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LEIA ESTE MANUAL ATENTAMENTE ANTES DE LIGAR
A UNIDADE. NÃO O DEITE FORA. ARQUIVE-O, PARA O
PODER CONSULTAR POSTERIORMENTE.
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Especificações técnicas
Gerais EWAQ

Dimensões AxLxP
Peso

(1)

080
(mm)

100

130

2311x2000x2566

2311x2000x2631

1350
1365

1400
1415

1500
1517

• entrada e saída de água
refrigerada

3" DE

3" DE

3" DE

• dreno do evaporador

1/2"G
15

1/2"G
15

1/2"G
17

35
1,5

35
1,5

35
1,5

3,0

3,0

3,0

• peso da máquina

(kg)

• peso em funcionamento

(kg)

Ligações

(l)
Volume interno de água
Reservatório de expansão
(apenas para OPSP, OPTP e
OPHP)
• volume
• pré-pressão

(l)
(bar)

Válvula de segurança do (bar)
circuito da água
Bomba (apenas para OPSP)

Bomba vertical em linha
TP 50-240/2 TP 50-240/2
TP 65-230/2

• tipo
• modelo (padrão)

Compressor

Tipo
Qtd. x modelo
Velocidade
Tipo de óleo
Volume de carga de óleo

(l)

compressor de hélice semi-hermético
2x SJ180-4 2x SJ240-4
4x SJ161-4
2900
2900
2900
FVC68D
FVC68D
FVC68D
2x 6,2
2x 6,2
4x 3,3

Condensador

Fluxo nominal de ar
(m3/min)
N.º de motores x rendimento
(W)

780

780

800

4x 500

4x 500

4x 600

P120T

P120T

DV47

Evaporador

As instruções originais estão escritas em inglês. Todas as outras
línguas são traduções da redacção original.

Modelo

Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (incluindo
crianças) com limitações das capacidades físicas, sensoriais ou
mentais, ou com falta de experiência ou de conhecimentos, salvo se
sob supervisão ou formação adequadas relativamente à utilização
do aparelho, facultadas por alguém responsável pela segurança
dessas pessoas.
As crianças devem ser supervisionadas, para que não haja
possibilidade de brincarem com o aparelho.

Dimensões AxLxP
Peso

INTRODUÇÃO

Gerais EWAQ

Este manual foi preparado para assegurar a operação e manutenção
adequadas da unidade. Indicar-lhe-á a melhor forma de utilizar a
unidade e fornecer-lhe-á ajuda em caso de problemas. A unidade
está equipada com dispositivos de segurança, mas estes não
evitarão necessariamente todos os problemas causados por uma
operação ou manutenção inadequadas.

(mm)

2311x2000x2631

180

210

2311x2000x3081

1550
1569

1800
1825

1850
1877

• entrada e saída de água
refrigerada

3" DE

3" DE

3" DE

• dreno do evaporador

1/2"G
19

1/2"G
25

1/2"G
27

35
1,5

35
1,5

35
1,5

3,0

3,0

3,0

• peso da máquina

(kg)

• peso em funcionamento

(kg)

Ligações

(l)
Volume interno de água
Reservatório de expansão
(apenas para OPSP, OPTP e
OPHP)
• volume
• pré-pressão

Este manual de operações refere-se a grupos produtores de água
refrigerada arrefecidos a ar, embalados, da série EWAQ-DAYN da
Daikin. Estas unidades são fornecidas para instalação exterior e
para serem utilizadas em aplicações de refrigeração. As unidades
EWAQ podem ser combinadas com ventilo-convectores da Daikin ou
com unidades de tratamento do ar, para fornecimento de ar
condicionado. Podem ainda ser utilizadas para fornecer água para o
processo de refrigeração.

150

(l)
(bar)

Válvula de segurança do (bar)
circuito da água
Bomba (apenas para OPSP)

Bomba vertical em linha
TP 65-230/2
TP 65-260/2
TP 65-260/2

• tipo
• modelo (padrão)

Compressor

Tipo
Qtd. x modelo
Velocidade
Tipo de óleo
Volume de carga de óleo

compressor de hélice semi-hermético
2x SJ180-4 +
4x SJ240-4
2x SJ240-4
2900
2900
2900
FVC68D
FVC68D
FVC68D
2x 6,2
2x 6,2 + 2x 6,2
4x 6,2

4x SJ180-4

(l)

Condensador

Fluxo nominal de ar
(m3/min)
N.º de motores x rendimento
(W)

860

1290

1290

4x 1000

6x 1000

6x 1000

DV47

DV58

DV58

Evaporador

Caso haja problemas recorrentes, contacte o seu revendedor Daikin.
Antes de colocar a unidade em funcionamento pela
primeira vez, assegure-se de que esta foi devidamente
instalada. Torna-se, portanto, necessário ler atentamente
o manual de instalação fornecido com esta unidade e as
recomendações enunciadas em "Verificações antes do
arranque inicial" na página 7.
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Modelo

(1) Consulte o livro de dados de engenharia para obter a lista completa de
especificações.

EWAQ080~260DAYN
Grupos produtores de água refrigerada arrefecidos por ar
4PW35556-1F – 2014.03

Gerais EWAQ

240

Dimensões AxLxP
Peso
• peso da máquina

(kg)

• peso em funcionamento

(kg)

260

2311x2000x4850

(mm)

3150
3189

3250
3292

Ligações
• entrada e saída de água
refrigerada
• dreno do evaporador
(l)
Volume interno de água
Reservatório de expansão
(apenas para OPSP, OPTP e
OPHP)

3"

3"

1/2"G
39

1/2"G
42

50
1,5

50
1,5

3,0

3,0

(l)

• volume

(bar)

• pré-pressão

Válvula de segurança do (bar)
circuito da água
Bomba (apenas para OPSP)

Bomba vertical em linha
TP 65-260/2
TP 65-260/2

• tipo
• modelo (padrão)

Compressor

Tipo
Qtd. x modelo
Velocidade
Tipo de óleo
(l)

Volume de carga de óleo

compressor de hélice
semi-hermético
2x SJ240-4 +
4x SJ300-4
2x SJ300-4
2900
2900
FVC68D
FVC68D
2x 6,2 +
4x 6,2
2x 6,2

Condensador

Fluxo nominal de ar
(m3/min)
N.º de motores x rendimento
(W)

1600

1600

8x 600

8x 600

DV58

DV58

Evaporador

Modelo

Especificações eléctricas
EWAQ

(1)

080

100

130

Fonte de
alimentação

3~
50
400
±10

(Hz)

• Tensão

(V)

• Tolerância da tensão

(%)

180

210

• Frequência

240

260

YN
3~
50
400
±10

• Fase

Unidade

(Hz)

• Tensão

(V)

• Tolerância da tensão

(%)

Unidade

• Corrente nominal
de funcionamento
• Corrente máxima
de funcionamento
• Fusíveis recomendados
de acordo com a norma
IEC 269-2

(A)
(A)
(A)

60

72

88

113

96

120

160

177

3x 125 gL

3x 160 gL

3x 200 gL

3x 200 gL

Compressor
15 + 15
—

20 + 20
—

(Hz)
(V)

• Tensão

13 + 13
13 + 13

15 + 15
15 + 15

3~
50
400

• Fase
• Frequência

(A)
(A)
(A)

131

144

162

181

209

233

262

290

3x 250 gL

3x 250 gL

3x 300 gL

3x 355 gL

(cv)
(cv)

• Circuito 1
Circuito 2

20 + 15
20 + 15

20 + 20
20 + 20

25 + 20
25 + 20

25 + 25
25 + 25

65 + 51
65 + 51

65 + 65
65 + 65

3~
50
400

• Fase
• Frequência

(Hz)
(V)

• Tensão

• Corrente nominal
de funcionamento

• Corrente nominal
de funcionamento
(A)
(A)

Circuito 1
Circuito 2

39 + 39
—

51 + 51
—

35 + 35
35 + 35

39 + 39
39 + 39

Motor da ventoinha
e de controlo

(A)
(A)

Circuito 1
Circuito 2

51 + 39
51 + 39

51 + 51
51 + 51

Motor da ventoinha
e de controlo
1~
50
230 V

• Fase
• Frequência

• Corrente nominal
de funcionamento
• Corrente máxima
de funcionamento
• Fusíveis recomendados
de acordo com a norma
IEC 269-2

Compressor
(cv)
(cv)

• Circuito 1
Circuito 2

(Hz)
(V)

• Tensão
• Corrente máxima
de funcionamento

(A)

4x 1,5

4x 1,5

1~
50
230 V

• Fase
• Frequência

4x 1,6

4x 2,3

Bomba

(Hz)

• Tensão

(V)

• Corrente máxima
de funcionamento

(A)

6x 2,3

6x 2,3

8x 1,6

8x 1,6

Bomba

• Rede eléctrica

(kW)

2.2

2.2

3

3

(A)

4,5

4,5

6,3

6,3

• Corrente nominal
de funcionamento

Resistência de fita
• Tensão da rede
• Potência

EWAQ

Fonte de
alimentação

YN

• Fase
• Frequência

150

(V)

(normal)
(OPSP)
(OPBT)

• Aquecedor local (opcional)
• Fusíveis recomendados

(A)

(OP10)
230 V ±10%
1x 300 W
2x 300 W
2x 300 W + 150 W
1 kW, no máximo
2x 10
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• Rede eléctrica

(kW)

• Corrente nominal
de funcionamento

(A)

Resistência de fita
• Tensão da rede
• Potência

(V)

(normal)
(OPSP)
(OPBT)

• Aquecedor local (opcional)
• Fusíveis recomendados

(A)

4

4

4

4

8,0

8,0

8,0

8,0

(OP10)
230 V ±10%
1x 300 W
2x 300 W
2x 300 W + 150 W
1 kW, no máximo
2x 10
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Informações importantes acerca do refrigerante utilizado
Este produto contém gases fluorados de efeito de estufa, abrangidos pelo Protocolo de Quioto.
Tipo de refrigerante:
Valor GWP(1):
(1)

R410A
1975

GWP = "global warming potential", potencial de aquecimento global

Pode ser necessário efectuar inspecções periódicas para detectar fugas de refrigerante, face à legislação europeia ou nacional em vigor.
Contacte o nosso representante local para obter mais informações.

DESCRIÇÃO
Os grupos produtores de água refrigerada arrefecidos a ar EWAQ estão disponíveis em 8 tamanhos padronizados.
EWAQ180+210

1000 1000

2

23

39 17

18

20

6
26

28

24

3000
17 39

39

7 4 15 4 7

2

23

23

2

36
13
8
11

16
19
5 27
6
1 25
26

27 5

22 29 31 34 25 3

1200

1200
1200
3000

14

1000

1000

1200
3000
39

EWAQ240+260

1000

1200

1000

1200

EWAQ080~150

30
35
37

21

3

24

21

32 33 38 10 9 12

Figura - Componentes principais
1

Evaporador

2

Condensador

3

Compressor

14

4

Válvula de expansão electrónica + visor com
indicação de humidade

15

Válvula de carga + desumidificador

31

Reservatório de expansão (opcional)

16

Entrada da fonte de alimentação

32

Filtro de água

Sensor de temperatura da água à
entrada (R2T)

28
29

Visor do óleo
Bomba (opcional)

Sensor da temperatura ambiente (R1T)

30

Reservatório de compensação (opcional)

5

Válvula de paragem da descarga (opcional)

17

Caixa de distribuição

33

Válvula de paragem da água (opcional)

6

Válvula de paragem da aspiração (opcional)

18

34

Estrutura

7

Válvula de paragem do líquido (opcional)

Controlador com visor digital (por trás do
painel de serviço)

35

8

Entrada de água refrigerada (acoplamento
Victaulic®)

19

Entrada da cablagem local

Válvula de drenagem do reservatório de
compensação

20

Interruptor-seccionador principal

36

Válvula de regulação (opcional)

9

Saída de água refrigerada (acoplamento
Victaulic®)

21

Barra de transporte

37

Válvula de segurança da água (opcional)

22

Fluxóstato

38

Manómetro de pressão (opcional)

10

Evaporador do dreno

23

Ventoinha

39

11

Purga de ar

24

Válvula de segurança

Perno de anilha (para elevar a unidade)
(apenas para o EWAQ080~210)

12

Sensor de temperatura da água à saída
(R3T)

25

Sensor de alta pressão

Manual de operações

3

13

26

Sensor de baixa pressão

27

Pressóstato de alta pressão

Espaço necessário em redor da unidade
para efeitos de assistência e entrada de ar
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Funções dos principais componentes
13

14

13

t>
M15F

M25F

15

C

9

12

12

D

M13F

D

M14F

11

12

8

8

Y11E

Y21E

11

12

12

6

6

D
16

5

18

R14T

D

D

5

B1PH p >

12

p > B2PH

16

p > S2PH

18

12

S1PH p >
R17T

R34T

R37T

12

12

(*)

(*)

12

12

B1PL

17

C

M23F

M24F

12

D

15

9

4

p<

4

M11C

M22C
R25T

B2PL

4

4

M12C
R15T

p<

M21C

R35T

17

R45T

2
PHE

10

10

10
19

21

A

D

R3T

R2T

t>

t>

7
22

B

10

D

20

20

26

24

27
29

23

28

1

D

28
30

31
3

7
25

20

32

21

Figura - Diagrama funcional
1

Saída de água

10

Visor do óleo

23

Bomba

2

Evaporador

11

24

Orifício de carga

3

Entrada de água

Válvula de expansão electrónica
+ visor com indicação de
humidade

25

Orifício de drenagem

26

Reservatório de
expansão

4

Compressor

12

Válvula verificadora

5

Válvula de paragem da
aspiração (opcional)

13

Condensador

14

Sensor da temperatura ambiente

27

Manómetro de pressão

Válvula de paragem da
descarga (opcional)

15

Ventoinha

28

Purga de ar

16

Sensor de alta pressão

29

Válvula de segurança do
circuito de refrigerante

17

Sensor de baixa pressão

Reservatório de
compensação

18

Pressóstato de alta pressão

30

Filtro

6

7

8

9

Desumidificador/válvula
de carga
Válvula de paragem
do líquido (opcional)

19

Fluxóstato

31

Válvula de fecho

20

Orifício de saída

32

21

Válvula de drenagem

Válvula de segurança do
circuito de água

22

Regulador de pressão

À medida que o líquido de refrigeração circula através da unidade,
ocorrem alterações no seu estado ou condição. Estas alterações são
causadas pelos seguintes componentes principais:
■

Compressor
O compressor (M*C) actua como uma bomba e faz com que o
líquido de refrigeração circule no circuito de refrigeração. Comprime o vapor do líquido de refrigeração que sai do evaporador
a uma pressão que permite a sua rápida liquefacção no
condensador.

EWAQ080~260DAYN
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■

(*)

Configuração de série (A) ou
com válvula dupla de escape
da pressão (B)

A

De série

B

Válvula dupla de escape da
pressão

C

Apenas nas unidades
70~80 AP

D

Opcional

Condensador
A função do condensador consiste em mudar o estado do
refrigerante de gasoso para líquido. O calor adquirido pelo gás,
no evaporador, é descarregado através do condensador para o
ar ambiente e o vapor condensa, passando ao estado líquido.
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■

Filtro/Desumidificador
O filtro instalado por trás do condensador retira pequenas
partículas do refrigerante, de modo a evitar danificar o compressor e/ou a válvula de expansão.
O desumidificador retira a água do sistema.

■

Válvula de expansão
O líquido de refrigeração, vindo do condensador, entra no
evaporador através de uma válvula de expansão. A válvula de
expansão coloca o líquido de refrigeração a uma pressão a que
se possa evaporar facilmente, no evaporador.

■

Evaporador
A função principal do evaporador é extrair calor da água que
circula através dele. Isto consegue-se passando o fluído
refrigerante, vindo do condensador, do estado líquido ao estado
gasoso.

■

Ligação de entrada/saída de água
A ligação de entrada e saída de água permite uma ligação fácil
da unidade ao circuito de água de uma unidade de tratamento
do ar ou a equipamento industrial.

■

Módulo de protecção electrónico do compressor SJ180-4
(dispositivo de segurança do circuito)
O compressor SJ180-4 está equipado com um módulo
electrónico de protecção, para proteger de forma fiável e
eficiente contra sobreaquecimento, sobrecarga e perda de fase.
O controlador detecta a paragem do compressor. Também é
necessário reinicializá-lo manualmente. O compressor está
protegido internamente contra inversões de fase.

■

Módulos de protecção electrónicos dos compressores SJ240-4
e SJ300-4 (dispositivos de segurança do circuito)
Os compressores SJ240-4 e SJ300-4 estão equipados com um
módulo electrónico de protecção, para proteger de forma fiável
e eficiente contra sobreaquecimento, sobrecarga e perda de
fase. O controlador detecta a paragem do compressor. Também
é necessário reinicializá-lo manualmente.

■

Protector de inversão de fase (dispositivo de segurança geral)
Os protectores de inversão de fase evitam que a unidade seja
utilizada com um fase invertida. Se a unidade não arrancar,
terão de ser invertidas duas fases de corrente.

