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Bemutatás
Ez az útmutató a Daikin-féle, MicroTech IITM vezérlésű, centrifugális hűtőberendezésekre és a Daikin-féle,
centrifugális hűtőberendezéseken alkalmazott indítók java részére vonatkozó üzemeltetési, karbantartási és
hibaelhárítási adatokat tartalmazza.

Szoftververzió
A szoftver kódja: WCFU3UU03S
VIGYÁZAT!
Az áramütés kockázata személyi sérülést vagy a berendezés károsodását eredményezheti.
Ezt a berendezést megfelelően földelni kell. A MicroTech kapcsolótáblájához tartó
csatlakozások kialakítását, valamint a kapcsolótáblának a szervizelését kizárólag olyan
személyzet végezheti, amely a szabályozandó berendezés működését ismeri.

FIGYELEM!
Az elektrosztatikusságra érzékeny alkatrészek. Az elektronikus áramköri kártyák
kezelésekor keletkező sztatikus kisülés kárt tehet ezekben az alkatrészekben. Minden
elektrosztatikus töltést úgy kell kisütni, hogy a szervizmunka végrehajtása előtt megérintik
a puszta fémet a kapcsolótábla belsejében. Soha ne húzzanak ki semmilyen kábelt, az
áramköri kártyákhoz tartozó kapocslécet, illetve hálózati csatlakozót, amíg a kapcsolótábla
áram alatt van.

FIGYELMEZTETÉS!
Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát gerjeszt, illetve használ, sőt ilyet is sugározhat,
ugyanakkor – ha nem az ebben a használati utasításban foglaltakkal összhangban telepítik
és alkalmazzák – zavart okozhat a rádió-összeköttetésben. A berendezésnek lakóterületen
történő üzemeltetése valószínűleg káros interferenciát okoz, ebben az esetben pedig a
felhasználónak saját költségére kell az interferenciát kiküszöbölnie. A Daikin International
Corporation elutasít magától minden felelősséget, amely az esetleges interferenciával vagy
annak korrigálásával kapcsolatban felmerül.

FIGYELEM!
Ne telepítsenek semmilyen, a Daikin által nem engedélyezett szoftvert, illetve ne
változtassák meg az operációs rendszereket egyik berendezésnek a mikroprocesszorában
sem beleértve a kezelői felülethez tartozó kapcsolótáblát is. Ennek elmulasztása a
szabályozórendszer meghibásodását eredményezheti, ugyanakkor a berendezés esetleg
károsodhat is.

Hőmérsékleti és páratartalmi határértékek
A MicroTech  kontroller olyan kialakítású, hogy a -7 °C-tól +54 °C-ig terjedő környezeti hőmérséklettartományban legfeljebb 95%-os (lecsapódástól mentes) relatív páratartalom mellett működtethető.
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A kapcsolótábla funkciói


A távozó hűtött víz szabályozása 0,3 °C tűrésen belül. A nagyobb vízmennyiséget kezelő és viszonylag
lassúbb terhelésváltozású rendszerek jobb teljesítményt nyújthatnak ebből a szempontból.



A hőmérséklettel és a nyomással kapcsolatos alábbi leolvasásokra kerül sor:
 A belépő és távozó hűtött víz hőmérséklete
 A belépő és távozó kondenzátor-hűtővíz hőmérséklete
 A telített párologtató hűtőközegének hőmérséklete és nyomása
 A telített kondenzátor hőmérséklete és nyomása
 A szívóvezeték, a folyadékot továbbító vezeték és a szállítóvezeték hőmérséklete – A kiszámított
túlhevítés a nyomó-, illetve szívóvezetékek esetében – A kiszámított aláhűtés a folyadékot továbbító
vezeték esetében
 Az olajteknő hőmérséklete – olajadagolási hőmérséklet és nyomás
 Az opcionális kondenzátor hővisszanyerési hőmérséklete



A párologtató és a kondenzátor fő- és tartalék szivattyújának automatikus szabályozása.



A hűtőtorony legfeljebb 4 ventilátorfokozatának és a modulációt végző túlfolyószelepnek és/vagy a
toronyhoz tartozó ventilátor VFD-jének a szabályozása.



A kontroller az üzemeltetéssel kapcsolatos, kulcsfontosságú korábbi adatokat eltárolja és meg is jeleníti
a képernyőn grafikus formában történő előhívás céljából. Az adatok – USB-port segítségével –
archiválás céljából exportálhatók is.



Az alapértékek és más szabályozási paraméterek szempontjából a biztonsági védelem három szintje
biztosított.



Figyelmeztetések és hibadiagnosztika segítségével tájékoztatják a kezelőket egyszerű nyelvezet
alkalmazásával a figyelmeztetésekkel és a hibafeltételekkel kapcsolatban. Minden figyelmeztetés,
probléma és hiba idő-, valamint dátumbélyegzéssel van ellátva, tehát nem kell találgatni, mikor állt elő
egy bizonyos hibafeltétel. Ezenkívül a kikapcsolás előtt már fennálló üzemi feltételek előhívhatók,
vagyis ezzel is segíteni lehet a probléma okának közelebbi meghatározását.



A legutolsó huszonöt hiba jeleníthető meg a berendezés kontrollerén, nyolc pedig az érintőképernyőn.
Az adatok archiválás céljából egy 3,5 hüvelykes hajlékonylemez-meghajtó segítségével exportálhatók.



A kíméletes terhelés funkciója segítségével csökkenteni lehet az áramfogyasztást és a hurok lehúzása
alatt a csúcsigény mellett jelentkező adagokat.



A terheléslehúzás szabályozható mértékével csökkenteni lehet az alullövést a hurok lehúzása során.



