10 mA) (12 mA)

ИЗКЛ

100
(1.0 V)
(20 mA)

SP

CH.AI SLOPE V-A

DI

Свободно
охлаждане
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по
подразбиране

°C

температура на входящата в
изпарителя вода

минимум

максимум

SP

(°C)

5,0°C

1,0°C

20,0°C

DI

(°C)

5,0°C

1,0°C

10,0°C
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Приложение IV

>READOUT MENU
SETPOINTS MENU
USERSETTINGS MENU
TIMERS MENU
HISTORY MENU
INFO MENU
I/O STATUS MENU
LOGIN/LOGOUT MENU
NETWORK MENU
COOL/HEAT MENU

----STARTUP BUSY----

ªÒÂµ®
†Úæ∂Ï
_v¶
…
≤0U4
∞11 ∞12 ≠H
∞21 ∞22 ≠H

013£6¢
012$0¢

ENTER PASSWORD
PASSWORD: 0000
TO LOGIN
ENTER PASSWORD
PASSWORD: 0000
TO LOGIN

_v
GENERAL TIMERS
LOADUP:000s-DWN:000s
PUMPLEAD
:000s
FLOWSTOP
:00s

_÷COOL. INLSP1:012$0¢
INLET WATER:013$6¢
OUTLET WATER:007$0¢
AMBIENT:006$5¢
> COOL.
COOL.
COOL.
COOL.

READOUT MENU

=

SETPOINTS MENU

=

USERSETTINGS MENU =
TIMERS MENU

=

HISTORY MENU

=

ª
∑
Å
Ó
‚

_÷
C1 TEMP.READOUT
C11 DISCHARGE:010$1¢
C12 DISCHARGE:010$5¢

INLSP1:012$0¢
INLSP2:012$0¢
OUTSP1:007$0¢
OUTSP2:007$0¢

=

I/O STATUS MENU

=

LOGIN/LOGOUT MENU =
NETWORK MENU

=

COOL/HEAT MENU

=

™
Ÿ
Æ
∆
Í

_÷
C2 TEMP.READOUT
C21 DISCHARGE:010$1¢
C22 DISCHARGE:010$5¢

THERMOSTAT

USERSETTINGS MENU
>THERMOSTAT
COMPRESSOR
FAN
PUMP
FLOATING SETPOINT
LANGUAGE
TIME AND DATE
FREE COOLING
DICN
ADVANCED
DEFROST
SERVICE MENU

_÷ COMPRESSOR TIMERS
GRD11:000s 12:000s
AREC11:000s 12:000s
M.RT11:000s 12:000s

INFO MENU

COMPRESSOR

FAN

PUMP

_^ COMPRESSOR TIMERS
GRD21:000s 22:000s
AREC21:000s 22:000s
M.RT21:000s 22:000s

_v
UNIT SAFETY
0F0:EMERGENCY STOP

FLOATING SETPOINT

LANGUAGE

C1 TEMP.READOUT
C1 REFR:000$0¢

_÷

C2 TEMP.READOUT
C2 REFR:000$0¢

_v
THERMOSTAT
MODE:INL WATER
LOADUP:300s-DWN:030s

_^
MANUAL SETTINGS
C11:OFF
C12:OFF
C21:OFF
C22:OFF
F1*:OFF
F2*:OFF

_v
COMPR.LEAD-LAG
MODE:PRIORITY
PRIORITY:
C11>C12>C21>C22

_^
COMPR.CAP.LIMIT
MODE:LIMIT SETTING
SET: C11:OFF C12:OFF
C21:OFF C22:OFF

_
FAN FORCED ON
IF UNIT IS OFF THEN
ALL FANS:OFF

_v
PUMPCONTROL
PUMPLEADTIME
:020s
PUMPLAGTIME
:060s
DAILY ON:N AT:12h00

_^
DUAL PUMP
MODE:AUTO ROTATION
OFFSET ON RH
:048h

_ FLOATING SETPOINT
MODE:AMBIENT
MAXPOS:03$0¢ NEG:00$0¢
RF:020$0¢ SLOPE:006$0¢


 
 
 
 