■

Fluxóstato (dispositivos de segurança geral)
A unidade está protegida por um fluxóstato (S1L).
Quando o débito de água fica abaixo do mínimo permitido, o
fluxóstato desliga a unidade. Quando o débito de água volta ao
normal, a protecção é automaticamente reinicializada. No
entanto, o controlador tem de ser reinicializado manualmente.

■

Protecções térmicas da descarga (dispositivos de segurança
dos circuitos)
A unidade está equipada com protecções térmicas da descarga
(R*T). As protecções são activadas quando a temperatura do
líquido de refrigeração proveniente do compressor se torna
demasiado elevada. Quando a temperatura regressa ao normal,
o controlador precisa de ser reinicializado manualmente.

■

Protecção contra congelação (dispositivos de segurança geral)
A protecção contra congelação evita que a água no evaporador
congele durante o funcionamento.

Dispositivos de segurança
A unidade está equipada com três tipos de dispositivos de
segurança:
1

Dispositivos de segurança geral:
Os dispositivos de segurança geral desligam todos os circuitos
e param toda a unidade. Por este motivo, só pode ser ligada
manualmente, caso estes entrem em acção.

2

Dispositivos de segurança dos circuitos:
Os dispositivos de segurança dos circuitos desligam o circuito
que protegem, enquanto os outros circuitos se mantêm activos.

3

Dispositivos de segurança das peças:
Estes dispositivos de segurança desligam individualmente as
peças que protegem.

■ Quando a temperatura da água à saída se encontra
demasiado baixa, o controlador desliga os compressores.
Quando a temperatura de saída da água regressa ao valor
normal, o controlador é reinicializado automaticamente.

Segue-se uma descrição geral de todos os dispositivos de
segurança:
■

■ Quando a temperatura do refrigerante se encontra
demasiado baixa, o controlador desliga a unidade. Quando a
temperatura do refrigerante regressa ao normal, o controlador precisa de ser reinicializado manualmente.

Relés de sobrecorrente
■ Relé de sobrecorrente dos compressores (apenas SJ161-4)
(dispositivo de segurança do circuito)
O relé de sobrecorrente protege o motor do compressor contra
situações de sobrecarga, falha de fase ou tensão demasiado
baixa.

■

Protecção contra pressão baixa (dispositivos de segurança dos
circuitos)
Quando a pressão de aspiração de um circuito se torna
demasiado baixa, o controlador do circuito desliga-o. Quando a
pressão volta ao normal, o dispositivo de segurança pode ser
reinicializado no controlador.

■

Válvula de segurança de escape da pressão (dispositivos de
segurança geral)
A válvula de segurança é activada quando a pressão no circuito
do refrigerante fica demasiado alta. Caso tal se verifique,
desligue a unidade e contacte o seu representante local.

■

Recuo de alta pressão (dispositivo de segurança dos circuitos)
O recuo de alta pressão evita que esta se torne demasiado
elevada, o que provocaria o disparo do pressóstato.
Quando a alta pressão é demasiado elevada, o controlador
desactiva o compressor. Quando a pressão regressa ao valor
normal, o controlador é reinicializado automaticamente.

■

Pressóstato de alta pressão (dispositivos de segurança dos
circuitos)
Cada circuito está protegido por um pressóstato de alta pressão
(S*PH), que mede a pressão do condensador (pressão à saída
do compressor).
Quando a pressão se torna demasiado elevada, o pressóstato é
activado e o circuito pára.
Quando a pressão volta ao normal, a protecção é automaticamente reinicializada. No entanto, o controlador tem de ser
reinicializado manualmente.
O relé vem ajustado de fábrica e não pode ser ajustado.

■ Relé de sobrecorrente das ventoinhas (dispositivo de
segurança das peças)
O relé de sobrecorrente protege os motores das ventoinhas
contra situações de sobrecarga, falha de fase ou tensão
demasiado baixa.

■ Relé de sobrecorrente da bomba (dispositivo de segurança
geral)
O relé de sobrecorrente protege a bomba contra situações de
sobrecarga, falha de fase ou tensão demasiado baixa.

Quando activados, têm de ser reactivados na caixa de
distribuição e o controlador tem de ser reactivado manualmente.
Os relés de sobrecorrente vêm ajustados de fábrica e
não podem ser regulados.
■

Protecção térmica do compressor SJ161-4 (dispositivos de
segurança das peças)
O compressor SJ161-4 está equipado com uma protecção
interna do motor contra sobrecargas, para evitar as correntes e
temperaturas excessivas provocadas por sobrecargas, baixo
fluxo de refrigerante ou perda de fase. O compressor desligase, reiniciando-se automaticamente quando a temperatura
regressa aos valores normais. Tais factos não são detectados
pelo controlador.
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Ligações internas - Tabela de peças
Consulte o esquema eléctrico interno fornecido com a unidade. As
abreviaturas usadas são enunciadas a seguir:
A01P...................... Extensão da placa de circuito
A02P.............**...... Placa de circuito de comunicações (apenas para
a opção EKACPG)
A4P........................ Placa de circuito do controlador remoto com fio
A5P...............**...... Placa de circuito do controlador remoto com fio
(apenas para a opção EKRUPG)
A11P,A21P............. Placa de circuito do controlador principal,
circuito 1, circuito 2
A13P,A23P....**...... Inversor de frequência, circuito 1, circuito 2
(apenas para a opção OPIF)
A71P...................... Controlador da placa de circuito e da VEE
B1PH,B2PH........... Pressóstato de alta pressão (circuito 1,
circuito 2)
B1PL,B2PL ............ Sensor de baixa pressão (circuito 1, circuito 2)
DS1........................ Interruptor de configuração da placa de circuito
E1HS ............## .... Aquecedor da caixa de distribuição, com
ventoinha (apenas no EWAQ130~260, com a
opção OPIF)
E3H...............**...... Resistência de fita (apenas para a opção OP10)
E4H...............**...... Resistência de fita (apenas para a opção OP10,
OPSP, OPHP ou OPTP)
E5H...............* ....... Aquecedor local
E6H...............**...... Aquecedor do reservatório de compensação
(apenas para a opção OP10 ou OPBT)
E7H...............## .... Aquecedor da caixa de distribuição (apenas no
EWAQ080+100, com a opção OPIF)
E11HC,E12HC ...... Compressor do aquecedor do cárter, circuito 1
E21HC,E22HC ...... Compressor do aquecedor do cárter, circuito 2
(apenas para o EWAQ130~260)
F1~F3 ...........# ...... Fusíveis principais
F1U........................ Fusível da placa de circuito
F4,F5 ............# ...... Fusível para o aquecedor
F6B ........................ Fusível automático para o primário do TR1
F8B ...............**...... Fusível automático para o aquecedor da caixa
de distribuição (apenas para a opção OPIF)
F9B ........................ Fusível automático para o secundário do TR1
F11B,F12B ............ Fusíveis automáticos para os compressores
(M11C, M12C) (apenas no EWAQ130~260)
F14B,F24B ............ Fusíveis automáticos para os motores da
ventoinha (circuito 1, circuito 2)
F15B,F25B ...**...... Fusíveis automáticos para os motores da
ventoinha (circuito 1, circuito 2)
(apenas para a opção OPIF)
F16B .............## .... Fusível automático para a bomba (K1P) (apenas
para as opções OPSP, OPHP, OPSC, OPTC e
OPTP)
F17B .............## .... Fusível automático para a bomba (K2P)
(apenas para as opções OPTC e OPTP)
F21B,F22B ............ Fusíveis automáticos para os compressores
(M21C, M22C) (apenas no EWAQ130~260)
H1P~H6P .....* ....... Lâmpada indicadora das saídas digitais
permutáveis
H11P,H12P ............ Lâmpada indicadora de funcionamento do
compressor, circuito 1, C11M, C12M
H21P,H22P ............ Lâmpada indicadora de funcionamento do
compressor, circuito 2, C21M, C22M
(apenas no modelo EWAQ130~260)
HAP~HEP.............. LED da placa de circuito
K1A,K2A ................ Relé auxiliar para os sistemas de segurança
do compressor (circuito 1, circuito 2)
K1P...............## .... Contactor da bomba (apenas para as opções
OPSP, OPHP, OPSC, OPTC e OPTP)
K1R~K22R ............ Relé da placa de circuito
K1S...............* ....... Relé de sobrecarga de corrente da bomba
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K2P .............. ##..... Contactor da bomba (apenas para as opções
OPTC e OPTP)
K3A ........................ Relé auxiliar para a resistência de fita
K11M,K12M ........... Contactor do compressor do circuito 1
K13F,K14F ............. Contactor da ventoinha do circuito 1
K13S,K14S ............ Relé de sobrecorrente da ventoinha do circuito 1
K15F ...................... Contactor da ventoinha do circuito 1 (apenas no
EWAQ080+100 e no EWAQ180~260)
K15S ...................... Relé de sobrecorrente da ventoinha do circuito 1
(apenas no EWAQ080+100 e no
EWAQ180~260)
K16F ...................... Contactor da ventoinha do circuito 1 (apenas no
EWAQ080+100 e no EWAQ240+260)
K16S ...................... Relé de sobrecorrente da ventoinha do circuito 1
(apenas no EWAQ080+100 e no
EWAQ240+260)
E21M,K22M ........... Contactor do compressor, circuito 2
(apenas para o EWAQ130~260)
K23F,K24F ............. Contactor da ventoinha, circuito 2
(apenas para o EWAQ130~260)
K23S,K24S ............ Relé de sobrecorrente da ventoinha do circuito 2
(apenas no EWAQ130~260)
K25F ...................... Contactor da ventoinha, circuito 2
(apenas para o EWAQ180~260)
K25S ...................... Relé de sobrecorrente da ventoinha do circuito 2
(apenas no EWAQ180~260)
K26F ...................... Contactor da ventoinha, circuito 2
(apenas no EWAQ240+260)
K26S ...................... Relé de sobrecorrente da ventoinha do circuito 2
(apenas no EWAQ240+260)
M1P.............. * ....... Motor da bomba 1 (apenas para as opções
OPSP, OPHP, OPSC, OPTC e OPTP)
M2P.............. * ....... Motor da bomba 2 (apenas para as opções
OPTC e OPTP)
M11C,M12C........... Motores de compressor, circuito 1
M13F,M14F ............ Motores da ventoinha do circuito 1
M15F...................... Motores de ventoinha, circuito 1 (apenas
no EWAQ080+100 e no EWAQ180~260)
M16F...................... Motores de ventoinha, circuito 1 (apenas
no EWAQ080+100 e no EWAQ240+260)
M21C,M22C........... Motores de compressor, circuito 2
(apenas para o EWAQ130~260)
M23F,M24F ............ Motores de ventoinha, circuito 2
(apenas para o EWAQ130~260)
M25F...................... Motores de ventoinha, circuito 2
(apenas para o EWAQ180~260)
M26F...................... Motor de ventoinha, circuito 2
(apenas para o EWAQ240+260)
PE .......................... Terminal principal de ligação à terra
Q1T .............. ** ...... Termóstato (apenas para a opção OP10)
Q11C,Q12C ........... Protecção térmica do compressor, circuito 1
(apenas no EWAQ130)
Q11C,Q12C ........... Módulo de protecção electrónica do compressor,
circuito 1 (apenas no EWAQ130)
Q21C,Q22C ........... Protecção térmica do compressor, circuito 2
(apenas no EWAQ130)
Q21C,Q22C ........... Módulo de protecção electrónica do compressor,
circuito 2 (apenas no EWAQ150~260)
R1T ........................ Sensor da temperatura ambiente
R2T ........................ Sensor da temperatura da entrada de água
R3T ........................ Sensor da temperatura da saída de água
R8T .............. * ....... Sensor de temperatura para a entrada analógica
permutável
R14T ...................... Sensor da temperatura de aspiração, circuito 1
R15T,R25T............. Sensor da temperatura de descarga, circuito 1
R17T ...................... Sensor da temperatura da tubagem de
refrigerante, circuito 1
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R34T ......................Sensor da temperatura de aspiração, circuito 2
(apenas para o EWAQ130~260)
R35T,R45T .............Sensor da temperatura de descarga, circuito 2
(apenas para o EWAQ130~260)
R37T ......................Sensor da temperatura da tubagem de
refrigerante, circuito 2 (apenas para o
EWAQ130~260)
S1A~S3A................Interruptor de configuração da placa de circuito
S1L.........................Fluxóstato
S1M........................Interruptor-seccionador principal
S1PH,S2PH ...........Pressóstato de alta pressão (circuito 1,
circuito 2)
S1S~S5S...... *........Interruptor da entrada digital permutável
S1T............... ## .....Contacto térmico (apenas para a opção OPIF)
S2M.............. # .......Interruptor-seccionador da resistência de fita
T1A............... ** ......Transdutor de corrente (apenas para a opção
OP57)
T1V............... ** ......Transdutor de tensão (apenas para a opção
OP57)
TR1 ........................Circuito de controlo do transformador
(400 V/230 V)
TR1A ............ ** ......Transformador de medição de corrente
(apenas para a opção OP57)
V1C ........................Núcleo de ferrite
V1F,V2F........ ** ......Filtro de ruído, circuito 1, circuito 2
(apenas no EWAQ130~210 com a opção OPIF)
V2C .............. ** ......Núcleo de ferrite (apenas para a opção
EKACPG)
X*A .........................Terminal da placa de circuito
X*Y .........................Conexão
X1M........................Placa de bornes da placa de circuito
Y11E ......................Válvula de expansão electrónica, circuito
de refrigeração 1
Y21E ......................Válvula de expansão electrónica, circuito de
refrigeração 2 (apenas no EWAQ130~260)
Não incluído com a unidade-padrão
Opção não disponível

Opção disponível

Obrigatório

#

##

Não obrigatório

*

**

ANTES

4

Verifique visualmente se existem ligações soltas ou componentes eléctricos danificados na caixa de distribuição.
5

Verifique se a unidade está devidamente fixa, para evitar ruídos
e vibrações anormais após o arranque.
6

Após a instalação da unidade, verifique o seguinte antes de ligar o
disjuntor do circuito:
Ligações eléctricas locais
Assegure-se de que as ligações eléctricas entre o quadro de
fornecimento local e a unidade foram realizadas de acordo com
as instruções enunciadas no manual de instalação, seguindo os
esquemas eléctricos e de acordo com os regulamentos
nacionais e europeus.

7

Fugas de refrigerante
Verifique se existem fugas de refrigerante no interior da
unidade. Se tal acontecer, contacte o representante local do
equipamento.

8

Fuga de óleo
Verifique se existem fugas de óleo no compressor. Se tal
acontecer, contacte o representante local do equipamento.

9

Válvulas de paragem
Abra completamente as válvulas de fecho da linha do líquido, da
descarga e da aspiração (se instaladas).

10

Entrada e saída de ar
Verifique se a entrada e a saída de ar da unidade não estão
obstruídas por papéis, cartão ou qualquer outro material.

11

Tensão da fonte de alimentação
Verifique a tensão da fonte de alimentação no painel de
alimentação local. A tensão deve corresponder à indicada na
chapa de especificações da unidade.

12

Ligação da água
Verifique o sistema de circulação da água e as bombas de
circulação.

Fornecimento de água
Encha a tubagem da água, levando em conta o volume mínimo de
água necessário à unidade. Consulte o manual de instalação.
Assegure-se de que a água tem a qualidade mencionada no manual
de instalação.
Purgue o ar nos pontos mais elevados do sistema e verifique o
funcionamento da bomba de circulação e do fluxóstato.

Ligação da fonte de alimentação e aquecimento do
cárter
Para evitar danos no compressor, é necessário ligar o
aquecedor do cárter, pelo menos 6 horas antes de ligar o
compressor após um longo período de paragem.
Para ligar o aquecedor do cárter, proceda da seguinte forma:
1

Ligue o disjuntor no quadro local de corrente. Assegure-se de
que a unidade está desligada, ou seja, em "OFF".

2

O aquecedor do cárter é ligado automaticamente.

3

Verifique a tensão da corrente nos terminais de alimentação L1,
L2, L3 com um voltímetro. A tensão tem de corresponder à
indicada na chapa de especificações da unidade. Se o voltímetro apresentar valores fora do âmbito especificados nos
dados técnicos, verifique as ligações e substitua os cabos de
alimentação, se necessário.

4

Verifique se os aquecedores do cárter estão a aquecer.

Fusíveis ou dispositivos de protecção
Verifique se os fusíveis ou os dispositivos locais de protecção
apresentam as dimensões e o tipo especificados no manual de
instalação. Assegure-se de não terem sido feitas derivações a
nenhum fusível ou dispositivo de protecção.

3

Equipamento danificado
Verifique se existem componentes danificados ou tubos
estrangulados no interior da unidade.

Assegure-se de que o disjuntor do circuito existente no
quadro de fornecimento de corrente da unidade está
desligado.

2

Fixação

DA UTILIZAÇÃO

Verificações antes do arranque inicial

1

Ligações internas

Após 6 horas, a unidade está pronta a funcionar.

