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Uvod 

Ta priročnik vsebuje informacije za nastavitev, delovanje, odpravljanje napak in vzdrževanje 

vodno hlajenih klimatskih naprav DAIKIN z 1, 2 in 3 vezji s pomočjo krmilnika Microtech III.   

INFORMACIJE ZA PREPOZNAVANJE STOPNJE NEVARNOSTI. 

NEVARNOST 

Nevarnost pomeni nevarno situacijo, katere posledica je lahko smrt ali resna poškodba, če se ji 
ne izognete. 

 

OPOZORILO 

Opozorila pomenijo morebitno nevarno situacijo, katere posledica je lahko škoda, resna 
poškodba oseb ali smrt, če se ji ne izognete. 

 

OPOMIN 

Opomin pomeni morebitno nevarno situacijo, katere posledica je lahko osebna poškodba ali 
poškodba opreme, če se ji ne izognete. 

 

Različica programske opreme: V tem priročniku so zajete enote EWWD G-EWLD G-EWWD 

I-EWLD I-EWWD J-EWLD J-EWWQ B. Številko različice programske opreme lahko vidite, če 

v meniju izberete postavko „O klimatski napravi“, do katere je dostop omogočen brez gesla. Ko 

še enkrat pritisnete na tipko MENU, se boste vrnili na zaslon Menu.  

Najnižja različica BSP-ja: 8.44 

  

OPOZORILO 

Nevarnost električnega udara: povzroči lahko osebne poškodbe ali škodo na opremi. Oprema 
mora biti ustrezno ozemljena. Priključitve in servisiranje krmilne plošče MicroTech sm eizvajati le 
osebje, ki je podrobno seznanjeno z delovanjem opreme. 

 

OPOMIN 

Sestavni deli, občutljivi na statično elektriko. Sprostitev statičnega naboja med ravnanjem z 
elektronskimi tiskanimi vezji lahko poškoduje sestavne dele. Naboj statične elektrike sprostite 
tako, da se dotaknete gole kovine v krmilni plošči, preden začnete servisiranje. Nikoli ne iztikajte 
kablov, priključnih letev tiskanega vezja ali napajalnih vtičev, medtem ko je plošča pod 
napajanjem. 

 

OPOMBA 
Naprava ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo. Če ni nameščena in 

uporabljana v skladu s Priročnikom z navodili, lahko povzroči motnje pri radijskih komunikacijah. 
Delovanje opreme v stanovanjskem okolju lahko povzroči motnje. V tem primeru mora uporabnik 
motnje odpraviti na lastne stroške. Družba McQuay International Corporation zavrača vsakršno 

odgovornost zaradi interferenc ali njihovih posledic. 

!

!

!

!

!
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Omejitve pri delovanju krmilnika: 

Delovanje (IEC 721-3-3): 

 Temperatura –40...+70 °C 

 Omejitve LCD –20… +60 °C 

 Omejitve procesnega vodila –25….+70 °C 

 Vlažnost < 90 % RH (brez kondenzacije) 

 Zračni pritisk najmanj 700 hPa glede na maksimalno nadmorsko višino 3000 m 

Transport (IEC 721-3-2): 

 Temperatura –40...+70 °C 

 Vlažnost < 95 % RH (brez kondenzacije) 

 Zračni pritisk najmanj 260 hPa glede na maksimalno nadmorsko višino 10 000 metrov. 

 

Krmilnik značilnosti 

Odčitek naslednje temperature in odčitki tlaka: 

 Vhodna in izhodna temperatura ohlajene vode 

 Temperatura in tlak nasičenega hladiva v uparjalniku 

 Temperatura in tlak nasičenega hladiva v kondenzatorju 

 Zunanja temperatura zraka 

 Temperature sesalne linije, linije tekočine in izpusta izračunan pregrevanje za izpust in 

sesalne linije 

 Tlak olja 

Samodejni nadzor primarne in pripravljenih ohlajenih vodnih črpalk. Nadzor bo zagnal eno od 

črpalk (glede na najmanj ur delovanja), ko je delovanje enote omogočeno (ni nujno, da enota 

deluje ali da obstaja zahteva po hlajenju) in ko temperatura vode doseže točko morebitnega 

zamrzovanja. 

Dva nivoja varnostne zaščite proti nepooblaščenemu spreminjanju nastavitvenih točk in drugih 

krmilnih parametrov. 

Diagnostika opozoril in napak za obveščanje operaterjev o opozorilih in napakah v običajnem 

jeziku. Vsi dogodki in alarmi nosijo štampiljko časa in datuma za identifikacijo trenutka, v 

katerem je prišlo do napake. Poleg tega je mogoče priklicati stanje delovanja, v katerem je bila 

naprava tik pred izklopom zaradi alarma, tako da je lažje ugotoviti vzrok težav. 

Na voljo je petindvajset prejšnjih alarmov in povezanih delovnih pogojev.  

Ponastavitev oddaljenega vhodnega signala za ohlajeno vodo, omejitev povpraševanja in 

omogočanje enote. 

Preizkusni način omogoča serviserju, da ročno nadzoruje krmilne izhode in je uporaben pri 

pregledovanju sistema. 

Avtomatizacijski sistem za zgradbe (BAS - Building Automation System) komunicira preko 

standardnih protokolov LonTalk, Modbus ali BACnet za vse proizvajalce BAS. 

Pretvorniki tlaka za neposredno odčitavanje tlaka sistema. Preventivni nadzor stanja 

nizkotlačnega uparjalnika in izpusta za previsoko temperaturo in tlak, tako da je mogoče 

popraviti stanje, še preden pride do alarma za napako. 
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Splošni opis 

Krmilna plošča je na sprednji strani enote ob koncu kompresorja. Na njej so troja vrata. 

Krmilna plošča je za levimi vrati. Napajalna plošča je za srednjimi in desnimi vrati. 

Splošni opis 

Krmilni sistem The MicroTech III sestoji iz krmilnika, ki temelji na mikroprocesorju, in na 

več razširitvenih modulih, ki se spreminjajo glede na velikost enote in konfiguracijo. Krmilni 

sistem skrbi za nadzor in vodenje funkcij, zahtevanih za nadzorovano in učinkovito 

delovanje klimatske naprave.  

Operater lahko nadzoruje vse kritične delovne pogoje na zaslonu na glavnem krmilniku. 

Poleg tega, da poskrbi za vse običajno krmiljenje delovanja, bo sistem MicroTech III sprožil 

popravljalna dejanja, če klimatska naprava deluje zunaj običajnih delovnih pogojev. Če pride 

do delovanja z napako, krmilnik zaustavi kompresor ali celotno enoto in sproži alarm. 

Sistem je zaščiten z geslom in omogoča dostop le pooblaščenemu osebju. Brez gesla je 

mogoče videti le nekaj osnovnih informacij in zbrisati alarme. Nastavitev ni mogoče 

spreminjati. 

Razporeditev ukazov za delovanje  
Slika 1, Sestavni deli krmilne plošče 

 

 

 

 

Stikalo za 
vklop/izklop enote 

Stikalo za 
vklop/izklop 
kompresorja št. 1 

Stikalo za 
vklop/izklop 
kompresorja št. 2 

Stikalo za 
gretje/hlajenje 
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Slika 2, Ukazi za delovanje 

 

 

 

 

Stikalo za vklop/izklop enote 

Stikalo za vklop/izklop kompresorja št. 1 

Stikalo za vklop/izklop kompresorja št. 2 

 

Stikalo za vklop/izklop enote 

 

Stikalo za vklop/izklop kompresorja št. 1 

 

Stikalo za toplotno črpalko 
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Opis krmilnika  

Zgradba strojne opreme 
Krmilni sistem MicroTech III za klimatske naprave AWS je sestavljen iz krmilnika glavne enote 

z več razširitvenimi moduli V/I, ki so odvisni od velikosti in konfiguracije sistema. 

Vključen je lahko tudi eden od dodatnih komunikacijskih modulov BAS. 

Vključen je lahko dodaten daljinski vmesnik za operaterja, ki je povezan z do devetimi enotami 

AWS. 

Napredni krmilniki MicroTech III, uporabljeni v klimatskih napravah AWS, niso izmenljivi 

s prejšnjimi krmilniki MicroTech II. 

 

Slika 3, Zgradba strojne opreme 

 

 

 

 

 

 
Komunikacijske kartice 

BACnet/IP BACnet/ 
MSTP 

Vodilo 

MODbus LON 

Daljinski vmesnik za operatrja 

Krmilnik enote MicroTech III 

Razširitveni moduli V/I 

  

  

    

 

AWC 
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Arhitektura sistema 
Arhitektura splošnih krmilnikov uporablja naslednje: 

 En glavni krmilnik MicroTech III 

 Razširitveni moduli V/I (včasih imenovane "krmilniki") po potrebi glede na 

konfiguracijo enote 

 Dodatni vmesnik BAS po izboru 

 

Slika 4, Arhitektura sistema 

 

 

 
 
BAS interface (Bacnet, Lon, Modbus) Vmesnik BAS (Bacnet, Lon, Modbus) 

Microtech III Main Controller Glavni krmilnik Microtech III  

Peripheral bus Vodilo za zunanje naprave 

I/O Extension    Cool/Heat Switch Razširitev V/I     Preklopno stikalo za hlajenje/gretje 
I/O Extension    Fans Circuit 2 Razširitev V/I       Ventilatorji Vezje 2 

I/O Extension    Fans Circuit 3 Razširitev V/I       Ventilatorji Vezje 3 

I/O Extension    Compressor 1 Razširitev V/I       kompresor 1 

I/O Extension    Compressor 2 Razširitev V/I       kompresor 2 

I/O Extension    Compressor 3 Razširitev V/I       kompresor 3 

I/O Extension    EXV 1 Razširitev V/I       EXV 1 

I/O Extension    EXV 2 Razširitev V/I       EXV 2 

I/O Extension    EXV 3 Razširitev V/I       EXV 3 
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Elementi krmilnega omrežja 
 

Za priklop razširitve I/O na glavni krmilnik se uporablja vodilo za zunanje naprave.  

 

Krmilnik / 

Razširitveni 

modul 

Številka dela Siemens Naslov Uporaba 

Enota  POL687.70/MCQ n/v 
Uporablja se za vse 

konfiguracije 
Kompresor št. 1 POL965.00/MCQ 2 

EEXV št. 1 POL94U.00/MCQ 3 

Kompresor št. 2 POL965.00/MCQ 4 
Uporablja se pri 

konfiguraciji za 2  
EEXV št. 2 POL94U.00/MCQ 5 

Ventilator št. 2  POL945.00/MCQ 6 

Kompresor št. 3 POL965.00/MCQ 7 
Uporablja se pri 

konfiguraciji za 3  
EEXV št. 3 POL94U.00/MCQ 8 

Ventilator št. 3  POL945.00/MCQ 9 

TČ POL925.00/MCQ 25 Z opcijo za toplotno 

črpalko 

 

Komunikacijski moduli 

Katerikoli izmed naslednjih modulov lahko povežete direktno na levo stran glavnega 

krmilnika, da omogočite delovanje vmesnika BAS. 

 

Modul Številka dela Siemens Uporaba 

BacNet/IP POL908.00/MCQ Izbirno 

Lon POL906.00/MCQ Izbirno 

Modbus POL902.00/MCQ Izbirno 

BACnet/MSTP POL904.00/MCQ Izbirno 
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Delovno zaporedje 

Slika 5, Enota Delovno zaporedje (glejte sliko 9 za vezje delovno zaporedje) 

 

 
 

 

 

 



 

                                                                                                                                       D – EOMWC00A11-11SL  

- 10 - 

10 

Zagon prvega vezja.  

Da

Prvo se zažene vezje, ki je na razpolago in ima najmanj zagonov.   Vezje bo zdaj 

šlo skozi faze zagona.  

Je potrebna večja 

zmogljivost za izpolnitev 

obremenitve? 

Se je časovni zamik 

stopnje navzgor iztekel? 

Da

Ne

Obremenitev/razbremenitev 

po potrebi za izpolnitev 

obremenitve. 

Ne

Prvo vezje bo obremenjeno ali razbremenjeno po potrebi, tako da bo izpolnjena 

obremenitev s krmiljenjem LWT do aktivne nastavitvene točke. 

Med zagonom vezij mora poteči minimalna količina časa.   Preostali čas je mogoče 

videti na HMI, če je aktiven minimalen nivo gesel. 

Če enojno vezje ne zadošča za izpolnjenje obremenitve, bo potreben zagon 

dodatnih vezij.   Dodatno vezje bo zagnano, ko bodo vsi delujoči kompresorji 

obremenjeni do določene zmogljivosti in bo LWT višji od aktivne nastavitvene točke 

plus stopnja navzgor Delte T. 

Zagon naslednjega vezja. 

Da Zdaj bo šlo skozi faze zagona drugo vezje.   

Če je na voljo, se lahko zažene tudi tretje vezje.   Po zagonu drugega vezja morata 

biti spet izpolnjena prejšnja dva pogoja, da se zažene tudi tretje vezje. 

Obremenitev/razbremenitev 

po potrebi za izpolnitev 

obremenitve. 

Ali bi obremenitev 

zmoglo manj vezij? 

Ne
Ko obremenitev pade, se bodo vezja ustrezno razbremenila.   Če LWT pade pod 

aktivno nastavitveno točko minus stopnja navzdol Delta T, se bo eno vezje 

izklopilo.   Če so vsa delujoča vezja razbremenjena pod minimalno vrednost, lahko 

tudi to povzroči izklop enega vezja. 

Med zaustavitvijo vezij mora poteči minimalna količina časa.  Preostali čas je 

mogoče videti na HMI, če je aktiven minimalen nivo gesel. 

Vsa delujoča vezja bodo zdaj obremenjena/razbremenjena po potrebi, ki bo 

ustrezala obremenitvi.   Ko je to mogoče, bo obremenitev uravnotežena, tako da 

bodo delujoča vezja približno enako obremenjena. 

Da

Izklop enega vezja. Naslednje vezje, ki se bo izklopilo, je navadno tisto, ki ima največ delovnih ur.   

 
 

 

* 

* Označene točke je treba upoštevati samo pri enotah z dvema ali tremi 
tokokrogi 
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Slika 6, Vezje delovno zaporedje 
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Delovanje krmilnika 

Vhodi/Izhodi MicroTech III 
Klimatska naprava je lahko opremljena z dvema ali tremi kompresorji. 

Analogni vhodi 

# Opis Vir signala Pričakovani razpon 

AI1 
Temperatura vode na vhodu 
v uparjalnik 

Termistor NTC (10K@25°C) -50°C – 120°C 

AI2 
Temperatura vode na izhodu iz 
uparjalnika 

Termistor NTC(10K@25°C) -50°C – 120°C 

AI3 
Vstopna temperatura vode 
kondenzatorja 

Termistor NTC(10K@25°C) -50°C – 120°C 

X1 
Izhodna temperatura vode 
kondenzatorja 

Termistor NTC(10K@25°C) -50°C – 120°C 

X4 Ponastavitev LWT Tok 4-20 mA 1 to 23 mA 

X7 Zahtevana omejitev Tok 4-20 mA 1 to 23 mA 

X8 Tok enote Tok 4-20 mA 1 do 23 mA 

 

Analogni izhodi 

# Opis Izhodni signal Razpon 

X5 Črpalka kondenzatorja VFD 0-10VDC 0 do 100% (ločljivost 1000 korakov) 

X6 Obvodni ventil kondenzatorja 0-10VDC 0 do 100% (ločljivost 1000 korakov) 

 

Digitalni vhodi 

# Opis Signal Izklopljen (off) Signal vklopljen (on) 

DI1 Enota PVM Napaka Ni napake 

DI2 Pretočno stikalo uparjalnika Ni pretoka Pretok 

DI3 
Dvojna nastavitvena točka/Stikalo 
načina 

Način za hlajenje 
(COOL) 

Način zaledenitve 

DI4 Zunanji alarm 
Oddaljeni dostop 

izklopljen 
Oddaljeni dostop 

vklopljen 
DI5 Stikalo enote Enota izklopljena Enota vklopljena 

DI6 Zaustavitev v sili 
Enota izklopljena / hitra 

zaustavitev 
Enota vklopljena 

X2 Onemogočanje omejitve toka Onemogočeno Omogočeno 

X3 Pretočno stikalo kondenzatorja Ni pretoka Pretok 

 

Digitalni izhodi 

# Opis Izhod izklopljen (off) Izhod vklopljen (on) 

DO1 Vodna črpalka uparjalnika Črpalka izključena (off) Črpalka vključena (on) 

DO2 Alarm enote Alarm ni aktiven 
Alarm aktiven (utripa = 

vezje alarma) 

DO3 Cooling Tower Out 1 Fan Off Fan On 

DO4 Cooling Tower Out 2 Fan Off Fan On 

DO5 Cooling Tower Out 3 Fan Off Fan On 

DO6 Cooling Tower Out 4 Fan Off Fan On 

DO7    

DO8 Vodna črpalka uparjalnika št. 2 Črpalka izklopljena Črpalka vklopljena 

DO9 Vodna črpalka kondenzatorja Črpalka izklopljena Črpalka vklopljena 
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Razširitev V/I Kompresor št. 1 do št. 3 
Analogni vhodi 

# Opis Vir signala Pričakovani razpon 

X1 Izpustna temperatura Termistor NTC (10K@25°C) -50°C – 120°C 

X2 Tlak uparjalnika 
Razmerje izhodne napetosti z 
napajalno (ratiometric) (0,5-4,5 
Vdc) 

od 0 do 5 Vdc 

X3 Tlak olja 
Razmerje izhodne napetosti z 
napajalno (ratiometric) (0,5-4,5 
Vdc) 

od 0 do 5 Vdc 

X4 Tlak kondenzatorja 
Razmerje izhodne napetosti z 
napajalno (ratiometric) (0,5-4,5 
Vdc) 

od 0 do 5 Vdc 

X7 Zaščita motorja Termistor PTC-ja ne pride v poštev 

 

Analogni izhodi  

# Opis Izhodni signal Razpon 

Ni potreben 

 

Digitalni vhodi  

# Opis Signal Izklopljen (off) Signal vklopljen (on) 

X6 Napaka zaganjalnika Napaka Ni napake 

X8 Stikalo vezja Vezje izklopljeno Vezje vklopljeno 

DI1 Visokotlačno stikalo Napaka Ni napake 

 

Digitalni izhodi 

Konfiguracija za EU 
# Opis Izhod izklopljen (off) Izhod vklopljen (on) 

DO1 Zagon kompresorja Kompresor izklopljen Kompresor vklopljen 

DO2 Alarm vezja  Alarm vezja izklopljen Alarm vezja vklopljen 

DO3 Obremenitev vezja št. 2 
Obremenitev vezja št. 2 
izklopljena 

Obremenitev vezja št. 2 
vklopljena 

DO4 
Razbremenitev vezja št. 2 / 
Injeciranje tekočine  

Razbremenitev vezja št. 
2 izklopljena 
Injeciranje tekočine 
izklopljeno 

Razbremenitev vezja št. 
2 vklopljena 
Injeciranje tekočine 
vklopljeno 

DO5 Obremenitev vezja št. 1 
Obremenitev vezja št. 1 
izklopljena 

Obremenitev vezja št. 1 
vklopljena 

DO6 Razbremenitev vezja št. 1 
Razbremenitev vezja št. 
1 izklopljena 

Razbremenitev vezja št. 
1 vklopljena 

X5 Turbo drsnik Turbo drsnik izklopljen Turbo drsnik vklopljen 
 

V/I EXV Vezja št. 1 do št. 3  
Analogni vhodi 

# Opis Vir signala Pričakovani razpon 

X1 
Izhodna temperatura vode 
uparjalnika (*) 

Termistor NTC (10K@25°C) –50 °C - 120 °C 

X2 Sesalna temperatura Termistor NTC (10K@25°C) -50°C – 120°C 

X3    

Analogni izhodi 

# Opis Izhodni signal Razpon 

Ni potreben 

Digitalni vhodi 

# Opis Signal Izklopljen (off) Signal vklopljen (on) 

DI1 
Pretočno stikalo uparjalnika 
(vezje) 

Ni pretoka Pretok 
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Digitalni izhodi 

# Opis Izhod izklopljen (off) Izhod vklopljen (on) 

DO1 
Elektromagnetni ventil na 
tekočinski liniji 

Elektromagnetni ventil na 
tekočinski liniji izklopljen 

Elektromagnetni ventil 
na tekočinski liniji 
vklopljen 

 
Izhod koračnega motorja 

# Opis 

M1+ 
EXV Tuljava koračnega motorja 1 

M1- 

M2+ 
EXV Tuljava koračnega motorja 2 

M2- 

 

Razširitev V/I ventilatorskega modula Vezje št. 2 
Digitalni izhodi 

# Description Output Off Output On 

DO1 
Vezje št. 2 Korak ventilatorja št. 1 
Ventilator izklopljen Ventilator vklopljen 

Ventilator izključen Ventilator vključen 

DO2 
Vezje št. 2 Korak ventilatorja št. 2 
Ventilator izklopljen Ventilator vklopljen 

Ventilator izključen Ventilator vključen 

DO3 
Vezje št. 2 Korak ventilatorja št. 3 
Ventilator izklopljen Ventilator vklopljen 

Ventilator izključen Ventilator vključen 

DO4 
Vezje št. 2 Korak ventilatorja št. 4 
Ventilator izklopljen Ventilator vklopljen 

Ventilator izključen Ventilator vključen 

 

Razširitev V/I ventilatorskega modula Vezje št. 3 
Digitalni izhodi 

# Opis Izhod izklopljen (off) Izhod vklopljen (on) 

DO1 
Vezje št. 3 Korak ventilatorja št. 1 
Ventilator izklopljen Ventilator vklopljen 

Ventilator izključen Ventilator vključen 

DO2 
Vezje št. 3 Korak ventilatorja št. 2 
Ventilator izklopljen Ventilator vklopljen 

Ventilator izključen Ventilator vključen 

DO3 
Vezje št. 3 Korak ventilatorja št. 3 
Ventilator izklopljen Ventilator vklopljen 

Ventilator izključen Ventilator vključen 

DO4 
Vezje št. 3 Korak ventilatorja št. 4 
Ventilator izklopljen Ventilator vklopljen 

Ventilator izključen Ventilator vključen 

 

Razširitev V/I za enoto s toplotno črpalko  
Digitalni vhodi 

# Opis Izhod izklopljen (off) Izhod vklopljen (on) 

DI1 
Preklopno stikalo za 
hlajenje/gretje 

Način za hlajenje Način za gretje 
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Nastavitvene točke 
Če zmanjka napajanja, se naslednje vrednosti shranijo, tovarniško nastavljene na Privzeto 

vrednost in jih je mogoče nastaviti na katerokoli vrednost v stolpcu Razpon. 

