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1 Măsuri de siguranţă 

1.1 General 
Instalarea, pornirea şi repararea echipamentului pot fi periculoase dacă nu se ţine cont de anumiţi factori 
ai instalării: presiuni de operare, prezenţa componentelor electrice şi a tensiunilor şi locaţia de instalare 
(plinte în relief şi structuri construite). Doar inginerii de instalare calificaţi şi instalatorii şi tehnicienii 
înalt calificaţi, complet instruiţi în legătură cu produsul, sunt autorizaţi să instaleze şi să pornească în 
siguranţă produsul.  
În timpul operaţiunilor de reparaţie, toate instrucţiunile şi recomandările, care apar în instrucţiunile de 
instalare şi reparaţie pentru produs şi pe etichetele şi abţibildurile aplicate pe echipament şi componente 
şi piesele însoţitoare furnizate separat, trebuie citite, înţelese şi urmate. 
Aplicaţi toate codurile standard şi practicile de siguranţă. Purtaţi ochelari şi mănuşi de protecţie. 
Utilizaţi instrumentele adecvate pentru a muta obiecte grele. Deplasaţi unităţile cu grijă şi aşezaţi-le uşor. 
 

1.2 Evitaţi electrocutarea 
Doar personalul calificat în conformitate cu recomandările IEC (Comisia Electrotehnică Internaţională) 
poate accesa componentele electrice. Recomandăm în mod special deconectarea tuturor surselor de 
electricitate către unitate, înainte de începerea lucrărilor. Deconectaţi sursa principală de electricitate de 
la ruptorul sau izolatorul principal al circuitului. 
 
IMPORTANT: Acest echipament utilizează şi emite semnale electromagnetice. Testele au indicat că 
echipamentul este conform tuturor codurilor aplicabile în ceea ce priveşte compatibilitatea 
electromagnetică. 
 

 

RISC DE ELECTROCUTARE: Chiar şi când ruptorul sau izolatorul principal este deconectat, 
anumite circuite pot fi în continuare sub tensiune, deoarece pot fi conectate la o sursă separată 
de electricitate. 

 

 

RISC DE ARSURI: Curentul electric duce la înfierbântarea temporară sau permanentă a 
componentelor. Manipulaţi cablul de electricitate, cablurile electrice şi conductoarele, capacele 
regletei şi cadrele motorului cu foarte mare grijă. 

 

 

ATENŢIE: În conformitate cu condiţiile de operare, ventilatoarele pot fi curăţate periodic. 
Ventilatorul poate porni oricând, chiar dacă unitatea a fost oprită. 

 

 

1.3 Dispozitive de siguranţă 
Fiecare unitate este echipată cu dispozitive de siguranţă de trei tipuri: 

1.3.1 Dispozitive generale de siguranţă 
Dispozitivele de siguranţă cu acest nivel de gravitate vor opri toate circuitele şi întreaga unitate. Când se 
va declanşa un dispozitiv general de siguranţă, va fi necesară o intervenţie manuală asupra unităţii pentru 
a restabili operarea normală a maşinii. Există excepţii la această regulă generală în cazul alarmelor legate 
de condiţii de anomalie temporară. 
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 Oprire de urgenţă 

Pe o uşă a panoului electric al unităţii se află un buton. Butonul este semnalizat cu culoarea roşie, pe 
fundal galben. Apăsarea butonului de urgenţă opreşte rotirea tuturor sarcinilor, împiedicând un accident. 
Controlerul unităţii generează şi el o alarmă. Eliberarea butonului de urgenţă activează unitatea, care 
poate fi repornită doar după ce alarma a fost eliminată de pe controler. 
 

 Butonul de oprire de urgenţă duce la oprirea tuturor motoarelor, însă nu opreşte 

alimentarea cu electricitate a unităţii. Nu efectuaţi reparaţii sau nu operaţi unitatea 

fără deconectarea întrerupătorului principal. 

1.3.2 Dispozitive de siguranţă ale circuitului 
Dispozitivele de siguranţă cu acest nivel de gravitate vor opri circuitul pe care îl protejează. Restul de 
circuite vor continua să funcţioneze. 

1.3.3 Dispozitive de siguranţă ale componentelor 
Dispozitivele de siguranţă cu acest nivel de gravitate vor opri o componentă în caz de funcţionare 
anormală care ar putea-o avaria permanent. Mai jos se află o prezentare generală a dispozitivelor de 
protecţie: 
 

 Protecţii la supracurent / supraîncărcare 

Dispozitivele de protecţie la supracurent / supraîncărcare protejează motoarele electrice utilizate pe 
compresoare, ventilatoare şi pompe, în caz de supraîncărcare sau scurtcircuit. În cazul motoarelor 
acţionate prin invertor, protecţia la supraîncărcare şi supracurent este integrată în transmisiile 
electronice. Se obţine o protecţie ulterioară la scurtcircuit prin siguranţe fuzibile sau ruptoare de 
circuit instalate în avalul fiecărei sarcini sau fiecărui grup de sarcini. 
 

 Protecţii la supratemperatură 

Motoarele electrice ale ventilatoarelor sunt protejate de asemenea la supratemperatură, prin 
termistoare scufundate în bobinele motoarelor. În cazul în care temperatura bobinei depăşeşte un 
prag fix, termistoarele se vor declanşa şi vor duce la oprirea motorului. 
 

 Nu lucraţi la un ventilator defect înainte de anclanşarea întrerupătorului principal. 

Protecţia la supratemperatură se auto-resetează, prin urmare ventilatorul poate 

reporni automat, dacă temperatura permite acest lucru. 

 

 Protecţii la inversarea fazei, sub/supratensiune, avarie împământare 

Când se declanşează una dintre aceste alarme, unitatea este oprită imediat sau este posibilă chiar 
inhibarea pornirii. Alarmele dispar automat după ce problema a fost rezolvată. Acest mecanism de 
eliminare automată îi permite unităţii să-şi revină automat în cazul problemelor temporare, în cazul 
cărora tensiunea de alimentare atinge limita superioară sau inferioară setată pe dispozitivul de 
protecţie. În celelalte cazuri, va fi necesară o intervenţie manuală pentru a rezolva problema. În cazul 
unei alarme de inversare a fazei, două faze trebuie inversate. 
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În cazul unei pene de curent, unitatea va reporni automat, fără a fi nevoie de o comandă externă. Însă, 
orice erori active când are loc pana de curent, sunt salvate şi pot preveni, în anumite cazuri, 
restartarea unui circuit sau a unităţii. 
 

 Intervenţia directă asupra sursei de alimentare poate duce la electrocutare, arsuri 

sau chiar deces. Această acţiune trebuie întreprinsă doar de către persoane instruite. 

 

 Întrerupător de flux 

Unitatea trebuie protejată de un întrerupător de flux. Întrerupătorul de flux va opri unitatea când 
fluxul de apă este sub nivelul minim permis. Când fluxul de apă este restabilit, protecţia se resetează 
automat. Cu excepţia cazului în care întrerupătorul de flux se deschide cu cel puţin un compresor în 
funcţiune, în acest caz alarma va fi eliminată manual. 
 

 Protecţie la îngheţ 

Protecţia la îngheţ previne îngheţarea apei în evaporator. Se activează automat când temperatura apei (la 
intrare sau la ieşire) din evaporator scade sub limita îngheţului. În condiţii de îngheţ, dacă unitatea este în 
standby, pompa evaporatorului va fi activată pentru a preveni îngheţarea evaporatorului. Dacă starea de 
îngheţ se va activa în timp ce unitatea este în funcţiune, toate unităţile se vor opri în stare de alarmă, în 
timp ce pompa va continua să funcţioneze. Alarma va fi eliminată automat, când dispare starea de îngheţ. 
 

 Protecţie la presiune scăzută 

Dacă circuitul operează cu o presiune de aspiraţie mai mică decât limita ajustabilă, pe o anumită perioadă 
de timp, sistemul de siguranţă al circuitului îl va opri şi va genera o alarmă. Alarma necesită o acţionare 
manuală a controlerului unităţii, pentru resetare. Resetarea va avea efect doar dacă presiunea de 
aspiraţie nu mai este sub limita de siguranţă. 
 

 Protecţie la presiune înaltă 

Dacă presiunea de evacuare este prea mare şi depăşeşte o limită legată de învelişul operaţional al 
compresorului, sistemul de siguranţă al circuitului va încerca împiedicarea alarmei sau, dacă acţiunile de 
corecţie nu au efect, va opri circuitul înainte de deschiderea întrerupătorului mecanic de presiune înaltă. 
Această alarmă necesită o acţionare manuală a controlerului unităţii, pentru resetare. 
 

 Întrerupătorul de presiune mecanică ridicată 

Fiecare circuit este echipat cu cel puţin un întrerupător de presiune înaltă, care încearcă să împiedice 
deschiderea supapei de golire de siguranţă. Când presiunea de evacuare este prea înaltă, întrerupătorul 
mecanic de presiune înaltă se va deschide şi va opri imediat compresorul, tăind alimentarea cu 
electricitate a releului auxiliar. Alarma poate fi eliminată imediat ce presiunea de evacuare intră din nou 
în normal. Alarma trebuie resetată de la întrerupător şi de la controlerul unităţii. Valoarea presiunii de 
declanşare nu poate fi modificată.  
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 Supapă de golire de siguranţă 

Dacă presiunea este prea mare în circuitul de agent de răcire, supapa de golire se va deschide pentru a 
limita presiunea maximă. Dacă se întâmplă acest lucru, opriţi imediat maşina şi contactaţi societatea 
locală de service. 
 

 Defecţiune invertor 

Fiecare compresor poate fi dotat cu propriul invertor (integrat sau extern). Invertorul poate monitoriza 
automat starea acestuia şi informa controlerul unităţii în caz de defecţiuni sau stări de pre-alarmă. Dacă 
se întâmplă acest lucru, controlerul unităţii va limita operarea compresorului sau eventual va deconecta 
circuitul în stare de alarmă. Va fi necesară acţionarea manuală a controlerului, pentru a elimina alarma. 
 
 

2 Descriere generală 

2.1 General 
Microtech® III este un sistem pentru controlarea agregatelor de răcire cu lichid / aer ATS cu circuit unic 
sau dublu. Microtech® III controlează pornirea compresorului necesară pentru a menţine temperatura 
dorită a apei la ieşirea din schimbătorul de căldură. În modul de răcire, controlează operarea 
ventilatoarelor, pentru a menţine temperatura de condensare corectă în fiecare circuit.  
Dispozitivele de siguranţă sunt monitorizate constant de către Microtech® III pentru a garanta operarea 
lor în siguranţă. Microtech® III oferă, de asemenea, acces la un program de testare care acoperă toate 
intrările şi ieşirile. Toate controlerele Microtech® III pot funcţiona în conformitate cu trei moduri 
independente: 
 

 Mod local: maşina este controlată prin comenzi de la interfaţa cu utilizatorul. 

 De la distanţă: maşina este controlată prin contacte la distanţă (contacte uscate). 

Mod reţea: maşina este controlată prin comenzi de la un sistem BAS. În acest caz, un cablu de date este 
utilizat pentru a conecta unitatea la BAS.  
Când sistemul Microtech® III operează în mod autonom (mod local sau de la distanţă) îşi păstrează toate 
capacităţile de control însă nu oferă opţiunile din modul reţea. 
 

2.2 Abrevieri utilizate 
În acest manual, circuitele de răcire sunt denumite circuitul #1 şi circuitul #2. 
Sunt utilizate frecvent următoarele abrevieri: 
 

Abrevieri Descriere 

Ckt Circuit 

Temp Temperatură 

Pr Presiune 

Comp Compresor 

Cond Condensator 

Evap Evaporator 

EXV Valvă electronică de expansiune 
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TXV Valvă termostatică de expansiune 

SV Valvă solenoidă 

ECON Economizor 

AHX Schimbător de căldură răcit cu aer 

WHX Schimbător de căldură răcit cu apă 

4WV Supapă cu patru căi 

HPS Întrerupător înaltă presiune 

LPS Întrerupător presiune scăzută 

INV Invertor 

PVM Monitorizare fază tensiune 

EWT Temperatură apă la intrare 

LWT Temperatura apei la ieşire 

OAT Temperatura ambientală exterioară 

Disch Evacuare 

Suct Aspiraţie 

Tc Temperatura de saturaţie în condensator 

Te Temperatura de saturaţie în evaporator 

Tr Temperatură dejivror 

SC Subrăcire 

SSH Supraîncălzire aspiraţie 

DSH Supraîncălzire evacuare 

DPT Temperatură port evacuare 

BAS Sistem automat clădire 

HMI Interfaţă om-maşină 

ACS Una dintre metodele de comunicare 
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3 Sistem de control 

3.1 Prezentare generală 
Sistemul de control este compus dintr-un controler al unităţii (UC) echipat cu un set de module de 
extensie care implementează caracteristici suplimentare. Modulele de extensie I/O comunică prin 
intermediul unui bus intern periferic cu UC. Placa ACS I/F, care controlează transmisiile cu frecvenţă 
variabilă ale compresorului, comunică printr-un Modbus cu UC. Microtech III gestionează în continuu 
informaţiile primite de la diferite sonde de presiune şi temperatură instalate pe compresoare şi 
comunicate către unitate. UC încorporează un program care controlează unitatea. 
HMI standard este compusă dintr-un afişaj integrat (A) cu 3 butoane (B) şi un sistem de control cu 
împingere şi rotire (C) pentru navigarea paginilor interfeţei şi modificarea setărilor. Este integrată în 
placa UC şi oferă acces la o gamă completă de parametri de control. 
Toate plăcile sunt alimentate de la o sursă 24 Vac. Plăcile de extensie pot fi alimentate direct de la 
controlerul unităţii. 
 

 
 
ATENŢIE: Păstraţi polaritatea corectă atunci când conectaţi sursa de alimentare la plăci, în caz 
contrar comunicarea bus periferică nu va funcţiona şi plăcile se pot defecta. 
 
Opţional, un HMI extern, de comandă de la distanţă, poate fi conectat la UC. HMI de comandă de la 
distanţă oferă aceleaşi opţiuni ca ecranul integrat plus indicarea alarmelor prin intermediul unei diode 
emiţătoare de lumină, aflată sub butonul clopoţel.  

 
 
HMI de comandă de la distanţă poate fi extinsă până la 700 m, utilizând conexiunea bus de proces 
disponibilă pe UC. O singură HMI poate fi conectată, în cascadă, la până la 8 unităţi. Consultaţi manualul 
specific HMI pentru detalii. 

  

 

 

 

 

A 
B C 

  

 

MicroTech®  III 
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3.2 Componente de comunicare 
Unitatea va utiliza mai multe componente de comunicare şi acest lucru va depinde de numărul de 
compresoare din unitate. Componentele ce vor fi utilizate sunt definite de următorul tabel. De asemenea, 
diagrama de mai jos indică modul de conectare a acestor module. 
 

Componente Adresă 
Număr de compresoare 

3 4 5 6 8 10 12 
Interfaţă BAS (Lon, BacNet, Modbus) - x x x x x x x 
POL687 (Controler principal MTIII) - x x x x x x x 
POL965 (Modul de extensie I/O) 18 x x x x x x x 
POL965 (Modul de extensie I/O) 2 x x x x x x x 
POL94U (Modul de extensie I/O) 3 x x x x x x x 
POL965 (Modul de extensie I/O) 4 N/R N/R N/R N/R x x x 
POL94U (Modul de extensie I/O) 5 N/R N/R N/R N/R x x x 
POL965 (Modul de extensie I/O) 23 N/R N/R N/R N/R x x x 
POL925 (Modul de extensie I/O) 21 Opţ Opţ Opţ Opţ Opţ Opţ Opţ 
POL965 (Modul de extensie I/O) 22 Opţ Opţ Opţ Opţ Opţ Opţ Opţ 

Placă ACS I/F: A301P 
Modbus com. 

Întrerupător rotativ: 0 
x x x x x x x 

Placă ACS I/F: A302P 
Modbus com. 

Întrerupător rotativ: 1 
N/R N/R N/R N/R x x x 

VFD compresor 
ACS com. 
Adresă: 1 

x x x x x x x 

VFD compresor 
ACS com. 
Adresă: 2 

x x x x x x x 

Notă: „x“ înseamnă că această componentă va fi folosită de o unitate. 
 
Aceasta este diagrama mostră a conectării componentelor în cazul unităţilor cu 8 compresoare. 
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3.3 Diode emiţătoare de lumină pe plăci 
Toate plăcile verifică în continuu şi indică operarea corectă a circuitelor lor electronice. O diodă 
emiţătoare de lumină (LED) se aprinde pe UC şi două leduri suplimentare se aprind pe fiecare placă de 
extensie, când operează corect. 
 

3.3.1 LED UC BSP 
Mod LED 

Iniţializare BSP. Acest lucru indică lansarea şi pregătirea tuturor fişierelor. 
După acest mod, este activ modul final de rulare (de mai jos). Disponibil de 
la versiunea VVS10. 

Verde, iluminând intermitent la 50ms pornit şi 
1000ms oprit 

Mod upgradare BSP în curs Iluminare intermitentă pe secundă între roşu şi 
verde. 

Aplicaţia nu este încărcată Galben, iluminând intermitent la 50ms pornit şi 
1000ms oprit 

Aplicaţia este încărcată însă nu rulează sau modul upgradare BSP este activ Galben 
Aplicaţie în funcţiune Verde 
Eroare BSP (eroare de software) Iluminare intermitentă roşie cu 2Hz 
Eroare hardware Roşu 
Mod sigur (în cazul în care upgradarea BSP a fost întreruptă) Iluminare intermitentă galben cu roşu la fiecare 

secundă pentru 500ms 
Fază de pornire BSP (de la versiunea VVS10). Controlerul are nevoie de 
timp pentru a porni. 

Verde, iluminând intermitent la 50ms pornit şi 
1000ms oprit 

Interfaţă BAS Controler principal Microtech III 
POL687 

Extensie I/O POL965 
(Adresă: 18) 

Extensie I/O  POL965 
(Adresă: 2) 

Extensie I/O POL94U 
(Adresă: 3) 

Extensie I/O  POL965 
(Adresă: 4) 

Extensie I/O  POL965 
(Adresă: 22) 

Extensie I/O POL94U 
(Adresă: 5) 

Placă ACS I/F: A301P 

(Întrerupător rotativ: 0) 

Placă ACS I/F: A301P 

(Întrerupător rotativ: 1) 

VFD compresor 
(Adresă: 1) 

VFD compresor 
(Adresă: 2) 

VFD compresor 
(Adresă: 1) 

VFD compresor 
(Adresă: 1) 

VFD compresor 
(Adresă: 1) 

VFD compresor 
(Adresă: 2) 

VFD compresor 
(Adresă: 2) 

VFD compresor 
(Adresă: 2) 
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3.3.2 Module de extensie BSP LED 
Mod LED 

Mod upgradare BSP 
Iluminare intermitentă pe secundă între roşu şi 
verde. 