Ligação à terra
Assegure-se de que os fios de ligação à terra foram adequadamente ligados e de que os terminais de terra estão bem
apertados.
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Recomendações gerais
Antes de ligar a unidade, leia as seguintes recomendações:
1

Quando toda a instalação e todas as regulações necessárias
tiverem sido realizadas, feche todos os painéis de serviço da
unidade.

2

Os painéis de serviço das caixas de distribuição só podem ser
abertos por um electricista qualificado, para fins de
manutenção.

3

Se for necessário aceder frequentemente ao controlador digital,
instale um controlador remoto digital (opção EKRUPG).

4

A fim de evitar que o evaporador congele (quando está
instalada a opção OP10) e que se verifiquem danos nos visores
LCD do controlador digital, nunca desligue a fonte de
alimentação durante o Inverno.

Como aceder a um menu
Percorra o menu principal utilizando as teclas ﬁ e Ì para aceder ao
menu desejado. Carregue na tecla ‡ para aceder ao menu
seleccionado.

ªÒÂµ®
†Úæ∂Ï

FUNCIONAMENTO
As unidades EWAQ estão equipadas com um controlador digital
(situado por trás do painel de serviço) que proporciona uma maneira
fácil de configurar, utilizar e realizar a manutenção da unidade.
Esta parte do manual tem uma estrutura modular, dirigida às tarefas.
Além da primeira secção, que fornece uma breve descrição do
controlador, cada secção ou subsecção trata de uma tarefa
específica que pode realizar com a unidade.

Não
seleccionado

Menu

Menu de leituras
Menu dos pontos de
regulação
Menu de regulações do
utilizador
Menu dos
temporizadores
Menu de histórico
Menu de informações
Menu de estado de E/S
Menu de início e fim de
sessão
Menu de rede
Menu de refrigeração e
aquecimento

Seleccionado

= º
= Ò

ª
∑

= Â

Å

= µ

Ó

=
=
=
=

®
†
Ú
æ

‚
™
Ÿ
Æ

= ∂
= Ï

∆
Í

■

O acesso ao menu dos pontos de regulação ( ∑) e o acesso ao
menu de regulações do utilizador (Å) estão protegidos por
palavra-passe. Consulte "Alteração da palavra-passe do
utilizador" na página 20.

■

O menu de refrigeração e aquecimento não está disponível nas
unidades EWAQ.

Conforme a unidade, existem no sistema dois ou três circuitos de
refrigeração. As unidades EWAQ130~260 recorrem a dois circuitos,
enquanto que as unidades EWAQ080+100 só têm um circuito. Regra
geral, nas descrições que se seguem estes circuitos designam-se
por C1 e C2. Desta forma, as informações acerca do 2º circuito (C2)
não válidas para as unidades EWAQ080+100.

Ligação à unidade de um controlador digital remoto

Controlador digital

Estas restrições são idênticas às das unidades em configuração
DICN.

Interface do utilizador
O controlador digital é constituído por um visor alfanumérico, teclas
rotuladas pressionáveis e uma série de LED.
■

Controlador digital e controlador remoto digital (EKRUPG)

É possível utilizar, nos controladores digitais remotos, comprimentos
de cabo inferiores a 500 metros entre estes e a unidade. Pode-se
assim controlar a unidade a distâncias consideráveis. Consulte as
especificações do cabo em "Cabo para o controlador digital remoto",
no manual de instalação.

NOTA

Quando se liga um controlador digital remoto a uma
unidade autónoma, é necessário configurar com o
valor SUB o endereço do controlador, recorrendo aos
interruptores de configuração, na parte de trás do
controlador. Para mais informações acerca da
regulação do endereço, consulte "Regulação de
endereços no controlador digital remoto", no manual
de instalação.

Figura - Controlador digital remoto
œ

tecla para arrancar ou desligar a unidade.

π

tecla para aceder ao menu de dispositivos de segurança
ou para reinicializar um alarme.

ƒ

tecla para aceder ao menu principal

ﬁ
Ì

teclas para percorrer verticalmente os ecrãs de cada
menu (apenas no caso de surgir ^, v ou ÷) ou para
elevar e baixar, respectivamente, uma regulação.

‡

tecla para confirmar uma selecção ou uma regulação.

NOTA

Tolerância da leitura da temperatura: ±1°C.
A legibilidade do visor alfanumérico pode diminuir na
presença de luz solar directa.
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Utilização da unidade

Ligar ou desligar as unidades num sistema DICN

Este capítulo trata da utilização quotidiana da unidade. Nele
encontra as melhores formas de realizar as tarefas de rotina, como
por exemplo:
■

"Regulação da língua" na página 9

■

"Ligar a unidade" na página 9

■

"Consultar informações operacionais efectivas" na página 9

■

"Ajuste do ponto de regulação da temperatura" na página 10

■

"Reinicialização da unidade" na página 11

Se for carregada a tecla œ numa unidade no estado NORMAL ou no
estado STANDBY, todas as demais unidades que estejam no estado
NORMAL ou no estado STANDBY se ligam ou se desligam.
Se for carregada a tecla œ numa unidade no estado DISCONNECT
ON/OFF, só esta unidade é que se liga ou desliga.
Quando se configura um interruptor remoto de ligar e
desligar, o contacto remoto de ligar e desligar, para
todas as unidades no estado NORMAL ou STANDBY,
numa rede DICN, é o contacto que está ligado à
unidade principal.

NOTA

Regulação da língua
Se necessário, é possível alterar a língua de funcionamento para
qualquer das seguintes: inglês, alemão, francês, espanhol e italiano.
1

Aceda ao menu de regulações do utilizador (Å). Consulte o
capítulo "Como aceder a um menu" na página 8.

2

Aceda ao submenu de língua, no menu de regulações do
utilizador Å, utilizando as teclas ﬁ e Ì, e carregando na tecla
‡ para o abrir.

3

Para as unidades no estado DISCONNECT ON/OFF, o
contacto remoto é o contacto ligado a esta unidade.
Se o utilizador quiser que 1 unidade funcione apenas
através de uma ordem sua, deve configurar essa
unidade com o estado DISCONNECT ON/OFF.

NOTA

Recomenda-se que não seleccione a unidade
principal para este fim. Mesmo que o estado da
unidade principal esteja definido como DISCONNECT
ON/OFF, continua a ser o contacto ligado a ela que irá
ligar e desligar as outras unidades, que se encontram
em modo NORMAL ou STANDBY. Por isso, nunca seria
possível desligar apenas a unidade principal
remotamente.

Carregue em ‡ para alterar a língua de funcionamento, até
ficar activa a língua desejada.
O controlador vem regulado de fábrica para a língua inglesa.

Ligar a unidade
1

Neste caso, o acto de desligar apenas a unidade
principal deve ser feito apenas através da tecla local
para esse efeito.

Carregue na tecla œ, no controlador.
Se a protecção por palavra-passe estiver activa, é
necessário introduzir a palavra-passe correcta,
antes de mais.

NOTA

Conforme tenha sido configurado ou não um interruptor remoto
de ligar e desligar (consulte o manual de instalação), podem
verificar-se as condições seguintes.
Quando não está configurado nenhum interruptor remoto de
ligar e desligar, o LED existente no interior da tecla œ acendese, arrancando um ciclo de inicialização. Depois de todos os
temporizadores terem atingido o valor zero, a unidade arranca.
Quando está configurado um interruptor remoto de ligar e
desligar, é válida a seguinte tabela:

Consultar informações operacionais efectivas
1

Aceda ao menu de leituras. Consulte o capítulo "Como aceder a
um menu" na página 8.
O controlador mostra automaticamente o primeiro ecrã do menu
de leituras, que fornece as seguintes informações:
_v¶¡
…
≤0U4
∞11 ∞12 ≠H
∞21 ∞22 ≠H

013$6¢

•
•

Tecla local

Interruptor
remoto de ligar
e desligar

Unidade

LED œ

Ligada

Ligado

Ligada

Aceso

•
•

Ligada

Desligado

Desligada

Intermitente

•

Desligada

Ligado

Desligada

Apagado

•

Desligada

Desligado

Desligada

Apagado

•

012$0¢

¶
§
≠
¡

modo de refrigeração

…
…1/2

bomba ligada

modo de aquecimento
ventoinha (H rápida ou L lenta)
modo de baixo ruído activado (só disponível quando
está instalada a opção OPIF)
quando há controlo de bomba dupla: bomba 1/2
ligada

•

∞11/12 circuito 1: compressor 1/2 ligado
∞21/22 circuito 2: compressor 1/2 ligado
≤
alarme e código da última

Desligar a unidade

•

13$6¢

temperatura efectiva (temperatura à entrada ou à
saída, conforme o modo activo)

Se não estiver configurado nenhum interruptor remoto de ligar e
desligar:
Carregue na tecla œ, no controlador.
O LED existente no interior da tecla œ apaga-se.

•

12$0¢

ponto de regulação da temperatura (temperatura à
entrada ou à saída, conforme o modo activo)

2

Se o grupo produtor de água refrigerada não arrancar após
alguns minutos, consulte "Resolução de problemas" na
página 20.

•

deficiência de
funcionamento que ocorreu (neste exemplo, 0U4)

Se estiver configurado um interruptor remoto de ligar e desligar:
Carregue na tecla œ do controlador ou desligue a unidade
usando o interruptor remoto.
No primeiro caso, o LED existente no interior da tecla œ apagase; no segundo caso, começa a piscar.
NOTA

Também pode consultar "Personalizações no menu de
serviço", no capítulo "Regulação das entradas e
saídas permutáveis" do manual de instalação.
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2

Carregue na tecla Ì para entrar no próximo ecrã do menu de
leituras.
•

•
•
•
NOTA

3

4

MANUAL MODE ou COOL INLSP1/2 ou COOL OUTLSP1/2:
funcionamento no modo de controlo manual ou automático. Se o
modo de controlo automático for seleccionado, o controlador
indica o ponto de regulação da temperatura activo. Dependendo
do estado do contacto remoto, é activado o 1º ou o 2º ponto de
regulação.
INL WATER: temperatura efectiva de entrada da água.
OUTL WATER: temperatura efectiva de saída da água.
AMBIENT: temperatura ambiente efectiva.

PUMPLEAD TIM: o compressor aguarda antes de arrancar,
durante a contagem decrescente do temporizador de avanço da
bomba.

•

NO FLOW: não há fluxo depois do avanço da bomba, pelo que a
unidade está em modo de espera.

•

NO PRIORITY: este compressor não arranca por não ter
prioridade. Consulte "Definir as regulações de prioridade" na
página 16 relativamente ao ajuste da prioridade.

•

CAN STARTUP: o circuito está pronto a arrancar, quando for
necessária uma carga adicional de refrigeração.
Quando não surgir nenhuma das mensagem anteriores, não há
funções especiais activas e o compressor está a trabalhar.

•

As mensagens anteriores foram enumeradas por ordem de
prioridade.
Na parte inferior do primeiro ecrã consta a capacidade da
unidade (indicação UNIT CAPACITY).

Num sistema DICN, os valores INLET WATER e
OUTLET WATER referem-se às unidades individuais,
não ao sistema. As temperaturas do sistema podem
ser consultadas no primeiro ecrã do menu de rede.

Carregue na tecla Ì para entrar no próximo ecrã do menu de
leituras.
O ecrã TEMPERATURE do menu de leituras fornece
informações acerca da temperatura de descarga dos
compressores (C11 e C12/C21 e C22).

•

7

Carregue na tecla Ì para entrar no próximo ecrã do menu de
leituras.
Os ecrãs EXTRA READOUT do menu de leituras fornecem as
seguintes informações:
• CURRENT: corrente efectiva, em ampéres (A) (só quando está
instalada a opção OP57)

Carregue na tecla Ì para entrar no próximo ecrã do menu de
leituras.
O ecrã C1/C2 TEMP. READOUT do menu de leituras fornece
informações acerca da temperatura do refrigerante ( REFR) no
circuito 1/circuito 2.

•

VOLTAGE: tensão efectiva (V) (só quando está instalada a

•

RH11/12/21/22: horas efectivas de funcionamento (h)
CS11/12/21/22: número de arranques do compressor
RHP1/2: horas efectivas de funcionamento (h) da bomba 1 ou 2

opção OP57)
•
•

5

Carregue na tecla Ì para entrar no próximo ecrã do menu de
leituras.
O ecrã ACT.
PRESSURES do menu de leituras fornece
informações relativas às pressões efectivas do circuito.
■ HP1/2: alta pressão do refrigerante no circuito 1 ou 2. O
primeiro número representa a pressão em bars; o segundo,
a temperatura de saturação no ponto de ebulição, em graus
Celsius.

6

8

Carregue na tecla ﬁ para regressar aos outros menus de
leituras.

Ajuste do ponto de regulação da temperatura
A unidade permite a definição e a selecção de quatro pontos
independentes de regulação da temperatura. Estão reservados dois
pontos de regulação para o controlo da entrada e outros dois para o
controlo da saída.

■ LP1/2: baixa pressão do refrigerante no circuito 1 ou 2. O
primeiro número representa a pressão em bars; o segundo,
a temperatura de saturação no ponto de ebulição, em graus
Celsius.

■

COOL. INLSP1: temperatura de entrada da água, ponto de
regulação 1,

■

■ LOWNOISE: no fundo do primeiro ecrã, indica-se o estado da
regulação de baixo ruído (Y=activa ou N=inactiva).

COOL. INLSP2: temperatura de entrada da água, ponto de
regulação 2.

■

COOL. OUTSP1: temperatura de saída da água, ponto de
regulação 1,

■

COOL. OUTSP2: temperatura de saída da água, ponto de
regulação 2.

Carregue na tecla Ì para entrar no próximo ecrã do menu de
leituras.
O ecrã UNIT STATUS do menu de leituras fornece informações
relativas ao estado dos vários circuitos.
• C11 e C12: estado efectivo do circuito 1 (ON ou OFF).
• C21 e C22: estado efectivo do circuito 2 (ON ou OFF).
Quando a unidade está ligada e um circuito está OFF, podem
aparecer as seguintes informações de estado.
• SAFETY ACT.: está activo um dos dispositivos de segurança

A selecção entre os pontos de regulação 1 e 2 é realizada por um
interruptor remoto de duplo ponto de regulação (a ser instalado pelo
cliente). O ponto de regulação que se encontra efectivamente activo
pode ser consultado no menu de leituras.
NOTA

O cliente pode também definir um ponto de regulação
em função de uma entrada analógica.

NOTA

Consulte "Personalizações no menu de serviço", no
capítulo "Regulação das entradas e saídas
permutáveis", do manual de instalação.

do circuito (consulte "Resolução de problemas" na página 20).
•

FREEZEUP DIS: o compressor foi desactivado pela função de

•

FREEZEUP PR: a protecção contra congelação está activa.
HP SETBACK: o recuo de alta pressão está activo.
MIN.RUN.TIM: o tempo mínimo de trabalho do compressor

desactivação por congelação.
•
•

está activo.
•
•

LIMIT: o compressor está limitado pela função de limitação.
STANDBY DICN: quando em configuração DICN, a unidade

Se for seleccionado o modo de controlo manual (consulte "Menu de
regulações do utilizador Å" na página 12), nenhum dos pontos de
regulação anteriormente mencionados ficará activo.

está em modo de espera, por haver suficiente capacidade de
corrente para manter um ponto de regulação
•
•

UNIT OFF: a unidade está desligada.
AREC INLET: o compressor não arranca se a temperatura de
entrada da água não tiver subido o suficiente, por comparação
com a desactivação anterior do compressor.

•
•

FREE COOLING: a refrigeração livre está activa.
TIMER BUSY: o valor efectivo de um dos temporizadores do
compressor não é zero (consulte "Menu dos temporizadores Ó"
na página 13).
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Para ajustar um ponto de regulação, proceda da seguinte forma:
1

Aceda ao menu de pontos de regulação. Consulte o capítulo
"Como aceder a um menu" na página 8.
Se a palavra-passe do utilizador estiver desactivada, para
modificações aos pontos de regulação (consulte "Menu de
regulações do utilizador Å" na página 12), o controlador acede
imediatamente ao menu dos pontos de regulação.
Se a palavra-passe do utilizador estiver activa, para
modificações aos pontos de regulação, introduza o código
correcto, usando as teclas ﬁ e Ì (consulte "Menu da palavrapasse do utilizador Æ" na página 15). Carregue em ‡ para
confirmar a palavra-passe e aceder ao menu dos pontos de
regulação.

2

Se a unidade tiver sido desligada devido a uma falha de corrente,
realizará uma reinicialização automática e volta a arrancar automaticamente, quando a corrente é restabelecida.
Para reinicializar a unidade, proceda da seguinte forma:
1

Carregue na tecla π para dar conta do alarme.
O sinal sonoro é desactivado.
O controlador muda automaticamente para o ecrã correspondente do menu de dispositivos de segurança: segurança da
unidade, dos circuitos ou da rede.

2

Procure a causa da paragem e solucione-a.
Consulte "Enumeração de dispositivos de segurança activados
e verificação do estado da unidade" na página 18 e "Resolução
de problemas" na página 20.
Quando um dispositivo de segurança pode ser reinicializado, o
LED existente sob a tecla π começa a piscar.

