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Alkuperäiset ohjeet on kirjoitettu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat
alkuperäisten ohjeiden käännöksiä.

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu esimerkiksi lasten tai henkilöiden, joilla
on heikentyneitä fyysisiä, aisti- tai psyykkisiä ominaisuuksia tai
puuttuva kokemus ja tieto, käytettäväksi, ellei heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö ole antanut heille laitteen käyttöä
koskevaa valvontaa tai opastusta.
Lapsia on valvottava, jotta he eivät pääse leikkimään laitteella.

JOHDANTO

Tässä käyttöohjeessa käsitellään Daikin EWAQ-DAYN-sarjan
paketoituja ilmajäähdytteisiä vedenjäähdyttimiä. Yksiköt on tarkoitettu
asennettavaksi ulkotilaan ja niitä käytetään jäähdytyssovelluksissa.
EWAQ-yksiköt voidaan liittää Daikin fan coil -yksiköihin tai
ilmankäsittely-yksiköihin ilmastoinnin yhteydessä käytettäväksi. Niitä
voidaan käyttää myös prosessijäähdytyksessä tarvittavan veden
tuottamiseen.

Tämä opas on laadittu varmistamaan, että laitetta käytetään ja
pidetään kunnossa oikealla tavalla. Siinä selostetaan laitteen
asianmukainen käyttö ja tarjotaan tietoa mahdollisten ongelma-
tilanteiden selvittämiseen. Yksikkö on varustettu turvalaitteilla, mutta
ne eivät välttämättä estä kaikkia virheellisen käytön tai riittämättömän
kunnossapidon aiheuttamia ongelmia.

Toistuvien ongelmien esiintyessä on syytä ottaa yhteys Daikin-
jälleenmyyjään.

Tekniset tiedot (1)

EWAQ080DAYN EWAQ180DAYN
EWAQ100DAYN EWAQ210DAYN
EWAQ130DAYN EWAQ240DAYN
EWAQ150DAYN EWAQ260DAYN

Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet Käyttöopas

LUE TÄMÄ OPAS HUOLELLISESTI, ENNEN KUIN
KÄYNNISTÄT YKSIKÖN. ÄLÄ HEITÄ SITÄ POIS. PIDÄ
SE TALLESSA VASTAISUUDEN VARALLE.

Ennen kuin käynnistät yksikön ensimmäistä kertaa,
varmista että se on asianmukaisesti asennettu. Tämän
vuoksi on välttämätöntä, että perehdyt huolella sekä
yksikön mukana toimitettuun asennusoppaaseen että
kohdassa "Tarkistukset ennen ensikäynnistystä" sivulla 7
oleviin suosituksiin.

(1) Täydellinen luettelo teknisistä ominaisuuksista löytyy rakennetietokirjasesta.

Yleistä EWAQ 080 100 130
Mitat, k x l x s (mm) 2311x2000x2566 2311x2000x2631
Paino
• koneen paino (kg) 1350 1400 1500
• käyttöpaino (kg) 1365 1415 1517

Liitännät
• jäähdytetyn veden 

tulo ja poisto 3" ulkoläpim. 3" ulkoläpim. 3" ulkoläpim.

• haihduttimen 
vedenpoisto 1/2"G 1/2"G 1/2"G

Sisäinen vesimäärä (l) 15 15 17
Paisunta-astia (vain 
OPSP, OPTP, OPHP)
• tilavuus (l) 35 35 35
• esipaine (bar) 1,5 1,5 1,5

Varoventtiili, vesipiiri (bar) 3,0 3,0 3,0
Pumppu (vain OPSP)
• tyyppi Pysty rivipumppu
• malli (vakio) TP 50-240/2 TP 50-240/2 TP 65-230/2

Kompressori
Tyyppi puolihermeettinen kierukkakompressori
Määrä x malli 2x SJ180-4 2x SJ240-4 4x SJ161-4
Nopeus (r/min) 2900 2900 2900
Öljyn tyyppi FVC68D FVC68D FVC68D
Öljyn täyttömäärä (l) 2x 6,2 2x 6,2 4x 3,3
Lauhdutin
Nimellinen ilmavirta (m3/

min)
780 780 800

Moottorien määrä x teho
(W)

4x 500 4x 500 4x 600

Haihdutin
Malli P120T P120T DV47

Yleistä EWAQ 150 180 210
Mitat, k x l x s (mm) 2311x2000x2631 2311x2000x3081
Paino
• koneen paino (kg) 1550 1800 1850
• käyttöpaino (kg) 1569 1825 1877

Liitännät
• jäähdytetyn veden 

tulo ja poisto 3" ulkoläpim. 3" ulkoläpim. 3" ulkoläpim.

• haihduttimen 
vedenpoisto 1/2"G 1/2"G 1/2"G

Sisäinen vesimäärä (l) 19 25 27
Paisunta-astia (vain 
OPSP, OPTP, OPHP)
• tilavuus (l) 35 35 35
• esipaine (bar) 1,5 1,5 1,5

Varoventtiili, vesipiiri (bar) 3,0 3,0 3,0
Pumppu (vain OPSP)
• tyyppi Pysty rivipumppu
• malli (vakio) TP 65-230/2 TP 65-260/2 TP 65-260/2

Kompressori
Tyyppi puolihermeettinen kierukkakompressori

Määrä x malli 4x SJ180-4 2x SJ180-4 + 
2x SJ240-4 4x SJ240-4

Nopeus (r/min) 2900 2900 2900
Öljyn tyyppi FVC68D FVC68D FVC68D
Öljyn täyttömäärä (l) 2x 6,2 2x 6,2 + 2x 6,2 4x 6,2
Lauhdutin
Nimellinen ilmavirta (m3/

min)
860 1290 1290

Moottorien määrä x teho
(W)

4x 1000 6x 1000 6x 1000

Haihdutin
Malli DV47 DV58 DV58
Käyttöopas
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Sähkökytkentätiedot (1)

Yleistä EWAQ 240 260
Mitat, k x l x s (mm) 2311x2000x4850
Paino
• koneen paino (kg) 3150 3250
• käyttöpaino (kg) 3189 3292

Liitännät
• jäähdytetyn veden 

tulo ja poisto 3" 3"

• haihduttimen 
vedenpoisto 1/2"G 1/2"G

Sisäinen vesimäärä (l) 39 42
Paisunta-astia (vain 
OPSP, OPTP, OPHP)
• tilavuus (l) 50 50
• esipaine (bar) 1,5 1,5

Varoventtiili, vesipiiri (bar) 3,0 3,0
Pumppu (vain OPSP)
• tyyppi Pysty rivipumppu
• malli (vakio) TP 65-260/2 TP 65-260/2

Kompressori

Tyyppi puolihermeettinen 
kierukkakompressori

Määrä x malli 2x SJ240-4 + 
2x SJ300-4 4x SJ300-4 

Nopeus (r/min) 2900 2900
Öljyn tyyppi FVC68D FVC68D

Öljyn täyttömäärä
(l) 2x 6,2 + 

2x 6,2 4x 6,2

Lauhdutin
Nimellinen ilmavirta (m3/

min)
1600 1600

Moottorien määrä x teho
(W)

8x 600 8x 600

Haihdutin
Malli DV58 DV58

EWAQ 080 100 130 150
Virtalähde YN
• Vaihe 3~
• Taajuus (Hz) 50
• Jännite (V) 400
• Jännitepoikkeama (%) ±10

Yksikkö
• Nimellinen virrantarve (A) 60 72 88 113
• Suurin virrantarve (A) 96 120 160 177
• Suositellut sulakkeet 

IEC 269-2:n mukaan
(A)

3x 125 gL 3x 160 gL 3x 200 gL 3x 200 gL

Kompressori
• Piiri 1

Piiri 2

(hv)
(hv)

15 + 15
—

20 + 20
—

13 + 13
13 + 13

15 + 15
15 + 15

• Vaihe 3~
• Taajuus (Hz) 50
• Jännite (V) 400
• Nimellinen virrantarve

Piiri 1
Piiri 2

(A)
(A)

39 + 39
—

51 + 51
—

35 + 35
35 + 35

39 + 39
39 + 39

Säädin- ja 
tuuletinmoottori
• Vaihe 1~
• Taajuus (Hz) 50
• Jännite (V) 230 V
• Suurin virrantarve (A) 4x 1,5 4x 1,5 4x 1,6 4x 2,3

Pumppu
• Teho (kW) 2.2 2.2 3 3
• Nimellinen virrantarve (A) 4,5 4,5 6,3 6,3

Lämmitin (OP10)
• Syöttöjännite (V) 230 V ±10%
• Teho (vakio)

(OPSP)

(OPBT)

1x 300 W
2x 300 W

2x 300 W + 150 W
• Valinnainen kenttälämmitin enintään 1 kW
• Suositeltavat 

varokkeet
(A) 2x 10

EWAQ 180 210 240 260
Virtalähde YN
• Vaihe 3~
• Taajuus (Hz) 50
• Jännite (V) 400
• Jännitepoikkeama (%) ±10

Yksikkö
• Nimellinen virrantarve (A) 131 144 162 181
• Suurin virrantarve (A) 209 233 262 290
• Suositellut sulakkeet 

IEC 269-2:n mukaan
(A)

3x 250 gL 3x 250 gL 3x 300 gL 3x 355 gL

Kompressori
• Piiri 1

Piiri 2

(hv)
(hv)

20 + 15
20 + 15

20 + 20
20 + 20

25 + 20
25 + 20

25 + 25
25 + 25

• Vaihe 3~
• Taajuus (Hz) 50
• Jännite (V) 400
• Nimellinen virrantarve

Piiri 1
Piiri 2

(A)
(A)

51 + 39
51 + 39

51 + 51
51 + 51

65 + 51
65 + 51

65 + 65
65 + 65

Säädin- ja 
tuuletinmoottori
• Vaihe 1~
• Taajuus (Hz) 50
• Jännite (V) 230 V
• Suurin virrantarve (A) 6x 2,3 6x 2,3 8x 1,6 8x 1,6

Pumppu
• Teho (kW) 4 4 4 4
• Nimellinen virrantarve (A) 8,0 8,0 8,0 8,0

Lämmitin (OP10)
• Syöttöjännite (V) 230 V ±10%
• Teho (vakio)

(OPSP)

(OPBT)

1x 300 W
2x 300 W

2x 300 W + 150 W
• Valinnainen kenttälämmitin enintään1 kW
• Suositeltavat 

varokkeet
(A) 2x 10
EWAQ080~260DAYN
Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet
4PW35556-1F – 2014.03

Käyttöopas

2



Käytettyä kylmäainetta koskevia tärkeitä tietoja

Tämä tuote sisältää Kioton pöytäkirjan piiriin kuuluvia fluorattuja kasvihuonekaasuja.

Kylmäainetyyppi: R410A
GWP(1)-arvo: 1975

(1) GWP = ilmaston lämpenemispotentiaali

Eurooppalainen tai paikallinen lainsäädäntö voi vaatia säännöllisiä tarkastuksia kylmäainevuotojen varalta. Kysy lisätietoja paikalliselta
jälleenmyyjältä.

KUVAUS

Ilmajäähdytteisiä EWAQ-vedenjäähdyttimiä on saatavana 8 eri vakiokokoa.

Kuva - Pääkomponentit
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1 Haihdutin 15 Kuivain + täyttöventtiili 29 Pumppu (valinnainen)

2 Lauhdutin 16 Virransyötön tulo 30 Puskurisäiliö (valinnainen)

3 Kompressori 17 Kytkinrasia 31 Paisunta-astia (valinnainen)

4 Elektroninen paisuntaventtiili + 
tarkastuslasi, jossa kosteuden osoitus

18 Digitaalinäytön ohjain (huoltopaneelin 
takana)

32 Vedensuodatin

33 Veden sulkuventtiili (valinnainen)

5 Poistopuolen sulkuventtiili (valinnainen) 19 Sähköliitäntä 34 Runko

6 Imupuolen sulkuventtiili (valinnainen) 20 Pääkytkin 35 Puskurisäiliön tyhjennysventtiili

7 Nestepuolen sulkuventtiili (valinnainen) 21 Kuljetuspalkki 36 Säätöventtiili (valinnainen)

8 Jäähdytetty vesi sisään (Victaulic®-liitin) 22 Virtauskytkin 37 Veden varoventtiili (valinnainen)

9 Jäähdytetty vesi ulos (Victaulic®-liitin) 23 Tuuletin 38 Painemittari (valinnainen)

10 Haihduttimen vedenpoisto 24 Varoventtiili 39 Silmukkaruuvi (yksikön nostoa varten) (vain 
EWAQ080~210)

11 Ilman poisto 25 Yläpaineanturi

12 Lähtöveden lämpötila-anturi (R3T) 26 Alapaineanturi Huoltoa ja ilmanottoa varten tarvittava tila 
laitteen ympärillä

13 Tuloveden lämpötila-anturi (R2T) 27 Korkeapainekytkin

14 Ympäristön lämpötila-anturi (R1T) 28 Öljyn tarkastuslasi
Käyttöopas
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Pääkomponenttien toiminta

Kuva - Toimintakaavio

Kylmäaineen tilassa tai ominaisuuksissa tapahtuu muutoksia sen
kiertäessä yksikön läpi. Kyseiset muutokset johtuvat seuraavista
pääkomponenteista:

■ Kompressori
Kompressori (M*C) toimii pumppuna kierrättäen kylmäainetta
jäähdytyspiirissä. Kompressori tiivistää haihduttimelta tulevan
kylmäainehöyryn sellaiseen paineeseen, että se voidaan
helposti saattaa nestemäiseen tilaan lauhduttimessa.

■ Lauhdutin
Lauhduttimen tehtävänä on muuttaa kylmäaineen olomuoto
kaasusta nesteeksi. Kaasun haihduttimessa saama lämpö
poistuu lauhduttimen kautta ympäröivään ilmaan ja höyry
tiivistyy nesteeksi.

■ Suodatin/kuivain
Lauhduttimen jälkeen asennettu suodatin poistaa kylmäaineesta
pienet hiukkaset kompressorin ja paisuntaventtiilin vaurioitu-
misen estämiseksi.
Kuivain poistaa veden järjestelmästä.

■ Paisuntaventtiili
Lauhduttimesta tuleva kylmäaine siirtyy haihduttimeen paisunta-
venttiilin kautta. Paisuntaventtiili säätää nestemäisen kylmä-
aineen paineeseen, jossa sen haihduttaminen haihduttimessa
onnistuu helposti.
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20

20
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1 Veden lähtö 10 Öljyn tarkastuslasi 21 Tyhjennysventtiili (*) Vakio- (A) tai kaksois-
paineenalennusventtiili (B)

2 Haihdutin 11 Elektroninen paisuntaventtiili + 
tarkastuslasi, jossa kosteuden 
osoitus

22 Säätöventtiili

3 Veden tulo 23 Pumppu A Vakio 

4 Kompressori 12 Takaiskuventtiili 24 Täyttöportti B Kaksois-
paineenalennusventtiili

5 Imupuolen sulkuventtiili 
(valinnainen)

13 Lauhdutin 25 Tyhjennysportti

14 Ympäristön lämpötila-anturi 26 Paisunta-astia C Vain 70~80 hv-yksiköt

6 Poistopuolen sulkuventtiili 
(valinnainen)

15 Tuuletin 27 Painemittari D Valinnainen

16 Yläpaineanturi 28 Ilman poisto

7 Kylmäainepiirin varoventtiili 17 Alapaineanturi 29 Puskurisäiliö

8 Kuivain/syöttöventtiili 18 Korkeapainekytkin 30 Suodatin

9 Nestepuolen sulkuventtiili 
(valinnainen)

19 Virtauskytkin 31 Sulkuventtiili

20 Huoltoportti 32 Vesipiirin varoventtiili
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■ Haihdutin
Haihduttimen päätehtävänä on poistaa lämpöä vedestä, joka
virtaa sen läpi. Tämä tapahtuu muuttamalla lauhduttimesta
tuleva nestemäinen kylmäaine kaasumaiseen olomuotoon.

■ Veden tulo-/lähtöliitäntä
Veden tulo- ja lähtöliitäntä mahdollistaa yksikön vaivattoman
liittämisen ilmankäsittely-yksikön tai teollisuuslaitteiston
vesijärjestelmään.

Turvalaitteet

Yksikkö on varustettu kolmenlaisilla turvalaitteilla:

1 Yleiset turvalaitteet

Yleiset turvalaitteet sulkevat kaikki piirit ja pysäyttävät koko
yksikön. Tästä syystä yksikkö täytyy käynnistää manuaalisesti
uudelleen yleisen turvasammutuksen jälkeen

2 Piirin turvalaitteet

Piirin turvalaitteet sulkevat suojaamansa piirin, muut piirit jäävät
toimintatilaan.

3 Osan turvalaitteet

Osan turvalaitteet sulkevat suojaamansa osan.

Seuraavassa on lyhyt selostus kaikista turvalaitteista.

■ Ylivirtareleet

■ Kompressorien ylivirtarele (vain SJ161-4) (piirin turvalaite)
Ylivirtarele suojaa kompressorin moottoria ylikuormalta, vaiheen
katkeamiselta tai liian alhaiselta jännitteeltä.

■ Tuulettimien ylivirtarele (osan turvalaite)
Ylivirtarele suojaa tuulettimen moottoreita ylikuormalta, vaiheen
katkeamiselta tai liian alhaiselta jännitteeltä.

■ Pumpun ylivirtarele (yleinen turvalaite)
Ylivirtarele suojaa pumppua ylikuormalta, vaiheen katkeamiselta
tai liian alhaiselta jännitteeltä.

Lauenneet ylivirtareleet on nollattava kytkinrasiasta.
Ohjausyksikkö pitää nollata käsin.

■ Kompressorin SJ161-4 ylikuumenemissuoja (osan turvalaite)
Kompressorissa SJ161-4 on sisäinen moottorin ylikuorma-
suojaus, joka suojaa yksikköä liian suurelta virralta ja
lämpötilalta, jonka aiheuttaa ylikuormitus, pieni kylmäaineen
virtaus tai vaihehäviö. Kompressori sammuu ja käynnistyy
automaattisesti uudelleen, kun lämpötila on palannut
normaaliksi. Ohjausyksikkö ei havaitse tätä.

■ Kompressorin SJ180-4 elektroninen suojamoduuli (piirin
turvalaite)
Kompressorissa SJ180-4 on elektroninen suojamoduuli, joka
tarjoaa tehokkaan ja luotettavan suojan ylikuumenemista,
ylikuormitusta ja vaihehäviötä vastaan. Ohjausyksikkö havaitsee
kompressorin sammumisen. Ohjausyksikkö pitää nollata käsin.
Kompressori on sisäisesti suojattu väärältä vaihejärjestykseltä.

■ Kompressorien SJ240-4 ja SJ300-4 elektroniset suojamoduulit
(piirin turvalaite)
Kompressoreissa SJ240-4 ja SJ300-4 on elektroninen suoja-
moduuli, joka tarjoaa tehokkaan ja luotettavan suojan
ylikuumenemista, ylikuormitusta ja väärää vaihejärjestystä
vastaan. Ohjausyksikkö havaitsee kompressorin sammumisen.
Ohjausyksikkö pitää nollata käsin.

■ Väärän vaihejärjestyksen suoja (yleinen turvalaite)
Väärän vaihejärjestyksen suojat estävät yksikön käytön, jos
vaihejärjestys on väärä. Jos yksikkö ei käynnisty, kaksi
virransyötön vaihetta pitää kääntää.

