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1 INNHOLD 

Denne håndboken inneholder informasjon om installering, oppsett og feilsøking for -

kontrollenheten. 

Alle driftsbeskrivelser i denne håndboken gjelder styreprogram med versjon ASDU01C og 

senere revideringer.  

Kjølernes driftsegenskaper og menyvalg kan avvike fra andre versjoner av styreprogrammet. 

Kontakt Daikin for mer informasjon om programoppdateringer. 

1.1. Forholdsregler ved installering  

 Advarsel! 

Fare for elektrisk støt. Personskade eller skade på utstyr kan oppstå. Dette utstyret må jordes på 

forsvarlig måte. Tilkobling og service på kontrollpanelet må bare utføres av personell som har 

kjennskap til hvordan utstyret som kontrolleres, skal brukes. 

 

 Forsiktig! 

Komponentene er sensitive for statisk elektrisitet. Statiske utladninger når du håndterer 

elektroniske kretskort kan forårsake skader på komponentene. Lad ut statisk elektrisitet ved å 

berøre ubeskyttet metall på innsiden av kontrollpanelet før du utfører service. Du må aldri trekke ut 

kabler, rekkeklemmer for kretskort eller støpsler når det er strøm på panelet. 

1.2. Hensyn til temperatur og luftfuktighet 

Kontrollenheten er konstruert for å fungere med en omgivelsestemperatur på –40 °C til 

+65 °C med en maksimal relativ luftfuktighet på 95 % (ikke-kondenserende). 
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2. GENERELL BESKRIVELSE 

Kontrollpanelet inneholder en mikroprosessorbasert kontrollenhet som styrer alle 

overvåknings- og kontrollfunksjoner som er nødvendige for sikker og effektiv drift av kjøleren. 

Operatøren kan overvåke alle driftsforhold ved hjelp av det innebygde panelets 4-raders skjerm 

med plass til 20 tegn og et tastatur med 6 taster, eller via en ekstern, semigrafisk skjerm eller en 

IBM-kompatibel datamaskin som kjører et Daikin-kompatibelt overvåkningsprogram. 

 

Hvis det oppstår en feil, vil kontrollenheten slå av systemet og aktivere en alarm. Viktige 

driftsforhold når alarmen utløses lagres i kontrollenhetens minne, slik at det blir enklere å foreta 

feilsøking og feilanalyse. 

 

Systemet beskyttes med passord slik at bare godkjent personell kan få tilgang. Operatøren 

må angi et passord ved hjelp av tastaturet på panelet før konfigurasjonen kan endres. 
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3. HOVEDFUNKSJONER I STYREPROGRAMMET 

 

 Håndtering av luftkjølte kjølere med trinnløse skruekompressorer 

 Regulering av utløpstemperatur fra fordamper innenfor  0,1 °C (med kvasistabil belastning) 

 Håndtering av plutselige belastningsreduksjon på opptil 50 % med maksimalt 3 °C regulert 

temperatursvingning 

 Avlesning av de viktigste driftsparameterne for enheten (temperatur, trykk osv.)  

 Kondensasjonsregulering med sekvensstyring, kontrollenheter for enkel eller dobbel 

viftehastighet og blandet styring av trinn og hastighet (SpeedTroll) 

 Innstilling av dobbel innstillingsverdi for temperatur på utløpsvann med lokal eller ekstern 

bryter  

 Overstyring av innstillingsverdi med et eksternt signal (4-20 mA) fra fordamperens 

returtemperatur eller utendørs omgivelsestemperatur 

 Justerbar maksimal nedkjølingshastighet for å redusere faren for underkjøling ved 

sløyfenedkjøling 

 Funksjon for oppstart med varmt kjølevann slik at enheten kan starte selv om fordamperens 

vanntemperatur er høy 

 SoftLoad-funksjon for å minske strømforbruket og redusere toppbelastninger ved 

sløyfenedkjøling 

 Funksjon for enhetsbegrensning for å begrense strømforbruket basert på enten strømopptak 

(strømbegrensning) eller på belastningskapasitet (belastningsbegrensning). 

 Funksjon for stille modus for vifter for å redusere støy fra enheten ved å begrense 

viftehastigheten basert på en tidsplan 

 Håndtering av to vannpumper for fordamper 

 Tastatur med 6 taster for raskt brukergrensesnitt. Operatøren kan loggføre kjølerens 

driftsforhold på den bakgrunnsbelyste skjermen, som består av 4 rader med 20 tegn hver 

 Tre nivåer sikkerhetsbeskyttelse mot uautorisert endring 

 Diagnosesystem for kompressorer som lagrer de 10 siste alarmene med dato, klokkeslett og 

driftsforhold da alarmen ble utløst 

 Ukentlig og årlig tidsplan for start og stopp 

 Enkel integrering med bygningens automatiske systemer via separat digital tilkobling for 

start/stopp av enheten, og 4-20 mA-signaler for tilbakestilling av kjølevann og 

belastningsbegrensning 

 Kommunikasjonsfunksjoner for fjernovervåkning, endring av innstillingsverdi, trendloggføring 

samt alarm- og hendelsesregistrering via et Windows-kompatibelt grensesnitt 

 Funksjoner for BAS-kommunikasjon via valgbar protokoll (Protocol Selectability) eller 

kommunikasjonsgateway 

 Funksjoner for fjernkommunikasjon via analogt modem eller GSM-modem 
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4. SYSTEMOPPBYGGING 

Moduloppbyggingen er basert på bruk av kontrollenheten. 

 

Spesielt brukes en grunnleggende kontrollenhet (stor versjon med innebygd skjerm, eller 

eventuelt en ekstra, semigrafisk skjerm) til å kontrollere grunnleggende funksjoner i enheten samt 

betjene de to første kompressorene. En annen kontrollenhet (stor versjon) brukes til å betjene den 

tredje og fjerde kompressoren, hvis de er installert. 

 

Opptil fire pCO
e
-utvidelseskort for hver kontrollenhet kan brukes til å legge til 

tilleggsfunksjoner i kontrollenheten. 

  

Drivere for elektronisk ekspansjonsventil regnes som tilleggsfunksjon. 

 

Den overordnede oppbyggingen vises på figur 1.  

pCO2 controller #1

pCO2 controller #2

EEXV Driver
 #1

EEXV Driver
#2

EEXV Driver
#3

EEXV Driver
 #4

Additional

Display

pLAN

pCOe

Expansion #1

pCOe

Expansion #2

pCOe

Expansion #3

pCOe

Expansion #4

J23 port

pCOe

Expansion #4

J23 port

Supervisory 
Systems

pLAN

pLAN

pLAN

OPTIONAL

OPTIONAL

OPTIONAL

OPTIONAL

pCOe

Expansion #2

pCOe

Expansion #1

 

Figur 1 –oppbygging 

J23 port J23-port 

OPTIONAL TILLEGGSUTSTYR 

pCO3 controller #1 pCO3-kontrollenhet 1 

pCOe Expansion #1 pCOe-utvidelse 1 

Supervisory systems Overvåkingssystemer 

EEXV Driver #1 Driver 1 for elektronisk ekspansjonsventil 

Additional display Tilleggsskjerm 
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ASDU01C-kontrollenheter, drivere for elektroniske ekspansjonsventiler og tilleggsskjermer 

er tilkoblet via pLAN-nettverket til ASDU01C-kontrollenheter, mens pCO
e
-utvidelseskort er koblet 

til ASDU01C-kontrollenheten via RS485-nettverket for utvidelse. 

Maskinvarekonfigurasjon 

Kort Type Funksjon Obligatoris

k 

Kontrollenhet 1 
Stor 

Innebygd skjerm (*) 

Styring av enhet 

Styring av kompressor 1 og 2 
Ja 

Kontrollenhet 2 Stor 
Styring av kompressor 3 og 4 Kun på enheter med 

3 og 4 kompressorer 

pCO
e
 1 - 

Tilleggsmaskinvare for kompressor 1 og 

2 eller for kompressor 3 og 4 (**) 
Nei 

pCO
e
 2 - 

Styring av varmegjenvinning eller 

varmepumpe (***) 
Nei 

pCO
e
 3 - Styring av vannpumpe Nei 

pCO
e
 4 - 

Ekstra viftetrinn for kompressor 1 og 2 

eller for kompressor 3 og 4 (**)  
Nei 

Driver 1 for el. 

eksp.ventil 
EVD200 

Styring av elektronisk ekspansjonsventil 

for kompressor 1  Nei 

Driver 2 for el. 

eksp.ventil 
EVD200 

Styring av elektronisk ekspansjonsventil 

for kompressor 2 Nei 

Driver 3 for el. 

eksp.ventil 
EVD200 

Styring av elektronisk ekspansjonsventil 

for kompressor 3 Nei 

Driver 4 for el. 

eksp.ventil 
EVD200 

Styring av elektronisk ekspansjonsventil 

for kompressor 4 Nei 

Tilleggsskjerm PGD Spesialtegn eller tilleggsskjerm Nei 

(*) Sammenfall av innebygd skjerm og ekstra PGD kan godtas. 

(**) Avhenger av pLAN-adressen til kontrollenheten som utvidelseskortet er koblet til. 

(***) Tilkobling av pCO
e
 2 til kontrollenhet 2 er kun ment for styring av varmepumpe. 
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4.1. Kontrollpanelet 

 

Kontrollpanelet består av en bakgrunnsbelyst skjerm som har 4 rader med plass til 20 tegn 

hver, og et tastatur med 6 taster. Funksjonene er beskrevet nedenfor. 

Denne skjermen kan være innebygd som en del av hovedkontrollenheten (standard 

tilleggsutstyr), eller den kan være en separat enhet basert på semigrafisk PGD-teknologi. 

 

  

 

 
 

Figur 2 – Kontrollpanel – PGD og innebygd skjerm 

 

Den innebygde skjermen trenger ingen innstilling, mens PGD-enheten krever adressering 

basert på en prosedyre via tastaturet (se pLAN-tillegg for detaljer). 

 

 

 

 

 
 

Figur 3 – PGD-skjerm 
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4.2. Hovedkort 

Kontrolltavlen inneholder maskinvaren og programvaren som kreves for å overvåke og styre 

enheten. 

 

 
 

ON 

OFF

R  G  V

Adressering av mikrobrytere 

 

1. Strømtilførsel G (+), G0 (-)  

 

2. Statuslampe 

 

3. Sikring 250 V vekselspenning 

 

4. Analoge universalinnganger (NTC, 0/1 V, 0/10 

V, 0/20 mA, 4/20 mA) 

 

5. Passive analoge innganger (NTC, PT1000, 

På/av)  

 

6. Analoge utganger 0/10 V 

 

7. 24 V vekselspenning / V likestrøm digitale 

innganger 

 

8. 230 V vekselspenning eller 24 V 

vekselspenning / V likestrøm digitale innganger 

 

9. Synoptisk tilkobling for tilkoblingspunkt 

 

10. Standard terminalkoblingsstykke (og 

programnedlasting) 

 

11. Digitale utganger (releer) 

 

12. Tilkobling for utvidelseskort 

 

13. pLAN-tilkobling og mikrobrytere 

14. Tilkobling for serielt kort 

 

15. Tilkobling for skriverkort 

 

16. Tilkobling for minneutvidelse 

 

17. Innebygd panel 

 

 

Figur 4 –kontrollenhet 
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4.3. pCO
e
-utvidelse 

 

Vil du ha ekstra (valgfri) funksjonalitet i oppbyggingen, må du bruke utvidelseskort, som 

vist på figurene 5-6. 

 

 
 

1. Koblingsstykke for strømtilførsel [G (+), G0 (-)] 

2. Analog utgang 0 til 10 V 

3. Nettverkskoblingsstykke for utvidelser i RS485 (GND, T+, T-) eller tLAN (GND, T+) 

4. 24 V vekselspenning / V likestrøm digitale innganger 

5. Gul lampe som viser strømtilførselsspenningen samt 3 signaliseringslamper 

6. Seriell adresse 

7. Analoge innganger og følertilgang 

8. Relé for digitale utganger 

 

 

Figur 5 – pCO
e
-utvidelse 

 

Denne enheten må adresseres for å sikre riktig kommunikasjon med kontrollenheten via 

RS485-protokollen. Mikrobrytere for adressering er plassert nær statuslamper (se element  på 

figur 5). Når adressen er riktig angitt, kan utvidelsen kobles til kontrollenhetens kort. Riktig 

tilkobling oppnås ved å koble plugg J23 på kontrollenheten til plugg J3 på utvidelseskortet (vær 

oppmerksom på at koblingsstykket til utvidelseskortet er forskjellig fra det til kontrollenheten, men 

ledningene må plasseres på de samme stedene på koblingsstykkene). Utvidelseskort er kun I/O-

utvidelser for kontrollenheten, og trenger ingen programvare. 
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Figur 6 – Detalj på pCO
e
: brytere 

 

Som vist på figur 6, har utvidelseskort kun fire mikrobrytere til å angi nettverksadressen. Se 

neste avsnitt hvis du vil vite mer om konfigurasjon av mikrobrytere.  

 

 

Det finnes tre statuslamper, og deres status representerer ulik status på utvidelseskortet.  

 

 
R

ØD 

G

UL 

G

RØNN 

Betydning 

- - Lyser Aktiv overvåkningsprotokoll for CAREL/tLAN 

- Lyser - Følerfeil 

Lyser - - "I/O-feiltilpasning"-feil forårsaket av sperrematrisen 

Blinker - - Manglende kommunikasjon 

- - - Venter på systemoppstart av master (maks. 30 sek) 

 

Adressebrytere 
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4.4. Driver for elektronisk ekspansjonsventil 

Ventildriverne inneholder programvaren som styrer den elektroniske ekspansjonsventilen, 

og de er koblet til batterigruppen, som sørger for å stenge ventilen i tilfelle strømbrudd. 

 

 

 
 

Figur 7 – Ekspansjonsventildriver 

 

4.4.1. Betydningen av driverens statuslamper 

Under normale forhold viser de fem (5) lampene følgende: 

 

 STRØM:(gul) lyser ved strømtilførsel.Slukket ved batteridrift. ÅPEN:(grønn) blinker når 

ventilen åpnes, og lyser når ventilen er helt åpen. 

 STENGT: (grønn) blinker når ventilen stenges, og lyser når ventilen er helt stengt. 

 Alarm: (rød) lyser eller blinker ved maskinvarealarm. 

 pLAN: (grønn) lyser når pLAN fungerer normalt. 

Ved kritiske alarmsituasjoner identifiseres alarmen gjennom kombinasjonen av hvilke 

lamper som lyser, som vist nedenfor.   

Nivå 7 har høyeste prioritet. Utløses det flere alarmer, vises det hvilken som har høyest 

prioritet. 

 

Alarmer som stanser systemet PRIORITET 
ÅPEN-

LAMPE 

STENGT-

LAMPE 

STRØM-

LAMPE 

ALARM-

LAMPE 

Eprom-lesefeil 7 Slukket Slukket Lyser Blinker 

Ventil åpen ved manglende 

tilførsel 
6 Blinker Blinker Lyser Blinker 

Ved oppstart må du vente på at 

batteriet lades (parameter …) 
5 Slukket Lyser Blinker Blinker 

Andre alarmer 
PRIORITET 

ÅPEN-

LAMPE 

STENGT-

LAMPE 

STRØM-

LAMPE 
FEIL-LAMPE 

Feil ved motortilkobling 4 Blinker Blinker Lyser Lyser 

Følerfeil 3 Slukket 

 
Blinker Lyser Lyser 

Eeprom-skrivefeil 2 - - Lyser Lyser 

Batterifeil 1 - - Blinker Lyser 

PL       pLAN pLAN-lampe 

Tilkobling OK Lyser 

Drivertilkoblings- eller adressefeil = 0 Slukket 

Pco-master svarer ikke Blinker 

Mikrobrytere for 

adressering 
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4.5. Adressering av pLAN/RS485 

Du må adressere alle installerte komponenter på riktig måte for at pLAN-nettsystemet skal 

fungere korrekt. Hver komponent har, som tidligere beskrevet, en rekke mikrobrytere som må angis 

i henhold til tabellen nedenfor. 

 
pLAN-komponent Mikrobrytere 

 1 2 3 4 5 6 

KOMP.KORT 1 PÅ AV AV AV AV AV 

KOMP.KORT 2 AV PÅ AV AV AV AV 

       

DRIVER EKSP.VENTIL 

1 

PÅ PÅ AV AV AV AV 

DRIVER EKSP.VENTIL 

2 

AV AV PÅ AV AV AV 

DRIVER EKSP.VENTIL 

3 

PÅ AV PÅ AV AV AV 

DRIVER EKSP.VENTIL 

4 

AV PÅ PÅ AV AV AV 

       

Tilleggsskjerm PÅ PÅ PÅ AV AV AV 

  

RS485-komponent Mikrobryter 

 1 2 3 4   

UTVIDELSESKORT 1 PÅ AV AV AV   

UTVIDELSESKORT 2 AV PÅ  AV AV   

UTVIDELSESKORT 3 PÅ PÅ AV AV   

UTVIDELSESKORT 4 AV AV PÅ  AV   

4.6. Programvare 

Det er installert kun ett styreprogram for begge kontrollenhetene (hvis det finnes to). 

Enhetens kontrollenhet identifiseres ved pLAN-adressen.  

Ingen programmer er installert på pCO
e
-kort eller drivere for elektronisk ekspansjonsventil 

(det brukes i stedet et fabrikkinstallert program). 

 

Forhåndskonfigurasjonen starter automatisk når enheten startes opp for første gang (etter at 

programvaren er installert). Det er mulig å aktivere den manuelt (nettverksoppdatering) hvis 

nettverkskonfigurasjonen endres, enten hvis en utvidelse fjernes permanent eller hvis en ny 

utvidelse tilkobles etter første programvareoppstart. 

 

Forhåndskonfigurasjonen starter automatisk ved første primærinnlasting for enheten (etter at 

programvaren er installert). Det er mulig å aktivere den manuelt (nettverksoppdatering) hvis 

nettverkskonfigurasjonen endres, enten hvis en utvidelse fjernes permanent eller hvis en ny 

utvidelse tilkobles etter første primærinnlasting av programvaren. 

 

Endringer i nettverkskonfigurasjonen uten nettverksoppdatering vil utløse alarmer, enten hvis 

en utvidelse fjernes (eller det oppstår feil) eller hvis det legges til en ny utvidelse. 

 

Konfigurasjon av funksjoner som krever utvidelseskort, er bare tillatt hvis utvidelseskort er 

blitt gjenkjent i nettverkskonfigurasjonen. 

 

Nettverksoppdatering er nødvendig ved utskifting av kontrollenheten. 

Nettverksoppdatering er ikke nødvendig ved utskifting av utvidelseskort med feil og som 

allerede brukes av systemet. 
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4.6.1. Versjonsidentifisering 

For å kunne entydig identifisere programvarens klasse og versjon brukes det en streng 

bestående av fire felt (dette gjelder også andre styreprogrammer for Daikin): 

 

C

1 

C

2 

C

3 

F M M m 

 

 Et tresifret bokstavfelt (C1C2C3) for å identifisere klassen til enheter som programvaren kan 

brukes for  

 

Det første sifferet C1 er for kjøletypen til kjølere, og vil ha følgende verdier: 

 A  :  for luftkjølte kjølere 

 W : for vannkjølte kjølere  

 

Det andre sifferet C2 er for kompressortypen, og vil ha følgende verdier: 

 S  :  for skruekompressorer 

 R : for stempelkompressorer 

 Z : for scrollkompressorer  

 C  : for sentrifugalkompressorer  

 T : for turbokompressorer  

 

Det tredje sifferet C3 er for fordampertypen, og vil ha følgende verdier: 

 D  :  for fordamper med direkte ekspansjon 

 R  :  for ekstern fordamper med direkte ekspansjon 

 F : for fylt fordamper 

 

 Et ettsifret bokstavfelt (F) for å identifisere enhetsserien  

I dette dokumentet (kjølere med skruekompressor identifiseres ved feltet C2) vil feltet ha 

følgende verdier: 

 A  :  Frame 3100-serien 

 B : Frame 3200-serien 

 C :  Frame 4-serien 

 U :  Når programvaren kan brukes på alle seriene innen en klasse  

 

 En overordnet versjon med tosifret numerisk felt (MM) 

 En underordnet versjon med ettsifret bokstavfelt (MM) 
 

 

I dette dokumentet er den første versjon som vist nedenfor: 

 

ASDU01C 

 

Alle versjoner identifiseres også ved en utgivelsesdato. 

 

De første tre sifrene i versjonsstrengen vil aldri bli endret (ellers blir en ny enhetsklasse, og 

dermed også ny programvare, utgitt). 
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Det fjerde sifferet vil endres hvis det legges til en seriespesifikk funksjon og den ikke 

gjelder de andre seriene. I så fall brukes ikke U-verdien lenger, og det blir utgitt programvare for 

alle serier. Når dette skjer, får versjonssifferet en lavere verdi. 

 

Nummeret til den overordnede versjonen (MM) øker hver gang det innføres en helt ny 

funksjon i programvaren, eller hvis nummeret til den underordnede versjonen har nådd maksimalt 

tillatt verdi (Z). 

Nummeret til den underordnede versjonen (m) øker hver gang det gjøres mindre endringer i 

programvaren uten at hoveddriftsmodusen endres (dette omfatter feilretting og mindre 

grensesnittjusteringer). 

 

Den tekniske versjonen, altså versjoner under testing, identifiseres ved at det i versjons-

strengen er lagt til bokstaven E etterfulgt av nummeret som identifiserer fremdriften til tekniske 

versjoner. 

 

 



 
D-EOMCP00104-14NO - 18/88 

5. FYSISKE INNGANGER OG UTGANGER 

Følgende parametere er innganger og utganger på elektroniske kort. 

De brukes internt, og/eller sendes til pLAN- og overvåkingssystemet i henhold til 

programvarekrav og overvåkingskrav. 