Dostop za odčitavanje in zapisovanje teh nastavitvenih točk je določen v standardnih 

specifikacijah splošnega HMI (vmesnika naprava-človek). 

 

Tabela 1, Vrednost in razpon nastavitvene točke 

Opis Privzeto Razpon 

Enota Ft/Lb SI 

Kraj proizvodnje Ni izbran Ni izbran, Evropa, ZDA 

Enota omogočena Onemogočena Onemogočena, Omogočena 

Vir krmiljenja Lokalno Lokalno, omrežno 

Razpoložljivi načini Hlajenje COOL (hlajenje) 

COOL/w GLYCOL (hlajenje z 

glikolom) 

COOL/ICE w GLYCOL 

(hlajenje/zaledenitev z glikolom) 

ICE w/GLYCOL (zaledenitev z 

glikolom) 

HEAT/COOL (gretje/hlajenje) 

HEAT/COOL w GLYCOL 

(gretje/hlajenje z glikolom) 

HEAT/COOL w GLYCOL 

(gretje/zaledenitev z glikolom) 

TEST (preizkušanje) 

Hlajenje LWT 1 44 F 7 °C Glejte poglavje 0 

Hlajenje LWT 2 44 F 7 °C Glejte poglavje 0 

Gretje LWT 1 113°F 45 °C § 

Gretje LWT 2 113 °F 45 °C § 

Led LWT 25 F -4 °C 20 do 38F / -8 do 4 °C 

Zagonska Delta T 5 F 2,7 °C 0 do 10 F / 0 do 5 °C 

Zagonska Delta T 2.7 F 1.5 °C 0 do 3 F / 0 do 1,7 °C 

Delta T za stopnjo navzgor (med 

kompresorji) 
2 F 1 °C 0 do 3 F / 0 do 1,7 °C 

Delta T za stopnjo navzdol (med 

kompresorji) 
1 F 0,5 °C 0 do 3 F / 0 do 1,7 °C 

Maksimalno zaustavljanje 3 F/min 
1,7 

°C/min 
0.5-5.0 F /min / 0,3 do 2,7 

°C/min 

Maksimalno zvišanje 3 °F/min 
1,7 

°C/min 
0,5–5,0 F /min / 0,3 do 2,7 

°C/min 

Časovnik recirkulacije uparjalnika 30 0 do 300 sekund 

Krmiljenje uparjalnika 

Samo št. 1 Samo št. 1, samo št. 2, 

avtomatsko, 

Primarni št. 1, primarni št. 2 

Ponastavitveni tip LWT BREZ Brez, 4 - 20 mA, vračanje 

Maksimalna ponastavitev 10 F 5 °C 0 do 20 F / 0 do 10 °C 

Ponastavitev Delte T ob zagonu 10 F 5 °C 0 do 20 F / 0 do 10 °C 

Mehka obremenitev Onemogoči Onemogoči, omogoči 

Začetna omejitev zmogljivosti 40% 20-100% 

Rampa mehke obremenitve 20 min 1-60 minut 

Omejitev povpraševanja Onemogoči Onemogoči, omogoči 

Tok @ 20mA 800 Amp 0 to 2000 Amp = 4 to 20 mA 

Nastavitvena točka trenutnega toka 800 Amp 0 do 2000 Amp 

Št. vezij 2 1-2-3 

Zamik cikla za zaledenitev 12 1–23 ur 

Nastavitvena točka temperature vode 

kondenzatorja 

95 °F 35 °C 69,8 do 140 °F / 21 do 60 °C 

Krmilna vrednost kondenzacije Kondenzacija v Kondenzacija v, kondenzacija iz, 

tlak 

Tip analognega izhoda za 

kondenzacijo 

Brez Brez, VFD, obvodni ventil 

Nastavitvena točka za stolp 1 95 °F 35 °C 69,8 do 140 °F / 21 do 60 °C 

Nastavitvena točka za stolp 2 98,6 °F 37 °C 69,8 do 140 °F / 21 do 60 °C 
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Opis Privzeto Razpon 

Enota Ft/Lb SI 

Nastavitvena točka za stolp 3 102,2 °F 39 °C 69,8 do 140 °F / 21 do 60 °C 

Nastavitvena točka za stolp 4 105,8 °F 41 °C 69,8 do 140 °F / 21 do 60 °C 

Odklon stolpa 1 2.7 °F/1.5 °C 0,2 do 9 dF / 0,1 do 10 dK 

Odklon stolpa 2 2.7 °F/1.5 °C 0,2 do 9 dF / 0,1 do 10 dK 

Odklon stolpa 3 2.7 °F/1.5 °C 0,2 do 9 dF / 0,1 do 10 dK 

Odklon stolpa 4 2.7 °F/1.5 °C 0,2 do 9 dF / 0,1 do 10 dK 

Najmanjša hitrost Vfd 10% 0 do 100% 

Največja hitrost Vfd 100% 0 do 100% 

Najmanjše odpiranje obvodnega 

ventila 
0% 0 do100 % 

Največje odpiranje obvodnega ventila 95% 0 do100% 

Vfd/ Byp obvodni ventil PID prop 

gain (kp) 
10.0 0 do 50  

Vfd/ Byp obvodni ventil PID čas izt. 

(Td) 
1.0 s 0 do 180 s 

Vfd/ Byp obvodni ventil PID integ 

time (Ti) 
600.0 s 0 do 600 s 

Časovnik za čiščenje ledu Ne Ne, da 

Komunikacija SSS Ne Ne, da 

PVM Multitočka Enojna točka, multitočka, brez 

(SSS) 

Zmanjšanje šuma Onemogočeno Onemogočeno, omogočeno 

Začetni čas zmanjšanja šuma 21:00 18:00 – 23:59 

Končni čas zmanjšanja šuma 6:00 5:00 – 9:59 

Odklon kondenzatorja pri zmanjšanju 

šuma 
10.0 F 5 °C 0.0 do 25.0 F 

Odklon senzorja uparjalnika LWT 0°F 0°C -5.0 do 5.0°C / -9.0 do 9.0°F 

Odklon senzorja uparjalnika EWT 0°F 0°C -5.0 do 5.0°C / -9.0 do 9.0°F 

Časovnik zagon-zagon 10 min 6-60 minut 

 

Kompresorji-globalno Ft/Lb SI  

Časovnik zagon-zaustavitev 5 min 3-20 minut 

Pumpdown Pressure 14,3 PSI 100 kPa 10 do 40 PSI / 70 do 280 kPa 

Pumpdown Time Limit 120 sekund 0 do 180 sec 

Tlak izčrpavanja 50% 20 do 50% 

Časovna omejitev izčrpavanja 50% 50 do 100% 

Točka manjše obremenitve za stopnjo 

navzdol 

5 min 0 do 60 min 

Točka obremenitve za stopnjo 

navzgor 

3 min 3 do 30 min 

Zamik za stopnjo navzgor No No, Yes 

Zamik za stopnjo navzdol 2 1-3 

Počisti zamik stopnje 1 1-4 

Maksimalno št. delujočih komponent 1 1-4 

Zaporedje vezja št. 1 1 1-4 

Aktiviranje injiciranja tekočine 185°F 85 °C 75 do 90 °C 

Elektromagnetni ventili na tekočinski 

liniji 

Onemogoči Onemogoči, omogoči 

Razbremenitev nizkega tlaka 

uparjalnika 

23.2 PSI 160 kPa Glejte poglavje 0 

Zadrževanje nizkega tlaka 

uparjalnika 

27.5 PSI 180 kPa Glejte poglavje 0 

Zamik visokega tlaka olja 30 sec 10–180 sec 

Razlika v visokem tlaku olja 35 PSI 250 kPa 0-60 PSI / 0 do 415 kPa 

Zamik nivoja olja 120 sekund 10 do 180 sec 

Visoka izpustna temperatura 230 F 110 °C 150 do 230 °F / 65 do 110 °C 

Zamik razmerja nizkega tlaka 90 sekund 30-300 sec 

Omejitev začetnega časa 60 sekund 20 do 180 sec 

Zamrzovanje vode v uparjalniku 36 F 2,2 °C Glejte poglavje 0 

Preskušanje pretoka v uparjalniku 15 sec 5 do 15 sec 

Iztek časa za recirkulacijo v 

uparjevalniku 

3 sekunde 1 do 10 min 
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Naslednje nastavitvene točke se nastavljajo za vsak tokokrog posebej: 

Opis Privzeto Razpon 

 Ft/Lb SI  

Način tokokroga Omogoči Onemogoči, omogoči, preizkusi 

Nadzor zmogljivosti Avtomatsko Avtomatsko, ročno 

Zmogljivost 0 % 0 do 100 % 

Economizator En Cap 40 % 40 % do 75 % 

Počisti časovnike ciklov Izklop Izklop, vklop 

Krmiljenje EXV Avtomatsko Avtomatsko, ročno 

Položaj EXV Glejte opombo 2 v 

spodnji tabeli 
0% do 100% 

Servisno izčrpavanje Izklop Izklop, vklop 

Odklon tlaka v uparjalniku 0PSI 0kPa -14.5 do 14.5  PSI /-100 do 100 

kPa 

Odklon tlaka kondenzatorja 0PSI 0kPa -14.5 do 14.5  PSI /-100 do 100 

kPa 

Odklon tlaka olja 0PSI 0kPa -14.5 do 14.5  PSI /-100 do 100 

kPa 

Odklon sesalne temperature 0°F 0°C -5.0 do 5.0 deg 

Odklon temperature izpusta 0°F 0°C -5.0 do 5.0 deg 

Nastavitvena točka za ventilator 

1  

95 °F 35°C 69.8 do 140 °F / 21 do 60 °C 

Nastavitvena točka za ventilator 

2  

98,6 °F 37°C 69.8 do 140 °F / 21 do 60 °C 

Nastavitvena točka za ventilator 

3  

102,2 °F 39°C 69.8 do 140 °F / 21 do 60 °C 

Nastavitvena točka za ventilator 

4  

105,8 °F 41°C 69,8 do 140 °F / 21 do 60 °C 

Odklon ventilatorja 1 2.7 °F 1.5 °C 0,2 do 9 dF / 0,1 do 10 dK 

Odklon ventilatorja 2 2.7 °F 1.5 °C 0,2 do 9 dF / 0,1 do 10 dK 

Odklon ventilatorja 3 2.7 °F 1.5 °C 0,2 do 9 dF / 0,1 do 10 dK 

Odklon ventilatorja 4 2.7 °F 1.5 °C 0,2 do 9 dF / 0,1 do 10 dK 

Najmanjša hitrost Vfd 10% 0 do 45% 

Največja hitrost Vfd 100% 55 do 100% 

Vfd PID prop gain (kp) 10.0 0 do 50   

Vfd PID čas izt. (Td) 1.0 s 0 do 180s 

Vfd PID čas integ. (Ti) 600.0 s 0 do 600s 

 

Samodejno prilagojeni razponi 

 

Nekatere nastavitve imajo različne razpone prilagajanja, ki temeljijo na drugih nastavitvah.   

Hlajenje LWT 1 in Hlajenje LWT 2 
Izbiranje razpoložljivih načinov Nast. razpona Razpon SI 

 Brez glikola 40 do 60oF 4 do 15 °C 

 Z glikolom 25 do 60oF -4 do 15 °C 

Zamrzovanje vode v uparjalniku 
Izbiranje razpoložljivih načinov Nast. razpona Razpon SI 

Brez glikola 36 do 42oF 2 do 6 °C 

Z glikolom 0 do 42oF -18 do 6 °C 

Nizek tlak uparjalnika - Zadrži 
Izbiranje razpoložljivih načinov Nast. razpona Razpon SI 

Brez glikola 28 do 45 PSIG 195 do 310 kPa 

Z glikolom 0 do 45 PSIG 0 do 310 kPa 

Nizek tlak uparjalnika - Razbremeni 
Izbiranje razpoložljivih načinov Nast. razpona Razpon SI 

Brez glikola 26 do 45 Psig 180 do 310 kPa 

Z glikolom 0 do 45 Psig 0 do 410 kPa 
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Funkcije enote 

Izračuni 

Nagib LWT 
Nagib LWT se izračuna tako, da nagib predstavlja spremembo v LWT v časovnem okviru 

ene minute z vsaj petimi zgledi na minuto. 

Hitrost zaustavljanja 
Zgoraj izračunana vrednost nagiba bo negativna rednost, ker temperatura vode pada.  Za 

uporabo pri nekaterih krmilnih funkcijah je negativni nagib pretvorjen v pozitivno vrednost, 

tako da je zmnožen z -1. 

Model enote 
Za tako uporabo si lahko izberete enega izmed štirih modelov enote, ki so na voljo. Razponi 

temperature in vrsta hladilnega sredstva so izbrani samodejno glede na model. 

Enota omogočena 
Omogočanje in onemogočanje klimatske naprave se izvede z nastavitvenimi točkami in 

vhodi klimatsko napravo.  Stikalo enote, oddaljeni vhod stikala in nastavitvena točka za 

omogočanje enote morajo biti vključeni zato, da je enota omogočena, ko je vir krmiljenja 

nastavljen na lokalno.  Isto velja, če je vir krmiljenja nastavljen na omrežje, z dodatno 

zahtevo, da mora biti vključena zahteva BAS. 

 

Enota je omogočena v skladu z naslednjo preglednico. 

OPOMBA: X pomeni, da je vrednost zanemarjena. 

 

Enota 
Stikalo 

Nastavitvena 
točka vira 
krmiljenja 

Vhod 
oddaljenega 

stikala 

Nastavitvena 
točka 

omogočanja 
enote 

Zahteva 
BAS 

Enota omogočena 

Izklop x x x x Izklop 

x x x Izklop x Izklop 

x x Izklop x x Izklop 

Vklop Lokalno Vklop Vklop x Vklop 

x Omrežje x x Izklop Izklop 

Vklop Omrežje Vklop Vklop Vklop Vklop 

 

Vsi način za onemogočenje klimatske naprave, obravnavani v tem poglavju, bodo omogočili 

normalno zaustavitev (izčrpavanje) delujočih tokokrogov. 

 

Ko je krmilnik pod napajanjem, bo Nastavitvena točka omogočanja enote inicializirana 

v 'izklopu', če je nastavitev Stanje enote po izpadu električnega toka nastavljena na 'izklop. 

Izbira načina delovanja enote 
Delovni način enote se določi z nastavitvenimi točkami in vhodi v klimatsko napravo.  

Nastavitvena točka Razpoložljivi načini določa, katere načine delovanja je mogoče 

uporabiti.  Nastavitvena točka določa tudi, ali je enota nastavljena za uporabo z glikolom.  

Nastavitvena točka vira krmiljenja določa, od kod bo prišel ukaz za zamenjavo načina.  

Digitalni vhod preklaplja med načinom za hlajenje in načinom zaledenitve, če sta na voljo; 

vir krmiljenja je nastavljen na lokalno.  Način zahteve BAS preklaplja med načinom za 

hlajenje in načinom zaledenitve, če sta na voljo; vir krmiljenja je nastavljen na omrežje. 

 



 

D - EOMWC00A11-11SL   

- 19 - 

19 

Nastavitveno točko Razpoložljivi načini je mogoče spremeniti, ko je stikalo enote 

izključeno.  Tako se izognemo nehotenemu spreminjanju načina delovanja, medtem ko 

klimatska naprava deluje. 

 

Način enote se nastavi v skladu z naslednjo preglednico. 

OPOMBA: X pomeni, da je vrednost zanemarjena. 

 
Nastavitvena 

točka  
vira krmiljenja 

Vhod 
načina 

Stikalo 
TČ 

Zahteva 
BAS 

Razpoložljivi načini 
Nastavitvena točka 

Način enote 

x x x x Hlajenje Hlajenje 

x x x x Hlajenje z glikolom Hlajenje 

Lokalno Izklop 
x 

x 
Hlajenje/Zaledenitev z 

glikolom 
Hlajenje 

Lokalno Vklop 
x 

x 
Hlajenje/Zaledenitev z 

glikolom 
Zaledenitev 

Omrežje x 
x 

Hlajenje 
Hlajenje/Zaledenitev z 

glikolom 
Hlajenje 

Omrežje x 
x 

Zaledenitev 
Hlajenje/Zaledenitev z 

glikolom 
Zaledenitev 

x x x x Zaledenitev z glikolom Zaledenitev 

Lokalno x Izklop x Hlajenje/Gretje Hlajenje 

Lokalno x Vklop x Hlajenje/Gretje Gretje 
Omrežje x x Hlajenje Hlajenje/Gretje Hlajenje 

Omrežje x x Gretje Hlajenje/Gretje Gretje 

Lokalno Izklop Izklop x 
Hlajenje / zaledenitev z 

glikolom / gretje 
Hlajenje 

Lokalno Vklop Izklop x 
Hlajenje / zaledenitev z 

glikolom / gretje 
Zaledenitev 

Lokalno x 
Vklop 

x 
Hlajenje z glikolom / 

gretje 
Hlajenje 

Lokalno x 
Vklop 

x 
Hlajenje z glikolom / 

gretje 
Gretje 

Omrežje x x Hlajenje 
Hlajenje / zaledenitev z 

glikolom / gretje 
Hlajenje 

Omrežje x x Zaledenitev 
Hlajenje / zaledenitev z 

glikolom / gretje 
Zaledenitev 

Omrežje x x Gretje 
Hlajenje / zaledenitev z 

glikolom / gretje 
Gretje 

x x  x Preizkus Preizkus 

Konfiguracija glikola 

Če je nastavitvena točka razpoložljivih načinov nastavljena na možnost z glikolom, je 

delovanje z glikolom omogočeno za enoto.  Delovanje z glikolom mora biti 

onemogočeno le, ko je Nastavitvena točka Razpoložljivega načina nastavljena na 

Hlajenje. 

Stanje krmiljenja enote 
Enota bo vedno v enem od treh stanj: 

 Izklop - Enoti ni omogočeno delovanje.  

 Avtomatsko - Enoti je omogočeno delovanje.  

 Izčrpavanje - Enota izvaja običajen izklop.  

 

Enota bo v stanju Izklop, če je res karkoli od naslednjega: 

 Aktivna je ročna ponastavitev alarma enote 

 Nobeno od vezij se ne more zagnati (ne more se zagnati niti potem, ko se iztečejo 

časovniki ciklov) 

 Način enote je zaledenitev, vsa vezja so izklopljena, aktiviran je zakasnjeni način 

zaledenitve 

 

Enota bo v stanju Avtomatsko, če je res karkoli od naslednjega: 

 Enota je omogočena na podlagi nastavitev in stikal 
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 Če je način enote zaledenitev, se je časovnik zaledenitve iztekel 

 Nobena od ročnih ponastavitev alarmov enote ni aktivna 

 Vsaj eno vezje je omogočeno in na voljo za zagon 

 

Enota bo v načinu Izčrpavanje, dokler ne nehajo vsi delujoči kompresorji izčrpavati in je 

res karkoli od naslednjega: 

 Enota je onemogočena z nastavitvami ali vhodi v razdelku 0 

 

Stanje enote 
Prikazano stanje enote je določeno s pogoji v naslednji tabeli: 

 
Naštevanje Stanje Pogoji 

0 Avtomatsko Stanje enote = Avtomatsko 

1 
Izklop:Časovnik načina 

zaledenitve 
Stanje enote = Izklop, Način enote = Zaledenitev in 

Zamik zaledenitve = Aktivna 

2 - - 

3 
Izklop:Vse kroženje 

onemogočeno 
Stanje enote = Izklop in noben kompresor ni na voljo 

4 Izklop:Alarm enote Stanje enote = Izklop in Alarm enote je aktiven 

5 
Izklop:Tipkovnica je 

onemogočena 
Stanje enote = Izklop in Nastavitvena točka 

omogočenja enote = Onemogočena 

6 Izklop:Oddaljeno stikalo Stanje enote = Izklop in Oddaljeno stikalo je odprto 

7 
Izklop:Onemogočen 

BAS 
Stanje enote = Izklop, Vir krmiljenja = Omrežje, in 

Omogočen BAS = neresnično 

8 Izklop:Stikalo enote 
Stanje enote = Izklop in Stikalo enote = 

Onemogočeno 

9 Izklop:Testni način Stanje enote = Izklop in Način enote = Preizkus 

10 Auto:Noise Reduction 
Stanje enote = Avtomatsko in Zmanjšanje šuma je 

aktivirano 

11 
Avtomatsko:Zmanjšanje 

šuma 

Stanje enote = Avtomatsko, nobeno vezje ne deluje 
in LWT je manjši od aktivne nastavitvene točke + 

zagonske delte 

12 
Avtomatsko:Počakajte 

na obremenitev 
Stanje enote = Avtomatsko in Stanje uparjalnika = 

Zagon 

13 
Avtomatsko:Recirkulacija 

uparjalnika 
Stanje enote = Avtomatsko, Stanje uparjalnika = 

Zagon in Pretočno stikalo je odprto 

14 
Avtomatsko:Počakajte 

na pretok 
Stanje enote = Izčrpavanje 

15 Avtomatsko:Izčrpavanje 
Stanje enote = Avtomatsko, Maksimalna hitrost 

zaustavljanja je dosežena ali presežena 

16 
Avtomatsko:Maksimalno 

zaustavljanje 
Stanje enote = Avtomatsko, zmogljivost enote je bila 

dosežena ali presežena 

17 
Avtomatsko:Omejitev 

zmogljivosti enote 
UStanje enote = Avtomatsko, omejitev toka enote je 

bila dosežena ali presežena 

18 
Avtomatsko:Omejitev 

toka 
Stanje enote = Izklop in Omogoči nastavitveno točko 

enote = Onemogoči 

19 
Izklop:Nastavi kraj 

proizvodnje 
Stanje enote = Izklop in Omogoči nastavitveno točko 

enote = Onemogoči 

Zakasnitev zagona načina zaledenitve 
Prilagodljiv časovnik za zamik zagon-zagon zaledenitve bo omejil pogostost, s katero se 

bo klimatska naprava zaganjala v načinu zaledenitve.  Časovnik se zažene, ko se zažene 

prvi kompresor, medtem ko je enota v načinu zaledenitve.  Medtem ko je časovnik 

aktiven, se klimatska naprava ne more zagnati v načinu zaledenitve.  Časovni zamik 

lahko uporabnik prilagodi sam. 