Távoli bevitelű jelek biztosítják a hűtött víz visszaállítását, az igénykorlátozást és a berendezés
engedélyezését.



Kézi vezérlési mód teszi lehetővé a szerviztechnikusnak, hogy a berendezést másik üzemállapotra
utasítsa. Hasznos a rendszer ellenőrzésekor.



A BAS-kommunikáció képessége a standard LONMARK, Modbus vagy BACnet protokoll
segítségével, BAS-gyártók esetében.



Üzemi vizsgálati üzemmód a kontroller hardverjének a hibaelhárításához.



Nyomásátalakítók biztosítják a rendszer nyomásának a közvetlen leolvasását. A motor magas amperszámának, a
párologtató alacsony nyomásához párosuló feltételeknek és a magas ürítési hőmérsékletnek a megelőző
szabályozása segítségével beavatkozhatnak még a hiba hatására történő kikapcsolás előtt.
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Általános ismertetés
Általános ismertetés
A centrifugális berendezés MicroTech  szabályozórendszere mikroprocesszoron alapuló kontrollerekből
áll, amelyek a hűtőberendezés kontrollált és hatékony működéséhez szükséges minden monitoring és
vezérlési funkciót biztosítanak. A rendszer az alábbiakból áll:


A kezelői felület érintőképernyője (OITS), berendezésenként egy – ez biztosítja a berendezésre
vonatkozó adatokat, és egyben az alapértékek bevitelére szolgáló, elsődleges műszer is. Nincs
semmilyen szabályozási feladata.



A berendezés kontrollere, hűtőberendezésenként egy – ez vezérli a berendezés funkcióit, egyszersmind
kommunikál minden más kontrollerrel. Ez az alapértékek bevitelének másodlagos helye, ha a kezelői
felület képernyője nem működik. Kapcsolótáblán, az OITS szomszédságában helyezkedik el.



A kompresszor kontrollere a hűtőberendezéshez tartozó minden egyes kompresszorhoz – ez vezérli a
kompresszor funkcióit, egyszersmind üzemeltetni képes a berendezés kontrellere vagy a kezelői felület
panelje nélkül is az adott kompresszort. A kontroller egy panelen, a kompresszor mellett helyezkedik el.
A kezelő minden üzemi feltételt folyamatosan figyelemmel kísérhet a berendezésre telepített OITS
segítségével. Azon kívül, hogy a megszokott üzemeltetőszerveket mind felkínálja, a MicroTech II
szabályozórendszer folyamatosan figyeli a berendezést védő eszközöket az egységen, ugyanakkor be is
avatkozik, ha a hűtőberendezés a megszokott méretezési feltételeken kívül működik. Ha valamilyen
hibafeltétel áll elő, a kontroller kikapcsolja a kompresszort vagy az egész berendezést, egyszersmind
riasztást is aktivál. A riasztás időpontjában fontosnak tekinthető üzemi feltételek megőrződnek a kontroller
előzményeket tároló naplójában, amely segítséget nyújt a hibaelhárítás és a hibaelemzés során.
A rendszert jelszavas rendszer védi, amely csak az arra jogosultak számára teszi lehetővé a hozzáférést. A
kezelőnek be kell írnia a jelszót az érintőképernyőn (vagy valamelyik kontrollernek a billentyűzetén),
mielőtt bármelyik alapértéket megváltoztathatná.
MEGJEGYZÉS: Fontos megérteni, hogy az OITS – szokványos feltételek mellett – a kezelői felülethez
tartozó eszköz. Ha, és csakis akkor, ha nem elérhető, olyankor használható a berendezés kontrollere a
hűtőberendezés üzemeltetésére. Továbbá, ha a berendezés kontrollere nem elérhető, a kompresszor
kontrollere(i) továbbra is működteti(k) a kompresszorokat és megpróbálkozik (megpróbálkoznak) a hűtött
víz hőmérsékletének fenntartásával. Bizonyos adatok és működési követelmények nem állnak rendelkezésre
az említett üzemmódok egyikében sem. Ha a MicroTech II kontroller vezérli a torony és a rendszer
szivattyúját, akkor azokat manuálisan kell üzemeltetni ilyen szükséghelyzetben.

A vezérlés architektúrája
1. ábra: A vezérlés fontosabb elemei

KEZELŐI FELÜLET ÉRINTŐKÉPERNYŐJE

Színes grafikájú, érintőképernyős
felület az adatok megtekinté-séhez,
az alapértékek beviteléhez és az
előzmények tárolásához
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Az elemek ismertetése
A kezelői felület érintőképernyője
A kezelői felület érintőképernyője (OITS) az az elsődleges
eszköz, amelynek segítségével parancsokat lehet kiadni, illetve
bejegyzéseket lehet alkalmazni a szabályozórendszerbe.
Ugyanakkor ez jeleníti meg a kontroller összes adatát és
információját egy sor grafikus képernyőn. Egyetlen OITS-t
alkalmazunk mind az egy-, mind a kétkompresszoros
egységeknél.
A kapcsolótáblához tartozik egy USB-port is, amelynek
segítségével adatokat lehet letölteni a szabályozórendszerbe/ből. Az OITS-panel mozgatható karra van szerelve, tehát a
kezelő számára kényelmes helyzetbe állítható.
A rendszernek része egy beprogramozott képernyővédő is. A képernyő bárhol megérintve újból aktiválható.