5.1. Kontrollenhet 1 – Styring av grunnleggende enhet og kompressor 1 og 2 

Analog inngang   Digital inngang 

Kanal Beskrivelse Type  Kanal Beskrivelse 

B1 Oljetrykk 1 4-20 mA  DI1 På/av kompressor 1 (krets 1 avstengt) 

B2 Oljetrykk 2 4-20 mA  DI2 På/av kompressor 2 (krets 2 avstengt) 

B3 Sugetrykk 1 (*) 4-20 mA  DI3 Strømningsbryter for fordamper 

B4 Utløpstemperatur 1 PT1000  DI4 PVM- eller GPF-enhet eller nr. 1 (**) 

B5 Utløpstemperatur 2 PT1000  DI5 Dobbel innstillingsverdi 

B6 Utløpstrykk 1 4-20 mA  DI6 Høytrykksbryter 1 

B7 Utløpstrykk 2 4-20 mA  DI7 Høytrykksbryter 2 

B8 Sugetrykk 2 (*) 4-20 mA  DI8 Oljenivåbryter 1 (**) 

B9 Temperaturføler for inntaksvann NTC  DI9 Oljenivåbryter 2 (**) 

B10 Temperaturføler for utløpsvann NTC  DI10 Lavtrykksbryter 1 

       DI11 Lavtrykksbryter 2 

       DI12 Overgangsfeil eller faststoff-feil 1 

       DI13 Overgangsfeil eller faststoff-feil 2 

       DI14 Overbelastnings- eller motorvern 1 

       DI15 Overbelastnings- eller motorvern 2 

       DI16 Enhet på/av  

       DI17 Ekstern på/av 

        DI18  PVM eller GPF 2 (**) 

 

Analog utgang   Digital utgang 

Kanal Beskrivelse Type  Kanal Beskrivelse 

AO1 Styring av viftehastighet 1 
0-10 V 

likestrøm  DO1 Start kompressor 1 

AO2 

Styring av 2. viftehastighet 1 eller modulær 

vifteutgang 1 
0-10 V 

likestrøm  DO2 Belastning av kompressor 1 

AO3 RESERVE     DO3 Avlastning av kompressor 1 

AO4 Styring av viftehastighet 2 
0-10 V 
likestrøm  DO4 Væskeinnsprøyting 1 

AO5 

Styring av 2. viftehastighet 2 eller modulær 

vifteutgang 2 
0-10 V 

likestrøm  DO5 Væskeledning 1 (*) 

AO6 RESERVE    DO6 1. viftetrinn 1 

       DO7 2. viftetrinn 1 

       DO8 3. viftetrinn 1 

       DO9 Start kompressor 2 

       DO10 Belastning av kompressor 2 

       DO11 Avlastning av kompressor 2 

       DO12 Vannpumpe for fordamper 

       DO13 Enhetsalarm 

       DO14 Væskeinnsprøyting 2 

       DO15 Væskeledning 2 (*) 

       DO16 1. viftetrinn 2 

       DO17 2. viftetrinn 2 

        DO18 3. viftetrinn 2 

 

(*) Hvis driveren for elektronisk ekspansjonsventil ikke er installert. Hvis driveren for elektronisk ekspansjonsventil er 

installert, registreres lave trykk via denne driveren. 

(**) Tilleggsutstyr 
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5.2. Kontrollenhet 2 – Styring av kompressor 3 og 4 

Analog inngang   Digital inngang 

Kanal Beskrivelse Type  Kanal Beskrivelse 

B1 Oljetrykk 3 4-20 mA  DI1 På/av kompressor 3 

B2 Oljetrykk 4 4-20 mA  DI2 På/av kompressor 4 

B3 Sugetrykk 3 (*) 4-20 mA  DI3 RESERVE 

B4 Utløpstemperatur 3 PT1000  DI4 PVM eller GPF 3 (***) 

B5 Utløpstemperatur 4 PT1000  DI5 RESERVE 

B6 Utløpstrykk 3 4-20 mA  DI6 Høytrykksbryter 3 

B7 Utløpstrykk 4 4-20 mA  DI7 Høytrykksbryter 4 

B8 Sugetrykk 4 (*) 4-20 mA  DI8 Oljenivåbryter 3 (***) 

B9 

Fordamper 2, temperatur på inntaksvann 

(**)  NTC  DI9 Oljenivåbryter 4 (***) 

B10 Fordamper 2, temperatur på utløpsvann (**) NTC  DI10 Lavtrykksbryter 3 (***) 

       DI11 Lavtrykksbryter 4 (***) 

       DI12 Overgangsfeil eller faststoff-feil 3 

       DI13 Overgangsfeil eller faststoff-feil 4 

       DI14 Overbelastnings- eller motorvern 3 

       DI15 Overbelastnings- eller motorvern 4 

       DI16 

Feil på styring av 1. eller 2. 

viftehastighet 3 (**) 

       DI17 

Feil på styring av 1. eller 2. 

viftehastighet 4 (**) 

        DI18 PVM eller GPF 4 (*** 

 

Analog utgang   Digital utgang 

Kanal Beskrivelse Type  Kanal Beskrivelse 

AO1 Styring av viftehastighet 3 
0-10 V 
likestrøm  DO1 Start kompressor 3 

AO2 

Styring av 2. viftehastighet 3 eller modulær 

vifteutgang 3 
0-10 V 
likestrøm  DO2 Belastning av kompressor 3 

AO3  RESERVE    DO3 Avlastning av kompressor 3 

AO4 Styring av viftehastighet 4 
0-10 V 

likestrøm  DO4 Væskeinnsprøyting 3 

AO5 

Styring av 2. viftehastighet 4 eller modulær 

vifteutgang 4 
0-10 V 

likestrøm  DO5 Væskeledning 3 (*) 

AO6  RESERVE    DO6 1. viftetrinn 3 

       DO7 2. viftetrinn 3 

       DO8 3. viftetrinn 3 

       DO9 Start kompressor 4 

       DO10 Belastning av kompressor 4 

       DO11 Avlastning av kompressor 4 

       DO12 RESERVE 

       DO13 RESERVE 

       DO14 Væskeinnsprøyting 4 

       DO15 Væskeledning 4 (*) 

       DO16 1. viftetrinn 4 

       DO17 2. viftetrinn 4 

        DO18 3. viftetrinn 4 

 

(*) Hvis driveren for elektronisk ekspansjonsventil ikke er installert. Hvis driveren for elektronisk ekspansjonsventil er 

installert, registreres lave trykk via denne driveren. 

(**) Kun for enheter med 2 fordampere 

(***) Tilleggsutstyr 
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5.3. pCO
e
-utvidelse 1 – Tilleggsmaskinvare 

5.3.1. Utvidelse koblet til kontrollenhet 1 

Analog inngang  Digital inngang 

Kanal Beskrivelse Type  Kanal Beskrivelse 

B1 Kapasitetsføler for kompressor 1 (*) 4-20 mA  DI1 RESERVE 

B2 Kapasitetsføler for kompressor 2 (*) 4-20 mA  DI2 RESERVE 

B3 Innsugningstemperatur 1 (**) NTC  DI3 Lavtrykksbryter 1 (*) 

B4 Innsugningstemperatur 2 (**) NTC   DI4 Lavtrykksbryter 2 (*) 

 

Analog utgang  Digital utgang 

Kanal Beskrivelse Type  Kanal Beskrivelse 

AO1 RESERVE   DO1 Alarm for kompressor 1 (*) 

      DO2 Alarm for kompressor 2 (*) 

      DO3 Fødevannsforvarmer 1 (*) 

        DO4 Fødevannsforvarmer 2 (*) 

(*) Tilleggsutstyr 

(**) Hvis driveren for elektronisk ekspansjonsventil ikke er installert. Hvis driveren for elektronisk ekspansjonsventil er 

installert, registreres innsugningstemperaturen via denne driveren. 

5.3.2. Utvidelse koblet til kontrollenhet 2 

Analog inngang  Digital inngang 

Kanal Beskrivelse Type  Kanal Beskrivelse 

B1 Kapasitetsføler for kompressor 3 (*) 4-20 mA  DI1 RESERVE 

B2 Kapasitetsføler for kompressor 4 (*) 4-20 mA  DI2 RESERVE 

B3 Innsugningstemperatur 3 (**) NTC  DI3 Lavtrykksbryter 3 (*) 

B4 Innsugningstemperatur 4 (**) NTC   DI4 Lavtrykksbryter 4 (*) 

 

Analog utgang  Digital utgang 

Kanal Beskrivelse Type  Kanal Beskrivelse 

AO1 RESERVE   DO1 Alarm for kompressor 3 (*) 

      DO2 Alarm for kompressor 4 (*) 

      DO3 Fødevannsforvarmer 3 (*) 

        DO4 Fødevannsforvarmer 4 (*) 

(*) Tilleggsutstyr 

 (**) Hvis driveren for elektronisk ekspansjonsventil ikke er installert. Hvis driveren for elektronisk ekspansjonsventil 

er installert, registreres innsugningstemperaturen via denne driveren. 
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5.4. pCO
e
-utvidelse 2 – Styring av varmegjenvinning eller varmepumpe  

Tilleggsutstyr for varmegjenvinning eller varmepumpe utelukker hverandre; du kan bare 

bruke ett av dem, og de er angitt i produsentoppsettet. 

5.4.1. Tilleggsutstyr for varmegjenvinning 

Analog inngang  Digital inngang 

Kanal Beskrivelse Type  Kanal Beskrivelse 

B1 Føler for omgivelsestemperatur    DI1 Bryter for varmegjenvinning 

B2 RESERVE    DI2 Strømningsbryter for varmegjenvinning 

B3 

Føler for inntaksvann for 

varmegjenvinning NTC  DI3  RESERVE 

B4 

Føler for utløpsvann for 

varmegjenvinning NTC   DI4  RESERVE 

 

Analog utgang  Digital utgang 

Kanal Beskrivelse Type  Kanal Beskrivelse 

AO1 Shuntventil for varmegjenvinning (*) 4-20 mA  DO1 4-veisventil for varmegjenvinning 1 

      DO2 4-veisventil for varmegjenvinning 2 

      DO3 4-veisventil for varmegjenvinning 3 

        DO4 4-veisventil for varmegjenvinning 4 

(*) Tilleggsutstyr 

5.4.2. Tilleggsutstyr for varmepumpe 

5.4.2.1. Utvidelse koblet til kontrollenhet 1 

Analog inngang  Digital inngang 

Kanal Beskrivelse Type  Kanal Beskrivelse 

B1 Føler for omgivelsestemperatur NTC  DI1 Bryter for oppvarming/kjøling  

B2 Avisingsføler 1 (*) NTC  DI2 RESERVE 

B3 Avisingsføler 2 (*) NTC  DI3 RESERVE 

B4 RESERVE     DI4 RESERVE 
 

Analog utgang  Digital utgang 

Kanal Beskrivelse Type  Kanal Beskrivelse 

AO1 Shuntventil for varmepumpe 4-20 mA  DO1 4-veisventil for kompressor 1  

      DO2 Væskeinnsprøyting for innsugning 1  

      DO3 4-veisventil for kompressor 2 

        DO4 Væskeinnsprøyting for innsugning 2  

(*) Hvis driveren for elektronisk ekspansjonsventil ikke er installert. Hvis driveren for elektronisk ekspansjonsventil er 

installert, registreres avisingstemperaturen via denne driveren (innsugningstemperatur). 

(**) Tilleggsutstyr 
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5.4.2.2. Utvidelse koblet til kontrollenhet 2 

Analog inngang  Digital inngang 

Kanal Beskrivelse Type  Kanal Beskrivelse 

B1 RESERVE  NTC  DI1 RESERVE 

B2 Avisingsføler 3 (*) NTC  DI2 RESERVE 

B3 Avisingsføler 4 (*) NTC  DI3 RESERVE 

B4 RESERVE    DI4 RESERVE 
 

Analog utgang  Digital utgang 

Kanal Beskrivelse Type  Kanal Beskrivelse 

AO1 RESERVE 4-20 mA  DO1 4-veisventil for kompressor 3 

      DO2 Væskeinnsprøyting for innsugning 3 

      DO3 4-veisventil for kompressor 4 

        DO4 Væskeinnsprøyting for innsugning 4  

(*) Hvis driveren for elektronisk ekspansjonsventil ikke er installert. Hvis driveren for elektronisk ekspansjonsventil er 

installert, registreres avisingstemperaturen via denne driveren (innsugningstemperatur). 

5.5. pCO
e
-utvidelse 3 – Styring av vannpumpe  

Analog inngang  Digital inngang 
Kanal Beskrivelse Type  Kanal Beskrivelse 

B1 RESERVE    DI1 Alarm for første pumpe 

B2 RESERVE    DI2 Alarm for andre pumpe 

B3 RESERVE    DI3 

Alarm for første pumpe for 

varmegjenvinning (*) 

B4 RESERVE     DI4 

Alarm for andre pumpe for 

varmegjenvinning (*) 
 

Analog utgang  Digital utgang 
Kanal Beskrivelse Type  Kanal Beskrivelse 

AO1 RESERVE   DO1 Andre vannpumpe 

      DO2 RESERVE 

      DO3 Første pumpe for varmegjenvinning (*) 

        DO4 Andre pumpe for varmegjenvinning (*) 

(*) Tilleggsutstyr 
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5.6. pCO
e
-utvidelse 4 – Styring av viftetrinn  

5.6.1. Utvidelse koblet til kontrollenhet 1 

Analog inngang  Digital inngang 
Kanal Beskrivelse Type  Kanal Beskrivelse 

B1 Overstyring av innstillingsverdi  4-20 mA  DI1 Aktiver strømbegrensning 

B2 Belastningsbegrensning  4-20 mA  DI2 Ekstern alarm 

B3 RESERVE    DI3 RESERVE 

B4 Ampere for enhet  4-20 mA   DI4 RESERVE 
 

Analog utgang  Digital utgang 
Kanal Beskrivelse Type  Kanal Beskrivelse 

AO1 RESERVE   DO1 4. viftetrinn for kompressor 1  

     DO2 5. viftetrinn for kompressor 1  

       DO3 4. viftetrinn for kompressor 2  

        DO4 5. viftetrinn for kompressor 2  

(*) Kun hvis kort for varmepumpe ikke finnes 

5.6.2. Utvidelse koblet til kontrollenhet 2 

Analog inngang  Digital inngang 
Kanal Beskrivelse Type  Kanal Beskrivelse 

B1 RESERVE    DI1 RESERVE 

B2 RESERVE    DI2 RESERVE 

B3 RESERVE 4-20 mA  DI3 RESERVE 

B4 RESERVE 4-20 mA   DI4 RESERVE 
 

Analog utgang  Digital utgang 
Kanal Beskrivelse Type  Kanal Beskrivelse 

AO1 RESERVE   DO1 4. viftetrinn for kompressor 3  

     DO2 5. viftetrinn for kompressor 3  

       DO3 4. viftetrinn for kompressor 4  

        DO4 5. viftetrinn for kompressor 5  

(*) Kun hvis kort for varmepumpe ikke finnes 

5.6.3. Driver for elektronisk ekspansjonsventil  

Analog inngang 
Kanal Beskrivelse Type 

B1 Innsugningstemperatur 1, 2, 3, 4 (*) NTC 

B2 Sugetrykk 1, 2, 3, 4 (*) 4-20 mA 

(*) Avhenger av pLAN-adressen til driver  
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6. HOVEDFUNKSJONER FOR KONTROLLENHET 

Nedenfor beskrives hovedfunksjonene i styreprogrammet.  

6.1. Kontrollenhetens formål 

Systemet regulerer temperaturen på fordamperens utløpsvann for å holde det på 

innstillingsverdien. 

 

Systemet optimaliserer komponenters ytelse ut fra deres yteevne og varighet. 

 

Systemet sørger for sikker drift av enheten og alle komponentene, og avverger farlige 

situasjoner. 

6.2. Aktivering av enhet 

Enheten kan aktiveres/deaktiveres ved hjelp av kontrollenheten på ulike måter: 

 

 Tastatur: Med Enter-tasten på tastaturet kan du veksle mellom modusen "Power OFF" og 

"Unit On", hvis andre signaler tillater denne tilstanden 

 

 Lokal bryter: Når den digitale inngangen "Unit On/Off" er åpen, er enheten i "Local switch 

Off", og når den digitale inngangen "Unit On/Off" er stengt, kan enheten være i "Unit On" 

eller "Remote switch Off" basert på den digitale inngangen "Remote On/Off" 

 

 Ekstern bryter: Når den lokale bryteren er "On" ("Unit On/Off" digital inngang stengt) hvis 

den digitale inngangen "Remote On/Off" er stengt, er enheten i "Unit On", og når den 

digitale inngangen "Remote On/Off" er åpen, er enheten i "Remote switch Off" 

 

 Nettverk: Et BAS- eller overvåkingssystem kan sende et "On/Off"-signal via seriell 

linjetilkobling for å sette enheten på eller i "Rem. Comm. Off" 

 

 Tidsplan: Et tidsskjema for å programmere "Time Schedule Off" ukentlig, og flere 

helligdager er inkludert 

 

 Avstenging basert på omgivelsestemperatur: Enheten kan ikke kjøre med mindre 

omgivelsestemperaturen er høyere enn en innstillbar verdi (standard er 15,0 °C (59,0 F)) 

 

Alle tillatte signaler må aktivere enheten for å være i "Unit On". 

6.3. Enhetens modi 

Enheten kan kjøre i følgende modi: 

 

 Kjøling: 

Når denne modusen er valgt, vil kontrollenheten kjøle ned fordampervannet. Området for 

innstillingsverdi er +4,0  +14,0 °C (39,2  57,2 F), innstillingsverdien for frostalarm er satt til 

2 °C (34,6 F) (stillbar av operatøren innenfor området +1  +3 °C (33,8  37,4 F), og 

innstillingsverdien for frostbeskyttelse er satt til 3 °C (37,4 F) (stillbar av operatøren innenfor 

området "innstillingsverdi for frostalarm" + 1  +3 °C ("innstillingsverdi for frostalarm" + 1,8 F 

 37,4 F)) 
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 Kjøling/glykol: 

Når denne modusen er valgt, vil kontrollenheten kjøle ned fordampervannet. Området for 

innstillingsverdi er -8 °C  + 14,0 °C (17,6  57,2 F), innstillingsverdien for frostalarm er satt til 

-10 °C (14,0 F) (stillbar av operatøren innenfor området -12 °C  -9 °C (10,4  15,8 F), og 

innstillingsverdien for frostbeskyttelse er satt til -9 °C (15,8 F) (stillbar av operatøren innenfor 

området "innstillingsverdi for frostalarm" + 1 °C  -9 °C ("innstillingsverdi for frostalarm" + 

1,8 F  15,8 F)). 

 

 Innfrysing: 

Når denne modusen er valgt, vil kontrollenheten kjøle ned fordampervannet. Området for 

innstillingsverdi er -8 °C  + 14,0 °C (17,6  57,2 F), innstillingsverdien for frostalarm er satt til 

-10 °C (14,0 F) (stillbar av operatøren innenfor området -12 °C  -9 °C (10,4  15,8 F), og 

innstillingsverdien for frostbeskyttelse er satt til -9 °C (15,8 F) (stillbar av operatøren innenfor 

området "innstillingsverdi for frostalarm" + 1 °C  -9 °C ("innstillingsverdi for frostalarm" + 

1,8 F  15,8 F)). 

Ved frysemodus er ikke avlastning tillatt for kompressorene, men de stanses ved hjelp av flere 

trinn (se § Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.) 

 

 Oppvarming: 

Når denne modusen er valgt, vil kontrollenheten varme opp fordampervannet. Området for 

innstillingsverdi er +30 °C  +45 °C (86  113 F), innstillingsverdien for varmtvannsalarm er 

satt til 50 °C (stillbar av operatøren innenfor området +46 °C  +55 °C (114,8  131 F), og 

innstillingsverdien for varmebeskyttelse er satt til 48 °C (118,4 F) (stillbar av operatøren 

innenfor området +46 °C  "innstillingsverdi for varmtvannsalarm" + 1 °C (114,8 F  

"innstillingsverdi for varmtvannsalarm" + 1,8 F)) 

 

 Kjøling + varmegjenvinning: 

Innstillingsverdier og frostbeskyttelse håndteres som beskrevet i kjølemodus. Kontrollenheten 

vil dessuten aktivere de inngangene og utgangene for varmegjenvinning som finnes, på 

utvidelse 2 

 

 Kjøling/glykol + varmegjenvinning: 

Innstillingsverdier og frostbeskyttelse håndteres som beskrevet i modusen for kjøling/glykol. 

Kontrollenheten vil dessuten aktivere de inngangene og utgangene for varmegjenvinning som 

finnes, på utvidelse 2 

 

 Innfrysing + varmegjenvinning: 

Innstillingsverdier og frostbeskyttelse håndteres som beskrevet i frysemodus. Kontrollenheten 

vil dessuten aktivere de inngangene og utgangene for varmegjenvinning som finnes, på 

utvidelse 2 

 

Valget mellom modiene kjøling, kjøling/glykol og innfrysing foretas av operatøren i det 

passordbeskyttede grensesnittet. 

 

Veksling mellom modiene kjøling og innfrysing og oppvarming vil føre til at enheten slås 

av, og deretter veksling mellom de to modiene. 
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6.4. Håndtering av innstillingsverdier 

Kontrollenheten kan styre temperaturen på fordamperens utløpsvann basert på en rekke 

inndata: 

 Endre innstillingsverdien fra tastaturet 

 Veksling mellom den primære innstillingsverdien (angitt via tastaturet) og en alternativ verdi 

(angitt via tastaturet) basert på en digital inndatatilstand (funksjon for dobbel innstillingsverdi) 

 Motta en innstillingsverdi ved hjelp av et overvåkingssystem eller BAS-system tilkoblet via 

seriell linje 

 Tilbakestille innstillingsverdien basert på analoge inngangsverdier  

Kontrollenheten viser kilden til brukt (faktisk) innstillingsverdi: 

Lokal   : primær innstillingsverdi fra tastaturet er i bruk 

Dobbel   : alternativ innstillingsverdi fra tastaturet er i bruk 

Tilbakestilling  : innstillingsverdien tilbakestilles av eksterne inndata 

 

Følgende metoder for tilbakestilling av innstillingsverdi er tilgjengelige for å endre den 

lokale eller doble innstillingsverdien: 

Ingen :  lokal eller dobbel innstillingsverdi brukes basert på digital inngang for dobbel 

innstillingsverdi. Dette kalles "grunnleggende innstillingsverdi" 

4-20 mA :  grunnleggende innstillingsverdi endres basert på analog inngangsverdi fra 

bruker 

Utendørs omgivelsestemperatur  

(OAT) :  grunnleggende innstillingsverdi endres basert på utendørs 

omgivelsestemperatur (hvis tilgjengelig) 

Retur :  grunnleggende innstillingsverdi endres basert på fordamperens 

inntakstemperatur 

Nettverk :  innstillingsverdi fra seriell linje er i bruk 

I tilfelle feil på seriell tilkobling eller i 4-20 mA-inndataene brukes den grunnleggende 

innstillingsverdien. Ved tilbakestilling av innstillingsverdi vises typen tilbakestilling på skjermen. 

6.4.1. Overstyring av innstillingsverdi med 4-20 mA 

Grunnleggende innstillingsverdi endres basert på verdien til den analoge inngangsverdien og 

en verdi for maksimal tilbakestilling, som vist på figur 8. 

 

Figur 8 – Overstyring av innstillingsverdi med 4-20 mA 

Grunnleggende 

innstillingsverdi  

Maksimal 

tilbakestilling 

0 mA 4 mA 20 mA Analog 

inngangsverdi  

Brukt 

innstillingsverdi  
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6.4.2. Overstyring av innstillingsverdi for omgivelsestemperatur 

Vil du at innstillingsverdien for omgivelsestemperatur skal overstyre enhetsbegrensningen, 

må pCO
e
-utvidelseskort 2 med føler for omgivelsestemperatur være installert. 