 

Časovnik za zamik načina zaledenitve je mogoče ročno počistiti za prisilen vnovični 

zagon v načinu zaledenitve. Na voljo je nastavitvena točka za počiščenje zamika načina 

zaledenitve.  Poleg tega bo preklop napajanja na krmilni počistil časovnik za zamik 

zaledenitve. 
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Krmiljenje črpalke uparjalnika 
 

 

Tri krmilna stanja za krmiljenje črpalk uparjalnika: 

 

 Izklop - Nobena črpalka ne deluje. 

 Zagon - Črpalka deluje, vodna zanka je v načinu recirkulacije. 

 Delovanje - Črpalka deluje, vodna zanka je v načinu recirkulacije. 

 

Krmilno stanje je na Off, ko je res vse od naslednjega: 

 Enota je izklopljena  

 LWT je višji od nastavitvene točke zamrznitve uparjalnika ali LWT senzor 

okvare je aktiviran 

 EWT je višji od nastavitvene točke zamrznitve uparjalnika ali EWT senzor 

okvare je aktiviran 

 

Krmilno stanje je na Zagon, ko je res karkoli od naslednjega: 

 Enota je v stanju avtomatsko  

 LWT je za minus 0,6 °C  nižji od nastavitvene točke zamrznitve uparjalnika in 

LWT senzor okvare ni aktiviran 

 EWT je za minus 0,6 °C  nižji od nastavitvene točke zamrznitve uparjalnika in 

EWT senzor okvare ni aktiviran 

 

Krmilno stanje je na Delovanje, ko je vhod pretočnega stikala zaprt za dlje časa, kot je 

nastavitvena točka za recirkulacijo uparjalnika. 

Izbira črpalke 

Izhod uporabljene črpalke se določi z nastavitveno točko za krmiljenje črpalke 

uparjalnika.  Ta nastavitev omogoča naslednje konfiguracije: 

 

 Samo št. 1 – Vedno bo uporabljena črpalka 1  

 Samo št. 2 – Vedno bo uporabljena črpalka 2  

 Avtomatsko – Glavna črpalka je tista, ki ima za seboj manj delovnih ur, druga 

se uporablja kot rezerva 

 Glavna št. 1 – Črpalka 1 se uporablja običajno, črpalka 2 kot rezerva  

 Glavna št. 2 – Črpalka 2 se uporablja običajno, črpalka 2 kot rezerva 

 

Stopenjsko aktiviranje glavne/pripravljene črpalke 

Črpalka, določena kot glavna, se bo zagnala najprej.  Če je uparjalnik v stanju Zagon za 

čas, ki je daljši od nastavitvene točke izteka časa za recirkulacijo in ni pretoka, se bo 

glavna črpalka izklopila in zagnala se bo pripravljena črpalka.  Ko je uparjalnik v stanju 

Delovanje, se bo glavna črpalka izklopila in zagnala se bo pripravljena črpalka, če je 

izgubljenega pretoka za več kot pol vrednosti nastavitvene točke pretoka.  Ko se zažene 

pripravljena črpalka, se bo zagnal alarm logike za izgubo pretoka, če pretoka ni mogoče 

vzpostaviti v stanju uparjalnika Zagon, ali če je pretok izgubljen v stanju uparjalnika 

Delovanje. 

Avtomatsko krmiljenje 
Če je izbrano avtomatsko krmiljenje črpalk, se uporablja zgoraj opisana logika glavne 

črpalke in črpalke v pripravljenosti.  Ko uparjalnik ni v stanju Delovanje, se bodo 

primerjale ure delovanja posamične črpalke.  Ob zagonu bo določena kot glavna črpalka 

z manj delovnimi urami. 
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Krmiljenje črpalke kondenzatorja 
 

Obstajajo tri krmilna stanja za krmiljenje črpalk kondenzatorja: 

 Izklop 

 Zagon – Črpalka deluje, vodna zanka je v načinu recirkulacije 

 Delovanje – Črpalka deluje, vodna zanka je v načinu recirkulacije 

 

Krmilno stanje je na Izklop, ko so izpolnjeni vsi naslednji pogoji: 

 Enota je izklopljena  

 LWT je višji od nastavitvene točke zamrznitve uparjalnika ali LWT senzor 

okvare je aktiviran 

 EWT je višji od nastavitvene točke zamrznitve uparjalnika ali EWT senzor 

okvare je aktiviran 

 

Krmilno stanje je na Zagon, ko je izpolnjen katerikoli izmed naslednjih pogojev: 

 Enota je v stanju samodejno  

 LWT je nižji od (nastavitvena točka zamrznitve uparjalnika – 0,6 °C) in LWT 

senzor okvare ni aktiviran ali EWT je nižji od (nastavitvena točka zamrznitve 

uparjalnika – 0,6 °C) in EWT senzor okvare ni aktiviran.  

 

Krmilno stanje je na Delovanje, ko je vhod pretočnega stikala zaprt za dlje časa, kot je 

nastavitvena točka za recirkulacijo uparjalnika.  

 
Krmiljenje kondenzacije  
 

Na voljo so trije načini za krmiljenje kondenzacije: 

 

 Kondenzacija v – krmiljenje kondenzacije se izvaja na podlagi vhodne 

temperature vode kondenzatorja  

 Kondenzacija iz – krmiljenje kondenzacije se izvaja na podlagi izhodne 

temperature vode kondenzatorja  

 Tlak – krmiljenje kondenzacije se izvaja na podlagi tlaka plina glede na 

nasičeno temperaturo kondenzatorja  

 

Način krmiljenja kondenzatorja je določen z nastavitveno točko krmilne vrednosti 

kondenzacije. 

 

V okviru teh načinov krmiljenja, aplikacija omogoča upravljanje izhodov za krmiljenje 

kondenzacijskih naprav:  

 n. 4 vklop/izklop signalov, vedno na voljo 

 n.1 modulirajoči 0–10 V signal, katerega razpoložljivost je doložena z 

nastavitveno točko za tip analognega izhoda kondenzacije. 

Krmiljenje kondenzacije v načinih kondenzacija v / kondenzacija iz 

 

Če je nastavitvena točka krmilne vrednosti kondenzacije nastavljena na opcije 

Kondenzacija v ali Kondenzacija iz, je za enoto omogočeno krmiljenje stolpa 

ventilatorja št. 1..4  

V skladu z nastavitveno točko stolpa ventilatorja št. 1..4 in privzetimi vrednostmi 

odklona, navedenimi v preglednici z nastavitvenimi točkami enote, naslednji diagram 

povzema pogoje za aktivacijo in deaktivacijo stolpov ventilatorja. 
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Towers Output Izhodi stolpov 
Tower Stolp 
T° Cond (In/Out) T° kondenzacije (v/iz) 
 

Krmilna stanja za stolp ventilatorja št. (št. = 1..4) so: 

 Izklop 

 Vklop 

 

Krmilno stanje stolpa ventilatorja št. je na Izklop, ko so izpolnjeni vsi naslednji pogoji: 

 Enota je izklopljena  

 Stanje stolpa ventilatorja št. je na Izklop in EWT (Kondenzacija v) ali LWT 

(kondenzacija iz) je nižja od nastavitvene točke stolpa ventilatorja št.  

 Stanje stolpa ventilatorja št. je vklopljeno in EWT (Kondenzacija v) ali LWT 

(kondenzacija iz) je nižja od nastavitvena točka stolpa ventilatorja št. – odklon 

stolpa ventilatorja št.  

 

Krmilno stanje stolpa ventilatorja št. je vklopljeno, ko so izpolnjeni vsi naslednji pogoji: 

 Enota je v stanju samodejno  

 EWT (kondenzacija v) ali LWT (kondenzacija iz) sta enaki ali višji od 

nastavitvene točke stolpa ventilatorja št. 

 

Če je nastavitvena točka krmilne vrednosti kondenzacije nastavljena na opcije 

Kondenzacija v ali Kondenzacija iz, nastavitvena točka za tip kondenzacije pa na opcije 

Vfd ali obvodni ventil, je za vezje omogočen tudi 0–10 V signal, ki regulira 

modulirajočo kondenzacijsko napravo preko krmilnika PID.    

V skladu s privzetimi vrednostmi Vfd, navedenimi v preglednici z nastavitvenimi 

točkami, naslednji diagram prikazuje primer modulirajočega signala v primeru 

krmiljenja, ki naj bi bilo popolnoma sorazmerno.   

 

 
Analog output max value (10 V) Največja vrednost analognega izhoda (10 V) 
Analog output min value (0 V) Najmanjša vrednost analognega izhoda (0 V) 
T° Cond (In/Out) T° kondenzacije (v/iz) 
Cond In/Out Temp    Set Point Temperatura kondenzacije v/iz   Nastavitvena točka 
Regulation Band = 100/KP Regulacijski pas = 100/KP 
KP = PID proportional Gain KP = sorazmerno povečanje PID 
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V navedenem primeru se analogni izhod spreminja v okviru regulacijskega pasu, ki je 

izračunan kot nastavitvena točka temperature vode kondenzatorja ± 100/kp, kjer je kp 

sorazmerno povečanje krmiljenja, osredotočeno na nastavitveno točko temperature vode 

kondenzatorja.   

 

Krmiljenje kondenzacije na podlagi tlaka 

 

Glejte Funkcije vezja.  

 

Ponastavitev Temperature izhodne vode (LWT) 
Ciljna vrednost TIV 

Ciljna vrednost TIV temelji na nastavitvah in vhodih in se izbere, kot sledi: 

 
Nastavitvena 

točka  
vira krmiljenja 

Vhod 
načina 

Stikalo 
TČ 

Zahteva 
BAS 

Razpoložljivi načini 
 Nastavitvena točka 

Osnovna ciljna 
vrednost TIV 

Lokalno OFF OFF X HLAJENJE  
Nastavitvena točka 

hlajenja 1 

Lokalno ON OFF X HLAJENJE  
Nastavitvena točka 

hlajenja 2 

Omrežje X OFF COOL HLAJENJE  
Nastavitvena točka 

hlajenja BAS 

Lokalno OFF OFF X Hlajenje z glikolom 
Nastavitvena točka 

hlajenja 1 

Lokalno ON OFF X Hlajenje z glikolom 
Nastavitvena točka 

hlajenja 2 

Omrežje X OFF X Hlajenje z glikolom 
Nastavitvena točka 

hlajenja BAS 

Lokalno OFF OFF x 
Hlajenje/Zaledenitev z 

glikolom 
Nastavitvena točka 

hlajenja 1 

Lokalno ON OFF x 
Hlajenje/Zaledenitev z 

glikolom 
Nastavitvena točka 

zaledenitve 

Omrežje x OFF COOL 
Hlajenje/Zaledenitev z 

glikolom 
Nastavitvena točka 

hlajenja BAS 

Omrežje x OFF 
ZALEDEN

ITEV 
Hlajenje/Zaledenitev z 

glikolom 
Nastavitvena točka 

zaledenitve BAS 

Lokalno x OFF x Zaledenitev z glikolom 
Nastavitvena točka 

zaledenitve 

Omrežje x OFF x Zaledenitev z glikolom 
Nastavitvena točka 

zaledenitve BAS 

Lokalno OFF 
ON 

X HEAT (gretje) 
Nastavitvena točka 

gretja 1 

Lokalno ON 
ON 

X HEAT (gretje) 
Nastavitvena točka 

gretja 2 

Omrežje X 
x HEAT 

(gretje) 
HEAT (gretje) 

Nastavitvena točka BAS 
za gretje 

Ponastavitev Temperature izhodne vode (LWT) 

Osnovna ciljna vrednost LWT se lahko ponastavi, če je enota v načinu Hlajenje in je 

nastavljena za ponastavitev.  Ponastavitveni tip, ki naj se uporabi, se določi z 

nastavitveno točko Ponastavitveni tip LWT. 

Ko se aktivna ponastavitev poveča, se ciljna vrednost Aktivna LWT spremeni v korakih 

po 

0.05 °C (0,1°F) vsakih 10 sekund.  Ko se aktivna ponastavitev zmanjša, se ciljna 

vrednost Aktivni LWT zmanjša v hipu.   

Ko je uporabljena ponastavitev, ciljna vrednost LWT nikoli ne more preseč 15°C 

(60°F). 

Ponastavitveni tip - brez 

Spremenljivka aktivne izhodne vode je nastavljena na vrednost, enako trenutni 

nastavitveni točki LWT. 



 

D - EOMWC00A11-11SL   

- 25 - 

25 

Ponastavitveni tip - vračanje 

Spremenljivka aktivne izhodne vode se prilagodi s temperaturo povratne vode.  

Ponastavitev Delte T ob 

zagonu

 LWT Nastavitvena 

točka+Maksimalna ponastavitev 

(54)

LWT Nastavitvena točka (44) 

Ponastavitev vračanja 

0

Maksimalna 

ponastavitev (10)  

Delta T uparjalnika 

(
o
F)

Aktivna 

LWT 

(
o
F)

 
 

Aktivna nastavitvena točka se ponastavi z naslednjimi parametri: 

1. Nastavitvena točka LWT hlajenja 

2. Nastavitvena točka maksimalne ponastavitve 

3. Nastavitvena točka ponastavitve zagona Delta T 

4. Delta T uparjalnika 

Ponastavitev se spreminja od 0 do nastavitvene točke maksimalne ponastavitve, ko se 

uparjalnikova EWT - TIV (Delta T uparjalnika) spreminja od nastavitvene točke zagona 

ponastavitve Delte T do 0. 

4-20 mA zunanjega signala ponastavitve  

Spremenljivka aktivne izhodne vode se prilagodi za 4 do 20 mA ponastavitvenega 

analognega vhoda.  

 

Uporabljeni parametri: 

1. Nastavitvena točka LWT hlajenja 

2. Nastavitvena točka maksimalne ponastavitve 

3. Signal za ponastavitev LWT (temperature izhodne vode) 

 

Ponastavitev je 0 če je ponastavitveni signal manjši ali enak 4 mA.  Ponastavitev je 

enaka nastavitveni točki maksimalne ponastavitve Delta T, če je ponastavitveni signal 

enak ali preseže 20 mA.  Količina ponastavitve se bo spreminjala linearno med 

skrajnostma, če je ponastavitveni signal med 4 mA in 20 mA.   Sledi primer delovanja 

ponastavitve 4-20 v načinu Hlajenje. 

20 

(54)

Nastavitvena točka 

LWT hlajenja (44)

4 

4-20 mA Ponastavi - Način za hlajenje (COOL)

0 

Maksimalna 

ponastavitev  

(10)

Aktivna 

LWT 

(
o
F)

Ponastavi signal (mA)
 

 

Krmiljenje zmogljivosti enote 
Krmiljenje zmogljivosti enote se izvaja, kot je opisano v tem poglavju.   

Stopenjsko aktiviranje kompresorja v načinu za hlajenje 

Prvi kompresor na enoti se zažene, ko je uparjalnik LWT višji od ciljne vrednosti plus 

nastavitvena točka zagona Delta T.  
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Dodatni kompresor se zažene, ko je uparjalnik LWT višje od ciljne vrednosti plus 

nastavitvena točka Delta T za stopnjo navzgor.  

Ko deluje več kompresorjev, se bo eden izklopil, če je LWT uparjalnika nižja od ciljne 

minus nastavitvena točka Delta T stopnja navzdol. 

Zadnji delujoči kompresor se bo izklopil, ko bo LWT uparjalnika nižja od ciljne minus 

nastavitvena točka Delte T izklopa. 

Stopenjsko aktiviranje kompresorja v načinu za gretje 

Prvi kompresor enote se zažene, ko je LWT kondenzatorja nižja od ciljne vrednosti 

minus nastavitvena točka Zagonske Delte T.  

Dodatni kompresor se zažene, ko je LWT kondenzatorja nižja od ciljne vrednosti minus 

stopnja dol Delte T.  

Ko hkrati deluje več kompresorjev, eden izmed njih se bo izklopil, če je LWT 

kondenzatorja višja od ciljne vrednosti plus nastavitvena točka stopnje dol Delte T. 

Zadnji delujoči kompresor se izklopi, ko je LWT kondenzatorja višja od ciljne vrednosti 

plus nastavitvena točka Delte T za izklop. 

Zamik za stopnjo navzgor 

Preteklo bo minimalno časa med zagonom kompresorjev, kar določa nastavitvena točka 

zamika stopnje navzgor.  Zamik bo upoštevan le, ko deluje vsaj en kompresor.  Če se 

zažene prvi kompresor in hitro odpove zaradi alarma, se bo drug kompresor zagnal, ne 

da bi pretekla ta minimalna količina časa. 

Zahtevana obremenitev za stopnjo navzgor 

Dodatni kompresor se ne bo zagnal, dokler niso vsi delujoči kompresorji na 

zmogljivosti, ki je višja od nastavitvene točke obremenitve stopnje navzgor ali ki deluje 

v omejenem stanju. 

Manjša obremenitev za stopnjo navzdol 

Ko deluje več kompresorjev, se bo eden zaustavil, č e so vsi delujoči kompresorji pri 

zmogljivosti, nižji od nastavitvene točke obremenitve stopnje navzdol in je LWT 

uparjalnika nižja od ciljne vrednosti plus nastavitvene točke Delta T stopnja navzgor.  

Pretekla bo minimalna količina časa med zaustavitvijo kompresorjev kot rezultat te 

logike, ki jo določa nastavitvena točka zamika stopnje navzdol. 

Lažja obremenitev za stopnjo navzdol v načinu za gretje 

Ko hkrati deluje več kompresorjev, se eden izmed njih izklopi, če je zmogljivost vseh 

delujočih kompresorjev nižja od lažje obremenitve za stopnjo navzdol in je LWT 

kondenzatorja višja od ciljne vrednosti minus nastavitvena točka Delte T za stopnjo 

navzdol.  Kompresorji se ustavijo v najkrajšem času kot posledica te logike, ki je 

določena z nastavitveno točko zamika za stopnjo navzdol. 

Maksimalno delovanje vezij 

Če je število kompresorjev enako nastavitveni točki maksimalnega števila delujočih 

vezij, ne bo zagnan noben dodatni kompresor. 

Ko deluje več kompresorjev, se bo eden izklopil, če je število kompresorjev, ki deluje, 

večje od nastavitvene točke maksimalnega števila delujočih vezij. 

Stopenjsko aktiviranje kompresorja v načinu zaledenitve 

Prvi kompresor se bo zagnal, ko je uparjalnik LWT višji od ciljne vrednosti plus 

nastavitvena točka zagona Delta T. 

Ko deluje vsaj en kompresor, se bodo drugi kompresorji zagnali le, če je LWT 

uparjalnika višja od ciljne vrednosti plus nastavitvena točka Delta T stopnja navzgor. 

Vsi kompresorji se bodo postopno zaustavljali, ko je LWT uparjalnika nižja od ciljne 

vrednosti. 
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Zamik za stopnjo navzgor 

Fiksni zamik stopnje navzgor za eno minuto med zagoni kompresorjev se uporablja v 

tem načinu.  Ko deluje vsaj en kompresor, se bodo drugi kompresorji zagnali tako hitro 

kot je mogoče glede na zamik stopnje navzgor. 

Zaporedje stopenjskega aktiviranja 

To poglavje določa, kateri kompresor je naslednji, ki se bo zagnal ali zaustavil. Na 

splošno se bodo najprej zagnali kompresorji, ki so bili zagnani manjkrat, kompresorji z 

več delovnimi urami pa se bodo prvi zaustavili. Zaporedje stopenjskega aktiviranja 

kompresorja lahko določi operater prek nastavitvenih točk. 

Naslednji za zagon 

Naslednji kompresor za zagon mora ustrezati naslednjim zahtevam. 

Najnižja zaporedna številka kompresorjev, ki so na voljo za zagon 

 - če so zaporedne številke enake, mora imeti najmanj zagonov 

 - če so zagoni enaki, mora imeti najmanj delovnih ur 

 - če so delovne ure enake, mora biti kompresor z najnižjim oštevilčenjem 

Naslednji za zaustavitev 

Naslednji kompresor za zaustavitev mora ustrezati naslednjim zahtevam. 

Najnižja zaporedna številka kompresorjev, ki delujejo 

 - če so zaporedne številke enake, mora imeti največ delovnih ur 

 - če so delovne ure enake, mora biti kompresor z najnižjim oštevilčenjem 

Krmiljenje zmogljivosti kompresorjev v načinu hlajenje 

V načinu hlajenje se LWT uparjalnika krmili znotraj j 0,2 stopinje C (0.4 °F) ciljne 

vrednosti v neprekinjenih pogojih pretoka s krmiljenjem zmogljivosti posamičnih 

kompresorjev. 

Kompresorji so obremenjeni s fiksno koračno shemo.  Hitrost prilagajanja zmogljivosti 

je določena s časom med spremembami zmogljivosti.  Dlje od ciljne vrednosti, hitreje 

bodo kompresorji obremenjeni ali razbremenjeni. 

Logika načrtuje vnaprej, da bi se izognila presežkom, tako da presežek ne povzroči 

izklopa enote zaradi padca LWT uparjalnika pod ciljno vrednost minus nastavitvena 

točka Delta T izklopa, medtem ko še vedno obstaja obremenitev na zanki, ki je vsaj 

enaka minimalni zmogljivosti enote. 

Zmogljivost kompresorjev se krmili tako, da ko je to mogoče, so njihove zmogljivosti 

uravnotežene.   

Vezja, ki delujejo z ročnim krmiljenjem zmogljivosti ali delujejo z dogodki, ki 

omejujejo aktivno zmogljivost, niso upoštevana v krmilni logiki zmogljivosti. 

