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Tekniske spesifikasjoner
Generelt EWYQ

INNLEDNING
Denne driftshåndboken gjelder for kompakte luftkjølte vannkjølere i
Daikin EWYQ-DAYN-serien. Disse anleggene er konstruert for
installering utendørs, og brukes til både kjøling og oppvarming.
EWYQ-anleggene kan kombineres med Daikin viftekonvektorer eller
luftbehandlingsanlegg for luftkondisjonering. De kan også brukes for
vanntilførsel til kjøling av prosessanlegg.
Denne håndboken er utarbeidet for å sikre riktig bruk og vedlikehold
av anlegget. Den beskriver riktig bruk av anlegget, og vil være til
hjelp hvis det oppstår problemer. Selv om anlegget er utstyrt med
ulike sikkerhetsanordninger, kan det likevel oppstå problemer som
følge av feilaktig bruk eller utilstrekkelig vedlikehold.

080

Mål HxBxD
Vekt

(mm)

• Maskinvekt

(kg)

• Driftsvekt

(kg)

100

130

2311x2000x2631
1400
1415

1450
1465

1550
1567

3" YD
1/2" G
15

3" YD
1/2" G
15

3" YD
1/2" G
17

35
1,5
3,0

35
1,5
3,0

35
1,5
3,0

Tilkoblinger
• Inntak og utløp for kjølevann
• Drenering av fordamper

Innvendig vannvolum
Ekspansjonskar (kun til
OPSP, OPTP og OPHP)
• Volum
• Fortrykk

Sikkerhetsventil vannkrets
Pumpe (kun til OPSP)

(l)

(l)
(bar)
(bar)

Vertikal rørledningsmontert pumpe
TP 50-240/2 TP 50-240/2 TP 65-230/2

• Type
• Modell (standard)

Kompressor

Type
Ant. x modell
Hastighet
Oljetype
Oljepåfyllingsvolum

(rpm)

(l)

Semihermetisk scrollkompressor
2x SJ180-4 2x SJ240-4 4x SJ161-4
2900
2900
2900
FVC68D
FVC68D
FVC68D
2x 6,2
2x 6,2
4x 3,3

Kondensator

Nominell luftstrøm
Ant. motorer x effekt

LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR ANLEGGET
STARTES OPP. HÅNDBOKEN MÅ IKKE KASTES. HA
DEN I ARKIVET FOR FREMTIDIG REFERANSE.

(1)

(m3/min)
(W)

780
4x 500

780
4x 500

800
4x 600

P120TH

P120TH

DV47HP

150

180

210

Fordamper

Modell
Generelt EWYQ

Mål HxBxD
Vekt

(mm)

• Maskinvekt

(kg)

• Driftsvekt

(kg)

2311x2000x2631

2311x2000x3081

1600
1619

1850
1875

1900
1927

3" YD
1/2" G
19

3" YD
1/2" G
25

3" YD
1/2" G
27

35
1,5
3,0

35
1,5
3,0

35
1,5
3,0

Tilkoblinger
• Inntak og utløp for kjølevann
• Drenering av fordamper

Innvendig vannvolum
Ekspansjonskar (kun til
OPSP, OPTP og OPHP)
• Volum
• Fortrykk

Sikkerhetsventil vannkrets
Pumpe (kun til OPSP)

(l)

(l)
(bar)
(bar)

Vertikal rørledningsmontert pumpe
TP 65-230/2 TP 65-260/2 TP 65-260/2

• Type
• Modell (standard)

Kompressor

Kontakt nærmeste Daikin-forhandler hvis problemene vedvarer.
Sørg for at anlegget er riktig installert før det startes for
første gang. Det er derfor viktig å lese nøye
installeringshåndboken som følger med, samt de råd som
gis under "Kontrollpunkt før første oppstart" på side 7.

Type
Ant. x modell
Hastighet
Oljetype
Oljepåfyllingsvolum

Semihermetisk scrollkompressor
2x SJ180-4 +
4x SJ240-4
2x SJ240-4
2900
2900
2900
FVC68D
FVC68D
FVC68D
2x 6,2
4x 6,2
2x 6,2 + 2x 6,2

4x SJ180-4
(rpm)

(l)

Kondensator

Nominell luftstrøm
Ant. motorer x effekt

(m3/min)
(W)

860
4x 1000

1290
6x 1000

1290
6x 1000

DV47HP

DV58HP

DV58HP

Fordamper

Modell

(1) Du finner en komplett spesifikasjonsliste i boken over tekniske data.
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Generelt EWYQ

230

Mål HxBxD
Vekt

(mm)

• Maskinvekt

(kg)

• Driftsvekt

(kg)

250

2311x2000x4833
3200
3239

3300
3342

3"
1/2" G
39

3"
1/2" G
42

50
1,5
3,0

50
1,5
3,0

Tilkoblinger
• Inntak og utløp for kjølevann
• Drenering av fordamper

Innvendig vannvolum
Ekspansjonskar (kun til
OPSP, OPTP og OPHP)

(l)

(l)

• Volum

(bar)

• Fortrykk

Sikkerhetsventil vannkrets
Pumpe (kun til OPSP)

(bar)

Vertikal rørledningsmontert pumpe
TP 65-260/2
TP 65-260/2

• Type
• Modell (standard)

Kompressor

Type

Semihermetisk scrollkompressor
2x SJ240-4 +
4x SJ300-4
2x SJ300-4
2900
2900
FVC68D
FVC68D
2x 6,2 + 2x 6,2
4x 6,2

Ant. x modell
Hastighet
Oljetype
Oljepåfyllingsvolum

(rpm)

(l)

Kondensator
(m3/min)

Nominell luftstrøm
Ant. motorer x effekt

(W)

1600
8x 600

1600
8x 600

DV58HP

DV58HP

Fordamper

Modell

Elektriske spesifikasjoner
EWYQ

(1)

080

100

130

Strømtilførsel
• Fase
• Frekvens

(Hz)

• Spenning

(V)

• Spenningstoleranse

(%)

150

YN
3~
50
400
±10

(A)

• Maksimal merkestrøm

(A)

• Anbefalte sikringer ifølge
IEC 269-2

(A)

• Frekvens

(V)

• Spenningstoleranse

(%)

60
96

72
120

88
160

113
177

• Nominell merkestrøm

(A)

• Maksimal merkestrøm

(A)

3x 125 gL

3x 160 gL

3x 200 gL

3x 200 gL

• Anbefalte sikringer ifølge
IEC 269-2

(A)

250

15 + 15
—

20 + 20
—

13 + 13
13 + 13

15 + 15
15 + 15

131
209

144
233

162
262

181
290

3x 250 gL

3x 250 gL

3x 300 gL

3x 355 gL

20 + 15
20 + 15

20 + 20
20 + 20

25 + 20
25 + 20

25 + 25
25 + 25

65 + 51
65 + 51

65 + 65
65 + 65

Kompressor
(hp)
(hp)

3~
50
400

• Fase
• Frekvens

(Hz)

• Spenning

(V)

(hp)
(hp)

• Krets 1
Krets 2

3~
50
400

• Fase

• Nominell merkestrøm

• Frekvens

(Hz)

• Spenning

(V)

• Nominell merkestrøm
(A)
(A)

39 + 39
—

51 + 51
—

35 + 35
35 + 35

39 + 39
39 + 39

Reguleringsog viftemotor

(A)
(A)

Krets 1
Krets 2

51 + 39
51 + 39

51 + 51
51 + 51

Reguleringsog viftemotor
1~
50
230 V

• Fase
(Hz)

• Spenning

(V)

• Maksimal merkestrøm

(A)

4x 1,5

4x 1,5

1~
50
230 V

• Fase
• Frekvens

4x 1,6

4x 2,3

Pumpe

(Hz)

• Spenning

(V)

• Maksimal merkestrøm

(A)

6x 2,3

6x 2,3

8x 1,6

8x 1,6

4
8,0

4
8,0

4
8,0

4
8,0

Pumpe
(kW)

• Strøm
• Nominell merkestrøm

(A)

Varmetape
• Tilførselsspenning
• Strøm

(Hz)

• Spenning

230

YN
3~
50
400
±10

• Fase

Kompressor

• Frekvens

210

Måleenhet

• Nominell merkestrøm

Krets 1
Krets 2

180

Strømtilførsel

Måleenhet

• Krets 1
Krets 2

EWYQ

(V)

(standard)
(OPSP)
(OPBT)

• Valgfritt lokalt varmeelement
• Anbefalte sikringer

(A)

EWYQ080~250DAYN
Kompakte luftkjølte vannkjølere
4PW35558-5B

2,2
4,5

2,2
4,5

3
6,3

(OP10)
230 V ±10%
1x 300 W
2x 300 W
2x 300 W + 150 W
maksimum 1 kW
2x 10

3
6,3

(kW)

• Strøm
• Nominell merkestrøm

(A)

Varmetape
• Tilførselsspenning
• Strøm

(V)

(standard)
(OPSP)
(OPBT)

• Valgfritt lokalt varmeelement
• Anbefalte sikringer

(A)

(OP10)
230 V ±10%
1x 300 W
2x 300 W
2x 300 W + 150 W
maksimum 1 kW
2x 10
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Viktig informasjon om kjølemediet som brukes
Dette produktet inneholder fluoriserte drivhusgasser som er inkludert i Kyoto-avtalen.
Type kjølemedium: R410A
GWP(1)-verdi:
1975
(1)

GWP = global oppvarmingsevne

Regelmessige inspeksjoner knyttet til kjølemedielekkasje kan være påbudt, avhengig av europeiske eller lokale lover. Ta kontakt med nærmeste
forhandler for å få mer informasjon.

BESKRIVELSE
EWYQ luftkjølte vannkjølere leveres i 8 standardstørrelser.
EWYQ180+210

1000 1000

1000

23

17

14

17

20

26
31

24

3

21

17 41

16
19
4

5
6

36 33 35 1

3000

3000
18

32

1200

1200
1200

1200
3000
2

1000

1000

1200

1000

EWYQ230+250

1200

EWYQ080~150

41

23

23 2

22
11

25

13
30
37
39

7
27

15 32

2

28

24 34 21

29 38 40 10 9 12 8

Figur - Hovedkomponenter
1

2

Fordamper (i kjølemodus) eller
kondensator (i oppvarmingsmodus)
Kondensator (i kjølemodus) eller
fordamper (i oppvarmingsmodus)

3

Kompressor

4

Elektronisk ekspansjonsventil + seglass
med fuktighetsindikator

Temperaturføler for inntaksvann (R2T)

30

Ramme

Føler for omgivelsestemperatur (R1T)

31

4-veisventil

15

Tørker + påfyllingsventil

32

Væskemottaker

16

Inntak for strømtilførsel

33

Pumpe (tilleggsutstyr)

17

Bryterboks

34

Buffertank (tilleggsutstyr)

18

Digital kontrollenhet (bak servicepanel)

35

Ekspansjonskar (tilleggsutstyr)

19

Inntak for feltkabling

36

Avstengingsventil for vann (tilleggsutstyr)

37

Dreneringsventil for buffertank
(tilleggsutstyr)

5

Avstengingsventil for utløp (tilleggsutstyr)

20

Hovedskillebryter

6

Avstengingsventil for innsugning
(tilleggsutstyr)

21

Transportbjelke

22

Strømningsbryter

38

Reguleringsventil (tilleggsutstyr)

7

Avstengingsventil for væske
(tilleggsutstyr)

23

Vifte

39

Sikkerhetsventil for vann (tilleggsutstyr)

24

Sikkerhetsventil

40

Trykkmåler (tilleggsutstyr)

8

Inntak for avkjølt vann (Victaulic®-kobling)

25

Høytrykksføler

41

Øyebolt (for å løfte anlegget)

®

9

Utløp for avkjølt vann (Victaulic -kobling)

26

Lavtrykksføler

10

Drenering for fordamper

27

Høytrykksbryter

11

Lufteventil

28

Oljestandsglass

12

Temperaturføler for utløpsvann (R3T)

29

Vannfilter
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13
14

Nødvendig plass rundt anlegget for service
og luftinntak
Tyngdepunkt

EWYQ080~250DAYN
Kompakte luftkjølte vannkjølere
4PW35558-5B

Hvordan hovedkomponentene virker
16

16

17
t>

M15F

M25F

18

Y12E

R18T

C

18

Y22E

14

14
15

R38T

15

C
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7
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7

7
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7
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D

15
5
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7 11

D

5

14
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15
9

11 7

6

6

B1PH

19

D

8

p>

21

D

B2PH

8

19

p>

S1PH

S2PH

p>

p>

15

15

15

15

15

21

15

R14T

15

D

4

4

M11C

M12C

20

R15T

( *)

(*)

R17T

R37T

R14T

R25T

15

4

4

M22C

M21C

R35T

20

R45T

B1PL

B1PL

p<

p<

2
PHE

13

13
24

A

D
10
25

B

13

13

D

29

22
R3T

R2T

t>

t>

23

23

27

30
32

26

31

1

D

31
33

34
3

10
28

23

35

24

Figur - Funksjonsdiagram
1

Vannutløp

2

Fordamper

3

Vanninntak

4

Kompressor

5

Væskemottaker

12

Avstengingsventil for væske
(tilleggsutstyr)

24

Tappeventi

Strømningsretning for kjøling

25

Reguleringsventil

13

Oljestandsglass

26

Pumpe

Strømningsretning for
oppvarming

14

Elektronisk ekspansjonsventil +
seglass med fuktighetsindikator

6

4-veisventil

15

Tilbakeslagsventil

29

Ekspansjonskar

Tilbakeslagsventil

16

Kondensator

30

Trykkmåler

8

Avstengingsventil for
innsugning (tilleggsutstyr)

17

Føler for omgivelsestemperatur

31

18

Vifte

32

Avstengingsventil for utløp
(tilleggsutstyr)

19

Høytrykksføler

20

Sikkerhetsventil for
kjølemediekrets
Tørker/påfyllingsventil

10

11

(*)

Standard (A) eller dobbel
trykkavlastningsventil (B)

Lufteventil

A

Standard

Buffertank

B

Dobbel trykkavlastningsventil

33

Filter

C

Lavtrykksføler

34

Avstengingsventil

Kun for anlegg av typen
EWYQ180+210

21

Høytrykksbryter

35

Tilleggsutstyr

Strømningsbryter

Sikkerhetsventil for
vannkrets

D

22
23

Utløpsport

Når kjølemediet sirkulerer gjennom anlegget, oppstår det endringer i
kjølemediets tilstand. Disse endringene er forårsaket av følgende
viktige komponenter:

■

Påfyllingsport
Dreneringsåpning

7

9

■

27
28

Kompressor
Kompressoren (M*C) virker som en pumpe, og sirkulerer kjølemediet i kjølekretsen. Den komprimerer kjølemediedampen som
kommer fra fordamperen, og komprimeringen skjer med et trykk
som gjør at den lett blir til væske i kondensatoren.
Kondensator (i kjølemodus) eller fordamper (i oppvarmingsmodus)
Kondensatorens funksjon er å endre tilstanden på kjølemediet
fra gass til væske i kjølekretsen. Dampen fra gassen i fordamperen siver ut via kondensatoren til luften rundt, og dampen
går over i væskeform.

EWYQ080~250DAYN
Kompakte luftkjølte vannkjølere
4PW35558-5B

■

Væskemottaker
Væskemottakeren forhindrer at platevarmeveksleren oversvømmes med væske i oppvarmingsmodus på grunn av
betydelig forskjell på rominnholdet i konvektoren og
platevarmeveksleren.

■

Filter/tørker
Filteret som er montert bak kondensatoren, fjerner små partikler
fra kjølemediet for å forhindre skade på kompressoren og
ekspansjonsventilen.
Tørkeren fjerner vann fra systemet.

Driftshåndbok
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■

Ekspansjonsventil
Det flytende kjølemediet som kommer fra kondensatoren, går
inn i fordamperen via en ekspansjonsventil. Ekspansjonsventilen sørger for å gi kjølemediet et trykk som gjør at det lett
fordamper i fordamperen.

■

4-veisventil
4-veisventilen reverserer kjølemediegjennomstrømningen for å
skifte fra kjølemodus til oppvarmingsmodus.

■

Fordamper
Fordamperens hovedfunksjon er å hente varme fra vannet som
strømmer gjennom den. Dette skjer ved at det flytende
kjølemediet som kommer fra kondensatoren, omdannes til gass.

■

Tilbakeslagsventil
Tilbakeslagsventilen hindrer at kjølemediet strømmer i feil
retning.

■

Tilkobling for vanninntak/-utløp
Med tilkoblingen for vanninntak og vannutløp er det enkelt å
koble anlegget til vannkretsen til luftbehandlingsanlegget eller
industriutstyret.

■

Elektroniske beskyttelsesmoduler for kompressorene SJ240-4
og SJ300-4 (sikkerhetsanordning for krets)
Kompressorene SJ240-4 og SJ300-4 er utstyrt med en
elektronisk beskyttelsesmodul for å sikre effektiv og pålitelig
beskyttelse mot overoppheting, overlast, fasetap og motfase.
Kontrollenheten vil oppdage at kompressoren stanser.
Kontrollenheten må tilbakestilles manuelt.

■

Motfasevern (generell sikkerhetsanordning)
Motfasevernene forhindrer at anlegget betjenes i motfase. Hvis
anlegget ikke starter, må to faser i strømtilførselen snus om.

■

Strømningsbryter (generelle sikkerhetsanordninger)
Anlegget er beskyttet av en strømningsbryter (S1L).
Når vanngjennomstrømningen blir lavere enn minste tillatte
vanngjennomstrømning, slår strømningsbryteren av anlegget.
Når vanngjennomstrømningen blir normal, tilbakestilles bryteren
automatisk, men kontrollenheten må likevel tilbakestilles
manuelt.

■

Utløpsvarmevern (sikkerhetsanordninger for krets)
Anlegget er utstyrt med utløpsvarmevern (R*T). Varmevernene
utløses når temperaturen til kjølemediet fra kompressoren blir for
høy. Når temperaturen går tilbake til normalt, må kontrollenheten
tilbakestilles manuelt.

■

Frysevern (generelle sikkerhetsanordninger)
Frysevernet forhindrer at vannet i fordamperen fryser under drift.

Sikkerhetsanordninger
Anlegget er utstyrt med tre typer sikkerhetsanordninger:
1

2

Generelle sikkerhetsanordninger
Generelle sikkerhetsanordninger slår av alle kretser og stanser
hele anlegget. Anlegget må derfor slås på igjen manuelt når en
generell sikkerhetsanordning er blitt aktivert.