BSP în funcţiune Verde 
Eroare BSP (eroare de software) Iluminare intermitentă roşie cu 2Hz 
Eroare hardware Roşu 

 

3.3.3 LED BUS 
Acest LED indică starea de comunicare cu controlerul. 

Mod LED 
Comunicarea funcţionează însă parametrul de la aplicaţie este greşit sau 
lipsă sau calibrarea din fabrică este incorectă  

Galben 

Comunicaţie în funcţiune, I/O în funcţiune Verde 
Comunicaţie oprită Roşu 

 

3.3.4 LEDURI placă ACS I/F 
Există trei LEDURI pe placa ASC I/F. 
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TX LED2 

Mod LED 
Datele Modbus au fost trimise cu succes  Iluminare intermitentă 
Datele Modbus nu sunt trimise Stinse 

 
RX LED1 

Mod LED 
Datele Modbus au fost primite cu succes  Iluminare intermitentă 
Datele Modbus nu sunt primite Stinse 

 
CPU&COM HAP 

Mod LED 
Chip-ul principal funcţionează. Comunicarea ACS nu a început încă. Iluminare intermitentă cu ciclu 200ms 
Chip-ul principal funcţionează. Comunicarea ACS este funcţională. Iluminare intermitentă cu ciclu 400ms 
Chip-ul principal nu funcţionează. Stinse 

 

TX LED2 

RX LED1 

CPU&COM HAP 
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3.3.5 VFD LED compresor 
Mod LED 

Chip-ul principal funcţionează corect. Iluminare intermitentă 
Chip-ul principal nu funcţionează. Chip-ul este alimentat cu electricitate. Lumini (nu iluminează intermitent) 
Chip-ul principal nu funcţionează. Stinse 

 
 

3.4 Senzori disponibili 

3.4.1 Traductoare de presiune 
Se utilizează două tipuri de senzori electronici pentru a măsura presiunea de aspiraţie, evacuare şi a 
uleiului din fiecare circuit. Intervalul fiecărui senzor este indicat clar pe fiecare carcasă de senzor. 
Presiunile de evacuare şi a uleiului sunt monitorizate utilizând un senzor din aceeaşi gamă. 
 

Descriere Număr de senzori Tip Calibrare 

Pr. condensator 1 pe Ckt 500mV ~ 4500mV 

Decalare în funcţie de valoarea 
de referinţă 

Decalare în funcţie de valoarea 
de referinţă 

Pr. evaporator 1 pe Ckt 500mV ~ 4500mV 

Decalare în funcţie de valoarea 
de referinţă 

Decalare în funcţie de valoarea 
de referinţă 

3.4.2 Senzori de temperatură 
Senzorii evaporatorului de apă sunt instalaţi în secţiunile de intrare şi ieşire. Un senzor de temperatură 
externă este montat în interiorul agregatului de răcire. În plus, fiecare circuit are instalat câte un senzor al 
temperaturii de aspiraţie şi evacuare, pentru a monitoriza şi controla temperaturile agentului de răcire 
supraîncălzit. 
Pe invertoarele răcite cu agent de răcire, senzori suplimentari, introduşi în placa de răcire, măsoară 
temperatura transmisiilor. 
 

Descriere Număr de senzori Tip Calibrare 

EWT 1 pe unitate NTC10K 
Decalare în funcţie de 
valoarea de referinţă 

LWT 1 pe unitate NTC10K 
Decalare în funcţie de 
valoarea de referinţă 

OAT 1 pe unitate NTC10K 
Decalare în funcţie de 
valoarea de referinţă 

Temp dejivror 1 pe Ckt NTC10K 
Decalare în funcţie de 
valoarea de referinţă 

Temp. gaz evap. 1 pe Ckt NTC10K 
Decalare în funcţie de 
valoarea de referinţă 

Temp. asp. 1 pe Ckt NTC10K 
Decalare în funcţie de 
valoarea de referinţă 

Temp evap. 1 pe comp. - 
Decalare în funcţie de 
valoarea de referinţă 

Temp carc. comp. 1 pe comp. - 
Decalare în funcţie de 
valoarea de referinţă 

Temp INV FIN 1 pe comp. - Fără calibrare 



                                                                                                          D-EOMHP00706-14RO - 20/84 

 

3.4.3 Termistoare 
Termistoarele se declanşează la o valoare înaltă, în cazul în care temperatura motorului atinge valori 
periculoase. 
 

3.4.4 Alţi senzori 
Descriere Număr de senzori Tip Calibrare 

Curent ieşire INV  1 pe comp. - Fără calibrare 

 

3.5 Sisteme de control disponibile 

3.5.1 Pompele evaporatorului 
Controlerul poate regla una sau două pompe de evaporare şi se ocupă de comutarea automată între 
pompe. Este, de asemenea, posibilă prioritizarea pompelor sau dezactivarea temporară a uneia dintre 
cele două. Controlerul poate controla, de asemenea, vitezele pompelor, dacă pompele sunt dotate cu 
invertoare. 

3.5.2 Compresoare 
Controlerul poate regla maxim doisprezece compresoare instalate pe unul sau două circuite de agent de 
răcire independente (maxim şase compresoare per circuit). Toate siguranţele fiecărui compresor vor fi 
gestionate de către controler. Siguranţele încorporate ale invertorului sunt gestionate de circuitele 
electronice integrate ale invertorului şi comunicate doar către UC. 

3.5.3 Supapă de expansiune 
Controlerul poate regla o supapă electronică de expansiune pentru fiecare circuit de agent de răcire. 
Logica integrată Microtech® III va garanta întotdeauna cea mai bună operare a circuitului de agent de 
răcire. 
 

3.6 Conexiuni regletă client 

3.6.1 DescriereA generală 
Contactele de mai jos sunt disponibile pe regleta utilizatorului, indicate cu MC24 sau MC230 în diagrama 
de cablare. Următorul tabel rezumă conexiunile la regleta utilizatorului. 
 

Descriere Borne Comentarii 
Întrerupător debit (obligatoriu) 708-724 (MC24) Intrare digitală 24 Vdc 
Valoarea prestabilită dublă 703-728 (MC24) Intrare digitală 24 Vdc 
Activarea limitei curente 884-885 (MC24) Intrare digitală 24 Vdc 
Defecţiune externă 883-884 (MC24) Intrare digitală 24 Vdc 
Activare repornire rapidă (opţional) - Intrare digitală 24 Vdc 
Agregat de răcire secundar (opţional) - Intrare digitală 24 Vdc 
Selecţie LOC/BMS (opţional) - Intrare digitală 24 Vdc 
On / Off de la distanţă - Intrare digitală 230 Vac 
Alarmă generală 525-526 (MC230) FĂRĂ ieşire digitală (24…230 Vac alimentare ext.) 
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Stare compresor #1 - FĂRĂ ieşire digitală (24…230 Vac alimentare ext.) 
Stare compresor #2 - FĂRĂ ieşire digitală (24…230 Vac alimentare ext.) 
Circuit alarmă #1 (opţional) - FĂRĂ ieşire digitală (24…230 Vac alimentare ext.) 
Circuit alarmă #2 (opţional) - FĂRĂ ieşire digitală (24…230 Vac alimentare ext.) 
Evaporator pompă #1 start 527-528 (MC230) FĂRĂ ieşire digitală (alimentare internă 24 Vdc) 
Evaporator pompă #2 start 530-531 (MC230) FĂRĂ ieşire digitală (alimentare internă 24 Vdc) 
Limita consumului 888-889 (MC24) Intrare analogică 4-20 mA 
Limită de curent (opţional) 889-890 (MC24) Intrare analogică 4-20 mA 
Depăşirea valorii prestabilite 886-887 (MC24) Intrare analogică 4-20 mA 

 

3.6.1.1 Întrerupător de debit 

Deşi întrerupătorul de debit este furnizat opţional, este obligatorie instalarea unuia şi conectarea acestuia 
la bornele intrărilor digitale pentru a permite operarea agregatului de răcire doar dacă se detectează 
debitul minim. 
 

 Operarea unităţii, ocolind intrarea întrerupătorului de debit sau fără întrerupătorul de 

debit adecvat, ar putea avaria evaporatorul din cauza îngheţului. Operarea 

întrerupătorului de debit trebuie verificată înainte de pornirea unităţii. 

3.6.1.2 Valoarea prestabilită dublă 

Acest contact poate fi utilizat pentru a comuta între două puncte de referinţă LWT diferite şi, în funcţie de 
aplicaţie, între două moduri diferite de operare.  

3.6.1.3 Limită de curent (opţional) 

Această caracteristică opţională activează un control al capacităţii unităţii, pentru a limita curentul de 
intrare. Caracteristica de limitare a curentului este inclusă în opţiunea Contor electricitate. Semnalul de 
limitare va fi comparat cu o valoare de limitare stabilită pe HMI. Valoarea de referinţă a limitei de curent 
este selectată în mod implicit prin HMI; un semnal extern 4-20 mA poate fi activat pentru a permite o 
valoare de referinţă ce poate fi modificată de la distanţă. 

3.6.1.4 Defecţiune externă 

Acest contact este disponibil pentru raportarea unei avarii către UC sau a unui avertisment de la un 
dispozitiv extern. Ar putea fi o alarmă de la o pompă externă pentru a informa UC de avarie. Această 
intrare poate fi configurată ca avarie (oprire unitate) sau avertisment (afişat pe HMI). 
Operarea cu gheaţă trebuie selectată în cazul unei aplicaţii cu depozitare de gheaţă. În acest caz, UC va 
opera agregatul de răcire în modul on / off decuplând toate agregatele de răcire imediat ce a fost atinsă 
valoarea de referinţă. În acest caz, unitatea va rula până la capacitate maximă şi apoi se va decupla, 
aplicând o întârziere din cauza gheţii pornirii agregatului de răcire. 

3.6.1.5 Repornire rapidă (opţional) 

Scopul caracteristicii de repornire rapidă este de a permite unităţii să repornească în cel mai scurt timp 
posibil după o pană de curent şi apoi să recupereze în cel mai scurt timp posibil (menţinând nivelul de 
fiabilitate al operaţiunilor normale) capacitatea avută înainte de pana de curent. Repornirea rapidă este 
activată prin întrerupătorul de activare. 

3.6.1.6 Cuplarea / decuplarea de la distanţă 

Această unitate poate fi pornită printr-un contact de activare de la distanţă. Întrerupătorul Q0 trebuie 
setat pe „Remote” (de la distanţă).  
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3.6.1.7 Alarmă generală 

În cazul unei alarme la unitate, această ieşire este închisă, indicând starea de avarie la un BMS conectat 
extern. 

3.6.1.8 Starea compresoarelor 

Ieşirea digitală este închisă atunci când circuitul aferent este în starea de funcţionare. 

3.6.1.9 Circuit alarmă (opţional) 

Această opţiune este inclusă în opţiunea „Repornire rapidă“. Contactul digital aferent este închis, în caz de 
alarmă, pe un circuit. 

3.6.1.10 Pornire pompă evaporare 

O ieşire digitală 24 Vdc (cu alimentare internă) este activată când este solicitată pornirea unei pompe (#1 
sau #2). Ieşirea poate fi utilizată pentru a porni o pompă externă (la viteză fixă sau variabilă). Ieşirea 
necesită o intrare externă sau un releu cu un curent de excitaţie sub 20 mA. 

3.6.1.11 Limita de solicitare 

Funcţia opţională poate fi utilizată pentru a limita procentul de capacitate a unităţii la o valoare limită cu 
opţiune de modificare. Această limitare nu poate fi corelată direct cu o limitare respectivă a curentului 
unităţii (50% din limita de solicitare poate diferi de 50% a FLA al unităţii). 
Semnalul limitei de solicitare poate fi modificat continuu între 4 şi 20 mA. Microtech III va converti acest 
semnal într-o limitare de capacitate a unităţii, comutând între capacitatea minimă şi capacitatea 
completă, cu o relaţie liniară. Un semnal între 0 şi 4mA va corespunde unei capacităţi complete a unităţii. 
Astfel, dacă nu este conectat nimic la această unitate, nu va fi aplicată nicio limitare. Limitarea maximă nu 
va forţa niciodată stingerea unităţii. 

3.6.1.12 Depăşirea valorii prestabilite 

Această intrare permite aplicarea unei decalări a valorii de referinţă active pentru a ajusta valoarea de 
operare a ELWT. Această intrare poate fi utilizată pentru maximizarea confortului. 
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4 Lucrul cu această unitate 

4.1 Interfaţă om-maşină 
Această unitate este dotată cu Microtech® III aflată direct pe panoul de control şi service. Controlerul 
dispune de o interfaţă om-maşină (HMI) uşor de utilizat, care permite ajustarea tuturor setărilor de 
operare, în cadrul intervalelor de siguranţă şi monitorizarea tuturor parametrilor de funcţionare. Fiecare 
secţiune a acestui capitol va explica toate sarcinile ce pot fi efectuate pe HMI UC. 
Structura HMI se bazează pe niveluri de acces, ceea ce înseamnă că fiecare parolă va permite accesul la 
toate setările şi toţi parametrii permişi acelui nivel de parolă. Informaţiile de bază despre stare, inclusiv 
lista de alarme active, punctele de referinţă active şi temperatura controlată a apei pot fi accesate fără a 
trebui să fie introdusă parola. 
Utilizatorul UC va gestiona două niveluri de parolă: 

 UTILIZATOR 5321 
ÎNTREŢINERE 2526 

 
Următoarele informaţii se vor referi la toate datele şi setările accesibile cu parola de întreţinere. Parola 
utilizatorului va furniza accesul la un set secundar de setări explicate în capitolul Errore. L'origine 
iferimento non è stata trovata.. 

 
HMI este compus din trei taste şi o comandă cu împingere şi rotaţie. Funcţia celor trei butoane este 
descrisă mai jos: 

 
Stare de alarmă (de pe orice pagină face legătura cu pagina cu lista de alarme, jurnalul de alarme 
şi o captură de ecran a alarmei, dacă este disponibilă) 

 Înapoi la Pagina principală 
 Înapoi la nivelul anterior (poate fi Pagina principală) 
 
Comanda cu împingere şi rotaţie este utilizată pentru a derula diferitele pagini cu meniuri, setări şi date, 
disponibile pe HMI pentru nivelul activ de parolă. Următoarea imagine expune un exemplu de pagini HMI. 
 
 

 M a i n  M e n u                  1 / 11 
E n t e r  P a s s w o r d                 
U n i t  S t a t u s =                   
 O f f :  U n i t  S W                  

A c t i v e  S e t p t =             7 . 0 ° C 

 
Un clopoţel care sună în colţul din dreapta sus va indica o alarmă activă. În cazul în care clopoţelul nu se 
mişcă, alarma a fost confirmată fără a fi eliminată, deoarece condiţia care a produs alarma nu a fost 
remediată. 

 M a i n  M e n u                  1 /  
E n t e r  P a s s w o r d                 
U n i t  S t a t u s =                   
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 O f f :  U n i t  S W                  
A c t i v e  S e t p t =             7 . 0 ° C 

 
Elementul activ este subliniat prin contrast, în acest exemplu elementul subliniat în Meniul principal este 
un link către o altă pagină. Apăsând butonul cu împingere şi rotaţie, HMI va sări la o altă pagină. În acest 
caz, HMI va sări la pagina Introdu parola, 

 E n t e r  P a s s w o r d             2 / 2 
                              

E n t e r  P W                   * * * * 
                              
                              

 
Pe ecranul Introdu parola, rândul cu câmpul pentru parolă va fi subliniat pentru a indica faptul că câmpul 
din dreapta s-a modificat. Acesta reprezintă o valoare de referinţă pentru controler. Prin apăsarea 
butonului împingere şi rotaţie, câmpul individual va fi subliniat pentru a permite o introducere uşoară a 
parolei numerice. Prin modificarea tuturor câmpurilor, parola din 4 cifre va fi introdusă şi, dacă este 
corectă, vor fi disponibile setările suplimentare, ale acelui nivel de parolă.  

 E n t e r  P a s s w o r d             2 / 2 
                              

E n t e r  P W                   5 * * * 
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4.2 Navigarea meniului 
 
Prima coloană este nivelul superior al ierarhiei meniului. Pe măsură ce utilizatorul face selecţii într-o 
coloană, acestea trec în dreapta. Când nu mai există meniuri în cadrul unei căi, selectarea unei opţiuni 
duce utilizatorul la ecranul selectat. Unele opţiuni sunt vizibile doar când pot fi selectate ca rezultat al 
configurării unităţii şi prin introducerea parolei. 
 

Nivel meniu 1 
 

Nivel meniu 2 
 

Nivel meniu 3 
 

Nivel meniu 4 

       
INTRODUCEŢI PAROLA 

      
Informaţii generale despre 
unitate       

MENIU RAPID 
      

VIZUALIZARE / SETARE 
UNITATE 

---> STARE 
    

  
 

CONFIGURARE ---> CALIBRARE SENZORI 
  

  
 

  
 

CONTR. REŢEA AGREGAT 
RĂCIRE   

  
 

DATE 
    

VIZUALIZARE / SETARE 
CIRCUIT 

---> CKT #n ---> STARE 
  

  
 

  
 

SETARE ---> CALIBRARE SENZORI 

  
 

  
 

DATE 
  

  
 

  
 

COMP #n 
  

  
 

  
 

CONTROL MANUAL 
  

DARE ÎN EXPLOATARE 
UNITATE 

---> CONFIGURARE 
    

  
 

SETARE IP CTRLR 
    

  
 

SETARE LON 
    

  
 

SETARE IP BACNET 
    

  
 

SETARE MSTP BACNET 
    

  
 

SETARE MODBUS 
    

  
 

SETARE AWM 
    

  
 

MENIU PAROLĂ 
    

TIMP PÂNĂ LA REPORNIRE 
      

ALARME ---> ALARMĂ ACTIVĂ 
    

  
 

JURNAL ALARME 
    

  
 

JURNAL EVENIMENTE 
    

  
 

LIMITE ALARMĂ 
    

ÎNTREŢINERE PROGRAMATĂ 
      

TEST I/O ---> TEST I/O UNITATE 
    

  
 

TEST I/O CKT #1 
    

  
 

TEST I/O CKT #2 
    

DESPRE ACEST AGREGAT DE 
RĂCIRE       

DATĂ / ORĂ 
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4.3 Setări de bază 
Înainte de pornirea unităţii, trebuie efectuate câteva setări de bază. Aceste puncte de referinţă pot fi 
accesate prin următoarea cale. 
 

Nivel meniu 1 
 

Nivel meniu 2 

   
INTRODUCEŢI PAROLA 

  
Informaţii generale despre unitate 

  
MENIU RAPID 

  
VIZUALIZARE / SETARE UNITATE 

  
VIZUALIZARE / SETARE CIRCUIT 

  
DARE ÎN EXPLOATARE UNITATE ---> CONFIGURARE 

  
 

SETARE IP CTRLR 

  
 

SETARE LON 

  
 

SETARE IP BACNET 

  
 

SETARE MSTP BACNET 

  
 

SETARE MODBUS 

  
 

SETARE AWM 

  
 

MENIU PAROLĂ 

TIMP PÂNĂ LA REPORNIRE 
  

ALARME 
  

ÎNTREŢINERE PROGRAMATĂ 
  

DESPRE ACEST AGREGAT DE 
RĂCIRE   

DATĂ / ORĂ 
  

 

4.3.1 Setări de configurare a agregatului de răcire 
În general, această setare se efectuează din fabrică. Însă, setările de configurare a agregatului de răcire 
trebuie făcute prin tastatura HMI, când este instalat noul software. Dacă nu sunt făcute toate setările, 
agregatul de răcire nu va putea porni.  
 

Cuprins Setare implicită Valori cu selectare Notă 

Tensiune 400 
200~220, 220~230, 380, 

400, 460 
 

Frecvenţă 50 50, 60  

Tipul unităţii Doar răcire 
Doar răcire, Pompă de 

căldură 
 

Tip eficienţă Ef. înaltă Ef. std, Ef. înaltă  
Număr de circ. 1 1,2  

Număr de comp. 3 3, 4, 5, 6 
Trebuie setat pentru fiecare 

circuit 

Număr ventilatoare 3 3, 4, 5 
Trebuie setat pentru fiecare 

circuit 
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Ventilator cu transmisie cu 
frecvenţă variabilă 

Dezactivare Activare, dezactivare  

Conductă de lichid SV Dezactivare Activare, dezactivare  

Setare HPS Normal Normal, Limită înaltă 
„Limită înaltă“ va fi utilizată 

doar pentru agregatele de răcire 
US. 