Zmogljivosti kompresorja se prilagodijo ena za drugo, medtem ko vzdržujejo 

neuravnoteženost zmogljivosti, ki ne presega 12,5%. 

Zaporedje obremenitve/razbremenitve 

To poglavje določa, kateri kompresor je naslednji, ki se bo obremenil ali razbremenil. 

Naslednji za obremenitev 

Naslednji kompresor za obremenitev mora ustrezati naslednjim zahtevam: 

Najmanjša zmogljivost delujočih kompresorjev, ki se lahko obremeni 

 če so zmogljivosti enake, mora imeti najvišjo zaporedno številko kompresorjev, ki 

delujejo 

 če so zaporedne številke enake, mora imeti najmanj delovnih ur 

 če so delovne ure enake, mora imeti največ zagonov 

 če je zagonov enako, mora biti kompresor z največjim oštevilčenjem 
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Naslednji za razbremenitev 

Naslednji kompresor za razbremenitev mora ustrezati naslednjim zahtevam. 

Največja zmogljivost delujočih kompresorjev 

 če so zmogljivosti enake, mora imeti najnižjo zaporedno številko kompresorjev, ki 

delujejo 

 če so zaporedne številke enake, mora imeti največ delovnih ur 

 če so delovne ure enake, mora imeti najmanj zagonov 

 če je zagonov enako, mora biti kompresor z najmanjšim oštevilčenjem 

Krmiljenje zmogljivosti kompresorjev v načinu zaledenitev 

V načinu zaledenitve se delujoči kompresorji obremenijo sočasno pri maksimalni možni 

hitrosti, ki omogoča stabilno delovanje posamičnih vezij. 

Razveljavitve zmogljivosti enote 
Omejitve zmogljivosti enote je mogoče uporabljati za omejitev skupne zmogljivosti 

enote samo v načinu hlajenja. Večkratne omejitve so lahko aktivne ob kateremkoli času 

in najnižja omejitev se vedno uporablja pri krmiljenju zmogljivosti enote. 

Mehka obremenitev, omejitev zahteve in omrežna omejitev uporabljajo mrtvi pas okoli 

dejanske vrednosti omejitve, tako da se zmogljivost enote poveča, ni dovoljena v tem 

mrtvem pasu.  Če je zmogljivost enote nad mrtvim pasom, se zmogljivost zmanjša, 

dokler ni spet v mrtvem pasu. 

 Za enote z 2 vezjema je mrtvi pas 7%. 

 Za enote s 3 vezji je mrtvi pas 5%. 

 Za enote s 4 vezji je mrtvi pas 4%. 

Mehka obremenitev 

Mehka obremenitev je funkcija, ki jo je mogoče konfigurirati in se uporablja za dvig 

zmogljivosti enote v določenem času. Nastavitvene točke, ki krmilijo to funkcijo, so: 

 Mehka obremenitev – (ON/OFF) 

 Začetna omejitev zmogljivosti – (Enota %) 

 Rampa mehke obremenitve – (sekunde) 

 

Omejitev mehke obremenitve enote se linearno veča od nastavitvene točke začetne 

omejitve zmogljivosti do 100% v času, določenem z nastavitveno točko Dvig mehke 

obremenitve.  Če je možnost izključena, je omejitev mehke obremenitve nastavljena na 

100%. 

Omejitev povpraševanja  

Maksimalna zmogljivost enote je lahko omejena za od 4 do 20 mA signal za omejitev 

povpraševanja analognega vhoda na krmilniku enote.  Ta funkcija je omogočena le, če je 

nastavitvena točka Omejitve povpraševanja nastavljena na ON.   

Ko se signal spreminja od 4 mA do 20 mA, se maksimalna zmogljivost enote spreminja 

v korakih po 1% od 100% do 0%.  Zmogljivost enote se po potrebi prilagaja tej 

omejitvi, le zadnjega kompresorja ni mogoče izključiti, da bi bila dosežena omejitev, 

nižja od najmanjše zmogljivosti enote.  

Omrežna omejitev 
Največjo zmogljivost enote je mogoče omejiti z omrežnim signalom.  Funkcija je 

omogočena le, če je vir krmiljenja enote nastavljen na omrežje.  Signal bo sprejet skozi 

vmesnik BAS na krmilniku enote. 

Ko se signal spreminja od 0% do 100%, se največja zmogljivost enote spreminja od 0% 

do 100%.  Zmogljivost enote se po potrebi prilagaja tej omejitvi, le zadnjega 

kompresorja ni mogoče izključiti, da bi bila dosežena omejitev, nižja od najmanjše 

zmogljivosti enote.  
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Omejitev toka 
Omejitev toka je omogočena le, ko je vhod za omogočanje omejitve toka zaprt.   

Tok enote se izračuna glede na 4-20 mA vhod, ki sprejme signal z zunanje naprave.  Pri 

4 mA se upošteva tok 0, tok pri 20 mA pa se določi z nastavitveno točko.  Ker se signal 

spreminja od 4 do 20 mA, se izračunani tok enote spreminja linearno od 0 amperov do 

vrednosti, določene z nastavitveno točko. 

Omejitev toka uporablja mrtvi pas, osredotočen okoli dejanske omejitvene vrednosti, ki 

je taka, da povečanje zmogljivosti enote ni dovoljeno, ko je tok znotraj mrtvega pasu. Če 

je tok enote nad mrtvim pasom, se zmogljivost zmanjša, dokler ni spet v mrtvem pasu.  

Mrtvi pas omejitve toka je 10% omejitve toka. 

Maksimalna Hitrost zaustavljanja LWT 
Maksimalna hitrost, s katero lahko pada temperatura izhodne vode, je omejena z 

nastavitveno točko Maksimalna hitrost, le ko je LWT nižja od 60°F (15°C).   

Če je hitrost zaustavljanja prevelika, se zmogljivost enote zmanjša, dokler ni hitrost 

manjša od nastavitvene točke za maksimalno hitrost zaustavljanja. 

High Water Temperature Capacity Limit 
Če LWT uparjalnika presega 18 °C (65F), bo obremenitev kompresorja omejena na 

največ 75%.  Kompresor bo zmanjšal obremenitev na 75% ali manj, če deluje pri 

obremenitvi, večji od 75%, ko LWT preseže omejitev.  To je zato, da se prepreči, da 

vezje deluje z zmogljivostjo kondenzatorske tuljave. 

Mrtvi pas pod omejitveno nastavitveno točko bo uporabljen za povečanje stabilnosti 

funkcije. Če je dejanska zmogljivost v tem pasu, bo preprečeno obremenjevanje enote. 
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Funkcije vezja 

Izračuni 

Nasičena temperatura hladiva 
Nasičena temperatura hladiva se izračuna iz odčitka tlaka na senzorju za vsak tokokrog. 

Funkcija poskrbi za pretvorbo vrednosti temperature, tako da ta ustreza vrednostim 

v objavljenih podatkih za R134a 

- znotraj 0,1 C za vhod tlaka od 0 kPa do 2070kPa, 

- znotraj 0,2 C za vhod tlaka od -80 kPa do 0kPa. 

Pristop k uparjalniku 
Pristop k uparjalniku se izračuna za vsak tokokrog.  Izračun je tak: 

Pristop k uparjalniku = LWT - Nasičena temperatura uparjalnika 

Pregrevanje sesanja 
Pregrevanje sesanja se izračuna za vsak tokokrog z naslednjo enačbo: 

Pregrevanje sesanja = Sesalna temperatura – Nasičena temperatura uparjalnika 

Izpust pregrevanja 
Izpust pregrevanja se izračuna za vsak tokokrog z naslednjo enačbo: 

Izpust pregrevanja = Izpustna temperatura – Nasičena temperatura 

kondenzatorja 

Tlak oljnega diferenciala 
Tlak oljnega diferenciala se izračuna za vsak tokokrog z naslednjo enačbo: 

Tlak oljnega diferenciala = Tlak kondenzatorja - Tlak olja 

Maksimalna nasičena temperatura kondenzatorja 
Izračun maksimalne nasičene temperature kondenzatorja je modeliran po delovni 

ovojnici kompresorja. Njegova vrednost v glavnem znaša 68,3 °C, vendar pa se lahko 

spremeni, ko nasičena temperatura uparjalnika pade pod 0 °C.   

Visoko nasičeni kondenzator - zadrževalna vrednost 
Zadrževalna vrednost visokega kondenzatorja = Vrednost maksimalno 

nasičenega kondenzatorja – 2,78C 

Visoko nasičeni kondenzator - Vrednost razbremenitve 
Razbremenitvena vrednost visokega kondenzatorja = Vrednost maksimalno 

nasičenega kondenzatorja – 1,67C 

Ciljna vrednost nasičene temperature kondenzatorja 
Ciljna vrednost nasičene temperature kondenzatorja se izračuna tako, da se ohrani 

ustrezno razmerje tlaka, ki omogoča zadostno podmazanost kompresorja in najboljše 

performanse vezij.   

Izračunana ciljna vrednost je omejena z razponom, ki ga določajo najmanjše in največje 

nastavitvene točke za ciljno nasičeno temperaturo kondenzatorja. Ti nastavitveni točki 

preprosto odrežeta vrednost delovnega območja in to območje je mogoče nastaviti na 

eno samo vrednost, če sta obe nastavitveni točki nastavljeni na isto vrednost.  

 

Krmilna logika vezja 

Razpoložljivost vezja 
Vezje je na voljo za zagon, če je naslednje res: 

 Stikalo vezja je zaprto 

 Noben alarm vezja ni aktiven 

 Nastavitvena točka vezja načina je nastavljena na Omogoči 

 Nastavitvena točka vezja načina BAS je nastavljena naAvtomatsko 
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 Noben časovnik cikla ni aktiven 

 Izpustna temperatura je vsaj 5°C višja od nasičene temperature olja  

Zagon 
Vezje se bo zagnalo, če je vse naslednje res: 

 Ustrezen tlak uparjalnika in kondenzatorja (glejte Ni tlaka ob zagonskem alarmu) 

 Stikalo vezja je zaprto 

 Nastavitvena točka vezja načina je nastavljena na Omogoči 

 Nastavitvena točka vezja načina BAS je nastavljena naAvtomatsko 

 Noben časovnik cikla ni aktiven 

 Noben alarm ni aktiven 

 Logika stopenjskega aktiviranja zahteva vezje za zagon 

 Stanje enote je avtomatsko 

 Stanje črpalke uparjalnika je Delovanje 

 

Logika za zagon vezja 

Zagon vezja je časovno obdobje, ki sledi zagonu kompresorja na vezju.  Med zagonom 

se zanemari logika alarmov za nizek tlak uparjalnika.  Ko kompresor deluje vsaj 20 

sekund in se tlak uparjalnika dvigne nad najnižjo nastavitveno točko za razbremenitev 

nizkega tlaka uparjalnika, je zagon končan.   

Če se tlak ne dvigne nad nastavitveno točko razbremenitve in vezje deluje dlje od 

nastavitvene točke zagonskega časa, se vezje izklopi in sproži se alarm.  Če tlak 

uparjalnika pade pod absolutno omejitev nizkega tlaka, se vezje izklopi in sproži se isti 

alarm. 

Zaustavljanje 

Običajen izklop 

Običajen izklop zahteva izčrpanje tokokroga, preden se izklopi kompresor.  To se izvede 

z zaprtjem EXV in zaprtjem elektromagneta tekočinske linije (če je nameščen), ko 

kompresor deluje. 

Vezje bo izvedlo običajen izklop (izčrpavanje), če je res karkoli od naslednjega: 

 Logika stopenjskega aktiviranja zahteva vezje za zaustavitev 

 Stanje enote je Izčrpavanje 

 Prišlo je do alarma izčrpavanja na vezju 

 Stikalo vezja je odprto 

 Nastavitvena točka vezja načina je nastavljena na Onemogoči 

 Nastavitvena točka vezja načina BAS je nastavljena na Izklop 

Običajen izklop je popoln, ko je res karkoli od naslednjega:  

 Tlak uparjalnika je nižji od nastavitvene točke tlaka izčrpavanja 

 Nastavitvena točka servisnega izčrpavanja je nastavljena na Da in Tlak uparjalnika 

je nižji od 5 psi 

 Tokokrog se izčrpava dlje, kot je nastavitvena točka časovne omejitve izčrpavanja 

 

Hiter izklop 

Hiter izklop zahteva zaustavitev kompresorja in vezje se bo v hipu izklopilo. 

 

Vezje bo izvedlo hiter izklop, če se bo kadarkoli zgodilo kaj od tega: 

 Enota je izklopljena 

 Prišlo je do alarma hitre zaustavitve na vezju 

Status vezja 
Prikazano stanje vezja je določeno s pogoji v naslednji tabeli: 

Naštevanje Stanje Pogoji 

0 Izklop:Pripravljen Vezje je pripravljena na zagon po potrebi. 

1 
Izklop:Zamik za stopnjo 
navzgor 

Vezje je izklopljeno in se ne more zagnati zaradi zamika za 
stopnjo navzgor. 
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2 Izklop:Časovnik cikla 
Vezje je izklopljeno in se ne more zagnati, ker je časovnik 

cikla aktiven. 

3 
Izklop:Tipkovnica je 
onemogočena 

Vezje je izklopljeno in se ne more zagnati, ker je tipkovnica 
onemogočena. 

4 Izklop:Stikalo vezja Vezje je izklopljeno in stikalo vezja je izklopljeno. 

5 Izklop:Gretje olja 
Vezje je izklopljeno in izpustna temperatura - temperatura 

saturiranega olja pri tlaku plina <= 5°C 

6 Izklop:Alarm 
Vezje je izklopljeno in se ne more zagnati, ker je alarm vezja 

aktiven. 

7 Izklop:Testni način Vezje je v testnem načinu. 

8 Predodprtje EXV Vezje je v predodprtem načinu. 

9 Zaženi:Izčrpavanje Vezje je v stanju izčrpavanje. 

10 Delovanje:Običajno Vezje je v stanju delovanja in deluje kot običajno. 

11 
Delovanje:Nizek izpust 
pregretja 

Vezje deluje in se ne more naložiti zaradi nizkega izpusta 
pregretja. 

12 
Delovanje:Nizek tlak 
uparjalnika 

Vezje deluje in se ne more naložiti zaradi nizkega tlaka 
uparjalnika. 

13 
Delovanje:Visok tlak 
kondenzatorja 

Vezje deluje in se ne more naložiti zaradi visokega tlaka 
kondenzatorja. 

 

Krmiljenje kompresorja 
Kompresor bo deloval le, ko je vezje v stanju delovanja ali izčrpavanja.  To pomeni, da 

kompresor ne sme delovati kadarkoli je vezje ugasnjeno ali med predodpiranjem EXV. 

Časovniki cikla 

Uveljavljen bo minimalni čas med zagoni kompresorja in minimalni čas med izklopom 

in zagonom kompresorja.  Časovne vrednosti se nastavijo z globalnimi nastavitvenimi 

točkami vezja.   

Časovniki ciklov se sprožijo tudi skozi napajanje ciklov klimatske naprave.   

Te časovnike je mogoče počistiti z nastavitvijo na krmilniku. 

Časovnik za zagon kompresorja 

Ko se kompresor zažene, se bo časovnik zagnal in deloval, dokler deluje kompresor.  

Časovnik se uporablja v dnevniku alarmov. 

Nadzor zmogljivosti kompresorja 

Po zagonu bo kompresor razbremenjen na minimalno fizično zmogljivost in noben 

poskus za povečanje zmogljivosti kompresorja se ne bo izvedel, dokler ni razlika med 

tlakom uparjalnika in tlakom olja na minimalni vrednosti. 

Ko je dosežena minimalna razlika v tlaku, se zmogljivost kompresorja uravna na 25% 

 

Zmogljivost kompresorja bo med delovanjem vedno omejena na 25%, razen med 

zagonom ali ko se veča diferencialni tlak in razen pri spremembi zmogljivosti zaradi 

povečanih zahtev (glejte poglavje o nadzoru zmogljivosti enote). 

Zmogljivost ne bo povečana nad 25%, dokler ne bo izpust pregrevanja na vsaj 22 stopinj 

F za vsaj 30 sekund. 

Ročni nadzor zmogljivosti 

Zmogljivost kompresorja je mogoče nadzirati ročno.  Ročni nadzor zmogljivosti je 

omogočen prek nastavitvene točke z izbirami avtomatsko ali ročno.  Druga nastavitvena 

točka omogoča nastavitev zmogljivosti kompresorja od 25% do 100%.   

Zmogljivost kompresorja nadzira nastavitvena točka za ročno nastavljanje zmogljivosti.  

Spremembe bodo izvedene s hitrostjo, enako maksimalni hitrosti, ki omogoča zanesljivo 

delovanje tokokroga. 

Nadzor zmogljivosti se vrne na avtomatsko, če: 

 se iz kakršnegakoli razloga izklopi tokokrog; 

 je bil nadzor zmogljivosti štiri ure nastavljen na ročno  
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Elektromagneti drsnega krmilnika (asimetrični kompresorji) 

To poglavje se nanaša na naslednje modele (asimetričnih) kompresorjev: 

Model Ploščica z imenom 

F3AS HSA192 

F3AL HSA204 

F3BS HSA215 

F3BL HSA232 

F4AS HSA241 

F4AL HSA263 

 

Zahtevana zmogljivost se doseže z nadzorom enega modulirajočega drsnika in enega 

nemodulirajočega drsnika.  Modulirajoči drsnik lahko nadzoruje od 10% do 50% skupne 

zmogljivosti kompresorja, neskončno spremenljivega.  Nemodulirajoči drsnik lahko 

nadzoruje ali 0% ali 50% skupne zmogljivosti kompresorja. 

Obremenitev ali razbremenitev elektromagneta za nemodulirajoči drsnik je vključena 

ves čas, ko kompresor deluje. Za zmogljivost kompresorja od 10% do 50% je treba 

razbremenitev modulirajočega drsnika elektromagneta v položaju razbremenitve.  Za 

zmogljivost od 60% do 100% je treba obremenitev modulirajočega drsnika 

elektromagneta v položaju obremenitve.   

Modulirajoči drsnik se premika z utripanjem elektromagnetov za obremenitev in 

razbremenitev za doseganje zahtevane zmogljivosti.  

Dodatni elektromagnet je krmiljen za pomoč pri premikanju modulirajočega drsnika v 

določenih pogojih.  Elektromagnet se aktivira, ko je razmerje tlaka (tlak kondenzatorja, 

deljen s tlakom uparjalnika) manjše ali enako 1,2 za vsaj 

 5 sekund.  Deaktivira se, ko je razmerje tlaka večje od 1,2. 

Elektromagneti drsnega krmilnika (simetrični kompresorji) 

To poglavje se nanaša na naslednje modele (simetričnih) kompresorjev: 

 

Model Ploščica z imenom 

F4221 HSA205 

F4222 HSA220 

F4223 HSA235 

F4224 HSA243 

F3216 HSA167 

F3218 HSA179 

F3220 HSA197 

F3221 HSA203 

F3118 HSA3118 

F3120 HSA3120 

F3121 HSA3121 

F3122 HSA3122 

F3123 HSA3123 

 

Zahtevana zmogljivost se doseže z nadzorom enega modulirajočega drsnika. 

Modulirajoči drsnik lahko nadzoruje od 25 % do 100 % skupne zmogljivosti 

kompresorja, neskončno spremenljivega. 

Modulirajoči drsnik se premika z utripanjem elektromagnetov za obremenitev in 

razbremenitev za doseganje zahtevane zmogljivosti.  
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Razveljavitve zmogljivosti - omejitve delovanja 

Naslednji pogoji prekličejo avtomatski nadzor zmogljivosti, ko je klimatska naprava v 

načinu hlajenje (COOL).   Razveljavitve tokokrogu preprečujejo, da bi preklopil v 

stanje, v katerem naj ne bi deloval.  

Nizek tlak uparjalnika 

Če se sproži dogodek nizek tlak uparjalnika, kompresorju ne bo omogočeno 

povečevanje zmogljivosti.  

Če se sproži dogodek razbremenitev nizkega tlaka uparjalnika, bo kompresor začel 

zmanjševati svojo zmogljivost.   

Kompresorju ne bo omogočeno povečati zmogljivosti, dokler ne bo konec dogodka 

zadrževanje nizkega tlaka uparjalnika.   

Glejte poglavje Dogodki . 

Visok tlak kondenzatorja  

Če se sproži dogodek visok tlak kondenzatorja, kompresorju ne bo omogočeno 

povečevanje zmogljivosti.   

Če se sproži dogodek razbremenitev visokega tlaka kondenzatorja, bo kompresor začel 

zmanjševati svojo zmogljivost.   

Kompresorju ne bo omogočeno povečati zmogljivosti, dokler ne bo konec dogodka 

zadrževanje visokega tlaka kondenzatorja.   

Glejte poglavje Dogodki v tokokrogu za podrobnosti o proženju, ponastavljanju in 

razbremenitvah.. 

Krmiljenje kondenzacije na podlagi tlaka 
 

Če je nastavitvena točka krmilne vrednosti kondenzacije nastavljena na opcijo Tlak, 

potem je krmiljenje korakov ventilatorja št. 1..4 omogočeno za vsak omogočen 

tokokrog.  

V skladu z nastavitveno točko korakov ventilatorja in privzetimi vrednostmi odklona, 

navedenimi v preglednici z nastavitvenimi točkami enote, naslednji diagram povzema 

pogoje za aktivacijo in deaktivacijo korakov ventilatorja. 

 

 
Fan steps Output Izhod korakov ventilatorja 
Fan step Korak ventilatorja 
T° Cond (In/Out) T° kondenzacije (v/iz) 
 

Krmilna stanja za korak ventilatorja št. (št. = 1..4) so: 

 Izklop 

 Vklop 

 

Krmilno stanje koraka ventilatorja št. je na Izklop, ko so izpolnjeni vsi naslednji pogoji: 

 Enota je izklopljena  

 Stanje koraka ventilatorja št. je izklopljeno in nasičena temperatura 

kondenzatorja, ki ustreza trenutnemu tlaku kondenzatorja je nižja od 

nastavitvene točke za korak ventilatorja št.   
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 Stanje koraka ventilatorja št. je vklopljeno in nasičena temperatura 

kondenzatorja, ki ustreza trenutnemu tlaku kondenzatorja je nižja od 

nastavitvene točke za korak ventilatorja št. – odklon koraka ventilatorja št.  