■ Når kjølemedietemperaturen er for lav, slår kontrollenheten
av anlegget. Når kjølemedietemperaturen går tilbake til
normalt, må kontrollenheten tilbakestilles manuelt.

Sikkerhetsanordninger for krets
Sikkerhetsanordninger for krets slår av kretsen de beskytter,
mens de andre kretsene fortsatt er aktive.

3

■ Når utløpsvanntemperaturen er for lav, slår kontrollenheten
av kompressorene. Når utløpsvanntemperaturen igjen blir
normal, tilbakestilles kontrollenheten automatisk.

■

Lavtrykksvern (sikkerhetsanordninger for krets)
Når innsugningstrykket i en krets er for lavt, slår kretskontrolleren av anlegget. Når trykket vender tilbake til det
normale,
kan
sikkerhetsanordningen
tilbakestilles
på
kretskontrolleren.

■

Trykkavlastningsventil (generelle sikkerhetsanordninger)
Sikkerhetsventilen utløses når trykket i kjølemediekretsen blir for
høyt. Hvis dette skjer, må du slå av anlegget og kontakte
nærmeste forhandler.

■

Høytrykkstilbakeslag (sikkerhetsanordning for krets)
Høytrykkstilbakeslaget hindrer at det høye trykket blir for høyt
slik at høytrykksbryteren utløses.
Når det høye trykket er for høyt, slår kontrollenheten av
kompressoren. Når trykket normaliseres, tilbakestilles
kontrollenheten automatisk.

■

Høytrykksbryter (sikkerhetsanordninger for krets)
Hver krets er beskyttet med en høytrykksbryter (S*PH), som
måler kondensatortrykket (trykket ved utløpet til kompressoren).
Når trykket blir for høyt, utløses trykkbryteren og kretsen
stanser.
Når trykket blir normalt igjen, tilbakestilles bryteren automatisk,
men kontrollenheten må likevel tilbakestilles manuelt.
Bryteren er innstilt fra fabrikken og kan ikke justeres.

■

Beskyttelsesfunksjon for kompressor
Beskyttelsesfunksjonen for kompressor beskytter kompressoren
i oppvarmingsmodus mot å kjøre utenfor driftsområdet.
Hvis lavtrykks- og høytrykkstemperaturene er utenfor driftsområdet, slår kontrollenheten av kompressoren. Når lavtrykksog høytrykkstemperaturene normaliseres, tilbakestilles kontrollenheten automatisk.

Sikkerhetsanordninger for komponent
Sikkerhetsanordninger for komponent slår av komponenten de
beskytter.

Under er det en oversikt over alle sikkerhetsanordningene.
■

Overstrømsreleer
■ Overstrømsrelé for kompressorer
(sikkerhetsanordning for krets)

(bare

for

SJ161-4)

Overstrømreleet beskytter kompressormotoren ved overlast,
fasefeil eller for lav spenning.

■ Overstrømsrelé for vifter (sikkerhetsanordning for del)
Overstrømreleet beskytter viftemotorene ved overlast, fasefeil
eller for lav spenning.

■ Overstrømsrelé for pumpe (generell sikkerhetsanordning)
Overstrømreleet beskytter pumpen ved overlast, fasefeil eller for
lav spenning.

Når dette aktiveres, må overstrømreleene tilbakestilles i
bryterboksen og kontrollenheten må tilbakestilles manuelt.
Overstrømsreleene er fabrikkinnstilt og kan ikke
justeres.
■

Varmevern for kompressor SJ161-4 (sikkerhetsanordninger for
del)
Kompressor SJ161-4 er utstyrt med et innebygd overlastvern for
motor for å beskytte anlegget mot overdreven strøm og
temperatur forårsaket av overlast, liten kjølemediegjennomstrømning eller fasetap. Kompressoren slås av, og starter
automatisk på nytt når temperaturen er normal. Dette oppdages
ikke av kontrollenheten.

■

Elektronisk beskyttelsesmodul for kompressor SJ180-4
(sikkerhetsanordning for krets)
Kompressor SJ180-4 er utstyrt med en elektronisk beskyttelsesmodul for å sikre effektiv og pålitelig beskyttelse mot
overoppheting, overlast og fasetap. Kontrollenheten vil oppdage
at kompressoren stanser. Kontrollenheten må tilbakestilles
manuelt. Kompressoren har innebygd beskyttelse mot motfase.
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Innvendig ledningsopplegg – Tabell for deler
Se internt koblingsskjema som følger med anlegget. Forkortelsene er
angitt nedenfor:
A01P...................... Kretskort for utvidelse
A02P.............**...... Kretskort for kommunikasjon
(bare for tilleggsutstyr EKACPG)
A4P........................ Kretskort for tilkoblet fjernkontroll
A5P...............**...... Kretskort for tilkoblet fjernkontroll
(bare for tilleggsutstyr EKRUPG)
A11P,A21P............. Kretskort for hovedkontroll for krets 1, krets 2
A13P,A23P....**...... Frekvens for vekselretter for krets 1, krets 2
(bare for tilleggsutstyr OPIF)
A71P,A72P............. Kretskort for EEV-drev
A73P...................... Kretskort for EEV-drev (kun for EWYQ230+250)
B1PH,B2PH........... Høytrykksføler for krets 1, krets 2
B1PL,B2PL ............ Lavtrykksføler for krets 1, krets 2
DS1........................ Kretskort for DIP-bryter
E1HS ............**...... Bryterboksvarmer med vifte (kun for
EWYQ130~250 med tilleggsutstyr OPIF)
E3H...............**...... Varmetape (kun for tilleggsutstyr OP10)
E4H...............**...... Varmetape (kun for tilleggsutstyr OP10, OPSP,
OPHP eller OPTP)
E5H...............* ....... Lokalt varmeelement
E6H...............**...... Buffertankvarmer (kun for tilleggsutstyr OP10
eller OPBT)
E7H...............**...... Bryterboksvarmer (kun for EWYQ080+100
med tilleggsutstyr OPIF)
E11HC,E12HC ...... Veivhusvarmer for kompressor for krets 1
E21HC,E22HC ...... Veivhusvarmer for kompressor for krets 2
(kun for EWYQ130~250)
F1~F3 ...........# ...... Hovedsikringer
F1U........................ Sikring for kretskort
F4,F5 ............# ...... Sikring for varmeelement
F6B ........................ Automatsikring for primær for TR1
F8B ...............**...... Automatsikring for bryterboksvarmer
(kun for tilleggsutstyr OPIF)
F9B ........................ Automatsikring for sekundær for TR1
F11B,F12B ............ Automatsikring for kompressorer (M11C, M12C)
(kun for EWYQ130~250)
F14B,F24B ............ Automatsikring for viftemotorer for krets 1,
krets 2
F15B,F25B ...**...... Automatsikring for viftemotorer for krets 1,
krets 2 (kun for tilleggsutstyr OPIF)
F16B .............**...... Automatsikring for pumpe (K1P) (kun for
tilleggsutstyr OPSP, OPHP, OPSC, OPTC og
OPTP)
F17B .............**...... Automatsikring for pumpe (K2P) (kun for
tilleggsutstyr OPTC og OPTP)
F21B,F22B ............ Automatsikring for kompressorer (M21C, M22C)
H1P~H6P .....* ....... Indikatorlampe for skiftbare digitale utganger
H11P,H12P ...* ....... Indikatorlampe for driftskompressor for krets 1
M11C, M12C
H21P,H22P ...* ....... Indikatorlampe for driftskompressor for krets 2
M21C, M22C
HAP~HEP.............. Lysdiode for kretskort
K1A,K2A ................ Hjelperelé for kompressorsikkerhetsanordning
for krets 1, krets 2
K1P...............## .... Pumpekontaktor (kun for tilleggsutstyr OPSP,
OPHP, OPSC, OPTC og OPTP)
K1R~K22R ............ Kretskort for relé
K1S...............* ....... Overstrømsrelé for pumpe
K2P...............**...... Pumpekontaktor (kun for tilleggsutstyr OPTC
og OPTP)
K3A........................ Hjelperelé for varmetape
K11M,K12M........... Kompressorkontaktor for krets 1
K13F,K14F ............. Viftekontaktor for krets 1
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K13S,K14S ............ Overstrømsrelé for vifte for krets 1
K15F ...................... Viftekontaktor for krets 1 (kun for EWYQ080+100
og EWYQ180~250)
K15S ...................... Overstrømsrelé for vifte for krets 1
(kun for EWYQ080+100 og EWYQ180~250)
K16F ...................... Viftekontaktor for krets 1 (kun for EWYQ080+100
og EWYQ230+250)
K16S ...................... Overstrømsrelé for vifte for krets 1
(kun for EWYQ080+100 og EWYQ230+250)
K21M,K22M ........... Kompressorkontaktor for krets 2
(kun for EWYQ130~250)
K23F,K24F ............. Viftekontaktor for krets 2 (kun for
EWYQ130~250)
K23S,K24S ............ Overstrømsrelé for vifte for krets 2
(kun for EWYQ130~250)
K25F ...................... Viftekontaktor for krets 2 (kun for
EWYQ180~250)
K25S ...................... Overstrømsrelé for vifte for krets 2
(kun for EWYQ180~250)
K26F ...................... Viftekontaktor for krets 2
(kun for EWYQ230+250)
K26S ...................... Overstrømsrelé for vifte for krets 2
(kun for EWYQ230+250)
M1F........................ Kjølevifte for bryterboks
M1P.............. ** ...... Pumpemotor 1 (kun for tilleggsutstyr OPSP,
OPHP, OPSC, OPTC og OPTP)
M2P.............. ** ...... Pumpemotor 2 (kun for tilleggsutstyr OPTC
og OPTP)
M11C,M12C........... Kompressormotorer for krets 1
M13F,M14F ............ Viftemotorer for krets 1
M15F...................... Viftemotorer for krets 1 (kun for EWYQ080+100
og EWYQ180~250)
M16F...................... Viftemotorer for krets 1 (kun for EWYQ080+100
og EWYQ230+250)
M21C,M22C........... Kompressormotorer for krets 2
(kun for EWYQ130~250)
M23F,M24F ............ Viftemotorer for krets 2 (kun for EWYQ130~250)
M25F...................... Viftemotor for krets 2 (kun for EWYQ180~250)
M26F...................... Viftemotor for krets 2 (kun for EWYQ230+250)
PE .......................... Hovedjordkontakt
Q1T .............. ** ...... Termostat (kun for tilleggsutstyr OP10)
Q11C,Q12C ........... Elektronisk beskyttelsesmodul for kompressor
for krets 1 (ikke for EWYQ130)
Q21C,Q22C ........... Elektronisk beskyttelsesmodul for kompressor
for krets 2 (kun for EWYQ150~250)
R1T ........................ Føler for omgivelsestemperatur
R2T ........................ Temperaturføler for inntaksvann
R3T ........................ Temperaturføler for utløpsvann
R8T .............. * ....... Temperaturføler for skiftbar analog inngang
R14T,R34T............. Temperaturføler for innsugning for krets 1,
krets 2
R15T,R25T............. Temperaturføler for utløp for krets 1
R16T,R36T............. Temperaturføler for spole for krets 1, krets 2
R17T,R37T............. Temperaturføler for kjølemedierør for krets 1,
krets 2
R18T,R38T............. Innsugningstemperaturføler for oppvarming for
krets 1, krets 2
R26T ...................... Temperaturføler for spole for krets 1
(kun for EWYQ080+100 og EWYQ230+250)
R28T,R48T............. Innsugningstemperaturføler for oppvarming for
krets 1, krets 2 (kun for EWYQ080+100 og
EWYQ230+250)
R35T,R45T............. Temperaturføler for utløp for krets 2
(kun for EWYQ130~250)
R37T ...................... Temperaturføler for kjølemedierør for krets 2
(kun for EWYQ130~250)
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R38T ......................Innsugningstemperaturføler for oppvarming for
krets 2 (ikke for EWYQ080+100)
R46T ......................Temperaturføler for spole for krets 1
(kun for EWYQ230+250)
S1A~S3A................Kretskort for DIP-bryter
S1L.........................Strømningsbryter
S1M........................Hovedskillebryter
S1PH,S2PH ...........Høytrykksbryter for krets 1, krets 2
S1S~S5S...... *........Bryter for skiftbar digital inngang
S1T............... ** ......Termokontakt (kun for tilleggsutstyr OPIF)
S2M.............. # .......Skillebryter for varmetape
T1A............... ** ......Transduser for strøm (kun for tilleggsutstyr
OP57)
T1V............... ** ......Transduser for spenning (kun for tilleggsutstyr
OP57)
TR1 ........................Transformator for styrekrets (400 V/230 V)
TR1A ............ ** ......Strømmålertransformator (kun for tilleggsutstyr
OP57)
V1C ........................Ferrittkjerne
V1F,V2F........ ** ......Støyfilter for krets 1, krets 2 (kun for
EWYQ130~210 med tilleggsutstyr OPIF)
V2C .............. ** ......Ferrittkjerne (kun for tilleggsutstyr EKACPG)
X*A .........................Kretskort for kontakt
X*Y .........................Koblingsstykke
X1M........................Kretskort for rekkeklemme
Y11E ......................Elektronisk ekspansjonsventil for kjøling for
krets 1
Y12E ......................Elektronisk ekspansjonsventil for oppvarming for
krets 1
Y13E ......................Elektronisk ekspansjonsventil for oppvarming for
krets 1
(kun for EWYQ080+100 og EWYQ230+250)
Y21E ......................Elektronisk ekspansjonsventil for kjøling for
krets 2 (kun for EWYQ130~250)
Y22E ......................Elektronisk ekspansjonsventil for oppvarming for
krets 2 (kun for EWYQ130~250)
Y23E ......................Elektronisk ekspansjonsventil for oppvarming for
krets 2 (kun for EWYQ230+250)
Y1R,Y2R ................Vendeventil for krets 1, krets 2

FØR

Kontrollpunkt før første oppstart
Kontroller at strømbryteren på strømpanelet til anlegget er
slått av.
Kontroller følgende etter at anlegget er installert, men før
strømbryteren slås på:
1

Lokalt ledningsopplegg
Kontroller at utvendig kabling mellom det stedlige tilførselspanelet og anlegget er utført i samsvar med instruksene som er
gitt i installeringshåndboken, i samsvar med koblingsskjemaene
samt med europeiske og nasjonale forskrifter.

2

Sikringer eller verneanordninger
Kontroller at sikringene eller de verneanordningene som er
montert på stedet, har riktig størrelse og type i henhold til
installeringshåndboken. Kontroller at ingen sikringer eller
verneanordninger er blitt koblet ut.

3

Mulig som tilleggsutstyr

Obligatorisk

#

##

Ikke obligatorisk

*

**

Jordledninger
Kontroller at jordledningene er riktig tilkoblet, og at jordkontaktene er strammet til.

4

Innvendig ledningsopplegg
Foreta en visuell kontroll av bryterboksen for å finne eventuelle
løse tilkoblinger eller elektriske komponenter som er skadet.

5

Festing
Kontroller at anlegget er festet skikkelig, slik at unormal støy og
vibrasjoner unngås når anlegget startes.

6

Utstyr som er skadet
Kontroller anlegget på innsiden, og se etter skadde komponenter eller sammenklemte rør.

7

Lekkasje av kjølemedium
Kontroller anlegget på innsiden, og se om det lekker
kjølemedium. Kontakt nærmeste forhandler hvis så er tilfelle.

8

Oljelekkasje
Kontroller kompressoren og se om det lekker olje. Kontakt
nærmeste forhandler i tilfelle oljelekkasje.

Leveres ikke med standardanlegg
Ikke mulig som
tilleggsutstyr

DRIFT

9

Avstengingsventiler
Åpne helt avstengingsventilene for væskeledning, utløp og
innsugning (hvis slike finnes).

10

Luftinntak/-utløp
Kontroller at luftinntaket og -utløpet til anlegget ikke er tilstoppet
av papirark, papp eller annet materiale.

11

Spenning på strømtilførsel
Kontroller spenningen på det lokale tilførselspanelet.
Spenningen skal tilsvare den spenningen som er angitt på
anleggets identifikasjonsmerke.

12

Vanntilkobling
Kontroller vannledningssystem og sirkulasjonspumper.

Vanntilførsel
Fyll vannrørene, og ta hensyn til minste vannmengde som anlegget
krever. Se installeringshåndboken.
Påse at vannet har riktig kvalitet i henhold til installeringshåndboken.
Blås ut luften på de høye punktene i systemet, og kontroller hvordan
sirkulasjonspumpen og strømningsbryteren virker.
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Tilkobling av strømtilførsel og veivhusvarmer
Veivhusvarmeren må slås på minst 6 timer før kompressoren blir startet hvis denne ikke har vært i bruk over
en lengre periode, for å unngå skade på kompressoren.
Slik slår du på veivhusvarmeren:
1

Slå på strømbryteren på tilførselspanelet. Kontroller at anlegget
er "OFF" (av).

2

Veivhusvarmeren slås på automatisk.

3

Kontroller tilførselsspenningen på tilførselsuttakene L1, L2, L3
ved hjelp av et voltmeter. Spenningen må tilsvare den
spenningen som er angitt på anleggets identifikasjonsmerke.
Hvis voltmeteret viser verdier som ligger utenfor det området
som er angitt i de tekniske dataene, må feltkablingen
kontrolleres og tilførselskablene om nødvendig skiftes.

4

Kontroller at veivhusvarmeren varmes opp.

Etter 6 timer er anlegget klart for drift.

Generelle råd

DRIFT
EWYQ-anleggene er utstyrt med en brukervennlig digital kontrollenhet (er plassert bak servicepanelet) som gjør det enkelt å montere,
bruke og vedlikeholde anlegget.
Denne delen av håndboken beskriver ulike oppgaver. Bortsett fra det
første avsnittet, som gir en kort beskrivelse av selve kontrollenheten,
omhandler hvert avsnitt eller underavsnitt en bestemt oppgave du
kan utføre med anlegget.
Avhengig av anlegget finnes det én eller to kjøle-/oppvarmingskretser
i systemet. Anleggene EWYQ130~250 består av to kretser, mens
anleggene EWYQ080+100 bare har én krets. Disse kretsene kalles
vanligvis C1 og C2 i beskrivelsene nedenfor. All informasjon om krets
2 (C2) gjelder derfor ikke for anleggene EWYQ080+100.

Digital kontrollenhet
Brukergrensesnitt
Den digitale kontrollenheten består av en alfanumerisk skjerm,
merkede taster som du kan trykke på, og en rekke lysdioder.
■

Digital kontrollenhet og digital fjernkontroll (EKRUPG)

Les disse rådende før anlegget slås på:
1

Lukk samtlige servicepaneler når hele anlegget er installert og
samtlige nødvendige innstillinger er foretatt.