 

Grunnleggende innstillingsverdi endres basert på utendørs omgivelsestemperatur og en verdi 

for maksimal tilbakestilling, en verdi for omgivelsestemperatur for å starte tilbakestillingen og en 

verdi for omgivelsestemperatur for maksimal tilbakestilling, som vist på figur 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9 – Overstyring av innstillingsverdi for omgivelsestemperatur 

 

6.4.3. Overstyring av innstillingsverdi for retur 

Grunnleggende innstillingsverdi endres basert på fordamperens -temperatur og en verdi for 

maksimal tilbakestilling, en verdi for omgivelsestemperatur for å starte tilbakestillingen og en verdi 

for omgivelsestemperatur for maksimal tilbakestilling, som vist på figur 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10 – Overstyring av innstillingsverdi for retur 
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6.5. Kapasitetskontroll for kompressorer 

Det er brukt to typer kapasitetskontroll: 

 

 Automatisk: oppstart/stans av kompressoren og dens kapasitet styres automatisk av 

programvaren for å overholde innstillingsverdien 

 

 Manuell: kompressoren startes av operatøren og dens kapasitet styres av operatøren som bruker 

systemterminalen. I dette tilfellet vil ikke kompressoren brukes av programvaren for å 

overholde innstillingsverdien 

 

Manuell kontroll skifter automatisk til automatisk kontroll hvis det er nødvendig med en 

sikkerhetshandling på kompressoren (sikkerhetshandling for ventemodus, avlastning eller 

avstenging). Hvis dette inntreffer, fortsetter kompressoren i automatisk modus, og må om 

nødvendig veksles tilbake til manuell av operatøren. 

 

Kompressorer i manuell modus skifter automatisk til automatisk modus når de slås av. 

 

Kompressorbelastningen kan bli vurdert basert på følgende: 

 

 Beregning av belastnings- og avlastningspulser 

 Analogt signal for posisjon til sleideventil (tilleggsutstyr)  

6.5.1. Automatisk kontroll 

Det brukes en spesialisert PID-algoritme til å fastsette omfanget av korrigerende tiltak på 

magnetventilen for kapasitetskontroll. 

 

Belastningen eller avlastningen av kompressoren oppnås ved å la magnetventilen for 

belastning eller avlastning være strømførende en bestemt tid (pulsvarighet), mens tidsintervallet 

mellom to påfølgende pulser vurderes av en PD-regulator (se figur 11). 

 

Hvis utgangseffekten av PD-algoritmen ikke endres, er tidsintervallet mellom pulser 

konstant. Dette er integralvirkningen av kontrollenheten, slik at ved en konstant feil, så gjentas 

handlingen med konstant tid (med tilleggsfunksjonen for variabel integraltid). 

 

Vurderingen av kompressorbelastningen (basert på analog posisjon til sleideventil eller 

beregning
1
) brukes til å tillate oppstart av en annen datamaskin eller stans av én som kjører. 

 

Det er nødvendig å definere proporsjonalbåndet og derivattiden til PD-regulatoren, i tillegg 

til pulsvarighet og minimum/maksimum verdi for pulsintervall. 

Minimum pulsintervall brukes når maksimum korrigerende tiltak er nødvendig, mens 

maksimum intervall brukes når minimum korrigerende tiltak er påkrevd. 

                                                 
1
 Beregningen er basert på økningen (eller reduksjonen) i belastning knyttet til hver puls: 

 

pulseloadn
pulseperIncLoad

25100
(%)


                  

pulseunloadn
pulseperDecLoad

25100
(%)


  

 

Der "n belastningspulser" og "n avlastningspulser" er antallet pulser for å belaste og avlaste kompressoren. 

Belastningen vurderes ved å telle antallet pulser som gis til kompressoren. 
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Dødsone innføres for å kunne oppnå stabil kompressortilstand. 

 

Figur 12 viser proporsjonalforsterkningen av kontrollenheten ved hjelp av 

inndataparameterne. 

 

Proporsjonalforsterkningen av PD-regulatoren er gitt ved: 

 

2

RegBand
Max pK  

Derivatforsterkningen av PD-regulatoren er lik: 

 

dpd TKK   

 

der Td er inngangsderivattiden. 

I tillegg til den spesialiserte PID-regulatoren, innføres det en maksimal nedkjølingshastighet 

i styringen. Dette innebærer at hvis den regulerte temperaturen nærmer seg innstillingsverdien med 

høyere hastighet enn enn angitt verdi, hindres all belastning, selv også når den er påkrevd av PID-

algoritmen. Dette fører til tregere styring, men gjør at svingninger rundt innstillingsverdien unngås.  

 

Kontrollenheten er konstruert til å fungere som både "kjøler" og "varmepumpe". Når 

"kjøler"-alternativet er valgt, vil kontrollenheten belaste kompressoren hvis målt temperatur er over 

innstillingsverdien, og den vil avlaste kompressoren hvis målt temperatur er under 

innstillingsverdien. 

Når "varmepumpe"-alternativet er valgt, vil kontrollenheten belaste kompressoren hvis målt 

temperatur er under innstillingsverdien, og den vil avlaste kompressoren hvis målt temperatur er 

over innstillingsverdien. 

 

Oppstartsrekkefølgen til kompressorene velges ut fra lavest antall driftstimer (det betyr at 

den kompressoren som starter først, er den med færrest driftstimer). Har to kompressorer samme 

antall driftstimer, er det kompressoren med færrest oppstarter, som starter først. 

Kompressorene kan også innordnes manuelt. 

 

Oppstart av den første kompressoren er bare tillatt hvis absoluttverdien av differansen 

mellom målt temperatur og innstillingsverdi overstiger en T-verdi ved oppstart. 

 

Stans av den siste kompressoren er bare tillatt hvis absoluttverdien av differansen mellom 

målt temperatur og innstillingsverdi overstiger en T-verdi ved avstenging. 

 

En FILO-logikk (First In – Last Off) brukes. 

 

Sekvensen med oppstart/belastning og avlastning/stans vil følge fremstillingene i tabell 2 og 

tabell 3, der RDT er belast/avlast T, en angitt verdi (som utgjør minimumdifferansen mellom 

temperaturen på fordamperens utløpsvann og dens innstillingsverdi) som fører til at en kjørende 

kompressor belastes på nytt når en kompressor slås av, eller at en kjørende kompressor avlastes når 

en ny kompressor startes. 

Dette gjøres for å holde enhetens totale kapasitet på samme nivå når temperaturen på 

fordamperens utløpsvann nærmer seg innstillingsverdien og en kompressor stanser, eller at en 

annen kompressor startes, om nødvendig. 
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Når kompressorbelastningen ikke påvirkes i frysemodus, undertrykkes avlastning av 

kompressorene. Når avlastning er nødvendig, slås kompressorene av basert på temperaturen på 

fordamperens utløpsvann. 

 

Oversikten i tabell 6 brukes når Stp er innstillingsverdien for fordamperens utløps-

temperatur, SDT er T-verdien for avstenging, og n er antallet kompressorer. 

 

Når tilleggsutstyret med varmepumpe er installert, kan kompressoren dessuten betjenes ved 

hjelp av turtallsregulering (VSD, vekselretter). En analog utgang på pCO-kortet brukes til å 

regulere kompressorhastigheten med et 0-10 V signal. Belastningshåndtering vil fremdeles fastsette 

avstanden mellom belastnings-/avlastningspulser, der puls i dette tilfellet betyr relativ svingning av 

utgangsspenningen. Svingningsomfanget kan justeres med et produsentpassord. 

Når enheten kjører i oppvarmingsmodus, vil maksimal hastighet være den nominelle 

hastigheten (standardverdi er 67 Hz). 

Når enheten kjører i kjølemodus, brukes det et ekstra tilleggsutstyr (aktiveres enten via digital 

inngang 2 på utvidelseskort 2, eller automatisk hvis utendørs omgivelsestemperatur er høyere enn 

35 °C, og deaktiveres hvis den går under 34 °C). Den gjør at kompressoren kan kjøre med full 

hastighet på 90 Hz hvis maksimal tilgjengelig kapasitet er nådd. Når det ekstra tilleggsutstyret er 

deaktivert, åpnes ventilen (i tilfelle elektronisk ekspansjonsventil) 

 

 

Fixed pulse duration

Variable pulse interval

 
Figur 11 – Belastnings- eller avlastningspulser 

 
Fixed pulse duration Fast pulsvarighet 

Variable pulse interval Variabelt pulsintervall 
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Figur 12 – Proporsjonalforsterkning av PD-regulatoren 
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6.5.2. Manuell kontroll 

Kontrollen vil bruke en puls med fast varighet (lengden er pulsvarigheten som er angitt for 

automatisk kontroll) for hvert manuelle (via tastatur) belastnings- eller avlastningssignal. 

 

I manuell kontroll skjer belastnings-/avlastningshandlingene ved at det trykkes på angitte 

opp/ned-taster.(Se figur 13.) 

 

Load/Unload key press

Load/Unload pulse

 
Figur 13 – Manuell kompressorkontroll 

 
Load/Unload key press Tastetrykk for belastning/avlastning 

Load/Unload pulse Belastnings-/avlastningspuls 
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Tabell 2 – Håndtering av oppstart og belastning for kompressorene (4 kompressorer) 

 

Trinn nr. Ledekompressor 
Forsinkelses-

kompressor 1 

Forsinkelses-

kompressor 2 

Forsinkelses-

kompressor 3 

0 Av Av Av Av 

1 

Hvis         (T – SetP) < oppstarts-DT        &   kjøling 

eller         (SetP – T) < oppstarts-DT        &   oppvarming 

Venter ... 

2 Start Av Av Av 

3 Belastning opptil 75 % Av Av Av 

4 
Hvis T er innenfor reguleringsområdet  

Vent tiden i mellomtilstand … 

5 
Hvis T nærmer seg SetP 

Venter ... 

6a  

SetP-RDT<T< SetP-RDT 
Avlastning opptil 50 % Start Av Av 

6b 

SetP-RDT<T eller T> SetP-

RDT 

Fast ved 75 % Start Av Av 

7 
Fast ved 

75 % eller 50 % 
Belastning opptil 50 % Av Av 

8  

(hvis ledekompressor ved 50 

%) 

Belastning opptil 75 % Fast ved 50 % Av Av 

9 Fast ved 75 % Belastning opptil 75 % Av Av 

10 
Hvis T er innenfor reguleringsområdet  

Vent tiden i mellomtilstand … 

11 
Hvis T nærmer seg SetP 

Venter ... 

12a 

SetP-RDT<T< SetP-RDT 
Fast ved 75 % Avlastning opptil 50 % Start Av 

12b 

SetP-RDT<T eller T> SetP-

RDT 

Fast ved 75 % Fast ved 75 % Start Av 

13 Fast ved 75 % Fast ved 75 % eller 50 % Belastning opptil 50 % Av 

14 (hvis forsinkelses-

kompressor 1 ved 50 %) 
Fast ved 75 % Belastning opptil 75 % Fast ved 50 % Av 

15 Fast ved 75 % Fast ved 75 % 
Belastning opptil 

75 % 
Av 

16 
Hvis T er innenfor reguleringsområdet  

Vent tiden i mellomtilstand … 

17 
Hvis T nærmer seg SetP 

Venter ... 

18a  

SetP-RDT<T< SetP-RDT 
Fast ved 75 % Fast ved 75 % Avlastning opptil 50 % Start 

18b  

SetP-RDT<T eller T> SetP-

RDT 

Fast ved 75 % Fast ved 75 % Fast ved 75 % Start 

17 Fast ved 75 %  Fast ved 75 %  Fast ved 75 % eller 50 %  Belastning opptil 50 % 

18 

(hvis forsinkelseskompressor 

2 ved 50 %) 

 Fast ved 75 %  Fast ved 75 % 
 Belastning opptil 75 

% 
 Fast ved 50 % 

19  Fast ved 75 %  Fast ved 75 %  Fast ved 75 %  Belastning opptil 75 % 

20 Belastning opptil 100 %  Fast ved 75 %  Fast ved 75 %  Fast ved 75 % 

21  Fast ved 100 % Belastning opptil 100 %  Fast ved 75 %  Fast ved 75 % 

22  Fast ved 100 %  Fast ved 100 % Belastning opptil 100 %  Fast ved 75 % 

23  Fast ved 100 %  Fast ved 100 %  Fast ved 100 % Belastning opptil 100 % 

24  Fast ved 100 %  Fast ved 100 %  Fast ved 100 %  Fast ved 100 % 
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Tabell 3 – Håndtering av avlastning og avstenging for kompressorer (4 kompressorer) 

 

Trinn nr. Ledekompressor 
Forsinkelses-

kompressor 1 

Forsinkelses-

kompressor 2 

Forsinkelses-

kompressor 3 

0 100% 100% 100% 100% 

1  Fast ved 100 %  Fast ved 100 %  Fast ved 100 %  Avlastning opptil 75 % 

2  Fast ved 100 %  Fast ved 100 %  Avlastning opptil 75 %  Fast ved 75 % 

3  Fast ved 100 %  Avlastning opptil 75 %  Fast ved 75 %  Fast ved 75 % 

4  Avlastning opptil 75 %  Fast ved 75 %  Fast ved 75 %  Fast ved 75 % 

5  Fast ved 75 %  Fast ved 75 %  Fast ved 75 %  Avlastning opptil 50 % 

6  Fast ved 75 %  Fast ved 75 %  Avlastning opptil 50 %  Fast ved 50 % 

7  Fast ved 75 %  Fast ved 75 %  Fast ved 50 %  Avlastning opptil 25 % 

8 
Hvis T nærmer seg SetP 

Venter ... 

9a  

SetP-RDT<T< SetP-RDT 
 Fast ved 75 %  Fast ved 75 %  Belastning opptil 75 %  Stopp 

9b 

SetP-RDT<T eller T> SetP-

RDT 

 Fast ved 75 %  Fast ved 75 %  Fast ved  Stopp 

10 

(hvis forsinkelseskompressor 2 

ved 75 %) 

 Fast ved 75 %  Fast ved 75 %  Fast ved Av 

11  Fast ved 75 %  Avlastning opptil 50 %  Fast ved 50 % Av 

12  Fast ved 75 %  Fast ved 50 %  Fast ved 25 % Av 

13 
Hvis T nærmer seg SetP 

Venter ... 

14a  

SetP-RDT<T< SetP-RDT 
 Fast ved 75 %  Belastning opptil 75 %  Stopp Av 

14b 

SetP-RDT<T eller T> SetP-

RDT 

 Fast ved 75 %  Fast ved 50 %  Stopp Av 

15  

(hvis forsinkelseskompressor 1 

ved 75 %) 

 Fast ved 75 %  Avlastning opptil 50 % Av Av 

16  Avlastning opptil 50 %  Fast ved 50 % Av Av 

17  Fast ved 50 %  Avlastning opptil 25 % Av Av 

18 
Hvis T nærmer seg SetP 

Venter ... 

19a 

SetP-RDT<T< SetP-RDT 
 Belastning opptil 75 %  Stopp Av Av 

19b 

SetP-RDT<T eller T> SetP-

RDT 

 Fast ved 50 %  Stopp Av Av 

20  Avlastning opptil 25 % Av Av Av 

21 
Hvis T nærmer seg SetP 

Venter ... 

22 

Hvis        (SetP - T) < avstengings-DT    &     kjøling 

eller        (T – SetP)  < avstengings-DT    &     oppvarming 

 Vent ... 

23  Stopp Av Av Av 

24 Av Av Av Av 
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Tabell 4 – Oversikt over avstenging av kompressorene i frysemodus 

 

Temp. på fordamperens 

utløpsvann 
Kompressorenes status 

< SetP 

> SetP – SDT/n 
Alle kompressorer er tillatt å kjøre 

< SetP– SDT/n 

> SetP – 2*SDT/n 
(n-1) kompressorer er tillatt å kjøre 

< SetP – 2*SDT/n 

> SetP – 3*SDT/n 
(n-2) kompressorer er tillatt å kjøre 

< SetP – 3*SDT/n 

> SetP – 4*SDT/n 
(n-3) kompressorer er tillatt å kjøre 

> SetP – 4*SDT/n Ingen kompressorer er tillatt å kjøre 

 

6.6. Tidsinnstilling for kompressorer 

Drift av kompressorene må oppfylle fire krav for tidsinnstilling: 

 

 Minimumstid mellom oppstarter for samme kompressor (start-til-start-tidsbryter): dette er 

minimumstiden mellom to oppstarter på samme kompressor 

 Minimumstiden mellom oppstarter for ulike kompressorer: dette er minimumstiden mellom to 

oppstarter for to forskjellige kompressorer 

 Minimumstiden kompressor er på (start-til-stans-tidsbryter): dette er minimumstiden 

kompressoren kan kjøre, og kompressoren kan ikke stanses (med mindre det utløses en alarm) 

hvis denne tidsbryteren ikke er utløpt 

 Minimumstiden kompressor er av (stans-til-start-tidsbryter): dette er minimumstiden kom-

pressoren kan være stanset, og kompressoren kan ikke startes hvis denne tidsbryteren ikke er 

utløpt 

 

Minimumstiden kompressor er av (stans-til-start-tidsbryter) har to ulike innstillinger: Den 

ene gjelder modiene kjøling, kjøling/glykol og oppvarming, og den andre gjelder frysemodus. 

6.7. Beskyttelse av kompressorene 

For å beskytte kompressoren mot manglende smøring, kontrolleres kompressorens 

trykkforhold kontinuerlig. Det er angitt en minimumsverdi for minimal og maksimal belastning av 

kompressoren, og for middels kompressorbelastninger utføres det en lineær interpolasjon. 

 

Alarmen for lavtrykksforhold utløses hvis trykkforholdet er lavere enn minimumsverdien 

ved beregnet kompressorkapasitet når en tidsbryter utløper. 

 

Ved oppstart er kompressoren helt avlastet, og den vil ikke bli belastet før trykkforholdet 

overstiger en angitt verdi (standard er 2). 

6.8. Oppstartsprosedyre for kompressorene 

Før kompressorene starter, vil magnetventilen for avlastning være strømførende helt til en 

tidsbryter utløper (standard er 60 sek). 

 

Ved kompressoroppstart vil styreprogrammet utføre en rekke prosedyrer med forhånds-

tømming for å suge ut av fordamperen. Forhåndstømmingen avhenger av typen ekspansjonsventil. 
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Prosedyren med forhåndstømming blir ikke utført hvis fordampningstrykket er lavere enn 

innstillingsverdien for lavtrykksalarmen (vakuumforhold inne i fordamperen). 

 

Kompressoren får ikke belaste før overhetingen ved utløp overstiger en angitt verdi 

(standard er 12,2 °C, 22 F) over en tid som er lenger enn en angitt verdi (standard er 30 sek). 

 

6.8.1. Forhåndsstart av vifter i oppvarmingsmodus 

Når enheten kjører i oppvarmingsmodus og utendørs omgivelsestemperatur er lavere enn en 

fast terskel på 10,0 °C (50,0 F) før kompressoren startes og oppstartsprosedyren er satt i gang, 

startes alle vifter med en konstant forsinkelse mellom dem.  

 

6.8.2. Prosedyre for forhåndstømming med elektronisk ekspansjonsventil 

Ved oppstart av kompressoren er den elektroniske ekspansjonsventilen er stengt frem til 

mettet temperatur ved fordampningstrykket når verdien -10 °C (14 F) (justerbar innenfor området -

12  -4 °C (10,4  24,8 F)), og deretter åpnes ventilen til en fast posisjon (justerbar for produsenten 

med en standardverdi på 20 %) inntil en tidsbryter utløper (standard er 30 sek). 

6.8.3. Prosedyre for forhåndstømming med termostatisk ekspansjonsventil 

Ved kompressorstart er magnetventilen på væskeledningen helt stengt inntil mettet 

temperatur ved fordampningstrykket når verdien -10 °C (14 F) (justerbar innenfor området -12  -

4 °C (10,4  24,8 F)), og deretter holdes ventilen åpen frem til en tidsbryter utløper. Denne 

prosedyren gjentas en rekke ganger, og kan justeres av operatøren (standard er 1 gang). 

6.8.4. Oppvarming av olje 

Kompressorene får ikke starte opp hvis formelen nedenfor ikke overholdes: 

 

Utløpstemp. – TempOljetrykk > 5 °C 

 

Der: 

Utløpstemp. er kompressorens utløpstemperatur 

TempOljetrykk er mettet temperatur ved oljetrykket  

6.9. Utpumping 

Når det registreres en forespørsel om kompressorstans (og hvis forespørselen ikke skyldes 

en alarm), må kompressoren først tømmes helt og kjøres en viss tid med stengt ekspansjonsventil 

(ved elektronisk ekspansjonsventil) eller stengt ventil på væskeledningen (ved termostatisk 

ekspansjonsventil). 

 

Denne operasjonen, også kalt "utpumping", brukes til å tømme fordamperen for å unngå at 

kompressoren ved neste oppstart vil suge opp væske. 

Utpumpingsprosedyren avsluttes når en brukerangitt tidsbryter er utløpt (justerbar, standard 

er 30 sek) eller mettet temperatur ved fordampningstrykket når verdien -10 °C (justerbar innenfor 

området -12  -4 °C (10,4  24,8 F)). 
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Etter kompressorstans vil magnetventilen for avlastning være strømførende en tid 

tilsvarende minimumstiden kompressoren er av, for å sikre fullstendig avlastning i tilfelle unormal 

stans. 

6.10. Oppstart ved lav omgivelsestemperatur 

Enheter som kjører i modiene kjøling, kjøling/glykol eller innfrysing, må kunne starte opp 

ved lav utendørs omgivelsestemperatur. 

 

Oppstart ved lav utendørs omgivelsestemepratur settes i gang hvis kondensatorens mettede 

temperatur ved kompressorstart er lavere enn 15,5 °C (60 F). 

 

Omtrent 3 sekunder etter endt kompressorstart (avsluttet forhåndstømming) vil i så fall 

lavtrykkshendelser bli deaktivert en tid tilsvarende tiden for lav omgivelsestemperatur 

(innstillingsverdi har et justerbart område fra 20 til 120 sekunder, og standard er 120 sek). 

 

Den absolutte lavtrykksgrensen (terskelen uten tidsforsinkelse) er fremdeles tvungen. Hvis 

denne trykkgrensen nås, utløses det en lavtrykksalarm for lav omgivelsestemperatur ved oppstart. 

 

Mot slutten av oppstart ved lav utendørs omgivelsestemperatur kontrolleres fordampnings-

trykket.  Hvis trykket er høyere enn eller lik faseredusert innstillingsverdi for fordampningstrykk, 

anses oppstarten som vellykket. Er trykket lavere enn dette, er ikke oppstarten vellykket og 

kompressoren skal stanse.  Det er tillatt med tre oppstartsforsøk før omstartsalarmen utløses. 