■ Virtauskytkin (yleiset turvalaitteet)
Yksikkö on suojattu virtauskytkimellä (S1L).
Kun veden virtaus laskee alle ilmoitetun alarajan, virtauskytkin
pysäyttää laitteen. Kun veden virtaus palaa normaaliksi,
virtauskytkin palautuu automaattisesti, mutta ohjausyksikkö
pitää nollata käsin.

■ Poistopuolen lämpösuojat (piirin turvalaitteet)
Laite on varustettu poistopuolen lämpösuojilla (R*T). Suojat
aktivoituvat, kun kompressorista poistuvan kylmäaineen
lämpötila nousee liian korkeaksi. Lämpötilan palauduttua
normaaliksi ohjausyksikkö pitää palauttaa käsin.

■ Jäätymissuoja (yleiset turvalaitteet)
Jäätymissuoja estää haihduttimessa olevan veden jäätymisen
käytön aikana.

■ Kun lähtöveden lämpötila on liian alhainen, ohjain
sammuttaa kompressorit. Kun lähtöveden lämpötila palaa
normaalille tasolle, ohjausyksikkö nollautuu automaattisesti.

■ Kun kylmäaineen lämpötila on liian alhainen, ohjausyksikkö
pysäyttää laitteen. Kylmäaineen lämpötilan palauduttua
normaaliksi ohjausyksikkö pitää palauttaa käsin.

■ Matalapainekytkin (piirin turvalaitteet)
Jos kierron imupaine on liian alhainen, kierron valvontalaite
katkaisee kierron. Kun paine palaa normaaliksi, turvalaite
voidaan nollata ohjausyksiköllä.

■ Varoventtiili (yleiset turvalaitteet)
Varoventtiili aktivoituu, kun jäähdytyspiirin paine nousee liian
suureksi. Jos näin käy, pysäytä laite ja ota yhteys lähimpään
jälleenmyyjään.

■ Korkeapaineinen lasku (piirin turvalaite)
Korkeapaineinen lasku estää korkeapainetta nousemasta liian
suureksi, jolloin korkeapainekytkin aktivoituu.
Kun paine on liian korkea, ohjausyksikkö pysäyttää
kompressorin. Kun paine palautuu normaaliksi, ohjausyksikkö
nollautuu automaattisesti.

■ Suurpainekytkin (piirin turvalaitteet)
Jokainen piiri on suojattu korkeapainekytkimellä (S*PH), joka
mittaa lauhduttimen painetta (painetta kompressorin lähdössä).
Kun paine nousee liian korkeaksi, painekytkin aktivoituu ja kierto
pysähtyy.
Kun paine palaa normaaliksi, suojaus nollautuu automaattisesti,
mutta ohjausyksikkö pitää nollata käsin.
Kytkin on tehtaalla asetettu eikä sitä voi säätää.

Sisäiset kytkennät – osaluettelo

Katso laitteen mukana toimitettu kytkentäkaavio. Alla luetellaan siinä
käytetyt lyhenteet:

A01P...................... PCB-jatke

A02P.............**...... PCB-tiedonsiirto (vain lisävarusteelle EKACPG)

A4P........................ PCB langallinen kaukosäädin

A5P...............**...... PCB langallinen kaukosäädin 
(vain lisävarusteelle EKRUPG)

A11P,A21P............. PCB pääohjainpiiri 1, piiri 2

A13P,A23P....**...... Taajuudenkääntimen piiri 1, piiri 2 
(vain lisävarusteelle OPIF)

A71P...................... PCB EEV-ohjain

B1PH,B2PH........... Yläpaineanturin piiri 1, piiri 2

B1PL,B2PL ............ Alapaineanturin piiri 1, piiri 2

DS1........................ PCB DIP-kytkin

E1HS ............## .... Kytkinrasian lämmitin ja tuuletin 
(vain EWAQ130~260 lisävarusteella OPIF)

E3H...............**...... Lämmitin (vain lisävarusteelle OP10)

E4H...............**...... Lämmitin (vain lisävarusteille OP10, OPSP, 
OPHP tai OPTP)

E5H...............* ....... Kenttälämmitin

E6H...............**...... Puskurisäiliön lämmitin (vain lisävarusteelle 
OP10 tai OPBT)

E7H...............## .... Kytkinrasian lämmitin (vain EWAQ080+100 
lisävarusteella OPIF)

Ylivirtareleet on säädetty tehtaalla eikä niitä saa
säätää uudelleen.
Käyttöopas
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E11HC,E12HC ...... Kampikammion lämmittimen kompressorin piiri 1

E21HC,E22HC ...... Kampikammion lämmittimen kompressorin piiri 2 
(vain EWAQ130~260)

F1~F3 ...........# ...... Päävarokkeet

F1U........................ Varoke PCB

F4,F5 ............# ...... Varoke lämmitintä varten

F6B ........................ Automaattivaroke TR1:n primäärille

F8B ...............**...... Kytkinrasian lämmittimen automaattivaroke 
(vain lisävarusteelle OPIF)

F9B ........................ Automaattivaroke TR1:n sekundäärille

F11B,F12B ............ Automaattivaroke kompressoreille 
(M11C, M12C) (vain EWAQ130~260)

F14B,F24B ............ Automaattivaroke tuulettimen moottoreille, piiri 1, 
piiri 2

F15B,F25B ...**...... Automaattivaroke tuulettimen moottoreille, piiri 1, 
piiri 2 (vain lisävarusteelle OPIF)

F16B .............## .... Automaattivaroke pumpulle (K1P) (vain 
lisävarusteille OPSP, OPHP, OPSC, OPTC ja 
OPTP)

F17B .............## .... Automaattivaroke pumpulle (K2P) 
(vain lisävarusteille OPTC ja OPTP)

F21B,F22B ............ Automaattivaroke kompressoreille 
(M21C, M22C) (vain EWAQ130~260)

H1P~H6P .....* ....... Muutettavien digitaalisten lähtöjen merkkivalo

H11P,H12P ............ Kompressoripiirin 1 C11M, C12M toiminnan 
merkkivalo

H21P,H22P ............ Kompressoripiirin 2 C21M, C22M toiminnan 
merkkivalo (vain EWAQ130~260)

HAP~HEP.............. LED PCB

K1A,K2A ................ Kompressorin turvalaitteiden apurele, piiri 1, 
piiri 2

K1P...............## .... Pumpun kontaktori (vain lisävarusteille OPSP, 
OPHP, OPSC, OPTC ja OPTP)

K1R~K22R ............ PCB:n rele

K1S...............* ....... Ylivirtarele, pumppu

K2P...............## .... Pumpun kontaktori (vain lisävarusteille OPTC ja 
OPTP)

K3A........................ Lämmittimen apurele

K11M,K12M........... Kompressorin kontaktori, piiri 1

K13F,K14F............. Tuulettimen kontaktori, piiri 1

K13S,K14S ............ Tuulettimen ylivirtarele, piiri 1

K15F ...................... Tuulettimen kontaktori, piiri 1 
(vain EWAQ080+100 ja EWAQ180~260)

K15S...................... Tuulettimen ylivirtarele, piiri 1 
(vain EWAQ080+100 ja EWAQ180~260)

K16F ...................... Tuulettimen kontaktori, piiri 1 
(vain EWAQ080+100 ja EWAQ240+260)

K16S...................... Tuulettimen ylivirtarele, piiri 1 
(vain EWAQ080+100 ja EWAQ240+260)

K21M,K22M........... Kompressorin kontaktori, piiri 2 
(vain EWAQ130~260)

K23F,K24F............. Tuulettimen kontaktori, piiri 2 
(vain EWAQ130~260)

K23S,K24S ............ Tuulettimen ylivirtarele, piiri 2 
(vain EWAQ130~260)

K25F ...................... Tuulettimen kontaktori, piiri 2 
(vain EWAQ180~260)

K25S...................... Tuulettimen ylivirtarele, piiri 2 
(vain EWAQ180~260)

K26F ...................... Tuulettimen kontaktori, piiri 2 
(vain EWAQ240+260)

K26S...................... Tuulettimen ylivirtarele, piiri 2 
(vain EWAQ240+260)

M1P ..............* ....... Pumpun moottori 1 (vain lisävarusteille OPSP, 
OPHP, OPSC, OPTC ja OPTP)

M2P ..............* ....... Pumpun moottori 2 
(vain lisävarusteelle OPTC ja OPTP)

M11C,M12C...........Kompressorimoottorin piiri 1

M13F,M14F ............Tuuletinmoottorin piiri 1

M15F......................Tuuletinmoottorin piiri 1 (vain EWAQ080+100 ja 
EWAQ180~260)

M16F......................Tuuletinmoottorin piiri 1 (vain EWAQ080+100 ja 
EWAQ240+260)

M21C,M22C...........Kompressorin moottorin piiri 2 
(vain EWAQ130~260)

M23F,M24F ............Tuuletinmoottorin piiri 2 (vain EWAQ130~260)

M25F......................Tuuletinmoottorin piiri 2 (vain EWAQ180~260)

M26F......................Tuuletinmoottorin piiri 2 (vain EWAQ240+260)

PE ..........................Päämaaliitin

Q1T.............. ** ......Termostaatti (vain lisävarusteelle OP10)

Q11C,Q12C ...........Kompressorin lämpösuojapiiri 1 (vain EWAQ130)

Q11C,Q12C ...........Kompressorin elektronisen suojamoduulin piiri 1 
(ei EWAQ130)

Q21C,Q22C ...........Kompressorin lämpösuojapiiri 2 (vain EWAQ130)

Q21C,Q22C ...........Kompressorin elektronisen suojamoduulin piiri 2 
(vain EWAQ150~260)

R1T ........................Ympäristön lämpötila-anturi

R2T ........................Tuloveden lämpötila-anturi

R3T ........................Lähtöveden lämpötila-anturi

R8T .............. * .......Lämpötila-anturi muutettavaa analogista tuloa 
varten

R14T ...................... Imulämpötila-anturin piiri 1

R15T,R25T.............Poistolämpötila-anturin piiri 1

R17T ......................Kylmäaineputkiston lämpötila-anturin piiri 1

R34T ...................... Imulämpötila-anturin piiri 2 
(vain EWAQ130~260)

R35T,R45T.............Poistolämpötila-anturin piiri 2 
(vain EWAQ130~260)

R37T ......................Kylmäaineputkiston lämpötila-anturin piiri 2 
(vain EWAQ130~260)

S1A~S3A ...............PCB DIP-kytkin

S1L.........................Virtauskytkin

S1M........................Pääeristinkytkin

S1PH,S2PH ...........Yläpainekytkin, piiri 1, piiri 2

S1S~S5S ..... * .......Muutettavan digitaalisen tulon kytkin

S1T .............. ##.....Lämpökosketin (vain lisävarusteelle OPIF)

S2M.............. #.......Lämmittimen eristinkytkin

T1A .............. ** ......Virranmuunnin (vain lisävarusteelle OP57)

T1V .............. ** ......Jännitteenmuunnin (vain lisävarusteelle OP57)

TR1 ........................Muuntimen ohjauspiiri (400 V/230 V)

TR1A............ ** ......Virranmittausmuuntaja 
(vain lisävarusteelle OP57)

V1C........................Ferriittisydän

V1F,V2F ....... ** ......Kohinasuorattimen piiri 1, piiri 2 
(vain EWAQ130~210 lisävarusteella OPIF)

V2C.............. ** ......Ferriittisydän (vain lisävarusteelle EKACPG)

X*A.........................PCB-liitin

X*Y.........................Liitin

X1M........................PCB:n riviliitin

Y11E ......................Elektronisen paisuntaventtiilin jäähdytyspiiri 1

Y21E ......................Elektronisen paisuntaventtiilin jäähdytyspiiri 2 
(vain EWAQ130~260)

Ei sisälly vakioyksikköön

Ei mahdollinen lisävaruste Mahdollinen lisävaruste

Pakollinen # ##

Ei pakollinen * **
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ENNEN KÄYTTÖÄ

Tarkistukset ennen ensikäynnistystä

Kun yksikkö on asennettu, tarkista seuraavat asiat, ennen kuin kytket
virtakytkimen päälle.

1 Kenttäjohdotus

Varmista, että paikallisen virtalähteen säätöpaneelin ja yksikön
välillä oleva kenttäjohdotus on toteutettu asennusohjeessa
annettujen ohjeiden, johdotuskaavion sekä eurooppalaisten ja
paikallisten ohjeiden mukaisesti.

2 Varokkeet tai suojalaitteet

Varmista, että varokkeet tai paikalla asennetut suojalaitteet ovat
asennusohjeen mukaisia. Varmista, ettei mitään varoketta tai
suojalaitetta ole ohitettu.

3 Maadoitus

Varmista, että maadoitusjohdot on liitetty asianmukaisesti ja että
maadoitusliittimet on kiristetty.

4 Sisäinen johdotus

Tarkasta silmämääräisesti, ettei kytkinrasiassa ole löysiä
liitäntöjä tai vahingoittuneita sähköosia.

5 Kiinnitys

Tarkasta, että yksikkö on kunnolla kiinnitetty välttyäksesi asiaan-
kuulumattomilta ääniltä ja tärinältä, kun yksikkö käynnistetään.

6 Laitevauriot

Tarkasta, ettei yksikön sisäpuolella ole vaurioituneita kompo-
nentteja tai puristuneita putkia.

7 Kylmäainevuoto

Tarkasta yksikkö sisäpuolelta kylmäainevuotojen varalta. Jos
vuotoja ilmenee, ota yhteys jälleenmyyjään.

8 Öljyvuoto

Tarkasta kompressori öljyvuotojen varalta. Jos vuotoja ilmenee,
ota yhteys jälleenmyyjään.

9 Sulkuventtiilit

Avaa nesteputken, poisto- ja imupuolen (jos asennettu)
sulkuventtiilit kokonaan.

10 Ilman tulo-/lähtöaukko

Tarkasta, ettei ilman tulo- tai lähtöaukon edessä ole esteitä
(paperia, pahvia tai muuta materiaalia).

11 Virtalähteen jännite

Tarkasta virtalähteen jännite laitteen säätöpaneelista.
Jännitteen tulee vastata yksikön tunnustietotarran jännitearvoja.

12 Vesiliitäntä

Tarkista vesiputkisto ja kiertopumput.

Vedensyöttö

Täytä vesiputkisto ottaen huomioon yksikön edellyttämä vähimmäis-
vesimäärä. Katso tarkempia tietoja asennusoppaasta.

Varmista, että vesi vastaa laadultaan sitä, mitä asennusohjeessa
edellytetään.

Poista ilma järjestelmän korkeimmista pisteistä ja varmista kierto-
pumpun ja virtauskytkimen toiminta.

Virransyöttöliitäntä ja kampikammion lämmitys

Kampikammion lämmittimen päälle kytkeminen:

1 Kytke paikallisen virtalähteen virtakytkin päälle. Varmista, että
yksikkö on "OFF" (pois päältä) -tilassa.

2 Kampikammion lämmitin kytkeytyy päälle automaattisesti.

3 Tarkista tulojännite tuloliittimistä L1, L2, L3 jännitemittarilla.
Jännitteen tulee vastata yksikön tunnustietotarran jännitearvoja.
Jos jännitemittarin antamat lukemat eivät ole teknisissä
tiedoissa annettujen vaihteluvälien sisällä, tarkista kenttä-
johdotus ja tarvittaessa vaihda syöttökaapelit.

4 Varmista, että kampikammion lämmitin toimii.

Yksikkö on käyttövalmis 6 tunnin kuluttua.

Yleiset suositukset

Lue seuraavassa esitetyt suositukset, ennen kuin kytket yksikön
päälle:

1 Kun asennus on asennus suoritettu loppuun ja kaikki asetukset
on tehty, sulje yksikön kaikki huoltopaneelit.

2 Vain ammattitaitoinen sähköasentaja saa avata kytkinrasioiden
huoltopaneelit huoltoa varten.

3 Jos digitaalista ohjausyksikköä täytyy käyttää usein, asenna
valinnainen digitaalinen kaukosäädin (EKRUPG).

4 Estä haihduttimen jäätyminen (kun OP10 on asennettu) ja
digitaalisen ohjausyksikön nestekidenäyttöjen vaurioituminen
pitämällä virta jatkuvasti kytkettynä talviaikaan.

KÄYTTÖ

EWAQ-yksiköt on varustettu digitaalisella ohjausyksiköllä (huolto-
paneelin takana), joka helpottaa yksikön asetusten tekemistä,
käyttöä ja kunnossapitoa.

Tämä osa oppaasta on rakenteeltaan tehtäväpainotteinen ja
modulaarinen. Paitsi ensimmäinen luku, jossa on lyhyt kuvaus itse
ohjausyksiköstä, kukin luku tai luvun alakohta käsittelee tiettyä
yksiköllä suoritettavaa tehtävää.

Yksikön mukaan järjestelmässä on yksi tai kaksi jäähdytyspiiriä.
Yksiköissä EWAQ130~260 on kaksi piiriä, yksiköissä EWAQ080+100
on vain yksi piiri. Piireistä käytetään seuraavissa kuvauksissa
yleensä nimiä C1 ja C2. Tiedot piiristä 2 (C2) eivät siis koske
yksiköitä EWAQ080+100.

Varmista, että yksikön sähkötaulun virtakytkin on kytketty
pois päältä.

Jotta kompressori ei vaurioituisi kun laite käynnistetään
pitkähkön seisonta-ajan jälkeen, on kampikammion
lämmitys kytkettävä päälle vähintään 6 tunniksi ennen
kompressorin käynnistämistä.
Käyttöopas
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Digitaalinen ohjausyksikkö

Käyttöliittymä

Digitaalisessa ohjausyksikössä on aakkosnumeerinen näyttö,
merkityt näppäimet sekä useita LED-merkkivaloja.

■ Digitaalinen ohjausyksikkö ja digitaalinen kaukosäädin
(EKRUPG)

Kuva - Digitaalinen (kauko-) ohjausyksikkö

Valikkoon siirtyminen

Selaa päävalikkoa näppäimillä fi jaÌ, kun haluat siirtyä haluamaasi
valikkoon. Siirry valittuun valikkoon ‡-näppäintä painamalla.

■ Asetusarvovalikko (∑) ja käyttäjäasetusvalikko (Å) on suojattu
salasanalla, katso "Käyttäjäsalasanan vaihtaminen" sivulla 18.

■ Jäähdytys-/lämmitysvalikko ei ole käytettävissä EWAQ-
yksiköissä.

Digitaalisen kaukosäätimen liittäminen yksikköön

Digitaalisen kaukosäätimen ja yksikön välillä olevan kaapelin pituus
saa olla enintään 500 metriä. Tämä mahdollistaa yksikön ohjauksen
huomattavan etäisyyden päästä. Katso kaapelimääritykset
asennusoppaan kohdasta Digitaalisen kaukosäätimen kaapeli.

Nämä rajoitukset ovat samat DICN-kokoonpanon yksiköille.

Yksikön käyttö

Tämä luku käsittelee yksikön päivittäistä käyttöä. Tässä neuvotaan
rutiinitehtävien suorittamista, esim.

■ "Kielen asetus" sivulla 8

■ "Yksikön käynnistys" sivulla 8

■ "Nykyisten käyttötietojen tarkastelu" sivulla 9

■ "Lämpötilan asetusarvon säätö" sivulla 10

■ "Yksikön palauttaminen alkutilaan" sivulla 10

Kielen asetus

Käyttökieleksi voidaan valita jokin seuraavista kielistä: englanti,
saksa, ranska, espanja tai italia.