2

Servicepanelene på bryterboksene skal bare åpnes av
autorisert elektriker for vedlikehold.

3

Hvis du ofte må ha tilgang til den digitale kontrollenheten,
installerer du en ekstra digital fjernkontroll (EKRUPG).

4

For at fordamperen ikke skal fryse til (når OP10 er installert) og
for å unngå skade på skjermen til den digitale kontrollenheten,
må strømtilførselen aldri slås av om vinteren.

Figur - Digital kontrollenhet/fjernkontroll
œ

tast for å starte eller stanse anlegget

π

tast for å åpne sikkerhetsanordningsmenyen
tilbakestille en alarm

ƒ

tast for å åpne hovedmenyen.

ﬁ
Ì

taster for å bla gjennom en meny (bare hvis ^, v eller ÷
vises), eller for henholdsvis å øke eller redusere en
innstilling

‡

tast for å bekrefte et valg eller en innstilling

NB

eller

Tillatt temperaturavvik ved avlesning: ±1°C.
Den alfanumeriske skjermen kan være vanskelig å
lese i direkte sollys.

Slik åpner du menyene
Bla gjennom hovedmenyen ved hjelp av tastene ﬁ og Ì for å gå til
menyen du vil ha. Trykk på ‡-tasten for å åpne valgt meny.
Meny

ªÒÂµ®
†Úæ∂Ï

■
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Avlesningsmeny
Innstillingsmeny
Brukerinnstillingsmeny
Tidsbrytermeny
Historikkmeny
Infomeny
Inn-/utstatusmeny
Innloggings-/utloggingsmeny
Nettverksmeny
Kjøle-/oppvarmingsmeny

Ikke valgt

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

º
Ò
Â
µ
®
†
Ú
æ
∂
Ï

Valgt

ª
∑
Å
Ó
‚
™
Ÿ
Æ
∆
Í

Tilgangen til innstillingsmenyen (∑) og brukerinnstillingsmenyen
(Å) er passordbeskyttet. Se "Endre brukerpassordet" på
side 19.
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Tilkoble en digital fjernkontroll til anlegget

Slå av anlegget

Det tillates brukt en kabel med lengde inntil 500 meter mellom den
digitale fjernkontrollen og anlegget. Dette gjør det mulig å styre
anlegget fra ganske lang avstand. Se "Kabel for digital fjernkontroll" i
installeringshåndboken når det gjelder kabelspesifikasjoner.

Hvis ingen fjernstyrt PÅ/AV-bryter er konfigurert:
Trykk på œ-tasten på kontrollenheten.
Lysdioden i œ-tasten slukkes.

Disse begrensningene er de samme for anlegg i DICN-konfigurasjon.
Hvis en digital fjernkontroll kobles til et frittstående
anlegg, må adressen til den digitale fjernkontrollen
stilles på SUB ved hjelp av DIP-bryterne på baksiden
av den digitale fjernkontrollen. Se "Stille inn adressene
på den digitale fjernkontrollen" i installeringshåndboken for hvordan du stiller inn adressen.

NB

Hvis en fjernstyrt PÅ/AV-bryter er konfigurert:
Trykk på œ-tasten på kontrollenheten eller slå av anlegget med
den fjernstyrte PÅ/AV-bryteren.
Lysdioden i œ-tasten slukkes i det første tilfellet og begynner å
blinke i det andre tilfellet.
Se også "Brukertilpasning i servicemenyen" i kapittel
"Innstilling av skiftbare innganger og utganger" i
installeringshåndboken.

NB

Bruke anlegget

Slå PÅ eller AV anlegg i et DICN-system

Dette kapitlet omhandler den daglige bruken av anlegget. Her får du
vite hvordan ulike rutineoppgaver skal utføres, blant annet følgende:

Hvis œ-tasten trykkes ned på et anlegg med statusen NORMAL eller
STANDBY, så vil alle andre anlegg med statusen NORMAL eller
STANDBY være PÅ eller AV.

■

"Stille inn språket" på side 9

■

"Slå på anlegget" på side 9

■

"Se aktuell driftsinformasjon" på side 9

■

"Justere innstillingsverdien for temperatur" på side 11

■

"Tilbakestille anlegget" på side 11

Hvis œ-tasten trykkes ned på et anlegg med statusen DISCONNECT
ON/OFF, vil bare dette anlegget være PÅ eller AV.
Hvis en fjernstyrt PÅ/AV-bryter er konfigurert, vil den
fjernstyrte PÅ/AV-kontakten for alle anlegg med
statusen NORMAL eller STANDBY i et DICN-nettverk
være den kontakten som er koblet til masteranlegget.

NB

Stille inn språket

For anlegg med statusen DISCONNECT ON/OFF er
kontakten for fjernstyring den kontakten som er koblet
til dette anlegget.

Om ønskelig kan driftsspråket endres til ett av følgende språk:
engelsk, tysk, fransk, spansk eller italiensk.
1

Åpne Å brukerinnstillingsmenyen. Se kapitlet "Slik åpner du
menyene" på side 8.

2

Åpne undermenyen Språk i Å brukerinnstillingsmenyen ved
hjelp av tastene ﬁ og Ì, og trykk ‡-tasten for å åpne.

3

Trykk på ‡ for å endre driftsspråk helt til ønsket språk vises.

Hvis brukeren ønsker 1 anlegg i drift når bare han ber
om dette, må dette anlegget innstilles på
DISCONNECT ON/OFF.

NB

Det anbefales ikke å velge masteranlegget til dette
formålet. Selv om statusen til masteranlegget er innstilt
på DISCONNECT ON/OFF, vil det fortsatt være den
kontakten som er tilkoblet masteranlegget, som vil slå
de andre anleggene PÅ/AV i NORMAL- eller STANDBYmodus. Det vil derfor aldri være mulig bare å slå AV
masteranlegget ved hjelp av fjernkontroll.

Kontrollenheten er innstilt på engelsk fra fabrikken.

Slå på anlegget
1

Trykk på œ-tasten på kontrollenheten.

Vil du i dette tilfellet bare slå AV masteranlegget, må
dette gjøres ved hjelp av den lokale PÅ/AV-tasten på
masteranlegget.

Hvis passordbeskyttelsen er PÅ, må du angi riktig
passord før du kan gjøre noe annet.

NB

Avhengig av om det er konfigurert en fjernstyrt PÅ/AV-bryter (se
i installeringshåndboken), kan forholdene nedenfor oppstå.
Hvis ingen fjernstyrt PÅ/AV-bryter er konfigurert, tennes lysdioden i œ-tasten og en initialiseringssyklus startes. Anlegget
starter når samtlige tidsbrytere har nådd null.
Tabellen nedenfor gjelder hvis det er konfigurert en fjernstyrt
PÅ/AV-bryter:

Se aktuell driftsinformasjon
1

Åpne avlesningsmenyen. Se i kapitlet "Slik åpner du menyene"
på side 8.
Kontrollenheten viser automatisk det første skjermbildet i
avlesningsmenyen, som gir følgende informasjon:
_v¶¡
…
≤0U4
∞11 ∞12 ≠H
∞21 ∞22 ≠H

013$6¢

Lokal tast

Fjernstyrt
PÅ/AV-bryter

Anlegg

œ Lysdiode

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

PÅ

AV

AV

Blinker

•

AV

PÅ

AV

AV

•

AV

AV

AV

AV

•

¶
§
≠
¡

kjølemodus

pumpe på

•

…
…1/2
∞11/12
∞21/22
≤
13$6¢

•

12$0¢

innstillingstemperatur (inntaks- eller utløpstemperatur
avhengig av aktiv modus)

•

2

Hvis vannkjøleren ikke starter etter et par minutter, se
"Feilsøking" på side 20.

•
•
•
•
•

Driftshåndbok
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012$0¢

oppvarmingsmodus
vifte (H høy eller L lav)
modus for liten støy er aktivert (bare tilgjengelig når
tilleggsutstyret OPIF er installert)
i tilfelle dobbel pumpekontroll: pumpe 1/2 på
krets 1 kompressor 1/2 på
krets 2 kompressor 1/2 på
alarm sist viste funksjonsfeilkode (0U4 i eksempel)
faktisk temperatur (inntaks- eller utløpstemperatur
avhengig av aktiv modus)

EWYQ080~250DAYN
Kompakte luftkjølte vannkjølere
4PW35558-5B

2

Trykk på Ì-tasten for å vise neste skjermbilde i avlesningsmenyen.

•

PUMPLEAD

•

MANUAL MODE eller COOL INLSP1/2 eller COOL OUTLSP1/2
eller HEAT INLSP1/2 eller HEAT OUTLSP1/2: drift med

•

NO FLOW: det er ingen gjennomstrømning etter pumpestart, og

manuell/automatisk kontrollmodus. Hvis den automatiske
kontrollmodusen velges, viser kontrollenheten den aktive
innstillingstemperaturen. Avhengig av statusen på fjernkontakten,
vil innstillingsverdi nummer én eller innstillingsverdi nummer to
være aktiv.

•

NO PRIORITY: denne kompressoren starter ikke opp fordi den

INL WATER: faktisk temperatur på inntaksvannet.
OUTL WATER: faktisk temperatur på utløpsvannet.
AMBIENT: faktisk omgivelsestemperatur.

•

•
•
•
NB

3

4

5

For et DICN-system er verdiene INLET WATER og
OUTLET
WATER verdiene for de individuelle
anleggene, og ikke for systemet. Temperaturene for
systemet finner du på det første skjermbildet i
nettverksmenyen.

Trykk på Ì-tasten for å vise neste skjermbilde i
avlesningsmenyen.
Skjermbildet ACT. PRESSURES i avlesningsmenyen viser
informasjon om faktisk trykk i kretsen.

har ingen prioritet. Se "Angi innstillingene for å lede/forsinke" på
side 15 for å endre prioriteten.
•

CAN STARTUP: kretsen er klar til å starte når det kreves ekstra
kjøle- eller varmebelastning.
Når ingen av meldingene ovenfor vises, er ingen spesielle
funksjoner aktivert og kompressoren går.

De foregående meldingene er angitt i prioritert rekkefølge.
UNIT CAPACITY er angitt nederst på det første skjermbildet.
7

Trykk på Ì-tasten for å vise neste skjermbilde i avlesningsmenyen.
Skjermbildene EXTRA READOUT i avlesningsmenyen viser
følgende informasjon:
• CURRENT: faktisk strømstyrke målt i ampere (A) (bare når OP57
er installert)
•
•
•
•
•
•

8

VOLTAGE: faktisk spenning (V) (bare når OP57 er installert)
RH11/12/21/22: faktisk driftstid (h)
C11/12/21/22C: faktisk driftstid i kjølemodus
C11/12/21/22H: faktisk driftstid i oppvarmingsmodus
CS11/12/21/22: antall kompressoroppstarter
RHP1/2: faktisk driftstid (h) for pumpe 1 eller 2

Trykk på ﬁ-tasten
avlesningsmenyene.

for

å

gå

tilbake

til

de

andre

Velge kjøling eller oppvarming
Med menyen for "kjøling/oppvarming" kan brukeren stille inn anlegget
for kjøling eller oppvarming.

■ HP1/2: høyt trykk på kjølemediet i krets 1/2. Det første tallet
viser trykket i bar, mens det andre tallet står for
metningstemperaturen ved boblepunkt i grader celsius.

■

■ LP1/2: lavt trykk på kjølemediet i krets 1/2. Det første tallet
viser trykket i bar, mens det andre tallet står for metningstemperaturen ved duggpunkt i grader celsius.

COOLING: kjølemodus. De to innstillingsverdiene for kjøling for
både temperaturregulering av inntaksvann og temperaturregulering av utløpsvann kan brukes.

■

HEATING: oppvarmingsmodus. De to innstillingsverdiene for
oppvarming for både temperaturregulering av inntaksvann og
temperaturregulering av utløpsvann kan brukes.

■ LOWNOISE: nederst på første skjermbilde vises statusen til
innstillingen for liten støy (Y=aktiv eller N=inaktiv).
6

anlegget er i standby-modus.

Trykk på Ì-tasten for å vise neste skjermbilde i
avlesningsmenyen.
Skjermbildet TEMPERATURE i avlesningsmenyen viser informasjon om utløpstemperaturen fra kompressorene ( C11 og C12/
C21 og C22).
Trykk på Ì-tasten for å vise neste skjermbilde i
avlesningsmenyen.
Skjermbildet C1/C2 TEMP. READOUT i avlesningsmenyen
viser informasjon om kjølemedietemperaturen ( REFR) og spoletemperaturen for krets 1/krets 2.

TIM: kompressoren venter med å starte opp så
lenge pumpestarttidsbryteren teller ned.

Trykk på Ì-tasten for å vise neste skjermbilde i avlesningsmenyen.
Skjermbildet UNIT
STATUS i avlesningsmenyen viser
informasjon om statusen til de ulike kretsene.
• C11 og C12: faktisk status til krets 1 (ON eller OFF).
• C21 og C22: faktisk status til krets 2 (ON eller OFF).
Når anlegget er på og en krets er OFF, kan det hende at
følgende statusinformasjon vises.
• SAFETY ACT.: én av sikkerhetsanordningene for krets er
aktivert (se "Feilsøking" på side 20).
•

FREEZEUP

DIS: kompressoren er deaktivert av antifrost-

funksjonen.
•
•
•
•
•
•
•

FREEZEUP PR: frysevern er aktivert.
DEFROST BUSY: avising er aktivert for denne kretsen.
COMP PR: beskyttelsesfunksjonen for kompressor er aktivert.
HP SETBACK: høytrykkstilbakeslag er aktivert.
MIN.RUN.TIM: minimum driftstid for kompressoren er aktivert.
LIMIT: kompressoren er begrenset av begrensningsfunksjonen.
STANDBY
DICN: i en DICN-konfigurasjon er anlegget i
standby-modus fordi det er tilstrekkelig strømkapasitet til å
opprettholde innstillingsverdien.

•
•

Menyen COOLING/HEATING viser informasjon om valgt modus:

Gjør følgende for å angi drift med kjøling/oppvarming:
1

Åpne menyen for kjøling/oppvarming. Se i kapitlet "Slik åpner du
menyene" på side 8.
Hvis kontrollenheten allerede er i menyen for kjøling/
oppvarming, plasserer du markøren øverst til venstre i det
aktuelle skjermbildet ved hjelp av tasten K.

2

Plasser markøren bak MODE ved hjelp av tasten K.

3

Velg riktig innstilling ved hjelp av tastene h og g.

4

Trykk på K for å bekrefte valget.
Markøren går tilbake til hjørnet øverst til venstre på skjermen.
NB

Når COOLING eller HEATING er valgt på et anlegg i et
DICN-system, overføres denne modusen til alle de
andre anleggene.

NB

Hvis det er konfigurert en fjernstyrt bryter for kjøling/
oppvarming, er modusen for kjøling/oppvarming basert
på bryterstatusen. I så fall kan ikke kjølemodusen eller
oppvarmingsmodusen endres i menyen for kjøling/
oppvarming.

UNIT OFF: anlegget er avslått.
AREC INLET: kompressoren starter ikke når temperaturen på
inntaksvannet ikke har steget tilstrekkelig sammenliknet med
situasjoner der kompressoren tidligere er blitt slått av.

•
•

FREE COOLING: modus for ledig kjøling er aktivert
TIMER BUSY: den faktiske verdien til ett av kompressortidsbryterne er ikke null (se "Tidsbrytermeny Ó" på side 13).
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5

Justere innstillingsverdien for temperatur
Du kan angi og velge fire uavhengige temperaturinnstillinger for
anlegget. To innstillinger er reservert for inntakskontroll, mens de to
andre er reservert for utløpskontroll.
■

COOL. INLSP1: temperaturen på inntaksvannet for kjøling,
innstillingsverdi 1,

■

COOL. INLSP2: temperaturen på inntaksvannet for kjøling,
innstillingsverdi 2.

■

COOL. OUTSP1: temperaturen på utløpsvannet for kjøling,
innstillingsverdi 1,

■

COOL. OUTSP2: temperaturen på utløpsvannet for kjøling,
innstillingsverdi 2

■

HEAT.
INLSP1: temperaturen
oppvarming, innstillingsverdi 1

på

inntaksvannet

for

■

HEAT.
INLSP2: temperaturen
oppvarming, innstillingsverdi 2.

på

inntaksvannet

for

■

HEAT.
OUTSP1: temperaturen
oppvarming, innstillingsverdi 1,

på

utløpsvannet

for

■

HEAT.
OUTSP2: temperaturen
oppvarming, innstillingsverdi 2

på

utløpsvannet

for

Du velger mellom innstilling 1 og innstilling 2 ved hjelp av en fjernkontrollbryter med dobbel innstillingsverdi (som kunden må montere).
Du kan se i avlesningsmenyen hvilken innstilling som er aktiv.
Kunden kan dessuten angi en innstillingsverdi for en
analog inngang.

NB

Se "Brukertilpasning i servicemenyen" i kapittel
"Innstilling av skiftbare innganger og utganger" i
installeringshåndboken.

NB

Hvis manuell kontrollmodus er valgt (se "Brukerinnstillingsmeny Å"
på side 12), vil ingen av innstillingene ovenfor være virksomme.

2

Åpne innstillingsmenyen. Se i kapitlet "Slik åpner du menyene"
på side 8.
Hvis endring av innstilling ikke krever brukerpassord (se
"Brukerinnstillingsmeny
Å"
på
side 12),
åpnes
innstillingsmenyen umiddelbart.
Hvis endring av innstilling krever brukerpassord, må den riktige
koden angis ved hjelp av tastene ﬁ og Ì (se
"Brukerpassordmeny Æ" på side 15). Trykk på ‡ for å bekrefte
passordet og åpne innstillingsmenyen.

Trinnverdi
Standardverdi
Grenseverdier(*)
Trinnverdi

COOLING INLET SETP

COOLING OUTLET SETP

12¢
7 ➞ 23¢
0$1¢

7¢
5 ➞ 20¢
0$1¢

HEATING INLET SETP

HEATING OUTLET SETP

40¢
20 ➞ 45¢
0$1¢

45¢
25 ➞ 50¢
0$1¢

(*) For anlegg med glykolbehandling og der OPZH er installert kan nedre
grense for kjøletemperaturen tilpasses ved å endre
minimumstemperaturen for drift i servicemenyen (se i
installeringshåndboken).