Com. Modul1 

Detectat automat. 
IP BACNET IP, MSTP 

BACNET, LON, MODBUS, 
AWM 

 Com. Modul2 

Com. Modul3 

 

 Modificarea oricăreia dintre aceste valori va necesita confirmarea pe controler prin setarea 

„Apply changes = Yes“ (Aplicare modificări = Da). Acest lucru va duce la resetarea 

controlerului! 

 

4.3.2 Configurare IP controler 
Controlerul Microtech ® III dispune de un server web integrat care afişează o replică a paginilor integrate 
HMI. Pentru a accesa acest HMI web suplimentar, s-ar putea să fie necesară ajustarea setărilor IP, pentru 
a se potrivi cu setările reţelei locale. Acest lucru poate fi făcut pe această pagină. Vă rugăm contactaţi 
departamentul IT pentru mai multe informaţii despre cum puteţi configura următoarele puncte de 
referinţă. Controlerul este de asemenea compatibil cu DHCP, în acest caz, trebuie utilizat numele 
controlerului. 
 

SETARE IP CTRLR       citire scriere 

  
 

  Aplicare modificări R W 

  
 

  DHCP R W 

  
 

  Adresă IP efectivă R - 

  
 

  Mască efectivă R - 

  
 

  Poartă efectivă R - 

  
 

  Adresă IP dată R W 

  
 

  Mască dată R W 

      Poartă alocată R W 

 

 Modificarea oricăreia dintre aceste valori va necesita confirmarea pe controler prin setarea 

„Apply changes = Yes“ (Aplicare modificări = Da). Acest lucru va duce la resetarea 

controlerului! 

4.3.3 Setare pentru BMS 
Următoarele puncte de referinţă trebuie setate în funcţie de cerinţele clientului, pentru ca unitatea să 
poată funcţiona cu BMS. 

4.3.3.1 Setare LON 

SETARE LON       citire scriere 

  
 

  Aplicare modificări R W 
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  Stare modul R - 

  
 

  ID Neuron R - 

  
 

  Timp max. de transmitere R W 

  
 

  Timp. min. de transmitere R W 

  
 

  Semnal recepţie R W 

  
 

  LON BSP R - 

      Versiune  aplicaţie LON R - 

 

 Modificarea oricăreia dintre aceste valori va necesita confirmarea pe controler prin setarea 

„Apply changes = Yes“ (Aplicare modificări = Da). Acest lucru va duce la resetarea 

controlerului! 

 

4.3.3.2 Setare BACNET 

SETARE IP BACNET       citire scriere 

  
 

  Aplicare modificări R W 

  
 

  Stare modul R - 

  
 

  Denumire R W 

  
 

  Entitate Dev R W 

  
 

  Port UDP R W 

  
 

  DHCP R W 

  
 

  Adresă IP efectivă R - 

  
 

  Mască efectivă R - 

  
 

  Poartă efectivă R - 

  
 

  Adresă IP dată R W 

  
 

  Mască dată R W 

  
 

  Poartă alocată R W 

  
 

  Suport unitate R W 

  
 

  NC Dev 1 R W 

  
 

  NC Dev 2 R W 

      BACnet BSP R - 

 

SETARE MSTP BACNET       citire scriere 

  
 

  Aplicare modificări R W 

  
 

  Stare modul R - 

  
 

  Denumire R W 

  
 

  Entitate Dev R W 

  
 

  Adresă MSTP R W 

  
 

  Rata Baud R W 

  
 

  Max Master R W 

  
 

  Max Info Frm R W 

  
 

  Suport unitate R W 
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  NC Dev 1 R W 

  
 

  NC Dev 2 R W 

      BACnet BSP R - 

 

 Modificarea oricăreia dintre aceste valori va necesita confirmarea pe controler prin setarea 

„Apply changes = Yes“ (Aplicare modificări = Da). Acest lucru va duce la resetarea 

controlerului! 

 

4.3.3.3 Setare MODBUS 

SETARE MODBUS       citire scriere 

  
 

  Aplicare modificări R W 

  
 

  Stare modul R - 

  
 

  Adresă R W 

  
 

  Paritate R W 

  
 

  Doi biţi de stop R W 

  
 

  Rata Baud R W 

  
 

  Întârziere răspuns R W 

  
 

  Întrerupere transmisie prin LED R W 

      Modbus BSP R - 

 

 Modificarea oricăreia dintre aceste valori va necesita confirmarea pe controler prin setarea 

„Apply changes = Yes“ (Aplicare modificări = Da). Acest lucru va duce la resetarea 

controlerului! 

 

4.3.4 Dată / oră 
Această pagină va permite ajustarea orei şi datei pe UC. Ora şi data vor fi utilizate în jurnalul de alarme şi 
pentru activarea şi dezactivarea Modului silenţios. De asemenea, poate fi configurată data de începere şi 
de încheiere pentru ora de vară (DLS), dacă se utilizează. 
 

DATĂ / ORĂ       citire scriere 

  
 

  Ora efectivă R W 

  
 

  Data efectivă R W 

  
 

  Diferenţă de fus orar R W 

  
 

  Activare DLS R W 

  
 

  Lună pornire DLS R W 

  
 

  Săpt. pornire DLS R W 

  
 

  Lună oprire DLS R W 

      Săpt. încheiere DLS R W 
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 Setările orei în timp real sunt menţinute datorită unei baterii montate pe controler. Asiguraţi-
vă că bateria este înlocuită regulat, la fiecare 2 ani. 

 
 

4.3.5 Întreţinere programată 
Aceasta poate conţine numărul de contact al societăţii de service care se ocupă de această unitate şi 
programul următoarei vizite de întreţinere. 
  

ÎNTREŢINERE PROGRAMATĂ       citire scriere 

  
 

  Următoarea întreţinere ll / aa R W 

  
 

  Ref. asistenţă service R W 

 

4.4 Setări operare 
Pentru ca unitatea să funcţioneze în mod adecvat, următoarele elemente trebuie setate corect. Mai precis, 
primele două elemente trebuie să fie setate pentru toate agregatele de răcire. Alte elemente pentru 
controalele opţionale. Următoarele secţiuni descriu modul de gestionare a fiecărui parametru. 
 

Elemente de setat pentru controlul agregatului de răcire Referinţă secţiune # 
Control activare unitate 5 Disponibilitate unitate 
Activare valoare de referinţă 6.1 Setare valoare ţintă LWT  
Selectarea pompelor 6.2 Control pompe 
Control mod îngheţare 10.1 Mod îngheţare 
Control diminuare zgomot 10.2 Control diminuare zgomot 
Control limitare curent unitate 10.3 Control limitare curent unitate 
Control limitare curent flexibil  10.4 Control limitare curent flexibil 
Control limită de solicitare 4-20mA 10.5 Control limită de solicitare 4-20mA 
Control limită reţea capacitate unitate 10.6 Control limită reţea 
Control încărcare progresivă 10.7 Control încărcare progresivă 
Control limită reţea capacitate unitate 10.6 Control limită reţea 
Controlul supapei de apă 10.10 Controlul supapei de apă 
Control restaurare rapidă 10.11 Restaurare rapidă 
Control reţea agregat de răcire 10.12 Control reţea agregat de răcire 

 
Toate punctele de referinţă necesare pentru elementele de mai sus pot fi accesate prin intermediul 
„VIZUALIZARE / SETARE UNITATE” – “CONFIGURARE”. 
 

Nivel meniu 1 
 

Nivel meniu 2 

   
INTRODUCEŢI PAROLA 

  
Informaţii generale despre unitate 

  
MENIU RAPID 

  
VIZUALIZARE / SETARE UNITATE ---> STARE 

  
 

CONFIGURARE 

  
 

DATE 

VIZUALIZARE / SETARE CIRCUIT 
  

DARE ÎN EXPLOATARE UNITATE 
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TIMP PÂNĂ LA REPORNIRE 
  

ALARME 
  

ÎNTREŢINERE PROGRAMATĂ 
  

DESPRE ACEST AGREGAT DE 
RĂCIRE   

DATĂ / ORĂ 
  

 
Următoarea listă descrie fiecare valoare de referinţă din “CONFIGURARE”. „W*” din coloana „write” 
(scriere) din listă indică faptul că este necesară parola de întreţinere pentru a modifica valorile. 
 
 

CONFIGURARE citire scriere Descriere, secţiune de referinţă 

Activarea unităţii R W Vezi secţiunea 5. Disponibilitate unitate 

Ctrl sursă R W Vezi secţiunea 5. Disponibilitate unitate 

Mod disponibil R W* Vezi secţiunea 5. Disponibilitate unitate 

Nr. maxim de circuite în funcţiune R W* Definirea numărului maxim permis de circuite în funcţie de necesităţi. 

Secvenţă # C1 R W* Vezi secţiunea 6.3.1 Secvenţă de etapizare a circuitelor 

Secvenţă # C2 R W* Vezi secţiunea 6.3.1 Secvenţă de etapizare a circuitelor 

Stare agregat de răcire după pană 
de curent 

R W* 
Definirea stării agregatului de răcire după o pană de curent. Dacă e setat 
pe „Dezactivare”, agregatul de răcire rămâne oprit după o pană de curent. 

Ctrl pompe R W* Vezi secţiunea 6.2 Selectarea pompelor 

Debit variabil pompe R W* 
Setaţi dacă pompa de apă este antrenată de un dispozitiv cu frecvenţă 
variabilă. 

Tm recirc. pompe R W* Setaţi timpul pentru circularea apei în sistem. 

LWT 1 răcire R W Vezi secţiunea 6.1 Setare valoare ţintă LWT 

LWT 2 răcire R W Vezi secţiunea 6.1 Setare valoare ţintă LWT 

Temperatura apei de ieşire în 
modul Încălzire 1 

R W Vezi secţiunea 6.1 Setare valoare ţintă LWT 

Temperatura apei de ieşire în 
modul Încălzire 2 

R W Vezi secţiunea 6.1 Setare valoare ţintă LWT 

Temperatura apei de ieşire în 
Modul Îngheţare 

R W Vezi secţiunea 6.1 Setare valoare ţintă LWT 

Pornire DT R W* Vezi secţiunea 6.3.2 Control capacitate unitate. 

Treaptă sus DT R W* Vezi secţiunea 6.3.2 Control capacitate unitate. 

Treaptă jos DT R W* 
Vezi secţiunea 6.3.2 Control capacitate unitate. Nu se recomandă 
modificarea. Poate produce opriri / porniri frecvente. 

Oprire DT R W* 
Vezi secţiunea 6.3.2 Control capacitate unitate. Nu se recomandă 
modificarea. Poate produce opriri / porniri frecvente. 

Apă nominală DT R W* Nu este necesară modificarea în cazul unui debit de apă variabil. 

Rată max. de scădere EWT R W* 
Vezi secţiunea 6.3.2 Control capacitate unitate. Nu este necesară 
modificarea, cu excepţia cazurilor în care apar probleme. 

Tm treaptă sus R W* 
Temporizator ciclu între Circuitul#1 şi #2. Nu este necesară modificarea, 
cu excepţia cazurilor în care apar probleme. 

Tm înt. îngheţare R W* Control opţional. Vezi secţiunea 8.1 Mod îngheţare 

Sarcină mică treaptă jos R W* 
Definiţi capacitatea pentru oprirea circuitului când sarcina este prea mică. 
Nu este necesară modificarea, cu excepţia cazurilor în care apar probleme. 
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Sarcină mare treaptă sus R W* 
Definiţi capacitatea pentru pornirea circuitului când sarcina este prea 
mică. Nu este necesară modificarea, cu excepţia cazurilor în care apar 
probleme. 

Tip de resetare LWT R W Vezi secţiunea 6.1 Setare valoare ţintă LWT 

Valoare resetată maximă R W Vezi secţiunea 6.1 Setare valoare ţintă LWT 

Pornire resetare DT R W Vezi secţiunea 6.1 Setare valoare ţintă LWT 

Resetare max. la OAT în răcire R W Vezi secţiunea 6.1 Setare valoare ţintă LWT 

Pornire resetare la OAT în răcire R W Vezi secţiunea 6.1 Setare valoare ţintă LWT 

Resetare max. la OAT în încălzire R W Vezi secţiunea 6.1 Setare valoare ţintă LWT 

Pornire resetare la OAT în 
încălzire 

R W Vezi secţiunea 6.1 Setare valoare ţintă LWT 

Încărcare progresivă R W Control opţional. Vezi secţiunea 8.7 Control încărcare progresivă 

Limită fixă începere încărcare 
progresivă 

R W Control opţional. Vezi secţiunea 8.7 Control încărcare progresivă 

Rampă încărcare progresivă R W Control opţional. Vezi secţiunea 8.7 Control încărcare progresivă 

Limită de curent R W Control opţional. Vezi secţiunea 8.3 Control limită curent 

Tip limită de curent R W Control opţional. Vezi secţiunea 8.3 Control limită curent 

Setare limită de curent R W Control opţional. Vezi secţiunea 8.3 Control limită curent 

Curent la 20mA R W Control opţional. Vezi secţiunea 8.3 Control limită curent 

Limită de curent flexibilă R W Control opţional. Vezi secţiunea 8.4 Control limită curent flexibilă 

Limită de solicitare R W Control opţional. Vezi secţiunea 8.5 Control limită de solicitare 

Reducerea nivelului de zgomot R W Control opţional. Vezi secţiunea 8.2 Mod reducere nivel de zgomot 

Ora de pornire a comenzii de 
reducere a nivelului de zgomot 

R W Control opţional. Vezi secţiunea 8.2 Mod reducere nivel de zgomot 

Ora de oprire a comenzii de 
reducere a nivelului de zgomot 

R W Control opţional. Vezi secţiunea 8.2 Mod reducere nivel de zgomot 

Decalare valoare ţintă reducere 
zgomot condensator 

R W* Control opţional. Vezi secţiunea 8.2 Mod reducere nivel de zgomot 

Decalare valoare ţintă reducere 
zgomot evaporator 

R W* Control opţional. Vezi secţiunea 8.2 Mod reducere nivel de zgomot 

Restaurare rapidă R W Control opţional. Vezi secţiunea 8.11 Restaurare rapidă 

Tm RR max pană de curent R W Control opţional. Vezi secţiunea 8.11 Restaurare rapidă 

Controlul supapei de apă R W Control opţional. Vezi secţiunea 8.10 Control supapă de apă 

 

4.5 Înainte de operare 
 

 Asiguraţi-vă că ruptorul de circuit de pe panoul de alimentare cu electricitate este decuplat. 

4.5.1 Verificări înainte de pornirea iniţială 
După instalarea unităţii, verificările se efectuează înainte de anclanşarea ruptorului. 

Elemente Cuprins 

Cablajul de la locaţie 
Confirmaţi conectarea corectă a cablajului de la locaţie, între panoul local de alimentare şi 
unitate, în conformitate cu manualul de instalare, diagramele de cablare şi reglementările 
europene şi naţionale. 

Siguranţe fuzibile şi 
dispozitive de protecţie 

Confirmaţi că mărimea şi tipul siguranţelor sau al dispozitivelor de protecţie sunt conforme cu 
cele specificate în manualul de instalare. 

Împământarea Confirmaţi că împământarea este efectuată corect şi că bornele de împământare sunt strânse. 
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Cablaj intern 
Verificaţi vizual să nu existe conexiuni slăbite sau componente electrice defecte în cutia de 
control. 

Fixare 
Asiguraţi-vă că unitatea este ancorată corect. În caz contrar, acest lucru ar putea produce 
zgomote şi vibraţii. 

Echipamente defecte Asiguraţi-vă că nu există componente defecte pe unitate. 

Scurgeri de agent de răcire 
Confirmaţi că nu există scurgeri de la racorduri. Dacă găsiţi scurgeri, contactaţi distribuitorul 
local. 

Scurgeri de ulei 
Confirmaţi că nu există scurgeri de la compresor. Dacă găsiţi scurgeri, contactaţi distribuitorul 
local. 

Supape de oprire 
Deschideţi complet toate supapele de oprire de pe linia de lichid, evacuare şi aspiraţie (dacă 
există). 

Gura de admisie / evacuare 
aer la cutia de control şi 
lamelele şi tuburile 
bobinelor. 

Asiguraţi-vă că nu există obstrucţii în calea fluxului de aer către cutia de control şi lamelele şi 
tuburile bobinelor. 

Tensiune sursă de 
alimentare 

Confirmaţi tensiunea sursei de alimentare de la panoul local de alimentare. Tensiunea ar trebui 
să corespundă cu cea de pe eticheta de identificare de pe unitate. 

Racordul ţevii de apă Asiguraţi-vă că unitatea este alimentată corect cu apă. 

 

4.5.2 Alimentare cu apă 
Asiguraţi-vă că volumul şi calitatea apei furnizate unităţii corespund cu cele descrise în manualul de 
instalare. De asemenea, aerul trebuie purjat complet din sistem. În cele din urmă, asiguraţi-vă că apa 
poate circula corect prin sistem. 
 

4.5.3 Branşarea sursei de alimentare şi încălzirea carterului. 
Pentru a evita avarierea compresorului, trebuie să porniţi radiatorul carterului timp de cel puţin 6 ore 
înainte de pornirea compresorului, după o perioadă îndelungată de inactivitate. 
 

4.5.4 Recomandări generale 
1. Închideţi toate căile de acces pentru service ale unităţii, după finalizarea setării şi setării. 

2. Cutia de control sau toate componentele electrice pot fi accesate şi operate doar de un electrician 

autorizat, pentru operaţiuni întreţinere. 

3. Instalaţi un controler de la distanţă digital, opţional, dacă este necesar accesul frecvent la 

controlerul digital. 

4. Pentru a împiedica îngheţarea ţevilor evaporatorului şi de apă, atunci când unitatea este oprită, 

asiguraţi-vă că toata apa este evacuată din sistem. Sau asiguraţi-vă că sunt instalate dispozitivele 

adecvate contra îngheţului (de ex. radiator) şi că acestea funcţionează corect. Nu opriţi 

alimentarea electrică a unităţii dacă dispozitivele contra îngheţului sunt conectate la unitate. 

4.6 Întreţinere 
Pentru a asigura disponibilitatea optimă a unităţii, este necesară întreţinerea corespunzătoare la 
intervale regulate. Se recomandă ca întreţinerea să se facă o dată pe an pentru aplicaţiile de răcire şi o 
dată la 4 luni pentru alte echipamente. 
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 Asiguraţi-vă că toate sursele de alimentare cu electricitate a unităţii sunt oprite pentru 

întreţinerea care nu necesită electricitate. Doar un electrician autorizat poate verifica 

alimentarea cu electricitate şi cablajul unităţii.  

 Nu curăţaţi niciodată unitatea cu apă sub presiune. 

 Nu călcaţi pe partea superioară a agregatului de răcire. 

 
Elemente Cuprins 

Cablajul şi alimentarea cu 
electricitate la locaţie 

Confirmaţi tensiunea sursei de alimentare de la panoul local de alimentare. Tensiunea ar trebui 
să corespundă cu cea de pe eticheta de identificare de pe unitate. 
Verificaţi vizual să nu existe conexiuni slăbite sau componente electrice defecte. 