 

Omstartstelleren skal tilbakestilles når en oppstart er vellykket eller kretsen er slått av på en 

alarm. 

6.11. Utkobling av kompressorer og enhet 

6.11.1. Utkobling av enhet 

Utkobling av enhet skyldes følgende: 

 

 Lav strømningsmengde i fordamper  

En "Alarm for lav strømningsmengde i fordamper" vil koble ut hele enheten hvis 

fordamperens strømningsbryter står åpen lenger enn stillbar verdi. Alarmen tilbakestilles 

automatisk tre ganger hvis fordamperens strømningsbryter er lukket i mer enn 30 sekunder. Fra 

og med den fjerde alarmen må den tilbakestilles manuelt.    

 

 Lav utløpstemperatur fra fordamper 

En "Alarm for lav utløpstemperatur fra fordamper" vil koble ut hele enheten så snart 

temperaturen på fordamperens utløpsvann (fordamperens utløpstemperatur for enheter med én 

enkelt fordamper, eller manifoldtemperaturen for enheter med to fordampere) synker under 

innstillingsverdien for frostalarm.  

Alarmen må tilbakestilles manuelt for å starte enheten på nytt. 

 

 Feil på fasespenningsovervåking (PVM – Phase-Voltage Monitor) eller jording (GPF – Ground 

Protection) 

En "Alarm for dårlig fase/spenning eller jordingsfeil" vil koble ut hele enheten så snart 

faseovervåkningsbryteren åpnes (hvis det brukes enfaseovervåking) etter forespørselen om 

oppstart av enheten.  
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Alarmen må tilbakestilles manuelt for å starte enheten på nytt. 

 

 Feil på temperaturen på fordamperens utløpsvann 

En "Alarm for feil på temperaturen på fordamperens utløpsvann" vil koble ut hele 

enheten hvis avlesningen av temperaturen på fordamperens utløpsvann (fordamperens 

utløpstemperatur for enheter med én enkelt fordamper, eller manifoldtemperaturen for enheter 

med to fordampere) viser målinger utenfor tillatt følerområde lenger enn ti sekunder.  

Alarmen må tilbakestilles manuelt for å starte enheten på nytt. 

 

 Ekstern alarm (kun hvis aktivert) 

En "Ekstern alarm" vil koble ut hele enheten så snart bryteren for den eksterne alarmen 

lukkes etter forespørselen om oppstart av enhet, hvis enheten er innstilt på utkobling etter 

ekstern alarm.  

Alarmen må tilbakestilles manuelt for å starte enheten på nytt. 

 

 Følerfeil 

En "Følerfeil" vil koble ut enheten hvis avlesningen av én av følgende følere viser 

målinger utenfor tillatt følerområde lenger enn ti sekunder. 

 

 Føler for utløpstemperatur fra fordamper 1 (på enheter med 2 fordampere) 

 Føler for utløpstemperatur fra fordamper 2 (på enheter med 2 fordampere) 

 

Skjermen på kontrollenheten viser hvilken føler det er feil på 

6.11.2. Utkobling av kompressorer 

Utkobling av kompressor skyldes følgende: 

 

 Mekanisk høyt trykk 

En "Alarm for høytrykksbryter" vil koble ut kompressoren så snart høytrykksbryteren 

åpnes. 

Alarmen må tilbakestilles manuelt for å starte enheten på nytt (etter manuell 

tilbakestilling av trykkbryteren). 

 

 Høyt utløpstrykk 

En "Alarm for høyt utløpstrykk" vil koble ut kompressoren så snart kompressorens 

utløpstrykk overstiger den stillbare innstillingsverdien for høyt trykk.  

Alarmen må tilbakestilles manuelt for å starte enheten på nytt. 

 

 Høy utløpstemperatur 

En "Alarm for høy utløpstemperatur" vil koble ut kompressoren så snart kompressorens 

utløpstemperatur overstiger den stillbare innstillingsverdien for høy temperatur.  

Alarmen må tilbakestilles manuelt for å starte enheten på nytt. 

 

 Lav utløpstemperatur fra fordamper 

En "Alarm for lav utløpstemperatur fra fordamper" vil koble ut de to kompressorene 

som er koblet til samme fordamper, i tilfelle enhet med to fordampere, så snart temperaturen på 

fordamperens utløpsvann synker under den stillbare frostterskelen.  

Alarmen må tilbakestilles manuelt for å starte enheten på nytt. 
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 Mekanisk lavt trykk 

En "Alarm for lavtrykksbryter" vil koble ut kompressoren hvis lavtrykksbryteren står 

åpen i mer enn 40 sekunder mens kompressoren kjører. Fem alarmer for automatisk 

tilbakestilling (fra både givere og brytere) brukes i alle modi (kjøling, kjøling/glykol, innfrysing 

og varmepumpe). Disse alarmene slår av kompressoren uten signalisering (alarmrelé aktiveres 

ikke). Kun den sjette er en alarm for manuell tilbakestilling. 

 

"Alarm for lavtrykksbryter" deaktiveres under forhåndstømming og utpumping.  

Ved oppstart av kompressoren (når forhåndstømmingen er avsluttet) deaktiveres "Alarm 

for lavtrykksbryter" hvis det er registrert oppstart ved lav omgivelsestemperatur. Ellers 

forsinkes den med 120 sek. 

 

Alarmen må tilbakestilles manuelt for å starte enheten på nytt. 

 

 Lavt sugetrykk 

En "Alarm for lavt sugetrykk" vil koble ut kompressoren hvis kompressorens sugetrykk 

holder seg lavere enn stillbar innstillingsverdi for lavtrykksalarm lenger enn tiden som står 

oppført i tabellen nedenfor. 

 
Alarmforsinkelse for lavt sugetrykk 

 

Innst.verdi for lavt trykk – 

Sugetrykk 

(bar/psi) 

Alarmforsinkelse 

(sekunder) 

0.1 / 1.45 160 

0.3 / 4.35 140 

0.5 / 7.25  100 

0.7 /  10.15 80 

0.9 / 13.05 40 

1.0 / 14.5 0 

  

Det blir ingen forsinkelse hvis sugetrykket synker under innstillingsverdien for 

lavtrykksalarm med 1 bar eller mer. Fem alarmer for automatisk tilbakestilling (fra både givere 

og brytere) brukes i alle modi (kjøling, kjøling/glykol, innfrysing og varmepumpe). Disse 

alarmene slår av kompressoren uten signalisering (alarmrelé aktiveres ikke). Kun den sjette er 

en alarm for manuell tilbakestilling. 

 

"Alarm for lavt sugetrykk" deaktiveres under forhåndstømming og utpumping.  

Ved oppstart av kompressoren (når forhåndstømmingen er avsluttet) deaktiveres "Alarm 

for lavt sugetrykk" hvis det er registrert oppstart ved lav omgivelsestemperatur. 

 

Alarmen må tilbakestilles manuelt for å starte enheten på nytt. 

  

 Lavt oljetrykk  

En "Alarm for lavt oljetrykk" vil koble ut kompressoren hvis oljetrykket holder seg 

lavere enn følgende terskler over en tid som overstiger en stillbar verdi mens kompressorene 

kjører og ved oppstart av kompressorene. 

 

Sugetrykk*1,1 + 1 bar  ved minimumsbelastning av kompressor 

Sugetrykk*1,5 + 1 bar  ved full belastning av kompressor 

Interpolerte verdier  ved middels belastning av kompressor 
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Alarmen må tilbakestilles manuelt for å starte enheten på nytt. 

 

 Høy oljetrykksdifferanse  

En "Alarm for høy oljetrykkdifferanse" vil koble ut kompressoren hvis differansen 

mellom utløpstrykket og oljetrykket er over en stillbar innstillingsverdi (standard er 2,5 bar) 

lenger enn en stillbar verdi. 

 

Alarmen må tilbakestilles manuelt for å starte enheten på nytt. 

 

 Lavtrykksforhold  

En "Alarm for lavtrykksforhold" vil koble ut kompressoren hvis trykkforholdet er under 

den justerbare terskelen ved beregnet kompressorbelastning lenger enn en stillbar verdi. 

 

Alarmen må tilbakestilles manuelt for å starte enheten på nytt. 

 

 Feil ved oppstart av kompressor 

En "Alarm for feil ved overgang eller oppstart" vil koble ut kompressoren hvis 

overgangs-/startbryteren er åpen i mer enn 10 sekunder fra kompressorstart. 

 

Alarmen må tilbakestilles manuelt for å starte enheten på nytt. 

 

 Overbelastnings- eller motorvern for kompressor 

En "Alarm for overbelastning av kompressor" vil koble ut kompressoren hvis 

overlastbryteren er åpen i mer enn 5 sekunder etter kompressorstart. 

 

Alarmen må tilbakestilles manuelt for å starte enheten på nytt. 

 

 Feil på slavekort 

En "Alarm for frakoblet enhet xx" vil koble ut slavekompressorer hvis hovedkortet ikke 

kan kommunisere med slavekort lenger enn 30 sekunder. 

 

Alarmen må tilbakestilles manuelt for å starte enheten på nytt. 

 

 Feil på hovedkort eller nettverkskommunikasjon 

En "Alarm for frakoblet hovedkort" vil koble ut slavekompressorer hvis slavekortet ikke 

kan kommunisere med hovedkortet lenger enn 30 sekunder. 
 

 Følerfeil 

En "Følerfeil" vil koble ut kompressoren hvis avlesningen av én av følgende følere viser 

målinger utenfor tillatt følerområde lenger enn ti sekunder. 

 

 Føler for oljetrykk 

 Føler for lavt trykk 

 Føler for innsugningstemperatur 

 Føler for utløpstemperatur 

 Føler for utløpstrykk 

 

Skjermen på kontrollenheten viser hvilken føler det er feil på. 
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 Feil på hjelpesignal 

Kompressoren kobles ut hvis én av følgende digitale innganger er åpne lenger enn en 

stillbar verdi (standard er 10 sek). 

 Feil på kompressorens faseovervåking eller jordingsfeil 

 Alarm for turtallsregulering (VSD) 

6.11.3. Andre utkoblinger 

Andre utkoblinger kan deaktivere spesifikke funksjoner som er beskrevet nedenfor (f.eks. 

utkobling ved varmegjenvinning). 

 

Tillegg av valgfrie utvidelseskort vil også aktivere alarmene som er knyttet til 

kommunikasjon med utvidelseskort, og til følere som er knyttet til utvidelseskort. 

 

For enheter med elektronisk ekspansjonsventil vil kritiske alarmer for alle driverne koble ut 

kompressorene. 

6.11.4. Alarmer for enhet og kompressorer med tilhørende koder 

I tabellen nedenfor vises oversikten over alarmene for både enhet og kompressorer.  

 

Alarmkode Alarmstreng i grensesnitt Detaljer 

0 -  

1 Phase Alarm Fasealarm (enhet eller krets) 

2 Freeze Alarm Frostalarm 

3 Freeze Alarm EV1 Frostalarm på fordamper 1 

4 Freeze Alarm EV2 Frostalarm på fordamper 2 

5 Pump Alarm Overbelastning av pumpe 

6 Fan Overload Overbelastning av vifte 

7 OAT Low Pressure Lavtrykksalarm for oppstart ved lav 

omgivelsestemperatur 

8 Low Amb Start Fail Mislykket oppstart ved lav 

omgivelsestemperatur 

9 Unit 1 Offline Kort 1 frakoblet (hoved) 

10 Unit 2 Offline Kort 2 frakoblet (slave) 

11 Evap. Flow Alarm Alarm for fordamperens strømningsbryter 

12 Probe 9 Error Feil på føler for inntakstemperatur 

13 Probe 10 Error Feil på føler for utløpstemperatur 

14 - - 

15 Prepurge #1 Timeout Forhåndstømming mislyktes på krets 1 

16 Comp Overload #1 Overbelastning av kompressor 1 

17 Low Press. Ratio #1 Lavtrykksforhold på krets 1 

18 High Press. Switch #1 Alarm for høytrykksbryter på krets 1 

19 High Press. Trans #1 Alarm for høytrykksgiver på krets 1 

20 Low Press. Switch #1 Alarm for lavtrykksbryter på krets 1 

21 Low Press. Trans #1 Alarm for lavtrykksgiver på krets 1 

22 High Disch Temp #1 Høy utløpstemperatur på krets 1 

23 Probe Fault #1 Feil på følere på krets 1 

24 Transition Alarm #1 Overgangsalarm for kompressor 1 

25 Low Oil Press #1 Lavt oljetrykk på krets 1 
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26 High Oil DP Alarm #1 Alarm for høyt delta-oljetrykk på krets 1 

27 Expansion Error Feil på utvidelseskort 

28 - - 

29 EXV Driver Alarm #1 Alarm for driver for elektronisk 

ekspansjonsventil 1  

30 EXV Driver Alarm #2 Alarm for driver for elektronisk 

ekspansjonsventil 2 

31 Restart after PW Loss Omstart etter spenningstap 

32 - - 

33 - - 

34 Prepurge #2 Timeout Forhåndstømming mislyktes på krets 2 

35 Comp Overload #2 Overbelastning av kompressor 2 

36 Low Press. Ratio #2 Lavtrykksforhold på krets 2 

37 High Press. Switch #2 Alarm for høytrykksbryter på krets 2 

38 High Press. Trans #2 Alarm for høytrykksgiver på krets 2 

39 Low Press. Switch #2 Alarm for lavtrykksbryter på krets 2 

40 Low Press. Trans #2 Alarm for lavtrykksgiver på krets 2 

41 High Disch Temp #2 Høy utløpstemperatur på krets 2 

42 Maintenance Comp #2 Vedlikehold påkrevd på kompressor 2 

43 Probe Fault #2 Feil på følere på krets 1 

44 Transition Alarm #2 Overgangsalarm for kompressor 2 

45 Low Oil Press #2 Lavt oljetrykk på krets 1 

46 High Oil DP Alarm #2 Alarm for høyt delta-oljetrykk på krets 1 

47 Low Oil Level #2 Lavt oljenivå på krets 2 

48 PD #2 Timer Expired Tidsbryter for utpumping utløpt på krets 2 

(advarsel ikke signalisert som alarmtilstand) 

49 -  

50 -  

51 -  

52 Low Oil Level #1 Lavt oljenivå på krets 1 

53 PD #1 Timer Expired Tidsbryter for utpumping utløpt på krets 1 

(advarsel ikke signalisert som alarmtilstand) 

54 HR Flow Switch Alarm for strømningsbryter for 

varmegjenvinning 

 

6.12. Ventil for fødevannforvarmer 

Hvis dette tilleggsutstyret er installert (utvidelseskort 1) og aktivert under produsentpassord, 

blir ventilen for fødevannsforvarmeren strømførende når kompressorens belastningsprosent er 

høyere enn en stillbar terskel (standard er 90 %) og hvis mettet kondensasjonstemperatur er lavere 

enn en justerbar innstillingsverdi (standard er 65,0 °C). Ventilen avmagnetiseres hvis enten 

kompressorens belastningsprosent synker under en annen stillbar terskel (standard er 75 %) eller 

hvis mettet kondensasjonstemperatur synker lavere enn innstillingsverdien minus en stillbar 

differensial (standard er 5,0 °C). 
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6.13. Veksle mellom kjølemodus og oppvarmingsmodus 

Hver gang en kompressor må veksle mellom modiene kjøling (eller kjøling/glykol eller 

innfrysing) og oppvarming, enten hvis dette er påkrevd når enheten skifter fra én modus til en 

annen, eller for å starte avising eller avslutte avising, følges prosedyrene nedenfor. 

6.13.1. Skifte fra kjølemodus til oppvarmingsmodus 

6.13.1.1. Kompressor kjører i kjølemodus 

En kompressor som kjører i kjølemodus (fireveisventil er avmagnetisert), slås av uten at 

utpumping utføres, fireveisventilen blir strømførende 5 sekunder etter at kompressoren er blitt slått 

av, deretter slås kompressoren på etter endt minimumstid kompressor er av, og standardprosedyre 

med forhåndstømming utføres.  

6.13.1.2. Kompressor stanset i kjølemodus 

Hvis en kompressor som ble stanset i kjølemodus, må starte i oppvarmingsmodus, slås den 

på i standard kjølemodus (med fireveisventilen avmagnetisert og standardprosedyren med 

forhåndstømming utføres), den skal kjøre i 120 sekunder i kjølemodus og deretter slås av uten 

utpumping, fireveisventilen blir strømførende 5 sekunder etter at kompressoren er blitt slått av, og 

deretter slås kompressoren på etter endt minimumstid kompressor er av.  

6.13.2. Skifte fra oppvarmingsmodus til kjølemodus 

6.13.2.1. Kompressor kjører i oppvarmingsmodus 

En kompressor som kjører i oppvarmingsmodus (fireveisventil er strømførende), slås av 

uten at utpumping utføres, fireveisventilen blir avmagnetisert 5 sekunder etter at kompressoren er 

blitt slått av, deretter slås kompressoren på etter endt minimumstid kompressor er av, og 

standardprosedyre med forhåndstømming utføres.  

6.13.2.2. Kompressor stanset i oppvarmingsmodus 

Hvis en kompressor som ble stanset i oppvarmingsmodus (fireveisventil er strømførende), 

må starte opp, blir fireveisventilen avmagnetisert og kompressoren slås på etter 20 sekunder.  

6.13.3. Andre hensyn 

Prosedyrene over tar utgangspunkt i at kjøle- eller oppvarmingstilstanden er en tilstand i 

kompressoren, uavhengig av om den er slått på eller av. Det innebærer at hvis en kompressor slås 

av i oppvarmingsmodus, fortsetter fireveisventilen å være strømførende (på samme måte som en 

kompressor som ble slått av i kjølemodus, har en avmagnetisert fireveisventil). 

 

Hvis strømmen til enheten forsvinner, avmagnetiseres fireveisventilene automatisk (det er 

en maskinvareegenskap ved ventilene). Det betyr at også kompressorer som ble slått av i 

oppvarmingsmodus, går over til kjølemodus. Oppvarmingsmodusen til hver enkelt kompressor 

tilbakestilles derfor hvis strømmen til enheten forsvinner. 
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6.14. Prosedyre for avising 

Det blir utført avising i enheter som er konfigurert som varmepumper og som kjører i 

oppvarmingsmodus. 

 

To kompressorer vil ikke utføre avising samtidig. 

 

En kompressor vil ikke utføre avising med mindre en stillbar tidsbryter (standard er 30 min) 

er utløpt siden den startet, og vil ikke utføre to avisingsperioder før en annen stillbar tidsbryter 

(standard er 30 min) er utløpt (det vises en advarsel hvis dette er nødvendig).  

 

Avisingsprosedyren er basert på målt omgivelsestemperatur (Ta) og innsugnings-

temperaturen målt av avisingsfølerne (Ts). Når Ts er lavere enn Ta med mer enn angitt verdi, 

avhengig av omgivelsestemperatur og spolekonstruksjon, lenger enn en stillbar verdi (standard er 5 

min), vil avisingen starte. 

 

Formelen for å vurdere behovet for avising er følgende: 

 

Ts < 0,7 × Ta – T  & Ssh < 10 °C (stillbar verdi) 

 

Der T er stillbar verdi for spolekonstruksjon (standard = 12 °C) og Ssh er overheting ved 

innsugning.  

 

Avising utføres aldri hvis Ta > 7 °C (stillbar under vedlikeholdspassord).  

Avising utføres aldri hvis Ts > 0 °C (stillbar under vedlikeholdspassord). 

 

Under avising skiftes kretsen til "kjølemodus" i en stillbar tidsperiode (standard er 10 min) 

hvis Ta < 2 °C (stillbar under vedlikeholdspassord), ellers stanser kompressoren og viftene kjører 

på maksimal hastighet i en stillbar tidsperiode til (standard er 15 min). 

 

Avisingen stanses hvis fordamperens utløpstemperatur synker under en angitt verdi eller 

hvis utløpstrykket når en angitt verdi. 

Under avisingen deaktiveres "Alarm for lavtrykksbryter" og "Alarm for lavt sugetrykk". 

 

Hvis det må skiftes til "kjølemodus", skjer dette bare hvis trykkdifferansen mellom 

kompressorutløp og innsugning overstiger 4 bar. Hvis ikke, belastes kompressoren for å oppnå 

denne tilstanden. Etter veksling, slås kompressorviftene av og prosedyren med forhåndstømming 

utføres (ved minimumsbelastning av kompressor). Etter forhåndstømmingen belastes 

kompressoren, og magnetventilen for belastning gjøres strømførende med et stillbart antall pulser 

(standard er 3).  

 

Mot slutten av avisingen som utføres i "kjølemodus", slås kompressoren av etter fullstendig 

avlastning uten å utføre utpumping. Deretter avmagnetiseres 4-veisventilen, og kompressoren er 

klar for temperaturreguleringssystemet som ignorerer start-til-start-tidsbryteren.  

6.15. Væskeinnsprøyting 

Væskeinnsprøyting i utløpsledningen aktiveres ved både kjøling/innfrysing og oppvarming 

hvis utløpstemperaturen overstiger en stillbar verdi (standard er 85 °C). 

 

Væskeinnsprøyting i sugeledningen aktiveres kun ved oppvarming hvis overheting ved utløp 

overstiger en stillbar verdi (standard er 35 °C). 
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6.16. Prosedyre for varmegjenvinning 

Prosedyren for varmegjenvinning er kun tilgjengelig på enheter som er konfigurert som 

kjølere (ikke tilgjengelig for varmepumper). 

 

Produsenten velger kretsene som er utstyrt med varmegjenvinnere. 

6.16.1. Gjenvinningspumpe 

Når varmegjenvinning er aktivert, vil kontrollenheten starte gjenvinningspumpen (hvis det 

finnes en ekstra pumpe, velges pumpen med færrest driftstimer, manuell pumperekkefølge er 

mulig). Innen 30 sekunder må en strømningsbryter for gjenvinning lukkes, for ellers utløses en 

"Strømningsalarm for gjenvinning" og varmegjenvinningsfunksjonen deaktiveres. Alarmen 

tilbakestilles automatisk tre ganger hvis fordamperens strømningsbryter er lukket i mer enn 30 

sekunder. Fra og med den fjerde alarmen må den tilbakestilles manuelt.  

 

Ingen gjenvinningskrets må være aktivert hvis det utløses en alarm for strømningsbryter. 

 

Ved alarm for strømningsbryter under drift med gjenvinningskrets vil den aktuelle 

kompressoren kobles ut og alarmen kan ikke tilbakestilles før strømningen er gjenopprettet (ellers 

vil det oppstå tilfrysing i varmeveksleren for gjenvinning). 

6.16.2. Styring for gjenvinning 

Når varmegjenvinning er aktivert, vil kontrollenheten aktivere eller deaktivere 

gjenvinningskretser med sekvensstyring. 