4

Trykk på ‡ for å lagre den justerte temperaturinnstillingen.
Når innstillingen er blitt bekreftet, flyttes markøren til neste
innstilling.

Driftshåndbok
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Se også "Angi flytende innstillingsverdier" på side 16.

Hvis det forekommer en sikkerhetsutkobling av anlegg eller krets,
slås kompressoren av. Sikkerhetsanordningsmenyen angir hvilken
sikkerhetsanordning som er aktivert. Skjermbildet UNIT STATUS i
avlesningsmenyen vil angi OFF - SAFETY ACTIVE. Den røde
lysdioden i π-tasten tennes, og alarmsignalet inne i kontrollenheten
aktiveres.
Når en sikkerhetsanordning for nettverket kobles ut i en DICNkonfigurasjon, vil de slaveanleggene som ikke oppdages av
nettverket, fungere som frittstående anlegg.
■

Dersom et slaveanlegg ikke kan finnes av nettverket, tennes det
røde lyset i π-tasten på hovedanlegget, og alarmsignalet inne i
kontrollenheten aktiveres.

■

Dersom masteranlegget ikke kan finnes av nettverket, tennes
det røde lyset i π-tasten på alle slaveanleggene, og alarmsignalet i kontrollenhetene aktiveres. Alle anleggene vil fungere
som frittstående anlegg.

Hvis anlegget er blitt stanset på grunn av strømbrudd, vil det foreta
en automatisk tilbakestilling og starte igjen når strømmen kommer
tilbake.

1

Trykk på π-tasten for å bekrefte alarmen.
Alarmsignalet blir deaktivert.
Kontrollenheten skifter automatisk over til tilsvarende
skjermbilde i sikkerhetsanordningsmenyen: sikkerhetsanordning
for anlegg, sikkerhetsanordning for krets eller sikkerhetsanordning for nettverk.

2

Finn årsaken til driftsstansen, og korriger.
Se "Angi aktiverte sikkerhetsanordninger og kontrollere
anleggets status" på side 18 og "Feilsøking" på side 20.
Når en sikkerhetsanordning kan tilbakestilles, begynner
lysdioden under π-tasten å blinke.

3

Trykk på π-tasten for å tilbakestille de sikkerhetsanordningene
som ikke lenger er virksomme.
Angi USER PASSWORD eller SERVICE PASSWORD ved behov.
(Se installeringshåndboken under "Angi passordet for
tilbakestilling av sikring".)
Når samtlige sikkerhetsanordninger er deaktivert og tilbakestilt,
slukkes lysdioden under π-tasten. Hvis én av sikkerhetsanordningene fortsatt er virksom, tennes lysdioden under
π-tasten igjen. Gå i så tilfelle tilbake til trinn 2.

Standard-, grense- og trinnverdiene for innstilling av kjøletemperaturen er følgende:

Grenseverdier(*)

NB

Anleggene er utstyrt med tre typer sikkerhetsanordninger:
sikkerhetsanordninger for anlegget, sikkerhetsanordninger for
kretsen og sikkerhetsanordninger for nettverket.

Trykk på tastene ﬁ og Ì for å justere temperaturinnstillingen.

Standardverdi

Når en innstillingsverdi for et anlegg i et DICN-system
er innstilt, så vil denne innstillingsverdien bli overført til
alle andre anlegg.

Tilbakestille anlegget

Velg innstillingen som skal endres, ved hjelp av ‡-tasten.
En innstilling er valgt når markøren blinker bak navnet på
innstillingen.
Symbolet ">" angir temperaturinnstillingen som faktisk er
virksom.

3

NB

Slik tilbakestiller du anlegget:

Slik justerer du en innstilling:
1

Gjenta instruksene fra punkt 2 og fremover for å justere andre
innstillinger.

4

Det er bare nødvendig å slå œ-tasten på igjen hvis det
forekommer en sikkerhetsutkobling av anlegget.
Hvis brukeren slår av strømmen for å reparere en sikkerhetsanordning, vil sikkerhetsanordningen tilbakestilles
automatisk når strømmen slås på igjen.
NB

Historikkopplysningene, dvs. antall ganger en sikkerhetsanordning for anlegg eller krets har slått inn, samt
anleggets status ved driftsstans, kan kontrolleres i
historikkmenyen.
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Avanserte egenskaper ved den digitale kontrollenheten
Dette kapitlet gir en oversikt over og en kort funksjonsbeskrivelse av
skjermbildene i de forskjellige menyene. Følgende kapittel viser
hvordan du kan sette opp og konfigurere anlegget ved hjelp av de
ulike menyfunksjonene.
Alle menyene åpnes direkte ved hjelp av tilhørende tast på den
digitale kontrollenheten eller via hovedmenyen (se "Slik åpner du
menyene" på side 8). Pil ned v på skjermen angir at du kan vise
neste skjermbilde i den aktuelle menyen ved hjelp av Ì-tasten. Pil
opp ^ på skjermen angir at du kan vise forrige skjermbilde i den
aktuelle menyen ved hjelp av ﬁ-tasten. Hvis ÷ vises, betyr det at du
enten kan gå tilbake til forrige skjermbilde eller gå til neste
skjermbilde.

_÷
EXTRA READOUT
C12RH:00000hCS:00000
C12C:00000h H:00000h

Vise aktuell driftsinformasjon om total
driftstid, total driftstid i kjølemodus og i
oppvarmingsmodus
samt
antall
kompressorstans for krets 1 (andre
skjermbilde).

_÷
EXTRA READOUT
C21RH:00000hCS:00000
C21C:00000h H:00000h

Vise aktuell driftsinformasjon om total
driftstid, total driftstid i kjølemodus og i
oppvarmingsmodus
samt
antall
kompressorstans for krets 2 (første
skjermbilde) (kun for EWYQ130~250).

_÷
EXTRA READOUT
C22RH:00000hCS:00000
C22C:00000h H:00000h

Vise aktuell driftsinformasjon om total
driftstid og antall kompressorstans i
krets 2 (andre skjermbilde) (bare for
EWYQ130~250).

Avlesningsmeny ª
_v¶
…
≤0U4
∞11 ∞12 ≠H
∞21 ∞22 ≠H

013$6¢
012$0¢

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

Vise aktuell driftsinformasjon om
statusen til pumpen, kompressoren og
viftene samt innstillingsverdien for
temperatur (avhengig av aktiv modus).
Vise aktuell driftsinformasjon om
kontrollmodusen, samt temperaturen på
inntaks- og utløpsvannet.
Merk at for et DICN-system er verdiene
INLET WATER og OUTLET WATER
verdiene for de individuelle anleggene,
og ikke for systemet. Temperaturene for
systemet finner du på det første
skjermbildet i nettverksmenyen.

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

Vise
informasjon
temperaturen i krets 1.

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

Vise
informasjon
om
utløpstemperaturen i krets 2 (bare for
EWYQ130~250).

_÷

C1 TEMP.READOUT
C1 REFR:000$0¢
C11 COIL:000$0¢
C12 COIL:000$0¢

Vise informasjon om temperaturen på
kjølemedium og konvektorer for krets 1.

C2 TEMP.READOUT
C2 REFR:000$0¢
C21 COIL:000$0¢
C22 COIL:000$0¢

Vise informasjon om temperaturen på
kjølemedium og konvektorer for krets 2
(kun for EWYQ130~250).

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

Vise informasjon om faktiske trykk og
viftene i krets 1, samt kontrollere om
viftene kjører i modus for liten støy.

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

Vise informasjon om faktiske trykk og
viftene
i
krets 2
(bare
for
EWYQ130~250).

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

Vise informasjon om anleggsstatusen i
krets 1 og kapasiteten til anlegget.

_÷
C21:OFF
C22:OFF

UNIT STATUS
SAFETY ACT.
SAFETY ACT.

Vise informasjon om anleggsstatusen i
krets 2 (bare for EWYQ130~250).

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

Vise aktuell driftsinformasjon om
strømstyrken (ampere) og spenningen
til anlegget.

_÷
EXTRA READOUT
C11RH:00000hCS:00000
C11C:00000h H:00000h
RHP1:00001hP2:00000h

Vise aktuell driftsinformasjon om total
driftstid, total driftstid i kjølemodus og i
oppvarmingsmodus
samt
antall
kompressorstans for krets 1 (første
skjermbilde) og total driftstid for
pumpene.

_÷

om

Innstillingsmeny ∑
Avhengig av innstillingene i den "avanserte" brukerinnstillingsmenyen, kan du enten åpne innstillingsmenyen direkte eller ved hjelp
av brukerpassordet.
> COOL.
COOL.
COOL.
COOL.

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

Angi temperaturinnstillingene.

Brukerinnstillingsmeny Å
Brukerinnstillingsmenyen er beskyttet med brukerpassord, og gjør
det mulig å tilpasse anleggene slik du vil.
USERSETTINGS MENU
>THERMOSTAT
COMPRESSOR
FAN
PUMP
FLOATING SETPOINT
LANGUAGE
TIME AND DATE
FREE COOLING
DICN
ADVANCED
DEFROST
SERVICE MENU

utløps-

Bruk tastene ﬁ og Ì til å bla gjennom
menyen, og trykk på ‡-tasten for å
åpne undermenyen du vil vise.

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

Angi termostatinnstillingene.

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

Angi innstillingene for manuell kontroll.

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

Angi innstillingene for å lede/forsinke
kompressoren.

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

Angi innstillingene for kapasitetsbegrensning for kompressoren.

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

Angi handling for alle viftene hvis
anlegget er avslått.

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

Angi innstillingene for pumpekontroll.

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

Angi innstillingene for dobbel pumpe.

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

Sikkerhetsanordningsmeny π
Angi den flytende innstillingsverdien.

Sikkerhetsanordningsmenyen viser nyttig informasjon om feilsøking.
Disse skjermbildene viser grunnleggende informasjon.

LANGUAGE
_
LANGUAGE
PRESS ENTER TO
CHANGE LANGUAGE:
ENGLISH

Vise informasjon om sikkerhetsanordningen
for
anlegget
som
forårsaket utkoblingen.

_v
CIRCUIT1 SAFETY
1U1:REV PHASE PROT

Vise informasjon om sikkerhetsanordningen for krets 1 som forårsaket
utkoblingen.

_v
CIRCUIT2 SAFETY
1U1:REV PHASE PROT

Vise informasjon om sikkerhetsanordningen for krets 2 som forårsaket
utkoblingen (bare for EWYQ130~250).

_v
NETWORK SAFETY
0U4:PCB COMM.PROBLEM

Vise informasjon om sikkerhetsanordningen for nettverk som forårsaket
utkoblingen.

_v
UNIT WARNING
0AE:FLOW HAS STOPPED

Vise informasjon om advarselen for
anlegget som forårsaket utkoblingen.

Angi skjermspråk for kontrollenheten.

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

_v
UNIT SAFETY
0F0:EMERGENCY STOP

Stille dato og klokkeslett for systemet.

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

Angi ledig kjøling.

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

Kontrollenheten viser navnet på
anlegget: MASTER, SLAVE1 ...
SLAVE3. Dette
navnet
tildeles
automatisk avhengig av den innstilte
maskinvareadressen. Se "Stille inn
adressene" i "Tilkoble og sette opp et
DICN-system" i installeringshåndboken.

DICN

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

Angi om det er nødvendig med passord
for å åpne innstillingsmenyen og for å
slå anlegget av og på.

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

Angi utgangspunktet for hovedmenyen,
stille utloggingstidsbryteren og angi om
alarmsignalet skal aktiveres når det
oppstår feil.

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

Angi tiden for bakgrunnslyset samt angi
om grafisk avlesning skal aktiveres.

Sammen med den grunnleggende informasjonen kan du vise skjermbilder med mer detaljert informasjon mens historikkmenyen er
aktivert. Trykk på ‡-tasten. Dermed vises skjermbilder tilsvarende
dem nedenfor: På første linje i skjermbildet som viser historiske data
kan man i tillegg få opp antallet sikkerhetsutkoblinger som allerede er
forekommet.
_÷ UNIT HISTORY:002
0CA:OUT SENSOR ERR
22h33m00s
23/03/06
COOL INLSP1:012$0¢

Kontrollere når anlegget stanset samt
innstillingstemperaturen på inntaksvannet til fordamperen.

_÷

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

Kontrollere temperaturen på inntaks- og
utløpsvannet til/fra fordamperen samt
omgivelsestemperaturen da anlegget
stanset.

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

Kontrollere
utløpstemperaturen
i
kretsene for krets 1 da anlegget
stanset.

DEFROST
_v
MANUAL DEFROST
UNIT DEFROST:OFF
CIR1 DEFROST:OFF
CIR2 DEFROST:OFF

Aktivere manuell avising.

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

Kontrollere
utløpstemperaturen
i
kretsene for krets 2 da anlegget stanset
(bare for EWYQ130~250).

_^
DEFROST
MIN. TIME BETWEEN
DEFROST: NORMAL

Angi minimumstiden mellom to økter
med avising.

_÷

UNIT HISTORY:002
C1 REFR:000$0¢
C11 COIL:000$0¢
C12 COIL:000$0¢

Kontrollere kjølemedietemperaturen for
krets 1 da anlegget stanset.

_÷

UNIT HISTORY:002
C2 REFR:000$0¢
C21 COIL:000$0¢
C22 COIL:000$0¢

Kontrollere kjølemedietemperaturen for
krets 2 da anlegget stanset (bare for
EWYQ130~250).

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

Kontrollere trykket i krets 1 og statusen
til viftene da anlegget stanset.

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

Kontrollere trykket i krets 2 og statusen
til viftene da anlegget stanset (bare for
EWYQ130~250).

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

Kontrollere statusen til kompressorene
og anleggskapasiteten for krets 1 da
anlegget stanset.

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

Kontrollere statusen til kompressorene
og anleggskapasiteten for krets 2 da
anlegget
stanset
(bare
for
EWYQ130~250).

SERVICE MENU
ENTER SERVICE
PASSWORD: 0000
TO LOGIN

Åpne servicemenyen (skal kun åpnes
av kvalifisert montør).

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

Kontrollere den aktuelle verdien til
tidsbryteren
for
den
generelle
programvaren.

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

Kontrollere den aktuelle verdien til
kompressortidsbryterne for krets 1.

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

Kontrollere den aktuelle verdien til
kompressortidsbryterne for krets 2
(bare for EWYQ130~250).
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_÷ UNIT HISTORY:002
CURRENT:055A
VOLTAGE:023V

Kontrollere strømstyrken (ampere) og
spenningen til anlegget da det stanset.

_÷ UNIT HISTORY:002
C11RH:00000hCS:00000
C11C:00000h H:00000h
RHP1:00000hP2:00000h

Kontrollere
total
driftstid
for
kompressoren, kjøle- og oppvarmingsmodus og antall kompressorstans for
krets 1 og for pumpene da anlegget
stanset (første skjermbilde).

_÷ UNIT HISTORY:002
C12RH:00000hCS:00000
C12C:00000h H:00000h

Kontrollere
total
driftstid
for
kompressoren, kjøle- og oppvarmingsmodus og antall kompressorstans for
krets 1 da anlegget stanset (andre
skjermbilde).

Inn-/utstatusmenyen Ÿ
Inn-/utstatusmenyen viser statusen for samtlige digitale innganger og
utganger samt skiftbare digitale innganger for anlegget.
_v
DIGITAL INPUTS
EMERGENCY STOP :OK
FLOWSWITCH:FLOW OK

Kontrollere om nødstoppenheten er
aktiv og om det er noen vanngjennomstrømning til fordamperen.

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

Kontrollere statusen til varmetapen og
tilstanden til pumpesperren og pumpen.

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

Kontrollere statusen til høytrykksbryteren, motfasevernet og overstrømsreleet for krets 1.

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

Kontrollere overstrømsstatus for viften
for krets 1.

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

Kontrollere statusen til høytrykksbryteren, motfasevernet og overstrømsreleet
i
krets 2
(bare
for
EWYQ130~250).

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

Vise overstrømsstatus for viften i krets 2
(bare for EWYQ130~250).

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

Kontrollere statusen til kompressorene
11/12/21/22.

Historikkmeny ‚

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

Kontrollere statusen til viftehastighetsreleene for krets 1.

Historikkmenyen viser all informasjon om de siste driftsstansene.
Strukturen i disse menyene er identisk med strukturen til sikkerhetsanordningsmenyen. Når en feil utbedres og operatøren foretar en
tilbakestilling, kopieres gjeldende data fra sikkerhetsanordningsmenyen til historikkmenyen.

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

Kontrollere statusen til viftehastighetsreleene
for
krets 2
(bare
for
EWYQ130~250).

På første linje i skjermbildet som viser historiske data kan man i
tillegg få opp antallet sikkerhetsutkoblinger som allerede er
forekommet.

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

Kontrollere statusen til de skiftbare digitale inngangene (første skjermbilde).
Merk at for et anlegg i et DICN-system,
så gjelder inngangene for dette
anlegget.
Det vil imidlertid være fjernkontrolldata
på masteranlegget som vil bestemme
anleggets drift.

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

Kontrollere statusen til de skiftbare
digitale inngangene og utgangene
(andre skjermbilde).

_÷CHANG.
DO3 NONE
DO4 NONE
DO5 NONE

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

Kontrollere statusen til de skiftbare
digitale utgangene (tredje skjermbilde).

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

Kontrollere statusen til de skiftbare
digitale
utgangene
og
analoge
inngangene (fjerde skjermbilde).

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

Kontrollere statusen til de skiftbare
analoge inngangene og utgangene
(femte skjermbilde).

_^

Få oversikt over hvilke kommunikasjonslinjer som er aktive.

_÷ UNIT HISTORY:002
C21RH:00000hCS:00000
C21C:00000h H:00000h

Kontrollere
total
driftstid
for
kompressoren, kjøle- og oppvarmingsmodus og antall kompressorstans for
krets 2 da anlegget stanset (første
skjermbilde) (kun for EWYQ130~250).

_÷ UNIT HISTORY:002
C22RH:00000hCS:00000
C22C:00000h H:00000h

Kontrollere
total
driftstid
for
kompressoren, kjøle- og oppvarmingsmodus og antall kompressorstans for
krets 2 da anlegget stanset (andre
skjermbilde) (kun for EWYQ130~250).

_÷ UNIT HISTORY:002
AI1 NONE
AI2 NONE

Kontrollere
statusen
til
skiftbare
analoge innganger da anlegget stanset
(første skjermbilde).

_÷ UNIT HISTORY:002
AI3 NONE
AI4 NONE

Kontrollere
statusen
til
skiftbare
analoge innganger da anlegget stanset
(andre skjermbilde).