Cablaj intern 
Verificaţi vizual să nu existe conexiuni slăbite sau componente electrice defecte în cutia de 
control. 

Împământarea Verificaţi vizual să nu existe conexiuni slăbite sau componente electrice defecte. 

Scurgeri de agent de răcire 
Confirmaţi că nu există scurgeri de la racorduri. Dacă găsiţi scurgeri, contactaţi distribuitorul 
local. 

Scurgeri de ulei 
Confirmaţi că nu există scurgeri de la compresor. Dacă găsiţi scurgeri, contactaţi distribuitorul 
local. 

Echipamente defecte Asiguraţi-vă că nu există componente defecte pe unitate. 
Gura de admisie / evacuare 
aer la cutia de control şi 
lamelele şi tuburile 
bobinelor. 

Asiguraţi-vă că nu există obstrucţii în calea fluxului de aer către cutia de control şi lamelele şi 
tuburile bobinelor. 

Compresor Asiguraţi-vă că nu există zgomote şi vibraţii anormale. 
Motor ventilator Asiguraţi-vă că nu există zgomote şi vibraţii anormale. 

Alimentare cu apă 
Asiguraţi-vă că racordul la apă este fixat bine. Asiguraţi-vă că volumul şi calitatea apei furnizate 
corespund cu cele descrise în manualul de instalare. 

Filtre de apă 
Curăţaţi filtrul de apă către evaporator. Confirmaţi că plasa nu prezintă daune care să afecteze 
performanţa de filtrare. 

Presiune apă Confirmaţi că scăderea presiunii este în continuare în intervalul permis. 
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5 Disponibilitate unitate 

5.1 Activarea unităţii 
Activarea şi dezactivarea comenzii de pornire se realizează utilizând valorile de referinţă şi intrările 
stabilite pentru agregatul de răcire. Întrerupătorul unităţii, intrarea întrerupătorului de comandă la 
distanţă precum şi valoarea de referinţă pentru activarea unităţii trebuie să fie în starea „On“ sau 
„Activat“ pentru a permite activarea unităţii când sursa de control este setată pe opţiunea „local”. Acelaşi 
lucru este valabil şi în cazul în care sursa de control este setată pe opţiunea „reţea”, cu condiţia 
suplimentară ca valoarea de referinţă pentru activarea BAS să fie în stare activă. Tabelul de mai jos indică 
modul de dispunere a comutatoarelor şi de setare a punctelor de referinţă, pentru activarea comenzii de 
pornire a unităţii. 
 

Întrerupătorul 
unităţii 

Sursa de control 
valorii de 
referinţă 

Întrerupător 
pentru comandă 

la distanţă 

Activarea unităţii 
valorii de 
referinţă 

Activare BAS 
valorii de 
referinţă 

Activarea unităţii 

OFF x x x x Dezactivare 
x x OFF x x Dezactivare 
x x x Dezactivare x Dezactivare 

ON Locală ON Activare x Activare 
x Reţea x x Dezactivare Dezactivare 

ON Reţea ON Activare Activare Activare 

Notă: Litera „x“ indică faptul că valoarea respectivă nu este luată în considerare. 
 

5.2 Selectarea modului de funcţionare al unităţii 
Modurile de funcţionare ale unităţii sunt setate conform tabelului de mai jos. Dacă a avut loc schimbarea 
modului de funcţionare în timpul operării, agregatul de răcire se va opri imediat şi apoi va reporni în 
modul solicitat. Modul de testare poate fi activat doar dacă unitatea este oprită. 

5.2.1 Agregate de răcire cu pompă de căldură 
Tipul 

unităţii 
valoare de 
referinţă 

Moduri 
disponibile 
valoare de 
referinţă 

Sursa de 
control 

valoare de 
referinţă 

Întrerupător 
încălzire / 

răcire 

Introducere 
mod 

Sol. BAS Mod unitate 

Pompă de 
căldură 

Răcire / 
încălzire 

Locală 
Răcire x x Răcire 

Încălzire x x Încălzire 

Reţea x x 
Răcire Răcire 

Încălzire Încălzire 

Răcire / 
încălzire / 

îngheţare cu 
glicol 

Locală 
Răcire 

OFF x Răcire cu glicol 
ON x Îngheţare cu glicol 

Încălzire x x Încălzire cu glicol 

Reţea x x 
Răcire Răcire cu glicol 

Îngheţare Îngheţare cu glicol 
Încălzire Încălzire cu glicol 

x Testare x x x x Testare 

Nota1:  „x“ indică setările care pot fi ignorate. 
Nota2: Întrerupătorul încălzire / răcire necesită 3 secunde pentru a implementa starea de încălzire sau 
răcire, atunci când este comutat. 
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5.2.2 Agregate de răcire 
Tipul 

unităţii 
valoare de 
referinţă 

Moduri 
disponibile 
valoare de 
referinţă 

Sursa de 
control 

valoare de 
referinţă 

Întrerupător 
încălzire / 

răcire 

Introducere 
mod 

Sol. BAS Mod unitate 

Răcire 

Răcire x x x x Răcire 
Răcire cu 

glicol 
x x x x Răcire cu glicol 

Răcire / 
îngheţare cu 

glicol 

Locală x 
OFF x Răcire cu glicol 
ON x Îngheţare cu glicol 

Reţea x x 
Răcire Răcire cu glicol 

Îngheţare Îngheţare cu glicol 
Îngheţare cu 

glicol 
x x x x Îngheţare cu glicol 

x Testare x x x x Testare 

Notă: „x“ indică setările care pot fi ignorate. 
 

5.3 Stare unitate 
Starea afişată a unităţii trebuie să fie determinată de condiţiile cuprinse în următorul tabel: 

Nr. 
crt. 

Stare unitate Condiţii 

0 AUTO Unitatea funcţionează normal 

1 AUTO Aşteptaţi încărcarea 
Stare unitate = Auto, fără circuite în funcţiune şi eroarea LWT este sub delta T de 
pornire. 

2 
AUTO Recirculare în 
evaporator 

Stare unitate = Auto, Pompă evaporator pornită 

3 AUTO: Aşteptaţi debitul 
Stare unitate = Auto, în aşteptarea închiderii întrerupătorului de debit al 
evaporatorului 

4 AUTO Evacuare Toate circuitele în funcţiune sunt în stare de evacuare 
5 AUTO Scădere maximă Stare unitate = Auto, rata de scădere a atins sau a depăşit limita 

6 
AUTO Limită de capacitate a 
unităţii 

Stare unitate = Auto, capacitatea unităţii a atins sau a depăşit limita 

7 AUTO Limită curent Stare unitate = Auto, curentul unităţii a atins sau a depăşit limita 

8 
AUTO Reducere nivel 
zgomot 

Controlul diminuării zgomotului este activ  

9 OFF Alarmă unitate Alarma unităţii este activă 

10 
OFF Programator mod 
îngheţare 

În modul îngheţare, programatorul ciclului de îngheţare este activ 

11 
OFF Toate circuitele 
dezactivate 

Niciun circuit disponibil 

12 OFF Tastatură dezactivată Valoare de referinţă pentru activarea unităţii = Dezactivat 
13 OFF Sistem BAS dezactivat Sursa de comandă = reţea, activare sistem BAS = falsă 

14 
OFF Întrerupător de 
comandă la distanţă 

Întrerupătorul la distanţă de debit este deschis 

15 OFF Întrerupător unitate Întrerupătorul unităţii este dezactivat 
16 OFF mod cfg, necesită rst Configuraţia a fost modificată şi controlerul trebuie să fie resetat 
17 OFF Modul test În modul test 
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6 Funcţiile unităţii 

6.1 Setare valoare ţintă LWT 
Următoarele definesc modul de setare sau resetare a valorii ţintă LWT prin intermediul controlului local 
sau al reţelei.  

6.1.1 Valoare ţintă LWT 
--- Pentru unitate cu pompă de căldură --- 
Dacă tipul valorii de referinţă este setat la „Pompă de încălzire“, valoarea ţintă LWT de bază va fi stabilită 
în conformitate cu tabelul de mai jos. 

Valori de 
referinţă 

pentru 
modurile de 
funcţionare 
disponibile 

Valoarea de 
referinţă a 
sursei de 
control 

Întrerupător 
de încălzire / 

răcire 

Intrare Mod 
de 

Funcţionare 
Sol. BAS 

Temperatura ţintă de bază a apei 
de ieşire 

Răcire / 
încălzire 

Locală 

Răcire 
OFF x LWT 1 răcire 
ON x LWT 2 răcire 

Încălzire 
OFF x 

Temperatura apei de ieşire în 
modul Încălzire 1 

ON x 
Temperatura apei de ieşire în 

modul Încălzire 2 

Reţea x x 
Răcire 

Valoare de referinţă sistem BAS, 
modul Răcire 

Încălzire 
Valoare de referinţă sistem BAS, 

modul încălzire 

Răcire / 
încălzire / 

îngheţare cu 
glicol 

Locală 

Răcire 
OFF x LWT 1 răcire 

ON x 
Temperatura apei de ieşire în 

Modul Îngheţare 

Încălzire 
OFF x 

Temperatura apei de ieşire în 
modul Încălzire 1 

ON x 
Temperatura apei de ieşire în 

modul Încălzire 2 

Reţea x x 

Răcire 
Valoare de referinţă sistem BAS, 

modul Răcire 

Îngheţare 
Valoare de referinţă sistem BAS, 

modul Îngheţare 

Încălzire 
Valoare de referinţă sistem BAS, 

modul încălzire 

Notă: Litera „x“ indică faptul că valoarea respectivă nu este luată în considerare. 
 
--- Pentru unitatea de răcire --- 
Dacă tipul valorii de referinţă este setat la „Răcire“, valoarea ţintă LWT de bază va fi stabilită în 
conformitate cu tabelul de mai jos. 

Moduri disponibile 
Valoare de referinţă 

Sursă de control 
Valoare de 
referinţă 

Intrare Mod 
de 

Funcţionare 
Sol. BAS 

Temperatura ţintă de bază a apei 
de ieşire 

Răcire 
Locală 

OFF x LWT 1 răcire 

ON x LWT 2 răcire 

Reţea x x 
Valoare de referinţă sistem BAS, 

modul Răcire 
Răcire cu glicol Locală OFF x LWT 1 răcire 
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ON x LWT 2 răcire 

Reţea x x 
Valoare de referinţă sistem BAS, 

modul Răcire 

Răcire / Îngheţare cu glicol 

Locală 
OFF x LWT 1 răcire 

ON x 
Temperatura apei de ieşire în 

Modul Îngheţare 

Reţea x 
Răcire 

Valoare de referinţă sistem BAS, 
modul Răcire 

Îngheţare 
Valoare de referinţă sistem BAS, 

modul Îngheţare 

Îngheţare cu glicol 
Locală x x 

Temperatura apei de ieşire în 
Modul Îngheţare 

Reţea x x 
Valoare de referinţă sistem BAS, 

modul Îngheţare 

Notă: Litera „x“ indică faptul că valoarea respectivă nu este luată în considerare. 
 

6.1.2 Resetare valoare ţintă LWT 
Temperatura ţintă de bază a apei de ieşire poate fi resetată şi este prevăzută resetarea în configuraţia 
acesteia. Tipul resetării este determinat de valoarea de referinţă pentru tipul de resetare a temperaturii 
apei de ieşire. După aplicarea resetărilor, valoarea ţintă LWT nu poate depăşi niciodată o valoare de 20°C 
în modul răcire şi nu poate scădea niciodată sub valoarea de 25°C în modul încălzire. Valoarea ţintă va fi 
resetată la fiecare 10 secunde, cu câte 0,1°C. 

6.1.2.1 Fără resetare 

Variabila activă a apei de ieşire este setată la o valoare egală cu valoarea de referinţă curente a 
temperaturii apei de ieşire. 

6.1.2.2 Resetare retur 

Variabila activă a apei de ieşire este reglată de temperatura de retur a apei. 
 
--- Pentru răcire --- 

 
--- Pentru încălzire --- 

Temperatură ţintă a apei la ieşire activă 

Valoarea de referinţă a 
temperaturii apei de ieşire 
 + valoare resetată maximă 

Valoarea de referinţă a 
temperaturii apei de ieşire 

Valoare resetată maximă 

Pornire resetare 
Delta T 

Delta T la nivelul 
evaporatorului 
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6.1.2.3 Resetare 4-20mA 

Variabila activă a apei de ieşire  este reglată de intrarea analogică a valorii resetate între 4 - 20mA. 
--- Pentru răcire --- 

 
--- Pentru încălzire --- 

Temperatură ţintă a apei la ieşire activă 

Valoarea de referinţă a 
temperaturii apei de ieşire 
 + valoare resetată maximă 

Valoarea de referinţă a 
temperaturii apei de ieşire 

Valoare resetată maximă 

20mA (DC) Semnal de resetare (mA) 4mA (DC) 

Temperatură ţintă a apei la ieşire activă 

Valoarea de referinţă a 
temperaturii apei de ieşire 
 - valoare resetată maximă 

Valoarea de referinţă a 
temperaturii apei de ieşire 

Valoare resetată maximă 

Pornire resetare 
Delta T 

Delta T la nivelul 
evaporatorului 
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6.1.2.4 Resetare temperatură externă scăzută 

Variabila activă a apei de ieşire este reglată de temperatura externă scăzută. 
--- Pentru răcire --- 

 
--- Pentru încălzire --- 

Temperatură ţintă a apei la ieşire activă 

Valoarea de referinţă a 
temperaturii apei de ieşire 
 + valoare resetată maximă 

Valoarea de referinţă a 
temperaturii apei de ieşire 

Valoare resetată maximă 

Pornire resetare la 
temperatură externă 

scăzută (Răcire) 

OAT Resetare max. la 
temperatură externă 

scăzută (Răcire) 

Temperatură ţintă a apei la ieşire activă 

Valoarea de referinţă a 
temperaturii apei de ieşire 
 - valoare resetată maximă 

Valoarea de referinţă a 
temperaturii apei de ieşire 

Valoare resetată maximă 

20mA (DC) Semnal de resetare (mA) 4mA (DC) 
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Temperatură ţintă a apei la ieşire activă 

Valoarea de referinţă a 
temperaturii apei de ieşire 
 - valoare resetată maximă 

Valoarea de referinţă a 
temperaturii apei de ieşire 

Valoare resetată maximă 

Resetare max. la 
temperatură externă 

scăzută (Încălzire) 

OAT Pornire resetare la 
temperatură externă 

scăzută (Încălzire) 



                                                                                                          D-EOMHP00706-14RO - 42/84 

6.2 Selectarea pompelor 
Ieşirile pompelor utilizate vor fi determinate de către valoarea de referinţă a comenzii pompelor 
evaporatoarelor pe HMI. Această setare permite următoarele configuraţii. 

Setare HMI Descriere 
Doar #1 Pompa 1 este întotdeauna folosită 
Doar #2 Pompa 2 este întotdeauna folosită 

Primar #1 Pompa 1 este utilizată la capacitate normală, pompa 2 este de rezervă 
Primar #2 Pompa 2 este utilizată la capacitate normală, pompa 1 este de rezervă 

Auto 
Pompa principală este pompa cuc ele mai puţine ore de funcţionare, cealaltă este folosită ca pompă de 
rezervă 

 
Selecţia primară / în aşteptare va fi stabilită cu numărul cel mai mic de ore. 
 

6.3 Controlul general al unităţii 

6.3.1 Secvenţa de funcţionare a circuitului 
Această secţiune stabileşte care circuit este următorul care va porni sau se va opri. În general, circuitele 
cu mai puţine porniri vor porni în mod normal primele iar circuitele cu mai multe ore de funcţionare se 
vor opri în mod normal primele. Secvenţele de funcţionare ale circuitelor pot fi determinate, de 
asemenea, printr-o secvenţă definită de către un operator prin intermediul valorilor de referinţă. 
Circuitul care urmează să pornească sau să se oprească trebuie să îndeplinească următoarele condiţii. 

Prioritate Compresorul care urmează să pornească Compresorul care urmează să se oprească 
Primul Cel mai mic număr al secvenţei Cel mai mic număr al secvenţei 

Al doilea Cele mai puţine porniri Cele mai puţine porniri 
Al treilea Cele mai puţine ore de funcţionare Cele mai multe ore de funcţionare 

Al patrulea Circuitul cu numărul cel mai mic Circuitul cu numărul cel mai mic 

 

6.3.2 Controlul capacităţii unităţii 

6.3.2.1 Sumarul controlului capacităţii unităţii 

• Capacitatea unităţii va fi controlată de eroarea LWT şi de rata de scădere EWT. 
• Dacă există o limitare (de ex. limitare din reţea, limită de curent, limitare eveniment), acea limitare 
trebuie să fie prioritară. 
• Variaţia valorii ţintă este plus sau minus 4% din delta T nominal al evaporatorului 
• Poate fi încărcat sau evacuat un singur circuit per comandă de încărcare sau evacuare. 
• Capacităţile fiecărui circuit vor fi echilibrate atunci când este posibil. 

6.3.2.2 Eroare a temperaturii apei de ieşire 

„Eroarea temperaturii apei la ieşire“ va fi calculată pentru a determina pornirea, oprirea, treapta sus sau 
treapta jos a circuitului şi încărcarea sau evacuarea compresorului. Ecuaţia erorii LWT variază în funcţie 
de modul unităţii. 
 
[Pentru răcire] 
 Eroare LWT = LWT evaporator – valoare de referinţă activ LWT 
 
[Pentru încălzire] 
 Eroare LWT = valoarea de referinţă activă LWT – LWT evaporator 
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Valoarea de referinţă activă LWT va fi determinată de către valoarea de referinţă LWT la resetarea HMI şi 
LWT. 