 

En ny varmegjenvinningsfase aktiveres (det settes inn en ny varmegjenvinningskrets) hvis 

temperaturen på utløpsvannet til varmegjenvinning er lavere enn innstillingsverdien med mer enn et 

stillbart reguleringsområde som varer lenger enn en stillbar verdi (mellomtilstand for varme-

gjenvinning). Når det blir bedt om gjenvinningsfase, blir den aktuelle kompressoren helt avlastet og 

deretter blir gjenvinningsventilen strømførende. Når gjenvinningsventilen endres, hindres all 

belastning av kompressoren helt til mettet kondensasjonstemperatur er lavere enn en stillbar terskel 

(standard er 30,0 °C). 

 

På samme måte deaktiveres en varmegjenvinningsfase (en varmegjenvinningskrets fjernes) 

hvis temperaturen på utløpsvannet til varmegjenvinning er høyere enn innstillingsverdien med mer 

enn en stillbar reguleringsområde for dødsone som varer lenger enn forrige definerte verdi. 

 

En innstillingsverdi for høy temperatur er aktiv i gjenvinningssløyfen. Den vil deaktivere 

alle gjenvinningskretser samtidig hvis temperaturen på varmegjenvinningsvannet stiger over en 

stillbar terskel (standard er 50,0 °C). 

 

Det brukes en treveisventil til å øke temperaturen på gjenvinningsvannet ved oppstart. En 

proporsjonalregulator brukes til å fastsette ventilposisjonen: Ved lav temperatur vil ventilen 

resirkulere gjenvinningsvann, mens ved økende temperatur vil ventilen lede en del av strømmen 

utenom. 
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Figur 14 – Mellomtilstand for varmegjenvinning 

 
HR LWT Lav vanntemperatur ved varmegjenvinning 

Time Tid 

Regulation band Reguleringsområde 

Setpoint Innstillingsverdi 

No staging Ingen faseinndeling 

Stage up Faseøkning 

Stage down Fasereduksjon 

HR Inter-stage Mellomtilstand for varmegjenvinning 

 

6.17. Kompressorbegrensning 

Det finnes to begrensningsnivåer i kontrollenheten: 

 

 Belastning undertrykket 

Belastning er ikke tillatt. En annen kompressor kan starte eller kan være lastet.  

 Tvungen avlastning 

Kompressoren er avlastet. En annen kompressor kan starte eller kan være lastet.  

 

Følgende parametere kan begrense kompressorene: 

 

 Sugetrykk 

Kompressorbelastningen undertrykkes hvis sugetrykket er lavere enn en "fasebevarende" 

innstillingsverdi. 

Kompressoren avlastes hvis sugetrykket er lavere enn en "fasereduserende" 

innstillingsverdi. 

 

 Utløpstrykk 

Kompressorbelastningen undertrykkes hvis utløpstrykket er høyere enn en 

"fasebevarende" innstillingsverdi. 

Kompressoren avlastes hvis utløpstrykket er høyere enn en "fasereduserende" 

innstillingsverdi. 
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 Fordamperens utløpstemperatur 

Kompressoren avlastes hvis fordamperens utløpstemperatur er lavere enn en 

"fasereduserende" innstillingsverdi. 

 

 Overheting ved utløp 

Kompressorbelastningen undertrykkes hvis overhetingen ved utløp er under en stillbar 

terskel (standard er 1,0 °C) i en stillbar tidsperiode (standard er 30 sek) fra kompressoren 

starter på slutten av forhåndstømmingen.  

 

 Strømforbruk for vekselretter 

Kompressorbelastningen undertrykkes hvis strømforbruket til vekselretteren er over en 

stillbar terskel. 

Kompressoren avlastes hvis strømforbruket til vekselretteren er over sperreterskelen til 

en stillbar prosentandel. 

 

6.18. Enhetsbegrensning 

Enhetsbelastning kan være begrenset av følgende inndata: 

 

 Strøm til enhet 

Enhetbelastningen undertrykkes hvis strømforbruket nærmer seg en innstillingsverdi for 

maksimum strøm (innenfor -5 % av innstillingsverdien). 

Enheten avlastes hvis strømforbruket er høyere enn en innstillingsverdi for maksimum 

strøm. 

 

 Belastningsbegrensning 

Enhetsbelastningen undertrykkes hvis enhetsbelastningen (målt av sleideventilfølere 

eller beregnet som beskrevet) nærmer seg en innstillingsverdi for maksimal belastning (innenfor 

-5 % av innstillingsverdi). 

Enheten avlastes hvis enhetsbelastningen er høyere enn en innstillingsverdi for maksimal 

belastning. 

 

Innstillingsverdien for maksimal belastning kan være utledet av 4-20 mA-inndata (4 mA 

 begrensning = 100 %, 20 mA  begrensning = 0 %), eller fra numeriske inndata fra 

overvåkningssystemet (belastningsbegrensning for nettverk). 

 

 SoftLoad 

Ved oppstart av enheten (når den første kompressoren starter) kan det settes opp en 

midlertidig belastningsbegrensning for en viss tid. 
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6.19. Fordamperpumper 

Det følger med en fordamperpumpe i basiskonfigurasjonen, men en ekstra pumpe er 

tilleggsutstyr. 

 

Når to pumper er valgt, vil systemet automatisk starte pumpen med færrest driftstimer når en 

pumpe skal startes. En fast oppstartsrekkefølge kan angis.  

 

En pumpe startes når enheten slås på. Innen 30 sekunder må fordamperens strømningsbryter 

lukkes, ellers utløses "Fordamperens strømningsalarm". Alarmen tilbakestilles automatisk tre 

ganger hvis fordamperens strømningsbryter er lukket i mer enn 30 sekunder. Fra og med den fjerde 

alarmen må den tilbakestilles manuelt. 

6.19.1. Vekselretterpumpe
2
   

Vekselretterpumpen brukes til å endre vannstrømmen gjennom fordamperen for å holde 

fordampervannets T ved nominell verdi (eller nær opptil) selv om påkrevd kapasitet reduseres 

fordi enkelte terminaler slås av. I dette tilfellet øker faktisk både vannstrømmen gjennom de 

gjenværende terminalene, og trykkfallene og trykkhøyden som pumpen trenger. 

Pumpehastigheten reduseres derfor for å redusere fall i vanntrykket gjennom terminalene 

ved nominell verdi. 

Siden en viss minimumsstrøm gjennom fordamperen er nødvendig (omtrent 50 % av 

nominell verdi) i tillegg til at vekselretterpumper ikke kan kjøre ved lav hastighet, styres en 

minimumsstrøm via shuntventilen. 

 

Strømningsreguleringen er basert på måling av trykkdifferansen gjennom pumpen (pumpens 

trykkhøyde), og vil påvirke pumpehastigheten og posisjonen til shuntventilen. 

Begge handlinger utføres via 0-10 V analog utgang. 

 

Ettersom trykkfall gjennom fordampere og røropplegg endres med strømning, mens 

trykkfall gjennom terminalenheter ikke påvirkes av strømning, er pumpens nødvendige trykkhøyde 

(innstillingsverdi for trykkhøyde) en funksjon av strømningen: 

 

t

r

tr P
f

f
Phh 










2

)(   

der 

 

h = påkrevd trykkhøyde for pumpe ved nettfrekvens f (ønsket trykkhøyde for pumpe) 

hr = trykkhøyde for pumpe ved nominell strømning (innstillingsverdi for trykkhøyde for 

pumpe) 

Pt = terminalenheters trykkfall ved nominell strømning 

f     = pumpe påkrevd ved nettfrekvens 

fr    = pumpens nettfrekvens ved nominell strømning 

 

Det finnes en innstillingsprosedyre for å stille inn hr. 

Denne prosedyren må aktiveres med enheten på, begge kompressorene må kjøre med 100 % 

og alle terminalenheter må være på. Når denne prosedyren er aktivert, kan pumpehastigheten 

justeres manuelt fra 70 % til 100 % (35 til 50 Hz), og deretter lukkes shuntventilen helt (0 V-

utgang) og fordampervannets T vises. Operatøren som endrer pumpehastigheten til å nå riktig T 

                                                 
2
 Styring av vekselretterpumpen er inkludert i versjoner fra ASDU01A. 
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for vannet, vil deretter stanse oppsettet og pumpens trykkhøyde velges som hr (innstillingsverdi 

for trykkhøyde). 

 

Hvis oppsettet ikke er blitt utført, vil systemet kjøre med 100 % pumpehastighet og helt 

stengt shuntventil, og en "Alarm for manglende pumpekalibrering for frekvensomformer" vil bli 

utløst (forsinket med 30 minutter) uten at enheten stanses. 

 

Under driften styrer en PID-regulator pumpehastigheten for å holde pumpens trykkhøyde på 

ønsket verdi h (redusere hastigheten samtidig som trykkhøyden øker) og holde shuntventilen helt 

stengt. PID-regulatoren vil aldri redusere pumpehastigheten til under 75 % (35 Hz), siden dette er 

driftsbegrensningen til vekselretterpumpen. Hvis denne grensen nås og trykkhøyden fortsetter å 

stige, vil PID-regulatoren åpne shuntventilen. 

 

Det motsatte skjer når trykkhøyden stiger: Regulatoren vil lukke ventilen, og når den er helt 

stengt, vil den øke hastigheten til pumpen. 

 

Pumpehastighet og shuntventil vil aldri endres samtidig (for å unngå ustabil strømning). 

Pumpen vil bli justert fra 100 % til minimumsstrøm, og ventilen vil bli brukt når nødvendig 

strømning er under minimumsstrømmen. 

 

Ved oppstart av enheten vil pumpen starte ved minste hastighet (35 Hz), og den vil gradvis 

øke opp til 50 Hz på 10 sekunder, mens shuntventilen er helt åpen (100 % utgang). 

 

Deretter vil den begynne å regulere pumpens trykkhøyde i henhold til forrige prosedyre. 

Oppstart av kompressorene aktiveres når ønsket trykkhøyde for pumpen er nådd (innenfor et avvik 

på 10 %). 

6.20. Styring av vifter 

Viftestyring brukes til å håndtere kondensasjonstrykket i modiene kjøling, kjøling/glykol 

eller innfrysing, og fordampningstrykket i oppvarmingsmodus. 

 

I begge tilfeller kan viftene brukes til å regulere følgende: 

 

 Kondensasjons- eller fordampningstrykk 

 Trykkforhold 

 Trykkdifferanse mellom kondensasjon og fordampning 

 

Det finnes fire kontrollmetoder: 

 

 FanTroll 

 Fan Modular 

 Turtallsregulering (VSD) 

 SpeedTroll 
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6.20.1. FanTroll  

Trinnregulering brukes her, der viftetrinn aktiveres eller deaktiveres for å holde 

kompressorens driftsforhold innenfor tillatt område. 

 

Viftetrinn aktiveres eller deaktiveres for å begrense kondensasjonssvingning (eller 

fordampningstrykk) til et minimum. Dette gjøres ved at neste vifte startes eller stoppes én om 

gangen. 

 

Viftene er koblet til trinn (digitale utganger), som vist på oversikten på tabellen nedenfor. 

 
Viftenes tilkobling til trinn 

 
 Antall vifter per krets 

 2 3 4 5 6 7 8 9 

Trinn Vifter på trinnet 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3  3 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 

4    5 5,6 5,6 5,6 5,6 

5      7 7,8 7,8,9 

 

Viftetrinn aktiveres eller deaktiveres basert på faseinndelingen i tabellen nedenfor. 

 
Faseinndeling av trinn 

 
 Antall vifter per krets 

 2 3 4 5 6 7 8 9 

Fase Aktivt trinn 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1+2 1+2 1+2 1+2 1+2 1+2 1+2 1+2 

3  1+2+3 1+3 1+3 1+3 1+3 1+3 1+3 

4   1+2+3 1+2+3 1+2+3 1+2+3 1+2+3 1+2+3 

5    1+2+3+4 1+3+4 1+3+4 1+3+4 1+3+4 

6     1+2+3+4 1+2+3+4 1+2+3+4 1+2+3+4 

7      1+2+3+4+5 1+3+4+5 1+2+3+5 

8       1+2+3+4+5 1+3+4+5 

9        1+2+3+4+5 

6.20.1.1. FanTroll i kjølemodus 

6.20.1.1.1. Styring av kondensasjonstrykk 

Det foretas en faseøkning (neste fase aktiveres) hvis mettet kondensasjonstemperatur (mettet 

temperatur ved utløpstrykk) overstiger ønsket innstillingsverdi (standard er 43,3 °C (110 F)) med 

tilsvarende en faseøkende dødsone og med en tid som avhenger av differansen mellom oppnådde 

verdier og ønsket innstillingsverdi pluss faseøkende dødsone (feil ved høy kondensasjons-

temperatur). 

Faseøkningen utføres spesielt når integralen av feil ved høy kondensasjonstemperatur når 

verdien 50 °C x sek (90 F x sek). 

 

På samme måte utføres det en fasereduksjon (forrige fase aktiveres) hvis mettet 

kondensasjonstemperatur synker under ønsket innstillingsverdi med tilsvarende en fasereduserende 

dødsone med en tid som avhenger av differansen mellom oppnådd ønsket innstillingsverdi minus 

verdiene for fasereduserende dødsone og oppnådde verdier (feil ved lav kondensasjonstemperatur). 

Fasereduksjonen utføres spesielt når integralen av feil ved lav kondensasjonstemperatur når 

verdien 14 °C x sek (25,2 F x sek). 
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Integralen av feil ved kondensasjonstemperatur tilbakestilles til null når kondensasjons-

temperaturen er innenfor dødsonen eller en ny fase aktiveres. 

 

Hver enkelt viftefase vil ha sin stillbare faseøkende (standard er 4,5 °C (8,1 F)) og 

fasereduserende (standard er 6,0 °C (10,8 F)) dødsone. 

6.20.1.1.2. Styring av trykkforhold 

Kontrollenheten vil forsøke å holde trykkforholdet tilsvarende en stillbar ønsket verdi 

(standard er 2,8). 

 

Det foretas en faseøkning (neste fase aktiveres) hvis trykkforholdet overstiger ønsket 

trykkforhold med tilsvarende en stillbar, faseøkende dødsone og med en tid som avhenger av 

differansen mellom oppnådde verdier og ønsket verdi pluss faseøkende dødsone (feil ved 

høytrykksforhold). 

Faseøkningen foretas spesielt når integralen av feil ved trykkforhold når verdien 25 sek. 

 

På samme måte utføres det en fasereduksjon (forrige fase aktiveres) hvis trykkforholdet 

synker under ønsket innstillingsverdi med tilsvarende en fasereduserende dødsone med en tid som 

avhenger av differansen mellom ønsket innstillingsverdi minus verdiene for fasereduserende 

dødsone og oppnådd verdi (feil ved lavtrykksforhold). 

Fasereduksjonen foretas spesielt når integralen av feil ved lavtrykksforhold når verdien 

10 sek. 

 

Integralen av feil ved trykkforhold tilbakestilles til null når kondensasjonstemperaturen er 

innenfor dødsonen eller en ny fase aktiveres. 

 

Hver enkelt viftefase vil ha sin stillbare faseøkende (standard er 0,2) og fasereduserende 

(standard er 0,2) dødsone. 

6.20.1.1.3. Styring av temperaturforskjell 

Kontrollenheten vil forsøke å holde differansen mellom kondensasjonstemperaturen (mettet 

temperatur ved utløpstrykk) og fordampningstemperaturen (mettet temperatur ved sugetrykk) 

tilsvarende en stillbar ønsket verdi (standard er 40 °C (72 F)). 

 

Det foretas en faseøkning (neste fase aktiveres) hvis trykkdifferansen overstiger ønsket 

trykkdifferanse med tilsvarende en stillbar, faseøkende dødsone og med en tid som avhenger av 

differansen mellom oppnådde verdier og ønsket verdi pluss faseøkende dødsone (feil ved høy 

trykkdifferanse). 

Faseøkningen utføres spesielt når integralen av feil ved trykkdifferanse når verdien 50 °C x 

sek (90 F x sek). 

 

På samme måte utføres det en fasereduksjon (forrige fase aktiveres) hvis trykkdifferansen 

synker under ønsket innstillingsverdi med tilsvarende en fasereduserende dødsone med en tid som 

avhenger av differansen mellom ønsket innstillingsverdi minus verdiene for fasereduserende 

dødsone og oppnådd verdi (feil ved lav trykkdifferanse). 

Fasereduksjonen foretas spesielt når integralen av feil ved lavtrykksforhold når verdien 

14 °C x sek (25,2 F x sek). 

 

Integralen av feil ved trykkforhold tilbakestilles til null når kondensasjonstemperaturen er 

innenfor dødsonen eller en ny fase aktiveres. 
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Hver enkelt viftefase vil ha sin stillbare faseøkende (standard er 4,5 °C (8,1 F)) og 

fasereduserende (standard er 6,0 °C (10,8 F)) dødsone. 

6.20.1.2. FanTroll i oppvarmingsmodus 

6.20.1.2.1. Styring av fordampningstrykk 

Det foretas en faseøkning (neste fase aktiveres) hvis mettet fordampningstemperatur (mettet 

temperatur ved sugetrykk) er lavere enn ønsket innstillingsverdi (standard er 0 °C (32 F)) med 

tilsvarende en faseøkende dødsone og med en tid som avhenger av differansen mellom oppnådde 

verdier og ønsket innstillingsverdi pluss faseøkende dødsone (feil ved høy kondensasjons-

temperatur). 

Faseøkningen utføres spesielt når integralen av feil ved høy kondensasjonstemperatur når 

verdien 50 °C x sek (90 F x sek). 

 

På samme måte utføres det en fasereduksjon (forrige fase aktiveres) hvis mettet 

fordampningstemperatur overstiger ønsket innstillingsverdi med tilsvarende en fasereduserende 

dødsone med en tid som avhenger av differansen mellom oppnådd ønsket innstillingsverdi minus 

verdiene for fasereduserende dødsone og oppnådd verdi (feil ved lav kondensasjonstemperatur). 

Fasereduksjonen foretas spesielt når integralen av feil ved lav kondensasjonstemperatur når 

verdien 14 °C x sek (25,2 F x sek). 

 

Integralen av feil ved kondensasjonstemperatur tilbakestilles til null når kondensasjons-

temperaturen er innenfor dødsonen eller en ny fase aktiveres. 

 

Hver enkelt viftefase vil ha sin stillbare faseøkende (standard er 3 °C (5,4 F)) og 

fasereduserende (standard er 3 °C (5,4 F)) dødsone. 

6.2.1.1.1. Styring av trykkforhold 

Kontrollenheten vil forsøke å holde trykkforholdet tilsvarende en stillbar ønsket verdi 

(standard er 3,5). 

 

Det foretas en faseøkning (neste fase aktiveres) hvis trykkforholdet overstiger ønsket 

trykkforhold med tilsvarende en stillbar, faseøkende dødsone og med en tid som avhenger av 

differansen mellom oppnådde verdier og ønsket verdi pluss faseøkende dødsone (feil ved 

høytrykksforhold). 

Faseøkningen foretas spesielt når integralen av feil ved trykkforhold når verdien 25 sek. 

 

På samme måte utføres det en fasereduksjon (forrige fase aktiveres) hvis trykkforholdet 

synker under ønsket innstillingsverdi med tilsvarende en fasereduserende dødsone med en tid som 

avhenger av differansen mellom ønsket innstillingsverdi minus verdiene for fasereduserende 

dødsone og oppnådd verdi (feil ved lavtrykksforhold). 

Fasereduksjonen foretas spesielt når integralen av feil ved lavtrykksforhold når verdien 10 

sek. 

 

Integralen av feil ved trykkforhold tilbakestilles til null når kondensasjonstemperaturen er 

innenfor dødsonen eller en ny fase aktiveres. 

 

Hver enkelt viftefase vil ha sin stillbare faseøkende (standard er 0,2) og fasereduserende 

(standard er 0,2) dødsone. 
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6.2.1.1.2. Styring av temperaturforskjell 

Kontrollenheten vil forsøke å holde differansen mellom kondensasjonstemperaturen (mettet 

temperatur ved utløpstrykk) og fordampningstemperaturen (mettet temperatur ved sugetrykk) 

tilsvarende en stillbar ønsket verdi (standard er 50 °C (90 F)). 

 

Det foretas en faseøkning (neste fase aktiveres) hvis trykkdifferansen overstiger ønsket 

trykkdifferanse med tilsvarende en stillbar, faseøkende dødsone og med en tid som avhenger av 

differansen mellom oppnådde verdier og ønsket verdi pluss faseøkende dødsone (feil ved høy 

trykkdifferanse). 

Faseøkningen utføres spesielt når integralen av feil ved trykkdifferanse når verdien 50 °C x 

sek (90 F x sek). 

 

På samme måte utføres det en fasereduksjon (forrige fase aktiveres) hvis trykkdifferansen 

synker under ønsket innstillingsverdi med tilsvarende en fasereduserende dødsone med en tid som 

avhenger av differansen mellom ønsket innstillingsverdi minus verdiene for fasereduserende 

dødsone og oppnådd verdi (feil ved lav trykkdifferanse). 

Fasereduksjonen foretas spesielt når integralen av feil ved lavtrykksforhold når verdien 

14 °C x sek (25,2 F x sek). 

 

Integralen av feil ved trykkforhold tilbakestilles til null når kondensasjonstemperaturen er 

innenfor dødsonen. 

6.20.2. Fan Modular 

Fan Modular-metoden fungerer på samme måte som FanTroll-metoden (faseinndelt 

rekkefølge), men i stedet for å bruke digitale utganger, benyttes en analog utgang. 

 

Særlig vil den analoge utgangen få en verdi i volt tilsvarende fasenummeret (i fase 2, brukes 

2 V, i fase 3, brukes 3 V, og så videre). 
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6.20.3. Turtallsregulering (Variable Speed Driver) 

Kontinuerlig styring brukes her. Viftehastigheten reguleres for å holde mettet 

kondensasjonstrykk på en innstillingsverdi, og det brukes en PID-regulator for å oppnå stabil drift. 

 

En funksjon for stille modus for vifter (FSM) er tatt i bruk på enheter med turtallsregulering 

(VSD) for å holde viftehastigheten under en angitt verdi i enkelte perioder. 

6.2.1.2. Turtallsregulering i modiene kjøling, kjøling/glykol eller 

innfrysing 

Når systemet kjører i kjølemodus, enten det regulerer kondensasjonstrykket, trykkforholdet 

eller trykkdifferansen, er PID-proporsjonalforsterkningen positiv (jo høyere inngangseffekt, desto 

høyere utgangseffekt). 