_v UNIT HISTORY:002
0CA:OUT SENSOR ERR
22h33m00s
23/03/06
COOL INLSP1:012$0¢

_v

_v UNIT HISTORY:002
C11 DISCHARGE:010$1¢
C12 DISCHARGE:010$5¢

_v UNIT HISTORY:002
C21 DISCHARGE:010$1¢
C22 DISCHARGE:010$5¢

_v

UNIT HISTORY:002
C1 REFR:000$0¢

_v

UNIT HISTORY:002
C2 REFR:000$0¢

_v UNIT HISTORY:001
1E6:COMPR 1 SAFETY
22h33m00s
23/03/06
COOL. INLSP1:012$0¢

_v

UNIT HISTORY:001
INLET WATER:013$6¢
OUTLET WATER:007$0¢
AMBIENT:006$5¢

_v UNIT HISTORY:001
C11 DISCHARGE:010$1¢
C12 DISCHARGE:010$5¢

_v UNIT HISTORY:001
C21 DISCHARGE:010$1¢
C22 DISCHARGE:010$5¢

_v

UNIT HISTORY:001
C1 REFR:000$0¢

_v

UNIT HISTORY:001
C2 REFR:000$0¢

_v
TIME INFO
TIME: 22h05
DATE: WED
24/01/07

_÷
UNIT INFO
UNIT:AW-CO-260 C:SCL
CIR:2 EVAP:1 COILC:2
EEV:P REF:R410A

_÷
UNIT INFO
FAN: ST VA:Y 2PUMP:Y
HEATERTAPE:Y
FAN DO ST:2 DO INV:2

_^
SW INFO
MAIN:SP1710_055 V2.0
EXT.:SP1559_017
REM.:SP1734_011

_v
DIGITAL INPUTS
EMERGENCY STOP :OK
FLOWSWITCH:FLOW OK

_÷

DIG.INP/OUTPUTS
HEATER TAPE:OFF
PUMPINTERLOCK:CLOSED
PUMP:ON

_÷
DIGITAL INPUTS
C1 REV.PH.PROT. :OK
C1 HIGH PR.SW. :OK
INT.L C11:OK C12:OK

_÷
DIGITAL INPUTS
C1 FAN OVERC.ST1:OK
C1 FAN OVERC.ST2:OK
C1 FAN OVERC.ST3:NOK

_v LOGIN/LOGOUT MENU
LOGIN STATUS:USER

_^ LOGIN/LOGOUT MENU
CHANGE PASSWORD
NEW PASSWORD: 0000
CONFIRM: 0000

ENTER PASSWORD
PASSWORD: 0000
TO LOGIN
_v

NETWORK
COOL. INLSP1:012$0¢
INLET WATER:013$6¢
OUTLET WATER:007$0¢

UNIT HISTORY:002
INLET WATER:013$6¢
OUTLET WATER:007$0¢
AMBIENT:006$5¢

_÷

LOGOUT? NO
_^M:NORMAL
SL1:NORMAL
SL2:NORMAL
SL3:NORMAL

_÷
DIGITAL INPUTS
C2 REV.PH.PROT. :OK
C2 HIGH PR.SW. :OK
INT.L C21:OK C22:OK

_÷
DIGITAL INPUTS
C2 FAN OVERC.ST1:OK
C2 FAN OVERC.ST2:OK
C2 FAN OVERC.ST3:NOK

CAP:000%
CAP:000%
CAP:000%
CAP:000%

SWITCH UNIT ON/OFF
ENTER PASSWORD
PASSWORD: 0000
TO SWITCH UNIT ON
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_÷ C1 ACT. PRESSURES
HP1:019$0b = 050$8¢
LP1:004$4b = -05$2¢
FAN1:OFF

TIME AND DATE

FREE COOLING

DICN

ADVANCED

_÷ C2 ACT. PRESSURES
HP2:019$0b = 050$8¢
LP2:004$4b = -05$2¢
FAN2:OFF

_÷
UNIT STATUS
C11:OFF SAFETY ACT.
C12:OFF SAFETY ACT.
UNIT CAPACITY:000%

_
TIME AND DATE
TIME: 22h35
DATE FORMAT:DD/MM/YY
DATE: WED
24/01/07

_÷
UNIT STATUS
C21:OFF SAFETY ACT.
C22:OFF SAFETY ACT.