6.3.2.3  Delta T pornire, treaptă sus, treaptă jos, oprire 

Scopul acestei logici este evitarea pornirii şi opririi excesive a circuitului când capacitatea de răcire sau 
încălzire este foarte scăzută. Delta T la pornire şi delta T la oprire vor utiliza diagrama de mai jos 
 

 
 
Primul circuit al unităţii trebuie pornit când; 

Eroare LWT > Delta T la pornire 
Un circuit suplimentar trebuie pornit când; 

Eroare LWT > Delta T treaptă sus 
Când sunt în funcţiune mai multe circuite, unul trebuie să se oprească dacă; 

Eroare LWT < Delta T treaptă jos 
Toate circuitele în funcţiune trebuie să se oprească atunci când; 

Eroare LWT < Delta T la oprire 
 

6.3.3 Starea circuitului 
Starea afişată a unităţii trebuie să fie determinată de condiţiile cuprinse în următorul tabel: 

Nr. crt. Starea circuitului Condiţii 
0 OFF Pregătit Circuitul este pregătit să se deschidă când este necesar 

1 OFF Programator ciclu 
Circuitul este închis şi nu se poate deschide din cauza 
programatorului de ciclu activ 

2 OFF Sistem BAS dezactivat 
Valoarea de referinţă a modului circuit BAS nu este setată la 
auto când sursa de control este la distanţă 

3 OFF Tastatură dezactivată Valoarea de referinţă a modului circuit = Dezactivat 
4 OFF Întrerupător circuit Întrerupătorul de circuit este deschis 
5 OFF Alarmă Alarma circuitului este activă 
6 OFF Modul test În modul test 
7 FUNCŢIONARE Pre-deschis În stare pre-deschisă 
8 FUNCŢIONARE Evacuare În stare de evacuare 
9 FUNCŢIONARE Pornire În auto şi funcţionare normală 

10 FUNCŢIONARE Normal În auto şi funcţionare normală 
11 FUNCŢIONARE Dezgheţare În ciclu invers de dezgheţare 
12 FUNCŢIONARE Ciclu de dezgheţare oprit În ciclu de dezgheţare oprit 

13 FUNCŢIONARE Temperatură înaltă port evacuare 
Evacuare sau inhibare încărcare din cauza temperaturii înalte a 
portului de evacuare 

14 FUNCŢIONARE Presiune evaporator scăzută 
Evacuare sau inhibare încărcare din cauza presiunii scăzute în 
evaporator 

15 FUNCŢIONARE Presiune condensator ridicată Evacuare sau inhibare încărcare din cauza presiunii înalte în 

Eroare a 
temperaturii 
apei de ieşire Delta T 

treaptă sus 
Delta T treaptă 

jos 

Valoarea de referinţă activă a 
temperaturii apei de ieşire 

Delta T la oprire Delta T la pornire 
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condensator 

16 FUNCŢIONARE Raport presiune înalt 
Evacuare sau inhibare încărcare din cauza raportului înalt al 
presiunii. 

17 FUNCŢIONARE Amperaj înalt Vfd compresor 
Evacuare sau inhibare încărcare din cauza amperajului înalt al 
vfd compresor 

 

6.3.4 Controlul dezgheţării 
În modul încălzire, unitatea produce gheaţă pe schimbătorul de căldură, în anumite condiţii. Gheaţa poate 
declanşa alarma de presiune scăzută, provoca o capacitate scăzută de încălzire, scurgeri din cauza 
deteriorării ţevii de cupru sau alte consecinţe negative. Astfel, când cantitatea de gheaţă atinge un nivel 
excesiv, agregatul de răcire trebuie să efectueze „Dezgheţarea”. 
În această secţiune sunt definite trei tipuri de control al dezgheţării, acestea fiind „Dezgheţare ciclu Off“, 
„Dezgheţare ciclu inversare“ şi „Dezgheţare manuală“. Dacă circuitul este în modul de control dezgheţare, 
toate componentele, compresoare, ventilatoare, EXV, valvă cu 4 căi şi valve solenoid, vor fi controlate de 
controlul dezgheţării. 
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7 Alarmă 

7.1 Alarma unităţii 

7.1.1 Descrierea alarmelor unităţii 
Descriere Tip Oprire Resetare Notă 

Pierderea tensiunii de fază/Lipsa 
protecţiei împotriva defectelor de punere 
la pământ (GFP) 

Defect Rapid Auto 
 

Oprire la temperatura de îngheţare a apei Defect Rapid Manual  

Pierderea debitului de apă Defect Rapid Manual 
Această alarmă poate fi activă indiferent de 
starea unităţii. Depinde doar de starea 
pompei 

Protecţie îngheţare pompă de apă Defect - Auto 
Această alarmă poate fi activă doar când 
starea unităţii este OFF. 

Protecţie la apă caldă a pompei de apă Defect - Auto 
Această alarmă poate fi activă doar când 
starea unităţii este OFF. 

Temperatură apă inversată Defect Normal Manual  

Blocare la temperatură exterioară scăzută 
aer 

Defecţiune 
/ 

avertisment 
Normal Auto 

AUTO unitate…Defecţiune 
OFF unitate…Avertisment 

Blocare la temperatură exterioară înaltă 
aer 

Defecţiune 
/ 

avertisment 
Normal Auto 

AUTO unitate…Defecţiune 
OFF unitate…Avertisment 

Avaria senzorului pentru temperatura 
apei la ieşire 

Defect Rapid Manual 
Această alarmă poate fi activă indiferent de 
starea unităţii. 

Avaria senzorului pentru temperatura 
apei de intrare la evaporator 

Defect Normal Manual 
Această alarmă poate fi activă indiferent de 
starea unităţii. 

Avaria senzorului pentru temperatura 
exterioară a aerului 

Defect Normal Manual 
 

Oprire de urgenţă Defect Rapid Manual 
Această alarmă poate fi activă indiferent de 
starea unităţii. 

Alarmă externă Defect Rapid Manual 
Această alarmă poate fi activă indiferent de 
starea unităţii. 

Cerere greşită limită intrare Atenţie - Auto  
Punct greşit de resetare a temperaturii 
apei la ieşire 

Atenţie - Auto 
 

Citire curent incorect unitate Atenţie - Auto  
Valoare de intrare incorectă limitare 
curent flexibilă 

Atenţie - Auto 
 

Eşuare comunicare reţea agregat de răcire Atenţie - Auto 
Această alarmă poate fi activă indiferent de 
starea unităţii. 
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7.1.2 Alarme avarie unitate 

7.1.2.1 Pierderea tensiunii de fază/Lipsa protecţiei împotriva defectelor de punere la pământ 

(GFP) 

[Scop] 
Verificarea fazei inversate, lipsa fazei sau tensiune dezechilibrată. 
 
[Mecanism declanşator] 
Intrarea PVM / GFP este „scăzută“ 
 
[Acţiune] 
Închiderea rapidă a tuturor circuitelor aflate în funcţiune 
 
[Resetare] 
Resetare automată în momentul în care intrarea PVM este mare sau valoarea de referinţă PVM nu este 
egală cu valoarea unică pentru un timp de cel puţin 5 secunde. 

7.1.2.2 Oprire din cauza îngheţării apei 

[Scop] 
Reducerea riscului de avariere a agregatului de răcire din cauza îngheţului. 
 
[Mecanism declanşator] 
EWT sau LWT sub 2,8°C timp de 5 secunde 
 
[Acţiune] 
Închiderea rapidă a tuturor circuitelor aflate în funcţiune 
 
[Resetare] 
Această alarmă poate fi deblocată manual de la tastatură sau prin comanda BAS doar în cazul în care 
mecanismul care a declanşat alarma nu mai există. 
 

7.1.2.3 Pierderea debitului de apă 

 [Scop] 
Reducerea riscului de avariere a agregatului de răcire din cauza îngheţului sau a condiţiilor instabile. 
 
[Factor declanşator 1] 
Întrerupătorul de debit deschis timp de 15 secunde 
 
[Factor declanşator 2] 
Pompa este în funcţiune, însă întrerupătorul de debit a fost deschis timp de 3 minute 
 
[Acţiune] 
Închiderea rapidă a tuturor circuitelor aflate în funcţiune 
 
[Resetare] 
Această alarmă poate fi deblocată în orice moment manual de la tastatură sau prin comanda BAS de 
deblocare a alarmei. 
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Dacă alarma este activată de factorul de declanşare 1: 

Când alarma porneşte din cauza acestui declanşator, aceasta se poate reseta automat în cazul 
primelor două dăţi de pornire în fiecare zi, la a treia pornire resetarea făcându-se manual. 
În ceea ce priveşte resetarea automată a alarmei, aceasta se va reseta automat atunci când 
evaporatorul se află din nou în stare de FUNCŢIONARE. Aceasta înseamnă că alarma rămâne 
activă în timp ce unitatea aşteaptă debitul, iar apoi, după detectarea debitului, intră în procesul 
de recirculare. O dată procesul de recirculare e finalizat, pompa de apă intră în stare de 
funcţionare, ceea ce va bloca alarma. După trei porniri ale alarmei, înregistrarea pornirilor se 
resetează iar ciclul începe din nou dacă alarma de semnalizare a pierderii de debit resetată 
manual este blocată. 

 

 
Dacă alarma este activată de factorul de declanşare 2: 

Dacă alarma de semnalizare a pierderii de debit  a pornit datorită acestui mecanism declanşator, 
este întotdeauna o alarmă resetată manual. 

 
  

Stare pompă 

Alarmă 

Comutator debit 

Funcţionare 

Pornire 

OFF 

OFF 

Activ 

Deschis 

Închis 

Durată de recirculare evaporator 
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7.1.2.4 Protecţie îngheţare pompă 

[Scop] 
Evitarea îngheţării apei. Dacă temperatura apei scade sub valoarea de referinţă, pompa trebuie pornită 
indiferent de operarea agregatului de răcire. 
 
[Mecanism declanşator] 
 
EWT sau LWT este sub valoarea de referinţă de îngheţare a apei – 0,6°C când unitatea este oprită. 
 
[Acţiune] 
Pornire pompă 
 
[Resetare] 
Ştergere automată când condiţiile de declanşare nu mai există. Pompa trebuie, de asemenea, oprită. 

7.1.2.5 Protecţie la apă caldă a pompei 

[Scop] 
Menţineţi sistemul în siguranţă. Dacă temperatura apei creşte peste valoarea de referinţă, pompa trebuie 
oprită indiferent de operarea agregatului de răcire. 
 
[Mecanism declanşator] 
 
EWT sau LWT este peste 65°C când pompa este în funcţiune. 
 
[Acţiune] 
Oprire pompă 
 
[Resetare] 
Ştergere automată când condiţiile de declanşare nu mai există. Pompa trebuie, de asemenea, pornită, dacă 
este necesar. 

7.1.2.6 Temperatură apă inversată 

[Scop] 
Detectare a cablării greşite. Păstrarea controlului temperaturii apei la ieşire în funcţionare corectă. 
 
[Mecanism declanşator] 
 
Temperatura apei este inversată în raport cu valoarea preconizată. 
 
[Acţiune] 
Închiderea normală (evacuare) a tuturor circuitelor aflate în funcţiune 
 
[Resetare] 
Această alarmă poate fi deblocată manual de la tastatură sau prin comanda BAS doar în cazul în care 
mecanismul care a declanşat alarma nu mai există. 
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7.1.2.7 Blocare la temperatură exterioară scăzută aer 

Această alarmă implică implementarea a două acţiuni, care variază în funcţie de factorii declanşatori. De 
asemenea valorile de referinţă sunt modificate pe baza configuraţiei ventilatorului cu semnal variabil în 
modul de operare al circuitului. 
 
[Scop] 
Evitarea operării unităţii în afara limitelor ei. 
 
[Tip alarmă] 
Factor declanşator1 --- Avarie 
Factor declanşator2 --- Avertisment 
 
[Factor declanşator 1] 
OAT este sub valoarea de referinţă OAT inferioară de blocare timp de 20 de minute, când unitatea este în 
funcţiune. 
 
[Factor declanşator 2] 
OAT este sub valoarea de referinţă OAT inferioară de blocare timp de 5 secunde, când unitatea este 
oprită. Însă, această alarmă nu trebuie declanşată dacă OAT este în afara intervalului. 
 
[Acţiune] 
Dacă alarma este activată de factorul de declanşare 1: 

Închiderea normală a tuturor circuitelor aflate în avarie 
Dacă alarma este activată de factorul de declanşare 2: 

Pornirea nu este permisă (Avertisment) 
 
[Resetare] 
Ştergere automată când OAT creşte peste valoarea de referinţă inferioară OAT +2.5°C 
 

7.1.2.8 Blocare la temperatură exterioară înaltă aer 

Această alarmă implică implementarea a două acţiuni, care variază în funcţie de factorii declanşatori. 
Această alarmă poate fi activă doar când agregatul de răcire operează în modul încălzire. 
 
[Scop] 
Evitarea operării unităţii în afara limitelor ei. 
 
[Tip alarmă] 
Factor declanşator1 --- Avarie 
Factor declanşator2 --- Avertisment 
 
[Factor declanşator 1] 
 
OAT este peste valoarea de referinţă OAT înaltă de blocare doar timp de 20 de minute, când unitatea este 
în modul încălzire. 
 
[Factor declanşator 2] 
 
OAT este peste valoarea de referinţă OAT înaltă de blocare doar timp de 5 secunde, când unitatea este 
oprită în modul încălzire. 
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[Acţiune] 
Dacă alarma este activată de factorul de declanşare 1: 

Închiderea normală a tuturor circuitelor aflate în avarie 
Dacă alarma este activată de factorul de declanşare 2: 

Pornirea nu este permisă (Avertisment) 
 
[Resetare] 
Ştergere automată când temperatura externă a aerului < valoarea de referinţă de blocare la temperatură 
exterioară înaltă a aerului - 2.5°C 
 

7.1.2.9 Avaria senzorului pentru temperatura apei la ieşire 

 [Interval] 
Minim = -40°C, Maxim = 100°C 
 
[Mecanism declanşator] 
 
În afara intervalului timp de 1 secundă 
 
[Acţiune] 
Închiderea rapidă a tuturor circuitelor aflate în funcţiune 
 
[Resetare] 
Această alarmă poate fi deblocată manual de la tastatură sau prin comanda BAS doar la revenirea 
senzorului în interval timp de 5 secunde. 

7.1.2.10 Avaria senzorului pentru temperatura apei de intrare la evaporator 

 [Interval] 
Minim = -40°C, Maxim = 100°C 
 
[Mecanism declanşator] 
 
În afara intervalului timp de 1 secundă 
 
[Acţiune] 
Închiderea rapidă a tuturor circuitelor aflate în funcţiune 
 
[Resetare] 
Această alarmă poate fi deblocată manual de la tastatură sau prin comanda BAS doar la revenirea 
senzorului în interval timp de 5 secunde. 
 

7.1.2.11 Avaria senzorului pentru temperatura exterioară a aerului 

[Interval] 
Minim = -40°C, Maxim = 70°C 
 
[Mecanism declanşator] 
 
În afara intervalului timp de 1 secundă 
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[Acţiune] 
Închiderea normală a tuturor circuitelor aflate în funcţiune 
 
[Resetare] 
Această alarmă poate fi deblocată manual de la tastatură sau prin comanda BAS doar la revenirea 
senzorului în interval. 

7.1.2.12 Oprire de urgenţă 

 [Mecanism declanşator] 
Întrerupătorul de oprire de urgenţă este activ 
 
[Acţiune] 
Închiderea rapidă a tuturor circuitelor aflate în funcţiune 
 
[Resetare] 
Această alarmă poate fi deblocată manual de la tastatură sau prin comanda BAS dacă întrerupătorul de 
oprire de urgenţă nu este activ. 

7.1.2.13 Alarmă externă 

 [Mecanism declanşator] 
Intrarea externă de alarmă este deschisă timp de 5 secunde 
 
[Acţiune] 
Închiderea rapidă a tuturor circuitelor aflate în funcţiune 
 
[Resetare] 
Această alarmă poate fi deblocată manual de la tastatură sau prin comanda BAS doar în cazul în care 
mecanismul care a declanşat alarma nu mai există. 

7.1.3 Alarme avertisment unitate 

7.1.3.1 Cerere greşită limită intrare 

[Mecanism declanşator] 
 
Intrarea limitei de cerere este în afara intervalului (interval: 4-20mA) timp de 1 secundă când este 
activată limita de solicitare 
 
[Acţiune] 
Limita de cerere este ignorată. 
 
[Resetare] 
Ştergerea automată când limita de cerere este dezactivată sau intrarea limitei de cerere revine în interval 
timp de 5 secunde. 

7.1.3.2 Punct greşit de resetare a temperaturii apei la ieşire 

[Mecanism declanşator] 
Intrarea resetării temperaturii apei la ieşire este în afara intervalului (interval: 4-20mA) timp de 1 
secundă când setarea de resetare LWT = 4-20mA 
 
[Acţiune] 
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Ignoră resetare temperatură apă la ieşire. 
 
[Resetare] 
Ştergere automată când setarea de resetare a temperaturii apei la ieşire nu este 4-20mA sau intrarea 
resetării temperaturii apei la ieşire revine în interval timp de 5 secunde. 

7.1.3.3 Citire curent incorect unitate 

[Mecanism declanşator] 
Intrarea curentului este în afara intervalului (interval: 4-20mA) timp de 1 secundă când intrarea digitală 
de activare a limitei de curent este închisă şi tipul de limită de curent este setat la CT (4-20mA) 
 
[Acţiune] 
Limita de curent este ignorată. 
 
[Resetare] 
Ştergere automată dacă factorii declanşatori nu mai există timp de 5 secunde. 

7.1.3.4 Valoare de intrare incorectă limitare curent flexibilă 

[Mecanism declanşator] 
Intrarea limitei flexibile de curent este în afara intervalului (interval: 4-20mA) timp de 1 secundă când 
intrarea digitală de activare a limitei de curent este închisă şi valoarea de referinţă a limitei flexibile de 
curent este setată la „Activat“ 
 
[Acţiune] 
Ignorare intrare limitare curent flexibilă. Controlul limitei de curent va fi activ în continuare, cu valoarea 
de referinţă a limitei de curent. 
 
[Resetare] 
Ştergere automată dacă factorii declanşatori nu mai există timp de 5 secunde. 

7.1.3.5 Eşuare comunicare reţea agregat de răcire 

[Mecanism declanşator] 
Comunicarea bus a procesului a eşuat timp de 30 de secunde când valoarea de referinţă a reţelei 
agregatului de răcire este setată pe activat. 
 
[Acţiune] 
Variază în funcţie de setarea Master / slave. 
Pentru unitatea Master 

Dacă unitatea încă mai comunică cu cel puţin un slave, ar trebui să funcţioneze conform ca într-o 
reţea. În caz contrar ar trebui să funcţioneze ca independentă. 

Pentru unitatea Slave 
Dacă unitatea încă mai comunică cu cel puţin un master, ar trebui să funcţioneze conform ca într-
o reţea. În caz contrar ar trebui să funcţioneze ca independentă. 

 
[Resetare] 
Ştergere automată dacă factorii declanşatori nu mai există timp de 5 secunde. 
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7.2 Alarmă circuit 

7.2.1 Descrierea alarmelor circuitelor 

Descriere Tip Oprire Resetare Notă 

Temperatura înaltă port de evacuare Defect Rapid Manual  
Întrerupătorul de presiune mecanică 
ridicată 

Defect Rapid Manual 
Declanşat indiferent de starea 
compresorului 

Oprire din cauza presiunii înalte la 
condensare 

Defect Rapid Manual 
 

Oprire din cauza presiunii înalte la 
evaporare 

Defect Rapid Manual 
 

Temperatură scăzută gaz evap. Defect Rapid Manual  
Oprire raport pres. înalt Defect Rapid Manual  
Diferenţă presiune scăzută repetată. 
oprire 

Defect Rapid Manual 
 

Nemodificarea presiunii ulterior pornirii Defect Rapid Manual  
Avarie senzor presiune condensare Defect Rapid Manual  
Avarie senzor presiune evaporare Defect Rapid Manual  

Avarie senzor temperatură dejivror 
Defecţiune 

/ 
avertisment 

Normal Manual 
Încălzire…Defecţiune 
Răcire…Avertizare 

Avarie senzor temperatură aspiraţie Defect Rapid Manual  
Defecţiune senzor temperatură gaz evap. Atenţie - Auto  
Eroare comunicare ACS MB Defect Rapid Auto  
Eroare comunicare Modbus Defect Rapid Auto  
Eroare comunicare I/O externă Defect Rapid Auto  
Fără presiune la pornire Atenţie - Manual  
Presiune ridicată în condensator la 
pornire 

Atenţie - Auto 
 

 
 

7.2.2 Alarme detaliate ale circuitelor 

7.2.2.1 Temperatura înaltă port de evacuare 

[Scop] 
Evitarea avarierii compresorului (deteriorarea uleiului, fluctuaţii mari ale metalului, motorului). 
 
[Factori declanşatori, acţiuni şi resetări] 
Circuitul efectuează oprirea rapidă când temperatura portului de evacuare devine mai mare decât limita. 
Circuitul efectuează secvenţa de evacuare sau inhibare înainte ca temperatura să treacă peste limită. 
Oprirea necesită resetarea manuală. Evacuarea şi inhibarea încărcării sunt resetate automat atunci când 
sunt îndeplinite din nou condiţiile. 
 