 

 

Controlled 
Variable 

Action 

Set Point 

Dead Band 

Regulation Band 

Max 

0 

-Max 

 
 

Figur 15 – Proporsjonalforsterkning av VSD/PID i modusen kjøling/innfrysing  

 
Action Handling 

Controlled variable Kontrollert variabel 

Set Point Innstillingsverdi 

Dead Band Dødsone 

Regulation Band Reguleringsområde 

Max Maks 

-Max -Maks 
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6.2.1.3. Turtallsregulering i oppvarmingsmodus 

6.2.1.3.1. Styring av fordampningstemperatur 

Når systemet kjører i oppvarmingsmodus for å regulere fordampningstemperaturen, er 

proporsjonalforsterkningen negativ (jo høyere inngangeffekt, desto lavere utgangseffekt). 
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Figur 16 – Proporsjonalforsterkning av VSD/PID i oppvarmingsmodus  

 
Action Handling 
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6.2.1.3.2. Styring av trykkforhold eller temperaturforskjeller 

Når systemet kjører i oppvarmingsmodus for å regulere trykkforholdet, er proporsjonal-

forsterkningen positiv (jo høyere inngangeffekt, desto høyere utgangseffekt). 

6.20.4. SpeedTroll 

En blanding av trinnstyring og turtallsregulering brukes her: De første viftetrinnene styres 

med turtallsregulering (VSD) (med tilhørende PID-regulator), de neste trinnene aktiveres som i 

trinnregulering kun hvis oppsamlet faseøkende og fasereduserende feil inntreffer og VSD-

utgangseffekten har nådd henholdsvis maksimum eller minimum verdi. 

6.20.5. Dobbel turtallsregulering (VSD) 

To VSDer brukes til å holde en styrt parameter på en innstillingsverdi. Den andre VSDen 

aktiveres når den første oppnår maksimum hastighet og PID-regulatoren krever høyere luftstrøm. 
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6.20.6. Viftestyring ved oppstart i oppvarmingsmodus 

Ved kompressorstart i oppvarmingsmodus startes viftene før kompressorene begynner på 

normal oppstartsrekkefølge hvis utendørs omgivelsestemperatur er under en fast temperatur på 10,0 

°C (50,0 F). Hvis kondensasjonsreguleringen er enten SpeedTroll eller FanTroll, aktiveres hvert 

trinn etter en fast forsinkelse på 6 sekunder. Reguleringen endres til automatisk regulering hvis 

utendørs omgivelsestemperatur er høyere enn en fast terskel på 15,0 °C (59,0 F). 

6.21. Andre funksjoner 

Funksjonene nedenfor er inkludert. 

6.21.1. Oppstart med varmt kjølevann  

Denne funksjonen gjør at enheten også kan starte opp ved høy temperatur på fordamperens 

utløpsvann. 

Den tillater ikke belastning av kompressorene over en stillbar prosent før temperaturen på 

fordamperens utløpsvann synker under en stillbar terskel. En annen kompressor kan starte når de 

andre er begrenset. 

6.21.2. Stille modus for vifter  

Denne funksjonen fører til redusert støy fra enheten ved at viftehastigheten begrenses (kun 

ved turtallsregulering av vifter) basert på en tidsplan. Maksimal utgangsspenning for 

turtallsregulering kan angis for drift med stille modus for vifter (standardverdi er 6,0 V). 

6.21.3. Enheter med to fordampere  

Denne funksjonen gjør det mulig å begrense tilfrysingsproblemer på enheter med to 

fordampere (enheter med 3 og 4 kompressorer). 

 

I så fall startes kompressorene vekselvis for de to fordamperne. 
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7. STATUS FOR ENHET OG KOMPRESSORER 

På tabellene nedenfor kan du finne all status for konfigurerte enheter og kompressorer med 

noen detaljer som beskriver statusen. 

Statuskode Statusstreng i grensesnitt Forklaring 
0 - Ikke tilgjengelig. 

1 Off Alarm Enhet er slått av pga. enhetsalarm. 

2 Off Rem Comm Enhet er slått av fra ekstern overvåkning. 

3 Off Time Schedule Enhet er slått av pga. tidsplan. 

4 Off Remote Sw Enhet er slått av fra ekstern bryter. 

5 Pwr Loss Enter Start Strømbrudd. Trykk på Enter for å starte enheten. 

6 Off Amb. Lockout Enhet er slått av pga. ekstern temperatur under 

avstengingsterskel for omgivelsestemperatur. 

7 Waiting Flow Enhet kontrollerer strømningsbryterstatusen før 

temperaturregulering starter. 

8 Waiting Load Venter på termisk belastning på vannkrets. 

9 No Comp Available Ingen kompressor tilgjengelig (begge er slått av eller i tilstand 

som forhindrer oppstart). 

10 FSM Operation Enhet kjører i stille modus for vifter. 

11 Off Local Sw Enhet er slått av fra lokal bryter. 

12 Off Cool/Heat Switch Enhet er inaktiv etter veksling mellom kjøling/oppvarming. 

Tabell 15 – Status for enhet  
 

Statuskode Statusstreng i grensesnitt Forklaring 
0 - Ikke tilgjengelig. 

1 Off Alarm Kompressor er slått av pga. enhetsalarm. 

2 Off Ready Kompressor er klar, men enhet er slått av. 

3 Off Ready 

4 Off Ready 

5 Off Ready 

6 Off Ready 

7 Off Switch Kompressor er slått av fra bryter. 

8 Auto    % Automatisk belastningshåndtering av kompressor. 

9 Manual    % Manuell belastningshåndtering av kompressor. 

10 Oil Heating Kompressor er slått av pga. oppvarming av olje. 

11 Ready Kompressor er klar til oppstart. 

12 Recycle Time Kompressor venter på at sikkerhetstidsbrytere skal utløpe før den 

kan begynne på nytt. 

13 Manual Off Kompressor er slått av fra terminal. 

14 Prepurge Kompressor forhåndstømmer fordamper før den kan håndteres 

automatisk. 

15 Pumping Down Kompressor forhåndstømmer fordamper før avstenging. 

16 Downloading Kompressor når minimum belastningsprosent. 

 

17 Starting Kompressor starter opp. 

18 Low Disch SH Overheting ved utløp er lavere enn stillbar terskel. 

19 Defrost Kompressor utfører avising. 

20 Auto    % Automatisk belastningshåndtering av kompressor (vekselretter). 

21 Max VFD Load Maksimalt strømforbruk nådd, og kompressor kan ikke 

belastes. 

22 Off Rem SV Kompressor er slått av fra ekstern overvåkning. 

Tabell 16 – Status for kompressorer  
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8. OPPSTARTSSEKVENS 

8.1. Flytdiagrammer for oppstart og avstenging av enhet 

Oppstart og avstenging av enhet vil følge rekkefølgen som vises på figur 16 og 17 

Unit Start

Evap pump start

Evap flow switch 

consensus within timer 

expiration

Temperature control 

start

No

Unit Trip

Yes

Temperature control 

stabilitation

Compressors start 

enabled

Control requires unit 

loading

Control requires unit 

standby

Control requires unit 

unloading

New Compressor start 

required
(see loading table)

Yes

No

New Compressors 

selection
Compressors loading

Compressors standby

Compressor line 

contactor closing

Transition confirmation 

within 10 sec

Compressor complete 

unloading

Yes

No

Compressor Trip

Prepurge procedure

Pressure ratio exceeds 

minimum load limit

Yes

No

Compressor Trip

Compressor enabled to 

load

No

Alarm delay timer 

expired

Yes

Compressor stop 

required
(see unloading table)

Yes

No

Compressors unloading
Compressor complete 

unloading

Pumpdown procedure

Compressor line 

contactor opening

 
Figur 17 – Oppstartssekvens for enhet 
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Unit Start Oppstart av enhet 

Evap pump start Oppstart av fordamperpumpe 

Evap flow switch consensus within 

timer expiration 

Fordamperens strømningsbryter OK innen tidsbryter utløper 

No  Nei  

Unit Trip Utkobling av enhet 

Yes Ja 

Temperature control start Start av temperaturregulering 

Temperature control stabilisation Stabilisering av temperaturregulering 

Compressors start enabled Start av kompressorer aktivert 

  

Control requires unit loading Kontroll krever at enhet belastes 

New Compressor start required (see 

loading table) 

Ny kompressorstart påkrevd (se belastningstabell) 

No Nei 

Compressors loading Belastning av kompressorer 

Yes Ja 

New Compressors selection Valg av nye kompressorer 

Compressor line contactor closing Kompressorens ledningskontaktor stenges 

Transition confirmation within 10 sec Overgangsbekreftelse innen 10 sek 

No Nei 

Compressor Trip Utkobling av kompressor 

Yes Ja 

Compressor complete unloading Kompressoravlastning fullført 

Pre-purge procedure Prosedyre for forhåndstømming 

Pressure ratio exceeds minimum load 

limit 

Trykkforhold overstiger minimum belastningsgrense 

No Nei 

Alarm delay timer expired Tidsbryter for alarmforsinkelse utløpt 

Yes Ja 

Compressor Trip Utkobling av kompressor 

Yes Ja 

Compressor enabled to load Kompressorbelastning aktivert 

    

Control requires unit standby Kontroll krever at enhet er i ventemodus 

Compressors standby Kompressorer i ventemodus 

  

Control requires unit unloading Kontroll krever at enhet avlastes 

Compressor stop required (see 

unloading table) 

Kompressorstans påkrevd (se avlastningstabell) 

No Nei 

Compressors unloading Avlastning av kompressorer 

Yes Ja 

Compressor complete unloading Kompressoravlastning fullført 

Pump-down procedure Prosedyre for utpumping 

Compressor line contactor opening Kompressorens ledningskontaktor åpnes 
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Unit Stop

Compressors shutdown 

procedure

Evap flow switch open 

within timer expiration

Yes
Unit Trip

No

Unit Off

 
Figur 18 – Avstengingssekvens for enhet 

 

 
Unit Stop Enhet stanser 

Compressors shutdown procedure Prosedyre for avstenging av kompressorer 

Evap flow switch open within timer expiration Fordamperens strømningsbryter åpen innen tidsbryter 

utløper 

Yes Ja 

Unit Trip Utkobling av enhet 

No Nei 

Unit Off Enhet av 
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8.2. Flytdiagrammer for oppstart og avstenging av varmegjenvinning 

Oppstart og avstenging av enhet vil følge rekkefølgen som vises på figur 18 og 19 

Heat recovery activation

Heat recovery pump 

start

Recovery flow switch 

consensus within timer 

expiration

HR temperature control 

start

No

HR Trip

Yes

HR temperature control 

stabilitation

HR circuits activation 

enabled

Control requires loading Control requires standby
Control requires 

unloading

Loading interstage timer 

expired
(PID calculation)

No

System standby

HR leaving temperature 

above limit

No
HR 3Way valve 

modulating

Yes

HR 3Way valve 

complete opening

Unoading interstage 

timer expired
(PID calculation)

Yes

New circuit activation

Yes

Last circuit deactivation

No

 
Figur 19 – Oppstartssekvens for varmegjenvinning 
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Heat recovery activation Aktivering av varmegjenvinning 

Heat recovery pump start Start av varmegjenvinningspumpe 

Recovery flow switch consensus within timer expiration Strømningsbryter for gjenvinning OK innen tidsbryter 

utløper 

No Nei 

HR Trip Utkobling av varmegjenvinning 

Yes Ja 

HR temperature control start Start av temperaturregulering for varmegjenvinning 

HR temperature control stabilisation Stabilisering av temperaturregulering for 

varmegjenvinning 

HR circuits activation enabled Varmegjenvinningskretser aktivert 

HR leaving temperature above limit Utløpstemperatur for varmegjenvinning overstiger 

grenseverdi 

No Nei 

HR 3-way valve modulating Modulering av 3-veisventil for varmegjenvinning 

Yes Ja 

HR 3-way valve complete opening 3-veisventil for varmegjenvinning helt åpen 

  

Control requires loading Kontroll krever belastning 

No Nei 

Loading inter-stage timer expired (PID calculation) Tidsbryter for mellomtilstand for belastning utløpt (PID-

beregning) 

Yes Ja 

New circuit activation Aktivering av ny krets 

  

Control requires standby Kontroll krever ventemodus 

System standby System i ventemodus 

  

Control requires unloading Kontroll krever avlastning 

No Nei 

Unloading inter-stage timer expired (PID calculation) Tidsbryter for mellomtilstand for avlastning utløpt (PID-

beregning) 

Yes Ja 

Last circuit deactivation Deaktivering av siste krets 
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Heat Recovery Stop

Circuits deactivation 

procedure

Evap flow switch open 

within timer expiration

Haet Recovery Off

No

HR Trip
Yes

3Way valve opening

 
Figur 20 – Avstengingssekvens for varmegjenvinning 

 

 
Heat Recovery Stop Stans av varmegjenvinning 

Circuits deactivation procedure Prosedyre for deaktivering av kretser 

3-way valve opening 3-veisventil åpnes 

Evap flow switch open within timer expiration Fordamperens strømningsbryter åpen innen tidsbryter 

utløper 

Yes Ja 

HR Trip Utkobling av varmegjenvinning 

No Nei 

Heat Recovery Off Varmegjenvinning av 
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9. BRUKERGRENSESNITT 

Det brukes to typer brukergrensesnitt i programvaren: Innebygd skjerm og PGD. PGD-

skjermen brukes som valgfri ekstern skjerm. 

 

Begge grensesnittene har en 4 x 20 LCD-skjerm og et 6-tasters tastatur. 

 

 

 
 

Figur 21 – Innebygd skjerm 

 

 

 
 

Figur 22 – PGD-skjerm 

Hovedmenyen åpnes ved hjelp av  (MENY-tasten), og inneholder 4 ulike meny-

inndelinger. Hver inndeling kan åpnes ved hjelp av aktuell tast: 

 

 (ENTER-tast) brukes til å vise enhetens statussløyfe fra hver enkelt menymaske. 

 (VENSTRE-tast) åpner inndelingen som vises på første rad i listen. 

 (HØYRE-tast) åpner inndelingen som vises på andre rad i listen. 

 (OPP-tast) åpner inndelingen som vises på tredje rad i listen. 

 (NED-tast) åpner inndelingen som vises på fjerde rad i listen. 
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Figur 23 – Innebygd skjerm og PDG-navigering 

 

Hvis tastene er merket annerledes (dette kan skje hvis det brukes en standard Carel-

kontrollenhet i stedet for én med merket tastatur), kan du se på tasteposisjonen for å få tilgang til 

samme funksjon. 

 

Åpner du en annen inndeling, vises andre menyer eller maskesløyfer.  

 

I hver sløyfe kan du ved hjelp av MENY-tasten hele tiden få tilgang til neste meny, helt til 

du kommer til hovedmenyen. 

 

Horisontal navigering er innført i hver sløyfe. Ved hjelp av VENSTRE- og HØYRE-tastene 

kan du flytte mellom masker med samme bruksområde (fra View Unit-sløyfen kan du altså flytte til 

View Compressor #1-sløyfen, og fra Unit Configuration-sløyfen kan du flytte til Unit Setpoint-

sløyfen, og så videre, se Masketreet).  

 

I en maske med ulike I/O-felt kan du med ENTER-tasten få tilgang til det første feltet, og 

deretter kan du med OPP- og NED-tastene henholdsvis øke eller redusere verdien, med VENSTRE-

tasten kan du laste inn standardverdien på nytt, og med HØYRE-tasten kan du hoppe over og la 

verdien stå uendret. 

 

Muligheten til å endre verdier er knyttet til passord for ulike nivåer avhengig av følsomheten 

til verdien. 

 

Når et passord er aktivert, kan du tilbakestille alle passord (slik at det ikke lenger er tilgang 

til beskyttede verdier uten å skrive inn passordet på nytt) ved å trykke på OPP+NED. 

 

I hovedsløyfer er det mulig å endre passordet for tilhørende nivå (Unit Config for 

teknikerpassord, User Setpoint for operatørpassord og Maint Setpoint for lederpassord). 



 
D-EOMCP00104-14NO - 66/88 

9.1. Masketre 

På figur 22 vises strukturen til masketreet med start fra hovedmenyen. 

 

Den horisontalt koblede sløyfen vises i fiolett. 

 

 
 

Figur 24 – Masketre 

 
Main menu Hovedmeny 

  

Alarms Alarmer 

Active Aktiv 

Log Logg 

  

View Oversikt 

Compressors Kompressorer 

Compr. #1 Kompressor 1 

Compr. #2 Kompressor 2 

Unit Enhet 

Status Status 

Water Vann 
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Evap Fordamper 

I/O I/O 

Board Kort 

Expansion Utvidelse 

  

Settings Innstillinger 

Compressor Kompressor 

Unit Enhet 

Compressor Kompressor 

Set-points Innstillingsverdier 

Condensation Kondensering 

Configuration Konfigurasjon 

Valve Drv Ventildriver 

Alarm Lims Alarmbegrensninger 

  

User Bruker 

Set-points Innstillingsverdier 

Time Sched. Tidsplan 

FSM Time Sched. Tidsplan for stille modus for vifter (FSM) 

  

Alarm Lims Alarmbegrensninger 

  

Maint Vedlikehold 

View Oversikt 

Settings Innstillinger 

Debug Feilkorrigering 

9.1.1. Detaljer om HMI-strukturen (Human Machine Interface) 

HMI for ASDU ble utviklet i et forsøk på å gjøre den optimalt egnet. Det er derfor du får 

tilgang til maskesløyfer i samme parametergruppe ved hjelp av venstre og høyre piltast, slik at de 

danner horisontale sløyfer. 

Du har tilgang til parametere innen samme horisontale sløyfe med et unikt passord. 

Grensesnittstrukturen forutsetter oppsettet i figur 24. 

 
Figur 25 – HMI-struktur 



 
D-EOMCP00104-14NO - 68/88 

Alle sløyfer kan åpnes direkte fra hovedmenyen. Når du er i valgt sløyfe, har du tilgang til de andre 

sløyfene med samme farge i forrige oppsett, ved hjelp av venstre og høyre piltast. Det innebærer for 

eksempel at fra sløyfen Unit Configuration kan du gå til Unit Setpoint ved å trykke på høyre piltast. 

Sløyfer uten kobling til andre sløyfer kan bare åpnes fra menyen. 

9.2. Språk 

Brukergrensesnittet er flerspråklig, og brukeren kan velge hvilket språk som skal brukes. 

Følgende språk må tas med i basiskonfigurasjonen
3
: 

 

 Engelsk 

 Italiensk 

 Fransk 

 Tysk 

 Spansk 

 

Kinesisk er implementert på tilleggsskjerm (semigrafisk skjerm) 

9.3. Enheter 

Grensesnittet kan brukes på SI- og Imperial-enheter. 
 

På SI-systemet brukes følgende enheter: 

 

Trykk   : bar 

Temperatur : °C 

Tid  : sek 
På Imperial-systemet brukes følgende enheter: 

 

Trykk   : psi 

Temperatur : °F 

Tid  : sek 

 

Når det gjelder trykk, viser grensesnittet om viste data er målt eller absolutte ved hjelp av 

henholdsvis postfiks "g" eller "a". 

 

9.4. Standard passord 

Det finnes flere passordnivåer for hver underinndeling. Underinndelingene vises i tabellen 

nedenfor. 

 

Inndeling Passord 

Tekniker Se fabrikkinnstilling 

Leder Se fabrikkinnstilling 

Operatør 00100 

 

 

 

                                                 
3
 Engelsk og italiensk er tilgjengelige i versjon ASDU01C. 
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TILLEGG A: STANDARDINNSTILLINGER 

 
Meny Inndeling Under-

inndeling 

Maske Parameter Verdi Merknader 

S
E

T
T

IN
G

S
 

U
N

IT
 

C
O

N
F

IG
U

R
A

T
IO

N
 

Expansion valve 

Expansion valve Electronic eller 

Thermostatic   

 

Hvis meny for elektronisk 

driver er på 

Gas Type R134a  

Unit config 
N. of comps 2  

N. of pump 2 Kun hvis pCOe 3 er installert 

Condensation fans 

number 

Circuit #1 2 eller 3 

eller 4 

Faktisk antall vifter 

Circuit #2 2 eller 3 
eller 4 

 

Low Press Transd 
limits 

Min. -0,5 bar Kun med termostatisk 
ekspansjonsventil på 

Max   7,0 bar 

Condensation 

Control var. Press PR ikke i bruk 

Type 

Fantroll LN- og XN-enheter 

VSD XXN-enheter eller tilleggsutstyr 

SPEEDTROLL Når angitt 

DOUBLE VSD 

Fan Modular 

Når angitt 

Ikke i bruk 

Update values Y Når verdier endres 

Oil heating Enable Y  

 

 

RS485 Net 
 

 

 
Exp Board 2  

Heat Recovery 

 

time check 30 Y kun hvis utvidelseskort byttes 

Refresh 

 
 

 

Hr circuit  
recovery 

N 

 
 

 

C #1 N/Y 
C #2 N/Y 

 

 
Utvidelseskort 2 på 

 

Gjenvinningstype: total/delvis 

Economizer 

Enabled Y (optional) 

 

Kun på enheter med 

fødevannforvarmer og 

utvidelseskort 1 

Econ Settings 

Econ thr 65°C 

Kun på enheter med 
fødevannsforvarmer 

Econ diff 5 °C 

Econ On 90% 

Econ Off 75% 

Supervisory Remote on/off N  

Autorestart 

 

Autorestart after 

power fail 

Y  

Switch off 
Switch off on 
next alarm 

N  

Communication Communication Supervisor  

Reset values 
Reset all values to 

default 

N Endre til Y ved skifte av 

programvare/kort 

Password Technician  For å endre passord 

S
E

T
T

IN
G

S
 

U
N

IT
 

S
E

T
P

O
IN

T
S

 

Temperature 

regulation 

Derivative time 60 s  

Prepurge 

N. of prepurge 
cycles 

1 Ved termostatventil 

Prep on time 2s  

Evap T Thr - 10  °C  

Prepurge Prepurge time-out 120 s  

 

Downloading 

time 

10 s  

 
 

Pumpdow config 

Enable Y  

Max Time 30 s  

Min 

Press 

1 bar  

Main pump 
Off 

delay 
180 s  

Liquid injection 

LI Disc setp 85 °C  

LI Disc diff 

LI Suct setp 
LI Suct diff 

10 °C 

035.0°C 
005.0°C 

 

Kun i oppvarmingsmodus 
Kun i oppvarmingsmodus 

Low ambient startup Cond. Sat. T -5.0 °C  
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Heat Rec. Param 

 
 

 

HR Interstage  
 

HR Bypass Valve 

 

L.Amb.Timer 
 

Dead Band 
Stage Time 

Cond T. thr 

 
Pause Time 

 

Min Temp. 
Max Temp. 