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

Vise
informasjon
klokkeslett.

om

dato

og

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

Vise tilleggsinformasjon om anlegget,
for eksempel typen anlegg, antall
kretser og fordampere samt hvilket
kjølemedium som benyttes.

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

Vise tilleggsinformasjon om anlegget,
for eksempel viftetypen, spenning/
ampere-alternativet, om det finnes en
sekundær pumpe eller varmetape og
hvor mange digitale utganger det er
mulig å bruke i tilfelle ikkeeller
vekselrettervifter
(ST)
vekselrettervifter (INV).

_^
SW INFO
MAIN:SP1710_055 V2.0
EXT :SP1559_017
REM.:SP1734_011
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Vise informasjon om kontrollenhetens
programvareversjon.

COMMUNICATION
RS232 ONLINE:N
RS485 ONLINE:N
DIII ONLINE:N
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Brukerpassordmeny Æ
ENTER PASSWORD

Angi statusen for brukerinnlogging og
-utlogging.

LOGOUT? NO

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

Etter den siste parameteren flyttes markøren tilbake til
utgangsposisjonen, og du kan fortsette fra instruksjon 3 og
fremover.

9

Trykk på ƒ-tasten for å gå tilbake til brukerinnstillingsmenyen
og fortsette fra instruksjon 1 og fremover.

Endre brukerpassordet.

PASSWORD: 0000
TO LOGIN

_v LOGIN/LOGOUT MENU
LOGIN STATUS:USER

8

Endre
passordet
utlogging.

for

innlogging/

Undermeny: Termostat

Angi termostatinnstillinger
Anlegget benytter termostat til å kontrollere kjølekapasiteten i
kontrollmodusen for inntak eller utløp. Termostatparameterne er
imidlertid ikke faste og kan endres.
Standard-, grense- og trinnverdiene for termostatparameterne vises i
"Tillegg I" på side 25.

Nettverksmeny ∆

NB

Nettverksmenyen (bare tilgjengelig hvis DICN er installert) viser
nyttig informasjon om nettverket.
_v
NETWORK
COOL. INLSP1:012$0¢
INLET WATER:013$6¢
OUTLET WATER:007$0¢

Vise temperaturinnstillingen, temperaturen på felles inntaksvann (temperatur
på inntaksvann til masteranlegget).

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

Statusskjermbildet på nettverksmenyen
viser tilstanden til masteranlegget (M)
og slaveanleggene (SL1 ... SL3).

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

Kjøle-/oppvarmingsmeny Í

Hvis denne innstillingen endres på ett av
anleggene i en DICN-konfigurasjon, så overføres
endringen til alle andre anlegg i nettverket.

■

I "Tillegg I" på side 25 finner du et funksjonsdiagram over termostatparameterne.

Angi og aktivere kontrollmodusen
Anlegget er utstyrt med en termostat som kontrollerer kjøle- eller
oppvarmingskapasiteten til anlegget. Velg riktig modus:
■

Menyen for "kjøling/oppvarming" der du angir driftsmodusen.
_v
COOLING/HEATING
MODE:COOLING

■

MANUAL CONTROL: Manuell kontrollmodus: operatøren styrer
kapasiteten selv ved å stille inn følgende:
• C11/12/21/22 (kapasitetstrinn i manuell modus): OFF eller ON
for kompressorene 11/12/21/22.

Stille inn driftsmodusen til kjøling eller
oppvarming.

•

F1*, F2* (luftstrøm i manuell modus): av, lav, middels eller høy
for krets 1/2.

Funksjoner på brukerinnstillingsmenyen

Åpne brukerinnstillingsmenyen

■

INL WATER: Kontrollmodus for inntak: bruker temperaturen på
inntaksvannet til å styre anleggets kapasitet.

■

OUTL WATER: Kontrollmodus for utløp: bruker temperaturen på
utløpsvannet til å styre anleggets kapasitet.

Brukerinnstillingsmenyen er beskyttet med et brukerpassord, som er
et 4-sifret tall mellom 0000 og 9999.
1

Åpne Å USERSETTINGS MENU. (Se kapitlet "Slik åpner du
menyene" på side 8.)
Kontrollenheten spør etter passordet.

2

Skriv inn riktig passord ved hjelp av tastene ﬁ og Ì, og trykk
på ‡ for hvert siffer.

3

Trykk på ‡ på det siste sifferet for å bekrefte passordet og åpne
brukerinnstillingsmenyen.
Kontrollenheten viser automatisk skjermbildet til undermenyen.

NB

For anlegg i en DICN-konfigurasjon:
Når du endrer kontrollmodusen for ett av anleggene,
så vil endringen automatisk overføres til alle andre
anlegg.
Manuell kontrollmodus kan imidlertid bare velges på
anlegg med statusen DISCONNECT ON/OFF.

Slik angir du innstillinger for en bestemt funksjon:
1

Gå til den aktuelle undermenyen i brukerinnstillingsmenyen ved
hjelp av tastene ﬁ og Ì.

2

Trykk på ‡-tasten for å åpne undermenyen du vil vise.

3

Velg riktig skjermbilde ved hjelp av tastene ﬁ og Ì. Hvis det
bare finnes ett skjermbilde, kan du ikke bruke tastene ﬁ og Ì.

Hvis du vil aktivere manuell kontrollmodus, velger du
MANUAL CONTROL som gjeldende modus. Vil du
deaktivere manuell kontrollmodus, velger du en annen
modus som gjeldende modus.

NB

Modusen OUTLET er ikke tilgjengelig for DICNsystemer.

Undermeny: Kompressor

Angi innstillingene for å lede/forsinke

4

Trykk på ‡-tasten for å flytte markøren til den første
parameteren som nå kan endres.

5

Velg riktig innstilling ved hjelp av tastene ﬁ og Ì.

Velg riktig modus på skjermbildet COMPR.LEAD-LAG, og angi
innstillingene for å lede/forsinke kompressoren.

■

MODE
• AUTO: prioriteten avhenger av driftstiden til de enkelte
kompressorene.
•

6

Trykk på ‡ for å bekrefte valget.
Når valget er blitt bekreftet, flyttes markøren til neste parameter
som nå kan endres.

7

C11>C12>C21>C22 innstillingen i dette
eksemplet, C11, har høyest prioritet for å starte, mens C22 har
lavest prioritet.

Gjenta instruksjon 6 for å endre de andre parameterne.
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Undermeny: Flytende innstillingsverdi

Angi innstillingene for kapasitetsbegrensning
På skjermbildet COMPR.CAP.LIMIT kan inntil 4 mulige innstillinger
for kapasitetsbegrensning konfigureres.
Aktivere kapasitetsbegrensning:
■

MODE:
• NOT ACTIVE: Kapasitetsbegrensningen er ikke aktiv.
• CHANG.DIG.INP.: når en skiftbar inngang konfigureres for
kapasitetsbegrensning.

Se "Brukertilpasning i servicemenyen" under
kapittel "Innstilling av skiftbare digitale innganger og utganger" i installeringshåndboken.

NB

•

LIMIT

Angi flytende innstillingsverdier
Innstillingssignal er ombenevnet til "flytende innstillingsverdi basert
på skiftbar analog inngang".
I skjermbildet FLOATING SETPOINT i brukerinnstillingsmenyen kan
den aktive innstillingsverdien endres etter omgivelsestemperaturen.
Kilden til og innstillingene av den flytende innstillingsverdien kan
konfigureres av brukeren.
■

temperaturen og endres ut fra denne.
Innstillinger: MAXPOS, NEG, RF eller SLOPE.

25%/50%/75%/SET: Hvis du vil aktivere kapasitets-

begrensning.

■

MODE: brukes til å angi kilden til den flytende innstillingsverdien.
• NOT ACTIVE: flytende innstillingsverdi er ikke aktivert.
• AMBIENT: flytende innstillingsverdi er basert på omgivelses-

Ved modusen CHANG.DIG.INP. eller LIMIT
enkelt kompressor angis (C11/12/21/ 22).

SET må hver

•

CH. AI SLOPE NTC: flytende innstillingsverdi er basert på
den skiftbare analoge inngangen (NTC-type) og endres ut fra
denne.
Innstillinger: MAXPOS, NEG, RF eller SLOPE.

•

CH. AI SLOPE V-A: flytende innstillingsverdi er basert på
den skiftbare analoge inngangen (V-A-type) og endres ut fra
denne.
Innstillinger: MAXPOS, NEG, RF eller SLOPE.

•

CH.AI MAX VALUE: flytende innstillingsverdi er basert på den
skiftbare analoge inngangen (V-A-type) og endres ut fra denne.
Innstilling: MAXIMUM VALUE.

■ OFF: Disse kompressorene vil alltid være slått av.
■ ON: Disse kompressorene vil fremdeles bli brukt av
termostaten i henhold til nødvendig belastning.
Undermeny: Vifte

Angi innstillingene for liten støy fra vifte
Skjermbildet FAN LOW NOISE er bare tilgjengelig når tilleggsutstyret med vekselrettervifter (OPIF) er installert. Se i håndboken
som fulgte med tilleggsutstyret.

NB

Et funksjonsdiagram over den flytende innstillingsverdien vises i "Tillegg II" på side 26.

Innstillinger for tvungen viftedrift

Undermeny: Språk

Gjør det mulig å kjøre viftene selv om anlegget er slått av.

Angi språket

■

OFF: viftene aktiveres ikke.

■

ON: viftene blir tvunget til å gå.

■

CH.DIG.INP.: viftene går, avhengig av innstillingene for den
skiftbare digitale inngangen.

I dette skjermbildet kan brukeren angi hvilket språk informasjonen
skal vises på i kontrollenheten (på det første skjermbildet). (Trykk på
‡ gjentatte ganger for å endre driftsspråk.)
Undermeny: Klokkeslett og dato

Undermeny: Pumpe

Angi innstillingene for pumpekontroll
Skjermbildet PUMPCONTROL i brukerinnstillingsmenyen gir brukeren
mulighet til å angi pumpens forstartstid og tidsforsinkelse.
■

PUMPLEADTIME: brukes til å angi den tiden pumpen må gå før
anlegget (eller kompressoren hvis PUMP ON IF: COMPR ON
er valgt i en DICN-konfigurasjon) kan startes.

■

PUMPLAGTIME: brukes til å angi den tiden pumpen fortsetter å
gå etter at anlegget (eller kompressoren hvis PUMP ON IF:
COMPR ON er valgt i en DICN-konfigurasjon) er stanset.

■

DAILY ON: velg enten Y (ja) eller N (nei). Velger du Y, angir du
starttiden (24-timers format).
Det betyr at i løpet av den tiden vil pumpen gå i omtrent
5 sekunder, selv om anlegget er avslått.

Angi dobbel pumpekontroll
I skjermbildet DUAL PUMP i brukerinnstillingsmenyen kan brukeren
angi styringen av to pumper (for at dette skal være mulig, må en
skiftbar digital utgang være konfigurert for en sekundær pumpe i
servicemenyen). Se i installeringshåndboken.
■

Angi klokkeslett og dato
I skjermbildet TIME AND DATE i brukerinnstillingsmenyen kan
brukeren angi klokkeslett og dato.
■

TIME: brukes til å angi gjeldende klokkeslett.

■

DATE FORMAT: brukes til å angi datoformat.

■

DATE: velg navnet på gjeldende dag, og angi gjeldende dato i
henhold til innstillingen i DATE FORMAT.
DD = datoen for dagen (01~31),
MM = datoen for måneden (01~12)
YY = de 2 siste sifrene i året (2006 = 06).

Undermeny: Ledig kjøling

Angi ledig kjøling
I skjermbildet FREE COOLING i brukerinnstillingsmenyen kan
brukeren styre en 3-veis vannventil når anlegget drives i ledig kjøling.
En skiftbar digital inngang eller utgang må konfigureres for ledig
kjøling i servicemenyen for at dette skal være mulig. (Se i
installeringshåndboken.)
■

MODE: brukes til å angi hva slags kontroll som skal benyttes for
de to pumpene. Hvis det er valgt automatisk rotasjon, må du
også angi forskyvning av driftstid.
• AUTO ROTATION: pumpe 1 og pumpe 2 vil veksle etter

kjøling.
•

forskyvningen på RH.
•
•

■

PUMP 1>PUMP 2: pumpe 1 vil alltid starte først.
PUMP 2>PUMP 1: pumpe 2 vil alltid starte først.

OFFSET ON RH: brukes til å angi forskyvningen av driftstid
mellom de to pumpene. Brukes til å veksle mellom pumpene når
de står i automatisk rotasjonsmodus.
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MODE: brukes til å angi modusen for ledig kjøling.
• NOT ACTIVE: ledig kjøling er ikke aktiv.
• CHDI: skiftbar digital inngang vil aktivere modusen for ledig

•

AMBIENT: ledig kjøling er basert på omgivelsestemperaturen.
INLET-AMBIENT: ledig kjøling er basert på forskjellen mellom
inntaksvanntemperaturen og omgivelsestemperaturen.

■

SP: angi innstillingen for ledig kjøling.

■

DIF: angi differansen for ledig kjøling.
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■

■

PUMP
■ ON: pumpen er på når modusen for ledig kjøling er aktiv.
■ OFF: pumpen er av når modusen for ledig kjøling er aktiv.

■

LEAD: den tiden pumpen vil gå før kompressoren settes i drift.
Et funksjonsdiagram som viser funksjonen til ledig
kjøling, vises i "Tillegg III" på side 26.

NB

PUMP ON IF: Innstilles hvis pumpen må gå så lenge kjøleren
er på (UNIT ON), eller bare under forhold der kompressoren er
på (COMPR ON).
Når UNIT ON er valgt, vil pumpen ikke gå så lenge kjøleren er
på. Når COMPR ON er valgt, vil pumpen ikke gå så lenge
kompressoren er på.
Se også i håndboken "Installasjonseksempler for en DICNkonfigurasjon".
NB

Undermeny: DICN

Innstillingene i dette skjermbildet i nettverksmenyen
må gjøres for alle kjølere som er tilkoblet systemet.

Bare tilgjengelig hvis DICN (ekstrautstyr EKACPG) er installert (se
"Tilkoble og sette opp et DICN-system" i installeringshåndboken og i
installeringshåndboken for settet EKACPG).

Undermeny: Avansert

Angi nettverksinnstillingene

Aktivere eller deaktivere innstillingspassordet og passordet
for å slå anlegget av/på

I skjermbildet SETTINGS i nettverksmenyen kan brukeren stille inn
anleggets MODE, OFFSET-tid og under hvilke forhold pumpen må
være i drift.
■

MODE: Angi anleggets modus som NORMAL, STANDBY eller
DISCONN ON/OFF.
• NORMAL: Anlegget styres av nettverket. Opplasting og
nedlasting bestemmes av nettverkets sentralstyring. Når du stiller
dette anlegget PÅ eller AV, vil det medføre at også alle andre
anlegg stilles PÅ eller AV, med mindre statusen deres er
DISCONNECT ON/OFF (se senere).
Hvis du endrer CONTROL SETTINGS eller THERMOSTAT
SETTINGS for dette anlegget, vil dette derfor også gjelde for alle
andre anlegg. MANUAL CONTROL på et slikt anlegg er ikke
mulig. Se "Angi og aktivere kontrollmodusen" på side 15.
•

•

STANDBY: Anlegget betraktes som et NORMAL-anlegg, og dets
funksjon likner også på et anlegg angitt som NORMAL, men dette
anlegget vil imidlertid bare settes i drift i følgende situasjoner:
Et annet anlegg er i alarmmodus
Et annet anlegg er i modusen DISCONNECT ON/OFF
Innstillingsverdien ikke er nådd når alle øvrige anlegg har gått
med full kapasitet over en tid
Hvis flere anlegg er angitt som STANDBY, vil bare 1 av
anleggene virkelig være standby. Anlegget som virkelig er
standby, vil bestemmes av antall driftstimer.

I det første skjermbildet ADVANCED i brukerinnstillingsmenyen kan
brukeren aktivere eller deaktivere brukerpassordet som kreves for å
endre temperaturinnstillingen (SETPOINT MENU). Når passordet er
deaktivert, trenger ikke brukeren å angi passordet hver gang
innstillingen skal endres.
I det første skjermbildet ADVANCED i brukerinnstillingsmenyen kan
brukeren dessuten aktivere eller deaktivere brukerpassordet som
kreves for å slå anlegget PÅ eller AV (UNIT ON/OFF).
NB

Angi innstillinger for kontrollenheten
I det andre skjermbildet ADVANCED i brukerinnstillingsmenyen kan
brukeren dessuten angi innstillinger for kontrollenheten.
■

MAIN MENU: Stilles på GRAPHIC hvis du vil at hovedmenyen
skal vise de grafiske symbolene, eller på TEXT hvis du vil at
hovedmenyen skal vise menynavnene.

■

LOGOUT TIMER: Still tidspunktet for automatisk utlogging,
mellom 01 og 30 minutter.

DISCONNECT ON/OFF: Selv om du stiller dette anlegget PÅ

■

eller AV, vil det ikke føre til at andre anlegg stilles PÅ eller AV.
MANUAL CONTROL på et slikt anlegg er mulig.
Hvis anlegget stilles på INLET eller OUTLET og anlegget er PÅ,
vil det bli styrt av DICN-nettverket som et NORMAL-anlegg.

BUZZER IF SAFETY: Aktiver eller deaktiver alarmsignalet som
lyder når det oppstår feil.

■

BACKLIGHT TIME: Angi hvor lang tid (mellom 01 og 30
minutter) som skjermlampen på kontrollenheten skal lyse etter
siste betjening av knappene på kontrollenheten.

■

GRAPHIC READOUT: Angi om den grafiske visningen av det
første skjermbildet i avlesningsmenyen skal vises.

NB

Still et anlegg på DISCONNECT ON/OFF når det
utføres service på maskinen. I dette tilfellet er det
mulig å slå dette anlegget PÅ eller AV uten å slå PÅ
eller AV øvrige anlegg i nettverket.

NB

Da er det også mulig å kjøre anlegget i MANUAL
CONTROL.

■

Hvis innstillingen endres på ett av anleggene i en
DICN-konfigurasjon, vil den automatisk overføres til
alle andre anlegg i nettverket.

Still et anlegg på DISCONNECT ON/OFF kontinuerlig
dersom operatøren selv ønsker å bestemme når dette
anlegget må være i drift.

Undermeny: Avising

Merk at i dette tilfellet har det ingen hensikt å angi et
annet anlegg i nettverket som STANDBY. Siden det er
ett anlegg som er stilt kontinuerlig på DISCONNECT
ON/OFF, vil STANDBY-anlegget kontinuerlig bli
betraktet som et NORMAL-anlegg.