Seleccione o ponto de regulação a ajustar, usando a tecla ‡.
Fica seleccionado um ponto de regulação quando o cursor
pisca por trás do nome do ponto de regulação.
O sinal ">" indica o ponto de regulação da temperatura
efectivamente activo.

3

3

Se for necessário, introduza a USER PASSWORD ("palavrapasse de utilizador") ou a SERVICE PASSWORD ("palavrapasse de serviço"). (Consulte, no manual de instalação,
"Definição da palavra-passe, para reiniciação de segurança".)
Depois da desactivação e reinicialização de todos os dispositivos de segurança, o LED existente sob a tecla π apaga-se.
Se um dos dispositivos ainda estiver activado, o LED existente
sob a tecla π volta a acender-se. Neste caso, volte à 2ª etapa.

Carregue nas teclas ﬁ e Ì para ajustar a regulação da
temperatura.
Os valores de fábrica, assim como os de limite e de nível, para
os pontos de regulação da temperatura de refrigeração, são:
valor predefinido
valores-limite(*)
valor dos níveis

COOLING INLET SETP

COOLING OUTLET SETP

12¢
7 ➞ 23¢
0$1¢

7¢
4 ➞ 20¢
0$1¢

(*) No caso de unidades com tratamento de glicol (com a opção OPZH
instalada), é possível adaptar o limite mínimo dos pontos de regulação da
temperatura de refrigeração, alterando a temperatura mínima de
funcionamento no menu de serviço (consulte o manual de instalação).

4

Carregue na tecla π para reinicializar os dispositivos de
segurança que não estiverem activos.

4

Só é necessário voltar a ligar a tecla œ se for activado um
dispositivo de segurança da unidade.
Se o utilizador desligar a fonte de alimentação para
reparar um dispositivo de segurança, este será automaticamente reinicializado após ser restabelecido o
fornecimento de corrente.

Carregue em ‡ para guardar o ponto de regulação da
temperatura, que ajustou.
Quando a regulação tiver sido confirmada, o cursor passa ao
ponto de regulação seguinte.
NOTA

5

Para ajustar outros pontos de regulação, repita as instruções
desde a 2ª etapa.
NOTA

NOTA

Quando se define um ponto de regulação numa
unidade integrada num sistema DICN, esse ponto é
transferido para todas as outras unidades.
Consulte também "Definição das regulações do ponto
de regulação flutuante" na página 16.

Reinicialização da unidade
As unidades estão equipadas com três tipos de dispositivos de
segurança: segurança da unidade, segurança do circuito e
segurança da rede.
Quando é activado um dispositivo de segurança da unidade ou dos
circuitos, o compressor pára. O menu dos dispositivos de segurança
indica qual o que está activado. O ecrã UNIT STATUS do menu de
leituras indica OFF - SAFETY ACTIVE. O LED vermelho existente
no interior da tecla π acende-se, sendo também activado o sinal
sonoro no interior do controlador.

A informação histórica, ou seja, o número de vezes
que os dispositivos de segurança da unidade ou dos
circuitos dispararam, assim como o estado da unidade
no momento da paragem, podem ser verificados
através do menu de histórico.

Características avançadas do controlador digital
Este capítulo fornece uma panorâmica geral e uma breve descrição
funcional dos ecrãs apresentados nos diferentes menus. No capítulo
seguinte, explica-se como configurar a unidade usando as várias
funções dos menus.
Pode-se aceder directamente a qualquer menu, utilizando a tecla
correspondente do controlador digital, mas também através do menu
principal (consulte "Como aceder a um menu" na página 8). A seta
para baixo v, no visor, indica que pode passar ao próximo ecrã do
menu actual, usando a tecla Ì. A seta para cima ^, no visor, indica
que poderá voltar ao ecrã anterior do menu actual, usando a tecla
ﬁ. Se aparecer ÷ no visor, tal indica que pode voltar ao ecrã anterior
ou passar ao próximo.

Quando ocorre uma segurança de rede numa configuração DICN, as
unidades secundárias não detectadas pela rede funcionam como
unidades isoladas.
■

Se uma unidade secundária não puder ser encontrada pela
rede, a luz vermelha dentro da tecla π da unidade principal
acende-se e o sinal sonoro dentro do controlo é activado.

■

Se a unidade principal não puder ser detectada pela rede,
acendem-se as luzes vermelhas dentro das teclas π de todas
as unidades secundárias; os sinais sonoros dentro dos
respectivos controlos também são activados. Todas as unidades
passarão a trabalhar como unidades isoladas.
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Menu de leituras ª
_v¶
…
≤0U4
∞11 ∞12 ≠H
∞21 ∞22 ≠H

013$6¢
012$0¢

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

Consulta das informações efectivas de
funcionamento acerca do modo de
controlo e das temperaturas de entrada
e de saída da água.
Num sistema DICN, os valores de
INLET
WATER e de OUTLET
WATER são os das unidades individuais e não os do sistema. As
temperaturas do sistema podem ser
consultadas no primeiro ecrã do menu
de rede.
Consulta de informações acerca da
temperatura de descarga do circuito 1.

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

Consulta de informações acerca da
temperatura de descarga do circuito 2
(apenas nas EWAQ130~260).

_÷

C1 TEMP.READOUT
C1 REFR:000$0¢

Consulta de informações acerca da
temperatura
do
refrigerante
do
circuito 1.

_÷

C2 TEMP.READOUT
C2 REFR:000$0¢

Consulta de informações acerca da
temperatura
do
refrigerante
do
circuito 2 (apenas nas EWAQ130~260).

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

Consulta de informações efectivas
acerca das pressões e ventoinhas do
circuito 1, e verificação do funcionamento das ventoinhas em modo de
baixo ruído.

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

Consulta de informações efectivas
acerca das pressões e ventoinhas do
circuito 2 (apenas nas EWAQ130~260).

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

Consulta de informações acerca do
estado e capacidade da unidade do
circuito 1.

_÷
C21:OFF
C22:OFF

Consulta de informações acerca do
estado da unidade do circuito 2
(apenas nas EWAQ130~260).

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

_÷
EXTRA READOUT
C11RH:00000hCS:00000
RHP1:00001hP2:00000h

_÷
EXTRA READOUT
C12RH:00000hCS:00000

Consulta de informações efectivas de
funcionamento acerca do número total
de horas de funcionamento e do
número de paragens do compressor do
circuito 2 (segundo ecrã) (apenas nas
EWAQ130~260).

_÷
EXTRA READOUT
C22RH:00000hCS:00000

Consulta de informações efectivas de
funcionamento acerca do número total
de horas de funcionamento e do
número de paragens do compressor do
circuito 2 (segundo ecrã) (apenas nas
EWAQ130~260).

Consulta das informações efectivas de
funcionamento relativas ao estado da
bomba, do compressor, das ventoinhas
e o ponto de regulação da temperatuda
(conforme o modo activo).

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

UNIT STATUS
SAFETY ACT.
SAFETY ACT.

_÷
EXTRA READOUT
C21RH:00000hCS:00000

Consulta de informações efectivas de
funcionamento relativas à corrente
(ampéres) e tensão da unidade.
Consulta de informações efectivas de
funcionamento acerca do número total
de horas de funcionamento e do
número de paragens do compressor no
circuito 1 (primeiro ecrã) do número
total de horas de trabalho das bombas.
Consulta de informações efectivas de
funcionamento acerca do número total
de horas de funcionamento e do
número de paragens do compressor do
circuito 1 (segundo ecrã).

Menu de pontos de regulação ∑
Dependendo das regulações no menu "avançado" de especificações
do utilizador, o menu dos pontos de regulação pode ser acedido
directamente ou através da palavra-passe do utilizador.
> COOL.
COOL.
COOL.
COOL.

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

Definição dos pontos de regulação da
temperatura.

Menu de regulações do utilizador Å
O menu de regulações do utilizador, protegido pela palavra-passe do
utilizador, permite uma personalização completa das unidades.
USERSETTINGS MENU
>THERMOSTAT
COMPRESSOR
FAN
PUMP
FLOATING SETPOINT
LANGUAGE
TIME AND DATE
FREE COOLING
DICN
ADVANCED
DEFROST
SERVICE MENU

Utilize as teclas ﬁ e Ì para percorrer
o menu; carregue na tecla ‡ para
aceder ao submenu escolhido.

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

Definição
termóstato.

das

regulações

do

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

Definição das regulações para controlo
manual.

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

Definição das regulações de prioridade
do compressor.

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

Definição das regulações de limitação
de capacidade do compressor.

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

Definição da actuação de todas as
ventoinhas, quando a unidade está
desligada.

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

Definição das regulações de controlo
da bomba.

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

Definição das regulações de bomba
dupla.

FAN

PUMP

FLOATING SETPOINT
_ FLOATING SETPOINT
MODE:AMBIENT
MAXPOS:03$0¢ NEG:00$0¢
RF:020$0¢ SLOPE:006$0¢
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LANGUAGE
_
LANGUAGE
PRESS ENTER TO
CHANGE LANGUAGE:
ENGLISH

Definição da
controlador.

língua

do

visor

do

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

_÷
CIRCUIT1 SAFETY
1U1:REV PHASE PROT

Consulta de informações acerca do
dispositivo de segurança do circuito 1
que provocou a paragem.

_÷
CIRCUIT2 SAFETY
1U1:REV PHASE PROT

Consulta de informações acerca do
dispositivo de segurança do circuito 2
que provocou a paragem (apenas nas
EWAQ130~260).

_÷
NETWORK SAFETY
0U4:PCB COMM.PROBLEM

Consulta de informações acerca do
dispositivo de rede que provocou a
paragem.

_÷
UNIT WARNING
0AE:FLOW HAS STOPPED

Consulta de informações acerca do
alerta da unidade que provocou a
paragem.

Especificação da data e hora do
sistema.

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

Definição da refrigeração livre.

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

O controlador exibe o nome da
SLAVE1 ...
unidade: MASTER,
SLAVE3. Este nome é determinado
automaticamente, dependendo do
endereço definido no equipamento
físico. Consulte "Regulação dos
endereços",
em
"Ligação
e
configuração de um sistema DICN", no
manual de instalação.

DICN

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

Definição da exigência ou não de
palavra-passe para aceder ao menu de
pontos de regulação e para ligar ou
desligar a unidade.

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

Definição do aspecto do menu principal, para especificar o temporizador de
fim de sessão e definir se o sinal
sonoro deve ou não ser activado
quando ocorrem erros.

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

Definição do tempo de iluminação de
fundo e da activação ou desactivação
da leitura de gráficos.

DEFROST
Este submenu não está disponível nas unidades EWAQ.

Juntamente com as informações básicas, podem ser consultados
mais ecrãs, com informações pormenorizadas, enquanto o menu de
histórico estiver activo. Carregue na tecla ‡. Aparecem ecrãs
semelhantes aos que se seguem. Além disso, o número dos
dispositivos de segurança já disparados pode ser consultado na
primeira linha dos ecrãs do histórico.
_÷ UNIT HISTORY:002
0CA:OUT SENSOR ERR
22h33m00s
23/03/06
COOL INLSP1:012$0¢

Verificação da hora de paragem da
unidade e de qual era o ponto de
regulação da temperatura da água à
entrada do evaporador.

_÷

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

Verificação de quais eram as
temperaturas de entrada e saída da
água do evaporador e a temperatura
ambiente, no momento da paragem.

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

Verificação de qual era a temperatura
de descarga dos circuitos do circuito 1,
no momento de paragem.

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

Verificação de qual era a temperatura
de descarga dos circuitos do circuito 2,
no momento de paragem (apenas nas
EWAQ130~260).

_÷

UNIT HISTORY:002
C1 REFR:000$0¢

Verificação de qual era a temperatura
do refrigerante do circuito 1, no
momento de paragem.

_÷

UNIT HISTORY:002
C2 REFR:000$0¢

Verificação de qual era a temperatura
do refrigerante do circuito 2, no
momento de paragem (apenas nas
EWAQ130~260).

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

Verificação de quais eram as pressões
do circuito 1 e o estado das ventoinhas,
no momento da paragem.

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

Verificação de quais eram as pressões
do circuito 2 e o estado das ventoinhas,
no momento da paragem (apenas nas
EWAQ130~260).

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

Verificação de qual era o estado dos
compressores e a capacidade da
unidade do circuito 1, no momento de
paragem.

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

Verificação de qual era o estado dos
compressores e a capacidade da
unidade do circuito 2, no momento de
paragem (apenas nas EWAQ130~260).

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

Verificação da corrente (ampéres) e da
tensão da unidade, no momento de
paragem.

SERVICE MENU
ENTER SERVICE
PASSWORD: 0000
TO LOGIN

Acesso ao menu de serviço (o acesso a
este menu só está autorizado a
instaladores qualificados).

Menu dos temporizadores Ó
_v
GENERAL TIMERS
LOADUP:000s-DWN:000s
PUMPLEAD
:000s
FLOWSTOP
:00s

Verificação do valor efectivo
temporizador geral do software.

do

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

Verificação do valor efectivo dos
temporizadores de compressor do
circuito 1

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

Verificação do valor efectivo dos
temporizadores de compressor do
circuito 2 (apenas nas EWAQ130~260).

Menu dos dispositivos de segurança π
O menu dos dispositivos de segurança fornece informações úteis à
resolução de problemas. Os ecrãs seguintes contêm informações
básicas.
_v
UNIT SAFETY
0F0:EMERGENCY STOP
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Consulta de informações acerca do
dispositivo de segurança que provocou
a paragem.
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_÷ 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

Verificação de quais eram as horas
totais de funcionamento do compressor
e o número de paragens do compressor no circuito 1, bem como das
bombas, no momento de paragem
(primeiro ecrã).
Verificação de quais eram as horas
totais de funcionamento do compressor
e o número de paragens do compressor no circuito 1, bem como das
bombas, no momento de paragem
(segundo ecrã).
Verificação de quais eram as horas
totais de funcionamento do compressor
e o número de paragens do compressor no circuito 2, bem como das
bombas, no momento de paragem
(primeiro
ecrã)
(apenas
nas
EWAQ130~260).
Verificação de quais eram as horas
totais de funcionamento do compressor
e o número de paragens do compressor no circuito 2, bem como das
bombas, no momento de paragem
(segundo
ecrã)
(apenas
nas
EWAQ130~260).

_÷ UNIT HISTORY:002
AI1 NONE
AI2 NONE

Verificação do estado da entrada
analógica permutável, no momento de
paragem (primeiro ecrã).

_÷ UNIT HISTORY:002
AI3 NONE
AI4 NONE

Verificação do estado da entrada
analógica permutável, no momento de
paragem (segundo ecrã).

Menu de histórico ‚
O menu de histórico contém todas as informações relativas às
últimas paragens. A estrutura destes menus é idêntica à estrutura do
menu dos dispositivos de segurança. Quando uma falha é corrigida e
o operador executa uma operação de reinicialização, os dados
correspondentes do menu dos dispositivos de segurança são
copiados para o menu de histórico.
Além disso, o número dos dispositivos de segurança já disparados
pode ser consultado na primeira linha dos ecrãs do histórico.

Menu de informações ™
_v
TIME INFO
TIME: 22h05
DATE: WED 24/01/07

Consulta de informações sobre a hora
e a data.

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

Consulta de informações adicionais
acerca da unidade, tais como o tipo da
unidade, o número de circuitos e o
refrigerante utilizado.

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

Consulta de informações adicionais
acerca da unidade, tais como o tipo de
ventoinha, a opção de tensão e
corrente, se está presente uma
segunda bomba ou resistência de fita e
a quantidade de saídas digitais que
podem ser usadas com ventiladores
não inversores (ST) ou ventiladoresinversores (INV).

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

Consulta de informações acerca da
versão do software do controlador.
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Menu de estado das entradas e saídas Ÿ
O menu de estado das entradas e saídas indica o estado de todas as
entradas e saídas digitais e das entradas digitais permutáveis da
unidade.
_v
DIGITAL INPUTS
EMERGENCY STOP :OK
FLOWSWITCH:FLOW OK

Verificação da activação ou desactivação do dispositivo de paragem de
emergência, bem como do fluxo de
água para dentro do evaporador.

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

Verificação do estado da resistência de
fita, do bloqueio da bomba e da própria
bomba.

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

Verificação do estado do pressóstato
de alta pressão, da protecção contra
inversões de fase e do relé contra
sobrecargas de corrente (circuito 1).

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

Verificação do estado de sobrecorrente
da ventoinha do circuito 1.

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

Verificação do estado do pressóstato
de alta pressão, da protecção contra
inversões de fase e do relé de
sobrecorrente do circuito 2 (apenas nas
EWAQ130~260).

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

Verificação do estado de sobrecorrente
da ventoinha do circuito 2 (apenas nas
EWAQ130~260).

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

Verificação
do
estado
compressores 11/12/21/22.

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

Verificação do estado dos relés da
velocidade da ventoinha do circuito 1.

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

Verificação do estado dos relés da
velocidade da ventoinha do circuito 2
(apenas nas EWAQ130~260).