 

Krmilno stanje stolpa št. je vklopljeno, ko so izpolnjeni vsi naslednji pogoji: 

 Enota je v stanju samodejno  

 Nasičena temperatura kondenzatorja, ki ustreza trenutnemu tlaku kondenzatorja 

je enaka ali višja od nastavitvene točke koraka ventilatorja št. 

 

Če je nastavitvena točka krmilne vrednosti kondenzacije nastavljena na opcijo tlak in 

nastavitvena točka za tip kondenzacije iz na opcijo Vfd, je za vezje omogočen tudi 0–10 

V signal, ki regulira modulirajočo kondenzacijsko napravo preko krmilnika PID.   

V skladu s privzetimi vrednostmi Vfd, navedenimi v preglednici z nastavitvenimi 

točkami, naslednji diagram prikazuje obnašanje modulirajočega signala v primeru 

krmiljenja, ki naj bi bilo popolnoma sorazmerno.   

 
 
Analog output max value  Največja vrednost analognega izhoda  
Analog output min value  Najmanjša vrednost analognega izhoda  
T° Cond (In/Out) T° kondenzacije (v/iz) 
Cond In/Out Temp    Set Point Temperatura kondenzacije v/iz   Nastavitvena točka 
Regulation Band = 100/KP Regulacijski pas = 100/KP 
KP = PID proportional Gain KP = sorazmerno povečanje PID 
 

 

V navedenem primeru se analogni izhod spreminja v okviru regulacijskega pasa, ki je 

izračunan kot nastavitvena točka nasičene temperature kondenzatorja ± 100/kp, kjer je 

kp sorazmerno povečanje krmiljenja, osredotočeno na nastavitveno točko nasičene 

temperature kondenzatorja.   

 
Krmiljenje EXV 
To krmiljenje lahko podpira različne modele ventilov od različnih prodajalcev.  Ko je 

model izbran, se vsi operativni podatki nastavijo za te ventile, vključujoč fazne in 

zadrževalne tokove, skupno število korakov, hitrost motorja in dodatne korake. 

EXV se premika s hitrostjo, ki je odvisna od modela ventila, s skupnim razponom 

korakov. Pozicioniranje se določi kot je napisano v naslednjih poglavjih, s 

prilagoditvami v korakih po 0,1 % skupnega razpona. 
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Delovanje pred odprtjem 

Krmiljenje EXV vključuje delovanje pred odprtjem, ki se uporablja, ko ima enota 

dodatne elektromagnete na tekočinski liniji.  Enota je nastavljena za uporabo z 

elektromagneti na tekočinski liniji ali brez njih prek nastavitvene točke. 

Ko je zahtevan zagon tokokroga, se EXV odpre, preden se zažene kompresor.  Položaj 

pred odprtjem je določen z nastavitveno točko.  Čas, ki je na voljo za delovanje pred 

odprtjem, je vsaj enak času, ki ga EXV potrebuje za odprtje v položaj pred odprtjem, ki 

temelji na programirani hitrosti premikanja EXV. 

Delovanje med zagonom 

Ko se kompresor zažene, (če ni nameščen elektromagnetni ventil na tekočinski liniji), se 

bo EXV začel odpirati v začetni položaj, ki omogoča varen zagon. Vrednost LWT bo 

določila, ali je možen prehod v normalno delovanje. Če je višja od 20°C (68 °F), se bo 

zagnalo presostačno krmiljenje (konstanten tlak) 50,8 psi, da bo ostal kompresor v 

ovojnici. V normalno delovanje bo prešlo, čim bo pregrevanje sesanja padlo pod 

vrednost, enako nastavitveni točki pregrevanja sesanja. 

Normalno delovanje 

Normalno delovanje EXV se uporablja, ko je vezje izpolnilo zagonski postopek EXV in 

ni v pogojih drsnega prehoda. 

Med normalnim delovanjem EXV krmili pregrevanje sesanja do ciljne vrednosti, ki se 

lahko spreminja znotraj vnaprej določenega razpona. 

EXV nadzoruje pregrevanje sesanja znotraj 0.83 stopinje C (1.5°F) med stabilnimi 

pogoji delovanja (stabilna vodovodna zanka, statična zmogljivost kompresorja in 

stabilna temperatura kondenzacije). 

Ciljna vrednost se prilagodi po potrebi, da bi se vzdržalo pregrevanje sesanja v razponu 

15 stopinj C (27 °F) do  25 stopinj C (45°F).  

Maksimalni delovni tlaki 

Krmiljenje EXV vzdržuje tlak uparjalnika v razponu, opredeljenem kot maksimalni 

delovni tlak.. 

Temperatura izhodne vode je višja od 20°C (68°F) ob zagonu ali če je tlak višji od 350.2 

kPa (50.8 psi) med običajnim delovanjem, nato pa se bo zagnalo presostatično 

krmiljenje (konstanten tlak), da bo kompresor ostal v ovojnici.  

Maksimalni delovni tlak je  350.2 kPa (50.8 psi). Preklopi nazaj v običajno delovanje, 

takoj ko sesalno pregrevanje pade pod vnaprej določeno vrednost. 

Odziv na spremembo v zmogljivosti kompresorja 

Logika bo upoštevala prehod od 50% do 60% in od 60% do 50% kot posebne pogoje. 

Ko je prehod vnesen, se odpiranje ventila spremeni, tako da se prilagodi novi 

zmogljivosti, tako da bo nov izračunani položaj zadržan za 60 sekund. Odpiranje ventila 

bo podaljšano med prehodom s 50% na 60% in skrajšano med prehodom s 60% na 50%.  

Namen te logike je omejen na pretok tekočine, ko se spremeni s 50% na 60%, če se 

zmogljivost poveča nad 60% zaradi premika drsnika.  

Ročno krmiljenje 

Položaj EXV je mogoče nastaviti ročno.  Ročno krmiljenje je mogoče izbrati samo, ko 

je položaj EXV krmiljenje s tlakom ali pregrevanjem.  V vsakem drugem primeru je 

nastavitvena točka krmiljenja EXV prisiljena v preklop na ročno.   

Ko je krmiljenje EXV nastavljeno na ročno, je položaj EXV enak nastavitvi položaja 

ročnega EXV.  Če je nastavljeno na ročno ob spremembi iz delovanja v drugo stanje, se 

krmiljenje nastavi nazaj na avtomatsko.  Če je krmiljenje EXV spremenjeno z ročnega 

na avtomatsko, medtem ko je stanje vezja enako delovanje, se stanje EXV vrne na 

običajno delovanje, če je mogoče, ali na tlačno krmiljenje, da bi se omejil maksimalni 

delovni tlak. 
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Prehodi med krmilnimi stanji 

Ko se krmiljenje EXV spremeni med zagonskim delovanjem, normalnim delovanjem ali 

ročnim krmiljenje, je prehod olajšan s postopnim spreminjanjem položaja EXV, 

namesto da bi se spremenil hkrati.  Prehod preprečuje, da bi vezje postalo nestabilno in 

povzročilo izklop zaradi sprožitve alarma. 

Injeciranje tekočine 
Injeciranje tekočine se aktivira, ko je vezje v stanju delovanja in se izpustna temperatura 

dvigne nad nastavitveno točko za aktiviranje injeciranja tekočine.  

Injeciranje tekočine se izključi, ko izpustna temperatura pade pod nastavitveno točko za 

aktiviranje zaradi razlike 10-degrees C. 
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Alarmi in dogodki 

Pojavijo se lahko situacije, ki zahtevajo dejanje klimatske naprave ali take, ki jih je treba 

zabeležiti za pomoč v prihodnje.  Stanje, ki zahteva izklop in/ali izločitev, je alarm.  

Alarmi lahko povzročijo normalen izklop (z izčrpavanjem) ali hitro zaustavitvijo.  

Večina alarmov zahteva ročno ponastavitev, ampak nekateri se ponastavijo avtomatsko, 

ko je stanje, v katerem se je sprožil alarm, odpravljeno.  Drugi pogoji lahko sprožijo 

dogodek, ki lahko povzroči odziv klimatske naprave z določenim dejanjem.  Vsi alarmi 

in dogodki se zabeležijo. 

Alarmi za signalizacijo 
Naslednja dejanja bodo signalizirala, da je prišlo do alarma: 

1. Enota ali vezje bo izvedlo hiter izklop ali izklop z izčrpavanjem.  

2. Ikona alarmni zvonec  bo prikazana v zgornjem desnem vogalu vseh krmilnih 

zaslonov, vključno z dodatnim daljinskim uporabniškim vmesnikom. 

3. Dodatno prikazano polje in aktivirala se bo naprava ožičeni daljinski alarm. 

Čiščenje alarmov  
Aktivne alarme je mogoče počistiti prek tipkovnice/zaslona ali omrežja BAS. Alarmi se 

samodejno počistijo, ko je krmilnik napajanja v ciklu. Alarmi se počistijo le, če pogoji, 

zaradi katerih se je alarm sprožil, ne obstajajo več. Vsi alarmi in skupine alarmov se 

lahko počistijo prek tipkovnice ali omrežja prek LON nvi ClearAlarms in prek BACnet 

z uporabo objektov ClearAlarms 

Da bi uporabili tipkovnico, sledite povezavi Alarmov do zaslona Alarmov, ki bo pokazal 

Aktivne alarme in Dnevnik alarmov. Izberite Aktivni alarmi in pritisnite kolo, da bi 

videli Seznam alarmov (seznam trenutnih aktivnih alarmih).  Na seznamu so, kot so se 

pojavili, najnovejši je na vrhu. V drugi vrstici na zaslonu so prikazani Alm Cnt (število 

trenutno aktivnih alarmov) in status funkcije za počiščenje alarma. Off pomeni, da je 

funkcija Počisti izključena in da alarm ni počiščen. Pritisnite kolo, da bi preklopili v 

način urejanja. Parameter Alm Clr (počisti alarm) bo osvetljen in prikazan bo OFF. Da 

bi počistili vse alarme, zavrtite kolešček na izbiro ON in vstopite s pritiskom na 

kolešček.  

Za počiščenje alarmov ni potrebno aktivno geslo. 

Če so bile težave, ki so povzročile alarm, odpravljene, bodo alarmi počiščeni. Izginili 

bodo s seznama Aktivni alarmi in se bodo prestavili v Dnevnik alarmov. Če niso bili 

odpravljeni, se bo On takoj prestavil nazaj na Off in enota bo ostala v stanju alarma. 

Signal daljinskega alarma 

Enota je nastavljena tako, da omogoča zunanje ožičenje alarmnih naprav. Za informacije 

o zunanjem ožičenju glejte dokumentacijo na enoti. 

Opis alarmov 

Izguba faznih voltov/napaka GFP 

Opis alarma (kot je prikazan na zaslonu):  IzklopenoteFaznanapetost 

Sprožilec: Nastavitvena točka PVM je nastavljena na enojno točko in PVM/GFP 

vhod je nizek 

Izvedeno dejanje: Hitra zaustavitev vseh vezij 

Ponastavitev: Avtomatska ponastavitev, ko je vhod PVM visok ali ko se 

nastavitvena točka PVM ne ujema z enojno točko za vsaj 5 sekund. 

Izguba pretoka v uparjalniku 

Opis alarma (kot je prikazan na zaslonu): IzklopenoteIzgubapretokavuparj 

Sprožilec:   
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1:  Stanje črpalke uparjalnika = delovanje IN Digitalni vhod pretoka uparjalnika = 

Brez pretoka za čas > nastavitvena točka zagotovljenega pretoka IN ko deluje 

vsaj en kompresor 

2:  Stanje črpalke uparjalnika = Začetek za čas je večji o nastavitvene točke za iztek 

časa za recirkulacijo in vse črpalke so bile preizkušene 

Izvedeno dejanje: Hitra zaustavitev vseh vezij 

Ponastavitev:   
Ta alarm je mogoče počistiti kadarkoli ročno prek tipkovnice ali prek signala za 

počiščenje alarma BAS. 

Če je aktiven, prek sprožilca v stanju 1:   

Ko se alarm sproži zaradi tega sprožilca, lahko avtomatsko ponastavi prve dvakrat 

v dnevu, tretjič pa potrebuje ročno ponastavitev.   

Alarm se avtomatsko ponastavi, ko je uparjalnik spet v stanju delovanja.  To 

pomeni, da ostane alarm aktiven, medtem ko enota čaka na pretok in gre naravnost 

v postopek recirkulacije, ko je pretok zaznan.  Ko je recirkulacija popolna, 

uparjalnik preklopi v stanje delovanja, ki bo počistilo alarm.  Po treh tovrstnih 

dogodkih se štetje dogodkov ponastavi in cikel se začne znova, če je alarm za 

izgubo pretoka ročno ponastavljen in počiščen. 

Če je aktiven, prek sprožilca v stanju 2: 

Če se alarm za izgubo pretoka sproži zaradi tega sprožilca, je treba alarm vedno 

ponastaviti ročno. 

Zaščita pred zamrzovanjem vode v uparjalniku 

Opis alarma (kot je prikazan na zaslonu): IzklopenoteNizkatempvodevuparj 

Sprožilec: Uparjalnik LWT ali EWT padeta pod nastavitveno točko zaščite pred 

zamrzovanjem vode v uparjalniku.  Če je napaka senzorja aktivna za LWT ali 

EWT, vrednost senzorja ne more sprožiti alarma. 

Izvedeno dejanje: Hitra zaustavitev vseh vezij 

Ponastavitev: Ta alarm se lahko počisti ročno prek tipkovnice ali s signalom za 

čiščenje alarmov BAS, a le če pogoji, zaradi katerih se je alarm sprožil, ne 

obstajajo več. 

Temperatura vode v uparjalniku je invertirana v načinu za hlajenje 

Opis alarma (kot je prikazan na zaslonu):  IzklopenoteTempvodevuparjinvert 

Sprožilec: Uparjalnik EWT < Uparjalnik LWT – 1 stopinja C IN vsaj eno vezje 

deluje IN napaka na senzorju EWT ni aktivna IN napaka na senzorju LWT ni 

aktivna] za 30 sekund 

Izvedeno dejanje: Zaustavitev z izčrpavanjem na vseh tokokrogih 

Ponastavitev: Ta alarm je mogoče počistiti ročno prek tipkovnice. 

Napaka na temperaturnem senzorju izstopne vode iz uparjalnika 

Opis alarma (kot je prikazan na zaslonu): IzklopenoteTempizstopvodeizuparj 

Sprožilec: Senzor v kratkem stiku ali odprt 

Izvedeno dejanje: Hitra zaustavitev vseh vezij 

Ponastavitev:  Ta alarm je mogoče počistiti ročno prek tipkovnice, vendar le, če je 

senzor spet v razponu. 

Zunanji alarm 

Opis alarma (kot je prikazan na zaslonu): IzklopenoteZunanjialarm 

Sprožilec: Vhod zunanjega alarma/dogodka je odprt za vsaj 5 sekund in vhod 

zunanje napake je določen kot alarm.  

Izvedeno dejanje: Hitra zaustavitev vseh vezij. 

Ponastavitev: Avtomatsko počiščeno, ko je digitalni vhod zaprt. 
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Alarm zaustavitve v sili 

Opis alarma (kot je prikazan na zaslonu): IzklopenoteZaustavitevvsili 

Sprožilec: Vhod zaustavitve v sili je odprt.  

Izvedeno dejanje: Hitra zaustavitev vseh vezij. 

Ponastavitev: Ta alarm je mogoče počistiti ročno prek tipkovnice, če je stikalo 

zaprto. 

Dogodki enote 
Naslednji dogodki enote so zabeleženi v dnevniku dogodkov s časovnim žigom. 

Napaka na temperaturnem senzorju vstopne vode iz uparjalnika 

Opis dogodka (kot je prikazan na zaslonu): IzklopenoteTempIzstopvodeizuparj 

Sprožilec: Senzor v kratkem stiku ali odprt 

Izvedeno dejanje: Ponastavitve vračajoče se vode ni mogoče uporabiti. 

Ponastavitev: Avtomatska ponastavitev, ko je senzor spet znotraj razpona. 

Obnovitev napajanja enote 

Opis dogodka (kot je prikazan na zaslonu): Obnovitev napajanja enote 

Sprožilec: Krmilnik enote je napajan. 

Izvedeno dejanje: brez 

Ponastavitev: brez 

Zunanji dogodek 

Opis alarma (kot je prikazan na zaslonu): EnotaZunanjidogodek 

Sprožilec: Vhod zunanjega alarma/dogodka je odprt za vsaj 5 sekund in vhod 

zunanje napake je določen kot dogodek. 

Izvedeno dejanje: Ni 

Ponastavitev: Avtomatsko počiščeno, ko je digitalni vhod zaprt. 

Alarmi za zaustavitev vezja 
Vsi alarmi za zaustavitev vezja zahtevajo izklop vezja, na katerem se pojavijo.  Hitri 

alarmi za zaustavitev ne izvedejo izčrpavanja, preden se izklopijo.  Vsi drugi alarmi 

izvedejo izčrpavanje.  

Ko je aktiven en ali več alarmov vezja in ni aktiven noben alarm enote, bo izhod alarma 

preklapljal med on in off v 5-sekundnih intervalih. 

Opis alarma se nanaša na vsa vezja, številka vezja je predstavljena z 'N' v opisu. 

Izguba faznih voltov/napaka GFP 

Opis alarma (kot je prikazan na zaslonu)  C# IzklopFaznanapetost 

Sprožilec:  PVM vhod je nizek in PVM nastavitvena točka = Multitočka 

Izvedeno dejanje: Hitra zaustavitev vezij 

Ponastavitev: Avtomatska ponastavitev, ko je vhod PVM visok ali ko se 

nastavitvena točka PVM ne ujema z multitočko za vsaj 5 sekund. 

Nizek tlak uparjalnika 

Opis alarma (kot je prikazan na zaslonu): Co#.Nizektlakuparj 

Sprožilec: [Preklop Freezestat IN stanje vezja = delovanje] ALI Tlak uparjalnika < 

-10 psi 

Logika Freezestat omogoča vezju delovanje za različno dolgo časa pri nizkem 

tlaku.  Nižji je tlak, krajši čas lahko kompresor deluje.  Čas se izračuna, kot sledi: 

Napaka zamrzovanja = Razbremenitev nizkega tlaka uparjalnika - Tlak uparjalnika 

Čas zamrzovanja = 70 – 6,25 x napaka zamrzovanja, omejeno v razponu od 20-

70 sekund 
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Ko pade tlak uparjalnika pod nastavitveno točko razbremenitve nizkega tlaka 

uparjalnika, se zažene časovnik.  Če časovnik preseže čas zamrzovanja, pride do 

preklopa freezestata.  Če se tlak uparjalnika dvigne na nastavitveno točko 

razbremenitve ali višje in čas zamrzovanja ni bil presežen, se bo časovnik 

ponastavil. 

Alarm se ne more sprožiti, če je aktivirana napaka na senzorju tlaka v uparjalniku. 

Izvedeno dejanje: Hitra zaustavitev vezja 

Ponastavitev: Ta alarm je mogoče počistiti ročno, če je tlak uparjalnika višji od -

10 psi. 

Odpoved zagona nizkega tlaka 

Opis alarma (kot je prikazan na zaslonu): C# OdpovedzagonaTlakuparj 

Sprožilec:  Stanje vezja = zagon za čas, večji od nastavitvene točke zagonskega 

časa. 

Izvedeno dejanje: Hitra zaustavitev vezja 

Ponastavitev: Ta alarm je mogoče počistiti ročno prek tipkovnice krmilnika enote 

Mehansko nizkotlačno stikalo 

Opis alarma (kot je prikazan na zaslonu): C# Cmp1 IzklopMehanskNizkotlač 

Sprožilec: Vhod mehanskega nizkotlačnega stikala je nizek  

Izvedeno dejanje: Hitra zaustavitev vezja 

Ponastavitev: Ta alarm je mogoče počistiti ročno prek tipkovnice krmilnika enote, 

če je vhod stikala MNT (mehanskega nizkotlačnega) visok. 

Visok tlak kondenzatorja 

Opis alarma (kot je prikazan na zaslonu): Co#.VisokTlakKondenz 

Sprožilec: Nasičena temperatura kondenzatorja > vrednosti maksimalne nasičene 

temperature kondenzatorja za čas > nastavitvene točke zamika visokega 

kondenzatorja.   

Izvedeno dejanje: Hitra zaustavitev vezja 

Ponastavitev: Ta alarm je mogoče počistiti ročno prek tipkovnice krmilnika enote. 

Razmerje nizkega tlaka 

Opis alarma (kot je prikazan na zaslonu): C# Cmp1 IzklopRazmerjeNizkegaTlaka 

Sprožilec: Razmerje tlaka < izračunane omejitve za čas > nastavitvene točke 

zamika razmerja nizkega tlaka po dokončanem zagonu vezja. Izračunana omejitev 

se bo spreminjala od 1,4 do 1,8, ko se bo zmogljivost kompresorja spreminjala od 

25% do 100%. 

Izvedeno dejanje: Običajen izklop vezja 

Ponastavitev: Ta alarm je mogoče počistiti ročno prek tipkovnice krmilnika enote. 

Mehansko visokotlačno stikalo 

Opis alarma (kot je prikazan na zaslonu): C# Cmp1 IzklopMehanskVisokotlač 

Sprožilec:  Vhod mehanskega visokotlačnega stikala je nizek IN Alarm zaustavitve 

v sili ni aktiven.  

(odpiranje stikala za zaustavitev v sili prekine napajanje stikal MVT (mehanskih 

visokotlačnih)) 

Izvedeno dejanje: Hitra zaustavitev vezja 

Ponastavitev: Ta alarm je mogoče počistiti ročno prek tipkovnice krmilnika enote, 

če je vhod stikala MVT visok. 

Izpust previsoke temperature 

Opis alarma (kot je prikazan na zaslonu: C# Izpust previsoke temperature 
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Sprožilec: Izpustna temperatura > Nastavitvena točka izpusta previsoke 

temperature IN kompresor deluje.  Alarm se ne more sprožiti, če je aktivna napaka 

na senzorju izpustne temperature. 