1 Siirry käyttäjäasetusvalikkoon Å. Katso luku "Valikkoon
siirtyminen" sivulla 8.

2 Siirry käyttäjäasetusvalikon Å Kieli-alivalikkoon näppäimillä fi
ja Ì ja avaa se näppäimellä ‡.

3 Valitse haluamasi käyttökieli painamalla ‡-näppäintä.

Ohjausyksikön tehdasasetuskieli on englanti.

Yksikön käynnistys

1 Paina ohjausyksikön œ-näppäintä.

Seuraavia tilanteita voi esiintyä sen mukaan, onko
kaukosäätimen ON/OFF-kytkin määritetty (katso asennusopas).
Jos kaukosäätimen ON/OFF-kytkintä ei ole määritetty, œ-
näppäimen valodiodi syttyy ja alustusjakso käynnistyy. Kun
kaikki ajastimet ovat saavuttaneet nollapisteen, yksikkö
käynnistyy.
Jos kaukosäätimen ON/OFF-kytkin on määritetty, käytetään
seuraavaa taulukkoa:

2 Jos vedenjäähdytin ei käynnisty muutaman minuutin kuluttua,
katso kohta "Vianetsintä" sivulla 19.

Yksikön sammuttaminen

Jos kaukosäätimen ON/OFF-kytkintä ei ole määritetty:
Paina ohjausyksikön œ-näppäintä.
Näppäimen œ merkkivalo sammuu.

Jos kaukosäätimen ON/OFF-kytkin on määritetty:
Paina ohjausyksikön œ-näppäintä tai sammuta yksikkö
kaukosäätimen ON/OFF-kytkimellä.
Ensimmäisessä tapauksessa œ-näppäimen merkkivalo
sammuu. Toisessa tapauksessa se alkaa vilkkua.

œ
-näppäin yksikön käynnistämistä tai sammuttamista
varten.

π
-näppäin turvalaitevalikkoon siirtymistä tai hälytyksen
kuittaamista varten.

ƒ -näppäin päävalikkoon siirtymistä varten

fi

Ì

-näppäimet valikon näyttöjen selaamista varten (vain jos
^, v tai ÷ on näkyvissä) tai asetusarvon suurentamista
tai pienentämistä varten.

‡ -näppäin valinnan tai asetuksen vahvistamista varten.

HUOMAA Lämpötilalukeman toleranssi: ±1°C.

Aakkosnumeerisen näytön luettavuus voi heikentyä
suorassa auringonvalossa.

Valikko Ei valittu Valittu

Lukemavalikko
Asetusarvovalikko
Käyttäjäasetusvalikko
Ajastinvalikko
Historiatietovalikko
Infovalikko
I/O-tilavalikko
Sisään-/uloskirjautumisvalikko
Verkkovalikko
Jäähdytys/lämmitysvalikko

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

º

Ò

Â

µ

®

†

Ú

æ

∂

Ï

ª

∑

Å

Ó

‚

™

Ÿ

Æ

∆

Í

HUOMAA Jos digitaalinen kaukosäädin liitetään itsenäiseen
yksikköön, kaukosäätimen osoitteeksi täytyy asettaa
SUB sen takana olevilla DIP-kytkimillä. Katso tietoja
osoitteen asettamisesta asennusoppaan kohdasta
"Digitaalisen kaukosäätimen osoitteiden asettaminen".

ªÒÂµ®

†Úæ∂Ï

HUOMAA Jos salasanasuojaus on käytössä, oikea salasana
on annettava, ennen kuin muita toimenpiteitä voi
tehdä.

Paikallinen 
näppäin

Kaukosäätimen 
ON/OFF-kytkin Yksikkö œ LED

PÄÄLLÄ 
(ON)

PÄÄLLÄ 
(ON)

PÄÄLLÄ 
(ON)

PÄÄLLÄ 
(ON)

PÄÄLLÄ 
(ON)

POIS PÄÄLTÄ 
(OFF)

POIS PÄÄLTÄ 
(OFF) Vilkkuu

POIS PÄÄLTÄ 
(OFF)

PÄÄLLÄ 
(ON)

POIS PÄÄLTÄ 
(OFF)

POIS PÄÄLTÄ 
(OFF)

POIS PÄÄLTÄ 
(OFF)

POIS PÄÄLTÄ 
(OFF)

POIS PÄÄLTÄ 
(OFF)

POIS PÄÄLTÄ 
(OFF)

HUOMAA Katso myös asennusoppaan osan "Mukautukset
huoltovalikossa" luku "Muutettavien tulojen ja lähtöjen
asettaminen".
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DICN-järjestelmän yksiköiden käynnistys/pysäytys

Jos œ-näppäintä painetaan yksikön ollessa NORMAL- tai STANDBY-
tilassa, kaikki muut NORMAL- tai STANDBY-tilassa olevat yksiköt
käynnistetään/pysäytetään.

Jos œ-näppäintä painetaan yksikön ollessa DISCONNECT ON/OFF
-tilassa, ainoastaan tämä yksikkö käynnistyy/pysähtyy.

Nykyisten käyttötietojen tarkastelu

1 Siirry lukemavalikkoon. Katso luku "Valikkoon siirtyminen"
sivulla 8.

Ohjausyksikkö näyttää automaattisesti lukemavalikon
ensimmäisen näytön, joka sisältää seuraavat tiedot:

• ¶ jäähdytystila

• § lämmitystila

• ≠ tuuletin (H nopea tai L hidas)

• ¡ alhainen käyttömelu -tila aktivoitu (vain, kun
lisävaruste OPIF on asennettu)

• … pumppu päällä

• …1/2 jos kyseessä on kaksoispumpun ohjaus: pumppu 1/2
päällä

• ∞11/12 piirin 1 kompressori 1/2 päällä

• ∞21/22 piirin 2 kompressori 1/2 päällä

• ≤ hälytys ja viimeksi esiintynyt vikakoodi (0U4
esimerkissä)

• 13$6¢ todellinen lämpötila (tulo- tai lähtölämpötila aktiivisen
tilan mukaan)

• 12$0¢ lämpötilan asetusarvo (tulo- tai lähtölämpötila
aktiivisen tilan mukaan)

2 Siirry lukemavalikon seuraavaan näyttöön painamalla Ì-
näppäintä 

• MANUAL MODE tai COOL INLSP1/2 tai COOL OUTLSP1/2:
manuaalinen/automaattinen ohjaustila. Jos automaattinen
ohjaustila on valittu, ohjausyksikkö näyttää aktiivisen lämpötilan
asetusarvon. Etäkoskettimen tilan mukaan asetusarvo yksi tai
asetusarvo kaksi on aktiivinen

• INL WATER: todellinen tuloveden lämpötila.

• OUTL WATER: todellinen lähtöveden lämpötila.

• AMBIENT: todellinen ympäristön lämpötila.

3 Siirry lukemavalikon seuraavaan näyttöön painamalla Ì-
näppäintä.

Lukemavalikon TEMPERATURE-näyttö näyttää tietoja
kompressorien (C11 ja C12/C21 ja C22) poistolämpötilasta.

4 Siirry lukemavalikon seuraavaan näyttöön painamalla Ì-
näppäintä.

Lukemavalikon C1/C2 TEMP. READOUT -näyttö näyttää tietoja
piirin 1/piirin 2 kylmäaineen lämpötilasta (REFR).

5 Siirry lukemavalikon seuraavaan näyttöön painamalla Ì-
näppäintä.

Lukemavalikon ACT. PRESSURES -näyttö antaa tietoja piirin
todellisista paineista.

■ HP1/2: piirin 1/2 kylmäaineen korkeapaine. Ensimmäinen
numero tarkoittaa painetta baareissa, toinen numero
tarkoittaa kuplimispisteen kyllästyslämpötilaa celsiusasteina.

■ LP1/2: piirin 1/2 kylmäaineen matalapaine. Ensimmäinen
numero tarkoittaa painetta baareissa, toinen numero
tarkoittaa kastepisteen kyllästyslämpötilaa celsiusasteina.

■ LOWNOISE: ensimmäisen näytön alaosassa esitetään
alhainen käyttömelu -asetuksen tila (Y = aktiivinen tai N = ei
aktiivinen).

6 Siirry lukemavalikon seuraavaan näyttöön painamalla Ì-
näppäintä.

Lukemavalikon UNIT STATUS -näyttö antaa tietoa eri piirien
tilasta.
• C11 ja C12: piirin 1 todellinen tila (ON tai OFF).

• C21 ja C22: piirin 2 todellinen tila (ON tai OFF).
Kun yksikkö on päällä ja piiri on OFF, seuraavat tilatiedot voivat
näkyä.
• SAFETY ACT.: jokin piirin turvalaitteista on aktivoitunut (katso

"Vianetsintä" sivulla 19).

• FREEZEUP DIS: jäätymisen estotoiminto on poistanut
kompressorin käytöstä.

• FREEZEUP PR: jäätymisenesto on aktiivinen.

• HP SETBACK: korkeapaineinen lasku on aktiivinen.

• MIN.RUN.TIM: kompressorin vähimmäiskäyntiaika on
aktiivinen.

• LIMIT: rajoitustoiminto rajoittaa kompressoria.

• STANDBY DICN: DICN-kokoonpanossa yksikkö on
valmiustilassa, koska nykyinen kapasiteetti riittää asetusarvon
ylläpitämiseen.

• UNIT OFF: yksikkö on sammutettu.

• AREC INLET: kompressori ei käynnisty, kun tuloveden
lämpötila ei ole kohonnut tarpeeksi verrattuna edelliseen
kompressorin sammutukseen.

• FREE COOLING: vapaa jäähdytystila on käytössä.

• TIMER BUSY: jonkin kompressorin ajastimen todellinen arvo ei
ole nolla (katso "Ajastimet-valikko Ó" sivulla 12).

• PUMPLEAD TIM: kompressori odottaa käynnistymistä niin
kauan kuin pumpun johtoajastin suorittaa alaslaskentaa.

• NO FLOW: pumpleadin jälkeen ei ole virtausta, yksikkö on
valmiustilassa.

• NO PRIORITY: Tämä kompressori ei käynnisty, koska sillä ei
ole etusijaa. Katso etusijan muuttamisohjeita kohdasta "Johto-
jättö-asetusten määrittely" sivulla 14.

• CAN STARTUP: piiri on valmis käynnistymään, kun tarvitaan
lisäjäähdytystehoa.

• Jos mikään yllä mainituista ilmoituksista ei tule näkyviin, mitään
erikoistoimintoja ei ole aktiivisena ja kompressori on käynnissä.

Yllä olevat ilmoitukset kirjoitetaan muistiin tärkeysjärjestyksessä.
UNIT CAPACITY tulee näkyviin ensimmäisennäytön
alalaitaan.

HUOMAA Kun kaukosäätimen ON/OFF-kytkin on määritetty,
kaikkien DICN-verkon NORMAL- tai STANDBY-tilassa
olevien yksiköiden kaukosäätimen käynnistys/
pysäytyskosketin on pääyksikköön liitetty kosketin.

DISCONNECT ON/OFF -tilassa olevien yksiköiden
etäkäyttökosketin on tähän yksikköön kytketty
kosketin.

HUOMAA Jos käyttäjä haluaa yhden yksikön toimivan
ainoastaan hänen käskystään, tämä yksikkö pitää
asettaa DISCONNECT ON/OFF -tilaan.

Pääyksikön valitsemista tähän tarkoitukseen ei
suositella. Vaikka pääyksikön tilaksi asetetaan
DISCONNECT ON/OFF, siihen kytketty kosketin
käynnistää/sammuttaa edelleen muut NORMAL- tai
STANDBY-tilassa olevat yksiköt. Sen vuoksi ei olisi
mahdollista pysäyttää ainoastaan pääyksikköä
etäohjauksella.

Pelkkä pääyksikkö pysäytettäisiin tässä tapauksessa
pääyksikön käynnistys/sammutusnäppäimellä.

_v¶¡

…   ≤0U4 013$6¢
x11 x12 ≠H    012$0¢

x21 x22 ≠H

HUOMAA DICN-järjestelmän INLET WATER- ja OUTLET

WATER -arvot ovat yksittäisten yksiköiden arvoja, eivät
järjestelmän arvoja. Järjestelmän lämpötilat voi
tarkistaa verkkovalikon ensimmäisestä ruudusta.
Käyttöopas
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7 Siirry lukemavalikon seuraavaan näyttöön painamalla Ì-
näppäintä.

Lukemavalikon EXTRA READOUT -näytöt antavat seuraavat
tiedot:
• CURRENT: todellinen virta mitattuna ampeereina (A) (vain kun

OP57 on asennettu)

• VOLTAGE: todellinen jännite (V) (vain kun OP57 on asennettu)

• RH11/12/21/22: todelliset käyttötunnit (h)

• CS11/12/21/22: kompressorin käynnistyskertojen määrä

• RHP1/2: todelliset pumpun 1 tai 2 käyttötunnit (h)

8 Palaa muihin lukemanäyttöihin painamalla näppäintä fi.

Lämpötilan asetusarvon säätö

Yksikössä on mahdollista määritellä neljä itsenäistä lämpötilan
asetusarvoa. Kaksi asetusarvoa on varattu tuloveden hallintaa
varten, kaksi muuta asetusarvoa on varattu poistoveden hallintaa
varten.

■ COOL. INLSP1: tuloveden lämpötila, asetusarvo 1,

■ COOL. INLSP2: tuloveden lämpötila, asetusarvo 2.

■ COOL. OUTSP1: lähtöveden lämpötila, asetusarvo 1,

■ COOL. OUTSP2: lähtöveden lämpötila, asetusarvo 2.

Valinta asetusarvon 1 ja 2 välillä tehdään kauko-ohjatulla
kaksoisasetusarvokytkimellä (käyttäjän asennettava). Todellinen
voimassa oleva asetusarvo voidaan todeta lukemavalikosta.

Jos on valittu manuaalinen ohjaustila (katso "Käyttäjäasetusvalikko
Å" sivulla 11), mikään edellä mainituista asetusarvoista ei ole
voimassa.

Säädä asetusarvoa seuraavasti:

1 Siirry asetusarvovalikkoon. Katso luku "Valikkoon siirtyminen"
sivulla 8.

Jos käyttäjäsalasanaa ei tarvita asetusarvojen muuttamiseen
(katso "Käyttäjäasetusvalikko Å" sivulla 11), ohjausyksikkö
siirtyy välittömästi asetusarvovalikkoon.
Jos käyttäjäsalasana vaaditaan asetusarvojen muuttamiseen,
syötä oikea koodi näppäimillä fi ja Ì (katso "Käyttäjäsalasana-
valikko Æ" sivulla 14). Vahvista salasana ja siirry
asetusarvovalikkoon painamalla ‡-näppäintä.

2 Valitse säädettävä asetusarvo painamalla ‡-näppäintä.

Asetusarvo on valittu, kun kohdistin vilkkuu asetusarvon nimen
takana.
>-merkki osoittaa todellisen aktiivisen lämpötilan asetusarvon.

3 Säädä lämpötilan asetusta painamalla näppäimiä fi ja Ì.

Jäähdytyslämpötilan asetusarvojen oletus-, raja- ja askelarvot
ovat:

4 Tallenna muutettu lämpötilan asetusarvo painamalla näppäintä
‡.

Kun asetus on vahvistettu, kohdistin siirtyy seuraavan asetus-
arvon kohdalle.

5 Säätääksesi muita asetusarvoja, toista tämä ohje vaiheesta 2
alkaen.

Yksikön palauttaminen alkutilaan

Yksiköissä on kolmenlaisia turvalaitteita: yksikön turvalaitteet, piirin
turvaturvalaitteet ja verkon turvalaitteet.

Kun yksikön tai piirin turvalaite laukeaa, kompressori sammutetaan.
Turvavalikko ilmaisee, mikä turvalaite on aktivoitunut. Lukemavalikon
UNIT STATUS -näytössä näkyy OFF - SAFETY ACTIVE.
Näppäimen π punainen merkkivalo syttyy ja ohjausyksikön summeri
alkaa soida.

Kun DICN-kokoonpanossa esiintyy verkon turvakatkaisu, aliyksiköt,
joita verkko ei tunnista, toimivat itsenäisten yksikköjen tavoin.

■ Jos verkko ei löydä aliyksikköä, pääyksikön π-näppäimen
punainen merkkivalo syttyy ja ohjausyksikön merkkiääni
aktivoituu.

■ Jos verkko ei löydä pääyksikköä, kaikkien aliyksiköiden π-
näppäimen punainen merkkivalo syttyy ja niiden ohjaus-
yksiköiden summeri alkaa soida. Kaikki yksiköt toimivat
itsenäisinä yksiköinä.

Jos yksikkö on pysähtynyt sähkökatkoksen johdosta, yksikkö
suorittaa automaattisen alkutilaan palautumisen ja uudelleen
käynnistyksen, kun sähkönsyöttö palaa ennalleen.

Menettele seuraavasti, kun haluat palauttaa yksikön alkutilaan:

1 Kuittaa hälytys painamalla näppäintä π.

Summeri sammuu.
Ohjausyksikkö siirtyy automaattisesti turvalaitevalikon
vastaavalle näytölle: yksikön turvalaite, piirin turvalaite tai verkon
turvalaite.

2 Selvitä yksikön pysähtymisen syy ja korjaa vika.

Katso "Käynnistyneiden turvalaitteiden listaus ja yksikön tilan
tarkastelu" sivulla 17 ja "Vianetsintä" sivulla 19.
Kun turvalaite voidaan palauttaa alkutilaansa, π-näppäimen
merkkivalo alkaa vilkkua.

3 Palauta turvalaitteet, jotka eivät enää ole aktiivisia, alkutilaansa
painamalla π-näppäintä.

Syötä tarvittaessa USER PASSWORD tai SERVICE PASSWORD.
(Katso asennusoppaan kohta "Turvalaitteiden
palautussalasanan asettaminen".)
Kun kaikki turvalaitteet on palautettu alkutilaansa, π-
näppäimen merkkivalo sammuu. Jos jokin turvalaite on edelleen
aktiivinen, π-näppäimen merkkivalo syttyy uudelleen. Jos näin
käy, palaa ohjeen kohtaan 2.

4 Jos yksikön turvalaite laukeaa, kytke yksikkö uudestaan päälle
œ-näppäimellä.

HUOMAA Käyttäjä voi määrittää myös analogisen tulon
toiminnon asetusarvon.

HUOMAA Katso asennusoppaan osan "Mukautukset huolto-
valikossa" luku "Muutettavien tulojen ja lähtöjen
asettaminen".

JÄÄHD.TULON ALARAJA JÄÄHD.LÄHDÖN ALARAJA

oletusarvo 12¢ 7¢

raja-arvot (*)

(*) Glykoliyksiköissä, joihin on asennettu OPZH, jäähdytyslämpötilan 
asetusarvon alarajaa voidaan mukauttaa muuttamalla alinta 
käyttölämpötilaa huoltovalikossa (katso asennusopas).

7 ➞ 23¢ 4 ➞ 20¢

askelarvo 0$1¢ 0$1¢

HUOMAA Kun DICN-järjestelmän yksikön asetusarvo asetetaan,
tämä asetusarvo siirtyy kaikille muille yksiköille.

