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Uvod
Enota je dobavljena in odpremljena s skupno 0,5 bara dušika (N2).
Enoto je treba napolniti z ozonu prijaznim hladivom R134a.

Pazite pri izbiri oddaljenega kondenzatorja. Pazite, da boste izbrali
oddaljeni kondenzator z uporabo za R134a.

Ta priročnik za uporabo opisuje vodno hlajeni vodni hladilni sistemi
brez kondenzacije iz serije EWLD-MBYNN. Te enote so dobavljene
za notranje nameščanje in se uporabljajo za hlajenje. Enote EWLD je
mogoče kombinirati z Daikinovimi enotami z navitjem za ventilator ali
za klimatiziranje. Uporabljati jih je mogoče tudi za dovajanje ohlajene
vode za hlajenje.

Priročnik je bil pripravljen za to, da bi zagotovil ustrezno delovanje in
vzdrževanje enote. V njem je opisano, kako pravilno uporabljati
enoto in vam bo pomagal, če boste naleteli na težave. Enota je
opremljena z varnostnimi napravami, vendar te ne bodo zagotovo
preprečile vseh težav, ki jih lahko povrzočita nepravilna uporaba ali
neustrezno vzdrževanje.

Če težav ne bi mogli odpraviti, stopite v stik s svojim lokalnim
zastopnikom za Daikin.

Tehnične specifikacije(1)

EWLD120MBYNN EWLD260MBYNN EWLD480MBYNN
EWLD170MBYNN EWLD340MBYNN EWLD500MBYNN
EWLD240MBYNN EWLD400MBYNN EWLD540MBYNN

Vodno hlajeni vodni hladilni sistemi 
brez kondenzacije Priročnik za uporabo

PRED ZAGONOM NAPRAVE POZORNO PREBERITE TA
NAVODILA. NE ZAVRZITE JIH. SPRAVITE JIH NA
VARNO MESTO, KER JIH BOSTE POTREBOVALI TUDI
V PRIHODNJE.

Preden enoto prvič zaženete, se prepričajte, da je pravilno
nameščena.  Zato je treba skrbno prebrati priročnik za
nameščanje, priložen enoti, in priporočila na "Preskusi
pred prvim zagonom".

(1) Popoln seznam specifikacij je v inženirski specifikaciji. 

Splošno EWLD 120 170 240

Mere VxŠxG (mm) 1014x2672x930
Masa
• masa stroja (kg) 891 1110 1342
• delovna masa (kg) 907 1130 1369

Priključki

• vhod in izhod za mrzlo 
vodo 

(palec)
3"OD 

(76 mm OD) 3" (88,9 mm OD)

• oddaljeni priključek kondenzatorja

izpust (palec) 2"1/8 2"1/8 2"1/8
tekočina (palec) 7/8" 1"1/8 1"3/8

• ventil za sprostitev visokega tlaka
(palec) 1x 1" 1x 1" 2x 1"

Kompresor

Tip polhermetični enovijačni vijak 

Količina x model 1x 
ZHA5LMGUYE

1x 
ZHA7MSGUYE

1x 
ZHA7WSGUYE

Hitrost (vrtljajev/min) 2880
Tip olja FVC68D

Volumen olja za polnitev (l) 7,5+0,5  –0 10+0,5  –0 10+0,5  –0

Kondenzator

glejte inženirske specifikacije, kot jih je objavil dobavitelj vašega oddaljenega 
kondenzatorja
Uparjalnik

Tip pobronan izmenjevalnik toplote
Količina x model 1x AC120EQ-NP156 1x AC250EQ-NP96 1x AC250EQ-NP128

Splošno EWLD 260 340 400

Mere VxŠxG (mm) 1014x2672x930 2000x2672x930
Masa
• masa stroja (kg) 1428 2220 2452
• delovna masa (kg) 1462 2260 2497

Priključki

• vhod in izhod za mrzlo 
vodo

(palec)
3" 

(88,9 mm OD) 2x 3" (88,9 mm OD)

• oddaljeni priključek kondenzatorja

izpust (palec) 2"5/8 2x 2"1/8 2x 2"1/8
tekočina (palec) 1"3/8 2x 1"1/8 1"1/8+1"3/8

• ventil za sprostitev visokega tlaka
(palec) 2x 1" 2x 1" 3x 1"

Kompresor

Tip polhermetični enovijačni vijak 

Količina x model 1x 
ZHA9LSGUYE

2x 
ZHA7MSGUYE

1x ZHA7MSGUYE 
1x ZHA7WSGUYE

Hitrost (vrtljajev/min) 2880
Tip olja FVC68D

Volumen olja za polnitev (l) 14+0,5  –0 2x 10+0,5  –0 2x 10+0,5  –0

Kondenzator

glejte inženirske specifikacije, kot jih je objavil dobavitelj vašega oddaljenega 
kondenzatorja
Uparjalnik

Tip pobronan izmenjevalnik toplote

Količina x model 1x AC250EQ-NP162 2x AC250EQ-NP96 1x AC250EQ-NP96
1x AC250EQ-NP128
Priročnik za uporabo
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Električne specifikacije (2)

Pomembne informacije o uporabljenem hladivu

Ta izdelek vsebuje fluorirane pline, ki so zajeti v kjotskem protokolu.

Tip hladiva: R134a

GWP(1) vrednost: 1300

(1) GWP = potencial globalnega segrevanja

Lahko je zahtevano periodično pregledovanje napeljave za
preverjanje puščanja, odvisno od evropske ali lokalne zakonodaje.
Prosimo, da stopite v stik z lokalnim predstavnikom, če želite več
informacij.

Splošno EWLD 480 500 540

Mere VxŠxG (mm) 2000x2672x930
Masa
• masa stroja (kg) 2684 2770 2856
• delovna masa (kg) 2738 2831 2924

Priključki
• vhod in izhod za mrzlo 

vodo
(palec) 2x 3" (88,9 mm OD)

• oddaljeni priključek kondenzatorja

izpust (palec) 2x 2"1/8 2"1/8+2"5/8 2x 2"5/8
tekočina (palec) 2x 1"3/8 2x 1"3/8 2x 1"3/8

• ventil za sprostitev visokega tlaka
(palec) 4x 1"

Kompresor

Tip polhermetični enovijačni vijak 

Količina x model 2x 
ZHA7WSGUYE

1x ZHA7WSGUYE
1x ZHA9LSGUYE

2x 
ZHA9LSGUYE

Hitrost (vrtljajev/min) 2880
Tip olja FVC68D

Volumen olja za polnitev (l) 2x 10+0,5  –0 10+0,5  –0    +14+0,5  –0 2x 14+0,5  –0

Kondenzator

glejte inženirske specifikacije, kot jih je objavil dobavitelj vašega oddaljenega 
kondenzatorja
Uparjalnik

Tip pobronan izmenjevalnik toplote

Količina x model 2x AC250EQ-NP128 1x AC250EQ-NP128+
1x AC250EQ-NP162 2x AC250EQ-NP162

(2) Popoln seznam specifikacij je v inženirski specifikaciji.

Model EWLD 120 170 240 260 340 400 480 500 540

Napajanje
• Faza 3~
• Frekvenca (Hz) 50
• Napetost (V) 400
• Odstopanje napetosti (%) ±10

Enota
• Nazivni tok (A) 48 78 108 118 78+78 78+108 108+108 108+118 118+118
• Maksimalni nazivni tok (A) 76 120 174 184 240 294 348 358 368

• Priporočene varovalke 
po IEC 269-2

(gL) 3x 100 3x 160 3x 200 3x 200 2x 3 x 200 3x 200 
+3x 250 2x 3 x 250 2x 3 x 250 2x 3 x 250

Kompresor
• Faza 3~
• Frekvenca (Hz) 50
• Napetost (V) 400
• Nazivni tok (A) 48 78 108 118 78+78 78+108 108+108 108+118 118+118

Krmiljenje
• Faza 1~
• Frekvenca (Hz) 50
• Napetost (V) 230
EWLD120~540MBYNN
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Opis

Vodno hlajeni hladilni sistemi EWLD so na voljo v 9 standardnih velikostih.

Slika - Glavni sestavni deli
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1 Kompresor 14 Krmilnik digitalnega zaslona

2 Uparjalnik 15 Zaustavitev v sili

3 Stikalna omarica 16 Dovod električnega napajanja

4 Stikalna omarica kompresorja 17 Vhod ožičenja na mestu namestitve

5 Ventil za polnjenje 18 Luknje za dviganje

6 Varnostni ventil 19 Transportna gred

7 Visokotlačno stikalo 20 Kroglični ventil na cevi za tekočino

8 Sušilec 21 Glavno izolativno stikalo (dodatno)

9 Ohlajena voda notri (spojka Victaulic®) 22 Filter

10 Ohlajena voda ven (spojka Victaulic®) 23 Proticev za varjenje

11 Temperaturni senzor vstopne vode 24 Pretočno stikalo

12 Temperaturni senzor izstopne vode iz uparjalnika

13 Izpustni zaporni ventil Zahtevani prostor okoli enote za servisiranje
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Funkcija glavnih komponent

Slika - Shema funkcionalnosti

Ko hladivo kroži skozi enoto, se spreminja. Spremembe povzročajo
naslednji glavni sestavni deli: 

■ Kompresor
Kompresor (M*C) deluje kot črpalka in poganja hladilno sredstvo
v hladilnem tokokrogu. Stiska paro hladilnega sredstva, ki pri-
haja iz izparilnika, pri tlaku, pri katerem jo je s kondenzatorjem
lahko utekočiniti.

■ Filter/sušilnik
Filter montiran za kondenzatorjem, odstrani male delce iz
hladilnega sredstva in tako prepreči zamašitev cevi.
Sušilnik izvleče vodo iz sistema. 

■ Ekspanzijska posoda
Iz kondenzatorja izhajajoče tekoče hladilno sredstvo vstopa
v izparilnik skozi ekspanzijsko posodo. Ekspanzijski ventil
privede hladilno sredstvo do takšnega tlaka, pri katerem ga je
možno upariti z izparilnikom.

■ Uparjalnik
Glavna funkcija izparilnika je odvzem toplote iz vode, ki teče
skozenj. To se izvede s pretvorbo hladilne tekočine, ki prihaja iz
kondenzatorja, v hladilni plin.

■ Spoj za dovod/odvod vode
Priključka za dovod/odvod vode omogočata enostavno
priključitev enote na vodni tokokrog enote za ravnanje z zrakom
ali industrijsko opremo.

■ Pretočno stikalo
Pretočno stikalo zaščiti uparjalnik enote pred zamrzovanjem,
kjer ni pretoka vode ali je ta prešibek. 

■ Vodni filter
Vodni filter zaščiti uparjalnik pred zamašitvijo. 
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1 Uparjalnik 8 Cedilo A samo za EWLD120~170

2 Odvod vode 9 Opazovalno stekelce B samo za EWLD240~260, EWLD400~540

3 Dovod vode 10 Zaporni sesalni ventil (dodatek) C samo za EWLD340

4 Sušilec 11 Elektronska ekspanzijska posoda D samo za EWLD340~400

5 Ventil za polnjenje 12 Ekspanzijska posoda E samo za EWLD480~540

6 Izpustni zaporni ventil 13 Pretočno stikalo

7 Zaporni ventil 14 Filter (*) Glejte A~E
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Varnostne naprave

Enota je opremljena s tremi vrstami varnostnih naprav: 

1 Splošne varnostne naprave 

Splošne varnostne naprave izključijo vse tokokroge in zaustavijo
celotno enoto. Zato je treba enoto po vklopu splošne varnostne
naprave postaviti ročno.

2 Varnostne naprave tokokroga

Varnostne naprave tokokroga zaprejo tokokrog, ki ga ščitijo.
Zato enote po vklopu splošne varnostne naprave ni treba
postaviti ročno.

3 Varnostne naprave sestavnih delov 

Varnostne naprave sestavnih delov izključijo sestavni del, ki ga
ščitijo.

Pregled vseh varnostnih naprav je podan v nadaljevanju.

■ Pretokovni rele
Pretokovni releji (K*S) so nameščeni v stikalni omarici enote in
ščitijo motor kompresorja v primeru preobremenitve, odpovedi
faze ali prenizke napetosti. Releji so tovarniško nastavljeni,
nastavitev pa ni možno spreminjati. Ko se aktivirajo, morajo biti
ponastavljeni ročno, nato pa je treba resetirati še krmilnik. 

■ Termična zaščita kompresorja 
Motorji kompresorja so opremljeni s termično zaščito (Q*M).
Varnostni mehanizmi se sprožijo, ko je temperatura motorja
kompresorja previsoka.
Ko je temperatura spet normalna, se varovala samodejno
ponastavijo, krmilnik pa je treba ponastaviti ročno.

■ Pretočno stikalo
Enota je zaščitena s pretočnim stikalom (S8L).
Ko je pretok vode manjši od minimalno dovoljenega pretoka
vode, bo pretočno stikalo enoto zaustavilo. Ko je pretok vode
spet normalen, je treba krmilnik še vedno resetirati ročno. 

■ Izpustna termična varovala 
Enota je opremljena z izpustnimi termičnimi varovali (S*T).
Varnostni mehanizmi izpusta se aktivirajo, ko je temperatura
hladilnega sredstva, ki zapušča kompresor, previsoka. Ko je
temperatura spet normalna, se zaščita samodejno ponastavi,
krmilnik pa je treba ponastaviti ročno.

■ Zaščita pred zmrzovanjem 
Zaščita pred zmrzovanjem preprečuje vodi v uparjalniku, da bi
zmrznila med delovanjem. Ko je izhodna temperatura prenizka,
krmilnik izklopi tokokrog. Ko se temperatura izhodne vode vrne
na normalno, se lahko enota spet zažene. 
Ko se sproži zaščita pred zamrzovanjem večkrat v določenem
obdobju, se bo sprožil alarm pred zamrzovanjem in enota se bo
izključila. Razlog za zmrzovanje je treba raziskati in ko se
temperatura izhodne vode dovolj dvigne, je treba ročno
ponastaviti indikator alarma na krmilniku. 

■ Varovalo nizkega tlaka
Ko je sesalni tlak v tokokrogu prenizek, krmilnik tokokroga zapre
tokokrog. Ko se tlak vrne na normalo, je mogoče varnostno
napravo ponastaviti na krmilniku. 

■ Varnostni ventil za izpust tlaka 
Varnostni ventil se aktivira, ko je tlak v tokokrogu hladilnega
sredstva previsok. Če se to zgodi, izključite enoto in stopite
v stik z vašim lokalnim prodajalcem.

■ Visokotlačno stikalo
Vsak tokokrog je zaščiten z dvema visokotlačnima stikaloma
(S*PH), ki merita tlak v kondenzatorju (tlak na izhodu iz kom-
presorja). Nameščena sta v kompresorskem ohišju tokokroga.
Ko se tlak preveč zviša, se aktivirajo tlačna stikala in tokokrog se
zaustavi. 
Stikala so tovarniško nastavljena, nastavitve pa ni možno
spreminjati. Ko so aktivirana, jih je treba ponastaviti z izvijačem.
Krmilnik je še vedno potrebno resetirati.