Izvedeno dejanje: Hitra zaustavitev vezja 

Ponastavitev:  Ta alarm je mogoče počistiti ročno prek tipkovnice krmilnika enote. 

Razlika v visokem tlaku olja 

Opis alarma (kot je prikazan na zaslonu): C# Cmp1 

RazlikaVVisokemTlakuOlja 

Sprožilec: Razlika v tlaku olja > nastavitvene točke razlike v visokem tlaku olja za 

čas, ki je večji od zamika razlike v tlaku olja. 

Izvedeno dejanje: Hitra zaustavitev vezja 

Ponastavitev:  Ta alarm je mogoče počistiti ročno prek tipkovnice krmilnika enote. 

Stikalo nivoja olja 

Opis alarma (kot je prikazan na zaslonu): Nizek nivo olja N 

Sprožilec: Stikalo nivoja olja je odprto za čas, večji od zamika stikala nivoja olja, 

medtem ko je kompresor v stanju delovanje. 

Izvedeno dejanje: Hitra zaustavitev vezja 

Ponastavitev:  Ta alarm je mogoče počistiti ročno prek tipkovnice krmilnika enote. 

Napaka na zaganjalniku kompresorja 

Opis alarma (kot je prikazan na zaslonu): C# Cmp1 

IzklopNapakaNaZaganjalniku 

Sprožilec:  

Če je nastavitvena točka PVM = brez (SSS) vsakokrat, ko se odpre vhod napake 

zaganjalnika 

Če je nastavitvena točka PVM = enojna točka ali multitočka: kompresor je deloval 

vsaj 14 sekund in odpre se vhod napake zaganjalnika 

Izvedeno dejanje: Hitra zaustavitev vezja 

Ponastavitev:  Ta alarm je mogoče počistiti ročno prek tipkovnice krmilnika enote. 

Visoka temperatura motorja 

Opis alarma (kot je prikazan na zaslonu): C# Cmp1 

IzklopVisokaTemperaturaMotorja 

Sprožilec:  

Vhodna vrednost za temperaturo motorja je 4500 ohmov ali večja. 

Izvedeno dejanje: Hitra zaustavitev vezja 

Ponastavitev:  Ta alarm je mogoče počistiti ročno prek tipkovnice krmilnika enote, 

ko je temperatura motorja 200 ohmov ali manj vsaj 5 minut. 

Ni spremembe tlaka po zagonu 

Opis alarma (kot je prikazan na zaslonu): C#  

IzklopNiSpremembeTlakaPoZagonu 

Sprožilec: Po zagonu kompresorja po 15 sekundah ni prišlo do padca tlaka 

uparjalnika za vsaj 1 psi ALI do dviga tlaka uparjalnika za 5 psi. 

Izvedeno dejanje: Hitra zaustavitev vezja 

Ponastavitev:  Ta alarm je mogoče počistiti ročno prek tipkovnice krmilnika enote. 

Ni tlaka ob zagonu 

Opis alarma (kot je prikazan na zaslonu): C#  IzklopNiTlakaObZagonu 

Sprožilec: [Tlak uparjalnika < 5 psi ALI tlak kondenzatorja < 5 psi] IN zahtevan 

zagon kompresorja IN vezje nima ventilatorja VFD 

Izvedeno dejanje: Hitra zaustavitev vezja 

Ponastavitev:  Ta alarm je mogoče počistiti ročno prek tipkovnice krmilnika enote. 
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CC odpoved komunikacije N 

Opis alarma (kot je prikazan na zaslonu): C# 

IzklopCmpOdpovedKomunikacKrmilnika 

Sprožilec: Komunikacija z razširitvenim modulom V/I ni uspela.  V poglavju 3.1 

je naveden pričakovan tip modula in naslov za vsak modul. 

Izvedeno dejanje: Hitra zaustavitev prizadetih vezij 

Ponastavitev:  Ta alarm je mogoče počistiti ročno prek tipkovnice, ko 

komunikacija med glavnim krmilnikom in razširitvenim modulom deluje vsaj 5 

sekund. 

Odpoved FC komunikacije vezje 2 

Opis alarma (kot je prikazan na zaslonu): Vezje2 

IzklopOdpovedFnKomunikacKrmilnika 

Sprožilec: Nastavitvena točka krmilne vrednosti kondenzacije je nastavljena na 

opcijo Tlak, omogočeno je vezje 2 in komunikacija z razširitvenim modulom I/0 

ni uspela.  V poglavju ‘Elementi krmilnega omrežja’ sta navedena pričakovani tip 

modula in naslov za vsak modul. 

Izvedeno dejanje: Hitra zaustavitev vezja 2  

Ponastavitev:  Ta alarm je mogoče počistiti ročno prek tipkovnice, ko 

komunikacija med glavnim krmilnikom in razširitvenim modulom deluje vsaj 5 

sekund. 

Odpoved FC komunikacije vezje 3 

Opis alarma (kot je prikazan na zaslonu): Vezje3 

IzklopOdpovedFnKomunikacKrmilnika 

Sprožilec: Število nastavitvenih točk vezij je večje od 2 in komunikacija z 

razširitvenim modulom V/I ni uspela.  V poglavju 3.1 je naveden pričakovan tip 

modula in naslov za vsak modul. 

Izvedeno dejanje: Hitra zaustavitev vezja 3  

Ponastavitev:  Ta alarm je mogoče počistiti ročno prek tipkovnice, ko 

komunikacija med glavnim krmilnikom in razširitvenim modulom deluje vsaj 5 

sekund. 

EEXV odpoved komunikacije N 

Opis alarma (kot je prikazan na zaslonu): C# 

IzklopEEXVOdpovedKomunikacKrmilnika 

Sprožilec: Komunikacija z razširitvenim modulom V/I ni uspela.  V poglavju 3.1 

je naveden pričakovan tip modula in naslov za vsak modul.  Alarm na vezju 3 bo 

omogočen, če je nastavitvena točka števila vezij > 2; alarm na vezju 4 bo 

omogočen, če je nastavitvena točka števila vezij > 3. 

Izvedeno dejanje: Hitra zaustavitev prizadetih vezij 

Ponastavitev:  Ta alarm je mogoče počistiti ročno prek tipkovnice, ko 

komunikacija med glavnim krmilnikom in razširitvenim modulom deluje vsaj 5 

sekund. 

Odpoved komunikacije toplotne črpalke 

Opis alarma (kot je prikazan na zaslonu): OdpovedKomunikacToplotČrpal 

Sprožilec: Omogočen je način za gretje in komunikacija z razširitvenim modulom 

I/0 ni uspela. V poglavju ‘Elementi krmilnega omrežja’ sta navedena pričakovani 

tip modula in naslov za vsak modul. 

Izvedeno dejanje: Zaustavitev z izčrpavanjem na vseh tokokrogih 

Ponastavitev:  Ta alarm je mogoče počistiti ročno prek tipkovnice, ko 

komunikacija med glavnim krmilnikom in razširitvenim modulom deluje vsaj 5 

sekund. 
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Napaka na senzorju tlaka uparjalnika 

Opis alarma (kot je prikazan na zaslonu): C# Cmp1 IzklopTlakUparj 

Sprožilec: Senzor v kratkem stiku ali odprt 

Izvedeno dejanje: Hitra zaustavitev vezja 

Ponastavitev:  Ta alarm je mogoče počistiti ročno prek tipkovnice, vendar le, 

če je senzor spet v razponu. 

Napaka na senzorju tlaka kondenzatorja 

Opis alarma (kot je prikazan na zaslonu): C# Cmp1 IzklopTlakKondenz 

Sprožilec: Senzor v kratkem stiku ali odprt 

Izvedeno dejanje: Hitra zaustavitev vezja 

Ponastavitev:  Ta alarm je mogoče počistiti ročno prek tipkovnice, vendar le, 

če je senzor spet v razponu. 

Napaka na senzorju tlaka olja 

Opis alarma (kot je prikazan na zaslonu): C# Cmp1 IzklopTlakPolnitveOlja 

Sprožilec: Senzor v kratkem stiku ali odprt 

Izvedeno dejanje: Običajen izklop vezja 

Ponastavitev:  Ta alarm je mogoče počistiti ročno prek tipkovnice, vendar le, če 

je senzor spet v razponu 

Napaka na temperaturnem senzorju vsesavanja 

Opis alarma (kot je prikazan na zaslonu): C# Cmp1 IzklopTempVsesavanja 

Sprožilec: Senzor v kratkem stiku ali odprt 

Izvedeno dejanje: Običajen izklop vezja 

Ponastavitev:  Ta alarm je mogoče počistiti ročno prek tipkovnice, vendar le, če 

je senzor spet v razponu. 

Napaka na temperaturnem senzorju izpusta 

Opis alarma (kot je prikazan na zaslonu): C# Cmp1 IzklopTempIzpusta 

Sprožilec: Senzor v kratkem stiku ali odprt 

Izvedeno dejanje: Običajen izklop vezja 

Ponastavitev:  Ta alarm je mogoče počistiti ročno prek tipkovnice, vendar le, če 

je senzor spet v razponu. 

Napaka na temperaturnem senzorju motorja 

Opis alarma (kot je prikazan na zaslonu): C# Cmp1 IzklopTempSenzorMotorja 

Sprožilec: Senzor v kratkem stiku ali odprt 

Izvedeno dejanje: Hitra zaustavitev vezja 

Ponastavitev:  Ta alarm je mogoče počistiti ročno prek tipkovnice, vendar le, če 

je senzor spet v razponu. 

Dogodki vezij 
Naslednji dogodki omejujejo delovanje vezja na način, opisan v stolpcu Izvedeno 

dejanje. Pojavitev dogodka v vezju vpliva samo na vezje, na katerem se je dogodek 

pojavil.  Dogodki vezij so zabeleženi v dnevniku dogodkov na krmilniku enote. 

Nizek tlak uparjalnika - Zadrži 

Opis dogodka (kot je prikazan na zaslonu): Nizek tlakUparj zadrži 

Sprožilec: Ta dogodek ni omogočen, dokler se ne vezje popolnoma zažene in je 

način enote Hlajenje.  Nato se med delovanjem, če je tlak uparjalnika <= 

nastavitvena točka zadržanega nizkega tlaka uparjalnika, sproži dogodek.  

Dogodek se ne bo sprožil 90 sekund po spremembi zmogljivosti kompresorja s 

50% na 60%. 

Izvedeno dejanje: Preprečena obremenitev. 
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Ponastavitev: Med delovanjem bo dogodek ponastavljen, če je tlak uparjalnika > 

(Zadržan nizki tlak uparjalnika SP + 2 psi).  Dogodek se ponastavi tudi, če se 

način enote preklopi v Zaledenitev ali če vezje ni več v stanju delovanja. 

 Nizek tlak uparjalnika - Razbremeni 

Opis dogodka (kot je prikazan na zaslonu): C# RazbremeniTlakUparj 

Sprožilec: Ta dogodek ni omogočen, dokler se ne vezje popolnoma zažene in je 

način enote Hlajenje.  Nato se med delovanjem, če je tlak uparjalnika <= 

nastavitvena točka razbremenjenega nizkega tlaka uparjalnika, sproži dogodek.  

Dogodek se ne bo sprožil 90 sekund po spremembi zmogljivosti kompresorja s 

50% na 60% (samo za asimetrične kompresorje). 

Izvedeno dejanje: Izvedeno dejanje:Razbremenjen kompresor z zmanjšanjem 

zmogljivosti za eno stopnjo vsakih 5 sekund, dokler se tlak uparjalnika ne dvigne 

nad nastavitveno točko razbremenitve nizkega tlaka uparjalnika. 

Ponastavitev: Med delovanjem bo dogodek ponastavljen, če je tlak uparjalnika > 

(Zadržan nizki tlak uparjalnika SP + 2psixxx).  Dogodek se ponastavi tudi, če se 

način enote preklopi v Zaledenitev ali če vezje ni več v stanju delovanja. 

Visok tlak kondenzatorja - Zadrži 

Opis dogodka (kot je prikazan na zaslonu): C# 

PreprečiObremenitevTlakKondenz 

Sprožilec:  Medtem ko kompresor deluje in je način enote Hlajenje, če je nasičena 

temperatura kondenzatorja >= vrednosti zadržanega visokega tlaka kondenzatorja, 

se sproži dogodek.  

Izvedeno dejanje: Preprečena obremenitev. 

Ponastavitev: Medtem ko še deluje, bo dogodek ponastavljen, če je nasičena 

temperatura kondenzatorja < (vrednost visoke zadržane nasičene temperature 

kondenzatorja – 10oF).  Dogodek se ponastavi tudi, če se način enote preklopi v 

Zaledenitev ali če vezje ni več v stanju delovanja. 

Visok tlak kondenzatorja - Razbremeni 

Opis dogodka (kot je prikazan na zaslonu): C#  RazbremeniTlakKondenz 

Sprožilec: Medtem ko kompresor deluje in je način enote Hlajenje, če je nasičena 

temperatura kondenzatorja >= vrednosti razbremenitve visokega tlaka 

kondenzatorja, se sproži dogodek. 

Izvedeno dejanje: Razbremenjen kompresor z zmanjšanjem zmogljivosti za eno 

stopnjo vsakih 5 sekund, dokler se tlak uparjalnika ne dvigne nad nastavitveno 

točko razbremenitve nizkega tlaka kondenzatorja. 

Ponastavitev: Medtem ko še deluje, bo dogodek ponastavljen, če je nasičena 

temperatura kondenzatorja < (vrednost visoke razbremenitve nasičene temperature 

kondenzatorja – 10oF).  Dogodek se ponastavi tudi, če se način enote preklopi v 

Zaledenitev ali če vezje ni več v stanju delovanja. 

Izčrpavanje ni uspelo 

Opis dogodka (kot je prikazan na zaslonu): C#  IzčrpavanjeNiUspelo 

Sprožilec: Stanje tokokroga = čas izčrpavanja > nastavitvene točke časa 

izčrpavanja 

Izvedeno dejanje: Izklop tokokroga 

Ponastavitev: : NE PRIDE V POŠTEV 

Izpad napajanja med delovanjem 

Opis dogodka (kot je prikazan na zaslonu): C#  IzpadNapajMedDelovanjem 

Sprožilec: Krmilnik vezja je pod napajanjem po izpadu napajanja, medtem ko je 

kompresor deloval 

Izvedeno dejanje: NE PRIDE V POŠTEV 

Ponastavitev: NE PRIDE V POŠTEV 
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Zapisovanje v dnevnik alarmov 
Ko pride do alarma, se tip alarma, datum in čas shranijo v aktivni medpomnilnik 

alarmov, ki ustreza temu alarmu (prikazanem na zaslonu aktivnih alarmov) in v 

medpomnilniku zgodovine alarmov (prikazanem na zaslonu dnevnika alarmov).  V 

medpomnilniku aktivnih alarmov so shranjeni vsi trenutni alarmi.   

 

V vsakem dnevniku alarmov je shranjenih zadnjih 25 alarmov.  Ko pride do alarma, se 

ta postavi na prvi prostor v dnevniku alarmov, vsi drugi pa se pomaknejo za eno mesto 

navzdol. Zadnji alarm izpade s seznama.  V dnevniku alarmov so shranjeni datum in čas 

alarma, pa tudi seznam drugih parametrov.  Med parametri so stanje enote, OAT, LWT 

in EWT za vse alarme.  Če je alarm vezja, potem so shranjeni tudi stanje vezja, tlaki in 

temperature hladiva, položaj EXV, obremenitev kompresorja, število delujočih 

ventilatorjev in čas delovanja kompresorja. 
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Uporabljanje krmilnika 

Delovanje krmilnika enote 

 

Slika 7, Krmilnik enote 

 

 

 

 

 

Tipkovnica/zaslonček sta iz 5-vrstičnega zaslona z 22 znaki v vrsti, treh gumbov (tipk) 

ter navigacijskega koleščka, ki ga "pritiskamo in vrtimo". Tu so gumbi za alarm, menu 

(domov) in za vračanje za eno stran nazaj (back). Kolešček se uporablja za prehajanje 

med vrsticami na zaslonu (strani) ter za povečevanje in zmanjševanje spremenljivih 

vrednosti pri urejanju. Pritisk na kolešček deluje kot gumb za vnos (enter) in vas bo prek 

povezave prestavil na drug komplet parametrov. 

 Slika 8, tipičen zaslon 

6 Pogled/Nastavi enoto  3 

Status/Nastavitve                      

Nastavitev                             
Temperatura  

Datum/Ura/Razpored                      

 

Na splošno je v vsaki vrstici naslov menuja, parameter (na primer vrednost ali 

nastavitvena točka) ali povezava (ki ima puščico desno od vrstice) na naslednji menu. 

V prvi vrstici na vsakem zaslonu je naslov menuja in številka vrstice, v kateri je trenutno 

kazalnik. V zgornjem primeru je to številka 3. Na levi strani naslovne vrstice je puščica 

navzgor, ki pove, da so vrstice (parametri) "nad" trenutno prikazano vrstico; in/ali 

puščica navzdol, ki pove, da so vrstice (parametri) "pod" trenutno prikazanimi elementi, 

ali pa puščica gor/dol, ki pove, da so vrstice "nad in pod" trenutno prikazano vrstico. 

Izbrana vrstica je označena. 

Vsaka vrstica na strani lahko vsebuje samo informacije o statusu ali vključuje tudi 

izmenljiva podatkovna polja (nastavitvene točke). Ko so v vrstici le informacije o statusu 

in je kazalnik v tej vrstici, je označeno vse, razen vrednosti polja vrstice, kar pomeni, da 

Gumb za alarm 

 

Gumb Back - nazaj 

Gumb Menu 
Navigacijski kolešček 

Prikazovalnik 



 

                                                                                                                                       D – EOMWC00A11-11SL  

- 48 - 

48 

je besedilo belo in je okoli njega prikazan črn okvir. Ko so v vrstico vključene 

izmenljive vrednosti in je v tej vrstici kazalnik, je označena celotna vrstica. 

Lahko pa je vrstica v menuju tudi povezava na druge menuje. O njej pogosto govorimo 

kot o vrstici s skokom, kar pomeni, da bo pritisk na navigacijski kolešček povzročil 

"skok" na nov menu. Puščica () je prikazana daleč na desni strani vrstice in pomeni, da 

je to "vrstica s skokom". Ko je kazalnik v tej vrstici, je označena celotna vrstica.  

OPOMBA - Prikazani so samo menuji in elementi, ki se nanašajo na dejansko 

konfiguracijo enote. 

V tem priročniku so tudi informacije, ki se nanašajo na operaterjev nivo parametrov; 

datume in nastavitvene točke, ki so potrebne za vsakodnevno delovanje klimatske 

naprave.   Na voljo so tudi razširjeni menuji, ki jih uporabljajo serviserji. 

Navigacija  
Ko je krmilno vezje pod napajanjem, bo krmilni zaslon aktiviran in prikazan bo zaslon Domov, 

do katerega je mogoče dostopati tudi s pritiskom na gumb Menu. Edino potrebno orodje za 

navigacijo je navigacijskih kolešček, čeprav lahko gumbi Menu, Alarm in Nazaj pomenijo 

bližnjice, kot bomo pojasnili v nadaljevanju. 

Gesla 

Zaslon Domov ima enajst vrstic: 

 Vnesite geslo in povezave na zaslon Vnosi, ki ga je mogoče urejati. S pritiskom na 

kolešček greste v način urejanja, kjer je mogoče vnesti geslo (5321). Prvi (*) bo 

označen, zavrtite kolešček v smeri urinega kazalca na prvo številko in jo nastavite, 

tako da kolešček pritisnete.  Ponovite za preostale tri števke.  

Geslo se bo izteklo po 10 minutah in se prekliče, če je vneseno novo geslo ali če se 

krmilnik izklopi. 

 Druge osnovne informacije in povezave so zaradi lažje uporabe prikazane na strani 

glavnega menija in vključujejo Aktivno nastavitveno točko, Izhodna temperatura 

vode uparjalnika itd. Povezava 'O klimatski napravi' vodi na stran, kjer lahko vidite 

različico programske opreme.  

Slika 9, menu Geslo 

 Glavni meni            1/11 

Vnesite geslo                

Status enote= 

Samodejno 

Aktivna nastavitvena točka= xx.x°C 

LWT uparjalnika =           xx.x°C 

Zmogljivost enote=          xxx.x% 

Način enote=                Hlajenje 

Čas do vnovičnega zagon     >    

Alarmi                      > 

Načrtovano vzdrževanje      > 

O klimatski napravi         > 

 

Slika  10, Vstopna stran za geslo 

  Vnesite geslo                1/1 

Vnesite                          **** 
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Vnos neveljavnega gesla ima enake posledice, kot če bi delo nadaljevali brez gesla. 

Ko vnesete veljavno geslo, krmilnik omogoča nadaljnje spremembe in dostop, ne da bi 

zahteval od uporabnika, da vnese geslo, dokler se ne izteče časovnik gesla ali dokler ni 

vneseno novo geslo. Privzeta vrednost za časovnik gesla je 10 minut. Zamenjati jo je 

mogoče z vrednostjo od 3 do 30 minut v menuju Nastavitve časovnika v razširjenih 

menujih. 

Navigacijski način 

Ko se navigacijski kolešček obrne v smeri urinega kazalca, se kazalnik premakne v 

naslednjo vrstico (navzdol) na strani. Ko se navigacijski kolešček obrne v nasprotni 

smeri urinega kazalca, se kazalnik premakne v prejšnjo vrstico (navzgor) na strani. 

Hitreje kot vrtite kolešček, hitreje se premika kazalnik. Pritisk na kolešček deluje kot 

tipka za vnos (enter). 

Obstajajo tri vrste vrstic:  

 Naslov menuja, ki je prikazan v prvi vrstici, tako kot v Slika  10, Vstopna stran za 

geslo.  

 Povezava (ki se imenuje tudi skok) ima puščico ()  na desni strani vrstice in se 

uporablja kot povezava na naslednji menu. 

 Parametri z vrednostjo ali prilagodljivo nastavitveno točko. 

Na primer, "Čas do vnovičnega zagona" preskoči z nivoja 1 na nivo 2 in se zaustavi tam. 