HUOMAA Katso myös "Kelluvien asetusarvojen asetusten
määrittäminen" sivulla 15.

Jos kytket virtalähteen pois päältä turvalaitteen
korjaamisen ajaksi, turvalaite palautuu automaattisesti
alkutilaansa, kun virransyöttö kytketään uudelleen päälle.

HUOMAA Historiatieto, ts. kuinka monta kertaa yksikön
turvalaitteet tai piirien turvalaitteet ovat lauenneet ja
yksikön tila pysähtymishetkellä, voidaan todeta
historiatietovalikosta.
EWAQ080~260DAYN
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Digitaalisen ohjausyksikön lisäominaisuudet

Tässä luvussa annetaan yleiskatsaus ja lyhyt toiminnallinen kuvaus
eri valikoiden näytöistä. Seuraavassa luvussa selostetaan yksikön
asetusten teko ja konfigurointi eri valikkotoimintojen avulla.

Kaikkiin valikoihin päästään sisälle digitaalisen ohjausyksikön
vastaavan näppäimen avulla tai päävalikon kautta (katso "Valikkoon
siirtyminen" sivulla 8). Nuoli alaspäin v näytössä osoittaa, että voit
siirtyä nykyisen valikon seuraavaan näyttöön painamalla Ì-
näppäintä. Nuoli ylöspäin ^ näytössä osoittaa, että voit siirtyä
nykyisen valikon edelliseen näyttöön painamalla fi-näppäintä. Jos
näyttöön ilmestyy ÷-merkki, se tarkoittaa, että voit siirtyä joko
edelliseen tai seuraavaan näyttöön.

Lukemavalikko ª

Asetusarvot-valikko ∑

Käyttäjän lisäasetusvalikon asetuksien mukaan riippuen asetus-
arvovalikkoon voidaan siirtyä joko suoraan tai käyttäjän salasanan
avulla.

Käyttäjäasetusvalikko Å

Käyttäjäsalasanan suojaama käyttäjäasetusvalikko mahdollistaa
yksiköiden täydellisen käyttäjäkohtaisen mukauttamisen.

THERMOSTAT

COMPRESSOR

FAN

PUMP

Pumpun, kompressorin ja tuulettimien
tilan sekä lämpötilan asetusarvon
todellisen käyttötietojen tarkastelu
(aktiivisen tilan mukaan).

Ohjaustilaa sekä tulo- ja lähtöveden
lämpötilaa koskevien todellisten
käyttötietojen tarkastelu.
Huomaa, että DICN-järjestelmän
INLET WATER- ja OUTLET WATER -
arvot ovat yksittäisten yksiköiden
arvoja, eivät järjestelmän arvoja.
Järjestelmän lämpötilat voi tarkistaa
verkkovalikon ensimmäisestä ruudusta.

Piirin 1 poistolämpötilaa koskevien
tietojen tarkastelu.

Piirin 2 poistolämpötilaa koskevien
tietojen tarkastelu (vain
EWAQ130~260).

Piirin 1 kylmäaineen lämpötilaa
koskevien tietojen tarkastelu.

Piirin 2 kylmäaineen lämpötilaa
koskevien tietojen tarkastelu (vain
EWAQ130~260).

Piirin 1 todellisten paineiden ja
tuulettimien tietojen tarkastelu sekä sen
tarkistaminen, käyvätkö tuulettimen
alhainen käyttömelu -tilassa.

Piirin 2 todellisten paineiden ja
tuulettimien tietojen tarkastelu (vain
EWAQ130~260).

Piirin 1 yksikön tilan tietojen ja
kapasiteetin tarkastelu.

Piirin 2 yksikön tilaa koskevien tietojen
tarkastelu (vain EWAQ130~260).

Yksikön virran (ampeeri) ja jännitteen
todellisten käyttötietojen tarkastelu.

Piirin 1 (ensimmäinen näyttö) kokonais-
käyttötuntien ja kompressorin pysäytys-
kertojen todellisten käyttötietojen sekä
pumppujen kokonaiskäyttötuntien
tarkastelu.

_v¶

…   ≤0U4 013$6¢
x11 x12 ≠H    012$0¢

x21 x22 ≠H

_÷COOL. INLSP1:012$0¢

   INLET WATER:013$6¢

  OUTLET WATER:007$0¢

       AMBIENT:006$5¢

_÷   C1 TEMP.READOUT

 C11 DISCHARGE:010$1¢

 C12 DISCHARGE:010$5¢

_÷   C2 TEMP.READOUT

 C21 DISCHARGE:010$1¢

 C22 DISCHARGE:010$5¢

_÷   C1 TEMP.READOUT

      C1  REFR:000$0¢

_÷   C2 TEMP.READOUT

      C2  REFR:000$0¢

_÷ C1 ACT. PRESSURES

HP1:019$0b = 050$8¢

LP1:000$4b = -05$2¢

           FAN1:OFF

_÷ C2 ACT. PRESSURES

HP2:019$0b = 050$8¢

LP2:000$4b = -05$2¢

           FAN2:OFF

_÷       UNIT STATUS

C11:OFF  SAFETY ACT.

C12:OFF  SAFETY ACT.

  UNIT CAPACITY:000%

_÷       UNIT STATUS

C21:OFF  SAFETY ACT.

C22:OFF  SAFETY ACT.

_÷     EXTRA READOUT

 CURRENT:055A

 VOLTAGE:023V

_÷     EXTRA READOUT

C11RH:00000hCS:00000

RHP1:00001hP2:00000h

Piirin 1 (toinen näyttö) kokonais-
käyttötuntien ja kompressorin pysäytys-
kertojen todellisten käyttötietojen
tarkastelu.

Piirin 2 (ensimmäinen näyttö) kokonais-
käyttötuntien ja kompressorin pysäytys-
kertojen todellisten käyttötietojen
tarkastelu (vain EWAQ130~260).

Piirin 2 (toinen ensimmäinen näyttö)
kokonaiskäyttötuntien ja kompressorin
pysäytyskertojen todellisten käyttö-
tietojen tarkastelu (vain
EWAQ130~260).

Lämpötilan asetusarvojen määritys.

Selaa valikkoa näppäimillä fi ja Ì ja
siirry haluamaasi alivalikkoon ‡-
näppäimellä.

Termostaattiasetusten määritys. 

Manuaalisen ohjauksen asetusten
määritys.

Kompressorin johto-jättöasetusten
määritys.

Kompressorin kapasiteetin rajoitus-
asetusten määritys.

Kaikkien tuulettimien toiminnan
määritys, kun yksikkö on sammutettu.

Pumpun ohjausasetusten määritys.

Kaksoispumpun asetusten määritys.

_÷     EXTRA READOUT

C12RH:00000hCS:00000

_÷     EXTRA READOUT

C21RH:00000hCS:00000

_÷     EXTRA READOUT

C22RH:00000hCS:00000

> COOL. INLSP1:012$0¢

  COOL. INLSP2:012$0¢

  COOL. OUTSP1:007$0¢

  COOL. OUTSP2:007$0¢

   USERSETTINGS MENU

>THERMOSTAT

 COMPRESSOR

 FAN

 PUMP

 FLOATING SETPOINT

 LANGUAGE

 TIME AND DATE

 FREE COOLING

 DICN

 ADVANCED

 DEFROST

 SERVICE MENU

_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
Käyttöopas
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FLOATING SETPOINT

LANGUAGE

TIME AND DATE

FREE COOLING

DICN

ADVANCED

DEFROST

Tämä alivalikko ei ole käytettävissä EWAQ-yksiköissä

SERVICE MENU

Ajastimet-valikko Ó

Turvallisuusvalikko π

Turvalaitevalikko antaa käyttökelpoista tietoa vianhakutarkoituksiin.
Seuraavat näytöt sisältävät perustietoja.

Perustietojen lisäksi voidaan tarkastella yksityiskohtaisempia tietoja
sisältäviä näyttöjä, kun historiavalikko on aktiivisena. Paina
näppäintä ‡. Seuraavanlaisia näyttöjä tulee näkyviin. Tämän lisäksi
aikaisemmin tapahtuneiden turvakatkaisujen määrää voidaan
tarkastella historianäyttöjen ensimmäiseltä riviltä.

Kelluvan asetusarvon määritys.

Ohjausyksikön kielen määritys.

Järjestelmän ajan ja päiväyksen asetus.

Vapaan jäähdytyksen määritys.

Ohjausyksikkö näyttää yksikön nimen:
MASTER, SLAVE1 ... SLAVE3. Nimi
annetaan automaattisesti laitteiston
asetetun kiinteän osoitteen mukaan.
Katso asennusoppaan luvun DICN-
järjestelmän liitäntä ja kokoonpano
kohta "Osoitteiden asettaminen".

Määrittää, tarvitaanko salasana asetus-
arvovalikon avaamista sekä yksikön
käynnistämistä ja sammuttamista
varten.

Päävalikon ulkoasun määritys,
uloskirjautumisajastimen asetus ja
summerin toiminnan määritys, kun
virheitä esiintyy.

Taustavalon käyttöajan määritys sekä
sen määritys, onko graafinen lukema
aktivoitu.

Siirtyminen huoltovalikkoon (ainoastaan
valtuutettu asentaja saa käyttää tätä
valikkoa.)

Yleisen ohjelmistoajastimen todellisen
arvon tarkistus.

Piirin 1 kompressoriajastimien todellisen
arvon tarkastelu. 

Piirin 2 kompressoriajastimien todellisen
arvon tarkastelu (vain EWAQ130~260).

_  FLOATING SETPOINT

MODE:AMBIENT

MAXPOS:03$0¢ NEG:00$0¢

RF:020$0¢ SLOPE:006$0¢

_           LANGUAGE

PRESS ENTER TO

CHANGE LANGUAGE:

ENGLISH

_      TIME AND DATE

TIME: 22h35

DATE FORMAT:DD/MM/YY

DATE: MON   20/03/06

_       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

 ENTER SERVICE

   PASSWORD: 0000

   TO LOGIN

_v    GENERAL TIMERS

LOADUP:000s-DWN:000s

PUMPLEAD   :000s

FLOWSTOP   :00s

_÷ COMPRESSOR TIMERS

 GRD11:000s 12:000s

AREC11:000s 12:000s

M.RT11:000s 12:000s

_^ COMPRESSOR TIMERS

 GRD21:000s 22:000s

AREC21:000s 22:000s

M.RT21:000s 22:000s

Tietoa siitä yksikön turvalaitteesta, joka
aiheutti pysäytyksen.

Tietoa siitä piirin 1 turvalaitteesta, joka
aiheutti pysäytyksen.

Tietoa siitä piirin 2 turvalaitteesta, joka
aiheutti pysäytyksen (vain
EWAQ130~260).

Tietoa siitä verkon turvalaitteesta, joka
aiheutti pysäytyksen.

Tietoa siitä yksikön varoituksesta, joka
aiheutti pysäytyksen.

Yksikön sammutusajan tarkistus sekä
haihduttimen tuloveden lämpötilan
asetuspisteen tarkistus.

Haihduttimen tulo- sekä lähtöveden että
ulkoisen lämpötilan tarkistus
pysäytyshetkellä.

Piirin 1 piirien poistolämpötilan tarkistus
pysäytyshetkellä.

Piirin 2 piirien poistolämpötilan tarkistus
pysäytyshetkellä (vain EWAQ130~260).

Piirin 1 kylmäaineen lämpötilan tarkistus
pysäytyshetkellä.

Piirin 2 kylmäaineen lämpötilan tarkistus
pysäytyshetkellä (vain EWAQ130~260).

Piirissä 1 pysäytyshetkellä vallinneiden
paineiden ja tuulettimien tilan
tarkastelu.

Piirissä 2 pysäytyshetkellä vallinneiden
paineiden ja tuulettimien tilan tarkastelu
(vain EWAQ130~260).

Piirin 1 kompressorien tilan ja yksikön
kapasiteetin tarkistus pysäytyshetkellä.

Piirin 2 kompressorien tilan ja yksikön
kapasiteetin tarkistus pysäytyshetkellä
(vain EWAQ130~260).

Yksikön virran (ampeeri) ja jännitteen
tarkastelu pysäytyshetkellä.

_v       UNIT SAFETY

0F0:EMERGENCY STOP

_v   CIRCUIT1 SAFETY

1U1:REV PHASE PROT

_v   CIRCUIT2 SAFETY

1U1:REV PHASE PROT

_v    NETWORK SAFETY

0U4:PCB COMM.PROBLEM

_v  UNIT WARNING

0AE:FLOW HAS STOPPED

_÷  UNIT HISTORY:002

0CA:OUT SENSOR ERR

22h33m00s   23/03/06

  COOL INLSP1:012$0¢

_÷  UNIT HISTORY:002

   INLET WATER:012$0¢

  OUTLET WATER:007$0¢

       AMBIENT:006$5¢

_÷  UNIT HISTORY:002

 C11 DISCHARGE:010$1¢

 C12 DISCHARGE:010$5¢

_÷  UNIT HISTORY:002

 C21 DISCHARGE:010$1¢

 C22 DISCHARGE:010$5¢

_÷  UNIT HISTORY:002

      C1  REFR:000$0¢

_÷  UNIT HISTORY:002

      C2  REFR:000$0¢

_÷  UNIT HISTORY:002

HP1:019$0b = 050$0¢

LP1:019$0b = -05$2¢

           FAN1:OFF

_÷  UNIT HISTORY:002

HP2:019$0b = 050$0¢

LP2:019$0b = -05$2¢

           FAN2:OFF

_÷  UNIT HISTORY:002

C11:OFF  SAFETY ACT.

C12:OFF  SAFETY ACT.

   UNITCAPACITY:000%

_÷  UNIT HISTORY:002

C11:OFF  SAFETY ACT.

C12:OFF  SAFETY ACT.

_÷ UNIT HISTORY:002

 CURRENT:055A

 VOLTAGE:023V
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Historiavalikko ‚

Historiavalikko sisältää kaiken tiedon viimeisimmistä yksikön
pysähtymisistä. Valikoiden rakenne on samanlainen kuin turvavalikon
rakenne. Aina kun vika on ratkaistu ja operaattori suorittaa alkutilan
palautuksen, tätä koskevat tiedot kopioidaan turvavalikosta
historiavalikkoon.

Tämän lisäksi aikaisemmin tapahtuneiden turvakatkaisujen määrää
voidaan tarkastella historianäyttöjen ensimmäiseltä riviltä.

Infovalikko ™

Tulo/lähtötila-valikko Ÿ

Tulo-/lähtötilavalikko näyttää yksikön kaikkien digitaalisten tulojen ja
muutettavien digitaalisten tulojen tilat.

Piirin 1 kompressorin käyttötuntien
kokonaismäärän sekä kompressorin ja
pumppujen pysäytyskertojen kokonais-
määrän tarkastelu pysäytyshetkellä
(ensimmäinen näyttö).

Piirin 1 kompressorin käyttötuntien
kokonaismäärän sekä kompressorin ja
pumppujen pysäytyskertojen kokonais-
määrän tarkastelu pysäytyshetkellä
(toinen näyttö).

Piirin 2 kompressorin käyttötuntien
kokonaismäärän sekä kompressorin ja
pumppujen pysäytyskertojen kokonais-
määrän tarkastelu pysäytyshetkellä
(ensimmäinen näyttö) (vain
EWAQ130~260).

Piirin 2 kompressorin käyttötuntien
kokonaismäärän sekä kompressorin ja
pumppujen pysäytyskertojen kokonais-
määrän tarkastelu pysäytyshetkellä
(toinen näyttö) (vain EWAQ130~260).

Muutettavien analogisten tulojen tilan
tarkastelu pysäytyshetkellä
(ensimmäinen näyttö).

Muutettavien analogisten tulojen tilan
tarkastelu pysäytyshetkellä (toinen
näyttö).

Näyttää tietoja ajasta ja päivämäärästä.

Näyttää lisätietoja yksiköstä, esim.
yksikön tyyppi, piirien ja haihduttimien
lukumäärä sekä käytetty kylmäaine.

Yksikön lisätietojen tarkastelu,
esimerkiksi tuuletintyyppi, VA-
lisävaruste, onko toinen pumppu tai
lämmitin käytössä, tai sellaisten
digitaalisten lähtöjen lukumäärä, joista
voidaan käyttää muiden kuin invertteri-
tuulettimien (ST) tai invertteri-
tuulettimien (INV) kanssa.

Näyttää tietoja ohjausyksikön
ohjelmistoversiosta.

_÷  UNIT HISTORY:002

C11RH:00000hCS:00000

RHP1:00000hP2:00000h

_÷  UNIT HISTORY:002

C12RH:00000hCS:00000

_÷  UNIT HISTORY:002

C21RH:00000hCS:00000

_÷  UNIT HISTORY:002

C22RH:00000hCS:00000

_÷  UNIT HISTORY:002

AI1 NONE

AI2 NONE

_÷  UNIT HISTORY:002

AI3 NONE

AI4 NONE

_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

Näyttää, onko hätäpysäytyslaite
toiminnassa ja virtaako haihduttimeen
vettä.

Lämmittimen tilan sekä pumpun
keskinäisliitännän ja pumpun tilan
tarkastelu.

Näyttää piirin 1 korkeapainekytkimen,
väärän vaihejärjestyksen suojan ja
ylivirtareleen tilan.

Piirin 1 tuulettimen ylivirtatilan tarkastelu.

Näyttää piirin 2 korkeapainekytkimen,
väärän vaihejärjestyksen suojan ja
ylivirtareleen tilan (vain
EWAQ130~260).

Piirin 2 tuulettimen ylivirtatilaa
koskevien tietojen tarkastelu (vain
EWAQ130~260).

Kompressorien 11/12/21/22 tilan
tarkastelu.

Piirin 1 tuuletinnopeusreleiden tilan
tarkastelu.

Piirin 2 tuuletinnopeusreleiden tilan
tarkistelu (vain EWAQ130~260).

Muutettavien digitaalisten tulojen tilan
tarkastelu. (ensimmäinen näyttö)
Huomaa, että DICN-järjestelmän
yksikössä tulot koskevat tätä yksikköä.
Pääyksikön etätulo kuitenkin määrää
yksikön toiminnan.

Muutettavien digitaalisten tulojen ja
lähtöjen tilan tarkastelu (toinen näyttö).

Muutettavien digitaalisten lähtöjen tilan
tarkastelu (kolmas näyttö).

Muutettavien digitaalisten lähtöjen ja
analogisten tulojen tilan tarkastelu
(neljäs näyttö).

Muutettavien analogisten tulojen ja
lähtöjen tilan tarkastelu (viides näyttö).

Aktiivisten tiedonsiirtolinjojen tarkastelu.

_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:OK

_÷    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:OK

_÷    DIGITAL INPUTS

C11:ON C12:ON

C21:ON C22:ON

_÷   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. INP/OUTPUTS

DO3 NONE (OPEN)

DO4 NONE (OPEN)

DO5 NONE (OPEN)

_÷CHANG. INP/OUTPUTS

DO6 NONE (OPEN)

AI1 NONE

AI2 NONE

_÷CHANG. INP/OUTPUTS

AI3 NONE

AI4 NONE

AO1 NONE

_^     COMMUNICATION

      RS232 ONLINE:N

      RS485 ONLINE:N

       DIII ONLINE:N
Käyttöopas

13
EWAQ080~260DAYN

Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet
4PW35556-1F – 2014.03



Käyttäjäsalasana-valikko Æ

Verkkovalikko ∆

Verkkovalikko (käytettävissä vain, jos DICN on asennettu) antaa
hyödyllisiä tietoja verkosta.