A berendezés/kompresszor kontrollerének ismertetése
Hardverstruktúra
A kontroller egy 16 bites mikroprocesszorral egészül ki, amely a vezérlőprogram futtatására szolgál.
Terminálok segítik a csatlakoztatást a vezérelt eszközökhöz (például: elektromágneses szelepek,
toronyventilátorok, szivattyúk). A program és a beállítások tartósan el vannak mentve a FLASH-memóriába,
amely anélkül akadályozza meg az adatvesztést abban az esetben, ha áramkimaradásra kerülne sor, hogy
ehhez tartalék akkumulátort igényelne.
A kontroller maga más kontrollerekhez és az OITS-hez helyi kommunikációs hálózaton (p-LAN) keresztül
csatlakozik. A távoli kommunikációs hozzáférés képessége is biztosított számára a BAS-interfész esetében.

Billentyűzet
A berendezésnek és a kompresszornak a kontrollerére 4 sor x 20 karakter/soros, folyadékkristályos kijelzőt
és 6 gombos billentyűzetet telepítünk. Ennek elrendezése lentebb látható.
Piros
hibajelző

A billentyű-képernyő
közötti útvonal

MENÜbillentyű

Air Conditioning

< ALARM
< VIEW
<
SET

NYÍLbillentyűk

ENTER-billentyű
Key

ALARM

RIASZTÁS

VIEW

NÉZET

SET

BEÁLLÍTÁS

A négy nyílbillentyűnek (FEL, LE, BALRA, JOBBRA) három alkalmazási módja van.
 Sorgörgetés az adatokat megjelenítő képernyők között a nyíllal jelzett irányban (alapértelmezett mód).
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Egy meghatározott adatképernyő kijelölése a menümátrixon dinamikus címkék alkalmazásával a kijelző
jobb oldalán például: ALARM, VIEW stb. (ebbe az üzemmódba a MENU-billentyű megnyomásával
lehet belépni). Az alkalmazás megkönnyítése érdekében adott útvonal kapcsolja össze a megfelelő
gombot az ahhoz tartozó címkével a képernyőn.
Mezőértékek megváltoztatása az alapérték programozására szolgáló üzemmódban az alábbi táblázat
szerint:
BALRA billentyű = Alapértelmezett
JOBBRA billentyű = Törlés
FELFELÉ billentyű = Növelés (+)
LEFELÉ billentyű = Csökkentés (-)
Ezt a négy programozási funkciót a kijelző jobb oldalán megjelenő, egykarakteres rövidítés jelzi. Ebbe a
programozási módba az ENTER-billentyű megnyomásával lehet belépni.

Szoftver
Ugyanolyan modellű kontrollert alkalmazunk mind a berendezés kontrollereként, mind a kompresszor
kontrollereként. A kontroller működését a bal oldalán alul látható DIP-kapcsolók beállítása határozza meg,
ennek segítségével lehet kialakítani a kontrollerek pLAN-címét. A berendezés kontrollerének
működtetéséhez (egyetlen hűtőberendezés tartozik a rendszerhez), az 1. és 3. sz. kapcsoló fenn (ON), a
kiegyenlítés viszont lenn (OFF) van. A kompresszor kontrollerének működésekor az 1. sz. fenn, a
kiegyenlítés pedig lenn van. Kettős berendezéseknél a másik kompresszornál a 2. sz. fenn, a kiegyenlítés
pedig lenn van. Ezekre a beállításokra mind gyárilag kerül sor a berendezés teszteléskor. A beállítások
mások többszörös hűtőberendezés esetén, és ezeket a beindítást végző technikus fogja beállítani.
Az üzemeltető programot alkalmanként felülvizsgáljuk. Az egy adott vezérléshez telepített verzió
azonosítható a rendszerindításkor megjelenő képernyőn, illetve bármikor megtekinthető, ha egyszerre
lenyomják a jobbra és a felfelé nyílbillentyűt. Az OITS SERVICE-képernyőjén is megjelenik.

A berendezés kontrollere
A hűtőberendezésen egyetlen, a berendezéshez tartozó kontrollert helyezünk el, amely mindkét
kompresszoregységet kiszolgálja.
A berendezés és a kompresszor be/ki kapcsolója az egység kontrollerének kapcsolótábláján található, az
OITS-panel szomszédságában. 1-gyel van jelölve a bekapcsolt, illetve O-val a kikapcsolt állapot. A
kompresszor be/ki kapcsolója csak akkor használandó, ha azonnali leállítására van szükség, mivel a
normális leállítási sorrendet megkerülik.
A kapcsolótáblán van egy megszakító is, amelynek segítségével megszakítható a hűtőtorony ventilátorainak,
a szelepeknek és a párologtató, valamint a kondenzátor szivattyúinak a tápellátása, ha ezek bármelyike –
működésének szabályozása érdekében – a MicroTech II-höz csatlakozik. Ha az említett egységek a
hűtőberendezés vezérlésétől függetlenül működnek, a megszakító hatástalan.
A panel bal oldalán, kívül van egy vészkapcsoló, amellyel elérhető mindkét kompresszor azonnali
kikapcsolása.
A berendezés kontrollerének elsődleges feladata feldolgozni az egész hűtőberendezés, mint egység
működésére vonatkozó adatokat, mégpedig a kompresszor működésére vonatkozó adatokhoz képest. A
berendezés kontrollere feldolgozza az információt, majd az adatokat a többi kontrollernek és eszköznek
továbbítja, egyszersmind – grafikus megjelenítés céljából – az OITS-nak továbbítja az információt. Tartozik
még hozzá egy 4x20-as méretű LCD-kijelző és billentyűk is az adatok hozzáférhetőségének, valamint az
alapértékek beállíthatóságának biztosítására. Az LCD segítségével megjeleníthető a legtöbb ugyanolyan
információ, mint az OITS esetében, és az LCD függetlenül működtetheti a hűtőberendezést, ha az OITS nem
elérhető. A be-, illetve kimenetek az alábbi táblázatokon láthatók.
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1. táblázat: A berendezés kontrollere, analóg bemenetek
Sz.