■ Zaščita povratne faze
Varovala obrnjene faze (R*P) preprečujejo vijačnemu kom-
presorju tek v napačni smeri. Če se kompresorji ne zaženejo, je
treba preobrniti dve napajalni fazi. 

Notranja vezava - tabela sestavnih delov

Glejte notranji vezalni načrt dobavljen z enoto. Uporabljene kratice so
naslednje:

A1,A2..........** ....... Pretvornik toka / Ampermeter - tokokrog  1, 
tokokrog 2

A1P........................ Krmilnik PCB 

A2P,A3P ................ PCB- gonilnik EEV - tokokrog 1, tokokrog 2

A11P ...................... Krmilnik razširitvene plošče 
(samo za EWLD340~540)

B1P,B4P ................ Nizkotlačni oddajnik - tokokrog 1, tokokrog 2

B2P,B5P ................ Visokotlačni oddajnik - tokokrog 1, tokokrog 2

B3P,B6P ................ Nizkotlačni oddajnik - tokokrog 1 (A2P), 
tokokrog 2 (A3P)

C11,C21................. Kondenzator za nadzor zmogljivosti 
(samo za EWLD340~540)

E1HC,E2HC .......... Grelnik okrova motorne gredi kompresorja - 
tokokrog 1, tokokrog 2

F1U~F3U....# ........ Glavne varovalke

F11U~F13U ..# ........ Glavne varovalke (samo za EWLD340~540)

F21U~F23U..# ........ Glavne varovalke (samo za EWLD340~540)

F1R,F2R................ Varovalke za zaščito povratne faze - tokokrog 1, 
tokokrog 2

F6B........................ Varovalka za primarni na TR1

F7B........................ Varovalka za sekundarni na TR1

F8B........................ Varovalka za gonilnik EEV 

F8U........................ Prenapetostna varovalka za A1P

F9B........................ Varovalka za sekundarni na TR2

F10S,F11S............. Prekinjalo vezja z varovalkami za tokokrog 1, 
tokokrog 2 (samo za EWLD340~540)

F12B,F13B ............ Varovalka za motor ventilatorja - tokokrog 1, 
tokokrog 2

H1P.............*......... Indikacija delovanja

H2P.............*......... Indikacijska lučka alarma

H3P.............*......... Indikacija delovanja kompresorja 1

H4P.............*......... Indikacijska lučka delovanja kompresorja 2 
(samo for EWLD340~540)

H4P,H5P .....*......... Izmenljiv vhod (samo za EWLD120~260)

H5P,H6P .....*......... Izmenljiv vhod (samo za EWLD340~540)

J1........................... Napajanje

J11,J23 .................. Priključek RS485 

J2,J3,J6,J20 .......... Analogni vhod

J4........................... Analogni izhod

J5,J7,J8,J19 .......... Digitalni vhod

J12~J18,J21,J22 ... Digitalni izhod

K1A,K4A................ Pomožni rele za varnostne naprave za 
tokokrog 1, tokokrog 2

K2A,K5A................ Pomožni rele termalne zaščite kompresorja za 
tokokrog 1, tokokrog 2

K3A,K6A................ Pomožni rele za termično zaščito izpusta za 
tokokrog 1, tokokrog 2

K7A,K8A................ Pomožni rele za zaščito visokotlačnega 
tokokrog 1, tokokrog 2

K7F~K9F ............... Kontaktor ventilatorja (samo za EWLD120~260)

K7F,K10F............... Kontaktor ventilatorja za tokokrog 1, tokokrog 2 
(samo za EWLD340~540)

K8F,K11F ............... Kontaktor ventilatorja za tokokrog 1, tokokrog 2 
(samo za EWLD340~540)

K9F,K12F............... Kontaktor ventilatorja za tokokrog 1, tokokrog 2 
(samo za EWLD340~540)

K1M,K4M............... Linijski kontaktor za tokokrog 1, tokokrog 2

K2M,K5M............... Delta kontaktor za tokokrog 1, tokokrog 2

K3M,K6M............... Zvezdni kontaktor za tokokrog 1, tokokrog 2

K17S,K18S............ Pretokovni rele za tokokrog 1, tokokrog 2
Priročnik za uporabo
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L1,L2,L3................. Glavni napajalni priključki 

M1C,M2C .............. Motor kompresorja - tokokrog 1, tokokrog 2

M1S,M2S............... Zvezno krmiljenje zmogljivosti za kompresorsko 
tokokrog 1, tokokrog 2

M11F~M16F .......... Motor za ventilator, tokokrog 1

M21F~M26F .......... Motor za ventilator, tokokrog 2 
(samo za EWLD340~540)

PE.......................... Priključek na glavno ozemljilo

Q1M,Q2M .............. Termična zaščita kompresorskega motorja - 
tokokrog 1, tokokrog 2

Q11F~Q16F........... Termična zaščita kompresorskega motorja - 
tokokrog 1

Q21F~Q26F .......... Termična zaščita kompresorskega motorja - 
tokokrog  (samo za EWLD340~540)

R1,R2 .................... Pomožni upor za povratno informacijo

R1F,R2F ................ Pomožni upor za povratno informacijo za 
tokokrog 1, tokokrog 2

R1P,R2P ................ Zaščita povratne faze - tokokrog 1, tokokrog 2

R3T........................ Temperaturni senzor za dovod vode v uparjalnik 

R4T,R6T ................ Temperaturni senzor za odvod vode iz 
uparjalnika - tokokrog 1, tokokrog 2

R5T........................ Senzor temperature okolja 

R7T........................ Temperaturni senzor mešane odvodne vode 
(samo za EWLD340~540)

R8T........................ Temperaturni senzor odvodne vode uparjalnika 
v sistemu DICN 

R9T,R10T .............. Temperaturni senzor EEV za tokokrog 1 (A2P), 
tokokrog  (A3P)

S1PH,S2PH........... Visokotlačno stikalo - tokokrog 1, tokokrog 2

S3T,S4T................. Termična zaščita izpusta - tokokrog 1, tokokrog 2

S5E........................ Gumb za zaustavitev v sili

S6S.............*......... Izmenljivo stikalo za daljinsko vodenje 
(npr. oddaljeni zagon/zaustavitev)

S8L,S10L............... Pretočno stikalo - tokokrog 1, tokokrog 2

S9L,S11L ....# ........ Kontakt, ki se zapre, če črpalka deluje

S10S...........*......... Izmenljivo stikalo za daljinsko vodenje 
(npr. dvojna  nastavitvena točka)

S11S ...........*......... Izmenljivo stikalo za daljinsko vodenje (npr. 
omogoči/onemogoči omejitev zmogljivosti 1)

S12S...........*......... Izmenljivo stikalo za daljinsko vodenje (npr. 
omogoči/onemogoči omejitev zmogljivosti 2)

S13S...........## ...... Glavno izolativno stikalo

S14PH,S15PH....... Visokotlačno stikalo - tokokrog 1, tokokrog 2

TC01~TC04........... Optospoj (analogni signal v digitalnega)

TR1........................ Krmilno vezje transformatorja

TR2......................... Krmilnik napajanja transformatorja + digitalni vhodi

V1 ...............** ....... V-meter

V1F ........................ Filter za EEV

V2C~V5C .............. Ferit za EEV

X2A~X4A............... Priključek 24, 20, 16 pol do glavne stikalne 
omarice (samo za EWLD340~540)

Y1E,Y2E ................ Elektronska ekspanzijska posoda - tokokrog 1, 
tokokrog 2

Y11S,Y21S ............ 12% zmogljivostni korak za kompresor - 
tokokrog 1, tokokrog 2

Y15S,Y25S ............ Ventil za injeciranje tekočine v kompresor - 
tokokrog 1, tokokrog 2

Y16S,Y26S ............ Elektromagnetni ventil injeciranja tekočine - 
tokokrog 1, tokokrog 2

Pred delovanjem

Preskusi pred prvim zagonom

Po montaži enote, preverite naslednje, preden vklopite odklopnik:

1 Ožičenje

Preverite, ali je zunanje ožičenje med lokalno napajalno ploščo
in enoto izvedeno skladno z navodili, opisanimi v priročniku za
nameščanje, skladno z vezalnimi načrti in z evropskimi in
nacionalnimi predpisi.

2 Dodatno kontaktno varnostno stikalo črpalke

Treba je poskrbeti za dodatna kontaktna varnostna stikala
črpalke (S9L) Prepričajte se, da so bila nameščena med
ustrezne priključke (glejte vezno shemo, priloženo enoti). To
morajo biti običajni odprti kontakti. 

3 Varovalke ali zaščitne naprave

Preverite, ali varovalke ali lokalno nameščene zaščitne naprave
ustrezajo glede na velikost in vrsto, kot je določeno v priročniku
za nameščanje. Preverite, da niti varovalka niti zaščitna naprava
nimata obvodov.

4 Ozemljitveni vodnik

Preverite, ali se ozemljitveni vodniki pravilno priključeni in ali so
ozemljitvene sponke čvrsto pritrjene.

5 Notranje ožičenje

Vizualno preverite razrahljane spoje v stikalni omari oz.
poškodovane električne komponente.

6 Pritrditev

Preverite, ali je enota pravilno pritrjena in s tem preprečite
nenormalni ropot in tresenje enote ob zagonu.

7 Poškodovana oprema

Preverite. ali so komponente v notranjosti enote poškodovane
oz. so cevi stisnjene.

8 Uhajanje hladilnega sredstva

Preglejte celotno namestitev in preverite, da hladivo nikjer ne
pušča. V primeru uhajanja hladilva pokličite lokalnega
zastopnika.

9 Uhajanje olja

Preverite uhajanje olja iz kompresorja. V primeru uhajanja olja
pokličite lokalnega zastopnika.

10 Zaporni ventili

popolnoma odprite stran s tekočino, izpuste in sesalne (če so
prisotni) zaporne ventile.

11 Napajalna napetost

Preverite električno napajanje na lokalni napajalni plošči.
Napetost mora ustrezati napetosti, navedeni na napisni ploščici
enote.

12 Priključki za vodo

Preverite cevovod in črpalke za kroženje. 
Preverite, ali je bil z enoto ločeno dobavljen komplet filtrov in ali
je bil pravilno nameščen pred priključek za dovod vode
v uparjalnik.

13 Senzorji vode

Preverite, da so vsi senzorji vode pravilno pritrjeni v ceveh,
priključenih na uparjalnik. 

Ni vključeno v standardni enoti

Opcija ni možna Opcija je možna

Obvezno # ##

Ni obvezno * **

Pazite, da je prekinjalo vezja na plošči za električno
napajanje enote izključeno.
EWLD120~540MBYNN
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Dovod vode

Napolnite cevovod in pri tem upoštevajte najmanjšo zahtevano
količino vode za enoto. Glejte "Priročnik za nameščanje". 

Preverite, da je voda ustrezne kakovosti, kot je omenjeno
v priročniku za nameščanje.

Očistite zrak na zgornjih točkah sistema ter preverite delovanje
krožne črpalke in pretočnega stikala.

Priključek napajanja in ogrevanje okrova motorne gredi

Za vklop ogrevanja okrova motorne gredi postopajte takole:

1 Vključite prekinjalo vezja na lokalni napajalni plošči. Preverite,
ali je enota IZKLOPLJENA.

2 Grelnik okrova motorne gredi se vključi samodejno.

3 Z voltmetrom preverite napajalno napetost na priključnih
sponkah L1, L2, L3. Napetost mora ustrezati napetosti,
navedeni na napisni ploščici enote. Če na voltmetru odčitate
vrednosti, ki niso v območju določenem v tehničnih podatkih,
preverite zunanje ožičenje in po potrebi zamenjajte napajalne
kable.

4 Preverite svetlečo diodo na varovalih obratne faze. Če svet, je
zaporedje faz pravilno. Če ne, izklopite prekinjalo vezja in
pokličite pooblaščenega električarja, da bo priključil vodnike
napajalnega kabla v pravilnem faznem zaporedju.

5 Preverite, ali se grelniki okrova motorne gredi ogrevajo.

Po 8 urah je enota pripravljena za delovanje.

Priključitev in delovanje ventilatorskega kontaktorja

Kompresor se zažene pri 12%  za 5 sekund. Rele(-ji) iz lokalne
dobave med priključnima sponkama 90 in 91 se aktivirajo. 

Po 5 sekundah se delovanje kompresorja spremeni z  na  za
15 sekund. Obremenitev kompresorja ostane pri 12%. V tem času se
aktivirajo dodatni releji iz lokalne dobave med priključnima sponkama
92 in 93. 

Med priključnima sponkama 94 in 95 je mogoče aktivirati še tretji in
zadnji ventilatorski kontaktor. 

Od tu dalje se uporablja ročni ali samodejni način, releji iz lokalne
dobave pa se vklapljajo in izklapljajo glede na krmiljenje koraka
ventilatorja in obremenitve. 

Splošna priporočila

Preden vklopite enoto, preberite naslednja navodila:

1 Ko je opravljena montaža ter vse potrebne nastavitve, zaprite
vse čelne panele enote. 

2 Servisne paneli stikalne omarice lahko za potrebe vzdrževanja
odpre samo pooblaščeni električar.

3 Da bi preprečili zamrznitev uparjalnika in da bi se izognili škodi
na zaslonih LCD na digitalnem krmilniku, napajanja nikoli ne
vključite pozimi. 

Berljivost alfanumeričnega zaslona se lahko pri nizkih
temperaturah zmanjša. 

Delovanje

Enote EWLD120~540 so opremljene z digitalnimi krmilniki za
uporabniško prijazne nastavitve, uporabo in vzdrževanje enote.

Ta del priročnika je usmerjen k nalogam in je sestavljen modularno.
Razen prvega poglavja, ki na kratko opisuje sam krmilnik, vsako
ostalo poglavje ali podpoglavje opisuje določeno nalogo, ki jo lahko
izvedete z enoto.

Odvisno od modela sta lahko v sistemu en ali dva hladilna tokokroga.
Modeli EWLD340~540 imajo dva tokokroga, modeli EWLD120~260
pa samo enega. Ta tokokroga običajno imenujemo C1 in C2
v naslednjih opisih. To pomeni, da vse informacije o tokokrogu 2 (��)
ne veljajo za modele EWLD120~260.

Digitalni krmilnik

Uporabniški vmesnik

Digitalni krmilnik je sestavljen iz alfanumeričnega zaslona, označenih
tipk, ki jih je mogoče pritiskati in več svetlečih diod. 

■ Digitalni vgrajen krmilnik

Slika - Digitalni vgrajen krmilnik

Tipke:

■ Digitalni oddaljeni krmilnik (naročiti ga je treba posebej) 

Slika - Digitalni oddaljeni krmilnik

Da bi preprečili poškodbe kompresorja, je treba vklopiti
ogrevanje okrova motorne gredi za vsaj 8 ur, preden po
dolgem obdobju mirovanja zaženete kompresor.