Jäähdytys/lämmitysvalikko Í

Tämä valikko ei ole käytettävissä EWAQ-yksiköissä

Käyttäjäasetusvalikon tehtävät

Siirtyminen käyttäjäasetusvalikkoon

Käyttäjäasetusvalikko on käyttäjän salasanan suojaama. Salasana
on 4-numeroinen numerosarja 0000–9999.

1 Siirry Å USERSETTINGS MENU -valikkoon. (Katso luku
"Valikkoon siirtyminen" sivulla 8).

Ohjausyksikkö pyytää salasanaa.

2 Anna salasana fi- ja Ì-näppäimillä ja paina ‡ jokaisen
numeron jälkeen.

3 Paina ‡-näppäintä vahvistaaksesi syöttämäsi salasanan ja
siirtyäksesi käyttäjäasetusvalikkoon.

Ohjausyksikkö näyttää automaattisesti alivalikkonäytön.

Tietyn toiminnon asetusten määritys:

1 Siirry käyttäjäasetusvalikon oikeaan alivalikkoon näppäimillä fi
ja Ì.

2 Siirry haluamaasi alivalikkoon painamalla ‡.

3 Siirry sopivaan näyttöön fi- ja Ì-näppäimillä. Jos näyttöjä on
vain yksi, näppäimillä fi ja Ì ei ole vaikutusta.

4 Siirrä kohdistin näppäimellä ‡ ensimmäisen parametrin
kohdalle, jota voidaan nyt muuttaa.

5 Valitse sopiva asetus fi- ja Ì-näppäimillä.

6 Vahvista valinta painamalla ‡-näppäintä.

Kun valinta on vahvistettu, kohdistin siirtyy seuraavan
muutettavan parametrin kohdalle.

7 Toista ohje 6 muuttaaksesi muita parametreja.

8 Viimeisen parametrin jälkeen kohdistin palaa aloitusasentoon.
Jatka kohdasta 3 eteenpäin.

9 Palaa käyttäjäasetusvalikkoon painamalla näppäintä ƒ ja jatka
ohjeesta 1 eteenpäin.

Alivalikko: Termostaatti 

Termostaattiasetusten määritys

Kun valitaan tulo- tai lähtöohjaustila, yksikkö käyttää termostaatin
toimintaa jäähdytystehon ohjaukseen. Termostaatin parametrit eivät
kuitenkaan ole pysyviä vaan niitä voidaan muuttaa.

Termostaattiparametrien oletus-, raja- ja askelarvot on ilmoitettu
kohdassa "Liite I" sivulla 25.

Ohjaustilan määrittäminen ja käynnistäminen

Yksikössä on termostaatti, joka ohjaa yksiköiden jäähdytys-
kapasiteettia. Valitse sopiva tila:

■ MANUAL CONTROL: manuaalinen ohjaustila: operaattori
kontrolloi itse kapasiteettia asettamalla:
• C11/12/21/22 (kapasiteetin askel manuaalisessa tilassa):

kompressorit 11/12/21/22 OFF tai ON.

• F1*, F2* (ilmavirta manuaalisessa tilassa): pois, alhainen,
normaali tai korkea piirissä 1/2.

■ INL WATER: tuloveden ohjaustila: käyttää tuloveden lämpötilaa
yksikön kapasiteetin ohjaukseen.

■ OUTL WATER: lähtöveden ohjaustila: käyttää lähtöveden
lämpötilaa yksikön kapasiteetin ohjaukseen.

Alivalikko: Kompressori

Johto-jättö-asetusten määrittely

Valitse COMPR.LEAD-LAG-näytössä sopiva tila ja määritä
kompressorin johto-jättö-asetukset.

■ MODE

• AUTO: ensisijaisuus riippuu erillisten kompressorien
käyttötunneista.

• PRIORITY: C11>C12>C21>C22 tässä esimerkissä
asetuksella C11 on suurin käynnistymisen ensisijaisuus ja
asetuksella C22 pienin.

Käyttäjän salasana voidaan vaihtaa
tässä.

Käyttäjän sisäänkirjaus- ja
uloskirjaustilan määritys.

Sisäänkirjaus-/uloskirjaussalasanan
vaihtaminen.

Lämpötilan asetusarvon ja yhteisen
tuloveden lämpötilan (pääyksikön
tuloveden lämpötila) tarkastelu.

Verkkovalikon tilaruutu näyttää
pääyksikön (M) ja aliyksiköiden (SL1...
SL3) tilan.

   ENTER PASSWORD

   PASSWORD: 0000

   TO LOGIN

_v LOGIN/LOGOUT MENU

LOGIN STATUS:USER

         LOGOUT? NO

_^ LOGIN/LOGOUT MENU 

     CHANGE PASSWORD

NEW PASSWORD: 0000

     CONFIRM: 0000

_v           NETWORK

  COOL. INLSP1:012$0¢

   INLET WATER:013$6¢

  OUTLET WATER:007$0¢

_^M:NORMAL  CAP:000%

SL1:NORMAL  CAP:000%

SL2:NORMAL  CAP:000%

SL3:NORMAL  CAP:000%

HUOMAA ■ Mikäli tämä asetus muutetaan yhdessä DICN-
kokoonpanon yksikössä, asetus siirtyy kaikille
muille verkon yksiköille.

■ Termostaattiparametreja koskeva kaavio löytyy
kohdasta "Liite I" sivulla 25.

HUOMAA Käynnistä manuaalinen ohjaustila valitsemalla
MANUAL CONTROL voimassa olevaksi tilaksi. Poista
manuaalinen ohjaustila käytöstä valitsemalla jokin muu
tila käytössä olevaksi tilaksi.

DICN-kokoonpanon yksiköt:

Jos yhden yksikön ohjaustila muutetaan, se siirtyy
automaattisesti kaikille muille yksiköille.

Manuaalinen ohjaustila voidaan kuitenkin valita
ainoastaan DISCONNECT ON/OFF -tilassa oleville
yksiköille. 

HUOMAA OUTLET-tila ei ole käytössä DICN-järjestelmissä.
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Kapasiteetin rajoitusasetusten määritys

COMPR.CAP.LIMIT-näytössä voidaan määritellä enintään
4 mahdollista kapasiteetin rajoitusasetusta.

Kapasiteetin rajoituksen voi aktivoida:

■ MODE:
• NOT ACTIVE: kapasiteetin rajoitus ei ole käytössä.

• CHANG.DIG.INP.: kun muutettava tulo on määritetty
kapasiteetin rajoitukseksi.

• LIMIT 25%/50%/75%/SET: ottaa käyttöön kapasiteetin
rajoituksen.

■ Jos kyseessä on CHANG.DIG.INP.- tai LIMIT SET -tila,
jokainen kompressori täytyy määrittää (C11/12/21/ 22).

■ OFF: Nämä kompressorit ovat aina pois päältä

■ ON: Termostaatti käyttää edelleen näitä kompressoreita
vaaditun kuorman mukaan.

Alivalikko: Tuuletin 

Tuulettimen alhaisen käyttömelun asetusten määrittely

FAN LOW NOISE -näyttö on käytettävissä vain, kun valinnaiset
invertterituulettimet on asennettu (OPIF). Katso lisävarusteen
mukana toimitettu opas.

Tuulettimen pakkokäyttöasetukset

Salli tuulettimien käydä, vaikka yksikkö on sammutettu.

■ OFF: tuulettimet eivät aktivoidu.

■ ON: tuulettimet pakotetaan käymään.

■ CH.DIG.INP.: tuulettimet käyvät muutettavan digitaalisen
tulon asetuksien mukaan.

Alivalikko: Pumppu

Pumpun ohjausasetusten määrittäminen

Käyttäjäasetusvalikon PUMPCONTROL-näytössä käyttäjä voi
määrittää pumpun johto- ja jättöajan.

■ PUMPLEADTIME: määrittää ajan, jonka pumpun on oltava
käynnissä, ennen kuin yksikkö (tai kompressori, jos PUMP ON
IF: COMPR ON on valittuna DICN-kokoonpanossa) voi
käynnistyä.

■ PUMPLAGTIME: määrittää ajan, jonka pumppu käy, kun yksikkö
(tai kompressori, jos PUMP ON IF: COMPR ON on valittuna
DICN-kokoonpanossa) on pysäytetty.

■ DAILY ON: valitse Y (kyllä) tai N (ei). Kun Y on valittu, määritä
käynnistysaika (24 tunnin aikataulu).
Se tarkoittaa, että pumppu käy kyseisenä aikana noin
5 sekuntia, vaikka yksikkö on sammutettu.

Kahden pumpun ohjausasetusten määrittely

Käyttäjäasetusvalikon DUAL PUMP -näytössä käyttäjä voi määritellä
kahden pumpun ohjauksen (jotta tämä olisi mahdollista, huolto-
valikkoon on määritettävä muutettava digitaalinen tulo toiselle
pumpulle). Katso tarkempia tietoja asennusoppaasta.

■ MODE: määritellään kahden pumpun ohjaustapa. Mikäli valitaan
automaattinen rotaatio, on määriteltävä myös käyttötuntien
säätöpoikkeama.
• AUTO ROTATION: pumppu 1 ja pumppu 2 vuorottelevat

suhteellisen kosteuden poikkeaman mukaan.

• PUMP 1>PUMP 2: pumppu 1 käynnistyy aina ensin.

• PUMP 2>PUMP 1: pumppu 2 käynnistyy aina ensin.

■ OFFSET ON RH: määritellään kahden pumpun välinen
käyttötuntien säätöpoikkeama. Käytetään siirtymiseen
pumpusta toiseen automaattisen rotaation ollessa valittuna.

Alivalikko: Kelluva asetusarvo 

Kelluvien asetusarvojen asetusten määrittäminen

Asetusarvon signaali nimetään uudelleen muutettavaan analogiseen
tuloon perustuvaksi kelluvaksi asetusarvoksi.

Käyttäjäasetusvalikon FLOATING SETPOINT -näyttö sallii aktiivisen
asetusarvon muuttamisen ympäristön lämpötilan suhteen. Käyttäjä
voi määritellä kelluvan asetusarvon lähteen ja asetukset.

■ MODE: käytetään kelluvan asetusarvon tilan määrittelyyn.
• NOT ACTIVE: kelluva asetusarvo ei ole käytössä.

• AMBIENT: kelluva asetusarvo perustuu ympäristön lämpötilaan
ja se muuttuu vastaavasti. 
Asetukset: MAXPOS, NEG, RF tai SLOPE.

• CH. AI SLOPE NTC: kelluva asetuspiste perustuu
muutettavaan analogiseen tuloon (NTC-tyyppi) ja se muuttuu
vastaavasti.
Asetukset: MAXPOS, NEG, RF tai SLOPE.

• CH. AI SLOPE V-A: kelluva asetuspiste perustuu
muutettavaan analogiseen tuloon (V-A-tyyppi) ja se muuttuu
vastaavasti.
Asetukset: MAXPOS, NEG, RF tai SLOPE.

• CH.AI MAX VALUE: kelluva asetuspiste perustuu
muutettavaan analogiseen tuloon (V-A-tyyppi) ja se muuttuu
vastaavasti.
Asetus: MAXIMUM VALUE.

Alivalikko: Kieli 

Kielen määrittely

Tässä näytössä voidaan määrittää ohjausyksikön (ensimmäisessä
näytössä) näyttämien tietojen kieli. (Vaihda käyttökieli painelemalla
‡-näppäintä.)

Alivalikko: Aika ja päivämäärä 

Ajan ja päivämäärän määrittely

Käyttäjäasetusvalikon TIME AND DATE -näytössä määritetään aika
ja päivämäärä.

■ TIME: tosiaikaisen kellonajan määritys.

■ DATE FORMAT: päivämäärän muodon määritys.

■ DATE: valitse nykyisen päivän nimi ja määritä päivämäärä DATE
FORMAT -asetuksen mukaisesti.
DD = päivän numero (01~31),
MM = kuukauden numero (01~12)
YY = vuosiluvun 2 viimeistä numeroa (2006 = 06).

Alivalikko: Vapaa jäähdytys 

Vapaan jäähdytyksen määritys

Käyttäjäasetusvalikon FREE COOLING -näytössä ohjataan
kolmitievesiventtiiliä, kun yksikkö on vapaa jäähdytys -tilassa. Jotta
tämä olisi mahdollista, vapaalle jäähdytykselle on määritettävä
muutettava digitaalinen tulo tai lähtö huoltovalikossa. (Katso
tarkempia tietoja asennusoppaasta.)

■ MODE: vapaa jäähdytys -tilan määrittäminen.
• NOT ACTIVE: vapaa jäähdytys ei ole käytössä.

• CHDI: muutettava digitaalinen tulo aktivoi vapaa jäähdytys -tilan

• AMBIENT: vapaa jäähdytys perustuu ympäristön lämpötilaan.

• INLET-AMBIENT: vapaa jäähdytys perustuu tuloveden
lämpötilan ja ympäristön lämpötilan eroon.

■ SP: vapaan jäähdytyksen asetusarvon asetus.

■ DIF: vapaan jäähdytyksen eron asetus.

HUOMAA Katso asennusoppaan osan "Mukautukset
huoltovalikossa" luku "Muutettavien
digitaalisten tulojen ja lähtöjen asettaminen".

HUOMAA Kelluvien asetusarvojen toimintaa kuvaava toiminta-
kaavio löytyy kohdasta "Liite II" sivulla 26.
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■ PUMP

■ ON: pumppu on käytössä, kun vapaa jäähdytys -tila on
aktiivinen

■ OFF: pumppu ei ole käytössä, kun vapaa jäähdytys -tila on
aktiivinen

■ LEAD: aika, jonka pumppu käy ennen kompressorin
käynnistymistä.

Alivalikko: DICN 

Käytettävissä vain, jos DICN (lisävarustesarja (EKACPG) on
asennettu (katso asennusoppaan kohta "DICN-järjestelmän liitäntä ja
kokoonpano" ja EKACPG-sarjan asennusopas).

Verkkoasetusten määritys

Verkkovalikon SETTINGS-näytössä käyttäjä voi asettaa yksikön tilan
(MODE), OFFSET-ajan ja olosuhteet, jolloin pumpun pitää toimia.

■ MODE: määritä yksikön tilaksi NORMAL, STANDBY tai DISCONN
ON/OFF.
• NORMAL: verkko ohjaa yksikköä. Kuormituksen ja kuormituksen

laskun määrää verkon keskusohjaus. Tämän yksikön käynnistys/
pysäytys käynnistää tai pysäyttää myös kaikki muut yksiköt,
elleivät ne ole DISCONNECT ON/OFF -tilassa. (katso alla)
Tämän yksikön CONTROL SETTINGS- tai THERMOSTAT
SETTINGS -asetusten muuttaminen vaikuttaa kaikkiin
yksiköihin. Tällaisen yksikön käsiohjaus (MANUAL CONTROL) ei
ole mahdollista. Katso "Ohjaustilan määrittäminen ja
käynnistäminen" sivulla 14.

• STANDBY: Yksikkö on tällöin NORMAL-tilan mukainen ja se toimii
myös NORMAL-tilaan määritellyn yksikön tavoin, mutta se
otetaan käyttöön ainoastaan seuraavissa tapauksissa:
toisessa yksikössä on hälytys
toinen yksikkö on DISCONNECT ON/OFF -tilassa
asetusarvoa ei ole saavutettu kaikkien muiden yksiköiden käytyä
täydellä teholla jonkin aikaa
Mikäli useampi kuin yksi yksikkö on määritelty STANDBY-tilaan,
ainoastaan yksi näistä yksiköistä on todella valmiustilassa.
Todella valmiustilassa oleva yksikkö määritetään käyttötuntien
perusteella.

• DISCONNECT ON/OFF: Tämän yksikön käynnistys/pysäytys ei
käynnistä/pysäytä muita yksiköitä. Tällaisten yksiköiden
manuaalinen ohjaus (MANUAL CONTROL) on mahdollista.
Jos yksikkö asetetaan INLET- tai OUTLET-tilaan ja yksikkö on
päällä, DICN-verkko ohjaa sitä NORMAL-tilassa olevan yksikön
tavoin.

■ OFFSET: OFFSET-aika määrittää tavoitellun käyttötuntien eron
yksikön ja toisen yksikön välillä OFFSET:0000h -asetuksen
avulla. Tämä arvo on huollon kannalta tärkeä. Eri yksiköiden
asetusten eron pitää olla tarpeeksi suuri, jotta kaikki yksiköt
eivät olisi yhtä aikaa huollettavana. Ala- ja ylärajat ovat 0 ja
9000 tuntia. Oletusarvo on 0 tuntia.

■ PUMP ON IF: Asetetaan, mikäli pumpun pitää käydä niin
kauan kuin jäähdytin on päällä (UNIT ON) tai ainoastaan
kompressorin ollessa päällä (COMPR ON).
Kun UNIT ON on valittu, pumpun lähtö pysyy kiinni niin kauan
kuin jäähdytin on päällä. Kun COMPR. ON on valittu, pumpun
lähtö pysyy kiinni niin kauan kuin kompressori on päällä.
Katso myös erillinen ohjekirja "DICN-kokoonpanon
asennusesimerkkejä".

Alivalikko: Lisäasetukset

Asetusarvojen salasanan ja yksikön käynnistys/
sammutussalasanan ottaminen käyttöön tai poistaminen 
käytöstä

Käyttäjäasetusvalikon ensimmäinen ADVANCED-näyttö mahdollistaa
lämpötilan asetusarvoon (SETPOINT MENU) tarvittavan käyttä-
jäsalasanan ottamisen käyttöön tai poistamisen käytöstä. Kun
salasana on poistettu käytöstä, käyttäjän ei tarvitse syöttää
salasanaa halutessaan muuttaa asetusarvoa.

Käyttäjäasetusvalikon ensimmäisessä ADVANCED-näytössä voidaan
myös ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä yksikön käynnistämiseen tai
sammuttamiseen tarvittavan käyttäjäsalasanan (UNIT ON/OFF).

Ohjausyksikön asetusten määrittely

Käyttäjäasetusvalikon toisessa ADVANCED-näytössä käyttäjä voi
määrittää ohjausyksikön asetukset.

■ MAIN MENU: valitse GRAPHIC, kun haluat graafisten symbolien
näkyvän päävalikossa, tai TEXT, kun haluat päävalikon
näyttävän valikoiden nimet.

■ LOGOUT TIMER: asettaa automaattisen uloskirjautumisajan,
01–30 minuuttia.

■ BUZZER IF SAFETY: ota käyttöön tai poista käytöstä
äänimerkki virheen sattuessa.

■ BACKLIGHT TIME: määritä aika (01–30 minuuttia), jonka
ohjausyksikön näytön valo palaa sen jälkeen, kun ohjausyksikön
painikkeita viimeksi käytettiin.

■ GRAPHIC READOUT: määrittää, käytetäänkö lukemavalikon
ensimmäisessä näytössä graafista esitystä vai ei.

Alivalikko: Jäänpoisto 

Tämä alivalikko ei ole käytettävissä EWAQ-yksiköissä

Alivalikko: Huoltovalikko 

Ainoastaan valtuutettu asentaja saa käyttää tätä valikkoa.