På det andre skjermbildet kan brukeren velge en minimumstid
mellom hver økt med automatisk DEFROST:

OFFSET: OFFSET-klokkeslettet angir målforskjellen i driftstid
mellom ett anlegg og et annet anlegg med OFFSET:0000h.
Denne verdien er viktig når det gjelder vedlikehold. Forskjellen i
innstilling mellom forskjellige anlegg må være stor nok til at du
slipper å utføre vedlikehold på alle anleggene samtidig. De øvre
og nedre grenser er henholdsvis 0 og 9000 timer.
Standardverdien er 0 timer.
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Hvis innstillingen endres på ett av anleggene i en
DICN-konfigurasjon, vil den automatisk overføres til
alle andre anlegg i nettverket.

På det første skjermbildet kan manuell avising aktiveres for anlegget
samt krets 1 og 2.

■

NORMAL: normal tid mellom avisingsøkter.

■

SHORT: kort tid mellom avisingsøkter.

Undermeny: Servicemeny
Bare en kvalifisert installatør kan få tilgang til servicemenyen.
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Funksjoner på tidsbrytermenyen

1

Trykk på π-tasten når alarmsignalet aktiveres.
Det vises et skjermbilde med grunnleggende sikkerhetsinformasjon. Trykk på ‡-tasten for å gå direkte til historikkmenyen og vise detaljert informasjon. Disse skjermbildene viser
informasjon om anleggets status i det øyeblikket det slås av (se
"Sikkerhetsanordningsmeny π" på side 13).

2

Hvis mer enn én type sikkerhetsanordning er aktivert (angitt ved
hjelp av ^, v eller ÷), bruker du tastene ﬁ og Ì til å vise disse.

Kontrollere den faktiske verdien til programvaretidsbryterne
Som et beskyttende tiltak og for å sikre riktig drift, har kontrollenhetens programvare flere nedtellingstidsbrytere:
■

LOADUP (LOADUP – se termostatparameterne): begynner å
telle når det er inntruffet en endring i termostattrinn. Under
nedtellingen kan ikke anlegget gå til et høyere termostattrinn.

■

LOADDOWN (DWN – se termostatparameterne): begynner å
telle når det er inntruffet en endring i termostattrinn. Under
nedtellingen kan ikke anlegget gå til et lavere termostattrinn.

■

FLOWSTART (FLOWSTART – 15 s): teller ned når gjennomstrømningen av vann gjennom fordamperen er kontinuerlig og
anlegget er i standby. Under nedtellingen kan ikke anlegget
starte.

■

FLOWSTOP (FLOWSTOP – 5 s): begynner å telle nå vannstrømmen gjennom fordamperen stopper etter at tidsbryteren
har nådd null. Hvis vannstrømmen ikke har startet igjen under
nedtellingen, vil anlegget stanse.

Funksjoner på historikkmenyen

Kontrollere sikkerhetsinfo og anleggets status etter
tilbakestilling
Informasjonen i sikkerhetsanordningsmenyen finnes også i historikkmenyen, der den lagres etter at anlegget eller kretsen er tilbakestilt.
Dermed kan historikkmenyen brukes til å kontrollere anleggets status
da siste driftsstans inntraff.
Slik kontrollerer du sikkerhetsanordninger og anleggets status:
1

PUMPLAG (PUMPLAG – se innstillingene for pumpekontroll):
begynner å telle hver gang anlegget slås av. Under nedtellingen
vil pumpen fortsette å gå.

Åpne HISTORY MENU. (Se kapitlet "Slik åpner du menyene" på
side 8.)
Kontrollenheten viser det siste HISTORY-skjermbildet, som viser
grunnleggende informasjon om driftsstansøyeblikket.

2

Trykk på tastene ﬁ og Ì for å vise de andre HISTORYskjermbildene.

■

GUARDTIMER (GRD11/12/21/22 – 180 s): begynner å telle når
kompressoren (krets 1/2) er blitt stanset. Under nedtellingen kan
ikke kompressoren startes igjen.

3

Trykk på ‡-tasten for å vise mer detaljert informasjon.

■

ANTIRECYCLING (AREC11/12/21/22 – 300 s): begynner å
telle når kompressoren (krets 1/2) har startet. Under
nedtellingen kan ikke kompressoren startes igjen.

Vise ytterligere informasjon om anlegget

■

PUMPLEAD (PUMPLEAD – se innstillingene for pumpekontroll):
begynner å telle hver gang anlegget slås på. Under nedtellingen
kan ikke anlegget starte.

■

■

MINIMUM RUNNING TIME (M.RT – 120 s) begynner å telle når
kompressoren har startet. Under nedtellingen vil ikke
kompressoren bli slått av ved hjelp av termostatfunksjonen.

Funksjoner på infomenyen

1

Åpne INFO MENU fra hovedmenyen. (Se kapitlet "Slik åpner
du menyene" på side 8.)
Kontrollenheten viser skjermbildet TIME INFO, som inneholder
følgende informasjon: TIME og DATE.

2

Trykk på Ì for å vise det første UNIT INFO-skjermbildet.

Slikkontrollererdudenfaktiskeverdientilprogramvaretidsbryterne:
1

2

Åpne TIMERS MENU. (Se i kapitlet "Slik åpner du menyene" på
side 8.)
Kontrollenheten viser den faktiske verdien til GENERAL
TIMERS: Belastningstidsbryteren,
avlastningstidsbryteren,
strømningsstarttidsbryteren, strømningsstopptidsbryteren (når
anlegget er på og strømningsstarttidsbryteren har nådd null),
pumpestarttidsbryteren og pumpestopptidsbryteren.
Trykk på Ì-tasten for å kontrollere kompressortidsbryterne.
Kontrollenheten viser den faktiske verdien til COMPRESSOR
TIMERS: vernetidsbryterne (én for hver krets) og
antiresirkuleringstidsbryterne (én for hver krets).

Dette skjermbildet viser informasjon om navnet på anlegget,
antall kretser, fordampere og konvektorer, EEV og hvilket
kjølemedium som er brukt.
3

Trykk på Ì for å vise det andre UNIT INFO-skjermbildet.
Dette skjermbildet viser informasjon om viftene, volt/ampere og
om det finnes en sekundær pumpe eller varmetape.

4

Trykk på Ì for å vise skjermbildet SW
informasjon).
Dette skjermbildet
programvareversjon.

viser

informasjon

INFO (programvareom

kretskortets

Funksjoner på sikkerhetsanordningsmenyen
Funksjoner på inn-/utstatusmenyen

Angi aktiverte sikkerhetsanordninger og kontrollere anleggets
status

Kontrollere statusen til inngangene og utgangene

Hvis alarmsignalet aktiveres og brukeren trykker på π-tasten, åpner
kontrollenheten sikkerhetsanordningsmenyen automatisk.

Ved hjelp av inn-/utstatusmenyen kan du kontrollere statusen til de
digitale inngangene og statusen til reléutgangene.

Alle aktive sikkerhetsanordninger vises: UNIT/CIRCUIT
WARNING eller NETWORK SAFETY.

De låste digitale inngangene er følgende:

■

■

■

■

1 /2 ,

■

EMERGENCY STOP: om noen har trykket på nødstoppknappen
(gjelder bare hvis det finnes en nødstoppknapp).

■

FLOWSWITCH: indikerer statusen til strømningsbryteren
(gjennomstrømning / ingen gjennomstrømning).

Kontrollenheten viser skjermbildet CIRCUIT 1/2 SAFETY i
sikkerhetsanordningsmenyen når en sikkerhetsanordning for
krets 1/2 aktiveres.

■

HEATER TAPE: indikerer om varmetapen er aktivert eller ikke.

■

PUMPINTERLOCK: indikerer om statusen til pumpesperren er
åpen eller stengt.

Kontrollenheten viser skjermbildet NETWORK
SAFETY i
sikkerhetsanordningsmenyen når en sikkerhetsanordning for
nettverket aktiveres.

■

PUMP: indikerer om pumpen er på eller av.

■

C1/2 REV.PH.PROT.: (motfasevern) indikerer den aktuelle
statusen til denne sikkerhetsanordningen for krets 1/2.

■

C1/2 HIGH PR.SW.: (høytrykksbryter) indikerer den aktuelle
statusen til denne sikkerhetsanordningen for krets 1/2.

Kontrollenheten viser skjermbildet UNIT
SAFETY i
sikkerhetsanordningsmenyen når en sikkerhetsanordning for
anlegget var årsaken til driftsstans.

Kontrollenheten viser skjermbildet UNIT WARNING i sikkerhetsanordningsmenyen når en advarsel for anlegget aktiveres.
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■

INT.L C11/C12/C21/22: (sperre for kompressor) indikerer den
aktuelle statusen til denne sikkerhetsanordningen for krets 1/2

■

C1/2 FANOVERC. ST. 1/2/3: (overstrømsstatus for vifte i
trinn 1/2/3) indikerer den aktuelle statusen til denne
sikkerhetsanordningen for krets 1/2.

De låste reléutgangene er følgende:
■

C11/12/21/22: indikerer om krets 1/2 er på eller av.

■

C1/2 FANSTEP 1/2/3: indikerer om viftene i viftetrinn 1/2/3 for
krets 1/2 er på eller av.

Kontrollere statusen til de skiftbare digitale inngangene og
utgangene
Mulige innstillinger for skiftbare digitale innganger er følgende:

Kontrollere statusen til de skiftbare analoge inngangene og
utgangene
Mulige innstillinger for skiftbare analoge innganger og utganger er
følgende:
■

NONE: ingen funksjon er tilordnet til den skiftbare analoge
inngangen.

■

STATUS: viser bare statusen ved hjelp av testing

■

FLOATING
SETP: flytende
omgivelser eller analog inngang

■

TEMPERATURE: viser bare (eksempelvis) utløpstemperaturen
fra kondensatoren

■

DI***: se mulige funksjoner for skiftbare digitale innganger. (***
kan være følgende: STATUS, DUAL SETPOINT, REMOTE ON/
OFF, REMOTE COOL/HEAT, CAP. LIMIT, LOW NOISE,
FREE COOLING REQ eller FAN FORCED ON.)

innstillingsverdi

basert

på

■

NONE: indikerer at ingen funksjon er valgt for denne inngangen

■

STATUS: indikerer stillingen for tilkoblet bryter.

■

DUAL SETPOINT: indikerer stillingen på fjernkontrollbryteren
med dobbel innstillingsverdi: innstilling 1 eller innstilling 2.

■

REMOTE ON/OFF: indikerer posisjonen til den fjernstyrte på/avbryteren.

■

REMOTE COOL/HEAT: indikerer posisjonen til den fjernstyrte
bryteren for kjøling/oppvarming.

■

■

RS232 ONLINE: indikerer om kommunikasjonsledning RS232
er aktivert.

CAP
LIMIT
25%/50%/75%/SET: indikerer posisjonen til
bryterne for å "aktivere/deaktivere kapasitetsbegrensning".

■

RS485 ONLINE: indikerer om kommunikasjonsledning RS485
er aktivert.

■

DIII ONLINE: indikerer om kommunikasjonsledning DIII er
aktivert.

■

LOW NOISE: indikerer statusen til modusen for liten støy.

■

FREE COOLING REQ: indikerer om det er krevd ledig kjøling
eller ikke.

■

FAN FORCED
eller ikke.

ON: indikerer om tvungen viftedrift er aktivert

Kontrollere innganger og utganger for kommunikasjon
(tilleggsutstyr EKACPG)
Inngangene og utgangene for kommunikasjon er følgende:

Slik kontrollerer du innganger og utganger:
1

Mulige innstillinger for skiftbare reléutganger er følgende:
■

NONE (OPEN): Digital utgang er åpen.

Åpne I/O STATUS
menyene" på side 8.)
Kontrollenheten viser
skjermbildet.

MENU.
det

(Se kapitlet "Slik åpner du

første

DIGITAL

INPUTS-

■

CLOSED: Digital utgang er stengt.

■

2ND PUMP: indikerer statusen til den sekundære pumpen.

■

100% CAPACITY: indikerer at anlegget drives med 100%.

■

FULL CAPACITY: indikerer at anlegget drives med maksimal
kapasitet, for eksempel når det har nådd 100% kapasitet eller
nådd maksimal kapasitet på grunn av sikkerhetsbegrensning.

■

FREE COOLING: indikerer statusen for 3-veis vannventil når
anlegget drives i ledig kjøling.

■

GEN.OPERATION: indikerer at anlegget er aktivert.

■

SAFETY+W (NO): indikerer når en sikkerhetsanordning eller
advarsel er aktivert (normalt åpen kontakt).

Når du har skrevet inn passordet, vil ikke andre beskyttede skjermbilder kreve at du angir passordet.

■

SAFETY+W (NC): indikerer når en sikkerhetsanordning eller
advarsel er aktivert (normalt stengt kontakt).

Vil du logge ut, åpner du innloggings-/utloggingsmenyen og endrer
innstillingen for statusen til innlogging og utlogging.

■

SAFETY (NO): indikerer når en sikkerhetsanordning er aktivert
(normalt åpen kontakt).

■

SAFETY (NC): indikerer når en sikkerhetsanordning er aktivert
(normalt stengt kontakt).

Slik endrer du brukerpassordet:

■

C1/2 SAFETY: indikerer når sikkerhetsanordning for krets 1/2 er
aktivert.

1

■

WARNING: indikerer når en advarsel er aktivert.

■

C1/2 OPERATION: indikerer når drift av krets 1/2 er aktivert.

■

COOLING: angir at kjølemodus er aktivert.

■

HEATING: angir at oppvarmingsmodus er aktivert.

2

Du kan vise de andre skjermbildene i inn-/utstatusmenyen ved
hjelp av tastene ﬁ og Ì.

Funksjoner på innloggings-/utloggingsmenyen

Endre brukerpassordet
Tilgangen til brukerinnstillingsmenyen og innstillingsmenyen er
beskyttet av brukerpassordet (et 4-sifret tall mellom 0000 og 9999).

NB

2

Standard brukerpassord er 1234.

Åpne USERPASSWORD MENU. (Se kapitlet "Slik åpner du
menyene" på side 8.)
Kontrollenheten spør etter passordet.
Angi riktig passord ved hjelp av tastene ﬁ, Ì og ‡.
For hvert av de 4 sifrene:
- Bruk tastene ﬁ og Ì til å velge riktig tall.
- Trykk på ‡-tasten for å angi og velge neste tall.
Når du trykker på ‡-tasten på det siste tallet, har du skrevet inn
hele passordet.

3

Når du har trykket på ‡-tasten for å bekrefte passordet, viser
kontrollenheten det første skjermbildet for innlogging/utlogging.
Innloggingsstatusen vises.
Utlogging er inntilt på NO.
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4

Endre innstillingen for utlogging til YES.
-

Melding på sikkerhetsanordningsmeny

Trykk på ‡-tasten for å plassere markøren bak LOGOUT?
Trykk på tastene ﬁ eller Ì for å endre innstillingen til YES.
Trykk på ‡-tasten for å bekrefte innstillingen.

CIRCUIT 1
SAFETY

Kontrollenheten forlater skjermbildet for innlogging/utlogging, og
viser det første skjermbildet i avlesningsmenyen.

5

Når innstillingen for utlogging fortsatt er NO, trykker du på Ìtasten for å åpne det andre skjermbildet for innlogging/utlogging.
Kontrollenheten spør etter et nytt passord.

6

7

Trykk på ‡-tasten for å plassere markøren bak NEW
PASSWORD.
Angi det nye passordet ved hjelp av tastene ﬁ, Ì og ‡.
For hvert av de 4 sifrene:
- Bruk tastene ﬁ og Ì til å velge riktig tall.
- Trykk på ‡-tasten for å angi og velge neste tall.
Når du trykker på ‡-tasten på det siste tallet, er hele det nye
passordet angitt og markøren er plassert bak CONFIRM.
Kontrollenheten ber deg om å bekrefte det nye passordet.

8

Angi det nye passordet igjen ved hjelp av tastene ﬁ, Ì og ‡.
For hvert av de 4 sifrene:
- Bruk tastene ﬁ og Ì til å velge riktig tall.
- Trykk på ‡-tasten for å angi og velge neste tall.
Når du trykker på ‡-tasten på det siste tallet, har du
bekreftet det nye passordet.
NB

CIRCUIT 2
SAFETY

Det aktuelle passordet vil bare bli endret hvis det nye
passordet og det bekreftede passordet er identiske.
Hvis innstillingen endres på ett av anleggene i en
DICN-konfigurasjon, vil den automatisk overføres til
alle andre anlegg i nettverket.

FEILSØKING
Dette avsnittet inneholder nyttig informasjon om hvordan du påviser
og retter opp visse feil som kan oppstå i anlegget.
Før du starter feilsøkingen, bør du foreta en grundig visuell
inspeksjon av anlegget for å se etter åpenbare mangler, for eksempel
løse tilkoblinger eller defekt kabling.