Releji kontaktov ne smejo preseči toka 4A za vsak
priključek.

f tipka za vstop v glavni menu

o tipka za zagon ali izklop enote. 

p
tipka za vstop v menu varnostnih naprav ali ponastavitev
alarma. 

g

h

tipke za drsenje navzgor ali navzdol po zaslonih v menuju
(samo ko se pojavi W, X ali C) ali za dviganje-spuščanje
nastavitve.

q tipka za potrditev izbire ali nastavitve. 

o tipka za zagon ali izklop enote. 

p
tipka za vstop v menu varnostnih naprav ali ponastavitev
alarma. 

k
tipke za drsenje navzgor ali navzdol po zaslonih v menuju
(samo ko se pojavi W, X ali C) ali za dviganje-spuščanje
nastavitve.

q tipka za potrditev izbire ali nastavitve. 

u tipka za vstop v menu za odčitavanje. 

s tipka za vstop v menu nastavitvene točke. 

z tipka za vstop v menu uporabniških nastavitev. 

e tipka za vstop v menu časovnikov. 

r tipka za vstop v menu zgodovine. 

t tipka za vstop v menu informacij. 
Priročnik za uporabo
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Kako vstopiti v menu

■ Digitalni vgrajen krmilnik
Po glavnem menuju se lahko premikate s tipkama g in h, da bi
premaknili oznako � pred element menuja, ki ga želite odpreti.
Pritisnite gumb q, da bi vstopili v izbrani menu. 

■ Digitalni oddaljeni krmilnik
Pritisnite ustrezno tipko menuja, prikazano na "Uporabniški
vmesnik", poglavje "Digitalni oddaljeni krmilnik (naročiti ga je
treba posebej)" na strani 7.

Prikjučitev enote 

Za daljinski krmilnik je dovoljen kabel, dolg do 1000 metrov
(EWLD120~260) ali 300 metrov (EWLD340~540), med digitalnim
krmilnikom in enoto. To daje možnost za krmiljenje enote s precejšnje
razdalje. Glejte "Kabel za digitalni krmilnik" v priročniku za
nameščanje za specifikacijo kabla. 

Za enote s konfiguracijo DICN je  mogoče digitalne krmilnike enote
namestiti oddaljeno z razdaljo do 50 metrov z uporabo 6-žilnega
telefonskega kabla z maksimalno upornostjo kabla 0,1 Ω/m.

Delo z enoto

To poglavje se ukvarja z vsakodnevno uporabo enote. Tukaj se lahko
naučite izvajanja osnovnih nalog, kot so:

■ "Nastavitve jezika" na strani 8,

■ "Vklop enote" na strani 8 in "Izklop enote" na strani 8,

■ "Spremljanje trenutnih obratovalnih informacij" na strani 9,

■ "Spreminjanje temperature nastavitvene točke" na strani 9,

■ "Ponastavljanje enote" na strani 10.

Nastavitve jezika

Če želite, lahko delovni jezik spremenite v katergakoli od naslednjih
jezikov: angleški, nemšči, francoski, španski ali italijanski. 

1 Vstopite v menu za uporabniške nastavitve. Glejte poglavje
"Kako vstopiti v menu" na strani 8.

2 Premaknite se na ustrezni zaslon menuja uporabniških
nastavitev z uporabo tipk g in h.

3 Pritisnite tipko q, da bi zamenjali delovni jezik, dokler se ne
aktivira želeni jezik.

Vklop enote

1 Pritisnite tipko J na krmilniku. 

Glede na nastavitev krmilnega parametra za oddaljeni vklop/
izklop (glejte priročnik za servisiranje), lahko pride do naslednjih
situacij. 
Ko je parameter krmilnika za oddaljeni vklop/izklop nastavljen
na NE, zasveti svetleča dioda tipke J in začne se inicializacijski
cikel. Ko vsi časovniki dosežejo ničlo, se enota zažee.
Ko je krmilni parameter za oddaljeni vklop/izklop nastavljen na
DA, je treba upoštevati naslednjo tabelo. 

2 Če se hladilni sistem ne zažene v nekaj minutah, glejte poglavje
"Odpravljanje težav" na strani 17.

Izklop enote

Če je parameter za oddaljeni vklop/izklop nastavljen na Ne: 
Pritisnite tipko o na krmilniku.
Svetleča dioda o v njej ugasne.

Če je parameter za oddaljeni vklop/izklop nastavljen na Da:
Pritisnite tipko o na krmilniku ali izkloipte enoto z daljinskim
stikalom za vklop/izklop.
Svetleča dioda o v njej ugasne v prvem primeru in začne
utripati v drugem primeru.

Vklop/izklop enot v sistemu DICN 

Če je pritisnjena tipka o na enoti s statusom �����	 ali 
�����,
bodo vse druge enote s statusom �����	 ali 
����� vklopljene ali
izklopljene.

Če je pritisnjena tipka o na enoti s statusom ��
������� ������,
se vklopi/izklopi samo ta enota. 

y tipka za vstop v menu statusa vhodov/izhodov. 

a tipka za vstop v menu uporabniških gesel. 

d
tipka za vstop v menu DICN, ki ga imenujemo tudi menu
omrežja (dodatno). 

i tipka, ki nima učinka pri enotah EWLD 

OPOMBA Dopustno odstopanje temperature: ±1°C.

Čitljivost alfanumeričnega prikazovalnika je manjša na
sončni svetlobi.

�������� ����

 
�������
 ����

 �
��
������
 ����

 �����
 ����

 ��
���� ����

 ���� ����

 ��� 
����
 ����

 �
����

���� ����

 ������� ����

Lokalna tipka
Oddaljeno 

stikalo Enota
o Svetleča 

dioda

ON (vklop) ON (vklop) ON (vklop) ON (vklop)

ON (vklop) OFF (izklop) OFF (izklop) Utripa

OFF (izklop) ON (vklop) OFF (izklop) OFF (izklop)

OFF (izklop) OFF (izklop) OFF (izklop) OFF (izklop)

V primeru nevarnosti izklopite enoto s pritiskom na gumb
za izklop v sili. 

OPOMBA Glejte tudi "Določanje razporejanja s časovnikom" na
strani 13 in "Prilagajanje servisnega menuja", poglavje
"Nastavitve izmenljivih vhodov in izhodov" v priročniku
za nameščanje. 

OPOMBA Ko je nastavljeno daljinsko stikalo za vklop/izklop, je
oddaljeni kontakt za vklop/izklop na vseh enotah
s statusom �����	 ali 
����� omrežja DICN
povezan z glavno enoto.

Za enote s statusom ��
������� ������ je
oddaljeni kontakt tisti kontakt, ki je povezan s to enoto. 

OPOMBA Če uporabnik želi, da se na njegov ukaz odziva le ena
enota, mora biti ta nastavljena na ��
������� ���
���.

Priporočamo vam, da v ta namen ne izberete glavne
enote. Celo če je status glavne enote nastavljen na
��
������� ������, bo še vedno potreben kontakt
do glavne enote, ki bo vklopil/izklopil vse druge enote v
načinu �����	 ali 
�����. Tako ne bo nikoli mogoče
oddaljeno izklopiti glavne enote. 

Izklop samo glavne enote je treba v tem primeru
izvesti z lokalno tipko vklop/izklop na glavni enoti. 
EWLD120~540MBYNN
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Spremljanje trenutnih obratovalnih informacij

1 Vstopite v menu za odčitavanje. glejte poglavje "Kako vstopiti
v menu" na strani 8.

Krmilnik samodejno prikaže prvi zaslon menuja za odčitavanje,
ki prikaže naslednje informacije o uparjalniku: 

• �����	 ���� ali ��	
������ ali ���	
������: ročni/
samodejni način krmiljenja. Če je izbran samodejni način
krmiljenja, bo krmilnik prikazoval aktivno točko nastavitve
temperature. Odvisno od statusa oddaljenega kontakta, je
aktivna nastavitvena točka ena ali dva. 

• ��	 ����� �: dejanska temperatura vhodne vode. 

• ���	 ����� �: dejanska temperatura odhodne vode
(EWLD120~260) ali temperatura mešane odhodne vode
(EWLD360~540).

2 Pritisnite tipko h, da bi vstopili na naslednji zaslon menuja za
odčitavanje. Ta zaslon je na voljo le enote z dvojnim
tokokrogom.

Ta zaslon menuja za odčitavanje podaja naslednje informacije o
uparjalniku: 

• ��� ����� ��: dejanska temperatura odhodne vode
tokokroga 1. 

• ��� ����� ��: dejanska temperatura odhodne vode
tokokroga 2.

3 Pritisnite tipko h, da bi vstopili na naslednji zaslon menuja za
odčitavanje.

Zaslon ���� 
����
 na menuju za odčitavanje podaja
informacije o statusu različnih tokokrogov.

• ��: dejanski status tokokroga 1. 

• ��: dejanski status tokokroga 2.
Ko je tokokrog vključen, se lahko pojavijo naslednje statusne
informacije. 

• ��: 40% - ta odstotek se nanaša na aktivirano zmogljivost
določenega tokokroga. 

Ko je tokokrog izključen, se lahko pojavijo naslednje statusne
informacije.

• 
����� ������: ena od varnostnih naprav tokokroga je
vključena (glejte poglavje "Odpravljanje težav" na strani 17).

• �	�����: tokokrog omejuje oddaljeni kontakt. 

• �����
 �
�: dejanska vrednost enega od časovnikov
programske opreme ni nič (glejte "Menu časovnika" na strani 11). 

• ��� 
������� tokokrog je pripravljen na zagon, ko je potrebna
dodatna obremenitev za hlajenje. 

Štirje predhodna sporočila za izklop so zapisana v prednostnem
vrstnem redu. Če je eden od časovnikov zaseden in je ena od
varnostnih naprav aktivna, prikazujejo statusne informacije
stanje 
����� ������.
���� �������� je odstotek, ki prikazuje dejansko zmogljivost
hlajenja ali ogrevanja enote.

4 Pritisnite tipko h, da bi vstopili na naslednji zaslon menuja za
odčitavanje.

Zaslon �����	 ���

���
 menuja za odčitavanje podaja
informacije o tlaku prvega tokokroga.

■ �����: visok tlak hladiva v tokokrogu 1, ali v tokokrogu 2.
Prva številka pomeni tlak v barih, druga pa saturacijsko
temperaturo v stopinjah Celzija. 

■ 	����: nizek tlak hladiva v tokokrogu 1, ali v tokokrogu 2.
Prva številka pomeni tlak v barih, druga pa saturacijsko
temperaturo v stopinjah Celzija.

5 Pritisnite tipko h, da bi vstopili na naslednji zaslon menuja za
odčitavanje. (Samo za EWLD340~540.)

Zaslon �����	 ���

���
 menuja za odčitavanje podaja
informacije o tlaku drugega tokokroga.

6 Pritisnite tipko h, da bi vstopili na naslednji zaslon menuja za
odčitavanje.

Ta menu je na voljo, če so nameščeni oddajniki napetosti in
toka. Ta menu za odčitavanje podaja informacije o napetosti in
toku kompresorja. 

7 Pritisnite tipko h, da bi vstopili na naslednji zaslon menuja za
odčitavanje.

Da bi videli informacije o skupnih urah delovanja kompresorjev
in o temperaturi okolja.

8 Pritisnite tipko g, da bi se vrnili na druge menuje odčitavanja.

Spreminjanje temperature nastavitvene točke

Enota podaja definicijo in izbiro štirih ali dveh neodvisnih nastavit-
venih točk temperature. 

Med hlajenjem sta nastavitveni točki rezervirani za krmiljenje vhoda,
drugi dve pa za krmiljenje izhoda. 

■ ��	
�����: temperatura vode v dovodu izparilnika,
nastavitvena točka 1, 

■ ��	
�����: temperatura vode v dovodu izparilnika,
nastavitvena točka 2.

■ ���	
�����: temperatura vode v odvodu izparilnika,
nastavitvena točka 1,

■ ���	
�����: temperatura vode v odvodu izparilnika,
nastavitvena točka 2.

Med nastavitveno točko 1 in 2 se izbira z oddaljenim stikalom za
dvojno nastavitveno točko (to mora namestiti stranka). Dejanska
aktivno nastavitveno točko je mogoče videti v menuju za odčitavanje. 

Če je izbran ročni način krmiljenja (glejte "Menu uporabniških
nastavitev"), ne bo aktivna nobena od zgoraj omenjenih
nastavitvenih točk.

Da bi prilagodili nastavitveno točko, naredite naslednje: 

1 Vstopite v menu nastavitvene točke. glejte poglavje "Kako
vstopiti v menu" na strani 8.

Če je onemogočeno uporabniško geslo za spreminjanje
nastavitvene točke (glejte "Menu uporabniških nastavitev"), bo
krmilnik takoj vstopil v menu nastavitvene točke.
Če je uporabniško geslo je omogočeno za spreminjanje
nastavitvene točke, vnesite pravilno geslo s tipkama h in g

(glejte "Menu Uporabniško geslo" na strani 12). Pritisnite q, da
bi potrdili geslo in vstopili v menu nastavitvene točke.

2 Izbereite nastavitveno točko za prilagajanje s tipko q.

Nastavitvena točka je izbrana, ko poleg njenega imena utripa
kurzor.
Znak "�" prikazuje dejansko aktivno nastavitveno točko
temperature.

3 Pritisnite tipko h in g, da bi prilagodili nastavitev temperature. 

Privzeta in mejna vrednost ter vrednost koraka nastavitvene
vrednosti (uparjalnik) hlajenja so:

OPOMBA Za sistem DICN so vrednosti ��	�� ����� in
���	�� ����� vrednosti individualnih enot, ne
sistema. Temperature sistema je mogoče videti na
prvem zaslonu omrežnega menuja. 

OPOMBA Ko je tokokrog v visokotlačni zapreki, bo utripala
indikacijska lučka oznake. Visokotlačna zapreka je
varnostni mehanizem, ki preprečuje večjo obremenitev
ali prisilno razbremenitev zaradi previsokega tlaka. 

OPOMBA Stranka lahko določi tudi nastavitveno točko glede na
analogni vhod. 

OPOMBA Glejte tudi in "Prilagajanje servisnega menuja",
poglavje "Nastavitve izmenljivih vhodov in izhodov"
v priročniku za nameščanje


��� �� � 
������ �

privzeta vrednost ���� ���

mejne vrednosti(a)

(a) Za enote glikola je spodnja meja nastavitvene točke za temperature 
hlajenja mogoče nastaviti v tovarni. Pri tem se upoštevajo naslednja 
pravila: 

��� �� �: 5°C, 3°C, –2°C, –7°C


������ �: 2°C, 0°C, –5°C, –10°C

� --> �!�� " --> �#��

vrednost koraka $%��� $%���
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4 Pritisnite q, da bi shranili prilagojeno nastavitveno točko
temperature. 