Jelforrás

B6

Leírás
A
távozó
víz
hőmérsékletének
visszaállítása
A párologtató belépő vizének
hőmérséklete
A
kondenzátor
belépő
vizének
hőmérséklete
A
kondenzátor
távozó
vizének
hőmérséklete
Folyadékvezeték hűtőközegének
hőmérséklete
Igénykorlátozás

B7

A párologtató vízáramlása

4-20 mA áramerősség

B8

A kondenzátor vízáramlása

4-20 mA áramerősség

B9

Hővisszanyerési hőmérséklet belépéskor

B10

Hővisszanyerési hőmérséklet kilépéskor

NTC-termisztor
°C)
NTC-termisztor
°C)

B1
B2
B3
B4
B5

Tartomány
0-(10-től 80 °Fig)

4-20 mA áramerősség
NTC-termisztor (10
°C)
NTC-termisztor (10
°C)
NTC-termisztor (10
°C)
NTC-termisztor (10
°C)
4-20 mA áramerősség

k@25
k@25
k@25
k@25

-58-tól +212 °F-ig
-58-tól +212 °F-ig
-58-tól +212 °F-ig
-58-tól +212 °F-ig
0-100% RLA
0-tól
10
000
gpm-ig
0-tól
10
000
gpm-ig

(10

k@25

(10

k@25

-58-tól +212 °F-ig
-58-tól +212 °F-ig

2. táblázat: A berendezés kontrollere, digitális bemenetek
Sz.

Leírás

ID1

A berendezés KI-kapcsolója

ID2

Távindítás/-leállítás

ID3

Üzemódkapcsoló

Jel
0 V váltakozó áram
(leállítás)
0 V váltakozó áram
(leállítás)
0 V váltakozó áram (hűvös)

Jel
24 V váltakozó áram
(automatikus)
24 V váltakozó áram
(indítás)
24 V váltakozó áram
(jegesedés vagy
forróság)

3. táblázat: A berendezés kontrollere, digitális kimenetek
Sz.
NO1
NO2
NO3
NO4
NO5
NO6
NO7
NO8
NO9
NO10

Leírás
A primer párologtató
vízszivattyúja
A tartalék párologtató
vízszivattyúja
A primer kondenzátor
vízszivattyúja
A tartalék kondenzátor
vízszivattyúja
1. sz. toronyventilátor
2. sz. toronyventilátor
(nem használatos)
Riasztás
3. sz. toronyventilátor
4. sz. toronyventilátor

Terhelés

Kimenet KI

Kimenet BE

Szivattyúkontaktor

Szivattyú KI

Szivattyú BE

Szivattyúkontaktor

Szivattyú KI

Szivattyú BE

Szivattyúkontaktor

Szivattyú KI

Szivattyú BE

Szivattyúkontaktor

Szivattyú KI

Szivattyú BE

Ventilátorkontaktor
Ventilátorkontaktor

Ventilátor KI
Ventilátor KI

Ventilátor BE
Ventilátor BE

Riasztásjelző
Ventilátorkontaktor
Ventilátorkontaktor

Riasztás KI
Ventilátor KI
Ventilátor KI

Riasztás BE
Ventilátor BE
Ventilátor BE

4. táblázat: A berendezés kontrollere, analóg kimenetek
Sz.

Leírás

Y1
Y2
Y3

A hűtőtorony túlfolyószelepének helyzete
A hűtőtorony VFD-jének sebessége
Elektronikus expanziós szelep (EEV)

Kimenőjel

Tartomány

0-10 V egyenáram
0-10 V egyenáram
0-10 V egyenáram

0-100%, nyitott
0-tól 100%
0-100%, nyitott

A kompresszor kontrollere
A kompresszor kontrollerének elsődleges feladata a kompresszor vezérlése és védelme. Nem használják
semmilyen alapértéknek a beadására. Egy kompresszorkontroller tartozik minden egyes kompresszorhoz a
két hűtőberendezéses egységeknél. A kompresszor kontrollere adatokat kap, dolgoz fel, illetve továbbít a
többi kontrollernek és eszköznek, valamint a kompresszor indítójának vagy a változtatható frekvenciájú
hajtásnak (VFD). Bizonyos kezelői beavatkozással a kompresszor kontrollere akkor is működtetheti a
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kompresszor(oka)t, ha a berendezés kontrollere és/vagy a kezelői felület érintőképernyője elérhetetlen. A be, illetve kimenetek a következők:
5. táblázat: A kompresszor kontrollere, analóg bemenetek
Sz.
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10

Leírás
Az olajteknő nyomása
Az olaj tápnyomása a kompresszor felé
A párologtató hűtőközegének nyomása
Az olajteknő hőmérséklete
A kompresszor szívási hőmérséklete
A kondenzátor hűtőközegnyomása
A kompresszor kilépési hőmérséklete
Motoráram
Az olajadagolás hőmérséklete
A párologtató távozó vizének
hőmérséklete

Jelforrás

Tartomány

0,5-4,5 V egyenáram
0,5-4,5 V egyenáram
0,1-0,9 V egyenáram
NTC-termisztor (10 k@25 °C)
NTC-termisztor (10 k@25 °C)
0,5-4,5 V egyenáram
NTC-termisztor (10 k@25 °C)
0,5-4,5 V egyenáram
NTC-termisztor (10 k@25 °C)

0-150 psi
0-450 psi
0-150 psi
-58-tól +212 °F-ig
-58-tól +212 °F-ig
0-450 psi
-58-tól +212 °F-ig
0-125%, RLA
-58-tól +212 °F-ig

NTC-termisztor (10 k@25 °C)

-58-tól +212 °F-ig

6. táblázat: A kompresszor kontrollere, digitális bemenetek
Sz.