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

Verificação do estado das entradas
digitais permutáveis. (primeiro ecrã).
Tenha em atenção que para uma
unidade integrada num sistema DICN,
as entradas aplicam-se a esta unidade.
Contudo, é a entrada remota na
unidade principal a determinante para o
funcionamento da unidade.

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

Verificação do estado das entradas e
saídas digitais permutáveis (segundo
ecrã).

_÷CHANG.
DO3 NONE
DO4 NONE
DO5 NONE

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

Verificação do estado das saídas
digitais permutáveis (terceiro ecrã).

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

Verificação do estado das saídas
digitais permutáveis e das entradas
analógicas (quarto ecrã).

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

Verificação do estado das entradas e
saídas analógicas permutáveis (quinto
ecrã).

_^

Visão geral das linhas de comunicação
activas.

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

dos
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Submenu: Termóstato

Menu da palavra-passe do utilizador Æ
ENTER PASSWORD
PASSWORD: 0000
TO LOGIN

_v LOGIN/LOGOUT MENU
LOGIN STATUS:USER

Alteração
utilizador.

da

palavra-passe

do

Definição do estado de início e final de
sessão do utilizador.

Quando o modo de controlo da entrada ou da saída está
seleccionado, a unidade utiliza um termóstato para controlar a
capacidade de refrigeração. Contudo, os parâmetros do termóstato
não são fixos, podem ser modificados.
Os valores de limitação, de nível e predefinidos dos parâmetros do
termóstato são apresentados no "Anexo I" na página 25.

LOGOUT? NO

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

Definição das regulações do termóstato

Alteração
da
palavra-passe
do
utilizador para início e fim de sessão.

NOTA

Menu de rede ∆
O menu de rede (só disponível em configuração DICN) presta
informações úteis relativas à rede.
_v
NETWORK
COOL. INLSP1:012$0¢
INLET WATER:013$6¢
OUTLET WATER:007$0¢

Consulta do ponto de regulação da
temperatura e da temperatura comum
de entrada na água (temperatura de
entrada da água na unidade principal)

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

O ecrã de estado do menu de rede
mostra a condição da unidade principal
(M) e das unidades secundárias (SL1
... SL3).

desligar os compressores 11/12/21/22.

■

INL
WATER: modo de controlo de entrada: utiliza a
temperatura de entrada da água para controlar a capacidade da
unidade.

■

OUTL WATER: modo de controlo de saída: utiliza a temperatura
de saída da água para controlar a capacidade da unidade.
NOTA

Aceda ao Å USERSETTINGS MENU. (Consulte o capítulo
"Como aceder a um menu" na página 8.)
O controlador pede a palavra-passe.

2

Introduza a palavra-passe correcta utilizando as teclas ﬁ e Ì,
carregando em ‡ para cada algarismo.

3

Carregue em ‡ para confirmar a palavra-passe e aceder ao
menu de regulações do utilizador.
O controlador mostra automaticamente o ecrã do submenu.

Para definir as regulações de uma função específica:
1

Desloque-se até ao submenu apropriado, no menu de
regulações do utilizador, usando as teclas ﬁ e Ì.

2

Carregue na tecla ‡ para aceder ao submenu desejado.

3

Aceda ao ecrã adequado utilizando as teclas ﬁ e Ì. Se só
houver um ecrã, as teclas ﬁ e Ì não têm qualquer efeito.

4

Carregue na tecla ‡ para deslocar o cursor para o primeiro
parâmetro, que pode agora ser modificado.

5

Seleccione a regulação adequada utilizando as teclas ﬁ e Ì.

6

Carregue em ‡ para confirmar a selecção.

F1*, F2* (fluxo de ar no modo manual): desligado, baixo, médio
ou elevado (circuito 1 ou 2).

O menu de regulações do utilizador está protegido pela palavrapasse de utilizador, um número de 4 algarismos entre 0000 e 9999.
1

Pode encontrar um diagrama funcional com os
parâmetros do termóstato, no "Anexo I" na
página 25.

MANUAL
CONTROL:modo de controlo manual: o próprio
operador controla a capacidade, regulando:
• C11/12/21/22 (nível de capacidade, em modo manual): ligar ou
•

Este menu não está disponível nas unidades EWAQ.

Aceder ao menu de regulações do utilizador

■

A unidade está equipada com um termóstato que controla a capacidade de refrigeração. Escolha o modo adequado:

Menu de refrigeração e aquecimento Í

Tarefas do menu de regulações do utilizador

Se for alterada numa das unidades em
configuração DICN, esta regulação é transferida
para todas as outras unidades na rede.

Definição e activação do modo de controlo

■
CAP:000%
CAP:000%
CAP:000%
CAP:000%

■

Para activar o modo de controlo manual, seleccione
MANUAL CONTROL como modo actual. Para desactivar o modo de controlo manual, seleccione outro
modo como modo actual.
Para as unidades numa configuração DICN:
Quando altera o modo de controlo numa das
unidades, ele é automaticamente transferido para
todas as outras unidades.
Contudo, o modo manual só pode ser seleccionado
em unidades no estado DISCONNECT ON/OFF.

NOTA

O modo OUTLET não está disponível nos sistemas
DICN.

Quando a selecção tiver sido confirmada, o cursor passa para o
parâmetro seguinte, que pode então ser modificado.
7

Repita a instrução n.º 6, para alterar os outros parâmetros.

8

Depois do último parâmetro, o cursor é reposto na posição de
partida. Deve então continuar a partir da 3ª destas instruções.

9

Carregue na tecla ƒ para voltar ao menu de regulações do
utilizador e prosseguir a partir da 1ª destas instruções.
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Submenu: Compressor

Definição do controlo da bomba dupla

Definir as regulações de prioridade
No ecrã COMPR.LEAD-LAG, escolha o modo adequado e defina as
regulações de prioridade do compressor.

■

MODE
AUTO:

•

a prioridade está dependente
funcionamento de cada compressor.

das

horas

de

•

PRIORITY: C11>C12>C21>C22 a regulação neste exemplo,

O ecrã DUAL PUMP, do menu de regulações do utilizador, permite a
este definir o funcionamento de duas bombas (para isto ser possível,
deve ser configurada, para uma segunda bomba, uma saída digital
permutável, no menu de serviço). Consulte o manual de instalação.
■

C11, tem a prioridade mais elevada de arranque, enquanto que a
C22 tem a prioridade mais baixa.

MODE: utiliza-se para definir o tipo de controlo das duas
bombas. Quando se escolhe a rotação automática, o
desfasamento em relação às horas de funcionamento também
tem de ser introduzido.
• AUTO ROTATION: a bomba 1 e a bomba 2 alternam face ao
desfasamento das horas de funcionamento.
•

Definição das regulações de limitação de capacidade

•

No ecrã COMPR.CAP.LIMIT é possível configurar até 4 regulações
de capacidade.
Possibilidade de activação de uma limitação de capacidade:
■

MODE:
• NOT ACTIVE: a limitação de capacidade não está activa.
• CHANG.DIG.INP.: quando a limitação de capacidade está

•

LIMIT

Consulte "Personalizações no menu de
serviço", no capítulo "Regulação das entradas
e saídas digitais permutáveis", do manual de
instalação.

25%/50%/75%/SET: permite activar a limitação da

capacidade.

■

No caso dos modos CHANG.DIG.INP. ou LIMIT SET, cada
compressor tem de ser definido (C11/12/21/ 22).

Submenu: Ponto de regulação flutuante

O sinal do ponto de regulação recebe um novo nome: "ponto de
regulação flutuante, com base em entrada analógica permutável".
O ecrã FLOATING
SETPOINT, do menu de regulações do
utilizador, permite modificar o ponto de regulação activo, em função
da temperatura ambiente. A fonte e as regulações do ponto de
regulação flutuante podem ser configuradas pelo utilizador.
■

■ OFF: estes compressores estarão sempre desligados
■ ON: estes compressores ainda serão usados
termóstato, de acordo com a carga necessária.

OFFSET ON RH: utiliza-se para definir o desfasamento de
horas de funcionamento entre as duas bombas. Permite
comutar entre as bombas, quando estas trabalham em modo de
rotação automática.

Definição das regulações do ponto de regulação flutuante

configurada relativamente a uma entrada permutável.
NOTA

■

pelo

MODE: usa-se para definir o modo do ponto de regulação
flutuante.
• NOT ACTIVE: o ponto de regulação flutuante não está activo.
• AMBIENT: o ponto de regulação flutuante baseia-se na
temperatura ambiente e altera-se de acordo com esta.
Regulações: MAXPOS, NEG, RF ou SLOPE.

Submenu: Ventoinha

•

O ecrã FAN LOW NOISE só está disponível quando estão
instalados os ventiladores-inversores opcionais (OPIF). Consulte o
manual fornecido com a opção.

•

Regulações de funcionamento forçado das ventoinhas

•

OFF: as ventoinhas não serão activadas.
ON: as ventoinhas serão obrigadas a trabalhar.

■

CH.DIG.INP.: as ventoinhas trabalham
regulações da entrada digital permutável.

as

Submenu: Bomba

Definição das regulações de controlo da bomba
O ecrã PUMPCONTROL do menu de regulações do utilizador permite
que o utilizador defina os períodos de antecipação e atraso da
bomba.
■

■

■

PUMPLEADTIME: utilizado para definir o tempo que a bomba
deve funcionar antes da unidade (ou do compressor, no caso de
estar seleccionado PUMP ON IF: COMPR ON numa
configuração DICN) se poder iniciar.
PUMPLAGTIME: utilizado para definir o tempo que a bomba
continua a trabalhar depois da unidade (ou o compressor, no
caso de estar seleccionado PUMP ON IF: COMPR ON, numa
configuração DICN) ter sido parada.
DAILY ON: escolher entre Y (sim) e N (não). Escolhendo Y,
defina a hora inicial (relógio de 24 horas).
Isto significa que, durante esse tempo, a bomba funciona
durante cerca de 5 segundos, mesmo que a unidade esteja
desligada.
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CH.AI MAX VALUE: o ponto de regulação flutuante baseia-se
na entrada analógica permutável (tipo V-A) e altera-se de acordo
com esta.
Regulação: MAXIMUM VALUE.

NOTA

conforme

CH. AI SLOPE V-A: o ponto de regulação flutuante baseiase na entrada analógica permutável (tipo V-A) e altera-se de
acordo com esta.
Regulações: MAXPOS, NEG, RF ou SLOPE.

Permite fazer funcionar as ventoinhas, ainda que a unidade esteja
desligada.
■

CH. AI SLOPE NTC: o ponto de regulação flutuante baseiase na entrada analógica permutável (tipo NTC) e altera-se de
acordo com esta.
Regulações: MAXPOS, NEG, RF ou SLOPE.

Definição das regulações de baixo ruído da ventoinha

■

PUMP 1>PUMP 2: a bomba 1 é sempre a primeira a arrancar.
PUMP 2>PUMP 1: a bomba 2 é sempre a primeira a arrancar.

Um diagrama funcional, com o funcionamento do
ponto de regulação flutuante, pode ser encontrado no
"Anexo II" na página 26.

Submenu: Língua

Definição da língua
Este ecrã permite ao utilizador definir a língua das informações
apresentadas pelo controlador (no primeiro ecrã). (Carregue várias
vezes no botão ‡, para alterar a língua de funcionamento.)
Submenu: Hora e data

Definição da hora e da data
O ecrã TIME AND DATE, do menu de regulações do utilizador,
permite a este definir a hora e a data.
■

TIME: usado para definir a hora actual.

■

DATE FORMAT: usado para definir o formato da data.

■

DATE: escolha o nome do dia actual e defina a data actual, face
à regulação efectuada em DATE FORMAT.
DD = número do dia (01~31),
MM = número do mês (01~12)
YY = os 2 últimos algarismos do ano (2006 = 06).
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Submenu: Refrigeração livre

•

Definição da refrigeração livre
O ecrã FREE COOLING, do menu de regulações do utilizador,
permite a este controlar uma válvula de água de 3 vias, quando a
unidade se encontra no estado de refrigeração livre. Para tal, é
necessário configurar uma entrada ou uma saída digital permutável
no menu de serviço, para a colocar em refrigeração livre. (Consulte o
manual de instalação.)
■

NOTA

MODE: usa-se para definir o modo de refrigeração livre.
• NOT ACTIVE: a refrigeração livre não está activa.
• CHDI: a entrada digital permutável activa o modo de

Coloque
uma
unidade
continuamente
em
DISCONNECT ON/OFF, se o operador quiser decidir
por si próprio quando é que a unidade deve funcionar.

AMBIENT: a refrigeração livre é feita com base na temperatura
ambiente.

•

INLET-AMBIENT: a refrigeração livre é feita com base nas
diferenças entre a temperatura de entrada da água e a
temperatura ambiente.

■

SP: regulação do ponto de regulação da refrigeração livre.

■

DIF: regulação do intervalo de refrigeração livre.

■

PUMP

Coloque uma unidade em DISCONNECT ON/OFF
durante as operações de assistência técnica. Neste
caso, é possível ligar ou desligar esta unidade, sem
ligar ou desligar as outras unidades na rede.
É então também possível trabalhar com a unidade em
MANUAL CONTROL (controlo manual).

refrigeração livre
•

DISCONNECT ON/OFF: se colocar esta unidade em ON
(ligada) ou OFF (desligada), não acontece o mesmo às restantes
unidades. É possível o MANUAL CONTROL (controlo manual)
desse tipo de unidades.
Se a unidade for colocada em modo INLET ou em modo
OUTLET, e a unidade estiver ligada, será controlada pela rede
DICN como uma unidade NORMAL.

Veja bem que, neste caso, não faz qualquer sentido
definir outra unidade da rede como STANDBY. Uma
vez que existe uma unidade definida continuamente
para DISCONNECT ON/OFF, a unidade em STANDBY
é considerada continuamente como uma unidade
NORMAL.

■ ON: a bomba fica ligada durante o modo de refrigeração livre
■ OFF: a bomba fica desligada durante o modo de refrigeração
livre
■

■

OFFSET: O tempo de OFFSET (desfasamento) define a
diferença desejada em termos de horas de funcionamento entre
uma unidade e outra com OFFSET:0000h. Este valor é
importante para efeitos de manutenção. A diferença na
regulação entre unidades distintas deve ser suficientemente alta
para evitar a prestação de assistência técnica a todas as
unidades ao mesmo tempo. Os limites inferior e superior são,
respectivamente, 0 e 9000 horas. O valor predefinido é de 0
horas.

■

PUMP ON IF: define se a bomba deve funcionar enquanto o
grupo produtor de água refrigerada está ligado ( UNIT ON), ou
só durante a condição de compressor ligado ( COMPR ON).
Quando se selecciona UNIT ON, a saída da bomba permanece
fechada enquanto o grupo produtor de água refrigerada estiver
ligado. Quando se selecciona COMPR ON, a saída da bomba
permanece fechada enquanto o compressor estiver ligado.
Consulte também o outro manual, "Exemplos de ligação para
uma configuração DICN".

LEAD: tempo de trabalho da bomba antes do arranque do
compressor.
NOTA

Um diagrama funcional com o funcionamento da
refrigeração livre pode ser encontrado no "Anexo III"
na página 26.

Submenu: DICN
Só está disponível numa instalação com DICN (kit opcional
EKACPG, consulte "Conexões e configuração de um sistema DICN"
no manual de instalação e no manual de instalação do kit EKACPG).

Definição das regulações de rede
O ecrã SETTINGS do menu de rede permite ao utilizador definir o
MODE (modo) da unidade, o tempo de OFFSET (desfasamento) e a
condição em que a bomba deve funcionar.
■

MODE: define o modo da unidade como sendo NORMAL,
STANDBY ou DISCONN ON/OFF.
• NORMAL: A unidade é controlada pela rede. A carga ou
descarga são decididas pelo controlo central da rede. Se esta
unidade for colocada em ON (ligada) ou OFF (desligada), o
mesmo é feito a todas as demais unidades, excepto se estiverem
no estado DISCONNECT ON/OFF (ver mais à frente).
A alteração de CONTROL SETTINGS (regulações de controlo)
ou THERMOSTAT SETTINGS (regulações de termóstato),
nesta unidade, aplica-se a todas as demais unidades. Não é
possível efectuar o MANUAL
CONTROL (controlo manual)
desse tipo de unidades. Consulte "Definição e activação do
modo de controlo" na página 15.
•

STANDBY: A unidade é tida como uma unidade NORMAL; o seu
funcionamento é também parecido ao de uma unidade definida
como NORMAL; contudo, esta unidade só entra em
funcionamento se:
tiver disparado um alarme noutra unidade;
outra unidade estiver no modo DISCONNECT ON/OFF;
o ponto de regulação não tiver sido alcançado, após todas as
restantes unidades terem estado a trabalhar na capacidade
máxima durante algum tempo;
Se mais de uma unidade estiver definida como STANDBY, só 1
unidade entra realmente em espera. A unidade que entra
realmente em espera é determinada pelo número de horas de
funcionamento.
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NOTA

As regulações neste ecrã do menu de rede devem ser
executadas para todos os grupos produtores de água
refrigerada ligados ao sistema.