Ajastinvalikon tehtävät

Ohjelmallisten ajastimien todellisen arvon tarkastelu

Suojatoimenpiteenä ja keinona varmistaa yksikön asianmukainen
toiminta ohjausyksikön ohjelmistoon kuuluu useita laskenta-
ajastimia:

■ LOADUP (LOADUP – katso termostaatin parametrit): aloittaa
laskennan termostaatissa tapahtuneen askelmuutoksen
johdosta. Laskennan aikana yksikkö ei voi siirtyä korkeampaan
termostaattivaiheeseen.

HUOMAA Vapaan jäähdytyksen toimintaa kuvaava
toimintakaavio löytyy kohdasta "Liite III" sivulla 26.

HUOMAA Aseta yksikkö DISCONNECT ON/OFF -tilaan, kun
huollat laitetta. Tällöin yksikkö voidaan käynnistää/
pysäyttää käynnistämättä tai pysäyttämättä muita
verkon yksiköitä.

Yksikköä voidaan käyttää myös MANUAL CONTROL -
tilassa.

Aseta yksikkö jatkuvaan DISCONNECT ON/OFF -
tilaan, jos käyttäjä haluaa itse päättää, milloin yksikköä
käytetään.

Huomaa tässä tapauksessa, että muita verkon
yksiköitä ei kannata asettaa STANDBY-tilaan. Koska
yksi yksikkö on asetettu jatkuvaan DISCONNECT ON/
OFF -tilaan, STANDBY-yksikköä pidetään koko ajan
NORMAL-yksikkönä.

HUOMAA Tämän verkkovalikon näytön asetukset on suoritettava
kaikille järjestelmään liitetyille jäähdyttimille.

HUOMAA Mikäli asetusta vaihdetaan yhdessä DICN-
kokoonpanon yksikössä, asetus siirtyy automaattisesti
kaikkiin muihin verkon yksiköihin.

HUOMAA Mikäli asetusta vaihdetaan yhdessä DICN-
kokoonpanon yksikössä, asetus siirtyy automaattisesti
kaikkiin muihin verkon yksiköihin.
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■ LOADDOWN (DWN – katso termostaatin parametrit): aloittaa
laskennan termostaatissa tapahtuneen askelmuutoksen
johdosta. Laskennan aikana yksikkö ei voi siirtyä matalampaan
termostaattivaiheeseen.

■ FLOWSTART (FLOWSTART – 15 sek): aloittaa laskennan, kun
veden virtaus haihduttimen läpi on jatkuvaa ja yksikkö on
valmiustilassa. Laskennan aikana yksikkö ei voi käynnistyä.

■ FLOWSTOP (FLOWSTOP – 5 sek): aloittaa laskennan, kun
veden virtaus haihduttimen läpi pysähtyy, kun virtauksen
aloitusajastin on saavuttanut arvon nolla. Ellei vesi ala
virtaamaan laskennan aikana, yksikkö ei käynnisty.

■ PUMPLEAD (PUMPLEAD – katso pumpun ohjausasetukset):
aloittaa laskennan aina, kun yksikkö kytketään päälle.
Laskennan aikana yksikkö ei voi käynnistyä.

■ PUMPLAG (PUMPLAG – katso pumpun ohjausasetukset):
aloittaa laskennan, kun yksikkö kytketään pois päältä.
Laskennan aikana pumppu käy edelleen.

■ GUARDTIMER (GRD11/12/21/22 – 180 sek): aloittaa
laskennan, kun kompressori (piiri 1/2) on sammutettu.
Laskennan aikana kompressoria ei voi käynnistää uudelleen.

■ ANTIRECYCLING (AREC11/12/21/22 – 300 sek): aloittaa
laskennan, kun kompressori (piiri 1/2) on käynnistetty.
Laskennan aikana kompressoria ei voi käynnistää uudelleen.

■ Vähimmäiskäyntiaika (M.RT – 120 sek) aloittaa laskennan, kun
kompressori on käynnistynyt. Laskennan aikana termostaatti-
toiminto ei voi sammuttaa kompressoria.

Tarkista ohjelmallisten ajastimien todellinen arvo seuraavasti:

1 Siirry TIMERS MENU -valikkoon. (Katso luku "Valikkoon
siirtyminen" sivulla 8.)

Ohjausyksikkö näyttää todellisen GENERAL TIMERS -arvon:
latausajastimen, purkuajastimen. flowstart-ajastimen, flowstop-
ajastimen (kun yksikkö on kytketty päälle ja flowstart-ajastin on
saavuttanut arvon nolla), pumplead-ajastimen ja pumplag-
ajastimen.

2 Tarkista kompressorin ajastimet painamalla Ì-näppäintä.

Ohjain näyttää todellisen COMPRESSOR TIMERS -arvon: guard-
ajastimien (yksi per piiri) ja antirecycling-ajastimien (yksi per
piiri) arvot.

Turvalaitevalikon tehtävät

Käynnistyneiden turvalaitteiden listaus ja yksikön tilan 
tarkastelu

Jos hälytyssummeri laukeaa ja käyttäjä painaa näppäintä π,
ohjausyksikkö siirtyy automaattisesti turvalaitevalikkoon.

Kaikki aktiiviset turvalaitteet näytetään: UNIT/CIRCUIT 1/2,
WARNING tai NETWORK SAFETY.

■ Ohjausyksikkö näyttää UNIT SAFETY -näytön (yksikön
turvalaite), jos jokin yksikön turvalaitteista on aiheuttanut
pysähtymisen.

■ Ohjausyksikkö näyttää turvalaitevalikon CIRCUIT 1/2
SAFETY -näytön kun jokin piirin 1/2 turvalaitteista on
aktivoitunut.

■ Ohjausyksikkö näyttää turvalaitevalikon NETWORK SAFETY -
näytön, kun jokin verkon turvalaitteista on aktivoitunut.

■ Ohjausyksikkö näyttää turvalaitevalikon UNIT WARNING -
näytön, kun yksikön varoitus on aktivoitunut.

1 Paina näppäintä π, kun hälytyssummeri on aktivoitunut.

Turvalaitenäyttö ja perustiedot tulevat näkyviin. Siirry suoraan
historiavalikkoon ja tarkastele yksityiskohtaisia tietoja
painamalla ‡-näppäintä. Näissä näytöissä on tietoja piirin
tilasta pysäytyshetkellä (katso "Turvallisuusvalikko π"
sivulla 12).

2 Jos useampia kuin yksi turvalaite on toiminnassa (tätä
ilmaistaan merkillä ^, v tai ÷), saat niiden tiedot näkyviin
painamalla näppäintä fi ja Ì.

Historiavalikon tehtävät

Turvatietojen ja yksikön tilan tarkastelu alkutilanteeseen 
palautuksen jälkeen

Turvalaitevalikon tarjoama tieto tallentuu myös historiavalikkoon,
jossa se säilyy yksikön tai jonkin piirin alkutilanteeseen palautuksen
jälkeen. Näin historiavalikko mahdollistaa yksikön tilan tarkastelun
viimeisimmän pysäytyksen hetkellä.

Tarkastele turvatietoja ja yksikön tilaa seuraavasti:

1 Siirry HISTORY MENU -valikkoon. (Katso luku "Valikkoon
siirtyminen" sivulla 8.)

Ohjausyksikkö avaa viimeisimmän HISTORY-näytön, joka
sisältää perustiedot tämän pysäytyksen hetkestä.

2 Katsele muita HISTORY-näyttöjä painamalla fi- ja Ì-
näppäimiä.

3 Saat näkyviin yksityiskohtaisia tietoja painamalla näppäintä ‡.

Infovalikon tehtävät

Yksikköä koskevan lisätiedon tarkastelu

1 Siirry INFO MENU -valikkoon päävalikon kautta. (Katso luku
"Valikkoon siirtyminen" sivulla 8).

Ohjausyksikkö siirtyy TIME INFO -näyttöön, joka sisältää
seuraavat tiedot: TIME (aika) ja DATE (päivämäärä).

2 Tarkastele ensimmäistä UNIT INFO -näyttöä painamalla Ì-
näppäintä.

Tämä näyttö sisältää tietoja yksikön nimestä, piirien,
haihduttimien ja kierukoiden määrästä, EEV:stä ja käytetystä
kylmäaineesta.

3 Tarkastele toista UNIT INFO -näyttöä painamalla Ì-
näppäintä.

Tämä näyttö sisältää tietoja tuulettimista, volteista/ampeereista
ja siitä, onko toinen pumppu tai lämmitin asennettu.

4 Tarkastele SW INFO (ohjelmistotiedot) -näyttöä painamalla Ì-
näppäintä.

Tämä näyttö sisältää piirikortin ohjelmistoversiotietoja.

Tulo-/lähtövalikon tehtävät

Tulojen ja lähtöjen tilan tarkastelu

Tulo-/lähtövalikko tarjoaa mahdollisuuden tarkastella digitaalisten
tulojen ja lähtöjen tilaa sekä relelähtöjen tilaa.

Lukitut digitaaliset tulot ovat seuraavat:

■ EMERGENCY STOP: onko hätäpysäytyspainiketta painettu (vain
jos hätäpysäytyspainike on asennettu).

■ FLOWSWITCH: ilmaisee virtauskytkimen tilan (virtaus/ei
virtausta).

■ HEATER TAPE: osoittaa, onko lämmitin aktiivinen vai ei.

■ PUMPINTERLOCK: osoittaa, onko pumpun keskinäisliitäntä auki
vai kiinni.

■ PUMP: ilmoittaa, onko pumppu päällä.

■ C1/2 REV.PH.PROT.: (väärän vaihejärjestyksen suoja)
osoittaa piirin 1/2 tämän turvalaitteen todellista tilaa.

■ C1/2 HIGH PR.SW.: (korkeapainekytkin) osoittaa piirin 1/2
tämän turvalaitteen todellista tilaa.

■ INT.L C11/C12/C21/22: (keskinäisliitäntä kompressoriin)
osoittaa piirin 1/2 tämän turvalaitteen todellista tilaa.

■ C1/2 FANOVERC. ST. 1/2/3: (tuulettimen ylivirtatila, vaihe 1/2/3)
osoittaa piirin 1/2 tämän turvalaitteen todellista tilaa.
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Lukitut relelähdöt ovat seuraavat:

■ C11/12/21/22: ilmoittaa, onko piiri 1/2 päällä/pois.

■ C1/2 FANSTEP 1/2/3: ilmoittaa, ovatko piirin 1/2 tuulettimen
vaiheen 1/2/3 tuulettimet päällä.

Muutettavien digitaalisten tulojen ja lähtöjen tilan tarkastelu

Muutettavien digitaalisten tulojen mahdolliset asetukset ovat:

■ NONE: osoittaa, ettei tälle tulolle ole valittu toimintoa

■ STATUS: osoittaa liitetyn kytkimen tilan.

■ DUAL SETPOINT: osoittaa kauko-ohjatun kaksoisasetus-
arvokytkimen asennon: asetusarvo 1 tai asetusarvo 2.

■ REMOTE ON/OFF: osoittaa kauko-ohjatun on/off-kytkimen
asennon.

■ CAP LIMIT 25%/50%/75%/SET: ilmoittaa tehonrajoitus-
kytkimien aktivoinnin/deaktivoinnin aseman.

■ LOW NOISE: osoittaa alhainen käyttömelu -toiminnon tilan.

■ FREE COOLING REQ: osoittaa, onko vapaata jäähdytystä
pyydetty.

■ FAN FORCED ON: osoittaa, onko puhaltimen pakkokäyttö
käytössä.

Muutettavien digitaalisten relelähtöjen mahdolliset asetukset ovat:

■ NONE (OPEN): Digitaalinen lähtö auki.

■ CLOSED: Digitaalinen lähtö kiinni.

■ 2ND PUMP: osoittaa toisen pumpun tilan.

■ 100% CAPACITY: ilmoittaa, toimiiko yksikkö täydellä teholla
(100 %).

■ FULL CAPACITY: ilmoittaa, kun yksikkö käy täydellä teholla,
esimerkiksi 100%:n teho on saavutettu tai turvallisuus-
rajoituksesta johtuva enimmäisteho on saavutettu.

■ FREE COOLING: ilmoittaa kolmitievesiventtiilin tilan, kun
yksikkö toimii vapaa jäähdytys -tilassa.

■ GEN.OPERATION: ilmoittaa, kun yksikkö on aktiivinen.

■ SAFETY+W (NO): ilmoittaa, kun turvalaite tai varoitus on
aktiivinen (sulkukosketin).

■ SAFETY+W (NC): ilmoittaa, kun turvalaite tai varoitus on
aktiivinen (avauskosketin).

■ SAFETY (NO): ilmoittaa, kun turvalaite on aktiivinen
(sulkukosketin).

■ SAFETY (NC): ilmoittaa, kun turvalaite on aktiivinen
(avauskosketin).

■ C1/2 SAFETY: ilmoittaa, kun piirin 1/2 turvalaite on aktiivinen.

■ WARNING: ilmoittaa, kun varoitus on aktiivinen.

■ C1/2 OPERATION: ilmoittaa, kun piirin 1/2 toiminta on
aktiivinen.

Muutettavien analogisten tulojen ja lähtöjen tilan tarkastelu

Muutettavien analogisten tulojen ja lähtöjen mahdolliset asetukset
ovat:

■ NONE: muutettavalle analogiselle tulolle ei ole määritetty
toimintoa.

■ STATUS: näyttää vain tilan testin johdosta

■ FLOATING SETP: kelluva asetusarvo, joka perustuu
ympäristön tai analogiseen tuloon

■ TEMPERATURE: näyttää vain (esimerkiksi) lauhduttimen
lähtölämpötilan

■ DI***: katso muutettavien digitaalisten tulojen mahdolliset
toiminnot. (*** voi olla mikä tahansa seuraavista: STATUS, DUAL
SETPOINT, REMOTE ON/OFF, CAP. LIMIT, LOW NOISE,
FREE COOLING REQ tai FAN FORCED ON.)

Tiedonsiirtotulojen ja -lähtöjen tarkastelu (lisävaruste 
EKACPG)

Tiedonsiirtotulot ja -lähdöt ovat:

■ RS232 ONLINE: osoittaa, onko RS232-tiedonsiirtolinja
aktiivinen.

■ RS485 ONLINE: osoittaa, onko RS485-tiedonsiirtolinja
aktiivinen.

■ DIII ONLINE: osoittaa, onko DIII-tiedonsiirtolinja aktiivinen.

Tarkista tulot ja lähdöt seuraavasti:

1 Siirry I/O STATUS MENU -valikkoon. (Katso luku "Valikkoon
siirtyminen" sivulla 8.)

Ohjausyksikkö siirtyy ensimmäiseen DIGITAL INPUTS -
näyttöön.

2 Tarkastele muita tulo-/lähtövalikon näyttöjä fi- ja Ì-
näppäimillä.

Sisään-/uloskirjausvalikon tehtävät

Käyttäjäsalasanan vaihtaminen

Pääsy käyttäjäasetusvalikkoon ja asetusarvovalikkoon on suojattu
käyttäjäsalasanalla (joka on 4-numeroinen luku väliltä 0000 ja
9999).

Kun salasana on annettu, sitä ei tarvitse enää antaa uudelleen muita
suojattuja näyttöjä varten.

Kun haluat kirjautua ulos, mene sisään-/uloskirjautumisvalikkoon ja
muuta sisäänkirjautumistilaa ja uloskirjautumisasetusta.

Muuta käyttäjäsalasana seuraavasti:

1 Siirry USERPASSWORD MENU -valikkoon. (Katso luku "Valikkoon
siirtyminen" sivulla 8).

Ohjausyksikkö pyytää salasanaa.

2 Syötä oikea salasana näppäimillä fi, Ì ja ‡.

Kaikki 4 numeroa:
- Valitse oikea numero näppäimillä fi ja Ì.
- Anna numero ja valitse seuraava painamalla ‡.

Kun viimeisen numeron valinnan jälkeen painetaan ‡, koko
salasana on annettu.

3 Kun salasana on vahvistettu painamalla ‡, ohjausyksikkö
näyttää ensimmäisen sisään-/uloskirjausnäytön.

Sisäänkirjautumistila näytetään.
Uloskirjautumisasetukseksi on asetettu NO.

4 Kun uloskirjautumisasetukseksi täytyy vaihtaa YES.

- Siirrä kohdistin kohtaan LOGOUT? painamalla ‡-näppäintä.
- Vaojda asetukseksi YES painamalla näppäintä fi tai Ì.
- Vahvista asetus painamalla näppäintä ‡.

Ohjausyksikkö poistuu sisään-/uloskirjausnäytöstä ja näyttää
lukemavalikon ensimmäisen näytön.

5 Jos uloskirjausasetuksena pysyy NO, siirry toiseen sisään-/
uloskirjausnäyttöön painamalla Ì-näppäintä.

Ohjausyksikkö pyytää uutta salasanaa.

6 Siirrä kohdistin kohtaan NEW PASSWORD painamalla ‡-
näppäintä.

HUOMAA Oletuskäyttäjäsalasana on 1234.
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7 Anna uusi salasana näppäimillä fi, Ì ja ‡.

Kaikki 4 numeroa:
- Valitse oikea numero näppäimillä fi ja Ì.
- Anna numero ja valitse seuraava painamalla ‡. 

Kun viimeisen numeron valinnan jälkeen painetaan ‡, 
koko uusi salasana on annettu, ja kohdistin on kohdassa 
CONFIRM.
Ohjausyksikkö pyytää vahvistamaan uuden salasanan.

8 Anna uusi salasana uudelleen näppäimillä fi, Ì ja ‡.

Kaikki 4 numeroa:
- Valitse oikea numero näppäimillä fi ja Ì.
- Anna numero ja valitse seuraava painamalla ‡. 

Kun viimeisen numeron valinnan jälkeen painetaan ‡, uusi 
salasana on vahvistettu.

VIANETSINTÄ

Tässä osassa on hyödyllistä tietoa vianetsintää ja yksikön käytössä
mahdollisesti ilmenevien ongelmatilanteiden ratkaisemista varten.

Ennen kuin ryhdyt suorittamaan vianetsintää, suorita perusteellinen
silmävarainen yksikön tarkastus ja hae selviä vikoja kuten löysiä
liitäntöjä ja viallisia johtoja.

Ennen kuin otat yhteyttä edustajaan, lue tämä luku huolella läpi:
säästät sekä aikaa että rahaa.

Turvallisuusilmoitusten yleiskuvaus

Kun jokin turvalaite laukeaa, pysäytä yksikkö ja selvitä syy
turvalaitteen laukeamiseen ennen kuin palautat yksikön
alkutilanteeseen. Älä missään tapauksessa rakenna siltauksia
turvalaitteisiin tai muuta niiden tehdasasetusarvoja. Ellet pysty
selvittämään ongelman syytä, ota yhteys jälleenmyyjään.

HUOMAA Todellinen salasana vaihdetaan vain, jos uusi salasana
ja vahvistettu salasana ovat arvoltaan samoja.

Mikäli asetusta vaihdetaan yhdessä DICN-kokoon-
panon yksikössä, asetus siirtyy automaattisesti
kaikkiin muihin verkon yksiköihin.

Kun suoritat yksikön syöttötaulun tai yksikön kytkinrasian
tarkastusta, tarkista aina, että yksikön virta on katkaistu
virtakatkaisimesta.