Leírás

ID1

Kézi kikapcsolás

ID2

Mech. nagy nyomás

ID3

Magas motorhőmérséklet

ID4

„Lapátok zárva” kapcsoló

ID5

Átmenet az indítónál

ID6

Hiba az indítómnál

ID7

A párologtató áramlása

ID8

Kondenzátoráramlás

ID9

„Lapátok nyitva” kapcsoló

Jel
0 V váltakozó áram (ki)
0 V váltakozó áram (nagy
nyomás)
0 V váltakozó áram (magas
hőmérséklet)
0 V váltakozó áram (nincs
zárva)
0 V váltakozó áram (nincs
átmenet)
0 V váltakozó áram (hiba)
0 V váltakozó áram (nincs
áramlás)
0 V váltakozó áram (nincs
áramlás)
0 V váltakozó áram (nincs
nyitva)

Jel
24 V váltakozó áram
(automatikus)
24 V váltakozó áram
(rendben)
24 V váltakozó áram
(rendben)
24 V váltakozó áram
(zárva)
24 V váltakozó áram
(átmenet)
24 V váltakozó áram
(nincs hiba)
24 V váltakozó áram
(áramlás)
24 V váltakozó áram
(áramlás)
24 V váltakozó áram
(nyitva)

D-EOMWC00804-14HU - 9/116

7. táblázat: A kompresszor kontrollere, analóg kimenetek
Sz.
Y1
Y2
Y3
Y4

Kimenőjel

Tartomány

0-10 V egyenáram

0-100%

0-10 V egyenáram
0-10 V egyenáram

0-100%
0-100%

Leírás
A kompresszor VFD-jének sebessége
Nyitva
Olajhűtő
A meleg gáz mellékága

8. táblázat: A kompresszor kontrollere, digitális kimenetek
Terhelés

Kimenet KI

Kimenet BE

NO1
NO2

Sz.

Motorvezérlő relé
A meleg gáz mellékága

Leírás

Indító
Elektromágnes

Kompresszor BE
Mellékág

NO3

Folyadék-befecskendezés

Elektromágnes

NO4
NO5
NO6
NO7
NO/C8

Olajszivattyú
Az olajteknő fűtőeleme
Olajhűtő
Lapátimpulzus
Terhelés/tehermentesítés

Szivattyúkontaktor
Fűtőelem
Elektromágnes
Elektromágnes
Elektromágnes

Kompresszor KI
Nincs mellékág
Nincs
befecskendezés
Szivattyú KI
Fűtőelem KI
Hűtés KI
Megtartás
Tehermentesítés

Befecskendezés
Szivattyú BE
Fűtőelem BE
Hűtés BE
Lapátok mozgatása
Terhelés

A Guardister kártya
A Guardister kártya folyamatosan figyeli a motortekercselés hőmérsékletét a motorba beágyazott Guardistor
hőmérsésklet-érzékelők segítségével. Ha a motorhőmérséklet olyan szintre emelkedik, amely már nem
biztonságos, a kártya jelet ad a kompresszor kontrollerének, a kompresszor pedig kikapcsol.

Jelátalakító kártya
A közepes feszültségű indítók esetében az indító által előállított, váltakozó áramú jelet külön jelkártya
alakítja át 0-5 V egyenáramú jellé, amely közvetlenül arányos a kompresszormotor levett amperszámával. A
levett amperszámhoz tartozó jel a kompresszor kontrolleréhez továbbítódik.
Kisfeszültségű indítók esetében a D3-as indítófunkció segítségével lehet kiküszöbölni, hogy erre a kártyára
szükség legyen.

A transzduktor átalakítókártyája
A transzduktor átalakítókártyája alakítja át a nyomásátalakító jelét a megfelelő feszültségjellé, majd végül a
kompresszor kontrolleréhez viszonyítja.