Submenu: Avançadas

Activação e desactivação da palavra-passe dos pontos de
regulação, e da palavra-passe para ligar e desligar a unidade
O primeiro ecrã ADVANCED, do menu de regulações do utilizador,
permite activar ou desactivar a palavra-passe necessária para o
utilizador alterar o ponto de regulação da temperatura
(SETPOINT MENU). Quando desactivada, o utilizador não tem de
introduzir a palavra-passe de cada vez que quer alterar o ponto de
regulação.
O primeiro ecrã ADVANCED, do menu de regulações do utilizador,
também permite ao utilizador activar ou desactivar a palavra-passe
necessária para ligar ou desligar a unidade ( UNIT ON/OFF).
NOTA

Se for alterada numa das unidades de uma
configuração DICN, esta regulação é transferida
automaticamente para todas as outras unidades na
rede.
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Definições das regulações do controlador

Para verificar o valor efectivo dos temporizadores do software,
proceda da seguinte maneira:

O segundo ecrã ADVANCED, no menu de regulações do utilizador,
permite a este definir as regulações do controlador.

1

Aceda ao menu TIMERS MENU. (Consulte o capítulo "Como
aceder a um menu" na página 8.)
O controlador apresenta o valor efectivo dos GENERAL
TIMERS (temporizadores gerais): os temporizadores de carga,
descarga, início do fluxo, paragem do fluxo (quando a unidade
está ligada e o temporizador de início do fluxo chegou a zero),
prioridade da bomba e desfasamento da bomba.

2

Carregue na tecla Ì, para verificar os temporizadores do
compressor.
O controlador apresenta o valor efectivo dos COMPRESSOR
TIMERS (temporizadores do compressor): os temporizadores
de protecção (um por circuito) e os temporizadores de antireciclagem (um por circuito).

■

MAIN MENU: regule como GRAPHIC para que o menu principal
apresente grafismos; ou como TEXT, para que o menu principal
mostre os nomes dos menus.

■

LOGOUT TIMER: regule o tempo necessário para final de
sessão automático (entre 01 e 30 minutos).

■

BUZZER IF SAFETY: para activar ou desactivar o sinal sonoro
perante um erro.

■

BACKLIGHT TIME: para definir o tempo (entre 01 e 30
minutos) durante o qual a luz do ecrã do controlador se mantém
acesa, depois da última manipulação dos botões do
controlador.

■

GRAPHIC READOUT: permite definir se a representação gráfica
do primeiro ecrã do menu de leituras está ou não presente.
NOTA

Se for alterada numa das unidades de uma
configuração DICN, esta regulação é transferida
automaticamente para todas as outras unidades na
rede.

Submenu: Descongelação
Este submenu não está disponível nas unidades EWAQ.
Submenu: Menu de serviço

Tarefas do menu de dispositivos de segurança

Enumeração de dispositivos de segurança activados e
verificação do estado da unidade
Se o sinalizador de alarme estiver activo e o utilizador carregar na
tecla π, o controlador acede automaticamente ao menu dos
dispositivos de segurança.
Todos os dispositivos de segurança activos são apresentados:
UNIT/CIRCUIT 1/2, WARNING e/ou NETWORK SAFETY.
■

O controlador apresenta o ecrã UNIT SAFETY, do menu dos
dispositivos de segurança, no caso de um dispositivo de
segurança da unidade ter sido o causador da paragem.

■

O controlador apresenta o ecrã CIRCUIT 1/2 SAFETY do
menu dos dispositivos de segurança quando tiver sido activado
um dispositivo de segurança num dos circuitos (1 ou 2).

Como medida de protecção e garantia de um funcionamento
correcto, o software do controlador apresenta vários temporizadores
decrescentes:

■

O controlador apresenta o ecrã NETWORK SAFETY do menu
dos dispositivos de segurança quando tiver sido activado um
dispositivo de segurança da rede.

■

LOADUP (LOADUP – consultar os parâmetros do termóstato):
começa a contar quando ocorre uma alteração de nível no
termóstato. Durante a contagem decrescente, a unidade não
pode passar a um nível de termóstato superior.

■

O controlador apresenta o ecrã UNIT WARNING do menu dos
dispositivos de segurança quando tiver sido activado um aviso
da unidade.

■

LOADDOWN (DWN – consultar os parâmetros do termóstato):
começa a contar quando ocorre uma alteração de nível no
termóstato. Durante a contagem decrescente, a unidade não
pode passar a um nível de termóstato inferior.

1

■

FLOWSTART (FLOWSTART – 15 s.): conta quando o fluxo de
água através do evaporador é contínuo e a unidade está em
espera. Durante a contagem decrescente, a unidade não pode
arrancar.

Carregue na tecla π quando o sinalizador de alarme estiver
activado.
Aparece o ecrã do dispositivo de segurança apropriado, com as
informações básicas. Carregue na tecla ‡ para aceder directamente ao menu de histórico e ver informações pormenorizadas.
Estes ecrãs fornecem informações acerca do estado da
unidade no momento de paragem (consulte "Menu dos
dispositivos de segurança π" na página 13).

■

FLOWSTOP (FLOWSTOP – 5 s.): começa a contar quando o
fluxo de água através do evaporador pára, depois do
temporizador de início do fluxo ter atingido zero. Se o fluxo de
água não tiver recomeçado durante a contagem, a unidade
desliga-se.

2

Se mais do que um tipo de dispositivo de segurança estiver
activo (indicado por ^, v ou ÷), utilize as teclas ﬁ e Ì para
consultá-los.

■

PUMPLEAD (PUMPLEAD – consulte as regulações de controlo
da bomba): inicia a contagem sempre que a unidade é ligada.
Durante a contagem decrescente, a unidade não pode arrancar.

■

PUMPLAG (PUMPLAG – consulte as regulações de controlo da
bomba): inicia a contagem sempre que a unidade é desligada.
Durante a contagem decrescente, a bomba continua a
funcionar.

■

GUARDTIMER (GRD11/12/21/22 – 180 s.): começa a contar
quando o compressor (circuito 1 ou 2) tiver sido desligado.
Durante a contagem decrescente, o compressor não pode ser
reiniciado.

■

ANTIRECYCLING (AREC11/12/21/22 – 300 s.): começa a
contar quando o compressor (circuito 1 ou 2) tiver arrancado.
Durante a contagem decrescente, o compressor não pode ser
reiniciado.

■

MINIMUM RUNNING TIME (M.RT – 120 s.) começa a contar
quando o compressor arranca. Durante a contagem
decrescente, o compressor não é desligado pelo termóstato.

Este menu só pode ser utilizado por um instalador qualificado.

Tarefas do menu de temporizadores

Verificação do valor efectivo dos temporizadores do software
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Tarefas do menu do histórico

■

Verificação das informações de segurança e do estado da
unidade após uma reinicialização

As saídas dos relés bloqueados são:

As informações disponíveis no menu dos dispositivos de segurança
estão também armazenadas no menu do histórico, onde são
colocadas após a reinicialização da unidade ou do circuito. Desta
maneira, o menu do histórico fornece um meio de verificar o estado
da unidade na altura da última paragem.

C1/2 FANOVERC. ST. 1/2/3: (estado de sobrecorrente da
ventoinha, nível 1/2/3) indica o estado efectivo deste dispositivo
de segurança do circuito 1/2.

■

C11/12/21/22: indica se o circuito 1 (ou 2) está ligado ou
desligado.

■

C1/2 FANSTEP 1/2/3: indica se as ventoinhas do nível 1/2/3,
no circuito 1 (ou 2), estão ou não ligadas.

Para verificar as informações de segurança e o estado da unidade,
proceda da seguinte maneira:

Verificação do estado das entradas e saídas digitais
permutáveis

1

As regulações possíveis para as entradas digitais permutáveis são:

Aceda ao menu HISTORY
MENU (histórico). (Consulte o
capítulo "Como aceder a um menu" na página 8.)
O controlador entra no último ecrã, HISTORY, que contém
informações básicas acerca do momento de paragem.

2

Carregue nas teclas ﬁ e Ì, para consultar os restantes ecrãs
actuais de HISTORY (histórico).

3

Carregue na tecla ‡ para ver as informações pormenorizadas.

■

NONE: indica que não está escolhida nenhuma função para esta
entrada

■

STATUS: indica a posição do interruptor conectado.

■

DUAL SETPOINT: indica a posição do interruptor remoto de
ponto de regulação duplo: ponto de regulação 1 ou ponto de
regulação 2.

■

REMOTE ON/OFF: indica a posição do interruptor remoto para
ligar ou desligar.

■

CAP
LIMIT
25%/50%/75%/SET: indica a posição dos
interruptores "activar/desactivar limitação da capacidade".

Tarefas do menu de informações

Consulta de informações adicionais da unidade
1

2

Aceda ao INFO MENU (menu de informações) através do
menu principal. (Consulte o capítulo "Como aceder a um menu"
na página 8.)
O controlador acede ao ecrã TIME INFO, que contém as
seguintes informações: a hora (TIME) e o dia (DATE).
Carregue em Ì para consultar o primeiro ecrã UNIT INFO.
Este ecrã contém informações acerca do nome da unidade, o
número de circuitos, evaporadores e serpentinas, válvulas de
expansão electrónicas e o refrigerante utilizado.

3

4

FREE COOLING REQ: indica se a refrigeração livre foi pedida
ou não.

■

FAN FORCED ON: indica se o funcionamento forçado da
ventoinha foi ou não activado.

As regulações possíveis para as saídas de relé permutáveis são:
■

NONE (OPEN): saída digital aberta.

■

CLOSED: saída digital fechada.
2ND PUMP: indica o estado da segunda bomba.

■

100% CAPACITY: indica que a unidade está a funcionar a
100% da capacidade.

Este ecrã contém informações acerca das ventoinhas, da
tensão e da corrente, e acerca da presença de uma segunda
bomba ou de uma resistências fita.

■

FULL CAPACITY: indica quando a unidade está a trabalhar à
capacidade máxima, seja por ter alcançado 100% da
capacidade ou por alguma limitação de segurança.

Carregue em Ì para consultar o ecrã SW INFO (informações
do software).

■

FREE COOLING: indica o estado da válvula de água de 3 vias,
quando a unidade se encontra no estado de refrigeração livre.

Este ecrã contém informações acerca das versões do software
da placa de circuito.

■

GEN.OPERATION: indica que a unidade está activa.

■

SAFETY+W (NO): indica que está activo um dispositivo de
segurança ou um aviso (contacto aberto normal).

■

SAFETY+W (NC): indica que está activo um dispositivo de
segurança ou um aviso (contacto fechado normal).

■

SAFETY (NO): indica que está activo um dispositivo de
segurança (contacto aberto normal).

■

SAFETY (NC): indica que está activo um dispositivo de
segurança (contacto fechado normal).

■

C1/2
SAFETY: indica que está activo um dispositivo de
segurança do circuito 1/2.

■

WARNING: indica que está activo um aviso.

■

C1/2 OPERATION: indica que está activo o funcionamento do
circuito 1/2.

Carregue em Ì para consultar o segundo ecrã UNIT INFO.

Verificação do estado das entradas e saídas
O menu de entradas e saídas fornece um meio de verificar o estado
das entradas digitais e dos relés das saídas.
As entradas digitais bloqueadas são:

EMERGENCY STOP: indica se foi carregado um botão de
emergência (se estiver presente um tal botão de paragem de
emergência).

■

FLOWSWITCH: indica o estado do fluxóstato (presença ou
ausência de fluxo).

■

HEATER
activa.

■

PUMPINTERLOCK: indica o estado do bloqueio da bomba
(aberto ou fechado).

■

PUMP: indica se a bomba está ligada ou desligada.

■

C1/2 REV.PH.PROT.: (protecção contra inversões de fase)
indica o estado efectivo deste dispositivo de segurança do
circuito 1/2.

■

C1/2 HIGH PR.SW.: (pressóstato de alta pressão) indica o
estado efectivo deste dispositivo de segurança do circuito 1/2.

■

INT.L C11/C12/C21/22: (bloqueio do compressor) indica o
estado efectivo deste dispositivo de segurança do circuito 1/2.
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LOW NOISE: indica o estado do modo de baixo ruído.

■

Tarefas do menu de entradas e saídas

■

■
■

TAPE: indica se a resistência de fita está ou não
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Verificação do estado das entradas e saídas analógicas
permutáveis

4

-

As regulações possíveis para as entradas e saídas analógicas
permutáveis são:
■

NONE: não se atribuiu qualquer finalidade à entrada analógica
permutável.

■

STATUS: só apresenta o estado através de um teste

■

FLOATING SETP: ponto de regulação flutuante, com base na
temperatura ambiente ou numa entrada analógica

■

TEMPERATURE: só apresenta (por exemplo) a temperatura de
saída do condensador

■

DI***: consulte as funções possíveis das entradas digitais
permutáveis. (*** poder se um dos seguintes valores: STATUS,
DUAL SETPOINT, REMOTE ON/OFF, CAP. LIMIT, LOW
NOISE, FREE COOLING REQ ou FAN FORCED ON.)

Verificação das entradas e saídas de comunicação (opção
EKACPG)

-

RS232 ONLINE: indica se a linha de comunicações RS232
está activa.

■

RS485 ONLINE: indica se a linha de comunicações RS485
está activa.

■

DIII ONLINE: indica se a linha de comunicações DIII está
activa.

Para verificar as entradas e saídas, proceda da seguinte maneira:
1

Aceda ao menu I/O STATUS. (Consulte o capítulo "Como
aceder a um menu" na página 8.)
O controlador acede ao primeiro ecrã de DIGITAL INPUTS
(entradas digitais).

2

Consulte os outros ecrãs do menu de entradas e saídas,
utilizando as teclas ﬁ e Ì.

Tarefas do menu de início e fim de sessão

Alteração da palavra-passe do utilizador
O acesso ao menu de regulações do utilizador e ao menu dos
pontos de regulação está protegido pela palavra-passe do utilizador
(um número de 4 algarismos, entre 0000 e 9999).
Depois de ser introduzida a palavra-passe, os restantes ecrãs
protegidos deixam de solicitar a introdução desta.
Para terminar a sessão, aceda ao menu de início e fim de sessão,
para alterar o estado da sessão e a regulação de fim de sessão.
NOTA

A palavra-passe de fábrica é 1234.

Para alterar a palavra-passe do utilizador, proceda da seguinte
maneira:
1

2

Aceda ao menu USERPASSWORD MENU. (Consulte o capítulo
"Como aceder a um menu" na página 8.)
O controlador pede a palavra-passe.

Carregue na tecla ‡ para colocar o cursor por trás de
LOGOUT?
Carregue nas teclas ﬁ e Ì para alterar a regulação para
YES.
Carregue na tecla ‡ para confirmar a regulação.
O controlador sai do ecrã de início e fim de sessão, e apresenta
o primeiro ecrã do menu de leituras.

5

Quando a regulação de fim de sessão se mantém em NO,
carregue na tecla Ì para aceder ao segundo ecrã de início e
fim de sessão.
O controlador pede uma nova palavra-passe.

6

Carregue na tecla ‡ para colocar o cursor por trás de NEW
PASSWORD.

7

Introduza a nova palavra-passe, utilizando as teclas ﬁ, Ì e ‡.
Para cada um dos 4 algarismos:
- Utilize as teclas ﬁ e Ì para escolher o algarismo correcto.
- Carregue na tecla ‡ para introduzir e escolher o próximo
algarismo.
Quando carregar na tecla ‡ para o último algarismo, a nova
palavra-passe completa é introduzida, ficando o cursor por
trás de CONFIRM.

As entradas e saídas de comunicação são:
■

Quando é necessário alterar a regulação de fim de sessão para
YES (sim):

O controlador pede que confirme a nova palavra-passe.

8

Volte a introduzir a nova palavra-passe, utilizando as teclas ﬁ,
Ì e ‡.
Para cada um dos 4 algarismos:
- Utilize as teclas ﬁ e Ì para escolher o algarismo correcto.
- Carregue na tecla ‡ para introduzir e escolher o próximo
algarismo.
Quando carregar na tecla ‡ para o último algarismo, está
concluída a confirmação da nova palavra-passe.
NOTA

A palavra-passe efectiva só se altera quando a nova
palavra-passe e a palavra-passe confirmada tiverem o
mesmo valor.
Se for alterada numa das unidades de uma
configuração DICN, esta regulação é transferida
automaticamente para todas as outras unidades na
rede.

RESOLUÇÃO

DE PROBLEMAS

Esta secção fornece informações úteis para diagnosticar e corrigir
determinados problemas que possam ocorrer na unidade.
Antes de começar o procedimento de detecção de problemas,
execute uma inspecção visual completa da unidade e procure
defeitos óbvios, tais como ligações soltas ou defeituosas.
Antes de contactar o seu representante local, leia este capítulo
cuidadosamente, pois poupar-lhe-á tempo e dinheiro.
Ao realizar uma inspecção no painel de alimentação ou na
caixa de distribuição da unidade, certifique-se sempre de
que o disjuntor da unidade está desligado.