Turvallisuusvalikon ilmoitus Oire

UNIT SAFETY 0AE:FLOW HAS STOPPED 5.2

0AE:PUMPINTERLOCK 5.3

0A4:FREEZE UP 5.1

0A4:FREEZE UP C1 5.1

0A4:FREEZE UP C2 5.1

0A9:EEV PCB COMM ERR 5.5

0A9:EEV PCB ERR 5.5

0C9:INL SENSOR ERR 7

0CA:OUT SENSOR ERR 7

0H9:AMB T SENSOR ERR 7

0U4:EXTPCB COMM.ERR 9

0U4:MAINPCB COMM.ERR 10

0U5:PCB COMM.PROBLEM 11

CIRCUIT 1 

SAFETY

153:FAN OVERC. ST1 5.4

153:FAN OVERC. ST2 5.4

153:FAN OVERC. ST3 5.4

1A9:EEV ERR 5.5

1A9:SUPERHEAT ERR 5.6

1E3:HIGH PRESSURE SW 5.7

1E4:LOW PRESSURE 5.8

1E6:COMPR 1 SAFETY 5.9b/5.10

1E6:COMPR 2 SAFETY 5.9b/5.10

1F3:HIGH DISCH TEMP1 5.11

1F3:HIGH DISCH TEMP2 5.11

1J3:DISCHSENSOR ERR1 7

1J3:DISCHSENSOR ERR2 7

1J5:REFR SENSOR ERR 7

1J5:SUCTSENSOR ERR 7

1JA:HP SENSOR ERR 7

1JC:LP SENSOR ERR 7

1U1:REV PHASE PROT 5.12

CIRCUIT 2 

SAFETY

253:FAN OVERC. ST1 5.4

253:FAN OVERC. ST2 5.4

253:FAN OVERC. ST3 5.4

2A9:EEV ERR 5.5

2A9:SUPERHEAT ERR 5.6

2E3:HIGH PRESSURE SW 5.7

2E4:LOW PRESSURE 5.8

2E6:COMPR 1 SAFETY 5.9b/5.10

2E6:COMPR 2 SAFETY 5.9b/5.10

2F3:HIGH DISCH TEMP1 5.11

2F3:HIGH DISCH TEMP2 5.11

2J3:DISCHSENSOR ERR1 7

2J3:DISCHSENSOR ERR2 7

2J5:REFR SENSOR ERR 7

2J5:SUCTSENSOR ERR 7

2JA:HP SENSOR ERR 7

2JC:LP SENSOR ERR 7

2U1:REV PHASE PROT 5.12

UNIT WARNING 0AE:FLOW HAS STOPPED 5.2

0C9:INL SENSOR ERR 7

1E3:HP SETBACK 5.7

153:FAN OVERC. ST1 5.4

153:FAN OVERC. ST2 5.4

153:FAN OVERC. ST3 5.4

2E3:HP SETBACK 5.7

253:FAN OVERC. ST1 5.4

253:FAN OVERC. ST2 5.4

253:FAN OVERC. ST3 5.4

NETWORK 

SAFETY

0C9:INL SENSOR ERR 7

0U4:PCB COMM.PROBLEM 12

0U4:SW VERSION ERR 13

Turvallisuusvalikon ilmoitus Oire
Käyttöopas
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Oire 1: Yksikkö ei käynnisty, mutta ON-merkkivalo syttyy

Oire 2: Yksikkö ei käynnisty, mutta ON-merkkivalo vilkkuu

Oire 3: Yksikkö ei käynnisty eikä ON-merkkivalo syty
3

Oire 4: Piiri ei käynnisty

Oire 5: Turvalaitteita on aktivoitunut ja hälytysilmoituksia näkyy
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

MAHDOLLISET SYYT KORJAUSTOIMENPIDE

Lämpötilan asetus on väärä. Tarkasta ohjausyksikön asetusarvo.

Flowstart (virtauksen aloitus) -ajastin 
on vielä käynnissä.

Yksikkö käynnistyy n. 15 sek. 
kuluessa. Varmista, että 
haihduttimen läpi virtaa vettä.

Virtapiiri ei voi käynnistyä. Katso Oire 4: Piiri ei käynnisty.

Yksikkö on käsiohjaustilassa 
(molemmat kompressorit 0%).

Tarkista ohjausyksikkö.

Vika virransaannissa. Tarkasta jännite syöttötaulusta.

Palanut varoke tai lauennut 
turvalaite.

Tarkasta varokkeet ja turvalaitteet. 
Korvaa palaneet varokkeet 
vastaavilla uusilla (katso 
"Sähkökytkentätiedot" sivulla 2).

Liitännät eivät ole kunnolla kiinni. Tarkasta yksikön ulkopuolisten 
johtimien sekä yksikön sisäisten 
johtimien liitännät. Kiristä kaikki 
löysät liitännät.

Johtimet ovat joutuneet oikosulkuun 
tai katkenneet.

Testaa virtapiirit testauslaitteen 
avulla ja korjaa tarvittaessa.

MAHDOLLISET SYYT KORJAUSTOIMENPIDE

Kauko-ohjattu päälle/poiskytkennän 
tulo on käytössä ja etäkytkin on pois 
päältä.

Aseta etäkytkin päälle tai poista 
kauko-ohjattu päälle/poiskytkentä 
käytöstä.

MAHDOLLISET SYYT KORJAUSTOIMENPIDE

Yksikkö on virhetilassa. Katso Oire 5: Turvalaitteita on 
aktivoitunut ja hälytysilmoituksia 
näkyy.

Jokin seuraavista turvalaitteista on 
toiminnassa:
• Virtauskytkin (S8L,S9L)
• Hätäpysäytys

Katso Oire 5: Turvalaitteita on 
aktivoitunut ja hälytysilmoituksia 
näkyy.

ON-merkkivalo on rikkoutunut. Ota yhteys jälleenmyyjään.

MAHDOLLISET SYYT KORJAUSTOIMENPIDE

Jokin seuraavista turvalaitteista on 
toiminnassa:
• Kompressorin lämpösuoja (Q*M)
• Ylivirtarele (K*S)
• Poiston lämpösuoja 
• Alapaine
• Korkeapainekytkin (S*PH)
• Väärän vaihejärjestyksen suoja 
• Jäätyminen

Tarkista ohjausyksiköstä ja katso 
Oire 5: Turvalaitteita on aktivoitunut 
ja hälytysilmoituksia näkyy.

Kierrätyksen eston ajastin on 
edelleen toiminnassa.

Piiri voi käynnistyä vasta 
n. 5 minuutin kuluttua.

Suoja-ajastin on edelleen 
toiminnassa.

Piiri voi käynnistyä vasta 
n. 3 minuutin kuluttua.

Piiri on rajoitettu 0%:iin. Tarkista tehonrajoituksen aktivoinnin/
deaktivoinnin etäkytkin.

Oire 5.1: Jäätymissuoja on aktivoitunut
(0A4:FREEZE UP)

MAHDOLLISET SYYT KORJAUSTOIMENPIDE

Veden virtaus on riittämätön. Lisää veden virtausta.

Haihduttimen tulolämpötila on liian 
alhainen.

Nosta tuloveden lämpötilaa.

Virtauskytkin ei toimi tai vesi ei 
virtaa.

Tarkasta virtauskytkin ja 
vesipumppu.

NOLLAA Lämpötilan noustua suoja palautuu 
automaattisesti, mutta piirin ohjain 
täytyy nollata.

Oire 5.2: Virtauskytkin on aktivoitunut 
(0AE:FLOW HAS STOPPED)

MAHDOLLISET SYYT KORJAUSTOIMENPIDE

Ei veden virtausta tai veden vertaus 
liian pieni.

Tarkista vesipumpun suodatin ja 
vesipiiri tukosten varalta.

NOLLAA Kun olet löytänyt syyn, virtauskytkin 
palautuu automaattisesti 
alkutilaansa, mutta ohjausyksikkö 
täytyy palauttaa käsin.

Oire 5.3: Pumpun keskinäisliitäntäkosketin on auki
(0AE:PUMPINTERLOCK)

MAHDOLLISET SYYT KORJAUSTOIMENPIDE

Pumpun keskinäisliitäntäkosketinta 
ei ole suljettu.

Varmista, että pumpun 
keskinäisliitäntäkosketin on kytketty 
oikein ja suljettu, kun pumppu 
käynnistyy.

NOLLAA Vain jos pumpun kontaktori on 
asennettu: Kytke kytkinrasiassa 
olevan pumpun varokkeen musta 
kahva ja nollaa ohjausyksikkö.

Oire 5.4: Tuulettimen ylivirta on aktivoitu 
(153/253:FAN OVERC. 1/2/3)

MAHDOLLISET SYYT KORJAUSTOIMENPIDE

Mekaaninen häiriö (tuuletin jumissa). Tarkasta, että tuuletin pyörii 
vapaasti.

Ilman virtaus yksikössä on 
riittämätön tai ulkolämpötila on liian 
korkea.

Puhdista ilmalämmönvaihdin 
huolellisesti.

NOLLAA Paina kytkinrasiassa olevan pumpun 
varokkeen sinistä painiketta ja nollaa 
ohjausyksikkö.

Oire 5.5: EEV-ohjain ei toimi
(0A9:EEV PCB (COMM) ERR, 1A9/2A9:EEV ERR)

MAHDOLLISET SYYT KORJAUSTOIMENPIDE

EEV-ohjain ei toimi. Tarkista EEV-ohjaimen virransyöttö 
(24 V AC).
Varmista, ettei EEV-ohjaimeen 
kytketty paineanturi ole rikki.
Tarkista, että DIP-kytkimen 
osoiteasetus on kytkentäkaavion 
mukainen.

Oire 5.6: Ylikuumenemislämpötila on väärä
(1A9/2A9:SUPERHEAT ERR)

MAHDOLLISET SYYT KORJAUSTOIMENPIDE

Ylikuumenemislämpötila on liian 
korkea.

Tarkista, onko yksikössä tarpeeksi 
kylmäainetta (tarkastuslasissa ei näy 
vaahtoa).
Tarkista, että EEV-ohjaimen 
imupuolen lämpötila-anturi 
imuputken pitimessä eikä roiku 
irrallaan.

Ylikuumenemislämpötila on liian 
matala.

Tarkista, että EEV-ohjain tai EEV:n 
ohjausmoottori on kytketty oikein ja 
on toiminnassa.

Tunnistettu imulämpötila on yli 2°C 
korkeampi kuin haihduttimen 
tuloveden lämpötila.

Tarkista, että ohjaimen imupuolen 
lämpötila-anturi on pitimessään eikä 
roiku irrallaan.

Oire 5.7: Korkeapainekytkin ja korkeapaineinen lasku
(1E3/2E3:HIGH PRESSURE SW, 1E3/2E3:HP SETBACK)

MAHDOLLISET SYYT KORJAUSTOIMENPIDE

Lauhduttimen tuuletin ei toimi oikein. Tarkasta, että tuulettimet pyörivät 
esteettä. Puhdista tarvittaessa.

Likaantunut tai osittain tukkeutunut 
lauhdutin.

Poista mahdolliset esteet ja puhdista 
lauhduttimen kierukka harjaa ja 
puhallinta käyttäen.

Lauhduttimen tuloilman lämpötila on 
liian korkea.

Lauhduttimen tuloliittimestä 
mitattuna ilman lämpötila ei saa 
ylittää 43°C.

Tuuletin pyörii väärään suuntaan. Kaksi tuuletinmoottorin vaihejohdinta 
on vaihdettava keskenään (työn saa 
suorittaa vain valtuutettu 
sähköasentaja).

NOLLAA Paineen noustua tämä turvalaite 
palautuu automaattisesti, mutta 
ohjausyksikkö pitää silti nollata.
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5.8

5.9a

5.9b

5.10

5.11

5.12

Oire 6: Yksikkö pysähtyy kohta käynnistymisen jälkeen
6

Oire 5.8: Alapaine 
(1E4/2E4:LOW PRESSURE)

MAHDOLLISET SYYT KORJAUSTOIMENPIDE

Veden virtaus 
vesilämmönvaihtimeen riittämätön.

Lisää veden virtausta.

Kylmäainetta ei riittävästi. Tarkasta, onko vuotoja, ja lisää 
kylmäainetta tarvittaessa.

Yksikkö toimii käyttöalueensa 
ulkopuolella.

Tarkasta yksikön käyttöolosuhteet.

Tulolämpötila vesilämmönvaihtimeen 
riittämätön.

Nosta tuloveden lämpötilaa.

Likainen haihdutin. Puhdista haihdutin tai ota yhteys 
jälleenmyyjään.

Alapaineen turva-asetus liian 
korkea.

Katso oikeat arvot asennusoppaan 
osan "Mukautukset huoltovalikossa" 
kohdasta "Lähtöveden alalämpötilan 
asetus".

Virtauskytkin ei toimi tai ei virtausta. Tarkasta virtauskytkin ja 
vesipumppu.

NOLLAA Paineen noustua tämä turvalaite 
palautuu automaattisesti, mutta 
ohjausyksikkö pitää silti nollata.

Oire 5.9a: Kompressori ei toimi (vain SJ161-4)
(Kompressorin lämpösuoja on aktivoitunut)

MAHDOLLISET SYYT KORJAUSTOIMENPIDE

Kompressorimoottorin kierukan 
lämpötila on liian korkea, koska 
kompressorimoottori ottaa (vaatii/
tarvitsee) liikaa virtaa eikä kylmäaine 
jäähdytä sitä riittävästi.

Varmista, ettei kylmäainevuotoja ole.
Kun vuodot on korjattu, lisää 
yksikköön kylmäainetta, kunnes 
nesteputken tarkastuslasissa ei näy 
vaahtoa.

Varmista, että yksikkö toimii 
toiminta-alueellaan (liian korkea 
ympäristön tai veden lämpötila).

Varmista, ettei kompressorin 
moottoria ole lukittu.

NOLLAA Kun lämpötila laskee, 
ylikuumenemissuoja palautuu 
automaattisesti alkutilaansa ja 
kompressori käynnistyy uudelleen. 
Ohjausyksikkö ei havaitse tätä.
Jos suoja aktivoituu usein, ota 
yhteys jälleenmyyjään.

Oire 5.9b: Kompressorin turvalaite (vain SJ161-4)
(1E6/2E6:COMPR 1/2 SAFETY)

MAHDOLLISET SYYT KORJAUSTOIMENPIDE

Jokin vaiheista on viallinen. Tarkasta virtalähteen paneelin 
varokkeet tai mittaa syöttöjännite.

Jännite liian alhainen. Mittaa syöttöjännite.

Yksikkö toimii toiminta-alueensa 
ulkopuolella.

Varmista, että yksikkö toimii 
toiminta-alueellaan.

Moottori ylikuormitettu. Palauta alkutilanteeseen. Jos vika 
jatkuu, ota yhteys jälleenmyyjään.

Oikosulku. Tarkista johdotus.

NOLLAA Vedä kytkinrasiassa olevan 
kompressorin varokkeen musta 
kahva alas ja nollaa ohjausyksikkö.

Oire 5.10: Kompressorin turvalaite (vain SJ180-4~SJ240-4 ja SJ300-4)
(1E6/2E6:COMPR 1/2 SAFETY)

MAHDOLLISET SYYT KORJAUSTOIMENPIDE

Kompressorimoottorin kierukan 
lämpötila on liian korkea, koska 
kompressorimoottori ottaa (vaatii/
tarvitsee) liikaa virtaa eikä kylmäaine 
jäähdytä sitä riittävästi.

Varmista, ettei kylmäainevuotoja ole.
Kun vuodot on korjattu, lisää 
yksikköön kylmäainetta, kunnes 
nesteputken tarkastuslasissa ei näy 
vaahtoa.

Varmista, että yksikkö toimii 
toiminta-alueellaan (liian korkea 
ympäristön tai veden lämpötila).

Varmista, ettei kompressorin 
moottoria ole lukittu.

NOLLAA Kun lämpötila on laskenut, 
5 minuutin viive aktivoituu. Tämän 
viiveen jälkeen elektronisen 
suojamoduulin (EPM) rele vedetään 
sisään. Ohjausyksikkö pitää nollata 
käsin.

Jokin vaiheista on viallinen. Tarkasta virtalähteen paneelin 
varokkeet tai mittaa syöttöjännite.

Jännite liian alhainen. Mittaa syöttöjännite.

Yksikkö toimii toiminta-alueensa 
ulkopuolella.

Varmista, että yksikkö toimii 
toiminta-alueellaan.

Moottori ylikuormitettu. Palauta alkutilanteeseen. Jos vika 
jatkuu, ota yhteys jälleenmyyjään.

Kompressorin vaihejärjestys on 
väärä (vain SJ240–SJ300)

Tarkista johdotus.

Oikosulku. Tarkista johdotus.

NOLLAA Vedä kytkinrasiassa olevan 
kompressorin varokkeen musta 
kahva alas ja nollaa ohjausyksikkö.

Oire 5.11: Poiston ylikuumenemissuoja on lauennut 
(1F3/2F3:HIGH DISCH TEMP1/2)

MAHDOLLISET SYYT KORJAUSTOIMENPIDE

Yksikkö toimii toiminta-alueensa 
ulkopuolella.

Tarkasta yksikön toimintakunto.

Yksikön vajaatäyttö. Tarkista, ettei kylmäainevuotoja ole.
Kun vuodot on korjattu, lisää 
yksikköön kylmäainetta, kunnes 
nesteputken tarkastuslasissa ei näy 
vaahtoa.

NOLLAA Kun lämpötila laskee, turvalaite 
palautuu automaattisesti 
alkutilaansa, mutta ohjausyksikkö 
täytyy nollata.

Oire 5.12: Väärän vaihejärjestyksen suoja on lauennut
(1U1/2U1:REV PHASE PROT)

MAHDOLLISET SYYT KORJAUSTOIMENPIDE

Virtalähteen kaksi vaihetta kytketty 
vääriin vaihekohtiin.

Käännä virtalähteen kaksi vaihetta 
(valtuutetun sähköasentajan 
tehtävä).

Jokin vaiheista väärin kytketty. Tarkasta kaikkien vaiheiden 
kytkennät.

Jännite liian alhainen. Mittaa syöttöjännite.

NOLLAA Kun kaksi vaihetta on käännetty tai 
kun virtalähteen tulokaapelit on 
kiinnitetty kunnolla, suoja palautuu 
automaattisesti alkutilaansa, mutta 
ohjausyksikkö on nollattava.

MAHDOLLISET SYYT KORJAUSTOIMENPIDE

Jokin turvalaitteista on lauennut. Tarkasta turvalaitteet (katso 
Oire 5: Turvalaitteita on aktivoitunut 
ja hälytysilmoituksia näkyy).

Jännite on liian alhainen. Testaa jännite virtalähteen 
paneelista ja tarvittaessa yksikön 
sähköosasta (syöttökaapeleista 
johtuva jännitteen putoaminen liian 
suuri).
Käyttöopas
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Oire 7: Anturin virhe 0C9/0CA/0H9:*** SENSOR ERR
7

Oire 8: Hälytysilmoitus näyttää 0U3:REMOCON SW ERR
8

Oire 9: Hälytysilmoitus näyttää 0U4:EXT PCB COMM.ERR
9

Oire 10: Hälytysilmoitus näyttää 0U4:MAINPCB COMM.ERR
10

Oire 11: Hälytysilmoitus näyttää 0U5:PCB COMM.PROBLEM
11

Oire 12: NETWORK SAFETY -hälytysilmoitus näyttää 0U4:PCB 
COMM.PROBLEM

12

Oire 13: NETWORK SAFETY -hälytysilmoitus näyttää 0U4:SW 
VERSION ERR

13

Oire 14: Vedenpainetta ei voi säilyttää

KUNNOSSAPITO

Jotta yksikön optimaalinen toimivuus voitaisiin taata, joukko yksikön
ja kenttäjohdotuksen tarkastuksia on suoritettava säännöllisin välein.