PLAN-szakaszoló
Amikor a hűtőberendezéseket a pLAN-en összekapcsolják, ez biztosítja a feszültség szakaszolását a pLANen (RS485).
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A helyszíni huzalozás rajza
MEGJEGYZÉSEK a következő huzalozási rajzhoz
1. A kompresszor motorindítóit vagy gyárilag szereljük fel és huzalozzuk, vagy külön szállítjuk helyszíni
felszerelés és huzalozás céljából. Ha az indítókat nem mi szállítjuk, akkor azoknak eleget kell tenniük
a Daikin 359AB99-es specifikációjában említetteknek. Minden vezeték és terhelés oldali, erősáramú
vezeték vörösrézből legyen.
2. Ha az indítók szabadon állók, akkor az indító és a kapcsolótábla közötti, a helyszínen kiépített
huzalozásra is szükség van. 115 V váltakozó áram esetében a minimális huzalméret 12 GA legfeljebb
15 m hosszúságig. Ha 15 m-nél hosszabb, akkor forduljanak a Daikin-céghez a javasolt minimális
huzalmérettel kapcsolatban. 24 V váltakozó áram esetén a huzalméret 18 GA. Minden huzalozást az
NEC 1. osztályába tartozó huzalozási rendszerként kell telepíteni. Minden, 24 V váltakozó áramú
huzalozásnak külön védőcsőben kell futnia, mint a 115 V váltakozó áramú huzalozásnak. Az indító és
a motorkapocs közötti, elsődleges erőátviteli huzalozást gyárilag szereljük fel, ha a berendezéseket az
egységekre szerelt indítókkal együtt szállítjuk. A szabadon álló indító huzalozásának összhangban kell
lennie az NEC-vel, a kompresszormotor kapcsaihoz tartó csatlakozás pedig kizárólag vörösréz huzallal
és vörösréz forrasztófülekkel alakítandók ki.
3. Ami az opcionális érzékelőnek a huzalozását illeti, lásd a berendezés vezérlésének rajzát. Javasoljuk,
hogy az egyenáramú vezetékeket külön fektessék a 115 V váltakozó áramú huzalozástól.
4. A vevő által a riasztórelé tekercséhez biztosított 24 vagy 120 V váltakozó áramú tápellátás az UTB1nek a 84-es (tápellátás) és 51-es (nullavezeték) kivezetése között csatlakoztatható a kapcsolótáblán.
Nyugalmi helyzetben nyitott érintkezők esetében a huzal 82-es és a 81-es között alakítandó ki.
Nyugalmi helyzetben zárt érintkezőknél pedig a 83. és 81. között. A riasztás a kezelő által
programozható. A riasztórelé tekercsének maximális méretezése 25 VA.
5. A berendezés távbe-/kikapcsolásának vezérlése is megvalósítható oly módon, hogy szárazkapcsolatkészletet alakítanak ki a 70-es és 54-es kivezetés között.
6. A párologtató és a kondenzátor lapátos áramláskapcsolóira és a víznyomáskülönbség kapcsolóira is
szükség van, amelyeket a bemutatott módon kell huzalozni. A DWDC-típusú, kétkompresszoros
berendezések DPDT-kapcsolókat igényelnek. Ha a helyszínen biztosított nyomáskülönbségkapcsolókat alkalmaznak, akkor ezeket a tartályon és nem a szivattyún kell elhelyezni.
7. A vevő által az opcionális párologtató és kondenzátor vízszivattyújának a vezérlőteljesítményéhez és a
toronyventilátorokhoz biztosított, 115 V váltakozó áramú, 20 A-es tápellátás szolgálja ki a berendezés
vezérlésére szolgáló kapcsokat (UTBI); a 85-ös a tápellátáshoz/a 86-os a nullavezetékhez, a PE pedig
berendezés földeléséhez tartozik.
8. A vevő által opcionálisan biztosítható, 115 V váltakozó áramú, 25 VA-es maximális tekercsméretezésű
relé a hűtött víz szivattyújához (EP 1 és 2) a bemutatott módon huzalozható. Ez a választási lehetőség
az épület terheléséhez viszonyítva tipikusan működteti majd a hűtött víz szivattyúját.
9. A kondenzátor vízszivattyújának a berendezéssel együtt kell ciklikusan működnie. A vevő által
biztosított, 115 V váltakozó áramú, 25 VA-es, maximális tekercsméretezésű relé a kondenzátor
vízszivattyújához (CP 1 és 2) a bemutatott módon huzalozandó.
10. A vevő által opcionálisan biztosítandó, 115 V váltakozó áramú, legfeljebb 25 VA-es névleges
méretezésű tekercs a hűtőtorony ventilátorának reléihez (CL – C4) a jelzett módon huzalozható. Ez az
opcionális lehetőség ciklikusan működteti a hűtőtorony ventilátorait, hogy a berendezés
nyomómagassága fenntartható legyen.
11. Mind a hűtött víz, mind a kondenzátor-hűtővíz szivattyúindítóinál a névlegesen 24 V váltakozó áramú
segédérintkezőket az alábbiak szerint kell huzalozni.
12. A VFD esetében csillagkapcsolású és szilárdtestes indítók kapcsolódnak a hat (6) kapcsos
motorokhoz. Az indító és a motor közötti vezetékek továbbítják a fázisáramot, a kijelölés pedig a motor
névleges terhelés melletti amperszámának (RLA) az 58%-án alapul. A szabadon álló indító
huzalozásának összhangban kell lennie az NEC-vel, a kompresszormotor kapcsaihoz tartozó
csatlakozás pedig kizárólag vörösréz huzallal és vörösréz forrasztófülekkel alakítandók ki. Az indító és
a motor kivezetései közötti, az elsődleges tápellátást szolgáló huzalozást gyárilag telepítjük, ha a
hűtőberendezéseket az egységre szerelt indítókkal együtt szállítjuk.
13. BAS-interfészek opcionális protokoll-választhatósággal. A különböző, standard protokollok esetében az
elhelyezési és összekapcsolási követelmények megtalálhatók az illető telepítési kézikönyvekben,
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amelyek beszerezhetők a helyi Daikin-képviselettől, de minden egyes berendezéshez is mellékeljük:
Modbus IM 743-0
LONW ORKS IM 735-0
BACnet IM 736-0
14. A „Full Metering” (teljes mérés) vagy az „Amps Only Metering” (csak ampermérés) opció igényel némi
helyszíni huzalozást, ha szabadon álló indítókat alkalmaznak. A huzalozás függ a hűtőberendezés és
az indító típusától. Az adott választásokkal kapcsolatos tájékozódás végett forduljanak a helyi Daikinképviselethez.

2. ábra: A helyszíni huzalozás rajza
MICROTECH CONTROL
BOX TERMINALS
(115V)

GND

(24V)

PE

54

85
POWER

* NOTE 7

86

NEUTRAL

* NOTE 10
* COOLING
TOWER
FOURTH
STAGE
STARTER

55

O

C4

74

H

A

O

86

* NOTE 10
O

A

EP2

86

C

79

H

* COOLING
TOWER
THIRD
STAGE
STARTER

70

80

H

C3

73

H

A
O

EP1

78

A

C

77

* NOTE 10
76

H

* COOLING
TOWER
SECONDH
STAGE
STARTER

O

C2

75

A

H
O

* NOTE 10
* COOLING
TOWER
FIRST
STAGE
STARTER

O

A

CP2

H

C

T3-S

C1

A

EF
CF

81

COMMON

82(NO)
A
83(NC)

ALARM RELAY
(NOTE 4)