Introduza a palavra-passe correcta efectiva, utilizando as teclas
ﬁ, Ì e ‡.
Para cada um dos 4 algarismos:
- Utilize as teclas ﬁ e Ì para escolher o algarismo correcto.
- Carregue na tecla ‡ para introduzir e escolher o próximo
algarismo.
Quando carregar na tecla ‡ do último algarismo, é introduzida a
palavra-passe completa.

3

Depois de carregar na tecla ‡ para confirmar a palavra-passe,
o controlador mostra o primeiro ecrã de início e fim de sessão.
É apresentado o estado de início de sessão.
O fim de sessão está regulado como NO.
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Visão geral das mensagens de segurança
Menu de mensagens de segurança

UNIT SAFETY

CIRCUIT 1
SAFETY

CIRCUIT 2
SAFETY

UNIT WARNING

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

Sintoma

5.2
5.3
5.1

Se algum dispositivo de segurança tiver sido activado, pare a
unidade e descubra porque é que esse dispositivo foi activado antes
de o reinicializar. Os dispositivos de segurança não podem, em
circunstância alguma, ser contornados, nem alterados para um valor
diferente do regulado na fábrica. Se não conseguir descobrir a causa
do problema, contacte o seu representante local.

5.1
5.1

Sintoma 1: A unidade não arranca, mas o LED ON acende

5.5
CAUSAS POSSÍVEIS

5.5

MEDIDAS DE RESPOSTA

A regulação de temperatura não
está correcta.

Verifique o ponto de regulação do
controlador.

O temporizador do fluxostato
continua a funcionar.

A unidade arranca dentro de aprox.
15 segundos. Certifique-se que a
água está a passar através do
evaporador.

O circuito não pode iniciar.

Consulte Sintoma 4: O circuito não
arranca.

As unidades estão no modo manual
(ambos os compressores a 0%).

Verifique o controlador.

5.4
5.4

Falha na alimentação eléctrica.

Verifique a tensão no painel de
alimentação.

Fusível fundido ou dispositivo de
protecção interrompido.

Inspeccione os fusíveis e os
dispositivos de protecção. Faça
substituições por fusíveis do mesmo
tamanho e tipo (consulte
"Especificações eléctricas" na
página 2).

Ligações soltas.

Inspeccione as ligações da
cablagem local e da cablagem
interna da unidade. Aperte todas as
ligações soltas.

Fios eléctricos em curto-circuito ou
quebrados.

Teste os circuitos utilizando um
dispositivo de teste e repare-os,
se necessário.

7
7
7
9
10
11
5.4

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

Sintoma 2: A unidade não arranca, mas o LED ON pisca

7
5.12
5.4
5.4
5.4

CAUSAS POSSÍVEIS

MEDIDAS DE RESPOSTA

A entrada remota de ligar e desligar
está activada e o interruptor remoto
está desligado.

Ligue o interruptor remoto ou
desactive a entrada remota de ligar/
desligar.

Sintoma 3: A unidade não arranca e o LED ON não acende

5.5

3

CAUSAS POSSÍVEIS

5.6
5.7

MEDIDAS DE RESPOSTA

A unidade está no modo de falha.

Consulte Sintoma 5: Os dispositivos
de segurança estão activados,
estando visíveis as mensagens de
alarme.

Um dos seguintes dispositivos de
segurança está activado:

Consulte Sintoma 5: Os dispositivos
de segurança estão activados,
estando visíveis as mensagens de
alarme.

5.8
5.9b/5.10
5.9b/5.10
5.11
5.11
7

• Fluxóstato (S8L,S9L)
• Paragem de emergência

O LED ON está avariado.

Contacte o seu representante local.

7
7

Sintoma 4: O circuito não arranca

7
7
7
5.12
5.2
7
5.7
5.4
5.4
5.4
5.7
5.4
5.4

CAUSAS POSSÍVEIS

MEDIDAS DE RESPOSTA

Um dos seguintes dispositivos de
segurança está activado:
•
•
•
•
•
•
•

Protecção térmica do compressor (Q*M)
Relé de sobrecorrente (K*S)
Protecção térmica de descarga
Pressão baixa
Pressóstato de alta pressão (S*PH)
Protecção contra inversões de fase
Congelação

Verifique o controlador e consulte
Sintoma 5: Os dispositivos de
segurança estão activados, estando
visíveis as mensagens de alarme.

O temporizador de anti-reciclagem
ainda está activo.

O circuito só pode arrancar dentro
de aproximadamente 5 minutos.

O temporizador de protecção ainda
está activo.

O circuito só pode arrancar dentro
de aproximadamente 3 minutos.

O circuito está limitado a 0%.

Verifique o contacto remoto de
activar/desactivar para ver o estado
limitação da capacidade.

5.4
7
12
13
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Sintoma 5: Os dispositivos de segurança estão activados, estando
visíveis as mensagens de alarme
5.1

Sintoma 5.1: A protecção contra congelação está activada
(0A4:FREEZE UP)

CAUSAS POSSÍVEIS

MEDIDAS DE RESPOSTA

O débito da água é demasiado fraco.

Aumente o fluxo de água.

A temperatura de entrada para o
evaporador é demasiado baixa.

Aumente a temperatura da entrada
de água.

O fluxóstato não está a funcionar ou
não existe fluxo de água.

Verifique o fluxóstato e a bomba de
água.

RENICIALIZAR

5.2

Depois do aumento da temperatura,
a protecção é reinicializada
automaticamente, mas é ainda
necessário reinicializar o
controlador.

5.7

Sintoma 5.7: Pressóstato de alta pressão e recuo de alta pressão
(1E3/2E3:HIGH PRESSURE SW, 1E3/2E3:HP SETBACK)

CAUSAS POSSÍVEIS

Verifique se as ventoinhas rodam
livremente. Limpe-as, se necessário.

Condensador sujo ou parcialmente
bloqueado.

Retire qualquer obstáculo e limpe a
serpentina do condensador com
uma escova e um secador.

A temperatura do ar à entrada do
condensador é demasiado elevada.

A temperatura do ar medida à
entrada do condensador não pode
exceder 43°C.

A ventoinha está a rodar na direcção
errada.

É preciso inverter duas fases da
fonte de alimentação do motor da
ventoinha (operação a efectuar por
um electricista qualificado).

RENICIALIZAR

Sintoma 5.2: O fluxóstato activou-se
(0AE:FLOW HAS STOPPED)

CAUSAS POSSÍVEIS
Não há fluxo de água, ou é muito
fraco.
RENICIALIZAR

5.3

MEDIDAS DE RESPOSTA
Verifique se o filtro da bomba de
água ou o circuito de água estão
obstruídos.
Depois de encontrar a causa,
o fluxóstato é reinicializado
automaticamente, mas é ainda
necessário reinicializar o
controlador.

Sintoma 5.3: O contacto de bloqueio da bomba está aberto
(0AE:PUMPINTERLOCK)

CAUSAS POSSÍVEIS
O contacto de bloqueio da bomba
não está fechado.

RENICIALIZAR

5.4

MEDIDAS DE RESPOSTA
Certifique-se de que um contacto
de bloqueio da bomba está
correctamente cablado e fechado,
quando a bomba começa a
trabalhar.
Só se estiver presente um
contactor da bomba: Mude a
patilha preta no fusível da bomba,
dentro da caixa de distribuição, e
reinicialize o controlador.

Sintoma 5.4: Activação de sobrecorrente na ventoinha
(153/253:FAN OVERC. 1/2/3)

CAUSAS POSSÍVEIS

MEDIDAS DE RESPOSTA

Falha mecânica (a ventoinha está
bloqueada).

Verifique se a ventoinha roda
livremente.

Fluxo de ar na unidade demasiado
baixo ou temperatura exterior
demasiado elevada.

Limpe adequadamente o
permutador de calor do ar.

RENICIALIZAR

5.5

Sintoma 5.5: Controlador da VEE não funcional
(0A9:EEV PCB (COMM) ERR, 1A9/2A9:EEV ERR)

CAUSAS POSSÍVEIS
Controlador da VEE não funcional.

5.6

5.8

MEDIDAS DE RESPOSTA
Verifique a fonte de alimentação
(24 V CA) do controlador da VEE.
Certifique-se de que o sensor de
pressão ligado ao controlador da
VEE não está avariado.
Verifique se o endereço regulado
pelos interruptores de configuração
corresponde ao esquema eléctrico.

Sintoma 5.6: A temperatura de sobreaquecimento não está correcta
(1A9/2A9:SUPERHEAT ERR)

CAUSAS POSSÍVEIS

MEDIDAS DE RESPOSTA

A temperatura de sobreaquecimento
é muito alta.

Verifique se a unidade tem
refrigerante suficiente (ou seja, se
não há espuma no visor).
Verifique se o sensor da temperatura
de aspiração (do controlador da
VEE) está no suporte, no tubo de
aspiração, não se encontrando solto.

A temperatura de sobreaquecimento
é muito baixa.

Verifique se o controlador da VEE e
o motor de controlo da VEE estão
correctamente cablados e a
funcionar.

A temperatura de aspiração lida pelo
sensor é 2°C superior à temperatura
de entrada de água no evaporador.

Verifique se o sensor da temperatura
de aspiração do controlador se
encontra no suporte, não estando
solto.

EWAQ080~260DAYN
Grupos produtores de água refrigerada arrefecidos por ar
4PW35556-1F – 2014.03

Após o aumento da pressão, este
dispositivo de segurança é
reinicializado automaticamente, mas
o controlador ainda precisa de ser
reinicializado.

Sintoma 5.8: Pressão baixa
(1E4/2E4:LOW PRESSURE)

CAUSAS POSSÍVEIS

MEDIDAS DE RESPOSTA

O fluxo de água para o permutador
de calor da água é demasiado baixo.

Aumente o fluxo de água.

Falta de refrigerante.

Verifique se existem fugas e ateste
com refrigerante, se necessário.

A unidade está a trabalhar fora do
âmbito de funcionamento.

Verifique as condições de
funcionamento da unidade.

A temperatura de entrada para o
permutador de calor da água é
demasiado baixa.

Aumente a temperatura da entrada
de água.

Evaporador sujo.

Limpe o evaporador ou contacte o
representante local.

A regulação de segurança de baixa
pressão é demasiado elevada.

No manual de instalação, consulte
"Personalizações no menu de
serviço", no parágrafo "Regulação
da temperatura mínima de saída da
água", para obter os valores
correctos.

O fluxóstato não está a trabalhar ou
não há fluxo de água.

Verifique o fluxóstato e a bomba de
água.

RENICIALIZAR

5.9a

Carregue no botão azul no fusível da
ventoinha, dentro da caixa de
distribuição, e reinicialize o
controlador.

MEDIDAS DE RESPOSTA

A ventoinha do condensador não
funciona adequadamente.

Após o aumento da pressão, este
dispositivo de segurança é
reinicializado automaticamente, mas
o controlador ainda precisa de ser
reinicializado.

Symptom 5.9a: O compressor não trabalha (apenas para SJ161-4)
(A protecção térmica do compressor foi activada)

CAUSAS POSSÍVEIS
A temperatura do enrolamento do
motor do compressor é demasiado
elevada, porque o motor do
compressor consome (requer,
solicita) demasiada corrente, não
sendo suficientemente refrigerado
pelo refrigerante.

MEDIDAS DE RESPOSTA
Certifique-se de que não há fugas
de refrigerante.
Depois de reparar eventuais fugas,
carregue a unidade com refrigerante
adicional, até que não haja espuma
no visor do líquido.
Certifique-se de que a unidade
trabalha dentro do respectivo âmbito
de funcionamento (evitando
temperaturas ambientes ou da água
demasiado elevadas).
Certifique-se de que o motor do
compressor não está bloqueado.

RENICIALIZAR

Quando a temperatura baixar, a
protecção térmica reinicializa-se
automaticamente, e o compressor
arranca novamente. Tais factos não
são detectados pelo controlador.
Se o protector for activado com uma
certa frequência, contacte o seu
representante local.
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5.9b

5.12

Symptom 5.9b: Dispositivo de segurança do compressor (apenas para SJ161-4)
(1E6/2E6:COMPR 1/2 SAFETY)

CAUSAS POSSÍVEIS

MEDIDAS DE RESPOSTA

Sintoma 5.12: O dispositivo de protecção contra inversões de fase está activado
(1U1/2U1:REV PHASE PROT)

CAUSAS POSSÍVEIS

MEDIDAS DE RESPOSTA

Falha numa das fases.

Verifique os fusíveis no painel de
alimentação ou meça a tensão de
alimentação.

Duas fases da fonte de alimentação
estão ligadas na posição errada.

Inverta duas fases da fonte de
alimentação (a efectuar por um
electricista qualificado).

Tensão demasiado baixa.

Meça a tensão de alimentação.

A unidade está a trabalhar fora do
âmbito de funcionamento.

Certifique-se de que a unidade
trabalha dentro do respectivo âmbito
de funcionamento.

Uma fase não está ligada
correctamente.

Verifique a ligação de todas as
fases.

Sobrecarga do motor.
Há um curto-circuito.

Tensão demasiado baixa.

Meça a tensão de alimentação.

RENICIALIZAR

Reinicialize. Se a falha continuar,
contacte o seu representante local.
Verifique as ligações.

RENICIALIZAR

5.10

Puxe a patilha preta no fusível do
compressor, dentro da caixa de
distribuição, e reinicialize o
controlador.

Sintoma 5.10: Dispositivo de segurança do compressor
(apenas para SJ180-4~SJ240-4 e SJ300-4)
(1E6/2E6:COMPR 1/2 SAFETY)

CAUSAS POSSÍVEIS
A temperatura do enrolamento do
motor do compressor é demasiado
elevada, porque o motor do
compressor consome (requer,
solicita) demasiada corrente, não
sendo suficientemente refrigerado
pelo refrigerante.

MEDIDAS DE RESPOSTA
Certifique-se de que não há fugas
de refrigerante.
Depois de reparar eventuais fugas,
carregue a unidade com refrigerante
adicional, até que não haja espuma
no visor do líquido.
Certifique-se de que a unidade
trabalha dentro do respectivo âmbito
de funcionamento (evitando
temperaturas ambientes ou da água
demasiado elevadas).
Certifique-se de que o motor do
compressor não está bloqueado.

RENICIALIZAR

Falha numa das fases.

Após diminuição da temperatura, é
activada uma espera de 5 minutos.
Decorrido este tempo, o relé do
módulo de protecção electrónico
(MPE) é recolhido. O controlador
tem de ser reinicializado
manualmente.
Verifique os fusíveis no painel de
alimentação ou meça a tensão de
alimentação.

Tensão demasiado baixa.

Meça a tensão de alimentação.

A unidade está a trabalhar fora do
âmbito de funcionamento.

Certifique-se de que a unidade
trabalha dentro do respectivo âmbito
de funcionamento.

Sobrecarga do motor.

Reinicialize. Se a falha continuar,
contacte o seu representante local.

O compressor está a trabalhar com
fase invertida (apenas para SJ240SJ300)

Verifique as ligações.

Há um curto-circuito.

Verifique as ligações.
RENICIALIZAR

5.11

Sintoma 6: A unidade pára mal entra em funcionamento
6

CAUSAS POSSÍVEIS

MEDIDAS DE RESPOSTA

Um dos dispositivos de segurança
está activado.

Verifique os dispositivos de
segurança (consulte Sintoma 5: Os
dispositivos de segurança estão
activados, estando visíveis as
mensagens de alarme).

A tensão é demasiado baixa.

Teste a tensão no painel de
alimentação e, se necessário, no
compartimento eléctrico da unidade
(a queda de tensão devida aos
cabos de alimentação é demasiado
alta).

Sintoma 7: Erro de sensor 0C9/0CA/0H9:*** SENSOR ERR
7

CAUSAS POSSÍVEIS

MEDIDAS DE RESPOSTA

O sensor está avariado ou mal
ligado.

CAUSAS POSSÍVEIS

A unidade está subcarregada.

RENICIALIZAR
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Verifique se a cablagem cumpre o
especificado no esquema eléctrico.
Contacte o seu representante local.

Sintoma 8: Aparece a mensagem de alarme 0U3:REMOCON SW ERR
8

CAUSAS POSSÍVEIS

MEDIDAS DE RESPOSTA

O software do controlador remoto
com fio (A4P ou A5P) está omisso
ou corrompido.

Verifique se a cablagem da placa de
circuito principal (A11P) foi
efectuada de acordo com o
esquema eléctrico.
Verifique se a "regulação de
endereço" e a "regulação da
resistência de terminação",
efectuadas através de interruptores
de configuração, está em
conformidade com a regulação
mencionada no esquema eléctrico.
Contacte o seu representante local.

Sintoma 9: A mensagem de alarme indica 0U4:EXT PCB COMM.ERR
Puxe a patilha preta no fusível do
compressor, dentro da caixa de
distribuição, e reinicialize o
controlador.

9

CAUSAS POSSÍVEIS

MEDIDAS DE RESPOSTA

Não é possível localizar a placa de
circuito de extensão (A01P).