7.2.2.2 Întrerupătorul de presiune mecanică ridicată 

[Scop] 
Pentru a evita operarea circuitului la presiuni peste cea nominală. 
 
[Mecanism declanşator] 
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Intrarea digitală HPS este deschisă 
 
[Acţiune] 
Închiderea rapidă a circuitului 
 
[Resetare] 
Alarma poate fi resetată manual de la tastatură dacă intrarea digitală HPS este închisă. 

7.2.2.3 Oprirea presiunii înalte din condensator 

[Scop] 
Pentru a evita declanşarea alarmei de avarie HPS a circuitului. 
 
[Factori declanşatori, acţiuni şi resetări] 
Circuitul efectuează oprirea rapidă când presiunea condensatorului devine mai mare decât limita. 
Circuitul efectuează secvenţa de evacuare sau inhibare înainte ca temperatura să treacă peste limită. 
Oprirea necesită resetarea manuală. Evacuarea şi inhibarea încărcării sunt resetate automat atunci când 
sunt îndeplinite din nou condiţiile. 
 

7.2.2.4 Presiunea scăzută din evaporator Oprire 

[Scop] 
Protejarea compresorului în cazul în care cantitatea de agent de răcire este insuficientă sau tubul de agent 
de răcire este închis din cauza unor probleme. Această alarmă poate funcţiona în modul încălzire. În cazul 
modului răcire „Alarma temperaturii scăzute a gazului în evaporator“ poate fi declanşată înaintea acestei 
alarme. 
 
[Tip alarmă] 
Defect 
 
[Factori declanşatori, acţiuni şi resetări] 
 
Circuitul efectuează oprirea rapidă când presiunea evaporatorului devine mai mică decât limita. Circuitul 
efectuează secvenţa de evacuare sau inhibare înainte ca temperatura să scadă sub limită. Oprirea necesită 
resetarea manuală. Evacuarea şi inhibarea încărcării sunt resetate automat atunci când sunt îndeplinite 
din nou condiţiile. 
 

7.2.2.5 Îngheţ din cauza temperaturii scăzute a gazului din evap. Oprire 

[Mecanism declanşator] 
Temperatura gazului din evaporator este sub limită când circuitul funcţionează în ciclul de răcire 
 
[Tip alarmă] 
Defect 
 
[Acţiune] 
Închiderea rapidă a circuitului în funcţiune 
 
[Resetare] 
Această alarmă poate fi deblocată manual de la tastatură sau prin comanda BAS doar în cazul în care 
condiţia care a declanşat alarma nu mai există. 
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7.2.2.6 Raport înalt presiune Oprire 

[Scop] 
Protejarea spiralelor compresorului. 
 
[Tip alarmă] 
Defect 
 
[Factori declanşatori, acţiuni şi resetări] 
Circuitul efectuează oprirea rapidă când raportul de presiune depăşeşte limita. Circuitul efectuează 
secvenţa de evacuare sau inhibare înainte ca temperatura să treacă peste limită. Oprirea necesită 
resetarea manuală. Evacuarea şi inhibarea încărcării sunt resetate automat atunci când sunt îndeplinite 
din nou condiţiile. 
 

7.2.2.7 Presiune diferenţială scăzută oprire / protecţie 

[Scop] 
• Evitarea problemelor la alimentarea cu ulei 
• Evitarea deteriorării spiralelor compresorului din cauza compresiei ridicate. 
 
[Tip alarmă] 
Defect 
 
[Factori declanşatori, acţiuni şi resetări] 
 
Circuitul efectuează oprirea rapidă când raportul de presiune sau diferenţialul de presiune scade sub 
limită. Circuitul ajustează poziţia EXV înainte de scăderea sub limită. Opririle multiple într-o anumită 
perioadă de timp impun resetarea manuală. Oprirea, evacuarea şi inhibarea încărcării sunt resetate 
automat atunci când sunt îndeplinite din nou condiţiile. 
 

7.2.2.8 Supracurent invertor oprire 

[Scop] 
Evitarea declanşării alarmei de supracurent a compresorului 
 
[Tip alarmă] 
Avarie compresor 
 
[Factori declanşatori, acţiuni şi resetări] 
Compresorul efectuează oprirea rapidă când curentul motorului depăşeşte limita. Circuitul efectuează 
secvenţa de evacuare sau inhibare înainte ca temperatura să treacă peste limită. Oprirea necesită 
resetarea manuală. Evacuarea şi inhibarea încărcării sunt resetate automat atunci când sunt îndeplinite 
din nou condiţiile. 
 

7.2.2.9 Nemodificarea presiunii ulterior pornirii 

[Mecanism declanşator] 
Modificarea presiunii evaporatorului şi a celei a condensatorului este sub valoarea preconizată.  
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[Acţiune] 
Oprirea rapidă a circuitului 
 
[Resetare] 
Alarma poate fi resetată oricând manual de la tastatură sau prin comandă BAS. 
 

7.2.2.10 Avarie senzor presiune condensator 

[Mecanism declanşator] 
În afara intervalului timp de 1 secundă 
 
[Acţiune] 
Oprirea rapidă a circuitului 
 
[Resetare] 
Această alarmă poate fi deblocată manual de la tastatură sau prin comanda BAS doar la revenirea 
senzorului în interval timp de 5 secunde. 

7.2.2.11 Avaria senzorului de presiune evaporator 

[Mecanism declanşator] 
În afara intervalului timp de 1 secundă 
 
[Acţiune] 
Oprirea rapidă a circuitului 
 
[Resetare] 
Această alarmă poate fi deblocată manual de la tastatură sau prin comanda BAS doar la revenirea 
senzorului în interval timp de 5 secunde. 
 

7.2.2.12 Avarie senzor temperatură dejivror 

[Factor declanşator 1] 
În afara intervalului timp de 1 secundă când circuitul funcţionează în ciclul de răcire 
 
[Factor declanşator 2] 
În afara intervalului timp de 1 secundă când circuitul funcţionează în ciclul de încălzire 
 
[Acţiune] 
Dacă alarma este activată de factorul de declanşare 1: 

Niciuna (Doar avertizare) 
Dacă alarma este activată de factorul de declanşare 2: 

Oprirea rapidă a circuitului 
 
[Resetare] 
Dacă alarma este activată de factorul de declanşare 1: 

Ştergere automată dacă senzorul revine în interval în 5 secunde. 
Dacă alarma este activată de factorul de declanşare 2: 

Această alarmă poate fi deblocată manual de la tastatură sau prin comanda BAS doar la revenirea 
senzorului în interval timp de 5 secunde. 



                                                                                                          D-EOMHP00706-14RO - 57/84 

7.2.2.13 Avaria senzorului pentru temperatura de aspiraţie 

[Mecanism declanşator] 
În afara intervalului timp de 1 secundă 
 
[Acţiune] 
Oprirea rapidă a circuitului 
 
[Resetare] 
Această alarmă poate fi deblocată manual de la tastatură sau prin comanda BAS doar la revenirea 
senzorului în interval timp de 5 secunde. 

7.2.2.14 Defecţiune senzor temperatură gaz evaporator 

[Mecanism declanşator] 
În afara intervalului timp de 1 secundă 
 
[Acţiune] 
Niciuna (Doar avertizare) 
 
[Resetare] 
Ştergere automată dacă senzorul revine în interval în 5 secunde. 
 

7.2.2.15 Fără presiune la pornire 

[Scop] 
Evitarea funcţionării circuitului cu o cantitate inferioară de agent de răcire sau cu supapele manuale 
închise. 
 
[Tip alarmă] 
Atenţie 
 
[Mecanism declanşator] 
Valoarea presiunii condensatorului sau a presiunii evaporatorului este sub cea preconizată când circuitul 
este gata de pornire. 
 
[Acţiune] 
Pornirea nu este permisă 
 
[Resetare] 
Această alarmă poate fi deblocată manual de la tastatură sau prin comanda BAS doar în cazul în care 
mecanismul care a declanşat alarma nu mai există. 

7.2.2.16 Presiune ridicată în condensator la pornire 

[Tip alarmă] 
Atenţie 
 
[Mecanism declanşator] 
Presiunea condensatorului este peste limită când circuitul este gata de pornire. 
 
[Acţiune] 
Niciunul 
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[Resetare] 
Ştergere automată dacă presiunea condensatorului este sub limită. 
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7.3 Alarma compresorului 
Cu excepţia altor specificaţi, alarma compresorului nu ar trebui să fie declanşată în timpul stării de OFF a 
compresorului. 

7.3.1 Descrierea alarmelor compresoarelor 
Descriere Tip Oprire Resetare Notă 

Temperatură înaltă gaz de evacuare în multiple 
rânduri 

Defect Rapid Manual 
 

Temperatură înaltă corp compresor Defect Rapid Manual  
Supracurent invertor oprire Defect Rapid Manual  
Dezechilibru al curentului invertorului Defect Rapid Manual  
Alarmă invertor Defect Rapid Manual  
Avaria senzorului pentru temperatura de 
descărcare 

Defect Rapid Manual 
 

Defecţiune senzor temperatură corp compresor Defect Rapid Manual  

 

7.3.2 Alarmă detaliată a compresorului 

7.3.2.1 Temperatură înaltă gaz de evacuare 

[Scop] 
Protecţia compresorului 
 
[Mecanism declanşator] 
Temperatura gazului de evacuare este peste limită. 
 
[Acţiune] 
Compresorul ar trebui să considere oprirea rapidă drept eveniment. Însă, dacă se repetă de 3 ori la acelaşi 
compresor în decurs de o săptămână, devine o alarmă. 
 
[Resetare] 
Această alarmă poate fi deblocată manual de la tastatură sau prin comanda BAS doar în cazul în care 
mecanismul care a declanşat alarma nu mai există. 
 

7.3.2.2 Temperatură înaltă corp compresor 

[Scop] 
Protecţia compresorului 
 
[Mecanism declanşator] 
Temperatura corpului compresorului este peste limită. 
 
[Acţiune] 
Oprirea rapidă a compresorului 
 
[Resetare] 
Această alarmă poate fi deblocată manual de la tastatură sau prin comanda BAS doar în cazul în care 
mecanismul care a declanşat alarma nu mai există. 
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7.3.2.3 Supracurent invertor oprire 

Consultaţi Oprire / evacuare / inhibare încărcare din cauza supracurentului la invertor, în alarmele 
circuitului. 

7.3.2.4 Dezechilibru al curentului invertorului 

[Mecanism declanşator] 
Curentul unuia dintre motoare este cu mult mai mare decât al celorlalte motoare     
 
Notă: „Curentul INV“ utilizează curentul secundar INV. 
 
[Acţiune] 
Oprirea rapidă a compresorului 
 
[Resetare] 
Alarma poate fi resetată manual de la tastatură sau prin comandă BAS, când compresorul este oprit. 
 

7.3.2.5 Alarmă invertor 

[Listă alarme invertor] 
Cod defecţiune Descriere Notă 

E5 Blocare motor compresor  
L0 Eroare sistem invertor  
L4 Temperatură înaltă lamelă invertor  
L5 Împământare sau scurtcircuit invertor motor compresor  
L8 Supracurent invertor  
L9 Eroare la Pornire  
P1 Dezechilibru sursă de alimentare  
P4 Defecţiune senzor temperatură lamelă invertor  
PJ Problemă configurare model  
U1 Inversare fază, deschidere fază  
U2 Alimentare insuficientă cu electricitate  

 
[Acţiune] 
Oprirea rapidă a compresorului 
 
[Resetare] 
Această alarmă poate fi ştearsă manual de la tastatură sau prin comanda BAS doar în cazul în care INV nu 
mai solicită oprirea. 

7.3.2.6 Avaria senzorului pentru temperatura de descărcare 

[Mecanism declanşator] 
În afara intervalului timp de 1 secundă 
 
[Acţiune] 
Oprirea rapidă a compresorului 
 
[Resetare] 
Această alarmă poate fi deblocată manual de la tastatură sau prin comanda BAS doar la revenirea 
senzorului în interval timp de 5 secunde. 
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7.3.2.7 Defecţiune senzor temperatură corp compresor 

[Mecanism declanşator] 
În afara intervalului timp de 1 secundă 
 
[Acţiune] 
Oprirea rapidă a compresorului 
 
[Resetare] 
Această alarmă poate fi deblocată manual de la tastatură sau prin comanda BAS doar la revenirea 
senzorului în interval timp de 5 secunde. 
 

7.3.3 Oprire compresor din cauza distribuţiei uleiului 
Dacă s-a declanşat alarma compresorului, unele dintre celelalte compresoare în funcţiune în circuit 
trebuie oprite şi ele din cauza gestionării uleiului. Urmează o listă care indică ce compresor trebuie oprit 
atunci când are loc alarma. 
 

# Compresor în 
stare de alarmă 

Număr de compresoare per circuit 

3 4 5 6 

#1 alarmă Oprire circuit Oprire circuit Oprire circuit Oprire circuit 

#2 alarmă Oprire doar #2 Oprire doar #2 Oprire doar #2 Oprire doar #2 

#3 alarmă Oprire #2 şi #3 Oprire #2 şi #3 Oprire #2 şi #3 Oprire #2 şi #3 

#4 alarmă - Oprire circuit Oprire circuit Oprire #2, #3 şi #4 

#5 alarmă - - Oprire circuit Oprire circuit 

#6 alarmă - - - Oprire circuit 
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8 Funcţie opţională 

8.1 Modul îngheţare 

8.1.1 Setare unitate 
Modul unităţii trebuie setat pe îngheţare. Dacă a avut loc schimbarea modului de funcţionare în timpul 
operării, agregatul de răcire trebuie să se oprească imediat şi apoi va reporni în modul solicitat. 

8.1.2 Operarea modului îngheţare 
Unitatea poate porni în modul îngheţare doar când este setată pe modul îngheţare, este încărcată 
suficient şi temporizatorul de întârziere este anulat. Următoarele sunt operaţiuni speciale pentru modul 
îngheţare. Celelalte opţiuni de control sunt aceleaşi cu cele standard. 

8.1.2.1 Controlul capacităţii 

Temporizatorul de încărcare a modului îngheţare este constant timp de 1 minut. Până când eroarea LWT 
devine negativă, unitatea trebuie să fie în funcţiune. 

 

8.1.2.2 Temporizator întârziere mod îngheţare 

Un temporizator reglabil pentru pornirea în modul Îngheţare va reduce frecvenţa cu  care agregatul de 
răcire va putea porni în modul Îngheţare. Temporizatorul porneşte în momentul în care porneşte primul 
compresor în timp ce unitatea funcţionează în modul Îngheţare. Atât timp cât temporizatorul este activ, 
agregatul de răcire nu poate reporni în modul Îngheţare. Durata de temporizare poate fi reglată de către 
utilizator. Temporizatorul pentru pornire în modul Îngheţare poate fi resetat manual pentru a determina 
o repornire forţată în modul Îngheţare. Este disponibilă o valoare de referinţă pentru anularea întârzierii 
modului îngheţare. În plus, recircularea curentului către controler ar trebui să anuleze temporizatorul 
pentru întârzierea modului Îngheţare. 

8.1.2.3 Mască 

Controlul capacităţii ratei de evacuare EWT va fi ignorat în modul îngheţare. 
 

Eroare a temperaturii 
apei de ieşire 

Durată 

Capacitatea unităţii 

Durată 

Temporizator încărcare 
constant timp de 1 minut 

0 

Delta T la pornire 

Treceţi la evacuare dacă LWT 
îndeplineşte valoarea de referinţă 
activă. 
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8.2 Mod diminuare zgomot 

8.2.1 Setare unitate 
Reducerea zgomotului va necesita întotdeauna setarea valorii de referinţă a reducerii zgomotului pe 
„activare“. Dacă este setată pe „dezactivare“, nu va fi activă din niciun motiv. 

8.2.2 Operarea diminuării zgomotului 
Presupunând că această funcţie este activată, există două metode prin care poate intra în funcţiune. Una 
este atunci când ora controlerului unităţii se află între ora de pornire şi de oprire a reducerii zgomotului. 
Cealaltă este când valoarea de referinţă a sursei de control este setată pe reţea şi comanda BAS este pe 
„activare“. Dacă reducerea zgomotului se activează în timpul operării normale, unitatea trebuie să se 
oprească şi să repornească în modul de reducere a zgomotului. 

8.2.3 Resetarea temp joase a apei 
Când comanda de reducere a nivelului de zgomot produce efecte, Resetarea maximă se aplică valorii de 
referinţă a temperaturii apei de ieşire în modul Răcire. Totuşi, dacă selectaţi orice tip de resetare, 
respectiva resetare va fi folosită în continuare şi nu resetarea maximă. 

8.2.4 Ţintă control ventilator 

8.2.4.1 În ciclul de răcire 

Cantitatea ţintă de lichid saturat din condensator pentru fiecare circuit va fi deviată de devierea nivelului 
ţintă de reducere a zgomotului din condensator. 
 
 Cantitatea ţintă de lichid saturat din condensator cu reducerea zgomotului = Cantitate ţintă de 
lichid saturat din condensator + Deviere 

8.2.4.2 În ciclul de încălzire 

Cantitatea ţintă de lichid saturat din evaporator pentru fiecare circuit va fi deviată de devierea nivelului 
ţintă de reducere a zgomotului din evaporator. 
 
 Cantitatea ţintă de lichid saturat din evaporator cu reducerea zgomotului = Cantitate ţintă de 
lichid saturat din evaporator + Deviere 
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8.3 Control limitare curent unitate 

8.3.1 Setare unitate 
Controlul limitării curentului unităţii trebuie activat doar când intrarea digitală de activare a limitării de 
curent este închisă şi este activată valoarea de referinţă a limitării de curent. Dacă se activează acest 
control, valorile de referinţă „Tip limitare curent“, „Curent la 20mA“ şi „Limitare curent“ trebuie 
configurate pentru fiecare unitate. 
Tip limită de 

curent 
Curent la 

20mA 
Limită de 

curent 
Descriere 

INV N/R 
Trebuie 
setată o 
valoare 

Curentul unităţii va fi limitat de către curentul primar al invertorului şi 
curentul estimat al ventilatoarelor. Nu este necesar un dispozitiv 
suplimentar de măsurare a curentului, precum CT. 

CT 
(4-20mA) 

Trebuie 
setată o 
valoare 

Trebuie 
setată o 
valoare 

Curentul unităţii va fi limitat de o intrare analogică de la CT. 

 
Acest control poate fi activat în timpul operării normale, fără oprire. 

8.3.2 Control limită de curent 

8.3.2.1 Calculul curentului unităţii 

• Dacă „tipul limitei de curent“ este setat la INV: 
Consultaţi secţiunea 4 „Calcule“ 
 
• Dacă „tipul limitei de curent“ este setat la CT (4-20mA): 
Curentul furnizat unităţii se calculează în baza intrării de 4-20mA, care primeşte un semnal de la un 
dispozitiv extern şi a valorii de referinţă „Curent la 20mA“. 
 

 
 

8.3.2.2 Controlul capacităţii cu limitare de curent 

Limita de curent trebuie să utilizeze o banda moartă centrată în jurul valorii efective a limitei astfel încât 
creşterea capacităţii unităţii nu este permisă pe raza respectivei benzi moarte. În cazul în care curentul 
furnizat unităţii depăşeşte banda moartă, capacitatea trebuie scăzută până la nivelul permis pe raza 
respectivei benzi moarte. Banda moartă a limitei de curent trebuie să fie de 5% din limita de curent. 