84

POWER

H

52
O

COOLING TOWER
BYPASS VALVE

71

1-10 VDC

CP1

A

C

71
1-10 VDC

COOLING TOWER VFD

L1

L2

53

MICROTECH
COMPRESSOR CONTROL
BOX TERMINALS
CTB1

L3

NOTE 2

(NOTE 1)

-LOAD-

U

V

PE

CP1

L1

CP2

L2

23(5A)

23

24(5)

24
25

25

W

115 VAC
T1

GND

COMPRESSOR
MOTOR
STARTER

STARTER LOAD SIDE TERMINBALS
VFD

T6

T2

T4

T3

T5

COMPRESSOR TERMINALS
STARTER LOAD SIDE TERMINBALS
WYE-DELTA
T1

T2

T3

T2

T3

T4

T5

T6

T4

T5

T6

1

2

2

3

3

4

4

6

11

11

11

12

12

22

22

NOTE 2

LESS
THAN
30V
OR
24VAC

STARTER LOAD SIDE TERMINBALS
SOLID STATE
T1

T1

T2

- COMPRESSOR CONTROL
SCHEMATIC 330342201

T6

T2

* FIELD SUPPLIED ITEM
NOTE 12

T3

T4

T3

T5

COMPRESSOR TERMINALS

STARTER LOAD SIDE TERMINBALS
MEDIUM AND HIGH VOLTAGE
T1

T2

T3

T1

T2

T3

COMPRESSOR TERMINALS

MEGJEGYZÉS: Lásd a megjegyzéseket az előző oldalon.
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- FOR DETAILS OF CONTROL REFER
TO UNIT CONTROL SCHEMATIC
330342101

- LEGEND: 330343001
T1

COMPRESSOR TERMINALS
1

- FOR DC VOLTAGE AND 4-20 MA
CONNECTIONS (SEE NOTE 3)

330387901-0A

MICROTECH CONTROL BOX TERMINALS

A MICROTECH SZABÁLYOZÓ-SZEKRÉNYÉNEK KAPCSAI

POWER

TÁPELLÁTÁS

NEUTRAL

NULLAVEZETÉK

REMOTE ON OFF

TÁVIRÁNYÍTÁS BE/KI

MODE SWITCH

ÜZEMMÓDKAPCSOLÓ

COOLING TOWER FOURTH STAGE STARTER

A HŰTŐTORONY NEGYEDIK FÁZISÁNAK INDÍTÓJA

COOLING TOWER THIRD STAGE STARTER

A HŰTŐTORONY HARMADIK FÁZISÁNAK INDÍTÓJA

COOLING TOWER SECONDH STAGE STARTER

A HŰTŐTORONY MÁSODIK FÁZISÁNAK INDÍTÓJA

COOLING TOWER FIRST STAGE STARTER

A HŰTŐTORONY ELSŐ FÁZISÁNAK INDÍTÓJA

NOTE 10

10. MEGJEGYZÉS

SWICTH DETALT FLOW OR EVAP

A KAPCSOLÓ DELTA-T ÁRAMLÁSA VAGY A PÁROLOGTATÓ

SWICTH DETALT FLOW OR COND

A KAPCSOLÓ DELTA-T ÁRAMLÁSA VAGY A KONDENZÁTOR

COMMON

KÖZÖS

POWER

TÁPELLÁTÁS

ALARM RELAY

RIASZTÓRELÉ

COOLING TOWER BYPASS VALVE

A HŰTŐTORONY TÚLFOLYÓSZELEPE

COOLING TOWER VFD

A HŰTŐTORONY VFD-JE

CHILLED WATER PUMP STARTER

A HŰTÖTT VÍZ SZIVATTYÚJÁNAK INDÍTÓJA

CONDENSER WATER PUMP STARTERS

A KONDENZÁTOR-HŰTŐVÍZ SZIVATTYÚJÁNAK INDÍTÓI

COMPRESSOR MOTOR STARTER (NOTE 1)

A KOMPRESSZORMOTOR INDÍTÓJA (1. MEGJEGYZÉS)

MICROTECH COMPRESSOR CONTROL BOX TERMINALS CTB1

A MICROTECH KOMPRESSZOR VEZÉRLŐSZEKRÉNYÉNEK
CTB1 KAPCSAI

STARTER LOAD SIDE TERMINALS VFD

AZ INDÍTÓ TERHELÉS OLDALI KAPCSAI, VFD

COMPRESSOR TERMINALS

A KOMPRESSZOR KAPCSAI

STARTER LOAD SIDE TERMINALS WYE-DELTA

AZ INDÍTÓ TERHELÉS OLDALI KAPCSAI, CSILLAGHÁROMSZÖG

STARTER LOAD SIDE TERMINALS SOLID STATE

AZ INDÍTÓ TERHELÉS OLDALI KAPCSAI, SZILÁRDTESTES

STARTER LOAD SIDE TERMINALS MEDIUM AND HIGH
VOLTAGE

AZ INDÍTÓ TERHELÉS OLDALI KAPCSAI, KÖZEPES ÉS
NAGYFESZÜLTSÉGNÉL

LESS THAN 30V OR 24VAC

A 30 V VAGY 24 V VÁLTAKOZÓ ÁRAMNÁL KISEBB

FOR DC VOLTAE AND 4-20 MA CONNECTIONS (SEE NOTE 3)

EGYENFESZÜLTSÉG ÉS 4-20 mA-ES CSATLAKOZÁSOK
ESETÉBEN (LÁSD A 3. MEGJEGYZÉST)