Jos yksikköä käytetään ilmastointitarkoituksessa, kuvatut
tarkastukset on syytä suorittaa ainakin kerran vuodessa. Jos
yksikköä käytetään muihin tarkoituksiin, tarkastukset on suoritettava
4 kuukauden välein.

Kunnossapitotoimenpiteet

■ Ilmalämmönvaihdin
Poista kierukan siivekkeiden pinnalle kerääntynyt pöly ja muut
epäpuhtaudet harjalla ja puhaltimella. Käytä puhallinta siten,
että ilmavirta suuntautuu laitteen sisältä ulospäin. Varo
taivuttamasta tai muuten vaurioittamasta siivekkeitä.

■ Kenttäjohdotus ja virtalähde
• Tarkasta virtalähteen jännite laitteen säätöpaneelista. Jännitteen

tulee vastata yksikön tunnustietotarran jännitearvoja.

• Tarkasta liitokset ja että ne ovat kunnolla kiinni.

• Tarkasta paikallisen virtalähteen yhteydessä olevan virtakytkimen
ja maavuotoilmaisimen asianmukainen toiminta.

■ Yksikön sisäinen johdotus
Tarkista kytkinrasiat silmävaraisesti löysien liitoksien varalta
(liittimet ja komponentit). Varmista, etteivät sähkökomponentit
ole vaurioituneet tai löysästi liitetty.

■ Maadoitus
Varmista, että maajohdot ovat edelleen kunnolla kiinni ja
maaliittimet tiukassa.

■ Kylmäainepiiri
• Tarkasta yksikkö vuotojen varalta. Jos vuoto löytyy, ota yhteys

jälleenmyyjään.

• Tarkasta yksikön käyttöpaine. Katso "Yksikön käynnistys"
sivulla 8.

■ Kompressori
• Tarkasta, ettei öljyvuotoja ole. Jos vuotoja ilmenee, ota yhteys

jälleenmyyjään.

• Tarkasta yksikkö epätavallisten äänien tai tärinän varalta. Jos
kompressori on vaurioitunut, ota yhteys jälleenmyyjään.

■ Tuulettimen moottori
• Puhdista moottorin jäähdytysrivat.

• Tarkasta yksikkö epätavallisten äänien tai tärinän varalta. Jos
tuuletin tai moottori on vaurioitunut, ota yhteys jälleenmyyjään.

■ Vedensyöttö
• Tarkasta, että vesiliitäntä on kunnolla kiinnitetty.

• Tarkista veden laatu (katso yksikön asennusoppaassa annetut
veden laatua koskevat tiedot).

■ Vedensuodattimet
• Muista puhdistaa haihduttimen veden tulon edessä oleva

vedensuodatin 4 kuukauden välein.

• Tarkista, että suodatin ei ole vahingoittunut ja että reikien
läpimitta koko suodatinpinnalla on edelleen enintään 1,0 mm.

■ Vesianturit
Tarkista, että kaikki vesianturit on asennettu oikein tulo- ja
lähtövesiputkiin.

■ Virtauskytkin
Varmista, että virtauskytkimen lapaan ei ole kertynyt likaa

■ Vedenpaine
Tarkasta, että vedenpaine on hyväksyttävällä alueella. Katso
yksikön mukana toimitettu asennusopas.

MAHDOLLISET SYYT KORJAUSTOIMENPIDE

Anturi on rikki tai kytketty väärin. Tarkista, että johdotus on 
kytkentäkaavion mukainen
Ota yhteys jälleenmyyjään.

MAHDOLLISET SYYT KORJAUSTOIMENPIDE

Langallisen kaukosäätimen (A4P tai 
A5P) ohjelmisto on viallinen tai 
puuttuu.

Tarkista, että pääpiirikortin (A11P) 
johdotus on kytkentäkaavion 
mukainen
Tarkista, että DIP-kytkimen 
osoiteasetus ja päätevastuksen 
asetus ovat kytkentäkaaviossa 
mainitun asetuksen mukaiset.
Ota yhteys jälleenmyyjään.

MAHDOLLISET SYYT KORJAUSTOIMENPIDE

Laajennuspiirikorttia (A01P) ei löydy. Tarkista, että laajennuspiirikortin 
(A01P) johdotus on kytkentäkaavion 
mukainen
Ota yhteys jälleenmyyjään.

MAHDOLLISET SYYT KORJAUSTOIMENPIDE

Piirin 2 pääpiirikorttia (A21P) ei 
löydy.

Tarkista, että piirin 2 pääpiirikortin 
(A21P) johdotus on kytkentäkaavion 
mukainen
Tarkista, että DIP-kytkimen 
osoiteasetus ja päätevastuksen 
asetus ovat kytkentäkaaviossa 
mainitun asetuksen mukaiset.
Ota yhteys jälleenmyyjään.

MAHDOLLISET SYYT KORJAUSTOIMENPIDE

Langallisen kaukosäätimen (A4P tai 
A5P (EKRUPG)) tiedonsiirto 
pääpiirikortin (A11P) kanssa on 
väärä.

Tarkista, että pääpiirikortin (A11P) 
johdotus on kytkentäkaavion 
mukainen
Tarkista, että DIP-kytkimen 
osoiteasetus ja päätevastuksen 
asetus ovat kytkentäkaaviossa 
mainitun asetuksen mukaiset.
Ota yhteys jälleenmyyjään.

MAHDOLLISET SYYT KORJAUSTOIMENPIDE

DICN-järjestelmä ei löydä yksikköä 
(EKACPG).

Tarkista, että yksiköiden välinen 
johdotus on kytkentäkaavion 
mukainen
• Varmista, että kaikkiin DICN-järjestelmän 

yksiköihin on kytketty virta.
• Varmista, että pääyksikössä on määritetty 

oikea määrä aliyksiköitä.
• Tarkista, että jokaiselle yksikölle on 

määritetty oikea yksikön osoiteasetus 
(katso asennusopas):

MAHDOLLISET SYYT KORJAUSTOIMENPIDE

Kaikkien DICN-järjestelmän 
(EKACPG) yksiköiden 
ohjelmistoversio ei ole sama.

Tarkista jokaisen yksikön 
ohjelmistoversio.
Jos ohjelmisto täytyy päivittää, ota 
yhteys jälleenmyyjään.

MAHDOLLISET SYYT KORJAUSTOIMENPIDE

Vesipiirissä on vuoto. Tarkista, onko vesipiirissä vuotoja.

Paisunta-astia on rikki tai ei toimi 
oikein.

Vaihda paisunta-astia.

Ennen kuin suoritat mitään kunnossapito- tai korjaus-
toimenpidettä, varmista aina, että virtakytkin
sähkötaulussa on käännetty pois päältä, varokkeet on
irrotettu tai että yksikön suojalaitteet on avattu.

Älä koskaan puhdista yksikköä painepesurilla.

Johdotuksen ja virtalähteen kuntotarkastus on teetettävä
ammattitaitoisella sähköasentajalla.
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Jätehuoltovaatimukset

Laitteen purkaminen sekä kylmäaineen, öljyn ja muiden osien
käsittely tulee tehdä voimassa olevien paikallisten ja kansallisten
määräysten mukaisesti.

MUISTIINPANOJA 
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LIITE I

Termostaatin parametrit

Veden lämpötilan ohjaus

Alla olevissa kuvissa esitetään termostaatin toimintakaavio, kun kyseessä on tuloveden lämpötilaohjaus.

■ Itsenäinen termostaatti(1) (tulo tai lähtö) 

Termostaatin parametrien oletusarvo ja arvojen ylä- ja alarajat
on esitetty seuraavassa taulukossa.

■ DICN-termostaatti(1) (tulovesi)

Termostaatin parametrien oletusarvo ja arvojen ylä- ja alarajat
on esitetty seuraavassa taulukossa.

■ Jos lämpötila alittaa asetusarvon, termostaatin ohjaus tarkistaa
jokaisen PURKUAJASTIMEN. 
Sen mukaan, mikä poikkeama asetusarvosta on, vaaditaan ei
mitään toimenpidettä, lataus tai purku.

■ Jos lämpötila ylittää asetusarvon, termostaatin ohjaus tarkistaa
jokaisen LATAUSAJASTIMEN. 
Sen mukaan, mikä poikkeama asetusarvosta on, vaaditaan ei
mitään toimenpidettä, lataus tai purku.

(1) 1 kompressorin latauspyyntö: yhden lisäkompressorin lisäyspyyntö.
2 kompressorin latauspyyntö: 2 lisäkompressorin lisäyspyyntö (15 sekuntia pyyntöjen välissä).
1 pyynnöllä lisättävien kompressorien enimmäismäärä on enintään DICN-kokoonpanon yksiköiden kokonaismäärä: 
Esimerkki: DICN-kokoonpano, jossa on 2 yksikköä, tarkoittaa enintään 2 kompressorin pyyntöä kerrallaan.

TULON OHJAUS

Oletusarvo

Alaraja Yläraja
1-piiriset 
yksiköt

2-piiriset 
yksiköt

Askelero – a (K) 4,0(*)

(*) voidaan muuttaa vain huoltovalikossa

2,0(*) — —

Askelpituus – c (K) 0,2(*) — —

Latausajastin (sek) 180 15 300

Purkuajastin (sek) 30 15 300

Asetusarvo (°C) 12,0 7,0 23,0

LÄHDÖN OHJAUS

Oletusarvo

Alaraja Yläraja
1-piiriset 
yksiköt

2-piiriset 
yksiköt

Askelero – a (K) 4,0(*)

(*) voidaan muuttaa vain huoltovalikossa

2,0(*) — —

Askelpituus – c (K) 0,2(*) — —

Latausajastin (sek) 30 15 300

Purkuajastin (sek) 15 15 300

Asetusarvo (°C) 7,0 4,0 20,0

c c

a/2a/2 a/2a/2

c c

a/2 a/2

c c

a/2a/2 a/2a/2

c c

a/2 a/2

Tuloveden asetusarvo

1 kompressorin latauspyyntö

ei toimenpidettä

1 kompressorin purkupyyntö

Lähtöveden asetusarvo

TULON OHJAUS Oletusarvo Alaraja Yläraja

Askelero – a (K) 4,0(*)

(*) voidaan muuttaa vain huoltovalikossa

— —

Askelero – b (K) 3,6(*) — —

Askelero – c (K) 0,4(*) — —

Latausajastin (sek) 180 15 300

Purkuajastin (sek) 180 15 300

Asetusarvo (°C) 12,0 7,0 23,0

c c c c
b b

a/2a/2 a/2a/2

c c c c
b b

a/2 a/2

Tuloveden asetusarvo

4 kompressorin latauspyyntö

3 kompressorin latauspyyntö

2 kompressorin latauspyyntö

1 kompressorin latauspyyntö

ei toimenpidettä

1 kompressorin purkupyyntö

2 kompressorin purkupyyntö

3 kompressorin purkupyyntö

4 kompressorin purkupyyntö
Käyttöopas
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LIITE II

Kelluvan asetusarvon toiminta

Alla olevat kaaviot ja taulukko näyttävät kelluvan asetusarvon
parametrien oletusarvon haihduttimesta ja esimerkin tuloveden
asetusarvosta 12,0°C.

Selitys

■ Ympäristöön perustuva kelluva asetusarvo

■ NTC:hen perustuva kelluva asetusarvo

■ Jännitteeseen tai milliampeereihin perustuva kelluva
asetusarvo

■ Muutettavaan analogiseen tuloon perustuva kelluva
asetusarvo

LIITE III

Vapaa jäähdytys -toiminta

Selitys

Vapaa jäähdytys ympäristön lämpötilassa

Vapaa jäähdytys haihduttimen tuloveden lämpötilan ja 
ympäristön lämpötilan eroon perustuen

SLOPE Kelluvan asetusarvon nousun 10°C pudotus (kelluva 
asetusarvon perustana ympäristö tai NTC) tai 100:n pudotus 
(kelluvan asetusarvon perustana jännite tai milliampeeri)

A Aktiivinen asetusarvo

B Asetusarvo

Esimerkkiympäristö = 17,5°C

Esimerkkilämpötila = 17,5°C

Esimerkki = 35 (0,375 V, 10 mA)

_  FLOATING SETPOINT

MODE:AMBIENT

MAXPOS:03$0¢ NEG:00$0¢

RF:020$0¢ SLOPE:006$0¢

12.0°C

13.5°C

15.0°C

18.0°C

17.5°C10.0°C 20.0°C

+6.0°C

3.0°C

+10.0°C

A

B

 AMBIENT 

_  FLOATING SETPOINT

MODE:CH.AI SLOPE NTC

MAXPOS:03$0¢ NEG:03$0¢

RF:020$0¢ SLOPE:006$0¢

12.0°C

9.0°C

13.5°C

15.0°C

18.0°C

17.5°C10.0°C 20.0°C 25.0°C

+6.0°C

3.0°C

3.0°C

+10.0°C

A

B

 CH.AI SLOPE NTC

_  FLOATING SETPOINT

MODE:CH.AI SLOPE V-A

MAXPOS:03$0¢ NEG:03$0¢

RF:020$0¢ SLOPE:012$0¢

12.0°C

9.0°C

6.0°C

13.5°C

15.0°C

18.0°C

35
(0.375 V) 
(10 mA)

50
(0.5 V) 
(12 mA)

100
(1.0 V) 
(20 mA)

0
(0.0 V)
(4 mA)

+12.0°C

3.0°C

3.0°C

+100

A

B

 CH.AI SLOPE V-A

Esimerkki = 50 (0,5 V, 12 mA)

SP Asetusarvo

DI Erotus

Vapaa jäähdytys oletusarvo vähintään enintään

SP (°C) 5,0°C –30,0°C 25,0°C

DI (°C) 1,0°C 1,0°C 5,0°C

Vapaa jäähdytys oletusarvo vähintään enintään

SP (°C) 5,0°C 1,0°C 20,0°C

DI (°C) 5,0°C 1,0°C 10,0°C

_  FLOATING SETPOINT

MODE:CH.AI MAX VALUE

MAXIMUM VALUE:003$0¢

50
(0.5 V) 
(12 mA)

100
(1.0 V) 
(20 mA)

0
(0.0 V)
(4 mA)

12.0°C

13.5°C

15.0°C
+3.0°CA

B

 CH.AI. MAX VALUE

DI
SP °C

vapaa jäähdytys -tila

ympäristön lämpötila

PÄÄLLÄ (ON)

POIS PÄÄLTÄ (OFF)

DI
SP °C

vapaa jäähdytys -tila

PÄÄLLÄ (ON)
POIS 

PÄÄLTÄ 

(OFF)

haihduttimen tuloveden lämpötila 
miinus ympäristön lämpötila
EWAQ080~260DAYN
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LIITE IV

_v¶
…   ≤0U4
∞11 ∞12 ≠H  012$0¢
∞21 ∞22 ≠H

013£6¢

ªÒÂµ®
†Úæ∂Ï

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

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

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

   ENTER PASSWORD

   PASSWORD: 0000
   TO LOGIN

> COOL. INLSP1:012$0¢
  COOL. INLSP2:012$0¢
  COOL. OUTSP1:007$0¢
  COOL. OUTSP2:007$0¢

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

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

_v       UNIT SAFETY
0F0:EMERGENCY STOP

_÷ COMPRESSOR TIMERS

 GRD11:000s 12:000s

AREC11:000s 12:000s

M.RT11:000s 12:000s

_^ COMPRESSOR TIMERS

 GRD21:000s 22:000s

AREC21:000s 22:000s

M.RT21:000s 22:000s

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

_^           SW INFO

MAIN:SP1710_055 V2.0

EXT.:SP1559_017

REM.:SP1734_011

_v    DIGITAL INPUTS
EMERGENCY STOP :OK
FLOWSWITCH:FLOW OK

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

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

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

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

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

_v LOGIN/LOGOUT MENU
LOGIN STATUS:USER
   
         LOGOUT? NO

_^M:NORMAL  CAP:000%
SL1:NORMAL  CAP:000%
SL2:NORMAL  CAP:000%
SL3:NORMAL  CAP:000%

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

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

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

   ENTER PASSWORD

   PASSWORD: 0000
   TO LOGIN

   ENTER PASSWORD

   PASSWORD: 0000
   TO LOGIN

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

  SWITCH UNIT ON/OFF 
   ENTER PASSWORD
   PASSWORD: 0000  
TO SWITCH UNIT ON

 = ª
 = ∑
 = Å
 = Ó
 = ‚

 = ™
 = Ÿ
 = Æ
 = ∆
 = Í

READOUT MENU

SETPOINTS MENU

USERSETTINGS MENU

TIMERS MENU

HISTORY MENU

INFO MENU

I/O STATUS MENU

LOGIN/LOGOUT MENU

NETWORK MENU

COOL/HEAT MENU

_÷   C1 TEMP.READOUT
      C1  REFR:000$0¢

_÷   C2 TEMP.READOUT
      C2  REFR:000$0¢

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

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

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

_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¢

�           ��������

�	�

 ����	 ��

����� ��������� 

�����
�

FLOATING SETPOINT

PUMP

LANGUAGE

FAN

COMPRESSOR

THERMOSTAT

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

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

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

_v  UNIT HISTORY:002
      C1  REFR:000$0¢

_v  UNIT HISTORY:002
      C2  REFR:000$0¢

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

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

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

_v  UNIT HISTORY:001
      C1  REFR:000$0¢

_v  UNIT HISTORY:001
      C2  REFR:000$0¢
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_÷ C2 ACT. PRESSURES
HP2:019$0b = 050$8¢
LP2:004$4b = -05$2¢
           FAN2:OFF

_÷     EXTRA READOUT
C11RH:00000hCS:00000

RHP1:00001hP2:00000h

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

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

_       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

   ENTER SERVICE

   PASSWORD: 0000
   TO LOGIN

_÷     COMP. OUTPUTS
C11:ON C12:ON
C21:ON C22:ON

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

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

SERVICE MENU

ADVANCED

DEFROST

DICN

FREE COOLING

TIME AND DATE

_^     COMMUNICATION
      RS232 ONLINE:N
      RS485 ONLINE:N
       DIII ONLINE:N

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

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

_÷CHANG. INP/OUTPUTS
DO3 NONE (OPEN)
DO4 NONE (OPEN)
DO5 NONE (OPEN)

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

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

_÷ C1 ACT. PRESSURES
HP1:019$0b = 050$8¢
LP1:004$4b = -05$2¢
           FAN1:OFF

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

_÷  UNIT HISTORY:002
AI3 NONE
AI4 NONE

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

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

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

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

_÷  UNIT HISTORY:001
AI3 NONE
AI4 NONE

_v  UNIT HISTORY:002
C12RH:00000hCS:00000

_v  UNIT HISTORY:002
C21RH:00000hCS:00000

_v  UNIT HISTORY:002
C22RH: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:002
AI1 NONE
AI2 NONE

_÷     EXTRA READOUT
C12RH:00000hCS:00000

_÷     EXTRA READOUT
C21RH:00000hCS:00000

_÷     EXTRA READOUT
C22RH:00000hCS:00000

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

RHP1:00000hP2:00000h

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

RHP1:00000hP2:00000h
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