UNIT WARNING

Dette kapitlet bør leses nøye før du kontakter nærmeste forhandler.
Dermed kan du spare både tid og penger.
Kontroller alltid at strømbryteren til anlegget er slått av før
du inspiserer tilførselspanelet eller bryterboksen til
anlegget.
Oversikt over sikkerhetsmeldinger
Melding på sikkerhetsanordningsmeny

UNIT SAFETY

EWYQ080~250DAYN
Kompakte luftkjølte vannkjølere
4PW35558-5B

0AE:FLOW HAS STOPPED
0AE:PUMPINTERLOCK
0A4:FREEZE UP
0A4:FREEZE UP C1
0A4:FREEZE UP C2
0A9:EEV PCB COMM ERR
0A9:EEV PCB ERR
0C9:INL SENSOR ERR
0CA:OUT SENSOR ERR
0H9:AMB T SENSOR ERR
0U4:EXTPCB COMM.ERR
0U4:MAINPCB COMM.ERR
0U5:PCB COMM.PROBLEM

Symptom

5.2
5.3
5.1
5.1
5.1
5.5
5.5
7
7
7
9
10

NETWORK
SAFETY

153:FAN OVERC. ST1
153:FAN OVERC. ST2
153:FAN OVERC. ST3
1A9:EEV ERR
1A9:SUPERHEAT ERR
1E3:HIGH PRESSURE SW
1E4:LOW PRESSURE
1E6:COMPR 1 SAFETY
1E6:COMPR 2 SAFETY
1F3:HIGH DISCH TEMP1
1F3:HIGH DISCH TEMP2
1J3:DISCHSENSOR ERR1
1J3:DISCHSENSOR ERR2
1J5:REFR SENSOR ERR
1J5:SUCTSENSOR ERR
1J5:SUCTSENSOR ERRH1
1J5:SUCTSENSOR ERRH2
1JA:HP SENSOR ERR
1JC:LP SENSOR ERR
1U1:REV PHASE PROT
253:FAN OVERC. ST1
253:FAN OVERC. ST2
253:FAN OVERC. ST3
2A9:EEV ERR
2A9:SUPERHEAT ERR
2E3:HIGH PRESSURE SW
2E4:LOW PRESSURE
2E6:COMPR 1 SAFETY
2E6:COMPR 2 SAFETY
2F3:HIGH DISCH TEMP1
2F3:HIGH DISCH TEMP2
2J3:DISCHSENSOR ERR1
2J3:DISCHSENSOR ERR2
2J5:REFR SENSOR ERR
2J5:SUCTSENSOR ERR
2JA:HP SENSOR ERR
2JC:LP SENSOR ERR
2U1:REV PHASE PROT
0AE:FLOW HAS STOPPED
0C9:INL SENSOR ERR
1E3:HP SETBACK
1E6:COMPR PR
153:FAN OVERC. ST1
153:FAN OVERC. ST2
153:FAN OVERC. ST3
2E3:HP SETBACK
2E6:COMPR PR
253:FAN OVERC. ST1
253:FAN OVERC. ST2
253:FAN OVERC. ST3
0C9:INL SENSOR ERR
0U4:PCB COMM.PROBLEM
0U4:SW VERSION ERR

Symptom

5.4
5.4
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9b/5.10
5.9b/5.10
5.11
5.11
7
7
7
7
7
7
7
7
5.12
5.4
5.4
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9b/5.10
5.9b/5.10
5.11
5.11
7
7
7
7
7
7
5.12
5.2
7
5.7
5.13
5.4
5.4
5.4
5.7
5.13
5.4
5.4
5.4
7
12
13

Når en sikkerhetsanordning er blitt utløst, må du stanse anlegget og
finne ut hvorfor anordningen ble utløst før du tilbakestiller den. Det
må ikke under noen omstendigheter slås bro over sikkerhetsanordningen, og den må heller aldri endres til en annen verdi enn
den som er stilt inn fra fabrikken. Kontakt nærmeste forhandler hvis
du ikke finner årsaken til problemet.
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Symptom 1: Anlegget starter ikke, men lysdioden PÅ blir tent
MULIGE ÅRSAKER
Temperaturinnstillingen er ikke riktig.
Strømningsstarttidsbryteren går
fremdeles.

KORRIGERENDE

TILTAK

Kontroller innstillingen av
kontrollenheten.
Anlegget vil starte etter ca.
15 sekunder. Kontroller at vannet
strømmer gjennom fordamperen.

Kretsen kan ikke starte.

Se Symptom 4: Kretsen starter ikke.

Anlegget er i manuell modus
(begge kompressorer på 0%).

Kontroller kontrollenheten.

Brudd i strømtilførselen.

Kontroller spenningen på
tilførselspanelet.

5.2

Symptom 5.2: Strømningsbryter er aktivert
(0AE:FLOW HAS STOPPED)

MULIGE ÅRSAKER
Ingen eller for liten
vanngjennomstrømning.
TILBAKESTILL

5.3

Utbrent sikring eller avbrutt
verneanordning.

Løse tilkoblinger.

Inspiser sikringer og verneanordninger. Skift ut med sikringer
av samme størrelse og type (se
"Elektriske spesifikasjoner" på
side 2).
Inspiser tilkoblingene i felt- og
internkablingen til anlegget. Fest alle
løse tilkoblinger.

Kortsluttede eller brutte ledninger.

Test kretsene ved hjelp av et testapparat, og reparer om nødvendig.

Symptom 2: Anlegget starter ikke, men lysdioden PÅ blinker
MULIGE ÅRSAKER
Den fjernstyrte PÅ/AV-inngangen er
aktivert, og fjernbryteren er av.

KORRIGERENDE

TILTAK

3

KORRIGERENDE

TILTAK

Anlegget er i feilmodus.

Se Symptom 5: Sikkerhetsanordninger er aktivert og
alarmmeldinger vises.

Én av følgende sikkerhetsanordninger er aktivert:

Se Symptom 5: Sikkerhetsanordninger er aktivert og
alarmmeldinger vises.

• Strømningsbryter (S8L,S9L)
• Nødstopp

Lysdioden PÅ er ødelagt.

Kontakt nærmeste forhandler.

Symptom 4: Kretsen starter ikke
MULIGE ÅRSAKER
Én av følgende
sikkerhetsanordninger er aktivert:
•
•
•
•
•
•
•

Kompressorvarmevern (Q*M)
Overstrømrelé (K*S)
Utløpsvarmevern
Lavt trykk
Høytrykksbryter (S*PH)
Motfasevern
Frysevern

KORRIGERENDE

TILBAKESTILL

5.4

Vernetidsbryteren er fortsatt aktiv.

Kretsen kan ikke starte før etter
ca. 3 minutter.

Kretsen er begrenset til 0%.

Kontroller fjernkontakten for å
aktivere/deaktivere
kapasitetsbegrensning.

Symptom 5: Sikkerhetsanordninger er aktivert og alarmmeldinger vises
5.1

Symptom 5.1: Frysevern er aktivert
(0A4:FREEZE UP)

MULIGE ÅRSAKER

KORRIGERENDE

TILTAK

For lav vanngjennomstrømming.

Øk vanngjennomstrømningen.

For lav inntakstemperatur til
fordamperen.

Øk temperaturen på inntaksvannet.

Strømningsbryteren virker ikke eller
ingen vanngjennomstrømming.

Kontroller strømningsbryteren og
vannpumpen.

TILBAKESTILL

Driftshåndbok
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Frysevernet tilbakestilles automatisk
etter temperaturstigning, men kretskontrolleren må likevel tilbakestilles.

TILTAK

Bare hvis det finnes en
pumpekontaktor: Vri på det svarte
håndtaket på pumpesikringen inne
i bryterboksen, og tilbakestill
kontrollenheten.

MULIGE ÅRSAKER

KORRIGERENDE

TILTAK

Mekanisk svikt (viften er blokkert).

Kontroller at viften roterer fritt.

For liten luftstrøm i anlegget eller for
høy utendørstemperatur.

Rengjør luftvarmeveksleren
skikkelig.

TILBAKESTILL

Trykk på den blå knappen på
pumpesikringen inne i bryterboksen,
og tilbakestill kontrollenheten.

Symptom 5.5: EEV-drev er ikke i drift
(0A9:EEV PCB (COMM) ERR, 1A9/2A9:EEV ERR)

MULIGE ÅRSAKER
EEV-drevet er ikke i drift.

5.6

KORRIGERENDE

TILTAK

Kontroller strømtilførselen til EEVdrevet.
Kontroller at adresseinnstillingen
via DIP-bryter stemmer overens
med koblingsskjemaet.

Symptom 5.6: Overtemperatur er ikke riktig
(1A9/2A9:SUPERHEAT ERR)

MULIGE ÅRSAKER

KORRIGERENDE

TILTAK

Overtemperatur er for høy.

Kontroller at anlegget har
tilstrekkelig kjølemedium (ingen
synlig skumming i seglasset).
Kontroller at temperaturføleren for
innsugning til EEV-drevet er plassert
i holderen i innsugningsrøret og at
det ikke henger løst.

Overtemperatur er for lav.

Kontroller at EEV-drevet eller
reguleringsmotoren til EEV er riktig
tilkoblet og fungerer.

Registrert innsugningstemperatur er
over 2°C høyere enn temperaturen
på inntaksvannet til fordamperen.

Kontroller at temperaturføleren for
innsugning til kontrollenheten er
plassert i holderen og at den ikke
henger løst.

TILTAK

Kretsen kan ikke starte før etter
ca. 5 minutter.

KORRIGERENDE

Kontroller at sperrekontakten for
pumpe er riktig tilkoblet og stengt når
pumpen starter.

Symptom 5.4: Vifteoverstrøm er aktivert
(153/253:FAN OVERC. 1/2/3)

Kontroller kontrollenheten, og se
Symptom 5: Sikkerhetsanordninger
er aktivert og alarmmeldinger vises.

Antiresirkuleringstidsbryteren er
fortsatt aktiv.

Når årsaken er funnet, blir
strømningsbryteren automatisk
tilbakestilt, men styringsenheten
må tilbakestilles.

MULIGE ÅRSAKER
Sperrekontakten for pumpe er ikke
stengt.

5.5

MULIGE ÅRSAKER

TILTAK

Symptom 5.3: Sperrekontakt for pumpe er åpen
(0AE:PUMPINTERLOCK)

Slå på fjernbryteren eller deaktiver
den fjernstyrte PÅ/AV-inngangen.

Symptom 3: Anlegget starter ikke og lysdioden PÅ blir ikke tent

KORRIGERENDE

Kontroller at det ikke er hindringer
i vannpumpefilteret og vannkretsen.

5.7

Symptom 5.7: Høytrykksbryter og høytrykkstilbakeslag
(1E3/2E3:HIGH PRESSURE SW, 1E3/2E3:HP SETBACK)

MULIGE ÅRSAKER

KORRIGERENDE

TILTAK

Kondensatorviften virker ikke som
den skal.

Kontroller at viftene roterer fritt.
Rengjør om nødvendig.

Skitten eller delvis tilstoppet
kondensator.

Fjern eventuelle hindringer, og
rengjør kondensatoren ved hjelp av
børste og blåser.

Temperaturen på kondensatorens
inntaksluft er for høy.

Lufttemperaturen målt ved
kondensatorinntaket bør ikke
overstige 43°C.

Viften roterer feil vei.

To faser i strømtilførselen til
viftemotoren må byttes om (av
autorisert elektriker).
TILBAKESTILL

Denne sikkerhetsanordningen
tilbakestilles automatisk når trykket
har steget, men kontrollenheten må
likevel tilbakestilles.

EWYQ080~250DAYN
Kompakte luftkjølte vannkjølere
4PW35558-5B

5.8

5.10

Symptom 5.8: Lavt trykk
(1E4/2E4:LOW PRESSURE)

MULIGE ÅRSAKER

KORRIGERENDE

TILTAK

For liten vanngjennomstrømming til
vannvarmeveksleren.

Øk vanngjennomstrømningen.

Mangel på kjølemedium.

Se etter lekkasjer, og fyll om
nødvendig på mer kjølemedium.

Anlegget virker utenfor
driftsområdet.

Kontroller driftsforholdene til
anlegget.

Inntakstemperaturen til
vannvarmeveksleren er for lav.

Øk temperaturen på inntaksvannet.

Skitten fordamper.

Rengjør fordamperen, eller ta kontakt med den lokale forhandleren.

Innstilling av lavtrykksvern for høy.

Se installeringshåndboken under
"Brukertilpasning i servicemenyen"
i avsnittet "Stille inn minimumstemperaturen på utløpsvannet" for
riktige verdier.

Strømningsbryteren virker ikke, eller
det er ingen vanngjennomstrømning.
TILBAKESTILL

5.9a

MULIGE ÅRSAKER

Denne sikkerhetsanordningen
tilbakestilles automatisk når trykket
har steget, men kontrollenheten må
likevel tilbakestilles.

KORRIGERENDE

TILTAK

Kontroller at det ikke er noen
kjølemedielekkasje.
Når du har reparert eventuelle
lekkasjer, fyller du på ekstra
kjølemedium på anlegget inntil
seglasset i væskerøret viser ingen
skumming.
Kontroller at anlegget drives innenfor
driftsområdet (for høy omgivelsestemperatur eller for høy
vanntemperatur).
Kontroller at kompressormotoren
ikke er låst.

TILBAKESTILL

5.9b

MULIGE ÅRSAKER
Temperaturen i kompressormotoren
er for høy som følge av at
kompressormotoren tar (krever/
trenger) for mye strøm og ikke kjøles
tilstrekkelig ned av kjølemediet.

Når temperaturen synker,
tilbakestilles varmevernet automatisk
og kompressoren starter igjen. Dette
oppdages ikke av kontrollenheten.
Kontakt nærmeste forhandler hvis
varmevernet aktiveres ofte.

KORRIGERENDE

TILTAK

Kontroller at kompressormotoren
ikke er låst.
TILBAKESTILL

Svikt i én av fasene.

Når temperaturen synker, aktiveres
det en 5 minutters forsinkelse. Etter
denne forsinkelsen, settes releet
i den elektroniske beskyttelsesmodulen (EPM) inn. Kontrollenheten
må tilbakestilles manuelt.
Kontroller sikringene på
tilførselspanelet, eller mål
tilførselsspenningen.

For lav spenning.

Mål tilførselsspenningen.

Anlegget virker utenfor
driftsområdet.

Kontroller at anlegget drives innenfor
driftsområdet.

Motoren overbelastet.

Tilbakestill. Kontakt nærmeste
forhandler hvis feilen vedvarer.

Kompressoren går i motfase (bare
for SJ240-SJ300)

Kontroller ledningsopplegget.

Det oppstår kortslutning.
TILBAKESTILL

5.11

Kontroller ledningsopplegget.
Trekk i det svarte håndtaket på
kompressorsikringen inne i
bryterboksen, og tilbakestill
kontrollenheten.

Symptom 5.11: Utløpsvarmevernet er aktivert
(1F3/2F3:HIGH DISCH TEMP1/2)

MULIGE ÅRSAKER

KORRIGERENDE

TILTAK

Anlegget virker utenfor
driftsområdet.

Kontroller driftsforholdene til
anlegget.

Anlegget belastes for lite.

Kontroller at det ikke er noen
kjølemedielekkasje.
Når du har reparert eventuelle
lekkasjer, fyller du på ekstra
kjølemedium på anlegget inntil
seglasset i væskerøret viser ingen
skumming.

Symptom 5.9b: Sikkerhetsanordning for kompressor (bare for SJ161-4)
(1E6/2E6:COMPR 1/2 SAFETY)

MULIGE ÅRSAKER

KORRIGERENDE

Kontroller at det ikke er noen
kjølemedielekkasje.
Når du har reparert eventuelle
lekkasjer, fyller du på ekstra kjølemedium på anlegget inntil seglasset
i væskerøret viser ingen skumming.
Kontroller at anlegget drives innenfor
driftsområdet (for høy omgivelsestemperatur eller for høy
vanntemperatur).

Kontroller strømningsbryteren og
vannpumpen.

Symptom 5.9a: Kompressoren virker ikke (bare for SJ161-4)
(Kompressorvarmevern er utløst)

Temperaturen i kompressormotoren
er for høy som følge av at
kompressormotoren tar (krever/
trenger) for mye strøm og ikke kjøles
tilstrekkelig ned av kjølemediet.

Symptom 5.10: Sikkerhetsanordning for kompressor
(bare for SJ180-4~SJ240-4 og SJ300-4)
(1E6/2E6:COMPR 1/2 SAFETY)

TILTAK

TILBAKESTILL

Når temperaturen synker,
tilbakestilles sikkerhetsanordningen
automatisk, men kontrollenheten må
likevel tilbakestilles.

Svikt i én av fasene.

Kontroller sikringene på
tilførselspanelet, eller mål
tilførselsspenningen.

For lav spenning.

Mål tilførselsspenningen.

Anlegget virker utenfor
driftsområdet.

Kontroller at anlegget drives innenfor
driftsområdet.

Motoren overbelastet.

Tilbakestill. Kontakt nærmeste
forhandler hvis feilen vedvarer.

To faser i strømtilførselen er feil
tilkoblet.

Bytt to faser i strømtilførselen
(må gjøres av autorisert elektriker).

Kontroller ledningsopplegget.

Én fase er ikke skikkelig tilkoblet.

Kontroller tilkoblingen til samtlige
faser.

5.12

Det oppstår kortslutning.
TILBAKESTILL

Trekk i det svarte håndtaket på
kompressorsikringen inne i
bryterboksen, og tilbakestill
kontrollenheten.

Symptom 5.12: Motfasevernet er aktivert
(1U1/2U1:REV PHASE PROT)

MULIGE ÅRSAKER

For lav spenning.

KORRIGERENDE

TILTAK

Mål tilførselsspenningen.
TILBAKESTILL

5.13

Når to faser er snudd om eller
strømtilførselskablene er skikkelig
festet, tilbakestilles bryteren
automatisk, men kontrollenheten må
likevel tilbakestilles.

Symptom 5.13: Kompressorbeskyttelse (kontrollfunksjon) er aktivert
(1E6/2E6:COMPR PR)

MULIGE ÅRSAKER
Kompressoren virker utenfor
driftsområdet.
TILBAKESTILL

EWYQ080~250DAYN
Kompakte luftkjølte vannkjølere
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KORRIGERENDE

TILTAK

Kontroller driftsforholdene til
kompressoren.
Når temperaturen normaliseres,
tilbakestilles kontrollenheten
automatisk.
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Symptom 6: Anlegget stanser straks etter at det er startet

Symptom 13: Alarmmeldingen NETWORK SAFETY viser 0U4:SW

VERSION ERR

6

MULIGE ÅRSAKER

KORRIGERENDE

TILTAK

Én av sikkerhetsanordningene er
aktivert.

Kontroller sikkerhetsanordningene
(se Symptom 5: Sikkerhetsanordninger er aktivert og
alarmmeldinger vises).

For lav spenning.

Test spenningen i tilførselspanelet
og om nødvendig i den elektriske
delen av anlegget (for høyt
spenningsfall på grunn av
tilførselskabler).

13

MULIGE ÅRSAKER
Alle anleggene i DICN-systemet
(EKACPG) har ikke samme
programvareversjon.

Føleren er ødelagt eller ikke riktig
tilkoblet.

KORRIGERENDE

TILTAK

Kontroller at ledningsopplegget
samsvarer med koblingsskjemaet.
Kontakt nærmeste forhandler.

Symptom 8: Alarmmeldingen viser 0U3:REMOCON SW ERR

KORRIGERENDE

TILTAK

Det er lekkasje i vannkretsen.

Kontroller om det er lekkasje
i vannkretsen.

Ekspansjonskaret er ødelagt eller
virker ikke som det skal.

Skift ut ekspansjonskaret.

7

MULIGE ÅRSAKER

TILTAK

Symptom 14: Vanntrykket kan ikke opprettholdes
MULIGE ÅRSAKER

Symptom 7: Feil ved føler 0C9/0CA/0H9:*** SENSOR ERR

KORRIGERENDE

Kontroller programvareversjonen til
hvert enkelt anlegg.
Kontakt nærmeste forhandler hvis
det er behov for
programvareoppgradering.