Ko je nastavitev potrjena, se kurzor premakne na naslednjo
nastavitveno točko. Ko je nastavitev preklicana, se kurzor vrne v
zgornji levi vogal zaslona.

5 Da bi prilagodili druge nastavitvene točke, ponovite postopek od
navodila 2 dalje.

Ponastavljanje enote

Enote so opremljene s tremi vrstami varnostnih naprav: varnostne
naprave enote, varnostne naprave tokokroga in varnostne naprave
omrežja.

Ko se sproži varnostna naprava enote, se vsi kompresorji izključijo.
Na varnostnem menuju bo prikazano, katere varnostne naprave so
aktivirane. Zaslon ���� 
����
 v menuju za odčitavanje bo
prikazoval stanje ��� & 
����� ������ za vse enote. Rdeča
svetleča dioda v tipki p zasveti in brenčač v krmilniku se aktivira.

Ko se aktivira varnostna naprava tokokroga, se kompresor ustrez-
nega tokokroga izključi. Zaslon ���� 
����
 v menuju za
odčitavanje bo prikazoval stanje ��� & 
����� ������ za
prizadeti tokokrog. Rdeča svetleča dioda v tipki p zasveti in brenčač
v krmilniku se aktivira.

Ko se sproži varnostna naprava v konfiguraciji DICN, pomožne
enote, ki jih omrežje ne zazna, delujejo kot samostojne enote. 

■ Če omrežje ne more najti pomožne enote, zasveti rdeča lučka
v tipki p glavne enote in sproži se brenčač v krmilniku. 

■ Če omrežje ne najde glavne enote, zasveti rdeča lučka tipki p
na vseh pomožnih enotah in sprožijo se brenčači v njihovih
krmilnikih. 

Če je bila enota izključena, zaradi izpada električnega toka, se bo
izvedla samodejna ponastavitev in samodejni zagon, ko bo
napajanje spet vzpostavljanje. 

Da bi ponastavili enoto, naredite naslednje:

1 Pritisnite tipko p in z njo potrdite alarm.

Brenčalo se deaktivira.
Krmilnik samodejno preklopi na ustrezen zaslon z elementi
varnostnega menuja: varnostna naprava enote ali tokokroga

2 Poiščite vzrok zaustavitve in ga odpravite.

Glejte "Našteva aktivirane varnostne naprave in preverja status
enote" in poglavje "Odpravljanje težav" na strani 17.
Ko je mogoče varnostni sistem ponastaviti, začne svetleča
dioda pod tipko p utripati.

3 Pritisnite tipko p, da bi ponastavili varnostne naprave, ki niso
več aktivne. 

Če se to zahteva, vnesite �
�� ��

���� ali 
������

��

����. (Glejte Priročnik za nameščanje "Nastavitev gesla
za varnostno ponastavitev".)
Ko so vse varnostne naprave deaktivirane in ponastavljene,
svetleča dioda pod tipko p neha svetiti. Če je katera od
varnostnih naprav še aktivna, svetleča dioda pod tipko p spet
zasveti. V tem primeru se vrnite na navodilo 2. 

4 Treba bo le nazaj vključiti tipko o, če se spet vklopi varnostna
naprava.

Dodatne funkcije digitalnega krmilnika

To poglavje podaja pregled in kratek opis zaslonov, ki so na voljo
v različnih menujih. V naslednjih poglavjih boste ugotovili, kako lahko
nastavite in postavite enoto z različnimi menujskimi funkcijami. 

Do vseh menujev je mogoče dostopati z ustrezno tipko na digitalnem
krmilniku. Tipka navzdol X na zaslonu prikazuje, da se lahko
pomaknete na naslednji zaslon trenutnega menuja s tipko h. Tipka
navzgor W na zaslonu prikazuje, da se lahko pomaknete na prejšnji
zaslon trenutnega menuja s tipko g. Če je prikazan C, to pomeni, da
se lahko vrnete na prejšnji ali pomaknete na naslednji zaslon. 

Menu za odčitavanje

Krmilnik samostojno vstopi na "Menu za odčitavanje" po zagonu. 

Menu nastavitvene točke

Glede na nastavitve v menuju uporabniških nastavitev in na izbrani
način delovanja hlajenja/ogrevanja lahko v menu "nastavitvena
točka" vstopite neposredno ali z uporabniškim geslom. 

OPOMBA Ko je nastavljena nastavitvena točka v sistemu DICN,
se bo ta prenesla na vse druge enote. 

OPOMBA Glejte tudi "Določanje razporejanja s časovnikom" na
strani 13 in "Določanje plavajoče nastavitvene točke"
na strani 14. 

OPOMBA Da bi lahko ponastavili napako tokokroga ��� ���

�	�
�� je treba upoštevati več varnostnih ukrepov.
Glejte "Ponastavljanje alarma ��� ��� �	�
��"
v menuju za nameščanje.

Če uporabnik izklopi napajanje, da bi popravil varnostno
napravo, se bo ta samodejno ponastavila, ko bo napajanje
spet vzpostavljeno. 

OPOMBA Zgodovino informacij, npr. število sprožitev varnostne
naprave enote ali tokokroga ter status enote v trenutku
izklopa, je mogoče prebrati v menuju zgodovina. 

Da bi si ogledali dejanske informacije o
delovanju krmilnega načina, -
temperaturo dovodne in odvodne vode. 
Pozor - za sistem DICN so vrednosti
��	�� ����� in ���	�� �����

vrednosti individualnih enot, ne
sistema. Temperature sistema je
mogoče videti na prvem zaslonu
omrežnega menuja. 

Da bi si ogledali informacije o
temperaturi odvodne vode uparjalnika,
tokokrog 1 in 2 
(samo za EWLD340~540)

Da bi si ogledali informacije o statusu
enote in koraku termostata. 

Da bi si ogledali informacije o tlaku
v tokokrogu 1. 

Da bi si ogledali informacije o tlaku
v tokokrogu 2 
(samo za EWLD340~540).

Da bi si ogledali dejanske informacije o
temperaturi okolja, skupnih delovnih
urah kompresorja in številu zagonov
kompresorja. 

Da bi določili nastavitvene točke
temperature. 

'(��	
���� �� ��%$��

 ��	 ����� �� ��%$��

���	 ����� �� $�%$��

')        ����������

��� ����� ��� $�%$��

��� ����� ��� $�%$��

')       ���� 
����


������&��� 
������

������&��� 
������

�������������$$$*

') ���% ���

���
 ��

���� �+%$, - .$%/��

	���  "%", -  .%���

') ���% ���

���
 ��

���� �+%$, - .$%/��

	���  "%", -  .%���
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Menu uporabniških nastavitev

"Menu uporabniških nastavitev", zaščitenem z uporabniškim geslom,
omogoča popolno prilagajanje enot. 

Menu časovnika

Menu varnostnih naprav

Na menuju "varnostnih naprav" so podane uporabne informacije za
odpravljanje težav. Na naslednjih zaslonih so zajete osnovne
informacije. 

Poleg osnovnih informacij si je mogoče ogledati tudi zaslone
s podrobnejšimi informacijami, ko je aktiven menu varnostnih naprav.
Pritisnite tipko q. Pojavili se bodo zasloni, "podobni" naslednjemu. 

Da bi določili ročne nastavitve in
aktivirali ali deaktivirali način ročnega
krmiljenja. 

Da bi določili nastavitve termostata. 

Da bi določili način vodenje-zamik na
obeh tokokrogih (samo za
EWLD340~540).

Da bi določili omejitve zmogljivosti (prvi
zaslon). 

Da bi določili omejitve zmogljivosti
(drugi zaslon).

Da bi določili nastavitve krmiljenja
črpalke. 

Da bi določili razporejanje
s časovnikom.

Da bi določili dvojno črpalko
uparjalnika. 

Da bi določili plavajočo nastavitveno
točko. 

Da bi določili nastavitve zaslona. (prvi
zaslon) 

Da bi določili nastavitve zaslona. (drugi
zaslon)

Da bi določili prosto hlajenje. 

Da bi določili število pomožnih za eno
"glavno" enoto. Do tega menuja je
mogoče dostopati le iz "glavne" enote!

Na krmilniku je prikazano ime enote:
��
���, 
	���� ... 
	���!. To ime
je določeno samodejno glede na
nastavljeni naslov strojne opreme.
Glejte "Nastavljanje naslovov" in
"Priključitev in nastavitve sistema
DICN" v priročniku za nameščanje.

')  ������	 
������


�������	 �����

����� �$* ������$$*

��3 ����  ��3 ����

') ������
�%
������


	�������/$4&����$�$4

') 	���&	�� 
������


	���&	�� ���� �����

	���&	�� ����
��$$$2

�5��	 
������   ���

')���% 	��% 
������


����������� ��� ���%

	�������$$*������$$*

	�������$$*������$$*

')���% 	��% 
������


	!������$$*������$$*

	"������$$*������$$*

')       ����������	

����	��������   $�$4

����	������ �   $$$4

���	� ����  �����2$$

')    
�����	� �����

���	� �������

���	� ��	���� �����

')�� �������$� �� $!

$��$$�$$ �� $$�$$

$��$$�$$ �� $$�$$

$!�$$�$$ �� $$�$$

')   ���	 ����% ����

����������% ��������

���
�� �� ��� $"/2

') �	������ 
�������

�����������

��1% ��	���!%$��

���$!%$��  ���$.%$��

')  ��
�	�� 
������


���

 ����� ��

������ 	��������

���	�
�

')  ��
�	�� 
������


����� $$2$$

����� ���  $��$��$�

')     ����  ���	���

���� � ���  ������

')    ��
��� 
������

�� �� 
	���
��

')   ��
��� 
������


����������	

���
���$$$$2

���� �� ������� ��

Da bi določili, ali je za vstop v menu
nastavitvene točke potrebno geslo ali
ne. 

Da bi vstopili v servisni menu (le
kvalificiran monter sme dostopati do
tega menuja). 

Da bi preverili dejansko vrednost
splošnih časovnikov programske
opreme. 

Da bi preverili dejansko vrednost
časovnika v kompresorju. (prvi zaslon) 

Da bi preverili dejansko vrednost
časovnikov v kompresorju. (drugi
zaslon)

Da bi preverili dejansko vrednost
časovnikov za zagon in zaustavitev
kompresorja. 

Da bi si ogledali informacije o varnosti
enote, ki je povzročila izklop. 

Da bi si ogledali informacije o
tokokrogu 1, ki je povzročil izklop.

Da bi si ogledali informacije o
tokokrogu 2, ki je povzročil izklop
(samo za EWLD340~540).

Da bi si ogledali informacije o varnostni
napravi omrežja, ki je povzročila izklop.

Da bi si ogledali informacije o dvojni
črpalki, ki je povzročila izklop.

Da bi preverili čas in način krmiljenja
ob izklopu enote. 

Da bi preverili kakšna je bila
temperatura vhodne in izhodne vode
na uparjalniku in kondenzatorju. 

Da bi preverili kakšna je bila
temperatura izhodne vode na
uparjalniku v trenutku izklopa
(samo za EWLD340~540).

Da bi preverili, kakšen je bil status
kompresorjev v trenutku izklopa.
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Menu zgodovina

V menuju "zgodovina" so vse informacije, ki se tičejo zadnjih
izklopov. Struktura teh menujev je enaka strukturi varnostnih
menujev. Kadarkoli se razreši odpoved in operater izvede
ponastavljanje, se skopirajo ustrezni podatki iz varnostnega menuja
v menu zgodovine. 

Dodatno je mogoče izvedeti, kolikokrat so se varnostne naprave že
sprožile, tudi iz prve vrstice zaslona z zgodovino. 

Menu z informacijami

Menu vhod/izhod

Menu "vhod/izhod" podaja status vseh digitalnih vhodov in relejskih
izhodov enote. 

Menu Uporabniško geslo 

Menu Omrežje

Menu "omrežje" podaja koristne informacije o omrežju.

Da bi preverili, kakšen je bil tlak
v tokokrogu 1 v trenutku izklopa.

Da bi preverili, kakšen je bil tlak
v tokokrogu 2 v trenutku izklopa.

Da bi preverili, kakšno je bilo skupno
število delovnih ur kompresorjev
v trenutku izklopa. Da bi preverili,
kakšna je bila zmogljivost kompresorjev
v trenutku izklopa.

Da bi dobili informacije o času in
datumu. 

Da bi dobili dodatne informacije o enoti,
na primer ime enote ali uporabljeno
hladivo. 

Da bi izvedeli, katera različica
programske opreme je nameščena na
krmilnik. 

Da bi dobili informacije o PCB.

Da bi preverili, ali je naprava za
zaustavitev v sili aktivna in ali je pretok
vode do uparjalnika. 

Da bi preverili status visokotlačnega
stikala, zaščito povratne faze in
pretokovni rele za tokokrog 1. 

Da bi preverili, ali sta za tokokrog 1
aktivna termična zaščita izpusta ali
termična zaščita kompresorja.

Da bi preverili status visokotlačnega
stikala, zaščito povratne faze in
pretokovni rele za tokokrog 2 (samo za
EWLD340~540).

Da bi preverili, ali sta za tokokrog 2
aktivna termična zaščita izpusta ali
termična zaščita kompresorja (samo za
EWLD340~540).
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Da bi preverili status izmenljivih
digitalnih vhodov. 
Pozor - v sistemu DICN se vhodi
nanašajo na to enoto. 
Vendar bo oddaljeni vhod na glavni
enoti tisti, ki bo določil delovanje enote. 

Da bi preverili status napajalnih relejev
tokokroga 1.

Da bi preverili status napajalnih relejev
tokokroga 2.

Da bi preverili zmogljivostni način in
povratno informacijo tokokroga 1.

Da bi preverili zmogljivostni način in
povratno informacijo tokokroga 2 (samo
za EWLD340~540).

Da bi preverili status relejev hitrosti
ventilatorja za tokokrog 1.

Da bi preverili status relejev hitrosti
ventilatorja za tokokrog 2 (samo za
EWLD340~540).

Da bi preverili status breznapetostnih
kontaktov črpalke, alarma in grelnika
uparjalnika. 

Da bi preverili status izmenljivih
digitalnih izhodov.

Da bi spremenili uporabniško geslo. 

Da bi ugotovili nastavitveno točko
temperaturo, temperaturo skupne
vhodne vode (temperaturo vhodne
vode na glavni enoti) in temperaturo
skupne izhodne vode (prikazana le, ko
je nastavljen način ���	�� ������L
in je nameščen dodatni senzor skupne
izhodne vode (R8T)). Glejte "Določanje
in aktiviranje načina krmiljenja" na
strani 13.

Zaslon s statusom omrežja prikazuje
stanje glavne enote (�) in pomožnih
enot (
	� ... 
	!).
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Opravila v menuju uporabniških nastavitev

Vstop v menu uporabniških nastavitev

Menu uporabniških nastavitev je zaščiten z uporabniškim geslom, ki
je 4-mestno število med $$$$ in ++++.