Ko pritisnete gumb Nazaj, se zaslon premakne nazaj na prej prikazano stran. Če gumb 

Nazaj pritisnete večkrat, se zaslon pomika stran po stran nazaj po trenutni navigacijski 

poti, dokler ne dosežete "glavnega menuja".  

Ko pritisnete gumb Menu (domov), se zaslon vrne na "glavno stran". 

Ko je pritisnjen gumb Alarm, se prikaže menu s seznamom alarmov. 

Način za urejanje 

V način za urejanje vstopite s pritiskom navigacijskega koleščka, ko kazalnik kaže 

vrstico, v kateri je polje, ki ga je mogoče urejati. Če v načinu za urejanje še enkrat 

pritisnete kolešček, se polje za urejanje označi. Ko kolešček obrnete v smeri urinega 

kazalca, medtem ko je polje za urejanje označeno, se označena vrednost poveča. Ko 

kolešček obrnete v nasprotni smeri urinega kazalca, medtem ko je polje za urejanje 

označeno, se označena vrednost zmanjša. Hitreje kot vrtite kolešček, hitreje se vrednost 

veča ali manjša. Ko kolešček pritisnete še enkrat, se nova vrednost shrani in 

tipkovnica/zaslon zapustita način za urejanje in se vrneta v navigacijski način.  

Parameter, označen z "R", je na voljo samo za branje; podaja vrednost ali opis stanja. Oznaka 

"R/W" pomeni možnost branje/pisanje; vrednost je mogoče odčitati ali jo spremeniti (če je 

vneseno pravo geslo) 

Primer 1: Preverjanje stanja, na primer - se enota krmili lokalno ali iz zunanjega omrežja?  

Iščemo vir krmiljenja enote, saj je to parameter stanja enote. Začnite v glavnem menuju in 

izberite Pogled/Nastavitev enote in pritisnite kolešček, da bi skočili v naslednji sklop menujev. 

Tam bo na desni strani polja puščica, ki bo prikazovala, da je treba skočiti na naslednji menujski 

nivo.  Pritisnite kolešček, da bi izvedli skok. 

Prišli boste do povezave Stanje/Nastavitve. Tam je puščica, ki prikazuje, da je ta vrstica 

povezava na naslednji menu. Še enkrat pritisnite kolešček in skočite na naslednji menu 

Stanje/Nastavitev enote. 

Zavrtite kolešček, da bi zdrsnili do vira krmiljenja in preberite rezultat. 

Zgled 2; Zamenjava nastavitvene točke, na primer nastavitvene točke ohlajene vode. Ta 

parameter je označen kot Nastavitvena točka 1 za Hlajenje LWT in je parameter, ki se nastavi na 
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enoti. Iz glavnega menuja izberite Pogled/Nastavitev enote. Puščica prikazuje, da je to povezava 

do naslednjega menuja.  

Pritisnite kolešček in skočite na naslednji meni Pogled/Nastavi enoto, nato pa se s pomočjo 

koleščka pomaknite navzdol do postavke Temperature.  Tudi ta vrstica ima puščico in je 

povezava na naslednji meni. Pritisnite kolešček in skočite na meni Temperature, v katerem je 

šest vrstic z nastavitvenimi točkami temperatur. Pomaknite se navzdol do postavke Hlajenje 

LWT 1 in pritisnite kolešček, da skočite na stran za spremembo postavke. Vrtite kolešček, da 

nastavite nastavitveno točko na želeno vrednost. Ko to opravite, še enkrat pritisnite kolešček, da 

potrdite novo vrednost. S pritiskom na gumb Nazaj se lahko vrnete na meni Temperature, kjer bo 

prikazana nova vrednost. 

Zgled 3; Počisti alarm Prisotnost novega alarma je nakazana s zvonjenjem zvonca v zgornjem 

desnem kotu prikazovalnika. Če se zvonec ne premika, je bil en ali več alarmov potrjen, vendar 

so še aktivni. Za ogled menija Alarm v glavnem meniju, se pomaknite navzdol do vrstice Alarmi 

ali preprosto kliknite na gumb Alarm na prikazovalniku. Tam je puščica, ki kaže, da je ta vrstica 

povezava. Pritisnite kolešček, da skočite na naslednji meni Alarmi. Tu sta dve vrstici, Aktivni 

alarmi in Dnevnik alarmov. Alarmi se počistijo s povezave Aktivni alarmi. Pritisnite kolešček, da 

skočite na naslednji zaslon. Ko pristopite seznamu aktivnih alarmov, se premaknite do postavke 

AlmClr (počisti alarm), ki je privzeto izklopljena.  Spremenite to vrednost, da potrdite alarme. 

Če alarme lahko počistite, bo števec alarmov prikazoval 0, v nasprotnem pa število alarmov, ki 

so še aktivni. Ko so alarmi potrjeni, zvonec v zgornjem desnem delu prikazovalnika neha 

zvoniti, če je kateri izmed alarmov še aktiven, če pa so vsi alarmi počiščeni, zvonec izgine. 
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Slika 11, Domača stran, Parametri glavnega menuja in povezave 

        
  
  Začetna stran 

     

     Pogled/Nastavi enoto   

     Status/Nastavitve    

Vnesite geslo      Nastavitev    

Nadaljujte brez gesla      Temperature    

      Datum/čas/razpored    

      Ohranjanje energije    

      Nastavitev LON   

Glavni meni 
  
  

    Nastavitev BACnet IP   

    Nastavitev BACnet MSTP   

Pogled/Nastavi enoto       Nastavitev Modbus   

Pogled/Nastavi vezje       Nastavitev AWM   

Status enote * Branje        

Aktivna nastavitvena točka * Branje    Delovni pogoji    

Izhodna temperatura vode uparjalnika * Branje     Mejne vrednosti alarma    

Vhodna temperatura vode uparjalnika * Branje         

Zmogljivost enote * Branje         

Tok enote Branje     Geslo menija    

Mejna vrednost mehke obremenitve Branje       

Mejna vrednost omrežja Branje         

Mejna vrednost zahteve Branje     Pogled/Nastavi vezje    

Način delovanja enote * Branje       

Vir krmiljenja enote * Branje/pi
sanje 

        

Nastavitvena točka mejne vrednosti toka Branje/pi
sanje 

    Status/Nastavitve    

        Kompresor    

Čas do vnovičnega zagona           

Načrtovano vzdrževanje           

Alarmi       Čas do vnovičnega zagona   

        Preostali čas cikla kompresorja 1  * Branje 

O tej klimatski napravi       Preostali čas cikla kompresorja 2  * Branje 

        Preostali čas cikla kompresorja 3  * R 

       Preostali čas cikla kompresorja 4  * R 

          

      

     Alarmi    

     Aktivni alarmi    

     Dnevnik alarmov    

       

         

     Načrtovano vzdrževanje  

     Naslednje vzdrževanje mesec/leto  * Branje/pisanje 

     Informacije o servisni podpori  * Branje 

       

         

     O tej klimatski napravi  

     Številka modela * Branje 

     Številka G. O. * Branje 

     Serijska številka enote * Branje 

     Številka (številke) modela zaganjalnika * Branje 

     Serijska številka (številke) zaganjalnika * Branje 

    Različica sistemskih programov * Branje 

    Različica aplikacije * Branje 

    GUID aplikacije * Branje 

   GUID HMI * Branje 

Opomba: Parametri z “*” so na voljo brez vnašanja gesla. 
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Slika 12, Navigacija, Del A 

Pogled/Nastavi enoto       

Status/Nastavitve     Status/nastavitve (pogled/nastavi enoto) 

Nastavitev     Status enote branje 

Temperature     Omogoči klimatsko napravo branje 

Kondenzator     Vir krmiljenja branje 

Datum/čas/razpored     Vklop naslednjega vezja branje 

Ohranjanje energije     
Omogoči nastavitveno točko  – 
omrežje branje 

Nastavitev LON     
Nastavitvena točka načina klimatske 
naprave – omrežje branje 

Nastavitev BACnet IP     Nastavitvena točka hlajenja – omrežje branje 

Nastavitev BACnet MSTP     
Nastavitvena točka omejitve 
zmogljivosti – omrežje branje 

Nastavitev Modbus     Preostali zamik za stopnjo navzgor branje 

Nastavitev AWM     Preostali zamik za stopnjo navzdol branje 

    Počisti stopenjske zamike branje/pisanje 

Delovni pogoji     Nastavitev zaledenitve – omrežje branje 

Mejne vrednosti alarma     Preostali čas zaledenitvenega cikla branje 

     Obratovalne ure črpalke 1 branje 
     Obratovalne ure črpalke 2 branje 

Geslo menija     Omogoči oddaljeni servis branje/pisanje 

       

Pogled/Nastavi vezje     Nastavitev (pogled/nastavi enoto) 

     Razpoložljivi načini branje 

Status/Nastavitve     Zagonska DT branje 

Kompresor     Zaustavitvena DT branje 

     DT za stopnjo navzgor branje 

     DT za stopnjo navzdol branje 

Čas do vnovičnega zagona    Min. hitrost znižanja branje 

Preostali čas cikla kompresorja 1 Branje  Zamik za stopnjo navzgor branje 

Preostali čas cikla kompresorja 2 Branje  
Stanje enote po izpadu 
električnega toka branje 

Preostali čas cikla kompresorja 3 Branje  Zamik zaledenitvenega cikla branje 

Preostali čas cikla kompresorja 4 Branje    

     Temperature (pogled/nastavi enoto)  

Alarmi     
Izhodna temperatura vode 
uparjalnika branje 

Aktivni alarmi     
Vhodna temperatura vode 
uparjalnika branje 

Dnevnik alarmov     Delta T uparjalnika branje 

     Aktivna nastavitvena točka branje 

Načrtovano vzdrževanje    Zunanja temperatura zraka branje 

Naslednje vzdrževanje mesec/leto Branje/pisanje  
Nastavitvena točka 1 za 
hlajenje LWT branje/pisanje 

Informacije o servisni podpori R  
Nastavitvena točka 2 za 
hlajenje LWT branje/pisanje 

     
Nastavitvena točka za 
zaledenitev LWT branje/pisanje 

       

O tej klimatski napravi    Kondenzator  

Številka modela Branje  Kond LWT branje 

Številka G. O. Branje  Kond EWT branje 

Serijska številka enote Branje  Kond Target branje/pisanje 

Številka (številke) modela zaganjalnika Branje  VFD Speed branje 

Serijska številka (številke) zaganjalnika Branje  Valve Opening branje 

Različica sistemskih programov Branje  Nastavitvena točka 1 stolpa branje/pisanje 

Različica aplikacije Branje  Nastavitvena točka 2 stolpa branje/pisanje 

GUID aplikacije Branje  Nastavitvena točka 3 stolpa branje/pisanje 

GUID HMI Branje  Nastavitvena točka 4 stolpa branje/pisanje 

GUID OBH Branje  Odklon stolpa 1 branje/pisanje 

     Odklon stolpa 2 branje/pisanje 

   Odklon stolpa 3 branje/pisanje 

 

 

 

Datum/čas/razpored 

 

Odklon stolpa 4 branje/pisanje 

 Dejanski čas branje/pisanje Min. hitrost VDF branje/pisanje 

 Dejanski datum branje/pisanje Maks. hitrost VDF branje/pisanje 

 Časovno območje branje/pisanje Min. odprtje ventila branje/pisanje 

 DLS omogočen branje/pisanje Maks. odprtje ventila branje/pisanje 

 Začetni mesec za DLS branje/pisanje Prop Gain Vfd branje/pisanje 

 Začetni teden za DLS branje/pisanje Čas Izt. Vfd branje/pisanje 

 Končni mesec za DLS branje/pisanje Čas Int. Vfd branje/pisanje 

 Končni teden za DLS branje/pisanje Prop Gain Vlv branje/pisanje 

 Omogoči tihi način branje/pisanje Čas Der Vlv branje/pisanje 

 Ura začetka tihega načina branje/pisanje Čas Int. Vlv branje/pisanje 

 

 

Minuta začetka tihega načina branje/pisanje   

 Ura prekinitve tihega načina branje/pisanje   

 Minuta prekinitve tihega načina branje/pisanje   

  Odklon kondenzatorja v tihem načinu branje/pisanje   
    

Opomba: Parametri z “*” so na voljo brez vnašanja gesla. 
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Slika 2, Navigacija, Del B 
Pogled/Nastavi enoto      

Status/Nastavitve     Ohranjanje energije (pogled/nastavitev enote) 

Nastavitev     Zmogljivost enote branje 

Temperature     Tok enote branje 

Kondenzator      Omogoči mejno vrednost zahteve Branje/pisanje 

Datum/čas/razpored     Mejna vrednost zahteve branje 

Ohranjanje energije     Tok @ 20mA branje 

Nastavitev LON     Nastavitvena točka mejne vrednosti toka branje 

Nastavitev BACnet IP     Ponastavitev nastavitvene točke Branje/pisanje 

Nastavitev BACnet MSTP     Maks. ponastavitev Branje/pisanje 

Nastavitev Modbus     Zaženi ponastavitev DT branje/pisanje 

Nastavitev AWM     Omogoči mehko obremenitev branje/pisanje 

    Rampa mehke obremenitve branje/pisanje 

Delovni pogoji     Zagonska zmogljivost branje/pisanje 

Mejne vrednosti alarma    

     

       

Geslo menija     Nastavitev LON (pogled/nastavi enoto)   

     ID nevrona branje 

Pogled/Nastavi vezje     Maks. čas pošiljanja Branje/pisanje 

     Min. čas pošiljanja Branje/pisanje 

Status/Nastavitve     
Prejem signala obveščanja o izvajanju 
programa 

Branje/ 
pisanje 

Compressor     LON BSP branje 

     Različica aplikacije LON branje 

       

Čas do vnovičnega zagona     Nastavitev IP BACnet IP (pogled/nastavi enoto) 

Preostali čas cikla kompresorja 1 branje  Uporabi spremembe Branje/pisanje 

Preostali čas cikla kompresorja 2 branje  Ime Branje/pisanje 

Preostali čas cikla kompresorja 3 branje  Naključne deviacije Branje/pisanje 

Preostali čas cikla kompresorja 4 branje  Vhod UDP Branje/pisanje 

     DHCP Branje/pisanje 

Alarmi      Dejanski IP naslov branje 

Aktivni alarmi      Dejanska maska branje 

Dnevnik alarmov      Dejanski prehod branje 

     Dani IP naslov Branje/pisanje 

Načrtovano vzdrževanje    Dana maska Branje/pisanje 

Naslednje vzdrževanje mesec/leto branje/pisanje  Dani prehod Branje/pisanje 

Informacije o servisni podpori branje  Podpora enote Branje/pisanje 

     NC Dev 1 Branje/pisanje 

     NC Dev 2 Branje/pisanje 

O tej klimatski napravi    NC Dev 3 Branje/pisanje 

Številka modela branje  BACnet BSP branje 

Številka G. O. branje    

Serijska številka enote branje  
Nastavitev BACnet MSTP 
(pogled/nastavi enoto) 

BACnet MSTP 
Setup 
(view/set unit) Številka (številke) modela 

zaganjalnika 
branje  Uporabi spremembe Branje/pisanje 

Starter Serial Number(s) branje  Ime Branje/pisanje 

Različica sistemskih programov branje  Naključne deviacije Branje/pisanje 

Različica aplikacije branje  Naslov MSTP Branje/pisanje 

GUID aplikacije branje  Hitrost prenosa v baudih Branje/pisanje 

GUID HMI branje  Max Master Branje/pisanje 

GUID OBH branje  Max Info Frm Branje/pisanje 

    Podpora enote Branje/pisanje 

   Odpornik temp. Branje/pisanje 

   NC Dev 1 Branje/pisanje 

   NC Dev 2 Branje/pisanje 

   NC Dev 3 Branje/pisanje 

   BACnet BSP branje 

     

   Nastavitev Modbus (pogled/nastavi enoto) 
  

   Uporabi spremembe Branje/pisanje 

   Naslov Branje/pisanje 

   Parnost Branje/pisanje 

   Dva stop bita Branje/pisanje 

   Hitrost prenosa v baudih Branje/pisanje 

   Obremenitveni upor Branje/pisanje 

   Zamik odziva Branje/pisanje 

   Iztek časa Comm LED Branje/pisanje 
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Slika 3, Navigacija, Del C 

Pogled/Nastavi enoto       

Status/Nastavitve     Nastavitev AWM (pogled/nastavi enoto) 

Nastavitev     Uporabi spremembe Branje/pisanje 

Temperature     DHCP Branje/pisanje 

Kondenzator     Dejanski IP naslov Branje 

Datum/čas/razpored     Dejanska maska Branje 

Ohranjanje energije     Dejanski prehod Branje 

Nastavitev LON     Dani IP naslov Branje/pisanje 

Nastavitev BACnet IP     Dana maska Branje/pisanje 

Nastavitev BACnet MSTP     Dani prehod Branje/pisanje 

Nastavitev Modbus     AWM BSP Branje 

Nastavitev AWM       

     Delovni pogoji(pogled/nastavi enoto)  

Delovni pogoji     
Vhodna temperatura vode uparjalnika 
@ Design  Branje 

Mejne vrednosti alarma 
   

 
Izhodna temperatura vode uparjalnika 
@ Design  Branje 

       

     Mejne vrednosti alarma (pogled/nastavi enoto)  

Geslo menija    
 Nastavitvena toka za zadrževanje 

nizkega tlaka Branje 

     
Nastavitvena točka za razbremenitev 
nizkega tlaka Branje 

Pogled/Nastavi vezje       

     Geslo menija (pogled/nastavi enoto)   

Status/Nastavitve     Omogoči geslo Branje/pisanje 

Kompresor       

     Status/nastavitve (pogled/nastavi vezje)  

     Status vezja 1   

Čas do vnovičnega zagona     Status vezja branje 

Preostali čas cikla kompresorja 1 Branje  Način vezja branje/pisanje 

Preostali čas cikla kompresorja 2 Branje  Zmogljivost vezja branje 

Preostali čas cikla kompresorja 3 Branje      

Preostali čas cikla kompresorja 4 Branje  Stanje vezja 2    

     Stanje vezja 3    

Alarmi      Stanje vezja 4    

Aktivni alarmi        

Dnevnik alarmov      Kompresor (pogled/nastavi vezje)   

     Kompresor 1 Vezje 1    

Načrtovano vzdrževanje        

Naslednje vzdrževanje mesec/leto Branje/pisanje  Obratovalne ure branje 

Informacije o servisni podpori Branje  Število zagonov branje 

       

     Aktivni alarmi (Alarmi)   

O tej klimatski napravi    Aktivni alarm 1 branje 

Številka modela Branje   branje 

Številka G. O. Branje  Aktivni alarm branje 

Serijska številka enote Branje  Potrdi vse branje/pisanje 

Številka (številke) modela zaganjalnika Branje    

Serijska številka (številke) zaganjalnika Branje  Dnevnik alarmov (Alari)   

Različica sistemskih programov Branje  Vnos alarma 1 branje 

Različica aplikacije Branje  … branje 

GUID aplikacije Branje  Vnos alarma 50 branje 

GUID HMI Branje    

GUID OBH Branje    

Opomba: Parametri z “*” so na voljo brez vnašanja gesla. 
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Dodaten vmesnik oddaljenega uporabnika 

Dodaten vmesnik oddaljenega uporabnika je daljinska krmilna plošča, ki posnema delovanje 

krmilnika na enoti.  Nanj je mogoče povezati in na zaslonu izbrati do osem enot AWS.  Poskrbi za 

HMI (vmesnik človek - stroj) v stavbi, na primer v stavbi, kjer je inženirjeva pisarna, ne da bi ta 

moral ven do enote. 

Naročiti ga je mogoče z enoto in je dobavljen posebej kot dodatek, ki se namesti na mestu namestitve.  

Naročiti ga je mogoče tudi kadarkoli po dobavi klimatske naprave ter namestiti in ožičiti na mestu 

namestitve, kot je razloženo na naslednji strani.  Daljinsko krmilno ploščo napaja enota in ne 

potrebuje dodatnega napajanja. 

Vsi pogledi in prilagoditve nastavitvenih točk, ki so na voljo na krmilniku enote, so na voljo na 

daljinski krmilni plošči.  Navigacija je enaka kot na krmilniku enote in kot je opisana v tem 

priročniku. 

Začetni zaslon ob vklopu daljinskega krmilnika prikazuje enote, ki so priključene nanj.  Označite 

želeno enoto in pritisnite kolešček, da bi dostopali do nje.  Daljinski krmilnik bo samodejno prikazal 

enote, ki so vezane nanj, ne da bi morali opraviti kakšen začetni vnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gumb Menu 

 

Gumb za alarm 

z utripajočo rdečo 

alarmno lučko 

 

Gumb Back - 

nazaj 

 Kolešček za 

navigacijo 

z možnostjo 

vrtenja in pritiska 
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Tehnične specifikacije 
Vmesnik 
Procesno vodilo  Do osem vmesnikov na daljinski krmilnik 
Povezava vodila CE+, CE-, nezamenljivo 
Priključna sponka 2-vijačni priključek 
Maksimalna dolžina 700 m 
Tip kabla  Sukana parica; 0,5 ... 2,5 mm2 
 
Zaslon 
Tipa LCD (zaslon na tekoče kristale) FSTN 
Mere  5,7 Š x 3,8 V x 1,5 G palca (144 x 96 x 38 mm) 
Ločljivost  Matrična ločljivost 96 x 208 pik 
Osvetlitev od zadaj Moder ali bel, uporabniško nastavljiv 
 
Stanje okolja 
Delovanje IEC 721-3-3 
Temperatura -40 do 70 °C 
Omejitve LCD-ja -20 do 60 °C 
Vlažnost <90% RH (brez kondenzacije) 
Zračni pritisk Najmanj 700 hPa glede na maksimalno nadmorsko višino 3000 m 
 
Odstranjevanje pokrova 
 
Povezave ožičenja procesnega vodila 
HMI daljinskega krmilnika 
Enota št. 1 MCE 
Vezava do 8 enot na en sam daljinski krmilni vmesnik 
 
Daljinski krmilni vmesnik 
Priključki CE+ in CE- 
Vmesnik enote 
 
Povezava skozi steno 
Povezava s površinskim ožičenjem 
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Zagon in zaustavitev 

OPOMBA 
Servisno osebje McQuay ali od tovarne pooblaščen servis je tisti,  

ki mora izvesti začetni zagon, da bi začela veljati garancija.   