VEDLIKEHOLD

8

MULIGE ÅRSAKER
Programvaren for tilkoblet
fjernkontroll (A4P eller A5P) er
skadet eller mangler.

KORRIGERENDE

TILTAK

Kontroller at ledningsopplegget til
hovedkretskortet (A11P) samsvarer
med koblingsskjemaet.
Kontroller at "adresseinnstillingen"
og "innstillingen for motstandskomponent for terminator" via
DIP-bryteren er i samsvar med
innstillingen på koblingsskjemaet.
Kontakt nærmeste forhandler.

Det må jevnlig foretas en rekke kontroller og inspeksjoner av
anlegget og det lokale ledningsopplegget for å sikre maksimal
utnyttelse av anlegget.
Hvis anlegget blir benyttet til luftkondisjonering, må de angitte
kontrollene utføres minst én gang i året. Dersom anlegget blir
benyttet til andre formål, må kontrollene utføres hver 4. måned.
Før vedlikehold eller reparasjonsarbeid påbegynnes på
anlegget, må strømbryteren på tilførselspanelet alltid slås
av, sikringene tas ut eller verneanordningene åpnes.
Bruk aldri vann under trykk ved rengjøring av anlegget.

Symptom 9: Alarmmeldingen viser 0U4:EXT PCB COMM.ERR
9

MULIGE ÅRSAKER
Finner ikke kretskortet for utvidelse
(A01P).

KORRIGERENDE

TILTAK

Kontroller at ledningsopplegget til
kretskortet for utvidelse (A01P)
samsvarer med koblingsskjemaet.
Kontakt nærmeste forhandler.

Vedlikeholdspunkter
Ledningsopplegget og strømtilførselen må kontrolleres av
en autorisert elektriker.

Symptom 10: Alarmmeldingen viser 0U4:MAINPCB COMM.ERR
10

MULIGE ÅRSAKER
Finner ikke hovedkretskortet for
krets 2 (A21P).

KORRIGERENDE

TILTAK

Kontroller at ledningsopplegget til
hovedkretskortet for krets 2 (A21P)
samsvarer med koblingsskjemaet.
Kontroller at "adresseinnstillingen"
og "innstillingen for motstandskomponent for terminator" via
DIP-bryteren er i samsvar med
innstillingen på koblingsskjemaet.
Kontakt nærmeste forhandler.

■

■

Luftvarmeveksler
Fjern støv og annen skitt fra sløyferibbene ved hjelp av børste og
blåser. Blås fra innsiden av anlegget. Pass på så du ikke bøyer
eller skader ribbene.
Feltkabling og strømtilførsel
•

•
•

Symptom 11: Alarmmeldingen viser 0U5:PCB COMM.PROBLEM
11

MULIGE ÅRSAKER
Tilkoblet fjernkontroll (A4P eller A5P
(EKRUPG)) har ikke korrekt
kommunikasjon med
hovedkretskortet (A11P).

KORRIGERENDE

TILTAK

Kontroller at ledningsopplegget til
hovedkretskortet (A11P) samsvarer
med koblingsskjemaet.
Kontroller at "adresseinnstillingen"
og "innstillingen for motstandskomponent for terminator" via
DIP-bryteren er i samsvar med
innstillingen på koblingsskjemaet.
Kontakt nærmeste forhandler.

■

Internkabling for anlegget
Foreta en visuell kontroll av bryterboksene for å se etter løse
tilkoblinger (kontakter og komponenter). Påse at de elektriske
komponentene ikke er ødelagte eller løse.

■

Jordforbindelse
Påse at jordledningene fortsatt er skikkelig tilkoblet, og at
jordkontaktene er strammet til.

■

COMM.PROBLEM

•

12

DICN-systemet (EKACPG) finner
ikke anlegget.

KORRIGERENDE

TILTAK

Kontroller at ledningsopplegget
mellom anleggene samsvarer med
koblingsskjemaet.
• Kontroller at alle anleggene i DICNsystemet er slått på.
• Kontroller at det er angitt riktig antall
slaveanlegg i masteranlegget.
• Kontroller at det er angitt riktig
anleggsadresseinnstilling i hvert enkelt
anlegg (se i installeringshåndboken).
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Kjølemediekrets
•

Symptom 12: Alarmmeldingen NETWORK SAFETY viser 0U4:PCB

MULIGE ÅRSAKER

Kontroller spenningen på det lokale tilførselspanelet. Spenningen
må tilsvare den spenningen som er angitt på anleggets
identifikasjonsmerke.
Kontroller tilkoblingene og påse at de er skikkelig festet.
Kontroller at strømbryteren virker som den skal, samt jordfeilbryteren som sitter på det stedlige tilførselspanelet.

■

Kompressor
•
•

■

Kontroller at det ikke er lekkasjer inne i anlegget. Kontakt
nærmeste forhandler hvis det påvises lekkasje.
Kontroller driftstrykket til anlegget. Se "Slå på anlegget" på
side 9.
Se etter oljelekkasje. Kontakt nærmeste forhandler i tilfelle
oljelekkasje.
Kontroller om det er unormale lyder og vibrasjoner. Kontakt
nærmeste forhandler hvis kompressoren er skadet.

Viftemotor
•
•

Rengjør motorens kjøleribber.
Kontroller om det er unormale lyder. Kontakt nærmeste
forhandler hvis viften eller motoren er skadet.
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■

•
•

■

MERKNADER

Vanntilførsel
Kontroller om vanntilkoblingen fortsatt er godt festet.
Kontroller vannkvaliteten (du finner spesifikasjoner
vannkvalitet i installeringshåndboken for anlegget).

for

Vannfiltre
•
•

Sørg for å rengjøre vannfilteret foran på vanninntaket til
fordamperen hver 4. måned.
Kontroller at filteret ikke er skadet, og at maskevidden over hele
filteroverflaten ikke er større enn 1,0 mm.

■

Vannfølere
Kontroller at alle vannfølerne er riktig festet til vanninntaks- og
vannutløpsrørene.

■

Strømningsbryter
Kontroller at det ikke finnes oppsamlet smuss på skovlen til
strømningsbryteren

■

Vanntrykk
Kontroller at vanntrykket er innenfor godkjent område. Se i
installeringshåndboken som følger med anlegget.

Krav ved avhending
Anlegget må demonteres, og kjølemediet, oljen og eventuelle andre
deler tas hånd om i overensstemmelse med gjeldende lokale og
nasjonale forskrifter.
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TILLEGG I
Termostatparametere
Regulering av vanntemperatur
Figurene under viser termostatdiagrammet ved temperaturregulering av inntaksvann.
■

Frittstående termostat(1) (inntak eller utløp)

■

■ Kjølemodus

DICN-termostat(1) (inntak)
■ Kjølemodus

A
B
C
a/2 a/2

a/2 a/2

c

c

c

D
■ Oppvarmingsmodus

c

A4
A3
A2
A1
B
C1
C2
C3
C4

c

E
b
c

A
B
C

A
B
C

a/2 a/2
c

c

A4
A3
A2
A1
B
C1
C2
C3
C4

A
B
C

a/2 a/2
c

b

c

D
■ Oppvarmingsmodus

a/2 a/2

c

c

D

c

E

A

Pålastningskrav for 1 kompressor

B

Ingen handling

C

Avlastningskrav for 1 kompressor

D

Innstillingsverdi for inntak

E

Innstillingsverdi for utløp

b
c

A1~A4
B

Standardverdi
Anlegg 1 Anlegg 2
krets
kretser

4,0(*)

2,0(*)

C1~C4
Nedre
grense

Øvre
grense

Trinndifferanse - a

(K)

—

—

Trinnlengde - c

(K)

0,2(*)

—

—

Pålastningstidsbryter

(s)

180

15

300

Avlastningstidsbryter

(s)

30

15

300

Innstillingsverdi for
kjøling

(°C)

Innstillingsverdi for
oppvarming

(°C)

12,0

7,0

40,0

20,0

D

23,0
45,0

4,0(*)

2,0(*)
(*)

Nedre
grense

Øvre
grense

—

—

Trinnlengde - c

(K)

0,2

—

—

Pålastningstidsbryter

(s)

30

15

300

(s)

15

15

300

7,0

5,0

20,0

45,0

25,0

50,0

Avlastningstidsbryter
Innstillingsverdi for
kjøling

(°C)

Innstillingsverdi for
oppvarming

(°C)

(*) kan bare endres i servicemenyen

Avlastningskrav for 1~4 kompressorer
Innstillingsverdi for inntak

Standardverdi

Nedre
grense

Øvre grense

Trinndifferanse - a

(K)

4,0(*)

—

—

Trinndifferanse - b

(K)

3,6(*)

—

—

Trinndifferanse - c

(K)

0,4(*)

—

—

Pålastningstidsbryter

(s)

180

15

300

(s)

180

15

300

12,0

7,0

23,0

40,0

20,0

45,0

Avlastningstidsbryter

Anlegg 1 Anlegg 2
krets
kretser
(K)

Ingen handling

INNTAKSREGULERING

Standardverdi

Trinndifferanse - a

Pålastningskrav for 1~4 kompressorer

Tabellen nedenfor viser standardverdi samt øvre og nedre
grenseverdier for termostatparameterne.

(*) kan bare endres i servicemenyen

UTLØPSREGULERING

b

c

D

Tabellen nedenfor viser standardverdi samt øvre og nedre
grenseverdier for termostatparameterne.

INNTAKSREGULERING

a/2 a/2
c

Innstillingsverdi for
kjøling

(°C)

Innstillingsverdi for
oppvarming

(°C)

(*) kan bare endres i servicemenyen

■

■

Hvis temperaturen synker under innstillingsverdien, vil
termostatkontrollen
sjekke
hver
enkelt
AVLASTNINGSTIDSBRYTER.
I henhold til avviket fra innstillingsverdien, kreves ingen
handling, pålastning, avlastning.
Hvis temperaturen er over innstillingsverdien, vil termostatkontrollen sjekke hver enkelt BELASTNINGSTIDSBRYTER.
I henhold til avviket fra innstillingsverdien, kreves ingen
handling, pålastning, avlastning.

(1) Pålastningskrav for 1 kompressor: krever én ekstra kompressor.
Pålastningskrav for 2 kompressorer: krever 2 ekstra kompressorer (med et intervall på 15 sekunder mellom dem).
Maksimalt antall kompressorer som det er mulig å legge til i 1 krav, er begrenset til totalt antall anlegg som finnes i DICN-oppsettet:
Eksempel: Et DICN-oppsett med 2 anlegg innebærer et pålastningskrav på maksimalt 2 kompressorer om gangen.
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■

TILLEGG II

Flytende innstillingsverdi basert på skiftbar analog inngang
_ FLOATING SETPOINT
MODE:CH.AI MAX VALUE
MAXIMUM VALUE:003$0¢

Funksjonen til flytende innstillingsverdi

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

Diagrammene og tabellen nedenfor viser standardverdien for
parameterne til den flytende innstillingsverdien på fordamperen, samt
et eksempel på innstillingsverdien for inntak på 12,0°C.

A

13.5°C

Tegnforklaring

B

12.0°C

SLOPE

+3.0°C

0
(0.0 V)
(4 mA)

Stigning i flytende innstillingsverdi for et 10°C fall (flytende
innstillingsverdi basert på omgivelsestemperatur eller NTC)
eller et fall på 100 (flytende innstillingsverdi basert på
spenning eller milliampere).

A

Aktiv innstillingsverdi

B

Innstillingsverdi

■

15.0°C

50
(0.5 V)
(12 mA)

100
(1.0 V)
(20 mA)

CH.AI. MAX VALUE

Flytende innstillingsverdi basert på omgivelsestemperatur
_ FLOATING SETPOINT
MODE:AMBIENT
MAXPOS:03$0¢ NEG:00$0¢
RF:020$0¢ SLOPE:006$0¢

Eksempel
= 17,5°C

på

omgivelsestemperatur

18.0°C
+6.0°C
15.0°C

A

13.5°C

B

12.0°C

3.0°C

+10.0°C
10.0°C

17.5°C 20.0°C

TILLEGG III

AMBIENT
■

Flytende innstillingsverdi basert på NTC
_ FLOATING SETPOINT
MODE:CH.AI SLOPE NTC
MAXPOS:03$0¢ NEG:03$0¢
RF:020$0¢ SLOPE:006$0¢

Funksjonen til ledig kjøling
Tegnforklaring
Eksempel på temperatur = 17,5°C

18.0°C

SP

Innstillingsverdi

DI

Differensial

+6.0°C
15.0°C

A

13.5°C

B

12.0°C

Ledig kjøling ved omgivelsestemperatur

3.0°C

Ledig kjøling

3.0°C
PÅ

9.0°C

+10.0°C
17.5°C 20.0°C

10.0°C

25.0°C

AV

CH.AI SLOPE NTC
■

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

basert

på

spenning

eller

SP

°C

Omgivelsestemperatur

DI

Ledig kjøling

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

Standardverdi

Minimum

Maksimum

SP

(°C)

5,0°C

–30,0°C

25,0°C

DI

(°C)

1,0°C

1,0°C

5,0°C

18.0°C

Ledig kjøling ved differanse mellom temperatur på
fordamperens innløpsvann og omgivelsestemperatur

15.0°C

A

13.5°C

B

12.0°C

3.0°C

Ledig kjøling

+12.0°C

3.0°C

9.0°C

PÅ

AV

+100

6.0°C
0
(0.0 V)
(4 mA)

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

100
(1.0 V)
(20 mA)

SP
DI

CH.AI SLOPE V-A
Ledig kjøling
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°C

Temperatur på fordamperens
innløpsvann minus
omgivelsestemperatur

Standardverdi

Minimum

Maksimum

SP

(°C)

5,0°C

1,0°C

20,0°C

DI

(°C)

5,0°C

1,0°C

10,0°C
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TILLEGG IV

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

----STARTUP BUSY----

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

013£6¢
012$0¢

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

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

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

READOUT MENU

=

SETPOINTS MENU

=

USERSETTINGS MENU =
TIMERS MENU

=

HISTORY MENU

=

ª
∑
Å
Ó
‚

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

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

=

I/O STATUS MENU

=

LOGIN/LOGOUT MENU =
NETWORK MENU

=

COOL/HEAT MENU

=

™
Ÿ
Æ
∆
Í

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

THERMOSTAT

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

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

INFO MENU

COMPRESSOR

FAN

PUMP

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

_v
UNIT SAFETY
0F0:EMERGENCY STOP

FLOATING SETPOINT

LANGUAGE

C1 TEMP.READOUT
C1 REFR:000$0¢
C11 COIL:000$0¢
C12 COIL:000$0¢

_÷

C2 TEMP.READOUT
C2 REFR:000$0¢
C21 COIL:000$0¢
C22 COIL:000$0¢

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

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

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

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

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

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

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

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


 
 
 
 

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

_v

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

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

_v

UNIT HISTORY:002
C1 REFR:000$0¢
C11 COIL:000$0¢
C12 COIL:000$0¢

_v

UNIT HISTORY:002
C2 REFR:000$0¢
C21 COIL:000$0¢
C22 COIL:000$0¢

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

_v

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

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

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

_v

UNIT HISTORY:001
C1 REFR:000$0¢
C11 COIL:000$0¢
C12 COIL:000$0¢

_v

UNIT HISTORY:001
C2 REFR:000$0¢
C21 COIL:000$0¢
C22 COIL:000$0¢

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

_÷
UNIT INFO
UNIT:AW-RH-250 C:SCL
CIR:2 EVAP:1 COILC:2
EEV:P REF:R410A

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

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

_v
DIGITAL INPUTS
EMERGENCY STOP :OK
FLOWSWITCH:FLOW OK

_÷

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

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

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

_v LOGIN/LOGOUT MENU
LOGIN STATUS:USER

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

ENTER PASSWORD
PASSWORD: 0000
TO LOGIN
_v

NETWORK
COOL. INLSP1:012$0¢
INLET WATER:013$6¢
OUTLET WATER:007$0¢
ENTER PASSWORD
PASSWORD: 0000
TO LOGIN

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

_÷

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

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

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

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

_^
COOLING/HEATING
MODE:COOLING

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

TIME AND DATE

FREE COOLING

DICN

ADVANCED

DEFROST

SERVICE MENU

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

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

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

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

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

_÷
EXTRA READOUT
C11RH:00000hCS:00000
C11C:00000h H:00000h
RHP1:00001hP2:00000h

_÷
EXTRA READOUT
C12RH:00000hCS:00000
C12C:00000h H:00000h

_÷
EXTRA READOUT
C21RH:00000hCS:00000
C21C:00000h H:00000h

_÷
EXTRA READOUT
C22RH:00000hCS:00000
C22C:00000h H:00000h

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

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

_v
MANUAL DEFROST
UNIT DEFROST:OFF
CIR1 DEFROST:OFF
CIR2 DEFROST:OFF

_^
DEFROST
MIN. TIME BETWEEN
DEFROST: NORMAL

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

ENTER SERVICE
PASSWORD: 0000
TO LOGIN

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

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

_÷
COMP. OUTPUTS
C11:ON C12:ON
C21:ON C22:ON
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_÷ UNIT HISTORY:002
HP2:019$0b = 050$8¢
LP2:004$4b = -05$2¢
FAN2:OFF

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

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

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

_÷ UNIT HISTORY:002
C11RH:00000hCS:00000
C11C:00000h H:00000h
RHP1:00000hP2:00000h

_v UNIT HISTORY:002
C12RH:00000hCS:00000
C12C:00000h H:00000h

_v UNIT HISTORY:002
C21RH:00000hCS:00000
C21C:00000h H:00000h

_v UNIT HISTORY:002
C22RH:00000hCS:00000
C22C:00000h H:00000h

_÷ UNIT HISTORY:002
AI1 NONE
AI2 NONE

_÷ UNIT HISTORY:002
AI3 NONE
AI4 NONE

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

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

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

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

_÷ UNIT HISTORY:001
C11RH:00000hCS:00000
C11C:00000h H:00000h
RHP1:00000hP2:00000h

_v UNIT HISTORY:001
C12RH:00000hCS:00000
C12C:00000h H:00000h

_v UNIT HISTORY:001
C21RH:00000hCS:00000
C21C:00000h H:00000h

_v UNIT HISTORY:001
C22RH:00000hCS:00000
C22C:00000h H:00000h

_÷ UNIT HISTORY:001
AI1 NONE
AI2 NONE

_÷ UNIT HISTORY:001
AI3 NONE
AI4 NONE

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

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

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

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

_÷CHANG.
DO3 NONE
DO4 NONE
DO5 NONE

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

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

_^

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

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

Driftshåndbok
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