180 s 
 

02.0°C 
045 s 

030.0°C 

 
02 min 

 

040.0°C 
030.0°C 

 
 

Kun i 
oppvarmingsmodus 

S
E

T
T

IN
G

S
 

U
N

IT
 

C
O

N
D

E
N

S
A

T
IO

N
 

Setpoint Setpoint 40.0 °C  

FanTroll setpoint 
StageUP Err 10 °Cs  

StageDW Err 10 °Cs  

FanTroll dead band 

n. 1 

Stage Up Se FanTroll-tabell 

Stage down   

FanTroll dead band 

n. 2 

Stage Up Se FanTroll-tabell 

Stage down   

FanTroll dead band 

n. 3 

Stage Up Se FanTroll-tabell 

Stage down   

FanTroll dead band 
n. 4 

Stage Up Se FanTroll-tabell 

Stage down   

Inverter config (kun 
for VSD, SpeedTroll 

eller Double VSD 

config) 

Max speed 
10.0 V LN- og XN-enheter 

6.0 V XXN-enheter 

Min speed 0.0V  

Speed up time   00 s  

Cond regulation (kun 

for VSD, SpeedTroll 
eller Double VSD 

config) 

Reg. Band 20 °C SpeedTroll 

60 °C VSD 

Neutral Band 1 °C  

Cond regulation (kun 

for VSD, SpeedTroll 

eller Double VSD 
config) 

Integral time 150 s  

Derivative time 

 

 
001 s 

 

S
E

T
T

IN
G

S
 

U
N

IT
 

V
A

L
V

E
 D

R
IV

E
R

 
(K

u
n

 e
n

h
e

te
r 

m
e
d

 E
E

X
V

) 

Preopening Valve Preopening 35%  

EXV Settings #1 Warning NO WARNING 

EXV Settings #2 Warning NO WARNING 

EXV Settings #1 

Act. Pos. 0000 Faktisk 
ventilposisjon 

Man. Posiz 0500  

En. EXV Man N  

EXV Settings #2 

Act. Pos. 0000 Faktisk 

ventilposisjon 

Man. Posiz 0500  

En. EXV Man N  

Valve type Valve Type Sporland 50-SEH 250 

Settings 

Opening 

Extrasteps 

Y  

Closing 

Extrasteps 

Y  

Time extrasteps 0 sec  

Settings 

Super Heat 

setpoint 

6 °C  

Dead Band 0 °C  

Settings 

Proportional 

factor 

80  

Integral factor 30  

Differential factor 0.5  

Settings 

Low SH 

protection 

setpoint 

-2.0    °C  

Low SH 
protection 

integral time 

0 sec  

Settings 
LOP setpoint -30 °C  

LOP Integral time  0 sec  

Settings MOP setpoint 12 °C  
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MOP Integral 
time  

4 sec  

Settings 
MOP startup 

delay 

180 sec  

Settings 

High Cond temp 
protection 

setpoint 

90 °C  

High Cond temp 

protection 
Integral time  

4 sec  

Settings 

Suction 

temperature High 
limit 

60 °C  

Pressure probe #1 

settings 

Min.  -0.5 bar  

Max 7.0 bar  

Pressure probe #2 

settings 

Min.  -0.5 bar  

Max 7.0 bar  

EXV settings #1 
Battery present Y  

pLan present Y Kun utgang 

EXV settings #2 

Battery present Y  

pLan present Y Kun utgang 

S
E

T
T

IN
G

S
 

C
O

M
P

R
E

S
S

O
R

 

- 

Timing 

Min T same comp 
starts 

600 s  

Min time diff 

comp starts  

120 s  

Timing 

Min time comp 
on  

30 s  

Min time comp 

off 

180 s  

Timing Interstage time 120 s  

Press prot 

 

 
 

High pressure 

Evap T hold -4.0 °C  

Evap T down -8.0 °C  

Down delay 
 

Hold T.  

Down T. 

020s 
 

060.0 °C 

065.0 °C  

 

Dish SH prot 
Disc. SH thr 1 °C  

Disc SH Time 30 s  

Comp 

Loading/unloading 

N load Pulse 6 Undersøk ved ferdigstilling 

N unload Pulse 9 Undersøk ved ferdigstilling 

Loading 

Pulse time 0.2 s Endre om nødvendig 

Min pulse period 30 s  

Max pulse period 150 s  

Unloading 

Pulse time 0.4 s Endre om nødvendig 

Min pulse period 1 s  

Max pulse period 150 s  

First pulse timing 
Loading 1 s  

Unloading 0.8 s  

S
E

T
T

IN
G

S
 

U
S

E
R

 

S
e
tp

o
in

ts
 

Setpoints Cooling setpoint Ved behov  

Double setpoint Enabled N  

Double setpoint 
Cooling double 

setpoint 

Ved behov Kun hvis dobbel 

innstillingsverdi er aktivert 

LWT reset 

 
 

 

Heat Recovery  
 

Ldg water temp 
setpoint reset 

 

Setpoint 

Ved behov 
 

 

 
0045.0°C 

Retur, 4-20 mA, utendørs 
omgivelsestemperatur (OAT) 

 

 
 

Kun i 

oppvarmingsmodus 

Working mode Working mode Cooling  

SoftLoad Enable Softload N  

Demand limit 
Enable 
supervisory 

demand limit 

N  

Sequencing Comp sequence AUTO  

Supervisor 

Protocol LOCAL  

Comm Speed 19200  

Ident 001  

Units 
Interface Units SI  

Supervisory units SI  

Language Choose language English Italiensk på egen fil 



 
D-EOMCP00104-14NO - 72/88 

Passwords 

Change passwords  
 

 
 

SETTINGS USER Time Sch Enable Enable Time Sch N  

SETTINGS USER FSM Enable 

 

 
 

Enable Fan Silent 

Mode 

 
Max Inv. Out. 

N 

 

 
06.0 v  

 

SETTINGS USER Clock Settings Set Clock   

S
E

T
T

IN
G

S
 

A
L

A
R

M
S

 

 

AntiFreeze Alarm 

 
Freeze Prevent 

Setpoint 2.0°C  

Diff 

 
Setpoint 

Diff. 

1.4°C 

 
03.5 °C 

01.0 °C 

 

Oil Low pressure 

alarm delay 

Startup delay 300 s  

Run delay 90 s  

Saturated disch 

temperature alarm 

Setpoint 68.5 °C  

Diff 12.0 °C  

Saturated suction 

temperature alarm 

Setpoint -10.0 °C  

Diff 2.0 °C  

Oil Press Diff. Alarm Setp 2.5 bar  

Phase monitor type PVM or GPF type Unit  

Evap flow switch 
alarm delay 

 

HR high water  
Temp. alarm  

 

Hr Flow switch 
Alarm delays  

Startup delay 20 s  

Run delay 
 

Threshold 

 
 

Start up delay 

Running Delay 

5 s 
 

050.0°C 

 
 

020 s 

005 s 

 
 

Kun i oppvarmingsmodus 

M
A

IN
T

 

S
E

T
T

IN
G

 

 

Evap pump h. 

counter 

Thresh 010x1000  

Reset N  

Adjust  Strømforbruk i timer 

Comp h. counter #1 

Thresh 010x1000  

Reset N  

Adjust  Strømforbruk i timer 

Comp starts counter 

#1 

Reset N  

Adjust  Strømforbruk ved oppstart 

Comp h. counter #2 

Thresh 010x1000  

Reset N  

Adjust  Strømforbruk i timer 

Comp starts counter 

#2 

Reset N  

Adjust  Strømforbruk ved oppstart 

Temp Regulation 

Regul. Band 3.0 °C  

Neutr. Band 0.2 °C  

Max Pull Down 

rate 

0.7 °C/min For anlegg med liten inaktivitet. 

Kan økes for anlegg med stor 

inaktivitet. 

StartUp/Shutdown 

StartUp DT 2.6 °C  

Shutdown DT 1.5 °C Knyttet til 
innstillingsverdi 

High CLWT start 
LWT 25 °C  

Max Comp Stage 70%  

Load managment 

Min load 40%  

Max load 100%  

En slides valve N  

ChLWT limits 

Low 4.0 °C Kjølemodus 

-6.7 °C Modusen kjøling/glykol eller 

innfrysing 

high 15 °C  

Probes enable  Se koblingsskjema 

Input probe offset 
 Avhenger av faktiske 

avlesninger 

DT reload Dt to reload comp 0.7 °C  

Reset Alarm Buffer Reset N  

Change password   
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FanTroll-innstillinger    

  Krets med 2 vifter Krets med 3 vifter Krets med 4 vifter 

FanTroll dead band n. 1 Stage Up 3 °C 3 °C 3 °C 

Stage down 10 °C 10 °C 10 °C 

FanTroll dead band n. 2 Stage Up 15 °C 6 °C 5 °C 

Stage down 3 °C 6 °C 5 °C 

FanTroll dead band n. 3 Stage Up  10 °C 8 °C 

Stage down  3 °C 4 °C 

FanTroll dead band n. 4 Stage Up   10 °C 

Stage down   2 °C 

 
 

Ved SpeedTroll må ikke FanTroll Dead Band 1 brukes 
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TILLEGG B: LASTE OPP PROGRAMVARE TIL KONTROLLENHETEN  

 

Du kan laste opp programvaren til kontrollenheten på to ulike måter: direkte nedlasting fra en 

datamaskin eller med en Carel-programmeringsnøkkel.  

B.1. Laste opp direkte fra datamaskin 

Du må gjøre følgende for å laste opp programmet: 

 Installer WinLoad-programmet fra Carel som du finner på webområdet ksa.carel.com, på 

datamaskinen. Det kan også bestilles fra Daikin. 

 Koble datamaskinen via en seriell RS232-kabel til Carel RS232/RS485-adapteren (kode 

98C425C001). 

 Koble RS485-adapterporten til kontrollenhetens tilkoblingsport (J10) med en 6-tråders 

telefonkabel (tilkoblingskabel). 

 Frakoble kontrollenheten fra pLAN, og still nettverksadressen til 0. 

 Slå på kontrollenheten og kjør WinLoad, velg nummeret til den serielle porten du bruker, og 

vent i noen tiendedelers sekund til statusen endres til "ON LINE" (dette betyr at programmet 

er koblet til kontrollenheten). 

 Velg deretter mappen "Upload" (Last opp) og delen "Application" (Program), og velg alle 

programfiler som støttes av Daikin (én fil i ruten "blb files" og én eller flere filer i ruten "iup 

files"). 

 Trykk deretter på knappen "Upload" (Last opp) og vent til overføringen er fullført. 

Programmet viser overføringen i et vindu. Når overføringen er fullført, vises meldingen 

"UPLOAD COMPLETED" (opplasting fullført). 

 Slå til slutt av kontrollenheten, koble den fra datamaskinen, tilkoble pLAN igjen, og still inn 

riktig nettverksadresse. 

 

Denne prosedyren må utføres for alle kontrollenheter på enheten, med unntak av pCO
e
-kort og 

drivere for elektronisk ekspansjonsventil. 
 

 
Figur 26 – Oversikt over WinLoad 
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Hvis du vil laste opp programmet ved hjelp av 

Carel-programmeringsnøkkelen, må du først 

laste opp programmet til nøkkelen og deretter 

laste det ned til én eller flere kontrollenheter. 

Den samme prosedyren må utføres for begge handlingene, og du trenger bare velge riktig posisjon 

for nøkkelbryteren: 

 

Bryterposisjon Overføringstype 

1 (grønt lys) nøkkelprogrammering fra pCO
3
 

2 (rødt lys) pCO
3
-programmering fra nøkkel 

 

Slik gjør du: 

 

 Frakoble kontrollenheten fra pLAN, og still nettverksadressen til 0. 

 Velg riktig bryterposisjon. 

 Sett inn nøkkelen i tilkoblingen for "utvidet minne" (ta av dekselet, om nødvendig). 

 Trykk samtidig på opp- og nedtastene, og slå på kontrollenheten. 

 Trykk på "enter" for å bekrefte handlingen. 

 Vent til kontrollenheten er startet opp. 

 Slå av kontrollenheten. 

 Ta ut nøkkelen. 

 

Hvis ingen kontrollenhet med installert program er tilgjengelig, kan nøkkelen være 

programmert med samme prosedyre som er beskrevet for direkte opplasting fra datamaskin. Når 

nøkkelen står i kontrollenheten og bryteren står i posisjon 2 (rødt lys), blir i så fall programmet 

skrevet til nøkkelen i stedet for til kontrollenheten. 

B.2.   Laste opp fra programmeringsnøkkel 
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TILLEGG C: PLAN-INNSTILLINGER 

 

 

Dette må gjøres hvis det legges til en terminal pLAN eller hvis innstillingene endres.  

 

1. Trykk ned tastene Opp, Ned og Enter i minst 10 sekunder.  

 

          
2. Det vises et skjermbilde med terminaladressen og adressen til kortet som undersøkes.   

 

Terminal  Adr: 7 

I/O Board Adr: n 

 

 
 

Bruk tastene "Opp" og "Ned" til å velge ulike kort (1, 2, 3, 4 for kompressorene og 5, 7, 9, 

11 for driverne til de elektroniske ventilene). 

 

Velg tallet 1 for "I/O Board Adr" (kort med adresse 1), og trykk på "Enter". Etter ca. to 

sekunder vises skjermbildet nedenfor: 

Terminal Config 

         

Press ENTER 

To continue 

3. Trykk på "Enter" igjen, så vises følgende skjermbilde: 

 

P:01  Adr     Priv/Shared 

Trm1  7        Sh 

Trm2  None      --   

Trm3  None      -- Ok? No   

 

4. Hvis du måtte legge til enda en terminal (fjernterminal), endrer du raden 

"Trm2 None –" med raden "Tmr2 17 sh". Aktiver den nye konfigurasjonen 

ved å plassere markøren på "No" (med Enter-tasten), og endre den til "Yes" 

(Ja) med tastene Opp og Ned. Trykk deretter på Enter. Handlingene 1 til og 

med 3 må gjentas for alle kompressorkortene ("I/O Board" fra 1 til 4).  

  Når alle handlingene er utført, slår du av og starter systemet på nytt. 

 
Merknad: Etter omstart kan det hende at terminalen står fast på en enhet. Dette 

skyldes at drivernes minne drives gjennom bufferbatteriet og beholder data fra foregående 

konfigurasjon. I så fall holder det å koble batteriene fra alle driverne mens strømtilførselen er 

slått av, og deretter tilkoble dem igjen. 
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TILLEGG D: KOMMUNIKASJON 

 

Kontrollenheten støtter kommunikasjon på den serielle porten med følgende protokoller: 

 

 Carel-merkevarebeskyttet protokoll (lokal og ekstern), og MODEM/GSM-modem via denne 

 MODbus Standard RTU 

 LONTalk FTT10A (kjølerprofil) 

 BACnet MS/TP & IP (oversikt over enkle hovedpunkt) 

 Daikin CSC_II-kommunikasjon via merkevarebeskyttet protokoll for optimalisering, 

overvåkning og sekvensialisering for enhet og område 

 

Du kan velge protokoll på menyen under User Password (Protocol Selectability™). 

 

Du får tilgang til Protocol Menu ved hjelp av piltastene under Settings/USER/Setpoints-

menyen. 

 

Riktig kommunikasjon oppnås ved at det serielle kortet som er satt inn i den serielle porten 

på kontrollenheten, samsvarer med valgt protokoll.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som bildene over viser, skal du åpne dekselet til den serielle kortporten nederst på 

kontrollenheten, sette inn kort skikkelig, og lukke det igjen. 
 

D. 1 Overvåkningsoversikt: Kartlegging 
Overvåkingssystem 

enheter med kjølerprofil (4. juli 2007) 
For Daikin-enheter med luftkjølt skruekompressor basert på Carel pCO3 teknologi 

Dette er en komplett oversikt over variabler som håndteres av overvåkingssystemet. 

 
TEGNFORKLARING 

Strømning Type 

I: Supervisor          pCO D: Digital 
O: Supervisor          pCO I: Heltall 

I/O: Supervisor               pCO A: Analog 

  

Grønne bokser : Variabler for KJØLERPROFIL  Røde linjer: Ikke tilgjengelig på alle versjoner 

Grå, gule og blå bokser er lokale variabler som kan endres etter 

utgivelse 

Variabelformat b0b1…b15 refererer til digitale ord som 

skal tolkes bitvis 

Variabler med én plassering for flere kretser (symbol #1234)  

står oppført i COMPSELECT variabelindeks I32 
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D. 1. 1 Overvåkningsoversikt: Digitale variabler 
 

 

 

PROGRAMVARIABLER BESKRIVELSE TYPE INDEKS I/O BAC LON 
MODBUS-

SPOLE 
MERKNADER 

SUPERV_ONOFF Kjøler aktivert – nettverk D 1 I/O x 
9

5 
2 

0 = Kjøler aktivert 
1 = Kjøler deaktivert 

Chiller On Off nvoOnOff D 2 O x 
1

27 
3 

0 = Kjøler av 
1 = Kjøler på 

MAN_GLB_AL Digital utgang for alarm D 3 O x 
9

5 
4 

0 = Ingen alarm 
1 = Alarm 

UNIT_AV Kjølerdrift aktivert D 4 O x 
9

5 
5 

0 = Ikke aktivert  
1 = Aktivert 

Chiller Local/Remote Kjøler lokal/ekstern D 5 O x 
1

27 
6 

Lokal = 1 
Ekstern = 0 

LIMITATED Kjølerkapasitet begrenset D 6 I/O x 
1

27 
7 

Begrenset = 1 
Ikke begrenset = 0 

EVAPORATOR_FLOW Fordamperens vannstrøm D 7 I/O x 
9

5 
8 

0 = Ingen strøm 
1 = Strøm 

PwrUpState Statusforespørsel D 9 I/O  
7

3 
10 

0 = Forespørsel auto kjøler 
(drift) 
1= Forespørsel kjøler av 

CLS_AL Fjern alarm (BAS) D 24 I/O x 
9

5 
25 

0 = Standard 
1 = Fjern alarm 

MAIN_PUMP 
Fordamperpumpe 1 (BAS-
forespørsel) 

D 29 O x 
9

5 
30 

0 = Pumpe tvangsstyrt av 
1 = Pumpe tvangsstyrt på 

FAN1_STAT #1,2,3,4 Viftefase 1 – krets 1, 2, 3, 4 D 33 O   34 

0 = Viftefase av 
1 = Viftefase på 

FAN1_STAT #1,2,3,4 Viftefase 2 – krets 1, 2, 3, 4 D 34 O   35 

FAN3_STAT #1,2,3,4 Viftefase 3 – krets 1, 2, 3, 4 D 35 O   36 

FAN4_STAT #1,2,3,4 Viftefase 4 – krets 1, 2, 3, 4 D 36 O   37 

FAN5_STAT #1,2,3,4 Viftefase 5 – krets 1, 2, 3, 4 D 37 O   38 

Unit_USA_SV Mål under overvåkning D 54 I/O   55 
0 = SI 
1 = IP 

COMP_ENABLE #1,2,3,4 Manuell komp. AV 1, 2, 3, 4 D 58 O   59 
0 = Manuell kompressor AV 
1 = Auto kompressor aktivert 

COMP_PD #1,2,3,4 Utpumping 1, 2, 3, 4 D 62 O   63 
0 = Ikke utpumping 
1 = Utpumping aktivert 

LIQUID_INJ #1,2,3,4 
Væskeinnsprøyting/-ledning 1, 
2, 3, 4 

D 114 O   115 
0 = Avmagnetisert 
1 = Strømførende 

COMP_LOAD #1,2,3,4 Faseøkning nå 1, 2, 3, 4 D 150 O   151 
0 = Kompressor belastes 
ikke 
1 = Kompressor belastes 

COMP_UNLOAD #1,2,3,4 Fasereduksjon nå 1, 2, 3, 4 D 154 O   155 
0 = Kompressor avlastes ikke 
1 = Kompressor avlastes 
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D. 1.2. Overvåkningsoversikt: Analoge variabler 
PROGRAM-
VARIABLER 

BESKRIVELSE TYPE INDEKS  I/O BAC LON 
MODBUS-
REGISTER 

S_Temp_Setpoint Innstillingsverdi kjøling – nettverk A 1 I/O x 105 40002 

Cold_Setpoint Aktivert ønsket utløpsvann A 2 O x 105 40003 

W_CapL 
Kapasitetsgrense for inndata til nettverk (1, 2, 
3, 4) 

A 
3 I/O x 81 40004 

InletTemp Temperatur på fordamperens inntaksvann A 4 O x 105 40005 

W_TEMP_SETPOINT Innstillingsverdi oppvarming – nettverk A 5 I/O x 105 40006 

OUTLET_TEMP Utløpsvanntemp. fordamper – enhet A 6 O x 105 40007 

UNIT_LOAD_DISP Faktisk driftskapasitet A 10 O x 81 40011 

SUCT_TEMP Innsugningstemp. 1, 2, 3, 4 A 15 O x 105 40016 

EVAP_TEMP Mettet kjølemedietemp. fordamper 1, 2, 3, 4 A 16 O x 105 40017 

LOW_PRESS_TR Fordamp.trykk 1, 2, 3, 4 A 17 O x 30 40018 

AIN_4 Utløpstemp. 1, 2, 3, 4 A 19 O x 105 40020 

COND_TEMP 
Mettet kjølemedietemp. kondensator 1, 2, 3, 
4 

A 
20 O x 105 40021 

AIN_7 Kond.trykk 1, 2, 3, 4 A 21 O x 30 40022 

nvoEntHRWTemp Temp. på inntaksvann til varmegjenvinning A 22 O x 105 40023 

nvoLvgHRWTemp Temp. på utløpsvann til varmegjenvinning A 23 O x 105 40024 

COMP_STAT_DISP Komp.belastning 1, 2, 3, 4 A 25 O x 81 40026 

AIN_8 Tilførsel oljetrykk 1, 2, 3, 4 A 32 O x 30 40033 

AMB_TEMP Utendørsluft temp. – føler A 39 O x 105 40040 

ACT_DEMAND Aktiv kapasitetsgrense  A 42 O x 33 40043 

AOUT_1_DISPLAY 
VFD vifteutgang volt (1, 2, 3, 4 hvis 
tilgjengelig) 

A 
44 O  81 40045 

AOUT_2_DISPLAY 
VFD komp.utgang volt (1, 2, 3, 4 hvis 
tilgjengelig) 

A 
45 O  81 40046 

VALVE_POS EXV-posisjon 1, 2, 3, 4 A 46 O  8 40047 

nviCoolSetpt Innstillingsverdi kjøling A 47 I/O x 105 40048 

Sum_Double_Setp Sommertid, dobbel innstillingsverdi A 50 I/O x 105 40051 

Event Code_1 Oversikt over alarmkoder for hovedkort A 90 O 

00 = INGEN 

01 = Fasealarm 

02 = Frostalarm 

03 = Frostalarm EV1 

04 = Frostalarm EV2 

05 = Pumpealarm 

06 = Overbelastning av vifte 

07 = Lavt trykk for 
omgivelsestemp. 

08 = Feil under start ved lav 
omgivelsestemp. 