1 Vstop v �
��
������
 ����. (Glejte poglavje "Kako vstopiti
v menu" na strani 8).

Krmilnik bo zahteval geslo. 

2 S tipkama g in h vnesite pravilno geslo.

3 Pritisnite q, da bi potrdili geslo in vstopili v menu uporabniške
nastavitve. 

Krmilnik samodejno vstopi na prvi zaslon menuja uporabniških
nastavitev.

Da bi vnesli nastavitve neke funkcije: 

1 Premaknite se na ustrezni zaslon menuja uporabniških
nastavitev z uporabo tipk g in h.

2 Kurzor postavite za parameter, ki ga nameravate spremeniti,
s tipko q.

3 Izberite ustrezno nastavitev s tipkama g in h.

4 Pritisnite q, da bi potrdili izbiro.

Ko je izbor potrjen, se kurzor premakne na naslednji parameter,
ki ga lahko nastavite.

5 Ponovite postopek od navodila 2 dalje, da bi spremenili druge
parametre.

Določanje in aktiviranje načina krmiljenja 

Enota je opremljena s termostatom, ki krmili hladilno zmogljivost
enote. Obstajajo trije različni načini krmiljenja: 

■ ročni način krmiljenja: operater sam nadzoruje zmogljivost -
�����	 ������	 - z nastavitvijo: 

• ��39 ��3 (zračni pretok tokokroga 1, 2 v ročnem načinu):
izključen, šibek, srednji ali velik. 

• ����9 ���� (zmogljivost koraka tokokroga 1, 2 v ročnem
načinu): 0%, 30%~100%.

■ način za krmiljenje vhoda: uporablja temperaturo vhodne vode
v uparjalnik in/ali kondenzator za krmiljenje zmogljivosti enote -
��	�� �����

■ način za krmiljenje izhoda: uporablja temperaturo izhodne vode
v uparjalnik in/ali kondenzator za krmiljenje zmogljivosti enote -
���	�� �����

Določanje nastavitev termostata

Ko je izbran samodejni način krmiljenja, enota uporablja termostat za
nadzor zmogljivosti hlajenja ali ogrevanja. Vendar pa parametri
termostata niso fiksni in jih je mogoče spremeniti prek ������
�%

������
 zaslona v uporabniškem menuju.

Privzete, omejitvene ali koračne vrednosti parametrov termostata so
prikazane v "Priloga I" na strani 20. 

Določitev načina z vodenjem-zamikom (samo za EWLD340~540)

Način vodenje/zamik določa, katero od obeh vezij se zažene najprej
v primeru zahteve po povečani zmogljivosti. 

Parametri vodenje-zamik: 

■ 	���&	�� ����

Samodejno: krmilnik odloča, ali se bo zagnal najprej tokokrog 1
ali tokokrog 2. 
Ročno C1>C2: tokokrog 1 se zažene pred tokokrogom 2. Če je
tokokrog 1 deaktiviran zaradi okvar, se bo zagnal tokokrog 2.
Ročno C2>C1: tokokrog 2 se zažene pred tokokrogom 1. Če je
tokokrog 2 deaktiviran zaradi okvar, se bo zagnal tokokrog 1.

■ 	���&	�� ����
: V samodejnem načinu je število ur,
prikazano na zaslonu, maksimalna razlika med delovnimi urami
v obeh tokokrogih. Ta vrednost je pomembna zaradi vzdrže-
vanja. Nastavljena mora biti dovolj visoko, tako da ti tokokrogi
ne zahtevajo sočasnega vzdrževanja in da je lahko vsaj en
tokokrog neprestano aktiven. 
Spodnja in zgornja omejitev sta 100 in 1000 ur. Privzeta
tovarniška vrednost je 1000 ur.

■ �5��	 
������: Če je ta parameter nastavljen na � (da), bosta
oba tokokroga skušala izmenično povečati zmogljivost.
Če je ta parameter nastavljen na � (ne), bo vodilni tokokrog
skušal povečati zmogljivost na maksimalno, preden bo se bo
tokokrog z zamikom lahko zagnal.

Določanje nastavitev za omejitev zmogljivosti

Na zaslonu ���% 	��% 
������
 je mogoče nastaviti štiri
nastavitve za omejitev zmogljivosti.

Omejitev zmogljivosti je mogoče aktivirati: 

■ ����: 

• 
�����	� �����: glejte "Določanje razporejanja s
časovnikom" na strani 13.

• ������ ��� ���� ko je nastavljen izmenljiv vhod kot omejitev
zmogljivosti.

• 	���: da bi aktivirali omejitev zmogljivosti 1. 

• ��� ������: omejitev zmogljivosti ni aktivna. 

■ 	��	��	!�	" ��� �: vrednost omejitve zmogljivosti
tokokrog 1 v primeru omejitev zmogljivosti 1/2/3/4.

Določanje nastavitev za krmiljenje črpalke 

Zaslon ����������	 z menujem uporabniških nastavitev omogoča
uporabniku določanje vodenja črpalke in zamika črpalke. 

■ ����	�������: uporablja se za določitev časa, v katerem mora
črpalka delovati, (ali kompresor v primeru, da je ���� �� ���
����� �� izbran v konfiguraciji DICN) preden se enota zažene.

■ ����	������: uporablja se za določitev časa, v katerem
črpalka še vedno deluje, (ali kompresor v primeru, da je ����
�� ��� ����� �� izbran v konfiguraciji DICN) ko se enota že
zaustavi.

Določanje razporejanja s časovnikom

Da bi aktivirali zaslone razporejanja s časovnikom ali čas praznikov,
je treba te najprej omogočiti, tako da spremenimo njihove nastavitve
na � na ustreznem zaslonu. Da bi deaktivirali razporejanje
s časovnikom ali čas praznikov, je treba te nastavitve ponastaviti na
�. (Glejte "Menu uporabniških nastavitev" na strani 11.)

Zaslon 
�����	� ����� v menuju uporabniških nastavitev
omogoča uporabniku določanje razporejanja s časovnikom.

OPOMBA Da bi aktivirali ročno krmiljenje, izberite �����	 kot
način delovanja. Da bi deaktivirali ročno krmiljenje,
izberite ��	�� ����� ali ���	�� ����� kot način
delovanja. 

Za enote v konfiguraciji DICN: 
Ko spreminjate način nadzora na enotah, se to
samodejno prenese na vse druge enote. 
Vendar je mogoče ročni način krmiljenja izbrati le
na enotah s statusom ��
������� ������.

OPOMBA ■ Če se spremenijo na eni od enot v konfiguraciji
DICN, se nastavitev prenese na vse druge enote
v omrežju. 

■ Funkcionalni diagram, ki prikazuje parametre
termostata, je mogoče najti v "Priloga I" na
strani 20. 

OPOMBA Glejte "Prilagajanje servisnega menuja",
poglavje "Nastavitve izmenljivih vhodov in
izhodov" v priročniku za nameščanje 
Priročnik za uporabo
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Vsak dan v tednu je mogoče določiti neki skupini. Dejanja, določena
v neki skupini, se bodo izvedla na vsak dan, ki pripada tej skupini. 

■ ���, ���, ���, ���, ���, 
�� in 
��: se uporabljajo za
določanje, kateri skupini pripada vsak od dnevov v tednu (&/��/
��/�!/�").

■ Za vsako od štirih skupin je mogoče nastaviti do devet dejanj,
vsako z ustreznim časovnim razporedom. Dejanja zajemajo:
vklop enote (��), izklop enote (���), določanje nastavitvene
točke (�
�� �, �
�� �, �
�� �, �
�� �) in določanje omejitve
zmogljivosti (	���, 	���, 	��!, 	��", �� 	��). 

■ Poleg teh štirih skupin je možno nastaviti tudi skupino
prazničnega obdobja, ki je nastavljena enako kot druge skupine.
Na zaslonu �� ������ je mogoče vnesti do 12 prazničnih
obdobij. Med temi obdobji bo razporejanje s časovnikom
upoštevalo nastavitve skupine prazničnega obdobja. 

Določanje krmilnika dvojne črpalke uparjalnika

Zaslon ���	 ����% ���� na menuju uporabniških nastavitev
omogoča uporabniku določanje smeri obeh črpalk za uparjalnike (da
je to mogoče, mora biti izmenljiv digitalni izhod nastavljen tako, da
omogoča drugo črpalko uparjalnika v servisnem menuju). Glejte
Priročnik za nameščanje.

■ ����: uporablja se za določanje, katero krmiljenje bo v uporabi
za obe črpalki uparjalnika. Ko je izbrano samodejno rotiranje, je
treba vnesti tudi zamik delovnih ur. 

• ����: črpalka 1 in črpalka 2 se bosta izmenjevali do zamika na
RH. 

• ���� ������ �: črpalka 1 se bo vedno prva zagnala. 

• ���� ������ �: črpalka 2 se bo vedno prva zagnala.

■ ���
�� �� ��: uporablja se za določanje zamika v delovnih
urah med dvema črpalkama. Uporablja se za preklop med
črpalkami, ko delujejo v samodejni rotaciji. 

Določanje plavajoče nastavitvene točke

Zaslon �	������ 
������� v menuju uporabniških nastavitev
omogoča spreminjanje aktivne nastavitvene točke glede na okolje.
Vir in nastavitve plavajoče nastavitvene točke sme določati
uporabnik. 

■ 
�����: uporablja se za določanje plavajoče nastavitvene
točke. 

• ��� ���
���: plavajoča nastavitvena točka ni aktivirana.

• ������: Plavajoča nastavitvena točka se spreminja glede na
temperaturo okolja.

■ ��1% ��	��: uporabljaa se za določanje maksimalne vrednosti,
ki jo je mogoče dodati aktivni nastavitveni točki.

■ ��: uporablja se za določanje okolja (vir), v katerem je vrednost
plavajoče nastavitvene točke enaka nič. 

■ ��: uporablja se za določanje dviga plavajoče nastavitvene
točke na 10°C padca v okolju.

Določanje nastavitev zaslona

Zasloni ��
�	�� 
������
 v menuju uporabniških nastavitev
omogočajo uporabniku določanje izbire jezika, časa in datuma.

■ 	�������: uporablja se za določanje jezika prikazanih
informacij na krmilniku (na prvem zaslonu). (Večkrat pritisnite
gumb q, da bi spremenili delovni jezik).

■ ����: uporablja se za določanje časa (na drugem zaslonu).

■ ����: uporablja se za določanje datuma (na drugem zaslonu).

Določanje prostega hlajenja 

Zaslon ���� ���	��� v menuju uporabniških nastavitev omogoča
uporabniku krmiljenje 3-smernega ventila za vodo, ko je enota v
stanju hlajenja. Da bi to omogočili, je treba na servisnem menuju
oločiti izmenljiv izhod za prosto hlajenje. (Glejte Priročnik za
nameščanje.)

■ ����: uporablja se za določanje načina prostega hlajenja. 

• ��� ������: prosto hlajenje ni aktivno. 

• ������: prosto hlajenje temelji na temperaturi okolja. 

• ��	��&������: prosto hlajenje temelji na razliki med
temperaturo vhodne vode in ambientalni temperaturi. 

■ 
�: nastavljanje nastavitvene točke prostega hlajenja. 

■ ��: nastavljanje razlike v prostem hlajenju.

Določanje nastavitev omrežja 

Zaslon ������� v menuju uporabniških nastavitev omogoča
uporabniku določanje omrežnih nastavitev.

■ �� �� 
	���
: Določa število pomožnih enot, priključenih na
glavno (� do !)

Zaslon 
������
 v omrežnem menuju omogoča uporabniku
nastavitev ���� enote, čas ���
�� in pogoje, v katerih mora črpalka
delovati.

■ ����: Določite način enote kot �����	, 
����� ali ��
����
������.

• �����	: Enota se krmili iz omrežja. Obremenjevanje in
razbremenjevanje se določa z osrednjim krmiljenjem omrežja.
Vklop ali izklop te enote bo vklopilo ali izklopilo druge enote,
razen če je njihov status ��
������� ������. (glejte
v nadaljevanju)
Spreminjanje ������	 
������
 ali ������
���


������
 na tej enoti se bo upoštevalo na vseh drugih enotah.
�����	 ������	 na taki enoti ni mogoč. Glejte "Določanje in
aktiviranje načina krmiljenja".

• 
�����: Ta enota se upošteva kot enota �����	 in njeno
delovanje je podobno enoti, določeni kot �����	, vendar bo
tako delovala le, če:

- je druga enota pod alarmom 
- je druga enota v načinu ��
������� ������
- nastavitvena točka ni dosežena, ko vse druge enote 

delujejo že nekaj časa pri polni zmogljivosti 
Če je več kot ena enota določena samo kot 
�����, bo samo
1 enota v resnici v stanju pripravljenosti. Enota, ki je v resnici
v stanju pripravljenosti, se bo določila glede na število delovnih
ur. 

• ��
������� ������: Vklop ali izklop te enote ne bo vklopil ali
izklopil drugih enot. �����	 ������	 je na taki enoti mogoč.
Če je enota nastavljena na ��������� ������	 in je enota
vklopljena, jo bo krmililo omrežje DICN kot enoto �����	.

OPOMBA Funkcionalni diagram, ki prikazuje delovanje
razporejanja s časovnikom, je mogoče najti v "Priloga
III" na strani 21.

OPOMBA Enota vedno deluje po načelu "zadnjega ukaza". To
pomeni, da se vedno izvaja zadnji podan ukaz, najsibo
ročno ali z razporejanjem s časovnikom.

Zgledi ukazov, ki jih je mogoče podati, vklapljajo/
izklapljaj enoto ali spreminjajo nastavitveno točko. 

OPOMBA V primeru omrežja DICN je določanje razporejanja
s časovnikom možno le na glavni enoti. Če izpade
električni tok za napajanje glavne enote, bodo
pomožne enote kljub temu delovale v skladu
z nastavitvami razporejanja s časovnikom.

OPOMBA Funkcionalni diagram, ki prikazuje delovanje plavajoče
nastavitvene točke, je mogoče najti v "Priloga II" na
strani 20.

OPOMBA Funkcionalni diagram, ki prikazuje delovanje prostega
hlajenja, je mogoče najti v "Priloga IV" na strani 21.
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■ ���
��: Čas ���
�� določa ciljno razliko v delovnih urah med
eno enoto in drugo enoto z ���
���$$$$2. Ta vrednost je
pomembna zaradi vzdrževanja. Razlika v nastavitvah med
različnimi enotami bi morala zadoščati, da bi se izognili
sočasnemu servisiranju enot. Spodnja in zgornja omejitev sta 0
in 9000 ur. Privzeta tovarniška vrednost je 0 ur.

■ ���� �� ��: Nastavite, če mora črpalka delovati tako dolgo,
dokler dela hlailni sistem (���� ��), ali samo med delovanjem
kompresorja (����� ��).
Ko je izbrana možnost ���� ��, bo breznapetostni kontakt S9L
ostal zaprt, dokler bo hladilni sistem vključen. Ko je izbrana
možnost ����� ��, se bo breznapetostni kontakt S9L odprl
(črpalka se bo zaustavila), ko se bo kompresor zaustavil, razen
če ne deluje nobena druga črpalka ali sistem (to pomeni: če so
vsi kontakti S9L drugih hladilnih sistemov že oprti). 