Curent calculat (A) 

Intrare analogică (mA) 

Curent la 
20mA 

0 

4mA 20mA 
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8.3.3 Controlul curentului unităţii în timpul dezgheţării 
Controlul capacităţii circuitului în timpul dezgheţării nu trebuie limitat de această funcţie. Cu alte cuvinte, 
dacă unitatea are circuite duble, această funcţie va fi îndeplinită de circuitul care nu este în curs de 
dezgheţare. 
 

8.4 Control limitare curent flexibil 
Acest control este opţional. Necesită un modul de extensie suplimentar (POL965 adresa 21) pentru 
utilizarea intrării analogice. 

8.4.1 Setare unitate 
Controlul limitării flexibile a curentului trebuie activat doar când intrarea digitală de activare a limitării 
de curent este închisă şi este activată valoarea de referinţă a limitării flexibile de curent. Acest control 
poate fi activat în timpul operării normale, fără oprire. 

8.4.2 Ajustarea limitei de curent 
Utilizând o intrare analogică, limita de curent poate fi ajustată. Limita efectivă de curent se va decide prin 
următoarea ecuaţie. 
 
 Limită efectivă de curent = Valoare de referinţă limită de curent x Reducerea limitei de curent 
 

 
Însă, banda moartă a controlului capacităţii limitei de curent nu va fi redusă, chiar dacă limita de curent 
este redusă. Este permanent 5% din valoarea de referinţă a limitei de curent de pe HMI.  
  

Reducerea limitei de curent (%) 

Intrare analogică (mA) 

100% 

0% 

4mA 20mA 
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8.5 4-20mA Control limită de solicitare 

8.5.1 Setare unitate 
Controlul limitei de solicitare trebuie activat doar când valoarea de referinţă a „Limitei de solicitare“ este 
setată pe ON. Acest control poate fi activat în timpul operării normale, fără oprire. 

8.5.2 Control limită de solicitare 

8.5.2.1 Calculul limitei de solicitare 

Capacitatea maximă a unităţii poate fi limitată de un semnal între 4-20 mA la intrarea analogică a limitei 
de solicitare pe HMI. Pe măsură ce semnalul variază de la 0% la 100%, capacitatea maximă a unităţii se 
modifică de la 0% la 100%. 
 

 
 

8.5.2.2 Controlul capacităţii cu limitare de solicitare 

Limitele de capacitate a unităţii pot fi utilizate pentru limitarea capacităţii totale a unităţii în modul răcire, 
răcire cu glicol, încălzire sau încălzire cu glicol. Capacitatea unităţii va fi reglată în funcţie de necesitatea 
respectării acestei limite, cu excepţia faptului că ultimul compresor nu poate fi oprit pentru a respecta o 
limită sub capacitatea minimă a unităţii.  

8.5.2.3 Limite multiple ale capacităţii 

Pot fi active mai multe limite în acelaşi timp iar limita cea mai joasă este întotdeauna folosită în controlul 
capacităţii unităţii. Încărcarea redusă, limita de solicitare şi limita de reţea trebuie să utilizeze banda 
moartă în jurul valorii efective a limitei astfel încât creşterea capacităţii unităţii nu este permisă pe raza 
respectivei benzi moarte. În cazul în care capacitatea unităţii depăşeşte banda moartă, capacitatea trebuie 
scăzută până la nivelul permis pe raza respectivei benzi moarte. 
Acum intervalul benzii moarte va fi verificat pe baza numărului de circuite. 
 

Numărul circuitului 
Bandă moartă pentru controlul limitei de capacitate 

Limită de solicitare Limită de reţea Încărcare progresivă 
1 7% 7% 7% 
2 5% 5% 5% 

 

Capacitate maximă (%) 

Intrare analogică (mA) 

100% 

0% 

4mA 20mA 
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8.5.3 Controlul limitei de solicitare în timpul dezgheţării 
Această funcţie va fi ignorată în timpul operaţiunii de dezgheţare. 
 

8.6 Control limită reţea 

8.6.1 Setare unitate  
Controlul limitei de reţea trebuie activat doar când valoarea de referinţă a sursei de control al unităţii este 
setată pe reţea. Acest control poate fi activat în timpul operării normale, fără oprire. 

8.6.2 Control limită reţea  
Capacitatea maximă a unităţii poate fi limitată de semnalul primit prin interfaţa BAS de pe controlerul 
unităţii. Pe măsură ce semnalul variază de la 0% la 100%, capacitatea maximă a unităţii se modifică de la 
0% la 100%. Controlul capacităţii este acelaşi cu controlul limitei de solicitare. 

8.6.3 Controlul limitei de reţea în timpul dezgheţării 
Această funcţie va fi ignorată în timpul operaţiunii de dezgheţare. 
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8.7 Control încărcare progresivă 

8.7.1 Setare unitate 
Încărcarea progresivă reprezintă o funcţie configurabilă folosită pentru mări capacitatea unităţii într-o 
perioadă dată de timp. Valorile de referinţă care controlează această funcţie sunt: 
1) Încărcarea progresivă – (ON/OFF) 
2) Limita capacităţii de pornire – (Unitate %) 
3) Mărirea încărcării graduale – (secunde) 
Acest control poate fi activat în timpul operării normale. Însă acesta va fi activ la următoarea pornire. 

8.7.2 Control încărcare progresivă   
„Limita încărcării progresive a unităţii“ creşte liniar de la valoarea de referinţă a limitei capacităţii de 
pornire la 100% în perioada de timp indicată de valoarea de referinţă a măririi încărcării graduale. 
În cazul în care opţiunea este dezactivată, limita încărcării graduale este setată la 100%.  

8.7.3 Controlul încărcării progresive cu pornire 56rps 
Dacă este necesară pornirea 56rps, limita capacităţii iniţiale va fi ignorată. În acest caz, limita încărcării 
progresive a unităţii creşte liniar de la 56rps la 100% în raport cu durata de creştere a încărcării 
progresive. Referitor la „pornirea 56rps”, consultaţi secţiunea aferentă controlului compresoarelor. 

8.7.4 Controlul încărcării progresive în timpul dezgheţării 
Această funcţie va fi ignorată în timpul operaţiunii de dezgheţare. 
 

8.8 Controlul VFD a ventilatorului 

8.8.1 Setare unitate 
Controlul transmisiei cu frecvenţă variabilă a ventilatorului trebuie activată numai când această 
configuraţie este activată. 

8.8.2 Controlul ventilatorului cu VFD 
Reglarea corectă a presiunii condensatorului sau evaporatorului se realizează utilizând un sistem de 
transmisie cu frecvenţă variabilă amplasat pe primul ventilator. Acest sistem de transmisie cu frecvenţă 
variabilă trebuie să determine o variaţie a vitezei ventilatorului care va face posibil ca temperatura de 
saturaţie din condensator sau evaporator să ajungă la o valoare ţintă. 
 

8.9 Valvă solenoid pentru conducta de lichid 

8.9.1 Setare unitate 
Dacă unitatea este dotată cu valvă solenoid pentru linia de lichid, configuraţia unităţii trebuie setată pe 
activare. 
 

8.9.2 Control valvă solenoid pentru conducta de lichid 
Valva solenoid trebuie să fie închisă când starea circuitului este off. În caz contrar trebuie să fie deschisă. 
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8.9.3 Control EXV cu LLSV 
Dacă unitatea este configurată pentru utilizarea cu valve solenoid EXV pe linia de lichid, poziţia închis va 
fi diferită de controlul normal al EXV. 
Poziţia EXV trebuie să fie 0% când EXV intră iniţial în starea închis, în timp ce se reiniţializează la poziţia 
zero. După ce comanda poziţiei EXV a fost 0% timp de un minut, EXV ar trebui să meargă la poziţia 5%. 
(Pentru a preveni presiunea excesivă între EXV şi valva solenoid a liniei de lichid). 
 

 
 

8.10 Controlul supapei de apă 
Aceasta este o diagramă mostră a instalării supapei de apă. Dacă fiecare agregat de răcire are o supapă de 
apă şi dacă poate fi controlată de agregatul de răcire, va ajuta la gestionarea clădirii. 
 

 
Această funcţie va necesita; 
1) O ieşire digitală cu adresa la Do2 în POL965 ad21 pentru controlul deschiderii sau închiderii supapei 

de apă. 
2) O intrare digitală cu adresa la X5 în POL965 ad21 pentru recunoaşterea deschiderii complete sau 

incomplete a supapei de apă. 

Pompe de apă cu colector 

Rezervor 

Supape de apă 

Poziţia supapei de expansiune electronică (%) 

Durată 

Reiniţializare 

Menţineţi timp de un minut la 
poziţia 0% 

Treceţi la poziţia 5% 
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8.10.1 Setare unitate 
Controlul supapei de apă trebuie activat doar când valoarea de referinţă a supapei de apă este setată pe 
activare. 

8.10.2 Controlul supapei de apă 

8.10.2.1 Operarea închis 

Starea supapei de apă trebuie să fie ÎNCHIS când condiţiile pentru oprire sunt îndeplinite. Când starea 
devine ÎNCHIS, supapa de apă trece în poziţia închisă. Însă, dacă este activată comanda de deschidere în 
secvenţa de închidere a supapei, aceasta ar trebui să se oprească din închidere şi să înceapă să se 
deschidă. 

8.10.2.2 Operarea deschiderii 

Starea supapei de apă trebuie să fie DESCHIDERE, când pompa este pregătită de pornire. Când starea 
devine DESCHIDERE, supapa de apă începe să se deschidă. 

8.10.2.3 Operarea DESCHIS 

Starea supapei de apă trebuie să fie DESCHIS când feedback-ul digital al supapei este setat pe deschis 
timp de 2 secunde. 
 

8.11 Restaurare rapidă 
În cazul clienţilor cu centre de date, recuperarea rapidă a capacităţii de răcire este foarte importantă după 
o pană de curent. Scopul acestei logici este repornirea agregatului de răcire în 30 de secunde după panele 
de curent scurte (Notă) şi recuperarea cât mai rapidă a capacităţii de răcire. Această funcţie necesită 
activarea modulului de extensie POL925. Restaurarea rapidă poate fi activată doar dacă valoarea de 
referinţă a restaurării rapide este setată pe activare, intrarea digitală la POL925 (Di1) este închisă şi 
valoarea de referinţă a valvei solenoid a liniei de lichid este setată pe activare. 
 
Notă: Termenul „Pana de curent scurtă“ poate fi definit de valoarea de referinţă a unităţii „Durată RR max 
pană de curent“. Dacă pana de curent continuă pe o perioadă mai îndelungată, unitatea va urma secvenţa 
normală de pornire. 
 

8.12 Control reţea agregat de răcire 
Această funcţie poate gestiona maxim patru unităţi ca o singură unitate, utilizând o conexiune cablată 
între controlerele principale. Însă, ţevile de apă ale agregatelor de răcire trebuie conectate în paralel. 
Dacă sunt conectate în serie, această funcţie nu va opera corect. 

8.12.1 Setare unitate 
Controlul reţelei agregatului de răcire poate fi activat doar când valoarea de referinţă a controlului reţelei 
agregatului de răcire este setată pe activare, toate unităţile sunt setate pe acelaşi mod de operare şi o 
singură unitate este definită ca „Master“. 
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8.12.2 Comunicare Master / Slave 

8.12.2.1 Setarea comunicării 

Unităţile din reţeaua agregatului de răcire trebuie definite ca „Master“ sau „Slave“ prin valorile de 
referinţă introduse cu ajutorul tastaturii, pentru comunicarea între unităţi. Însă doar o singură unitate 
poate fi Master. Cu alte cuvinte, dacă există deja o unitate Master, cealaltă unitate poate fi configurată 
doar ca Slave. 
 

8.12.2.2 Tip de comunicare 

Unităţile din reţeaua agregatului de răcire pot comunica cu Master-ul sau Slave-ul utilizând cablul ecranat 
conectat între POL687 şi borna bus a fiecărei unităţi. Acest tip de comunicare este KNX TP1. Doar unitatea 
master va putea comunica cu fiecare slave. Un slave nu poate comunica cu alţi slaves. 

 
 

8.12.2.3 Eroare de comunicare 

8.12.2.3.1 Alarmă 

Dacă apare o eroare de comunicare, unitatea declanşează o alarmă de avertizare pentru a comunica acest 
lucru clientului. Detaliile acestei alarme sunt definite la secţiunea Alarme. 

8.12.2.3.2 Operarea cu o eroare de comunicare 

Dacă nu există master şi slave, în reţeaua agregatului de răcire, din cauza unei erori de comunicare, 
unitatea va opera ca independentă.  În această situaţie nu este necesară oprirea unităţii deconectate de la 
reţeaua agregatului de răcire. Eroarea de comunicare nu necesită oprirea unităţii. 
 

Master 

Slave1 Slave2 Slave3 

Nu există comunicare între 
slaves. 

Cablare efectivă în reţeaua agregatului de răcire 

Mod de comunicare 
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8.12.2.3.3 Operarea după restaurarea comunicării 
După ce unitatea restaurează comunicarea, va începe operarea ca unitate din reţeaua agregatului. Însă, în 
cazul în care unitatea care restaurează comunicarea este în stare de evacuare sau dezgheţare, trebuie să 
continue şi apoi unitatea trebuie să revină în reţeaua agregatului după finalizare. 

8.12.3 Controlul capacităţii 
Capacitatea unităţii va fi modificată în funcţie de eroarea LWT a fiecărei LWT, conform controlului 
standard al capacităţii. Însă, trecerea în treapta inferioară a circuitului şi a compresorului va fi interzisă 
dacă nu funcţionează mai mult de două unităţi. 

Master 
Stare: În 

reţea 

Slave1 
Stare: În 

reţea 

 

Slave2 
Stare: În 

reţea 

 

Slave3 
Stare: În 

reţea 

 

Dacă eroarea de comunicare a avut loc 
între slave2 şi slave3 

Cazul1 

Master 
Stare: În 

reţea 

Slave1 
Stare: În 

reţea 

 

Slave2 
Stare: 

Independent 

 

Slave3 
Stare: 

Independent 

 

Aceste unităţi vor opera ca unităţi 
independente, fără a se opri. 

Aceste unităţi vor fi în continuare în 
reţeaua agregatului de răcire. 

Master 
Stare: În 

reţea 

Slave1 
Stare: În 

reţea 

 

Slave2 
Stare: În 

reţea 

 

Slave3 
Stare: În 

reţea 

 

Dacă eroarea de comunicare a avut loc între Master şi 
slave2 

Cazul2 

Master 
Stare: 

Independent 

Slave1 
Stare: 

Independent 

 

Slave2 
Stare: 

Independent 

 

Slave3 
Stare: 

Independent 

 
Toate unităţile vor opera ca unităţi independente, fără a se opri. 
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8.12.3.1 Valoarea de referinţă activă a temperaturii apei de ieşire 

Valoarea de referinţă LWT activă a unităţii master va fi considerată valoarea de referinţă activă LWT a 
reţelei agregatului de răcire. Valoarea de referinţă activă LWT a slaves va fi suprascrisă de către cea 
master. 
Asta înseamnă că resetarea valorii ţintă LWT a master este utilizată şi ca valoare de referinţă a resetării 
reţelei agregatului. 
 

 
 
Există o recomandare pentru calculul resetării returului. Necesită media LWT a unităţilor în funcţiune 
pentru calcularea resetării returului. 

8.12.3.2 Limita de capacitate 

Limita de capacitate pentru fiecare unitate variază în funcţie de valoarea de referinţă a limitei capacităţii 
reţelei agregatului de răcire.  
Dacă valoarea de referinţă este stabilită la „Comun“, limita capacităţii la master va fi aplicată tuturor 
unităţilor din reţeaua agregatului. Dacă este setată la „Fiecare“, limita capacităţii poate fi stabilită pentru 
fiecare unitate. Limitele de capacitate sunt reprezentate de limita de curent al unităţii, limita de solicitare 
4-20mA şi limita de reţea BAS. 
 

8.12.3.3 Pornirea unităţii 

Acest control este acelaşi cu controlul normal. Însă, acesta va fi aplicat doar primei unităţi de pornire. 
Celelalte unităţi din reţeaua agregatului de răcire vor intra în secvenţa de treaptă sus. 

8.12.3.4 Treaptă sus unitate 

În timpul controlului reţelei agregatului, sunt necesare treapta sus şi treapta jos pentru controlarea 
unităţilor multiple ca o singură unitate. Prima unitate de pornire va urma secvenţa standard de pornire. 
După asta, celelalte unităţi vor intra în secvenţa de treaptă sus în locul secvenţei de pornire. 

8.12.3.5 Treaptă jos unitate 

Se va intra în treaptă jos unitate ca logică alternativă la treaptă jos circuit sau treaptă jos compresor. Prin 
urmare, dacă unitatea este sub controlul reţelei agregatului de răcire, controlul treptei jos circuit şi al 
treptei jos compresor vor fi interzise. 

Master 
Valoarea de referinţă 
activă a temperaturii 

apei de ieşire 

Slave1 Slave2 Slave3 

Suprascriere valoare de referinţă 
activă LWT a slaves. 

Valoarea de referinţă a temperaturii 
apei de ieşire 

Resetare valoare ţintă LWT 
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8.12.3.6 Oprirea unităţii 

Oprirea unităţii de la întrerupătoare şi eroarea LWT vor fi aceleaşi ca ale controlului normal. Oprirea 
unităţii la sarcină mică va fi ignorată dacă nu sunt în funcţiune mai mult de două unităţi sub controlul 
reţelei agregatului de răcire. 
 

8.12.3.7 Următorul la pornire, următorul la oprire 

Unitatea master va gestiona care trebuie să pornească următorul şi care trebuie să se oprească următorul, 
conform următorului tabel. 
 
Prioritate Următorul la pornire Următorul la oprire 

Primul Cel mai mare număr de unitate din secvenţă Cel mai mic număr de unitate din secvenţă 
Al doilea Unitatea cu cea mai mare capacitate nominală Unitatea cu cea mai mică capacitate nominală 
Al treilea Cele mai puţine porniri Cele mai puţine porniri 

Al patrulea Cele mai puţine ore de funcţionare Cele mai multe ore de funcţionare 
Al cincilea Adresa superioară de comunicare cu reţeaua Adresa inferioară de comunicare cu reţeaua 

 

8.12.4 Dezgheţare 
Dacă unitatea este în reţeaua agregatului de răcire, controlul dezgheţării acelor unităţi va fi limitate 
pentru a menţine o anumită capacitate.  
 

8.12.5 Stare reţea agregat de răcire 
Starea afişată a reţelei agregatului de răcire trebuie să fie determinată de condiţiile cuprinse în următorul 
tabel: 
 

Nr. crt. Stare agregat de răcire Condiţii 

0 În reţea 
Valoarea de referinţă a reţelei este stabilită pe Activat şi nu există erori de 
comunicare în reţeaua agregatului de răcire. 

1 Deconectat 
Valoarea de referinţă a reţelei agregatului de răcire este setată pe opţiunea 
Dezactivat 

2 Eroare de com. 
Valoarea de referinţă a reţelei este stabilită pe Activat şi există erori de 
comunicare în reţeaua agregatului de răcire 
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9 Tabel cu valori de referinţă 

9.1 Valori de referinţă configurare agregat de răcire 
Toate valorile de referinţă pot fi accesate prin intermediul tastaturii, în baza unei parole. Acele valori de 
referinţă necesită restartarea controlerului pentru activarea noii configuraţii. Calea va fi [Meniu principal] 
/ [Dare în exploatare unitate] / [Configurare]. 
 