09 = Enhet 1 frakoblet 

10 = Enhet 2 frakoblet 

11 = Ford. strømningsalarm 

12 = Feil på føler 9 

13 = Feil på føler 10 

14 = "" 

15 = Forhåndstømming 1 
tidssperre 

16 = Overbelastn. komp. 1 

17 = Lavtrykksforhold 1 

18 = Høytrykksbryter 1 

19 = Høytrykksovergang 1 

20 = Lavtrykksbryter 1 

21 = Lavtrykksovergang 1 

22 = Høy utløpstemp. 1 

23 = Følerfeil 1 

40091 
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Event Code_2 Oversikt over alarmkoder for slavekort A 91 O 

24 = Overgangsalarm 1 

25 = Lavt oljetrykk 1 

26 = Alarm for høyt 
oljeutløpstrykk 1 

27 = Utvidelsesfeil 

28 = “” 

29 = Alarm for EXV-driver 1 

30 = Alarm for EXV-driver 2 

31 = Omstart etter PW-tap 

32 = "" 

33 = “” 

34 = Forhåndstømming 2 
tidssperre 

35 = Overbelastn. komp. 2 

36 = Lavtrykksforhold 2 

37 = Høytrykksbryter 2 

38 = Høytrykksovergang 2 

39 = Lavtrykksbryter 2 

40 = Lavtrykksovergang 2 

41 = Høy utløpstemp. 2 

42 = Vedlikehold komp. 2 

43 = Følerfeil 2 

44 = Overgangsalarm 2 

45 = Lavt oljetrykk 2 

46 = Høyt oljeutløpstrykk 2 

47 = Lavt oljenivå 2 

48 = PD-tidsbryter 2 utløpt 

49 = Vedlikehold komp. 1 

50 = Driver 1 frakoblet 

51 = Driver 2 frakoblet 

52 = Lavt oljenivå 1 

53 = PD-tidsbryter 1 utløpt 

54 = Strømningsbryter for 
varmegjenvinning 

 

40092 
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D. 1.3 Overvåkningsoversikt: Heltallsvariabler 

 

 

PROGRAM-
VARIABLER 

BESKRIVELSE TYPE 
INDEKS
NR. 

I/O BAC LON 
MODBUS-
REGISTER 

Merknader 

Active_Alarms_1 Aktive alarmer (1–16) I 1 O x 8 40130 

b0 Reservert 
b1 Ikke brukt 
b2 Ikke brukt 
b3 Ikke brukt 
b4 Ikke brukt 
b5 Ikke brukt 
b6 Ikke brukt 
b7 Ikke brukt 
b8 Ikke brukt 
b9 Ikke brukt 

b10 
INGEN OPPSTART – Lav 
omgivelsestemp. 

b11 
INGEN BELASTNING – Høyt 
kondensasjonstrykk 1 

b12 
INGEN BELASTNING – Høyt 
kondensasjonstrykk 2 

b13 
INGEN BELASTNING – Høyt 
kondensasjonstrykk 3 

b14 
INGEN BELASTNING – Høyt 
kondensasjonstrykk 4 

b15 Ikke brukt 
 

Active_Alarms_2 Aktive alarmer (17–32) I 2 O x 8 40131 

b0 
AVLASTNING – Høyt 
kondensasjonstrykk 1 

b1 
AVLASTNING – Høyt 
kondensasjonstrykk 2 

b2 
AVLASTNING – Høyt 
kondensasjonstrykk 3 

b3 
AVLASTNING – Høyt 
kondensasjonstrykk 4 

b4 Ikke brukt 
b5 Ikke brukt 
b6 Ikke brukt 
b7 Ikke brukt 
b8 Ikke brukt 
b9 Ikke brukt 
b10 Ikke brukt 
b11 Ikke brukt 
b12 Ikke brukt 
b13 Ikke brukt 

b14 
INGEN TILB.STILLING – Fordamp. 
EWT-følerfeil 

b15 Ikke brukt 
 

Active_Alarms_3 Aktive alarmer (33–48) I 3 O x 8 40132 

b0 
INGEN BELASTNING – Lavt 

fordamp.trykk 1 

b1 
INGEN BELASTNING – Lavt 

fordamp.trykk 2 

b2 
INGEN BELASTNING – Lavt 

fordamp.trykk 3 

b3 
INGEN BELASTNING – Lavt 

fordamp.trykk 4 
b4 Ikke brukt 
b5 AVLASTNING – Lavt fordamp.trykk 1 
b6 AVLASTNING – Lavt fordamp.trykk 2 
b7 AVLASTNING – Lavt fordamp.trykk 3 
b8 AVLASTNING – Lavt fordamp.trykk 4 
b9 Ikke brukt 
b10 Ikke brukt 
b11 Ikke brukt 
b12 Ikke brukt 

b13 
PUMPE PÅ – Tilfrysing vann i 

fordamper 1 

b14 
PUMPE PÅ – Tilfrysing vann i 

fordamper 2 

b15 
PUMPE PÅ – Tilfrysing vann i 

fordamper 3 
 

Active_Alarms_4 Aktive alarmer (49–64) I 4 O x 8 40133 

b0 
PUMPE PÅ – Tilfrysing vann i 

fordamper 4 

b1 
OPPSTART 2 – Feil i fordamperpumpe 

1 

b2 
OPPSTART 1 – Feil i fordamperpumpe 

2 
b3 Ikke brukt 

b4 
ENHET STANSET – Følerfeil 

omg.temp. 
b5 Ikke brukt 
b6 Ikke brukt 
b7 Ikke brukt 
b8 Ikke brukt 
b9 Ikke brukt 
b10 Ikke brukt 
b11 Ikke brukt 
b12 Ikke brukt 
b13 Ikke brukt 
b14 Ikke brukt 
b15 Ikke brukt 

 

Active_Alarms_5 Aktive alarmer (65–80) I 5 O x 8 40134 

b0 Ikke brukt 
b1 Ikke brukt 
b2 Ikke brukt 
b3 Ikke brukt 
b4 KOMPR.STANS – Høy motortemp. 1 
b5 KOMPR.STANS – Høy motortemp. 2 
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b6 KOMPR.STANS – Høy motortemp. 3 
b7 KOMPR.STANS – Høy motortemp. 4 
b8 KOMPR.STANS – Fasetap 1 
b9 KOMPR.STANS – Fasetap 2 
b10 KOMPR.STANS – Fasetap 3 
b11 KOMPR.STANS – Fasetap 4 
b12 Ikke brukt 
b13 Ikke brukt 
b14 Ikke brukt 
b15 Ikke brukt 

 

Active_Alarms_6 Aktive alarmer (81–96) I 6 O x 8 40135 

b0 Ikke brukt 
b1 Ikke brukt 
b2 Ikke brukt 
b3 Ikke brukt 
b4 Ikke brukt 
b5 Ikke brukt 
b6 Ikke brukt 
b7 Ikke brukt 
b8 Ikke brukt 

b9 
KOMPR.STANS – Følerfeil kond.trykk 

1 

b10 
KOMPR.STANS – Følerfeil kond.trykk 

2 

b11 
KOMPR.STANS – Følerfeil kond.trykk 

3 

b12 
KOMPR.STANS – Følerfeil kond.trykk 

4 
b13 Ikke brukt 
b14 Ikke brukt 

b15 
KOMPR.STANS – Høyt 
kondensasjonstrykk 1 

 

Active_Alarms_7 Aktive alarmer (97–112) I 7 O x 8 40136 

b0 
KOMPR.STANS – Høyt 
kondensasjonstrykk 2 

b1 
KOMPR.STANS – Høyt 
kondensasjonstrykk 3 

b2 
KOMPR.STANS – Høyt 
kondensasjonstrykk 4 

b3 Ikke brukt 
b4 Ikke brukt 
b5 Ikke brukt 
b6 Ikke brukt 

b7 
KOMPR.STANS – Følerfeil 

utløpstemp. 1 

b8 
KOMPR.STANS – Følerfeil 

utløpstemp. 2 

b9 
KOMPR.STANS – Følerfeil 

utløpstemp. 3 

b10 
KOMPR.STANS – Følerfeil 

utløpstemp. 4 
b11 KOMPR.STANS – Høy utløpstemp. 1 
b12 KOMPR.STANS – Høy utløpstemp. 2 
b13 KOMPR.STANS – Høy utløpstemp. 3 
b14 KOMPR.STANS – Høy utløpstemp. 4 
b15 Ikke brukt 

 

Active_Alarms_8 Aktive alarmer (113–128) I 8 O x 8 40137 

b0 
KOMPR.STANS – Tap i ford. 

vannstrøm 
b1 KOMPR.STANS – Tilfrysing ford.vann 
b2 Ikke brukt 
b3 KOMPR.STANS – Lavt fordamp.trykk 1 
b4 KOMPR.STANS – Lavt fordamp.trykk 2 
b5 KOMPR.STANS – Lavt fordamp.trykk 3 
b6 KOMPR.STANS – Lavt fordamp.trykk 4 
b7 Ikke brukt 
b8 KOMPR.STANS – Følerfeil ford.trykk 1 
b9 KOMPR.STANS – Følerfeil ford.trykk 2 
b10 KOMPR.STANS – Følerfeil ford.trykk 3 
b11 KOMPR.STANS – Følerfeil ford.trykk 4 
b12 Ikke brukt 
b13 Ikke brukt 
b14 Ikke brukt 
b15 Ikke brukt 

 

Active_Alarms_9 Aktive alarmer (129–144) I 9 O x 8 40138 

b0 KOMPR.STANS – Lavt trykkforhold 1 
b1 KOMPR.STANS – Lavt trykkforhold 2 
b2 KOMPR.STANS – Lavt trykkforhold 3 
b3 KOMPR.STANS – Lavt trykkforhold 4 
b4 Ikke brukt 
b5 Ikke brukt 
b6 Ikke brukt 
b7 Ikke brukt 
b8 Ikke brukt 
b9 Ikke brukt 
b10 Ikke brukt 
b11 Ikke brukt 
b12 Ikke brukt 
b13 Ikke brukt 
b14 Ikke brukt 
b15 Ikke brukt 

 

Active_Alarms_10 Aktive alarmer (145–160) I 10 O x 8 40139 

b0 Ikke brukt 

b1 
ENHETSSTOPP – Følerfeil LWT 

fordamp. 

b2 
KOMPR.STANS – Følerfeil LWT ford. 

1 

b3 
KOMPR.STANS – Følerfeil LWT ford. 

2 
b4 Ikke brukt 
b5 Ikke brukt 
b6 Ikke brukt 

b7 
KOMPR.STANS – Utkobl. mek. høyt 

trykk 1 

b8 
KOMPR.STANS – Utkobl. mek. høyt 

trykk 2 
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b9 
KOMPR.STANS – Utkobl. mek. høyt 

trykk 3 

b10 
KOMPR.STANS – Utkobl. mek. høyt 

trykk 4 

b11 
KOMPR.STANS – Utkobl. mek. lavt 

trykk 1 

b12 
KOMPR.STANS – Utkobl. mek. lavt 

trykk 2 

b13 
KOMPR.STANS – Utkobl. mek. lavt 

trykk 3 

b14 
KOMPR.STANS – Utkobl. mek. lavt 

trykk 4 
b15 Ikke brukt 

 

Active_Alarms_11 Aktive alarmer (161–176) I 11 O x 8 40140 

b0 Ikke brukt 
b1 Ikke brukt 
b2 Ikke brukt 
b3 Ikke brukt 
b4 Ikke brukt 
b5 Ikke brukt 
b6 Ikke brukt 
b7 Ikke brukt 
b8 Ikke brukt 
b9 Ikke brukt 
b10 Ikke brukt 
b11 KOMPR.STANS – Lavt oljenivå 1 
b12 KOMPR.STANS – Lavt oljenivå 2 
b13 KOMPR.STANS – Lavt oljenivå 3 
b14 KOMPR.STANS – Lavt oljenivå 4 

b15 
KOMPR.STANS – Høyt utløpstrykk 

oljefilter 1 
 

Active_Alarms_12 Aktive alarmer (177–192) I 12 O x 8 40141 

b0 
KOMPR.STANS – Høyt utløpstrykk 

oljefilter 2 

b1 
KOMPR.STANS – Høyt utløpstrykk 

oljefilter 3 

b2 
KOMPR.STANS – Høyt utløpstrykk 

oljefilter 4 

b3 
KOMPR.STANS – Følerfeil oljetilførsel 

1 

b4 
KOMPR.STANS – Følerfeil oljetilførsel 

2 

b5 
KOMPR.STANS – Følerfeil oljetilførsel 

3 

b6 
KOMPR.STANS – Følerfeil oljetilførsel 

4 
b7 Ikke brukt 
b8 Ikke brukt 
b9 Ikke brukt 
b10 Ikke brukt 
b11 Ikke brukt 
b12 Ikke brukt 
b13 Ikke brukt 
b14 Ikke brukt 
b15 Ikke brukt 

 

Active_Alarms_13 Aktive alarmer (193–208) I 13 O x 8 40142 

b0 Ikke brukt 
b1 Ikke brukt 
b2 Ikke brukt 
b3 Ikke brukt 

b4 
KOMPR.STANS – Ingen startovergang 

1 

b5 
KOMPR.STANS – Ingen startovergang 

2 

b6 
KOMPR.STANS – Ingen startovergang 

3 

b7 
KOMPR.STANS – Ingen startovergang 

4 
b8 KOMPR.STANS – Lavt oljetrykk/start 1 
b9 KOMPR.STANS – Lavt oljetrykk/start 2 
b10 KOMPR.STANS – Lavt oljetrykk/start 3 
b11 KOMPR.STANS – Lavt oljetrykk/start 4 
b12 Ikke brukt 
b13 Ikke brukt 
b14 Ikke brukt 
b15 Ikke brukt 

 

Active_Alarms_14 Aktive alarmer (209–224) I 14 O x 8 40143 

b0 Ikke brukt 
b1 Ikke brukt 
b2 Ikke brukt 
b3 Ikke brukt 
b4 Ikke brukt 
b5 Ikke brukt 
b6 Ikke brukt 
b7 Ikke brukt 

b8 
KOMPR.STANS – Følerfeil 

innsugn.temp 1 

b9 
KOMPR.STANS – Følerfeil 

innsugn.temp 2 

b10 
KOMPR.STANS – Følerfeil 

innsugn.temp 3 

b11 
KOMPR.STANS – Følerfeil 

innsugn.temp 4 
b12 Ikke brukt 
b13 Ikke brukt 
b14 Ikke brukt 
b15 Ikke brukt 

 

Active_Alarms_15 Aktive alarmer (225–240) I 15 O x 8 40144 

b0 FEIL (se enhet for detaljer) 
b1 KOMPR.AVSTENGING – Kompr.feil 1 
b2 KOMPR.AVSTENGING – Kompr.feil 2 
b3 KOMPR.AVSTENGING – Kompr.feil 3 
b4 KOMPR.AVSTENGING – Kompr.feil 4 
b5 Ikke brukt 
b6 Ikke brukt 
b7 Ikke brukt 
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b8 Ikke brukt 
b9 Ikke brukt 
b10 Ikke brukt 
b11 Ikke brukt 
b12 Ikke brukt 
b13 Ikke brukt 
b14 Ikke brukt 
b15 Ikke brukt 

 

nvi_mode 
Innstillingsverdi for 
kjølemodus 

I 17 I x 108 40146 
01 = HVAC_HEAT 
03 = HVAC_COOL (standard) 
11 = HVAC_ICE 

 

UNIT_STAT Kjøremodus for LON-kjøler I 18 O  8 40147 

1 = Av: CSM 
2 = Start 
3 = Kjør 
4 = Forhåndsavstenging 
5 = Service 
6 = Tapt kommunikasjon 
7 = Av: Lokal 

 

chlr_op_mode Driftsmodus for kjøler I 19 O x 127 40148 

b0 

00 = Auto 
01 = Oppvarming 
03 = Kjøling 
06 = Av 
11 = Innfrysing 

b1 
b2 
b3 
b4 
b5 
b6 
b7 
b8 Enhetsalarm 
b9 Enhet på 
b10 Kjøler lokal eller ekstern 
b11 Begrenset 
b12 Staus for strømningsbryter 
b13 Ikke brukt 
b14 Ikke brukt 
b15 Ikke brukt 

 

nvoSequenceStat Sekvensstatus I 22 O x 165 40151 

b0 
Full belastning av 

kjøler 
 

0 = Ikke ved full belastning 

1 = Full belastning 

b1 
Tilgjengelighet krets 

1 
 

0 = Ikke tilgjengelig 

1 = Tilgjengelig 

b2 
Tilgjengelighet krets 

2 
 

0 = Ikke tilgjengelig 

1 = Tilgjengelig 

b3 
Tilgjengelighet krets 

3 
 

0 = Ikke tilgjengelig 

1 = Tilgjengelig 

b4 
Tilgjengelighet krets 

4 
 

0 = Ikke tilgjengelig 

1 = Tilgjengelig 
b5 -  
b6 -  
b7 -  
b8 -  

 

COMP_SELECTED Kompressorvalg I 32 I x 8 40161 1, 2, 3, 4 

UNIT_STATUS_GLOB Statusvisning for enhet I 34 O x 8 40163 

00 = KJØRING OK 

01 = ALARM AV 

02 = EKST. KOMM. AV 

03 = TIDSPLAN AV 

04 = EKST. BRYTER AV 

05 = PWR-TAP ENTER START 

06 = AVSTENGING OMG.TEMP. 
AV 

07 = VENTER PÅ STRØM 

08 = VENTER PÅ BELASTNING 

09 = INGEN KOMPR. TILGJ. 

10 = FSM-DRIFT 

11= LOKAL BRYTER AV 

12 = VEKSLING KJØL./OPPV. AV 

13 = VENTER PÅ 
VARMEGJENV.STRØM 

 

Kretsstatus 1, 2, 3, 4 
Statusvisning for krets 1, 2, 
3, 4 

I 44 O x 8 40173 

01 = ALARM AV 

02 = KLAR AV 

03 = KLAR AV 
04 = KLAR AV 
05 = KLAR AV 
06 = KLAR AV 
07 = BRYTER AV 

08 = AUTO    % 

09 = MANUELL   % 

10 = OLJEOPPVARMING 

11 = KLAR 

12 = RESIRKULERINGSTID 

13 = MANUELL AV 

14 = FORHÅNDSTØMMING 

15 = UTPUMPING 

16 = AVLASTING 

17 = OPPSTART 

18 = LAV UTLØP-SH 

19 = AVISING 

20 = AUTO OPPVARMING    % 

21 = MAKS VFD-BELASTNING 
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22 = EKST. BRYTER AV 
 

N_START 
Kompr.nr. for oppstart 1, 2, 
3, 4 I 45 O x 

8 
40174 

 

T_16_COMPRESSOR Driftstid kompr. 1, 2, 3, 4 I 46 O x 8 40175 
 

T_16_PUMP_EVAP Driftstid ford.pumpe 1, 2 I 47 O x 8 40176 
 

MIN_T_:BT_S_C Start–start-tid I 94 O  8 40223 
 

MIN_OFF Stans–start-tid I 95 O  8 40224 
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TILLEGG E: TILGANG TIL PLANTVISOR OVERVÅKNING 

 

Konfigurasjon av Pl@ntVisor 
 

Daikin PlantVisor er merkevarebeskyttet programvare. Den kan kjøpes som en del av et 

installeringssett for å overvåke og fjernvedlikeholde enheten og systemet. Original Daikin 

PlantVisor finnes på en Daikin CD-plate og en beskyttet programvarenøkkel. 

 

Etter installering er produktet allerede konfigurert for å kjøre på 485-nettverk med to enheter (den 

ene basert på Ir32 freddo og den andre på Ir32). Gjør følgende for å konfigurere produktet for 

nettverket. 

a. Tilkoble overvåkning ved hjelp av nettleseren. Eksempel: 

http://lokalvert 

b. Følgende skjermbilde vises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikk på Ok for å åpne startsiden til området. Merk at "Guest" og "Administrator" er de eneste 

brukerne som er angitt, og derfor 

trenger du ikke skrive inn Pl@ntVisor som Administrator for å foreta førstegangs konfigurasjon. 

Ingen passord er påkrevd. 

Deretter vises startsiden til Pl@ntVisor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Klikk "Service"-menyen til venstre, og velg "Network". 

e. Siden nedenfor vises: 
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Først skal du fylle ut feltene med informasjon om installasjonen: 

a) Site name: navn på installasjon (node). 

b) Site ID number: fortløpende ID-nummer for noden (installasjonen kan ikke ha to systemer med 

samme ID). 

c) Site telephone #: telefonummeret til noden (som notat). 

 Alle apparatene på RS485-nettverket må være angitt med en adresse (se tilsvarende 

parameter for de ulike modellene). Adressen er unik for hver linje, og må være mellom 1 og 

200 

 Klikk på Line1, Line2, ... Line6 (etter antallet linjer som konfigureres)  

 Slik får du tilgang til apparatene på nettverket: Velg først adressen eller serien med adresser 

for enhetene, og tilordne deretter en apparattype (Device Type). På menyoversikten Device 

Type begynner alt tilleggsutstyr knyttet til Daikin-enheter, med Daikin 
Vil du slette en allerede konfigurert enhet, velger du adressene i feltene From og To, og tilordner typen "----". Vil du lagre 

innstillingene, klikker du på Save&Exit. Vil du deaktivere en enhet, merker du av for riktig boks i kolonnen Disabled (og 

deretter lagrer du konfigurasjonen). 

 Hver enhet kan tilordnes en egendefinert beskrivelse i kolonnen Device Description. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når du har gjort dette, angir du seriell konfigurasjon i tabellen "Serial Configuration". 

• Velg kommunikasjonsporten som omformeren er koblet til, hastigheten og typen tilkobling for 

hver linje på nettverket. Verdiene som vises med stjerne "*", er kompatible med Carel RS485-

nettverket. 

• Vil du lagre konfigurasjonen, klikker du på Save&Exit 

Vil du ha mer informasjon om avansert håndtering og feilsøking, kan du se i bruker-

håndboken og den elektroniske hjelpen for PlantVisor. 
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Den nåværende publikasjonen er utarbeidet kun av informasjon og utgjør ikke et bindende tilbud fra Daikin Applied Europa S.p.A. 
Daikin Applied Europa SpA har utarbeidet innholdet i denne publikasjonen etter beste vitende. Det gis ingen uttrykkelig eller 
underforstått garanti for fullstendighet, nøyaktighet, pålitelighet eller egnethet for bestemte formål av innholdet og de produkter og 
tjenester som presenteres. Spesifikasjon kan endres uten forvarsel. Refererer til data som oppgis på tidspunktet for bestillingen. Daikin 
Applied Europa S.pA avviser eksplisitt ethvert ansvar for eventuelle direkte eller indirekte skader, i videste forstand, som skyldes eller er 
relatert til bruk og / eller fortolkning av denne publikasjonen. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet av Daikin Applied Europa S.p.A.. 
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