Glejte tudi ločeni priročnik "Primeri namestitev za konfiguracijo
DICN".

Aktiviranje ali deaktiviranje gesla nastavitvenih točk

Zaslon 
������� ��

���� menuja uporabniških nastavitev
omogoča uporabniku aktiviranje ali deaktiviranje uporabniškega
gesla, ki je potrebno za spremembo nastavitvene točke temperature.
Ko je deaktiviran, uporabniku ni treba vnašati gesla vsakokrat, ko želi
zamenjati nastavitveno točko. 

Določanje krmiljenja BMS 

�
 omogoča uporabniku krmiljenje enote z nadzornega sistema.

Zaslon �
 
������
 in �
���� 
������
 servisnega menuja
je treba uporabiti za nastavitev parametrov BMS. Glejte "Prilagajanje
servisnega menuja" poglavje "Določanje nastavitev BMS"
v priročniku za nameščanje.

Opravila na menuju časovnikov 

Preverjanje dejanske vrednosti časovnikov v programski 
opremi

Kot zaščitni ukrep in za zagotavljanje pravilnega delovanja je krmilnik
programske opreme opremljen z več časovniki: 

■ LOADUP (	����� – glejte parametre termostatov): začne
odštevati, ko pride do spremembe v koraku termostata. Med
odštevanjem enota ne more začeti delovati z največjim korakom
termostata. 

■ LOADDOWN (��� – glejte parametre termostatov): začne
odštevati, ko pride do spremembe v koraku termostata. Med
odštevanjem enota ne more začeti delovati z najmanjšim
korakom termostata. 

■ FLOWSTART (�	��
���� – 15 s): odšteva do točke, ko voda
neprekinjeno teče skozi uparjalnik in je enota v pripravljenosti.
Med odštevanjem se enota ne more zagnati. 

■ FLOWSTOP (�	��
��� – 5 s): začne odštevati, ko se pretok
vode skozi uparjalnik zaustavi, potem ko časovnik začetka
pretoka doseže ničlo. Če se vodni pretok ne zažene znova med
odštevanjem, se bo enota zaustavila. 

■ PUMPLEAD (����	��� – glejte nastavitve za krmiljenje
črpalke): začne šteti vsakokrat, ko se enota vključi. Med
odštevanjem se enota ne more zagnati. 

■ PUMPLAG (����	�� – glejte nastavitve za krmiljenje črpalke):
začne šteti vsakokrat, ko se enota izključi. Med odštevanjem
črpalke delujejo. 

■ GUARDTIMER 1/2 (����%� – 60 s): začne odštevati, ko sta
kompresorja tokokroga 1 ali tokokroga 2 izključena. Med
odštevanjem kompresorja ni mogoče spet zagnati. 

■ STARTTIMER (�����% 
������ – 10 s): začne štati vsakokrat,
ko se kompresor zažene. Med odštevanjem se drugi
kompresorji ne morejo zagnati. 

■ ANTIRECYCLING 1/2 (�����9� – 600 s): začne odštevati, ko
sta kompresorja tokokroga 1 ali tokokroga 2 zaženeta. Med
odštevanjem se kompresor ne more zagnati. 

■ STARTUPTIMER 1/2 (
�����������9� – 180 s): začne
odštevati, ko sta kompresorja tokokroga 1 ali tokokroga 2
zaženeta. Med odštevanjem je kompresor omejen na največji
korak zmogljivosti v višini 30%. 

Da bi preverili dejansko vrednost časovnikov programske opreme,
postopajte, kot sledi: 

1 Vstopite v �����
 ����. (Glejte poglavje "Kako vstopiti
v menu" na strani 8.)

Na krmilniku je prikazana dejanska vrednost ������	 �����
:
časovnik povečanja obremenitve, časovnik zmanjšanja
obremenitve, časovnik začetka pretoka, časovnik zaustavitve
pretoka (ko je enota vključena in časovnik začetka pretoka
doseže ničlo), časovnik vodilne črpalke in časovnik zamika
črpalke. 

2 Pritisnite tipko h, da bi preverili časovnike kompresorjev.

Na krmilniku je prikazana dejanska vrednost ������

��
�����
: zaščitni časovniki (eden na tokokrog) in protireciklažni
časovniki (eden na tokokrog). 

3 Pritisnite tipko h, da bi preverili preostale časovnike.

Na krmilniku je prikazana dejanska vrednost 
������ �����
.

OPOMBA Enoto nastavite na ��
������� ������, ko napravo
servisirate. V tem primeru je mogoče enoto vklopiti ali
izklopiti, ne da bi vklopili ali izklopili druge enote
v omrežju.

Enoto je možno krmiliti tudi v �����	 ������	.

Enoto nastavite za stalno kot ��
������� ������, če
operater želi samo odločati, kdaj mora enota delovati.

Pozor - v tem primeru nima smisla nastavljati še eno
enoto v omrežju kot 
�����. Ker je enota stalno
nastavljena na ��
������� ������, bo tudi enota, ki
je stalno na 
����� upoštevana kot enota �����	.

OPOMBA Nastavitve na tem zaslonu omrežnega menuja morajo
biti izvedene za vse hladilne sisteme, priključene na
sistem. 

OPOMBA Če se spremenijo na eni od enot v konfiguraciji DICN,
se nastavitev samodejno prenese na vse druge enote
v omrežju.
Priročnik za uporabo
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Opravila na menuju varnostnih naprav 

Našteva aktivirane varnostne naprave in preverja status 
enote 

Če je aktiviran brenčač alarma in uporabnik pritisne tipko p, krmilnik
samodejno vstopi v menu varnostnih naprav. 

■ Krmilnik bo vstopil v zaslon ���� 
����� menuja varnostnih
naprav, ko varnost enote povzroči izklop.

■ Krmilnik vstopi na zaslon ������� � ali ������� � 
�����
menuja varnostnih naprav, ko se sproži varnostna naprava
tokokroga.

■ Za sistem DICN lahko krmilnik prikazuje tudi: ������� 
�����
�� ������% ���	��
. Do tega alarma pride, ko je določeno
napačno število pomožnih enot (glejte "Določanje nastavitev
omrežja" na strani 14) ali ko katere od pomožnih enot ni (zaradi
slabe povezave ali izpada električnega toka). 
Pazite, da boste določili pravilno število pomožnih enot in da jih
boste pravilno povezali. 

■ Ko je enota nastavljena z dvojno črpalko uparjalnika, bo krmilnik
vstopil na zaslon ���	 ���� 
����� menuja varnostnih
naprav, ko je izklop povzročila varnostna naprava na črpalki.

1 Pritisnite tipko p, ko je aktiviran brenčač alarma.

Prikaže se ustrezni zaslon varnostnih naprav z osnovnimi
informacijami. Pritisnite tipko q, da bi si ogledali podrobnejše
informacije. Na zaslonih so informacije o statusu enot v trenutku
izklopa (glejte "Menu varnostnih naprav" na strani 11).

2 Če je aktivna več kot ena varnostna naprava (prikazano z W, X
ali C), uporabite tipki g in h, da bi jih pregledali. 

Opravila na menuju zgodovina

Preverite informacije o varnosti in statusu enote po 
ponastavitvi

Informacije, ki so na voljo v menuju varnostnih naprav, so shranjene
tudi v menuju zgodovina, kamor se shranijo po ponastavitvi enote ali
tokokroga. Tako menu zgodovina omogoča preverjanje statusa enote
v trenutku zadnjega izklopa. 

Da bi preverili informacije o varnosti in statusu enote, naredite
naslednje: 

1 Vstopite v ��
���� ����. (Glejte poglavje "Kako vstopiti
v menu" na strani 8.)

Krmilnik vstopi na zadnji zaslon ��
����, na katerem so
osnovni informacije o trenutku izklopa.

2 Pritisnite tipki g in h, da bi si ogledali druge obstoječe zaslone
��
����.

3 Pritisnite tipko q, da bi si ogledali podrobnejše informacije.

Opravila na menuju informacije

Pregled dodatnih informacij o enoti 

1 Vstopite v ���� ���� prek glavnega menuja. (Glejte poglavje
"Kako vstopiti v menu" na strani 8).

Krmilnik vstopi na zaslon ���� �����������, na katerem so
naslednje informacije: čas in datum. 

2 Pritisnite tipko h, da bi si ogledali prvi zaslon ����

�����������. 

Na zaslonu so informacije o imenu enote in uporabljenem
hladivu.

3 Pritisnite tipko h, da bi si ogledali naslednji zaslon ����
�����������.

Na zaslonu so informacije o različici programske opreme
krmilnika.

4 Pritisnite tipko h, da bi si zaslon �� �����������.

Na zaslonu so informacije o PCB-ju.

Opravila na menuju vhod/izhod

Preverjanje statusa vhodov in izhodov 

Menu vhod/izhod omogoča preverjanje statusa digitalnih vhodov in
statusa relejnih izhodov. 

Zaklenjeni digitalni vhodi so: 

■ ��������� 
���: če je bil pritisnjen gumb za uporabo v sili.

■ �	��
�����: prikazuje status pretočnega stikala: aktivirano ali
deaktivirano. 

■ ���� ���

��� 
����� ���: prikazuje dejanski status
varnosti. 

■ �����
� ���
� ��������� ���: prikazuje dejanski status
varnosti. 

■ ����������� ���: prikazuje dejanski status varnosti. 

■ ��
������ ������	 ��������� ���: prikazuje dejanski
status varnosti. 

■ ������

�� ������	 ��������� ���: prikazuje dejanski
status varnosti. 

Izmenljivi digitalni vhodi so:

■ ���% 	�� ����!�": prikazuje položaj stikala "omogoči/
onemogoči omejitev zmogljivosti" 

■ ���	 
�������: prikazuje položaj oddaljenega stikala za
dvojno nastavitveno točko: nastavitvena točka 1 ali nastavitvena
točka 2.

■ ���% ������: prikazuje položaj oddaljenega stikala za vklop/
izklop.

■ 
����
: prikazuje položaj povezanega stikala.

Zaklenjeni relejni izhodi:

■ ������� ��� ��: prikazuje, ali je tokokrot 1/2 vklopljen/
izklopljen.

■ ������� ��� 
���: prikazuje, ali je tokokrog 1/2 v zvezdnem
načinu.

■ ������� ��� ��	��: prikazuje, ali je tokokrog 1/2 v delta-
načinu.

■ ���� ���*�: prikazuje, ali je ventil zmogljivosti na 12%
tokokroga 1/2 aktiviran.

■ ���� �����: prikazuje, kdaj je UP motorja za nadzor
zmogljivosti tokokroga 1/2 aktiviran.

■ ���� ������: prikazuje, kdaj je DWN motorja za nadzor
zmogljivosti tokokroga 1/2 aktiviran.

■ ���� �������: prikazuje FEEDBACK potenciometra
tokokroga 1/2 (Ω).

■ ���� ���
��� �: prikazuje, ali so ventilatorji koraka 1 za
tokokrog 1/2 vklopljeni ali ne.

■ ���� ���
��� �: prikazuje, ali so ventilatorji koraka 1 za
tokokrog 1/2 vklopljeni ali ne.

■ ���� ���
��� !: prikazuje, ali so ventilatorji koraka 3 za
tokokrog 1/2 vklopljeni ali ne.

■ �����������: prikazuje status tega breznapetostnega
kontakta. Aktivira se, če mora biti črpalka vključena.

■ ���% �	���: prikazuje status tega breznapetostnega kontakta.
Aktivira se, če pride na enoti do alarma.

Izmenljivi relejni izhodi:

■ ��� ���� ����: prikazuje status druge črpalke uparjalnika.

■ ������
�� ����: prikazuje status črpalke kondenzatorja.

■ �$$* ��������: prikazuje, kdaj enota deluje pri 100%.

OPOMBA "Najdene" pomožne enote lahko preverite na drugem
zaslonu menuja omrežje. 
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■ ���� ���	���: prikazuje status 3-smernega ventila za vodo,
ko je enota v stanju prostega hlajenja. 

■ � ��	�
���: prikazuje zaprti status izmenljivega digitalnega
izhoda. 

Izmenljivi analogni vhodi so:

■ 
���%
���% $:�: prikazuje status analognega vhoda

■ 
���%
���%$%$�: prikazuje status analognega vhoda

■ 
���%
���% $:�: prikazuje status analognega vhoda

■ �
 ��� �: prikazuje status analognega vhoda

Da bi preverili vhode in izhode, nadaljujte, kot sledi: 

1 Vstopite v ��� 
����
 ����. (Glejte poglavje "Kako vstopiti
v menu" na strani 8.)

Krmilnik vstopi na prvi zaslon ������	 �����
.

2 Preglejte še druge zaslone menuja vhod/izhod s tipkama g in
h.

Opravila na menuju uporabniških gesel 

Zamenjava uporabniškega gesla

Dostop do menuja uporabniških nastavitev in menuja nastavitvenih
točk je zaščiten z uporabniškim geslom, ki je 4-mestno število med
$$$$ in ++++).

Da bi spremenili uporabniško geslo, naredite naslednje:

1 Vstop v �
����

���� ����. (Glejte poglavje "Kako vstopiti
v menu" na strani 8).

Krmilnik bo zahteval geslo. 

2 Vnesite pravilno geslo z uporabo tipk h in g.

3 Pritisnite q, da bi potrdili geslo in vstopili v menu uporabnških
gesel.

Krmilnik zahteva novo geslo. 

4 Pritisnite q, da bi začeli spremembo.

Kurzor je na položaju za ��� ��

����.

5 Vnesite novo geslo s tipkama h in g.

6 Pritisnite q, da bi potrdili novo geslo.

Ko je novo gesmo potrjeno, bo krmilnik zahteval novo geslo še
drugič (iz varnostnih razlogov). Kurzor je postavljen za
�������. 

7 Vnesite novo geslo s tipkama h in g še enkrat.

8 Pritisnite q, da bi potrdili novo geslo.

Odpravljanje težav

To poglavje daje koristne informacije za diagnozo in odpravo
določenih težav, do katerih lahko pride v enoti.

Pred pričetkom postopka odpravljanja težav, enoto skrbno vizualno
preverite glede očitnih napak kot so slabi priključki in napačno
ožičenje.

Preden vzpostavite stik z vašim lokalnim zastopnikom, skrbno
preberite to poglavje, ker boste s tem prihranili čas in denar.

Ko je aktivirana varnostna naprava, zaustavite enoto in ugotovite
zakaj se je aktivirala varnostna naprava prej, preden je bila
resetirana. V nobenih okoliščinah ne smete premostiti ali spremeniti
tovarniško nastavljenih vrednosti varnostnih naprav. Če ne morete
najti vzroka za težavo, pokličite lokalnega zastopnika. 