Denumire Setare implicită Interval Notă 
Tensiune 400 208~230, 380, 400, 460  
Frecvenţă 50 50, 60  

Tipul unităţii Doar răcire Doar răcire, Pompă de căldură  
Tip eficienţă Ef. înaltă Ef. std, Ef. înaltă  

Număr de circ. 1 1,2  

Circuit # Număr de 
compresoare 

3 3, 4, 5, 6 
Trebuie setat pentru fiecare 

circuit 

Circuit # Număr de 
ventilatoare 

3 3, 4, 5 
Trebuie setat pentru fiecare 

circuit 

Circuit # Conductă de lichid 
SV 

Dezactivare Activare, dezactivare 
Trebuie setat pentru fiecare 

circuit 

Setare HPS Normal Normal, Limită înaltă 
„Limită înaltă“ va fi utilizată 
doar pentru agregatele de 

răcire US. 
Com. Modul1 

Detectat automat 
IP BACNET IP, MSTP BACNET, LON, 

MODBUS, AWM 
 Com. Modul2 

Com. Modul3 

 

9.2 Valori de referinţă ale unităţii 
Toate valorile de referinţă pot fi accesate prin intermediul tastaturii, în baza unei parole. Acele valori de 
referinţă nu necesită restartarea controlerului pentru activarea noii configuraţii. Calea va fi [Meniu 
principal] / [Vizualizare / Setare unitate] / [Configurare]. 
 

Denumire Clasă Unitate 
Setare 

implicită 
Min. Max. Notă 

Activarea unităţii Unitate - Activare Dezactivare, Activare  
Ctrl sursă Unitate - Locală Locală, Reţea  

Mod disponibil Unitate - 
Răcire / 
încălzire 

Răcire / încălzire, 
Răcire / încălzire / 
îngheţare cu glicol, 

Testare 

Pentru agregatul de răcire cu 
pompă de căldură 

Mod disponibil Unitate - Răcire 

Răcire, 
Răcire cu glicol, 

Răcire / Îngheţare cu 
glicol, 

Îngheţare cu glicol, 
Testare 

Pentru agregatele de răcire 

Nr. maxim de circuite în 
funcţiune 

Unitate - 1 1 2  

Secvenţă # C1 Unitate - 1 1 2  
Secvenţă # C2 Unitate - 1 1 2  

Stare agregat de răcire după 
pană de curent 

Unitate - Activare Activare, dezactivare  
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Ctrl pompe Unitate - Doar #1 

Doar #1, 
Doar #2, 

Auto, 
Primar #1, 
Primar #2, 

 

Pompă cu debit variabil Unitate - Nu Nu, Da  
Tm recirc. pompe Unitate Sec. 30 0 300  

LWT 1 răcire Unitate °C 7,0 4,0 20,0  
LWT 2 răcire Unitate °C 7,0 4,0 20,0  
LWT 1 răcire Unitate °C 7,0 -8,0 20,0 Cu glicol 
LWT 2 răcire Unitate °C 7,0 -8,0 20,0 Cu glicol 

Temperatura apei de ieşire în 
modul Încălzire 1 

Unitate °C 45,0 25,0 50,0  

Temperatura apei de ieşire în 
modul Încălzire 2 

Unitate °C 45,0 25,0 50,0  

Temperatura apei de ieşire în 
Modul Îngheţare 

Unitate °C -4,0 -8,0 4,0  

Delta T la pornire Unitate °C 2,7 0,0 5,0  
Delta T treaptă sus Unitate °C 0,5 0,0 2,0  
Delta T treaptă jos Unitate °C 0,8 0,0 1,7  

Delta T la oprire Unitate °C 1,5 0,0 1,7  
Delta T nominal apă Unitate °C 5,0 4,0 8,0  

Rată max. de scădere EWT Unitate °C/min 3,0 2,0 6,0  
Tm treaptă sus Unitate Min. 3 0 60  

Temporizator întârziere 
îngheţare 

Unitate Ore 12 1 23 
 

Încărcarea uşoară a treptei 
anterioare 

Unitate % 35 20 50 
 

Sarcină mare treaptă sus Unitate % 80 50 100  

Tip de resetare LWT Unitate - Niciunul 
Niciunul, 4-20mA, Retur, 

OAT 
 

Valoare resetată maximă Unitate °C 5,0 0,0 10,0  
Temp. Delta T resetată la 

pornire 
Unitate 

°C 5,0 0,0 10,0 
 

Resetare max. la temperatură 
externă scăzută (Răcire) 

Unitate 
°C 15,0 10,0 30,0 

 

Pornire resetare la temperatură 
externă scăzută (Răcire) 

Unitate 
°C 23,0 10,0 30,0 

 

Resetare max. la temperatură 
externă scăzută (Încălzire) 

Unitate 
°C 23,0 10,0 30,0 

Pentru încălzire pentru 
operaţiunea de încălzire 

Pornire resetare la temperatură 
externă scăzută (Încălzire) 

Unitate 
°C 15,0 10,0 30,0 

Pentru încălzire pentru 
operaţiunea de încălzire 

Control încărcare progresivă Unitate - Dezactivare Activare, dezactivare  
Iniţializare limită capacitate de 

pornire 
Unitate % 40 20 100 

 

Rampă încărcare progresivă Unitate Min. 20 10 60  
Limită de curent Unitate - Dezactivare Activare, dezactivare  

Tip limită de curent Unitate - INV INV, CT (4-20mA)  
Setare limită de curent Unitate A 400 0 500  

Curent la 20mA Unitate A 400 0 500  
Limită de curent flexibilă Unitate - Dezactivare Activare, dezactivare  

Limită de solicitare Unitate - Dezactivare Activare, dezactivare  
Reducerea nivelului de zgomot Unitate - Dezactivare Activare, dezactivare  
Ora de pornire a comenzii de 

reducere a nivelului de zgomot 
Unitate - 21:00 18:00 23:59 
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Ora de oprire a comenzii de 
reducere a nivelului de zgomot 

Unitate - 06:00 05:00 09:59 
 

Decalare valoare ţintă reducere 
zgomot condensator 

Unitate °C 5 0 10 Pentru operarea răcirii 

Decalare valoare ţintă reducere 
zgomot evaporator 

Unitate °C 5 0 10 
Pentru încălzire pentru 
operaţiunea de încălzire 

Restaurare rapidă Unitate - Dezactivare Activare, dezactivare  
Tm restaurare rapidă max pană 

de curent 
Unitate Sec. 15 15 180 

 

Controlul supapei de apă Unitate - Dezactivare Activare, dezactivare  
Control reţea agregat de răcire Unitate - Dezactivare Dezactivare, Activare Control reţea agregat de 

răcire 
Master / Slave Unitate - Slave Master, Slave Control reţea agregat de 

răcire 

Număr secvenţă unitate Unitate - 1 1 4 
Control reţea agregat de 

răcire 
Setare limită capacitate reţea 

agregat de răcire 
Unitate - Comun Comun, Fiecare 

Control reţea agregat de 
răcire 

Treaptă jos sarcină mică unitate Unitate % 35% 20% 50% 
Control reţea agregat de 

răcire 
Temporizator treaptă jos unitate Unitate Min. 5 0 60 Control reţea agregat de 

răcire 
Treaptă sus sarcină mare unitate Unitate % 80% 50% 100% Control reţea agregat de 

răcire 
Temporizator treaptă sus 

unitate 
Unitate Min. 5 0 60 Control reţea agregat de 

răcire 

 

9.3 Valori de referinţă ale circuitului 
Toate valorile de referinţă pot fi accesate prin intermediul tastaturii, în baza unei parole. Acele valori de 
referinţă nu necesită restartarea controlerului pentru activarea noii configuraţii. Calea va fi [Meniu 
principal] / [Vizualizare / Setare circuit] / [Configurare]. 
 

Denumire Clasă Unitate 
Setare 

implicită 
Min. Max. Notă 

Activarea circuitului Circuit - Activare 
Dezactivare, activare, 

verificare 
 

Pornire – Pornire temporizator Circuit Min. 10 5 60  
Oprire – Pornire temporizator Circuit Sec. 180 180 300  

Limită de timp pentru evacuare Circuit Sec. 60 10 120  
Service-ul sistemului de 

evacuare 
Circuit - Dezactivare Activare, dezactivare  

Service pr sistem de evacuare Circuit kPa 250 100 400  
Valoarea de referinţă testare 

HPS 
Circuit - Dezactivare Activare, dezactivare  

Ţintă temperatură saturată max 
ventilator condensator 

Circuit °C 20 20 40  

Ţintă temperatură saturată min 
ventilator condensator 

Circuit °C 40 25 50  

Viteză max ventilator VFD Circuit % 25 20 60 Cu ventilator VFD 
Viteză min ventilator VFD Circuit % 100 90 110 Cu ventilator VFD 
Protecţie ridicată DB et0 Circuit °C 4,0 1,0 15,0  
C_ventilator sus DB et1 Circuit °C 6,0 1,0 15,0  
C_ventilator sus DB et2 Circuit °C 7,0 1,0 15,0  
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C_ventilator sus DB et3,4 Circuit °C 8,0 1,0 15,0  
C_ventilator jos DB et1 Circuit °C 10,0 1,0 15,0  
C_ventilator jos DB et2 Circuit °C 10,0 1,0 15,0  
C_ventilator jos DB et3 Circuit °C 8,0 1,0 15,0  

C_ventilator jos DB et4,5 Circuit °C 7,0 1,0 15,0  
C_ventilator sus DB et0 cu VFD Circuit °C 2,5 1,0 15,0  
C_ventilator sus DB et1 cu VFD Circuit °C 4,5 1,0 15,0 Cu ventilator VFD 
C_ventilator sus DB et2 cu VFD Circuit °C 5,5 1,0 15,0 Cu ventilator VFD 

C_ventilator sus DB et3,4 cu VFD Circuit °C 6,5 1,0 15,0 Cu ventilator VFD 
C_ventilator jos DB et1 cu VFD Circuit °C 8,5 1,0 15,0 Cu ventilator VFD 
C_ventilator jos DB et2 cu VFD Circuit °C 8,5 1,0 15,0 Cu ventilator VFD 
C_ventilator jos DB et3 cu VFD Circuit °C 6,5 1,0 15,0 Cu ventilator VFD 

C_ventilator sus DB et4,5 cu VFD Circuit °C 5,5 1,0 15,0 Cu ventilator VFD 

Înc_ventilator sus DB et1 Circuit °C 5,0 1,0 15,0 
Pentru încălzire pentru 
operaţiunea de încălzire 

Înc_ventilator sus DB et2 Circuit °C 6,0 1,0 15,0 
Pentru încălzire pentru 
operaţiunea de încălzire 

Înc_ventilator sus DB et3,4 Circuit °C 7,0 1,0 15,0 
Pentru încălzire pentru 
operaţiunea de încălzire 

Înc_ventilator jos DB et2 Circuit °C 10,0 1,0 15,0 
Pentru încălzire pentru 
operaţiunea de încălzire 

Înc_ventilator jos DB et3 Circuit °C 10,0 1,0 15,0 
Pentru încălzire pentru 
operaţiunea de încălzire 

Înc_ventilator jos DB et4,5 Circuit °C 10,0 1,0 15,0 
Pentru încălzire pentru 
operaţiunea de încălzire 

Înc_ventilator sus DB et1 cu VFD Circuit °C 3,5 1,0 15,0 
Pentru operaţiuni de 

încălzire cu ventilatoare VFD 

Înc_ventilator sus DB et2 cu VFD Circuit °C 4,5 1,0 15,0 
Pentru operaţiuni de 

încălzire cu ventilatoare VFD 
Înc_ventilator sus DB et3,4 cu 

VFD 
Circuit °C 5,5 1,0 15,0 

Pentru operaţiuni de 
încălzire cu ventilatoare VFD 

Înc_ventilator jos DB et2 cu VFD Circuit °C 8,5 1,0 15,0 
Pentru operaţiuni de 

încălzire cu ventilatoare VFD 

Înc_ventilator jos DB et3 cu VFD Circuit °C 8,5 1,0 15,0 
Pentru operaţiuni de 

încălzire cu ventilatoare VFD 
Înc_ventilator sus DB et4,5 cu 

VFD 
Circuit °C 8,5 1,0 15,0 

Pentru operaţiuni de 
încălzire cu ventilatoare VFD 

 

9.4 Valori de referinţă limită alarmă 
Toate valorile de referinţă pot fi accesate prin intermediul tastaturii, în baza unei parole. Acele valori de 
referinţă nu necesită restartarea controlerului pentru activarea noii configuraţii. Calea va fi [Meniu 
principal] / [Alarme] / [Limite alarmă]. 
 

Denumire Clasă Unitate 
Setare 

implicită 
Min. Max. Notă 

Îngheţarea apei Unitate °C 2,8 2,8 6,0  
Îngheţare apă cu glicol Unitate °C 2,8 -18,0 6,0 Cu glicol 
Impermeabilizarea debitului de 
apă 

Unitate Sec. 15 5 15  

Timp. excesiv de răsp. circ. Unitate Min. 3 1 10  
Blocare OAT scăzută Unitate °C 2,0 2,0 15,0  
Blocare OAT scăzută cu VFD Unitate °C 2,0 -20,0 15,0 Cu ventilator VFD 
Blocare OAT scăzută în modul Unitate °C -15,0 -15,0 0,0 Pentru încălzire pentru 
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încălzire operaţiunea de încălzire 
Blocare OAT ridicată în modul 
încălzire 

Unitate °C 25,0 10,0 25,0 
Pentru încălzire pentru 
operaţiunea de încălzire 

Temp. gaz evap. scăzută Circuit °C -3,5 -3,5 5,0  
Temp. gaz evap. scăzută cu glicol Circuit °C -3,5 -25,0 5,0 Cu glicol 
Conf. avarie externă Unitate - - - -  

 

9.5 Valori de referinţă calibrare senzor 
Toate valorile de referinţă pot fi accesate prin intermediul tastaturii, în baza unei parole. Acele valori de 
referinţă nu necesită restartarea controlerului pentru activarea noii configuraţii. Calea va fi [Meniu 
principal] / [Vizualizare / Setare unitate] / [Configurare] / [Calibrare senzori] sau [Meniu principal] / 
[Vizualizare / Setare circuit] / [Configurare] / [Calibrare senzori]. 
 

Denumire Clasă Unitate 
Setare 

implicită 
Min. Max. Notă 

Deviere EWT Unitate °C 0,0 -5,0 5,0  
Deviere LWT Unitate °C 0,0 -5,0 5,0 Cu glicol 
Deviaţie OAT Unitate °C 0,0 -5,0 5,0  
Deviaţia presiunii 
condensatorului 

Circuit kPa 0 -100 100  

Deviaţia presiunii 
evaporatorului 

Circuit kPa 0 -100 100  

Deviaţia temp. dejivrorului Circuit °C 0,0 -5,0 5,0 Cu ventilator VFD 

Deviaţie temp gaz evap. Circuit °C 0,0 -5,0 5,0 
Pentru încălzire pentru 
operaţiunea de încălzire 

Deviaţia temp. aspiraţie Circuit °C 0,0 -5,0 5,0 
Pentru încălzire pentru 
operaţiunea de încălzire 

Deviaţia temp. evacuare Comp °C 0,0 -5,0 5,0  
Deviaţia temp. carcasei Comp °C 0,0 -5,0 5,0 Cu glicol 

 

9.6 Valori de referinţă mod de testare 
Toate ieşirile, cu excepţia ieşirilor demarorului compresorului, trebuie să poată fi controlate manual prin 
valorile de referinţă ale modului de testare.  Pentru fiecare ieşire, trebuie să existe o valoare de referinţă 
vizibilă şi care poate fi modificată doar când este activat modul de testare.   
În cazul ieşirilor de la nivelul unităţii, modul de verificare este activat doar când modul unităţii este 
„Testare“.  Pentru ieşirile circuitelor modul de verificare este activat când una dintre unităţi este în modul 
verificare sau modul circuitului este „Testare“. Când modul unităţii nu mai este Testare, toate valorile de 
referinţă pentru verificarea unităţii trebuie comutate înapoi la valorile lor off.  Acelaşi lucru este valabil 
pentru valorile de referinţă ale modului de testare a circuitului.  Când modul de testare nu mai este 
activat pentru un circuit, toate valorile de referinţă pentru verificarea circuitului respectiv trebuie 
modificate la „off”. 
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10 Calcule 

10.1 Temperatura de saturaţie a agentului de răcire 
Temperatura de saturaţie a agentului de răcire (Tc şi Te) se va calcula pe baza citirilor senzorului de 
presiune pentru fiecare circuit. O funcţie va furniza valoarea convertită a temperaturii.  

10.2 Supraîncălzire cu aspiraţie 
SSH va fi calculată pentru fiecare circuit utilizând următoarea ecuaţie. 
 

SSH = Temp. Aspir. – Te 

10.3 Supraîncălzirea de evacuare 
DSH va fi calculată pentru fiecare compresor utilizând următoarea ecuaţie. 
 

DSH = Temp. evac. – Tc 
 

10.4 Diferenţă de temperatură evaporator, Diferenţă de temperatură în 
condensator 

Diferenţa de temperatură în evaporator şi diferenţa de temperatură în condensator se vor calcula pentru 
fiecare circuit. 

10.4.1 În modul răcire 
 

Diferenţă de temperatură în condensator = Tc – OAT 
Diferenţă de temperatură în evaporator = (EWT – LWT) / Ln ((EWT – Te) / (LWT – Te)) 
Notă: Dacă EWT = LWT sau LWT = Te, atunci diferenţa de temperatură în evaporator = 0 

10.4.2 În modul încălzire 
 

Diferenţa de temperatură în condensator = (LWT – EWT) / Ln ((Tc – EWT) / (Tc – LWT) 
 Diferenţa de temperatură în evaporator = OAT – Te 
 Notă: Dacă EWT = LWT sau LWT = Te, atunci diferenţa de temperatură în condensator = 0 
 

10.5 Diferenţialul de presiune 
Diferenţialul de presiune se va calcula pentru fiecare circuit. 

Diferenţial de presiune = Cond. Pr – Evap. Pr 

10.6 Raportul presiunii 
Raportul de presiune se va calcula pentru fiecare circuit. 
 Raport de presiune = Cond. Pr +101.325) / (Evap. Pr + 101.325) 
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10.7 Capacitatea unităţii şi a circuitului 
Capacitatea unităţii, a circuitului şi a compresorului va fi definită de către următoarea ecuaţie. 
 

Capacitatea unităţii [%] = Medie (Capacităţi circuit [%]) 
Capacitatea circuitului [%] = Medie (Capacitate compresor [%]) 
Capacitate compresor [%] = Rps curente / maxime 
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Această publicaţie are scop informativ şi nu constituie o ofertă obligatorie pentru Daikin Applied Europe S.p.A.. Daikin Applied 
Europe S.p.A. a adunat conţinutul acestei publicaţii în conformitate cu cunoştinţele sale. Nu se oferă nicio garanţie expresă sau 
implicită pentru caracterul său complet, precis, adecvat sau fiabilitatea conţinutului său pentru acest scop şi produsele şi 
serviciile prezentate în acesta. Specificaţiile pot fi modificate fără notificare prealabilă. Consultaţi datele comunicate în timpul 
comenzii. Daikin Applied Europe S.p.A. neagă expres orice răspundere pentru daunele directe sau indirecte, în cel mai larg 
sens, produse sau legate de utilizarea şi / sau interpretarea acestei publicaţii. Toate drepturile de autor pentru această 
publicaţie aparţin Daikin Applied Europe S.p.A.. 
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