Sintoma 5.11: O dispositivo de protecção térmica de descarga está activado
(1F3/2F3:HIGH DISCH TEMP1/2)

A unidade está a trabalhar fora do
âmbito de funcionamento.

Depois de ter invertido duas fases
ou fixado adequadamente os cabos
da fonte de alimentação, o dispositivo de protecção é reinicializado
automaticamente, mas é ainda
necessário reinicializar o
controlador.

MEDIDAS DE RESPOSTA
Verifique as condições de
funcionamento da unidade.
Certifique-se de que não há fugas
de refrigerante.
Depois de reparar eventuais fugas,
carregue a unidade com refrigerante
adicional, até que não haja espuma
no visor do líquido.
Depois da diminuição da temperatura, o dispositivo de protecção é
reinicializado automaticamente, mas
é ainda necessário reinicializar o
controlador.

Verifique se a cablagem da placa de
circuito de extensão (A01P) foi
efectuada de acordo com o
esquema eléctrico.
Contacte o seu representante local.

Sintoma 10: A mensagem de alarme indica 0U4:MAINPCB

COMM.ERR
10

CAUSAS POSSÍVEIS

MEDIDAS DE RESPOSTA

Não é possível localizar a placa
principal do circuito 2 (A21P).

Verifique se a cablagem da placa de
circuito principal do circuito 2 (A21P)
foi efectuada de acordo com o
esquema eléctrico.
Verifique se a "regulação de
endereço" e a "regulação da
resistência de terminação",
efectuadas através de interruptores
de configuração, estão em
conformidade com as regulações
constantes do esquema eléctrico.
Contacte o seu representante local.
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Sintoma 11: A mensagem de alarme indica 0U5:PCB

■

COMM.PROBLEM

Ligações à rede e fonte de alimentação
•

11

CAUSAS POSSÍVEIS
O controlador remoto com fio (A4P
ou A5P (EKRUPG)) não consegue
estabelecer uma comunicação
correcta com a placa de circuito
principal (A11P).

MEDIDAS DE RESPOSTA
Verifique se a cablagem da placa de
circuito principal (A11P) foi
efectuada de acordo com o
esquema eléctrico.
Verifique se a "regulação de
endereço" e a "regulação da
resistência de terminação",
efectuadas através de interruptores
de configuração, estão em
conformidade com as regulações
constantes do esquema eléctrico.
Contacte o seu representante local.

•
•

■

Ligações internas da unidade
Verifique visualmente as caixas de distribuição quanto a
ligações soltas (terminais e componentes). Certifique-se de que
os componentes eléctricos não estão danificados nem soltos.

■

Ligações à terra
Certifique-se de que os fios de ligação à terra estão ligados
adequadamente e que os terminais de ligação à terra estão
apertados.

Sintoma 12: A mensagem de alarme NETWORK SAFETY indica

0U4:PCB COMM.PROBLEM
12

CAUSAS POSSÍVEIS
O sistema DICN (EKACPG) não
conseguiu encontrar uma unidade.

MEDIDAS DE RESPOSTA

■

Circuito do refrigerante
•

Verifique se a cablagem entre
unidades cumpre o especificado no
esquema eléctrico.
• Certifique-se de que todas as unidades do
sistema DICN têm energia.
• Certifique-se de que está definido o número
correcto de unidades secundárias, na
unidade principal.
• Certifique-se de que está definida em cada
unidade a regulação correcta do endereço
da unidade (consulte o manual de
instalação).

•

■

•

■

CAUSAS POSSÍVEIS
Nem todas as unidades do sistema
DICN (EKACPG) têm a mesma
versão de software.

MEDIDAS DE RESPOSTA
Verifique a versão do software em
cada unidade.
Contacte o representante local, caso
seja necessário fazer actualizações
de software.

■

■
MEDIDAS DE RESPOSTA

Há uma fuga no circuito de água.

Verifique se há fugas no circuito de
água.

O reservatório de expansão está
partido ou não funciona
devidamente.

Substitua o reservatório de
expansão.

MANUTENÇÃO
Para garantir uma disponibilidade excelente da unidade, têm de ser
realizadas uma série de verificações e inspecções na unidade a
intervalos regulares.
Se a unidade for utilizada em aplicações de ar condicionado, as
verificações descritas têm de ser realizadas pelo menos uma vez por
ano. No caso da unidade ser utilizada para outras aplicações, as
verificações têm ser realizadas de 4 em 4 meses.
Antes de realizar qualquer actividade de manutenção ou
reparação, desligue sempre o disjuntor no painel de
alimentação e retire os fusíveis ou abra os dispositivos de
protecção da unidade.
Nunca limpe a unidade com água sob pressão.

Limpe as nervuras de arrefecimento do motor.
Verifique se existem ruídos anómalos. Se a ventoinha ou o motor
estiverem danificados, contacte o seu representante local.

Fornecimento de água
•
•

Sintoma 14: Não é possível manter a pressão da água
CAUSAS POSSÍVEIS

Verifique se existem fugas de óleo. Se tal acontecer, contacte o
representante local do equipamento.
Verifique se existem ruídos ou vibrações anormais. Se o
compressor estiver danificado, contacte o seu representante
local.

Motor da ventoinha
•
•

13

Verifique se existem fugas dentro da unidade. Se for detectada
alguma fuga, contacte o seu representante local.
Verifique a pressão de funcionamento da unidade. Consulte
"Ligar a unidade" na página 9.

Compressor
•

Sintoma 13: A mensagem de alarme NETWORK SAFETY indica

0U4:SW VERSION ERR

Verifique a tensão da fonte de alimentação no painel de
alimentação local. A tensão tem de corresponder à indicada na
placa de especificações da unidade.
Verifique as ligações e certifique-se que estão bem fixas.
Verifique se se estão a funcionar correctamente o disjuntor e o
detector de fugas para a terra, fornecidos no painel de
alimentação local.

Verifique se a ligação da água se mantém bem fixa.
Verifique a qualidade da água (consulte o manual de instalação
da unidade para obter especificações da qualidade da água).

Filtros de água
•
•

Certifique-se de que o filtro de água, antes da entrada de água
do evaporador, é limpo de 4 em 4 meses.
Analise o filtro, para ver se está danificado, certificando-se de
que os orifícios em toda a superfície do filtro continuam a
respeitar o valor máximo de 1,0 mm.

■

Sensores de água
Verifique se todos os sensores de água estão bem fixos nos
tubos de entrada e saída de água.

■

Fluxóstato
Certifique-se de que não há acumulação de sujidade na aleta
do fluxóstato.

■

Pressão da água
Verifique se a pressão da água está dentro da gama aceitável
de funcionamento. Consulte o manual de instalação fornecido
com a unidade.

Exigências relativas à eliminação
A desmontagem da unidade e o tratamento do refrigerante, do óleo e
de outros componentes, têm de ser efectuados de acordo com a
legislação nacional relevante e regulamentos locais aplicáveis.

Actividades de manutenção
As ligações eléctricas e a alimentação devem ser
verificadas por um electricista qualificado.
■

Permutador de calor do ar
Retire o pó e quaisquer outros contaminantes das aletas da
serpentina com uma escova e um ventilador. Projecte o ar de
dentro da unidade para fora. Tenha cuidado para não dobrar
nem danificar as aletas.
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ANEXO I
Parâmetros do termóstato
Controlo da temperatura da água
As figuras que se seguem apresentam o esquema do termóstato, no caso de controlo da temperatura de entrada da água.
■

Termóstato autónomo(1) (à entrada ou à saída)

■

Termóstato da rede DICN(1) (entrada)
Pedido de carga de 4 compressores

Pedido de carga de 1 compressor

Pedido de carga de 3 compressores

inactivo

Pedido de carga de 2 compressores

Pedido de descarga de 1 compressor

Pedido de carga de 1 compressor

a/2 a/2

a/2 a/2

inactivo

c

c

Pedido de descarga de 1 compressor

c

Ponto de regulação
da entrada

c

Pedido de descarga de 2 compressores

Ponto de regulação
da saída

a/2 a/2

b
c

O valor predefinido e os limites superior e inferior dos parâmetros do termóstato estão enunciados no seguinte quadro.

Diferença de nível - a

(K)

Dimensão do nível - c

(K)

Temporizador de
carga

(s.)

Temporizador de
descarga

(s.)

Ponto de regulação

(°C)

4,0(*)

2,0(*)

Limite
inferior

Limite
superior

—

—

0,2

—

—

180

15

300

30

15

(*)

12,0

7,0

CONTROLO DE ENTRADA

CONTROLO DE SAÍDA
(K)

Dimensão do nível - c

(K)

Temporizador de
carga

(s.)

Temporizador de
descarga

(s.)

Ponto de regulação

(°C)

4,0(*)

2,0(*)

Limite
inferior

Limite
superior

4,0(*)

—

—

Diferença de nível - b

(K)

3,6(*)

—

—

300

Diferença de nível - c

(K)

0,4(*)

—

—

(s.)

23,0

Temporizador de
carga

180

15

300

Temporizador de
descarga

(s.)

180

15

300

12,0

7,0

23,0

Ponto de regulação
Limite
inferior

Limite
superior

—

—

—

—

30

15

300

15

15

300

7,0

4,0

20,0

(*) só se pode modificar no menu de serviço

Valor de
fábrica

(K)

0,2

(*)

Pedido de descarga de 4 compressores

Diferença de nível - a

Valor de fábrica

Diferença de nível - a

c

O valor predefinido e os limites superior e inferior dos parâmetros do termóstato estão enunciados no seguinte quadro.

(*) só se pode modificar no menu de serviço

Unidades Unidades
1 circuito 2 circuitos

Pedido de descarga de 3 compressores

b

c

Ponto de regulação da entrada

Valor de fábrica
Unidades Unidades
CONTROLO DE ENTRADA 1 circuito 2 circuitos

c

(°C)

(*) só se pode modificar no menu de serviço

■

■

Se a temperatura for inferior ao ponto de regulação, o controlo
do termóstato efectua uma verificação a cada intervalo de
temporização de descarga (LOADDOWN TIMER).
De acordo com o desvio em relação ao ponto de regulação, não
é necessária nenhuma accção, nem carga ou descarga.
Se a temperatura for superior ao ponto de regulação, o controlo
do termóstato efectua uma verificação a cada intervalo de
temporização de carga.
De acordo com o desvio em relação ao ponto de regulação, não
é necessária nenhuma accção, nem carga ou descarga.

(1) Pedido de carga de 1 compressor: pedido para acrescentar mais um compressor.
Pedido para carregar 2 compressores: pedido de mais 2 compressores adicionais (com um intervalo de 15 segundos entre pedidos).
O número máximo de compressores que se podem acrescentar a 1 pedido está limitado ao número total de unidades representadas na configuração DICN:
Por exemplo: Uma configuração DICN com 2 unidades implica pedidos de aumento de carga para, no máximo, 2 compressores de cada vez.
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■

ANEXO II

Ponto de regulação flutuante com base em entrada
analógica permutável
_ FLOATING SETPOINT
MODE:CH.AI MAX VALUE
MAXIMUM VALUE:003$0¢

Funcionamento do ponto de regulação flutuante

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

Os diagramas e a tabela que se seguem apresentam o valor de
fábrica para os parâmetros do ponto de regulação flutuante do
evaporador, mas também um exemplo para ponto de regulação à
entrada a 12,0°C.

A

13.5°C

Legenda

B

12.0°C

SLOPE

Ponto de regulação activo

B

Ponto de regulação

+3.0°C

0
(0.0 V)
(4 mA)

O aumento do valor do ponto de regulação flutuante
associado a uma queda de 10°C (ponto de regulação
flutuante baseado na temperatura ambiente ou NTC) ou a
uma queda de 100 (ponto de regulação flutuante com base na
tensão ou miliamperagem).

A

■

15.0°C

50
(0.5 V)
(12 mA)

100
(1.0 V)
(20 mA)

CH.AI. MAX VALUE

Ponto de regulação flutuante com base na temperatura
ambiente
_ FLOATING SETPOINT
MODE:AMBIENT
MAXPOS:03$0¢ NEG:00$0¢
RF:020$0¢ SLOPE:006$0¢

Temperatura ambiente de ex. = 17,5°C

18.0°C
+6.0°C
15.0°C

A

13.5°C

B

12.0°C

3.0°C

+10.0°C
10.0°C

17.5°C 20.0°C

ANEXO III

AMBIENT
■

Ponto de regulação flutuante com base em NTC
_ FLOATING SETPOINT
MODE:CH.AI SLOPE NTC
MAXPOS:03$0¢ NEG:03$0¢
RF:020$0¢ SLOPE:006$0¢

Funcionamento da refrigeração livre
Legenda
Temperatura de exemplo = 17,5°C

18.0°C

SP

Ponto de regulação

DI

Diferencial

+6.0°C
15.0°C

A

13.5°C

B

12.0°C

Refrigeração livre à temperatura ambiente

3.0°C

estado de refrigeração livre

3.0°C
Ligada

9.0°C

+10.0°C
17.5°C 20.0°C

10.0°C

25.0°C

Desligada

CH.AI SLOPE NTC
■

Ponto de regulação com base na tensão ou miliamperagem

SP

°C

temperatura ambiente

DI

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

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

18.0°C

15.0°C

A

13.5°C

B

12.0°C

predefinição

mínimo

máximo

SP

(°C)

5,0°C

–30,0°C

25,0°C

DI

(°C)

1,0°C

1,0°C

5,0°C

Refrigeração livre face à diferença entre a temperatura da
água à entrada do evaporador e a temperatura ambiente

3.0°C

+12.0°C

Refrigeração livre

estado de refrigeração livre

3.0°C

9.0°C
Ligada

+100

6.0°C
0
(0.0 V)
(4 mA)

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

Desligada

100
(1.0 V)
(20 mA)

CH.AI SLOPE V-A

SP
DI

Refrigeração livre
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°C

temperatura da água à entrada do
evaporador
menos a temperatura ambiente

predefinição

mínimo

máximo

SP

(°C)

5,0°C

1,0°C

20,0°C

DI

(°C)

5,0°C

1,0°C

10,0°C
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ANEXO IV

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

----STARTUP BUSY----

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

013£6¢
012$0¢

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

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

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

READOUT MENU

=

SETPOINTS MENU

=

USERSETTINGS MENU =
TIMERS MENU

=

HISTORY MENU

=

ª
∑
Å
Ó
‚

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

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

=

I/O STATUS MENU

=

LOGIN/LOGOUT MENU =
NETWORK MENU

=

COOL/HEAT MENU

=

™
Ÿ
Æ
∆
Í

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

THERMOSTAT

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

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

INFO MENU

COMPRESSOR

FAN

PUMP

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

_v
UNIT SAFETY
0F0:EMERGENCY STOP

FLOATING SETPOINT

LANGUAGE

C1 TEMP.READOUT
C1 REFR:000$0¢

_÷

C2 TEMP.READOUT
C2 REFR:000$0¢

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

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

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

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

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

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

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

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


 
 
 
 

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

_v

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

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

_v

UNIT HISTORY:002
C1 REFR:000$0¢

_v

UNIT HISTORY:002
C2 REFR:000$0¢

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

_v

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

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

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

_v

UNIT HISTORY:001
C1 REFR:000$0¢

_v

UNIT HISTORY:001
C2 REFR:000$0¢

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

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

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

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

_v
DIGITAL INPUTS
EMERGENCY STOP :OK
FLOWSWITCH:FLOW OK

_÷

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

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

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

_v LOGIN/LOGOUT MENU
LOGIN STATUS:USER

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

ENTER PASSWORD
PASSWORD: 0000
TO LOGIN
_v

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

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

_÷

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

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

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

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

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

TIME AND DATE

FREE COOLING

DICN

ADVANCED

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

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

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

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

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

_÷
EXTRA READOUT
C11RH:00000hCS:00000

_÷
EXTRA READOUT
C12RH:00000hCS:00000

_÷
EXTRA READOUT
C21RH:00000hCS:00000

_÷
EXTRA READOUT
C22RH:00000hCS:00000

RHP1:00001hP2:00000h

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

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

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

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

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

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

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

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

_v UNIT HISTORY:002
C12RH:00000hCS:00000

_v UNIT HISTORY:002
C21RH:00000hCS:00000

_v UNIT HISTORY:002
C22RH:00000hCS:00000

_÷ UNIT HISTORY:002
AI1 NONE
AI2 NONE

_÷ UNIT HISTORY:002
AI3 NONE
AI4 NONE

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

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

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

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

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

_v UNIT HISTORY:001
C12RH:00000hCS:00000

_v UNIT HISTORY:001
C21RH:00000hCS:00000

_v UNIT HISTORY:001
C22RH:00000hCS:00000

_÷ UNIT HISTORY:001
AI1 NONE
AI2 NONE

_÷ UNIT HISTORY:001
AI3 NONE
AI4 NONE

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

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

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

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

_÷CHANG.
DO3 NONE
DO4 NONE
DO5 NONE

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

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

_^

DEFROST

SERVICE MENU

ENTER SERVICE
PASSWORD: 0000
TO LOGIN

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

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

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

RHP1:00000hP2:00000h

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

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