Pregled varnostnih sporočil

Simptom 1: Enota se ne zažene, svetleča dioda ON pa zasveti

Simptom 2: Enota se ne zažene, svetleča dioda ON pa utripa

OPOMBA Privzeto geslo je ��!".

OPOMBA Dejansko geslo se bo spremenilo le, ko bosta vrednost
novega gesla in potrjenega gesla popolnoma enaki. 

Če se spremenijo na eni od enot v konfiguraciji DICN,
se nastavitev samodejno prenese na vse druge enote
v omrežju.

Ko preverjate stikalno omarico enote ali ploščo za
dovajanje, vedno preverite, ali je glavno stikalo enote
izklopljeno.

Sporočila varnostnega menuja Simptom

���� 
����� $�$���������� 
��� 3

$����	�� ��
 
������ 5.6

$�"�����;� �� 5.7

$�+���	 � 
��
�� ��� 13

$������ � 
��
�� ��� 13

$�+��� � 
��
�� ��� 13

$�"��� �1� ����%��� 15

������� � 
�����

ali 
������� � 
�����

��������� ���
� ���� 5.4

����!����� ���

��� 
� 5.3

����.������ ����� ���� 5.8

����#������������ 5.1

����!���
�� ����� ���� 5.5

����"�	�� ���

��� 5.2

����������;� �� 5.7

���<���� ����
� ��� 13

���<��	� ����
� ��� 13

��������� � 
��
�� ��� 13

����+���� ������ ��� 10

����+���� 
�������� �� 14

����+���� ������ ��� 14

����+���� 
�%����� ��� 14

����+���� ���� ��� 13

���+!������%����� ��� 11

���+"������%����� ��� 12

�������	�� ��
 
������ 5.6

������� 
����� $�"��� ����%���	�� 10

$������ � 
��
�� ��� 13

$�+���	 � 
��
�� ��� 13

���� ������� $����	�� ��
 
������ 5.6

Možni vzroki Rešitev

Nastavitev temperature ni pravilna. Preverite nastavitveno vrednost 
krmilnika.

Časovnik za zagon pretoka še vedno 
teče.

Enota prične delovati po cca. 15 s. 
Prepričajte se, da voda teče skozi 
uparjalnik.

Noben tokokrog se ne more zagnati. Glejte "Eden od tokokrogov se ne 
zažene" na strani 18.

Enota je v ročnem načinu (vsi 
kompresorji na 0%). 

Preverite na krmilniku. 

Izpad električnega toka. Preverite napetost na napajalni 
plošči.

Varovalka je pregorela ali prekinjena 
zaščitna naprava.

Preglejte varovalke in zaščitne 
naprave. Zamenjajte z enako 
močnimi varovalkami iste vrste 
(glejte poglavje "Električne 
specifikacije" na strani 2).

Razrahljani priključki. Preglejte priključke na zunanjem 
ožičenju in notranje ožičenje enote. 
Pritrdite razrahljane priključke.

Staknjeni ali prekinjeni vodniki. Preverite tokokroge s preskuševal-
nikom in po potrebi popravite.

Možni vzroki Rešitev

Daljinski vhod za VKLOP/IZKLOP je 
prisoten, daljinsko stikalo je 
izklopljeno.

Vklopite daljinsko stikalo ali 
onemogočite daljinski vhod za 
VKLOP/IZKLOP.
Priročnik za uporabo
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Simptom 3: Enota se ne zažene in svetleča dioda ON ne zasveti
3

Simptom 4: Eden od tokokrogov se ne zažene

Simptom 5: Aktivirana je ena od naslednjih varnostnih naprav
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

Simptom 6: Enota se po delovanju kmalu zaustavi

Simptom 7: Enota stalno teče in temperatura vode ostane višja oz. nižja 
kot temperatura, nastavljena na krmilniku.

Simptom 8: Prevelik ropot in tresenje enote

Simptom 9: Zaslon prikazuje �� 	��� (samo v sistemu DICN)

Možni vzroki Rešitev

Vsi tokokrogi odpovejo. Glejte Simptom 5: Aktivirana je ena 
od naslednjih varnostnih naprav.

Aktivirana je ena od naslednjih 
varnostnih naprav:
• pretočno stikalo (S8L,S9L)
• Zaustavitev v sili

Glejte Simptom 5: Aktivirana je ena 
od naslednjih varnostnih naprav.

Svetleča dioda za vklop je 
pokvarjena. 

Stopite v stik z vašim lokalnim 
prodajalcem.

Možni vzroki Rešitev

Aktivirana je ena od naslednjih 
varnostnih naprav:
• Termična zaščita kompresorja (Q*M)
• Pretokovni rele (K*S)
• Termična zaščita izpusta (S*T)
• Nizek tlak
• Visokotlačno stikalo (S*PH)
• Zaščita povratne faze (R*P)
• Zamrznitev 

Preverite krmilnik in glejte simptom 
Simptom 5: Aktivirana je ena od 
naslednjih varnostnih naprav.

Časovnik za protirecikliranje še 
vedno teče.

Tokokrog lahko prične delovati po 
ca. 10 minutah.

Watch-dog časovnik še vedno teče. Tokokrog lahko prične delovati po 
ca. 1 minuti. 

Tokokrog je omejen na 0%. Preverite oddaljeni kontakt 
"omogoči/onemogoči omejitev 
zmogljivosti". 

Simptom 5.1: Pretokovni rele kompresorja

Možni vzroki Rešitev

Napaka na eni od faz. Preverite varovalke na napajalni 
plošči ali izmerite napajalno 
napetost.

Prenizka napetost. Izmerite napajalno napetost.

Preobremenitev motorja. Reset. Če je napaka stalna, pokličite 
lokalnega zastopnika.

RESET Pritisnite modri gumb na 
pretokovnem releju v stikalni omarici 
in ponastavite krmilnik. 

Simptom 5.2: Nizek tlak 

Možni vzroki Rešitev

Pretok vode v vodni toplotni 
izmenjevalnik je prenizek.

Povečajte pretok vode.

Premalo hladilnega sredstva. Preverite uhajanje in po potrebi 
napolnite hladilno sredstvo.

Enota deluje izven delovnega 
območja.

Preverite delovne pogoje enote.

Vstopna temperatura v vodni toplotni 
izmenjevalnik je prenizka.

Povečajte temperaturo dovodne 
vode.

Uparjalnik je umazan. Očistite uparjalnik, pokličite vašega 
lokalnega prodajalca.

Varovalo nizkega tlaka je nastavljeno 
previsoko. 

Glejte Priročnik za nameščanje 
"Prilagajanje servisnega menuja", 
poglavje "Nastavitev minimalne 
temperature odvodne vode" za 
pravilne vrednosti. 

Pretočno stikalo ne deluje oz. ni 
pretoka vode.

Preverite pretočno stikalo in vodno 
črpalko.

RESET Po naraščanju tlaka se nizkotlačno 
stikalo samodejno resetira, krmilnik 
pa je še vedno treba resetirati.

Simptom 5.3: Visokotlačno stikalo

Možni vzroki Rešitev

Temperatura vstopne zračne 
odprtine je previsoka.

Izmerjena temperatura vstopnega 
zraka v kondenzator ne sme preseči 
43°C.

RESET Ko najdete vzrok, pritisnite gumb na 
ohišju visokotlačnega stikala in 
ponastavite krmilnik. 

Simptom 5.4: Aktivirana je zaščita povratne faze

Možni vzroki Rešitev

Dve fazi napajanja sta priključeni 
napačno.

Zamenjajte dve fazi napajanja 
(pooblaščeni elektrikar).

Ena faza ni pravilno priključena. Preverite priključke vseh faz.

RESET Po zamenjavi dveh faz ali po 
pritrditvi napajalnih kablov, se 
zaščita samodejno resetira, krmilnik 
pa je še vedno treba resetirati.

Simptom 5.5: Aktivirana je termična zaščita izpusta

Možni vzroki Rešitev

Enota deluje izven delovnega 
območja.

Preverite delovne pogoje enote.

RESET Po padcu temperature se termična 
zaščita samodejno resetira, krmilnik 
pa je še vedno treba resetirati.

Simptom 5.6: Aktivirano je pretočno stikalo

Možni vzroki Rešitev

Ni pretoka vode. Preverjanje vodne črpalke.

RESET Ko najdete vzrok, se nizkotlačno 
stikalo samodejno resetira, krmilnik 
pa je še vedno treba resetirati.

Simptom 5.7: Aktivirala se je zaščita pred zmrzovanjem

Možni vzroki Rešitev

Prenizek pretok vode. Povečajte pretok vode.

Temperatura dovodne vode 
v uparjalniku je prenizka. 

Povečajte temperaturo dovodne 
vode.

Pretočno stikalo ne deluje oz. 
ni pretoka vode.

Preverite pretočno stikalo in vodno 
črpalko.

RESET Po zvišanju temperature se 
zamrznitev samodejno ponastavi, 
krmilnik pa je še vedno treba 
resetirati.

Simptom 5.8: Aktivirana je termična zaščita kompresorja

Možni vzroki Rešitev

Temperatura navitja na motorju 
kompresorja je previsoka. 

Hladivo kompresorja ne hladi dovolj. 

RESET Po padcu temperature se termična 
zaščita samodejno resetira, krmilnik 
pa je še vedno treba resetirati.

Če se zaščita vključi večkrat, 
pokličite vašega lokalnega 
prodajalca.

Možni vzroki Rešitev

Razporejanje s časovnikom je 
aktiviran in je v izklopljenem načinu. 

Delo v skladu z nastavitvami 
v razporejanju s časovnikom ali 
izklopu razporejanja s časovnikom. 

Aktivirana je ena varnostna naprava. Preverite varnostne naprave (glejte 
Simptom 5: Aktivirana je ena od 
naslednjih varnostnih naprav).

Prenizka napetost. Preverite napetost na napajalni 
plošči in po potrebi v električnem 
prekatu enote (padec napetosti je 
zardi napajalnih kablov prevelik).

Možni vzroki Rešitev

Nastavitev temperature na krmilniku 
je prenizka.

Preverite in prilagodite nastavitev 
temperature.

Proizvodnja toplote v vodnem 
tokokrogu je previsoka.

Zmogljivost hlajenja enote je 
prenizka. Pokličite vašega lokalnega 
prodajalca.

Pretok vode je prevelik. Ponovno izračunajte pretok vode.

Tokokrog je omejen. Preverite oddaljeni kontakt 
"omogoči/onemogoči omejitev 
zmogljivosti". 

Možni vzroki Rešitev

Enota ni bila pravilno popravljena. Popravite enoto kot je opisano 
v montažnem priročniku.

Možni vzroki Rešitev

Naslovi, nastavljeni na PCB-ju ali na 
krmilniku, so napačni. 

Pazite, da boste zagotovo nastavili 
pravilne naslove. Glejte 
"Nastavljanje naslovov" v Priročniku 
za nameščanje. 
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Simptom 10:  ������� 
����� sporočilo prikazuje �� 
������%���	��

10

Simptom 11: Sporočilo alarma prikazuje �����%����� ���
11

Simptom 12: Sporočilo alarma prikazuje �����%����� ���
12

Simptom 13: Napaka na senzorju ali oddajniku 
13

Simptom 14: Sporočilo alarma prikazuje ����+ ��� 333 ���
14

Simptom 15: Sporočilo alarma prikazuje �� �1� ����%���
15

Vzdrževanje

S ciljem, da se zagotovi optimalno razpoložljivost enote, je treba
v predpisanih intervalih opraviti vrsto preverjanj in pregledov enote in
zunanjega ožičenja.

Če se enota uporablja za klimatizacijo, je treba opisane preskuse
opraviti vsaj enkrat letno. V primeru, da se enota uporablja v druge
namene, je treba preverjanja opraviti vsake 4 mesece.

Vzdrževalne aktivnosti

■ Zračni toplotni izmenjevalnik
Z krilca na navitju odstranite umazanijo in druga kontaminirana
sredstva in s krtačo očistite ventilator. Izpihajte notranjost enote.
Pazite, da ne zvijete ali poškodujete krilc.

■ Zunanje ožičenje in napajanje
• Preverite električno napajanje na lokalni napajalni plošči.

Napetost mora ustrezati napetosti, navedeni na napisni ploščici
enote.

• Preverite priključke in preverite ali so pravilno pritrjeni.

• Preverite pravilno delovanje odklopnika in detektorja
zemeljskega uhajanja, montiranega na lokalni napajalni plošči.

■ Notranje ožičenje enote
Vizualno preverite razrahljane spoje v stikalnih omaricah
(sponke in komponente). Preverite, da električne komponente
niso poškodovane ali zrahljane.

■ Priključek za ozemljitev
Preverite, da se ozemljitveni vodniki še vedno pravilno
priključeni in da so ozemljitvene sponke čvrsto pritrjene.

■ Zanka hladilnega sredstva
• Preverite uhajanje v notranjosti enote. V primeru odkritja

uhajanja pokličite lokalnega zastopnika.

• Preverite delovni tlak enote. Glejte poglavje "Vklop enote" (2). 

■ Kompresor
• Preverite uhajanje olja. V primeru uhajanja olja pokličite lokalnega

zastopnika.

• Preverite nenormalni ropot in tresenje. Če je kompresor
poškodovan, pokličite vašega lokalnega zastopnika.

■ Dovod vode
• Preverite ali je vodni priključek še čvrsto pritrjen.

• Preverite kakovost vode (glejte montažni priročnik enote glede
specifikacije kakovosti vode).

■ Vodni filtri
• Pazite, da boste očistili filter pred dovodom vode v uparjalnik

vsake 4 mesece. 
• Preglejte filter, za možne poškodbe in se prepričajte, da je

premer odprtin na celotni površini filtra še vedno največ 1,0 mm. 

■ Senzorji vode
Preverite, da so vsi senzorji za vodo pravilno vstavljeni v cevi
pred izmenjevalnikom toplote (glejte tudi nalepko na
izmenjevalniku toplote).

Odstranitev enote

Ko razstavljate enoto, morate hladivo, olje in druge dele zavreči
v skladu z ustrezno lokalno in nacionalno zakonodajo.

Možni vzroki Rešitev

Enote ni mogoče najti v sistemu 
DICN. 

Prepričajte se, da je sistem DICN 
napajan ali se prepričajte, da je 
določeno pravo število pomožnih 
naprav na glavni enoti. 

Sistem enot ni mogel najti gonilnika 
EEV. 

Preverite ožičenje. Pokličite vašega 
lokalnega prodajalca.

Možni vzroki Rešitev

Motor krmilnika se ne odziva zaradi 
slabega ožičenja na motorju ali je 
motor poškodovan. 

Preverite, da je ožičenje motorja 
krmilnika pravilno in da ni 
poškodovano ali razrahljano. 

Možni vzroki Rešitev

Motor krmilnika deluje v nasprotni 
smeri zaradi napačnega ožičenja. 

Preverite, ali je ožičenje izvedeno 
v skladu s shemo povezav. 