 

OPOMIN 

Večina relejev in terminalov v krmilnem centru enote je pod napajanjem, ko je S1 
zaprt in je vključen izklop krmilnega vezja.  Zato ne zapirajte S1, dokler ni ta 
pripravljen na zagon, ali pa se lahko enota zažene nehote in pri tem poškoduje 
opremo. 

 

Sezonski zagon 

1. Dvakrat preverite, da so izpustni ventil za izklop in dodatne krilate sesalne lopute 

kompresorja odprti.   

2. Preverite, da so odprti ročni ventili za izklop na strani tekočine pri izhodu iz tuljav 

za podhlajevanje in povratne oljne ventile za izklop na ločevalniku olja. 

3. Preverite nastavitveno točko temperature izhodne ohlajene vode na krmilniku 

MicroTech III, da je zagotovo nastavljena na želeno temperaturo ohlajene vode.   

4. Zaženite pomožno opremo za namestitev, tako da vključite uro in daljinsko stikalo 

za vklop/izklop in črpalko ohlajene vode. 

5. Preverite, da so stikala izčrpavanja Q1 in Q2 (in Q3) v (odprtem) položaju 

"Izčrpavanje in zaustavitev".  Prestavite stikalo S1 v položaj "avtomatsko". 

6. V menuju "Način krmiljenja" na tipkovnici prestavite enoto v način za avtomatsko 

hlajenje. 

7. Zaženite sistem, tako da premaknete stikalo izčrpavanja Q1 v položaj "avtomatsko". 

8. Ponovite 7. korak za Q2 (in Q3). 

Začasni izklop 
Premaknite stikali izčrpavanja Q1 in Q2 v položaj "Izčrpavanje in zaustavitev".  Ko 

kompresorji končajo izčrpavanje, izključite črpalko za ohlajeno vodo.   

OPOMIN 

Ne izklopite enote s stikalom "Razveljavitvena zaustavitev", ne da bi najprej prestavili 
stikala Q1 in Q2 (in Q3) v položaj "Stop", razen če gre za izklop v sili. To bo enoti 
preprečilo, da bi izvedla pravilno zaporedje izklopa/izčrpavanja. 

 

OPOMIN 

Enota ima enkratno izčrpavanje.  Ko sta Q1 in Q2 v položaju "Izčrpavanje in 
zaustavitev", bo enota enkrat izčrpana in se ne bo spet zagnala, dokler stikali Q1 
in Q2 nista premaknjeni v položaj avtomatsko.  Če sta Q1 in Q2 v položaju 
avtomatsko in je obremenitev ustrezna, bo enota preklopila v enkratno izčrpavanje 
in bo ostala izklopljena, dokler ne bo krmiljenje MicroTech III zaznalo poziva k 
hlajenju in spet zagnalo enoto. 

 

OPOMIN 

Pretok vode do enote ne sme biti prekinjen, preden kompresor izčrpa vodo, da ne 
bi prišlo do zamrzovanja v uparjalniku. Prekinitev bo povzročila poškodbe opreme.  

 

  

!

!

!

!
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OPOMIN 

Če je vse napajanje enote izklopljeno, grelniki kompresorjev ne bodo delovali.  Ko 
je enota spet pod napajanjem, morajo biti kompresorji in ogrevalniki ločevalnikov 
olja napajani vsaj 12 ur, preden pride do novega poskusa zaganjanja enote.   

Če se to ne bo zgodilo, lahko pride do poškodb na kompresorjih, ker se v 
kompresorjih nabere preveč tekočine. 

Zagon po začasnem izklopu 
1. Prepričajte se, da so kompresor in grelniki ločevalnika olja pod napajanjem vsaj 12 

ur, preden skušate zagnati enoto. 

2. Zaženite črpalko za ohlajeno vodo. 

3. Ko je stikalo Q0 v položaju "on - vklopljeno", premaknite stikali za izčrpavanje Q1 

in Q2 v položaj "avtomatsko". 

4. Opazujte delovanje enote, dokler se sistem ne stabilizira. 

Podaljšan (sezonski) izklop 
1. Premaknite stikala Q1 in Q2 (in Q3) v položaj ročnega izčrpavanja. 

2. Ko kompresorji končajo izčrpavanje, izključite črpalko za ohlajeno vodo. 

3. Izključite vse napajanje enote in črpalke za ohlajeno vodo. 

4. Če je v uparjalniku tekočina, potrdite, da grelniki uparjalnika delujejo. 

5. Prestavite stikalo za zaustavitev v sili S1 v položaj "off - izklop". 

6. Zaprite izpustni ventil kompresorja in dodatni sesalni ventil kompresorja (če je 

nameščen), pa tudi zaporne ventile tekočinske linije. 

7. Označite vsa odprta stikala za izklop kompresorja, da bi druge opozorili pred 

vnovičnim zagonom, preden bi odprli sesalni ventil kompresorja in zaporne ventile 

tekočinske linije. 

8. Če glikol v sistemu ni v uporabi, izpustite vso vodo iz uparjalnika enote in cevovoda 

ohlajene vode, če naj bo enota izklopljena pozimi in je mogoče pričakovati 

temperature, nižje od -20F.  Uparjalnik je opremljen z grelniki, ki ga ščitijo pred 

zamrzovanjem do -20F. Cevovod za ohlajeno vodo mora biti zaščiten na mestu 

namestitve.  Ne pustite posod ali cevovoda prosto na zraku v času izklopa. 

9. Ne dovajajte napajanja grelnikom uparjalnika, če v sistemu ni več tekočine, saj 

lahko grelniki tako pregorijo. 

Zagon po podaljšanem (sezonskem) izklopu 

1. Ko so električni izklopi zaklenjeni in označeni, preverite vse privite ali potezne 

električne povezave, da se prepričate, da so dobro zatisnjene za pravilen električni 

stik. 

NEVARNOST 

ZAKLENITE IN OZNAČITE VSE VIRE NAPAJANJA, KO PREVERJATE 
POVEZAVE.  ELEKTRIČNI UDAR POVZROČI HUDE POŠKODBE OSEB ALI 
CELO SMRT. 

 

2. Preverite napetost napajanja enote in se prepričajte, da je znotraj dovoljenega 10% 

odstopanja.  Neravnotežje napetosti med fazami mora biti znotraj  3%. 

3. Preverite, ali deluje vsa dodatna krmilna oprema in da je na voljo primerna 

obremenitev hlajenja za zagon. 

4. Preverite da so vse prirobnične povezave kompresorja zatesnjene, da ne bi prišlo do 

izgub hladiva.  Vedno zamenjajte tesnilne pokrovčke ventilov. 

!

!
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5. Prepričajte se, da je sistemsko stikalo Q0 v položaju "stop" in da sta stikali za 

izčrpavanje Q1 in Q2 nastavljeni na "Izčrpavanje in zaustavitev". Prestavite stikali 

glavnega napajanja in izklopa krmiljenja na "on".  Tako bodo pod napajanjem 

grelniki okrova motorne gredi.  Počakajte vsaj 12 ur, preden zaženete enoto.  

Prestavite prekinjala vezja kompresorja v položaj "off", dokler niste pripravljeni na 

zagon enote. 

6. Odprite dodatno krilato sesalno loputo kompresorja in zaporne ventile tekočinske 

linije, izpustne ventile kompresorja. 

7. Izpustite zrak iz vodovodne strani uparjalnika in iz cevovoda sistema.  Odprite vse 

ventile za pretok vode in zaženite črpalko za ohlajeno vodo.  Preverite celoten 

cevovod, da nikjer ne pušča, in preverite, da ni nikjer v sistemu zraka.  Preverite 

pravilen pretok, tako da preverite padec tlaka v uparjalniku in preverite krivulje 

padca tlaka v priročniku za nameščanje, IMM AGSC-2. 

8. V naslednji tabeli so koncentracije glikola, zahtevane za zaščito pred zamrzovanjem. 

Tabela 2, Zaščita pred zamrzovanjem 

Temperatura 

F (C) 

Zahtevani odstotek volumna za koncentracijo glikola 

Za zaščito proti zamrzovanju Za zaščito proti izbruhu 

Etilenglikol Propilenglikol Etilenglikol Propilenglikol 

20 (6.7) 16 18 11 12 

10 (-12.2) 25 29 17 20 

0 (-17.8) 33 36 22 24 

-10 (-23.3) 39 42 26 28 

-20 (-28.9) 44 46 30 30 

-30 (-34.4) 48 50 30 33 

-40 (-40.0) 52 54 30 35 

-50 (-45.6) 56 57 30 35 

-60 (-51.1) 60 60 30 35 

Opombe:  
1. Te številke so le primer in ne morejo ustrezati za vse primere.  Na splošno za podaljšano omejitev zaščite 

izberite temperaturo, ki je vsaj 10F nižja od pričakovane najnižje temperature okolja.  Nivo inhibitorjev 
naj bo prilagojen za raztopine z manj od 25% glikola. 

2. Koncentracija manj od 25% glikola ni priporočljiva, ker lahko pride do razvoja bakterij in izgube 
učinkovitosti pri prenosu toplote.. 



 

                                                                                                                                       D – EOMWC00A11-11SL  

- 60 - 

60 

Shema povezav zunanjega ožičenja  

Shema povezav zunanjega ožičenja je izdelana za vsako enoto in je sestavni del 

dokumentacije na enoti. Glejte tale priročnik za popolno razlago povezave zunanjega 

ožičenja za te klimatske naprave. 
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Osnovna diagnostika krmilnega sistema 

Kontrolnik MicroTech III, razširitveni in komunikacijski moduli dve statusne LED (BSP 

in BUS), ki kažejo operacijski status naprav. Pomen teh dveh statusnih LED je prikazan 

spodaj. 

LED krmilnika 

LED BSP LED BUS Način 

Svetleča zelena IZKLOP Aplikacija deluje 

Svetleča rumena IZKLOP Aplikacija naložena, vendar ne deluje (*) 

Svetleča rdeča IZKLOP Napaka na strojni opremi (*) 

Utripajoča rumena IZKLOP Aplikacija ni naložena (*) 

Utripajoča rdeča IZKLOP Napaka BSP (*) 

Utripajoča 

rdeča/zelena 

IZKLOP Posodobitev aplikacije/BSP  

(*) Obrnite se na servis. 

LED razširitvenega modula 

LED BSP LED BUS Način 

Svetleča zelena  BSP deluje 

Svetleča rdeča  Napaka na strojni opremi (*) 

Utripajoča rdeča  Napaka BSP (*) 

 Svetleča 

zelena 

Komunikacija zagnana, I/O deluje 

 Svetleča 

rumena 

Komunikacija zagnana, manjka parameter (*) 

 Svetleča 

rdeča 

Komunikacija prekinjena (*) 

(*) Obrnite se na servis. 

LED komunikacijskega modula 

LED BSP Način 

Svetleča zelena BPS deluje, komunikacija s krmilnikom vzpostavljena 

Svetleča rumena BPS deluje, brez komunikacije s krmilnikom (*) 

Svetleča rdeča Napaka na strojni opremi (*) 

Utripajoča rdeča Napaka BSP (*) 

Utripajoča 

rdeča/zelena 

Posodobitev aplikacije/BSP  

(*) Obrnite se na servis. 

Status LED BUS je odvisen od modela. 

Modul LON: 

LED BUS Način 

Svetleča zelena Pripravljena za komunikacijo. (vsi parametri naloženi, izvršena 

konfiguracija nevrona). Ne prikazuje komunikacije z drugimi 

napravami. 

Svetleča rumena Zagon 

Svetleča rdeča Komunikacija z nevronom ni vzpostavljena (notranja napaka, 

lahko se odpravi s prevzemom nove aplikacije LON) 

Utripajoča rumena Komunikacija z nevronom ni možna. Potrebno je izvršiti 

konfiguracijo nevrona in spletno nastavitev preko orodja LON. 

 

Bacnet MSTP: 

LED BUS Način 

Svetleča zelena Pripravljena za komunikacijo. Strežnik BACnet je zagnan. Ne 
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kaže aktivne komunikacije. 

Svetleča rumena Zagon 

Svetleča rdeča Strežnik BACnet ne deluje. Samodejni ponovni zagon se 

sproži po treh sekundah. 

 

IP Bacnet: 

LED BUS Način 

Svetleča zelena Pripravljena za komunikacijo. Strežnik BACnet je zagnan. Ne 

kaže aktivne komunikacije. 

Svetleča rumena Zagon. LED sveti rumeno, dokler modul ne sprejme IP 

naslova, zato je potrebno vzpostaviti povezavo. 

Svetleča rdeča Strežnik BACnet ne deluje. Samodejni ponovni zagon se 

sproži po treh sekundah. 

 

Modbus 

LED BUS Način 

Svetleča zelena Celotna komunikacija deluje 

Svetleča rumena Zagon ali en izmed konfiguriranih kanalov ne komunicira z 

masterjem. 

Svetleča rdeča Vse konfigurirane komunikacije prekinjene. To pomeni, da ni 

komunikacije z masterjem. Iztek časa se lahko konfigurira. Če 

je vrednost izteka časa nič, je iztek časa onemogočen. 
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Vzdrževanje krmilnika 

Potrebno je vzdrževanje baterije, ki je vgrajena v krmilniku. Vsake dve leti je treba 

zamenjati baterijo. Model baterije je: BR2032, na voljo pa je pri različnih prodajalcih. 

Za zamenjavo baterije odstranite plastični pokrov s prikazovalnika krmilnika s pomočjo 

izvijača, kot je prikazano na spodnji sliki:  

 

 

Pazite, da ne poškodujete plastičnega pokrova. Novo baterijo morate vstaviti v ustrezen 

predalček za baterijo, ki je označen na spodnji sliki, pri tem pa upoštevajte polarnost, ki 

je označena na samem predalčku. 
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Priloga 

Definicije 
Aktivna nastavitvena točka 
Aktivna nastavitvena točka je dejansko uporabljena nastavitev v kateremkoli danem 

trenutku. Ta sprememba se zgodi na nastavitvenih točkah, ki jih je mogoče spreminjati 

med normalnim delovanjem. Ponastavitev nastavitvene točke temperature izhodne 

ohlajene vode na enega od več načinov, na primer s temperaturo povratne vode, je le 

eden od primerov. 

Aktivna omejitev zmogljivosti 
Aktivna nastavitvena točka je dejansko uporabljena nastavitev v kateremkoli danem 

trenutku. Na enem od več zunanjih vhodov je mogoče omejiti zmogljivost kompresorja 

pod njegovo maksimalno vrednost. 

BSP 
BSP predstavlja operacijski sistem krmilnika MicroTech III. 

Ciljna vrednost nasičene temperature kondenzatorja 
Ciljna vrednost nasičene temperature kondenzatorja se izračuna najprej z naslednjo 

enačbo: 

 Groba ciljna vrednost nasičene temperature kondenzatorja = 0,833 (nasičena 

temperatura kondenzatorja) + 68,34 

"Groba" vrednost je začetna izračunana vrednost. Ta vrednost je nato omejena 

v razponu, ki ga določata najnižja in najvišja nastavitvena točka ciljne vrednosti 

nasičene temperature kondenzatorja. Ti nastavitveni točki preprosto odrežeta vrednost 

delovnega območja in to območje je mogoče nastaviti na eno samo vrednost, če sta obe 

nastavitveni točki nastavljeni na isto vrednost.  

Mrtvi pas 
Mrtvi pas je razpon vrednosti okoli nastavitvene točke, ki pomeni, da sprememba 

spremenljivk znotraj tega mrtvega pasu ne bo povzročila dodatnih ukrepov krmilnika Na 

primer, če je nastavitvena točka temperature 6.5 °C (44F) in ima mrtvi pas 1°C ( 2 

°F) stopinj F, se ne bo nič zgodilo, dokler ni izmerjena temperatura nižja od 5.5°C 

(42F) ali višja od 7.5°C (46F). 

DIN 
Digitalni vhod, ki mu običajno sledi številka, ki določa številko vhoda. 

napaka 
V kontekstu tega priročnika je "Napaka" razlika med dejansko vrednostjo spremenljivke 

in ciljno nastavitvijo ali nastavitveno točko. 

Pristop k uparjalniku 
Pristop k uparjalniku se izračuna za vsak tokokrog. Izračun je tak: 

 Pristop k uparjalniku = LWT - Nasičena temperatura uparjalnika 

Časovnik recirkulacije uparjalnika 
Funkcija merjenja časa s privzeto vrednostjo 30 sekund, ki zadržuje odčitke ohlajene 

vode za čas trajanja nastavitve merjenja časa. Ta zamik omogoča senzorjem ohlajene 

vode (še posebej temperatur vode) natančnejše odčitke stanja v sistemu ohlajene vode. 

EXV 
Elektronska ekspanzijska posoda, ki se uporablja za krmiljenje pretoka hladiva v 

uparjalnik. Krmili jo vezje mikroprocesorja. 

Visoko nasičeni kondenzator - zadrževalna vrednost 
Zadrževalna vrednost visokega kondenzatorja = Vrednost maksimalno nasičenega 

kondenzatorja – 2.7 stopinj C (5 °F) 
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Ta funkcija preprečuje kompresorju obremenitev, ko se tlak približa na 2.7 stopinj C (5 

°F) maksimalnega izpustnega tlaka. Namen je obdržati kompresor v delovanju v času 

možnega začasno dvignjenega tlaka. 

Visoko nasičeni kondenzator - Vrednost razbremenitve 
Razbremenitvena vrednost visokega kondenzatorja = Vrednost maksimalno nasičenega 

kondenzatorja – 1.6 stopinj C (3°F) 

Ta funkcija razbremeni kompresor, ko se tlak približa na 1.6 stopinje C (3°F) 

maksimalnega izpustnega tlaka. Namen je obdržati kompresor v delovanju v času 

možnega začasno dvignjenega tlaka. 

Točka manjše obremenitve za stopnjo navzdol 
Odstotek obremenitvene točke, pri kateri se bo eden od obeh kompresorjev izključil, 

prenese obremenitev enote na preostali kompresor. 

Omejitev obremenitve 
Zunanji signal s tipkovnice, BAS ali signal 4-20 ma, ki omejuje obremenitev 

kompresorja na določeni odstotek polne obremenitve. Pogosto se uporablja za omejitev 

napajanja enote. 

Ravnotežje obremenitve 
Ravnotežje obremenitve je tehnika, ki enakomerno porazdeli skupno obremenitev enote 

med delujoče kompresorje na enoti ali skupini enot. 

Nastavitvena točka za razbremenitev nizkega tlaka 
Nastavitev tlaka uparjalnika v psi, pri katerem krmilnik razbremeni kompresor ali 

dokkler se ne doseže vnaprej nastavljeni tlak. 

Nastavitvena točka za zadrževanje nizkega tlaka 
Nastavitev tlaka uparjalnika v psi, pri kateri krmilnik ne bo dovolil dodatnih 

obremenitev kompresorja. 

Napaka nizkega/visokega pregrevanja 
Razlika med dejanskim pregrevanjem uparjalnika in ciljno vrednostjo pregrevanja. 

LWT 
Temperatura izhodne vode. "Voda" je vsaka tekočina, ki se uporablja v tokokrogu 

klimatske naprave. 

Napaka LWT 
Napaka v kontekstu krmilnika je razlika med vrednostjo spremenljivke in nastavitvene 

točke. Na primer, nastavitvena točka LWT je 6.5 °C (44F) in dejanska temperatura 

vode v danem trenutku je 7.5°C (46F), napaka LWT je +1 stopinji C (+2°F). 

Nagib LWT 
Nagib LWT je znamenje trenda temperature vode. Se izračuna z odčitavanjem 

temperature vsakih nekaj sekund in odštevanjem od prejšnje vrednosti, čez enominutni 

interval. 

ms 
milisekunde 

Maskimalna nasičena temperatura kondenzatorja 
Maskimalna dovoljena nasičena temperatura kondenzatorja se izračuna na podlagi 

delovne ovojnice kompresorja. 

Odklon 
Odklon je razlika med dejansko vrednostjo spremenljivke (na primer temperaturo ali 

tlakom) in odčitkom na mikroprocesorju, ki je rezultat signala senzorja. 

Nasičena temperatura hladiva 
Nasičena temperatura hladiva se izračuna iz odčitka tlaka na senzorju za vsak tokokrog. 

Tlak je prilagojen krivulji temperature/tlaka R-134-a, da se določi nasičena temperatura 
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Mehka obremenitev 

Mehka obremenitev je funkcija, ki jo je mogoče konfigurirati in se uporablja za dvig 

zmogljivosti enote v določenem času, navadno za gradnjo električnih zahtev po postopni 

obremenitvi enote.  

SP 
Nastavitvena točka 

SSS 
Zaganjalnik v trdnem stanju, ki se uporablja na vijačnih kompresorjih McQuay. 

Pregrevanje sesanja 
Pregrevanje sesanja se izračuna za vsak tokokrog z naslednjo enačbo: 

 Pregrevanje sesanja = Sesalna temperatura – Nasičena temperatura uparjalnika 

Stopnja gor/dol akumulatorja 
Akumulator lahko razumemo kot skladiščni prostor primerov, ki prikazujejo potrebo po 

dodatnem ventilatorju.  

Stopnja gor/stopnja dol Delte T 
Stopenjsko aktiviranje je dejanje zaganjanja ali zaustavjlanja kompresorja ali 

ventilatorja, medtem ko drugi še deluje. Zagon in Zaustavitev sta dejanji zagona prvega 

kompresorja ali ventilatorja in zaustavitve zadnjega kompresorja ali ventilatorja. Delta-T 

je "mrtvi pas" na vsaki strani nastavitvene točke, v kateri se ne izvede nobeno dejanje. 

Zamik za stopnjo navzgor 
Časovni zamik od zagona prvega kompresorja do zagona drugega. 

Zagonska Delta T 
Število stopenj nad nastavitveno točko LWT, ki se zahteva za zagon prvega 

kompresorja. 

Zaustavitvena Delta T 
Število stopenj pod nastavitveno točko LWT, ki se zahteva za zaustavitev zadnjega 

kompresorja. 

VDC 
Volti, enosmerni tok, včasih je uporabljena oznaka VDC. 
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