_÷
EXTRA READOUT
CURRENT:055A
VOLTAGE:023V

_÷
EXTRA READOUT
C11RH:00000hCS:00000

_÷
EXTRA READOUT
C12RH:00000hCS:00000

_÷
EXTRA READOUT
C21RH:00000hCS:00000

_÷
EXTRA READOUT
C22RH:00000hCS:00000

RHP1:00001hP2:00000h

_
FREE COOLING
MODE:AMBIENT
SP: 05$0¢ DIF:01$0¢
PUMP:ON LEAD:000s
_
MASTER SETTINGS
MODE:NORMAL
OFFSET:0000h
PUMP ON IF:UNIT ON
_v
ADVANCED
PASSWORD NEEDED FOR:
SETPOINT MENU:Y
UNIT ON/OFF:Y

_÷
ADVANCED
MAIN MENU:GRAPHIC
LOGOUT TIMER :05min
BUZZER IF SAFETY:YES

_^
ADVANCED
BACKLIGHT TIME:05min
GRAPHIC READOUT:YES

_÷ UNIT HISTORY:002
HP2:019$0b = 050$8¢
LP2:004$4b = -05$2¢
FAN2:OFF

_÷ UNIT HISTORY:002
C11:OFF SAFETY ACT.
C12:OFF SAFETY ACT.
UNITCAPACITY:000%

_÷ UNIT HISTORY:002
C21:OFF SAFETY ACT.
C22:OFF SAFETY ACT.

_÷ UNIT HISTORY:002
CURRENT:055A
VOLTAGE:023V

_÷ UNIT HISTORY:002
C11RH:00000hCS:00000

_v UNIT HISTORY:002
C12RH:00000hCS:00000

_v UNIT HISTORY:002
C21RH:00000hCS:00000

_v UNIT HISTORY:002
C22RH:00000hCS:00000

_÷ UNIT HISTORY:002
AI1 NONE
AI2 NONE

_÷ UNIT HISTORY:002
AI3 NONE
AI4 NONE

_÷ UNIT HISTORY:001
HP2:019$0b = 050$8¢
LP2:004$4b = -05$2¢
FAN2:OFF

_÷ UNIT HISTORY:001
C11:OFF SAFETY ACT.
C12:OFF SAFETY ACT.
UNITCAPACITY:000%

_÷ UNIT HISTORY:001
C21:OFF SAFETY ACT.
C22:OFF SAFETY ACT.

_÷ UNIT HISTORY:002
CURRENT:055A
VOLTAGE:023V

_÷ UNIT HISTORY:001
C11RH:00000hCS:00000

_v UNIT HISTORY:001
C12RH:00000hCS:00000

_v UNIT HISTORY:001
C21RH:00000hCS:00000

_v UNIT HISTORY:001
C22RH:00000hCS:00000

_÷ UNIT HISTORY:001
AI1 NONE
AI2 NONE

_÷ UNIT HISTORY:001
AI3 NONE
AI4 NONE

_÷
FAN INP/OUTPUTS
C1 FANSTEP 1:CLOSED
C1 FANSTEP 2:CLOSED
C1 FANSTEP 3:CLOSED

_÷
FAN INP/OUTPUTS
C2 FANSTEP 1:CLOSED
C2 FANSTEP 2:CLOSED
C2 FANSTEP 3:CLOSED

_÷CHANG. DIG. INPUTS
DI1 NONE
DI2 NONE
DI3 NONE

_÷CHANG. DIG. INPUTS
DI4 NONE
DO1 SAFETY+W.(NO) :O
DO2 GEN.OPERATION :O

_÷CHANG.
DO3 NONE
DO4 NONE
DO5 NONE

_÷CHANG. INP/OUTPUTS
DO6 NONE (OPEN)
AI1 NONE
AI2 NONE

_÷CHANG. INP/OUTPUTS
AI3 NONE
AI4 NONE
AO1 NONE

_^

DEFROST

SERVICE MENU

ENTER SERVICE
PASSWORD: 0000
TO LOGIN

_÷ UNIT HISTORY:002
HP1:019$0b = 050$8¢
LP1:004$4b = -05$2¢
FAN1:OFF

_÷ UNIT HISTORY:001
HP1:019$0b = 050$8¢
LP1:004$4b = -05$2¢
FAN1:OFF

_÷
COMP. OUTPUTS
C11:ON C12:ON
C21:ON C22:ON
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RHP1:00000hP2:00000h

RHP1:00000hP2:00000h

INP/OUTPUTS
(OPEN)
(OPEN)
(OPEN)

COMMUNICATION
RS232 ONLINE:N
RS485 ONLINE:N
DIII ONLINE:N
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