Možni vzroki Rešitev

Ožičenje ni pravilno. Preverite, ali je ožičenje izvedeno 
v skladu s shemo povezav. Pokličite 
vašega lokalnega prodajalca.

Možni vzroki Rešitev

Sporočilo alarma prikazuje kodo 
napake 
��������.
Temperaturni senzor vsesavanja ni 
pravilno nameščen v cev za 
vsesavanje. 

Preverite temperaturni senzor 
vsesavanja in se prepričajte, da je 
pravilno nameščen v svoj nosilec 
v cevi za vsesavanje. Pokličite 
vašega lokalnega prodajalca.

Sporočilo alarma prikazuje napako 
������ ali 
�%�����.

Pokličite vašega lokalnega 
prodajalca.

Možni vzroki Rešitev

Krmilnika razširitvene plošče (A11P) 
ni mogoče najti. 

Preverite, ali je ožičenje razširitvene 
plošče (A11P) usklajeno s shemo 
povezav. Pokličite vašega lokalnega 
prodajalca.

Preden pričnete z izvajanjem vzdrževanja ali popravila,
vedno izklopite odklopnik na napajalni plošči, odstranite
varovalke oz. odprite zaščitne naprave enote. 

Enote nikoli ne čistite z vodo pod pritiskom.

Ožičenje in napajanje mora preveriti usposobljen
elektrikar.
Priročnik za uporabo
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Priloga I 

Parametri termostata 

Nadzor temperature na dovodu/odvodu vode za dovodno 
temperaturo vode 

Na spodnji sliki je prikazana shema termostata.

Privzeta vrednost ter zgornje in spodnje omejitve parametrov
termostata so navedene v spodnji tabeli. 

■ Če je temperatura pod nastavitveno točko, bo krmilnik
termostata preveril vse časovnike razbremenitve. 
V skladu z odklonom od nastavitvene točke, nobenega
dejanja, se zahteva počasna razbremenitev (=–3%) ali hitra
razbremenitev (=–7%).

■ Če je temperatura nad nastavitveno točko, bo krmilnik
termostata preveril vse časovnike obremenitve. 
V skladu z odklonom od nastavitvene točke, nobenega
dejanja, se zahteva počasna obremenitev (=+3%) ali hitra
obremenitev (=+7%).

Priloga II

Delovanje plavajoče nastavitvene točke

Na spodnji shemi in tabeli so prikazane privzete vrednosti ter
parametri zgornje in spodnje omejitve plavajoče nastavitvene točke
na uparjalniku.

KRMILJENJE VHODA
Privzeta 
vrednost

Spodnja 
omejitev

Zgornja 
omejitev

Razlika v koraku - a (K) 0,8(a)

(a) je mogoče spremeniti samo v servisnem menuju 

– –
Razlika v koraku - b (K) 0,5(a) – –
Dolžina koraka - c (K) 0,2(a) – –
Časovnik obremenitve (s) 48 12 300
Časovnik 
razbremenitve

(s) 24 12 300

Nastavitvena točka (°C) 12,0 7,0 23,0

KRMILJENJE IZHODA
Privzeta 
vrednost

Spodnja 
omejitev

Zgornja 
omejitev

Razlika v koraku - a (K) 0,8(a)

(a) je mogoče spremeniti samo v servisnem menuju

– –
Razlika v koraku - b (K) 0,5(a) – –
Dolžina koraka - c (K) 0,2(a) – –
Časovnik obremenitve (s) 12 12 300
Časovnik 
razbremenitve

(s) 12 12 300

Nastavitvena točka (°C) 7,0 4,0 16,0

Nastavitvena točka

Hitra obremenitev

Počasna obremenitev

Brez aktivnosti

Počasna razbremenitev

Hitra razbremenitev
c b c c b c

a/2 a/2

Plavajoča nastavitvena točka
Privzeta 
vrednost

Spodnja 
omejitev

Zgornja 
omejitev

Maksimalna vrednost (°C) 3,0 0,0 5,0
D1 (°C) 20,0 20,0 43,0

D2(a)

(a) dvig vrednosti plavajoče nastavitvene točke pri 10°C padcu v okolju 

(°C) 5,0 0,0 10,0

0°C

5°C

D2

D1

 Max. vrednost

 Temperatura okolja
EWLD120~540MBYNN
Vodno hlajeni vodni hladilni sistemi brez kondenzacije
4PW22687-11F

Priročnik za uporabo

20



Priloga III

Primer razporejanja s časovnikom

Da bi prišli do zgornje sheme, je treba izvesti naslednje nastavitve: 

Vsi dnevi, dodeljeni isti skupini, bodo delovali v skladu z nastavitvami
te skupine. 

V tem primeru nastavitve bodo: 

■ vsi ponedeljki, torki, četrtki in petki delali v skladu z nastavitvami
skupine  1 (��),

■ vse srede delale v skladu z nastavitvami skupine 2 (��),

■ vse sobote in nedelje delale v skladu z nastavitvami skupine 3
(�!),

■ vsi praznični dnevi delali v skladu z nastavitvami kupine
praznični dnevi (�).

Vse skupinske nastavitve skupin ��, ��, �!, �" in � delujejo
podobno kot naslednji primer (nastavitve za skupino 1): 

Priloga IV

Delovanje prostega hlajenja

Delovanje prostega hlajenja na temelju temperature okolja

Prosto hlajenje na temelju razlike med temperaturo dovodne 
vode v uparjalnik in temperaturo okolja

MAREC
MON TUE WED THU FRI SAT SUN

1 G1 2 G1 3 G2 4 G1 5 G1 6 G3 7 G3
8 G1 9 G1 10 G2 11 G1 12 G1 13 G3 14 G3

15 G1 16 G1 17 G2 18 G1 19 G1 20 G3 21 G3
22 G1 23 H 24 H 25 H 26 H 27 H 28 H
29 H 30 G1 31 G2

Zaslon 1

Zaslon 2

'(    
�����	� �����

������ ������ 
����!

������ ������ 
����!

������

'(�� �������$� �� $!

$���!�$! �� �+�$!

$��$$�$$ �� $$�$$

$!�$$�$$ �� $$�$$

14.0°C

6 8 12 13 15 18 20

12.0°C
Nastavitvena točka 1

hlajenja na vhodu

Vklop

Izklop

čas (h)

'(   �������$� �� $!

��$#2$$ �
�� �� ��%$

��$#2$$ ��      $$%$

!�$/2$$ �
�� �� �"%$

'(   �������$" �� $#

"���2$$ ���     $$%$

.��!2$$ ��      $$%$

#��$2$$ ���     $$%$

Prostega hlajenja privzeto najmanj največ

SP (°C) 5 –30 25

DI (°C) 2 1 5

Prostega hlajenja privzeto najmanj največ

SP (°C) 5 1 20

DI (°C) 2 1 5

DI
SP °C

status prostega hlajenja

temperatura okolja

ON (vklop)

OFF (izklop)

DI
SP °C

status prostega hlajenja

ON (vklop)

OFF 
(izklop)

temperatura dovodne vode v uparjalnik 
minus temperatura okolja 
Priročnik za uporabo

21
EWLD120~540MBYNN

Vodno hlajeni vodni hladilni sistemi brez kondenzacije
4PW22687-11F



�	

$4

$4

$$

�


$�

�

��

��

$�

��

��

��

�





�

�

g

Priloga V Struktura programske opreme 

p   ����� ��

����

  ��

����� $$$$

  �� ��
�� 
������
 q

� ��	
���� �� ��%$��

  ��	
���� �� ��%$��

 ���	
���� �� $�%$��

 ���	
���� �� $�%$��

   ����� ��

����

   ��

����� $$$$

�������� ����

 
�������
 ����

 �
��
������
 ����

 �����
 ����

 ��
���� ����

 ���� ����

 ��� 
����
 ����

 �
����

���� ����

 ������� ����

'(��	
���� �� ��%$��

 ��	 ����� �� ��%$��

���	 ����� �� $�%$��

')        ����������

��� ����� ��� $�%$��

��� ����� ��� $�%$��

   ����� ��

����

   ��

����� $$$$

') ���	 ����% ����

����������% ��������

���
�� �� ��� $"/2

')       ���� 
����


������&��� 
������

������&��� 
������

�������������$$$*

g') ���% ���

���
 ��

���� �+%$, - .$%/��

	���  "%", -  .%���

'0     �1��� �������

����$$$$$2 �
��$$$$$

����$$$$$2 �
��$$$$$

������� �$%$��

q

h

q

q

g

h

h

h

g

h

g

h

g

h

') ���% ���

���
 ��

���� �+%$, - .$%/��

	���  "%", -  .%���

g

h

g

h

g

h

gg

h

g

h

g

h

g

h

g

h

g

h

g

h

g

h

g

h

g

h

g

h

g

h

h

g

g
') ����  ���	���

���� � ���  ������

')    ��
��� 
������

�� �� 
	���
��

g')   ��
��� 
������


����������	

���
���$$$$2

���� �� ������� ��

f

') ������
�%
������


	�������/$4&����$�$4

') 	���&	�� 
������


	���&	�� ���� �����

	���&	�� ����
��$$$2

�5��	 
������   ���

')���% 	��% 
������


����������� ��� ���%

	�������$$*������$$*

	�������$$*������$$*

')���% 	��% 
������


	!������$$*������$$*

	"������$$*������$$*

')       ���������

����	��������   $�

����	������ �   $$

���	� ����  �����2

')    
�����	� �����

���	� �������

���	� ��	���� �����

'(    ������	 �����


	������$$$4&����$$$4

����	��� �  $$$4

�	��
�����  $$4��$$4

') ������

�� �����


�����$$$4 ������$$$4

�����$$$4 ������$$$4

') ������

�� �����


�����% 
������ �$$4

'0 ������

�� �����



������$$$4 
����$$4


������$$$4 
����$$4

g

h

g

h

g

h

'0   ������ ��

����

��� ��

����� $$$$

     �������� $$$$

   ����� ��

����

   ��

����� $$$$

q

'0 �������	 �����$$*


	��
����� �����$$*


	����
����%����$$$*


	!�
�����  ����$$$*h

p

'(  ���� �����������

����� $$2$$

����� ���  $��$��$�

')  ���� �����������

�������&��&!"$ ��
�	

����� ������ ����!
�

����������� ���!"6

')  ���� �����������


��"%$�#   &$��$/�$.


� ����� �	������	�

�����$$$$$$&��$$$$$$

g

h

g

h

'0   �� �����������

�����!%$�&�.�$"�$�

��
��!%#�&$.����$"

7	�� �����

�$�

g

h

')  ������	 
������


�������	 �����

����� �$* ������$$*

��3 ����  ��3 ����

')    
�����	� �����

����&  ����&  
���&

����&  ����&  
���&

����&

')   �������$� �� $!

��$$2$$ &       $$%$

��$$2$$ &       $$%$

!�$$2$$ &       $$%$

')�� �������$� �� $!

$��$$�$$ �� $$�$$

$��$$�$$ �� $$�$$

$!�$$�$$ �� $$�$$

') �	������ 
�������

�����������

��1% ��	���!%$��

���$!%$��  ���$.%$��

')  ��
�	�� 
�����

���

 ����� ��

������ 	�������� 

���	�
�

') 
������� ��

����

��

���� ������ ��

������ 
�������
�  �

'0    ����� 
������

   ��

����� $$$$

'(           �������

  ��	
���� �� ��%$��

 ��	 ����� �� ��%$��

'(      ����  
�����

$�����	� 
��
�� ���

'(  ���� ��
�����$$�

$�����	 � 
��
�� ���

 $$2$$ & $��$��$�

     �����	 ����

'(  ���� ��
�����$$�

$�����	 � 
��
�� ���

��	%�� ��%$��  ��	%�

���%�� $�%$�� ��%$��

'(  ���� ��
�����$$�

$�����	 � 
��
�� ���

���%���$�%$��

���%���$�%$��

'(  ���� ��
�����$$�

$�����	 � 
��
�� ���

������&��� 
������

������&��� 
������

'(  ���� ��
�����$$�

$�����	 � 
��
�� ���

���� �+%$, - .$%/��

	���  "%", -  .%���

'(  ���� ��
�����$

$�����	 � 
��
�� ��

�� ��$$$$$2   ��%

�� ��$$$$$2   �$%$

'( ���� ��
����� $$�

������� � 
��
�� ���

 $$2$$ & $��$��$�

     �����	 ����

'( ���� ��
����� $$�

������� � 
��
�� ���

��	%�� ��%$��  ��	%�

���%�� $�%$�� ��%$��

'( ���� ��
����� $$�

������� � 
��
�� ���

���%���$�%$��

���%���$�%$��

'( ���� ��
����� $$�

������� � 
��
�� ���

������&��� 
������

������&��� 
������

'( ���� ��
����� $$�

������� � 
��
�� ���

���� �+%$, - .$%/��

	���  "%", -  .%���

'( ���� ��
����� $

������� � 
��
�� �

�� ��$$$$$2   ��%

�� ��$$$$$2   �$%$

h

g

q

'(    ������	 �����


��������� 
��� ���

�	��
�% ����	�� ��

�	��
�% ����	�� ��

')     ��	�� �����

������� � ��   ���

������� � 
��� ���

������� � ��	�����

')    ������	 �����


�� ��
��%��%��%���

�� �����%��%��%���

')�����% ���% �����


��� ����

��� ����

��! ����

')    ������	 �����


�� ���� ��%
�% ���

�� ���%��%����%���

�� ����������� ���h

g

h

g

h

g

h

g

h

'0�����% ����������

��" ����

��� ����%�������% �

��� ��� ���� ���� �

g

h

g

h

g

g

h

g

h

g

h

g

h

g

h

')     ��	�� ������


���% �	�����	�
��

�������� ������	�
��

��������

g

q q q q

'(  ���� ��
�����$$�

$�����	 � 
��
�� ���

���� �+%$, - .$%/��

	���  "%", -  .%���q q
q

q
qq

'( ���� ��
����� $$�

������� � 
��
�� ���

���� �+%$, - .$%/��

	���  "%", -  .%���qqqq

')     ��	�� ������


�� ���
��� ���	�
��

�� ���
��� ���	�
��

�� ���
��� !��	�
��

')     ��	�� ������


�����*���

���������     ������

����������   $!$%$8

h

')    ������	 �����


�� ���� ��%
�% ���

�� ���%��%����%���

�� ����������� ���

')    ������	 �����


�� ��
��%��%��%���

�� �����%��%��%���

')     ��	�� ������


������� � ��   ���

������� � 
��� ���

������� � ��	�����

')     ��	�� ������


�����*���

���������     ������

����������   $!$%$8

')     ��	�� ������


�� ���
��� ���	�
��

�� ���
��� ���	�
��

�� ���
��� !��	�
��

')  ��
�	�� 
������


����� $$2$$

����� ���  $��$��$�

samo za 
EWLD340~540
EWLD120~540MBYNN
Vodno hlajeni vodni hladilni sistemi brez kondenzacije
4PW22687-11F

Priročnik za uporabo
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