FOR DETAILS OF CONTROL REFER TO UNIT CONTROL
SCHEMATIC 330342101

A SZABÁLYOZÁS RÉSZLETEIT ILLETŐEN LÁSD A
BERENDEZÉS SZABÁLYOZÁSÁNAK 330342101-ES SZ. ELVI
RAJZÁT

COMPRESSOR CONTROL SCHEMATIC 330342201

A KOMPRESSZOR SZABÁLYOZÁSÁNAK ELVI RAJZA:
330342201

LEGEND: 330343001

ÁBRASZÖVEG: 330343001

FIELD SUPPLIED ITEM

A HELYSZÍNEN FELSZERELT ESZKÖZ

NOTE 12

12. MEGJEGYZÉS
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Üzemeltetés két/több hűtőberendezés esetén
A több hűtőberendezésből álló készülékcsoport
A DWSC egykompresszoros hűtőberendezéseknek, illetve a DWDC és DWCC kétkompresszoros
hűtőberendezéseknek gyárilag huzalozottak a fő vezérlőelemei egy belső pLAN-hálózat felé, tehát az
említett elemek egymással – magán a hűtőberendezésen belül – kommunikálhatnak.
Többhűtős alkalmazásoknál – akár négy hűtőberendezésig – mind az egy-, mind a kétkompresszoros
változat összekapcsolható az említett belső pLAN segítségével. Ehhez semmi másra nincs szükség, mint az
egyszerű, a terepen kialakított RS485-ös bekötővezetékekre, a 485OPDR típusszámú, kiegészítő
kommunikációs szakaszolókártyával (szakaszolókártyákkal) való kiegészítésre (Daikin cikkszám:
330276202), valamint néhány beállításra a MicroTech II vezérlése esetében (lásd a különleges DWCCutasításokat ennek a fejezetnek a végén). A 485OPDR szakaszolókártya megvásárolható a berendezéssel
együtt, vagy külön is, akár a hűtőberendezés telepítése során, akár azt követően. A szükséges kártyák száma
a hűtőberendezések száma mínusz egy.

A pLAN felépítése
Az összekapcsolást végző MicroTech II pLAN RS485-ös huzalozást a telepítést végző vállalkozónak még a
beindítás előtt telepítenie kell. A Daikin-cég beindítást végző technikusa fogja ellenőrizni a csatlakozásokat,
illetve végrehajtani az alapértékek szükséges beállítását.
1. Ha nincs semmilyen pLAN-kapcsolat a hűtőberendezések között, ki kell iktatni a hűtőberendezés
vezérlőteljesítményét, majd a DIP-kapcsolókat a
2. 9 látható módon kell beállítani.
3. Ha minden kézi kapcsoló ki van kapcsolva, kapcsolják be a vezérlő-teljesítményt mindegyik
hűtőberendezés esetében, majd állítsák be az egyes OITS-címeket (lásd a 2. megjegyzést a 16. oldalon).
4. Ellenőrizzék a megfelelő csomópontokat mindegyik OITS szervizképernyőn.
5. Csatlakoztassák össze a hűtőberendezéseket (pLAN, RS485-ös huzalozás) a 3 látható módon. A
kapcsolaton belül az első hűtőberendezést A. hűtőberendezésként lehet jelölni. A szakaszolókártya a
DIN-sínhez kapcsolódik majd az A. hűtőberendezésnek az egységvezérlője mellett. A szakaszolókártyán
van egy huzalkivezetés, amely a kontrolleren a J10-be dugandó be. A legtöbb hűtőberendezésnek már
van egy univerzális kommunikációs modulja (UCM), amely a kontrollert a már a J10-be bedugott
toucDHSCreen-hez csatlakoztatja. Ha ez a helyzet, dugja be a szakaszolómodul huzalkivezetését az üres
RJ11 pLAN-csatlakozónyílásba az UCM-en. Ez egyenértékű azzal, mint amikor közvetlenül a
berendezés kontrollerébe dugják be ugyanazt.
Utána összekötő huzalozásra lesz szükség az A. hűtő és a B. hűtő között.
Két hűtőberendezésnél: Ha csak két hűtőberendezést kell összekapcsolni, Belden M9841 (RS 485-ös
különleges kábel) huzalozandó az A. hűtőberendezésen a 485OPDR szakaszolókártya felől (az A., B. és
C. kivezetésekről) a B. hűtőberendezés kontrollerén lévő J11-es csatlakozónyílás felé. A J11-en az
árnyékolás a GND-hez (földelés), a kék/fehér vezeték a (+) csatlakozáshoz, végül pedig a fehér/kék a (-)
csatlakozáshoz csatlakozik.
Figyelembe kell venni, hogy a B. hűtőberendezésen nincs szakaszolókártya. Az utolsónak
csatlakoztatandó (ebben az esetben a B.) hűtőberendezésnek nincs szüksége szakaszolókártyára.
Három vagy négy hűtőberendezés esetében: Ha három vagy négy hűtőberendezést kell
összekapcsolni, az összekötő huzalozás továbbra is a B. hűtőberendezésnek a J11-es csatlakozónyílása
felé kerül kialakításra. A másik hűtőberendezésnek (a B. hűtő) 485OPDR szakaszolókártyával kell
rendelkeznie, amelyet a B. hűtőberendezésnek az UCM pLAN-csatlakozónyílásába fognak bedugni. A
B. hűtőberendezés úgy néz ki, mint az A. hűtő.

D-EOMWC00804-14HU – 14/116

A B. hűtőberendezés felől a C. hűtő felé tartozó huzalozás ugyanolyan, mint az A-tól B-ig tartó. Azaz, a
Belden-kábel a B-hez tartozó 485OPDR kártyán lévő A., B. és C. felől csatlakozik a C.
hűtőberendezésnek az L11-es csatlakozónyílásához. A C. hűtőberendezésnek nincs 485OPDR
szakaszolókártyája.
Ez az eljárás ismétlendő meg a negyedik hűtőberendezésnél is, ha négyet kell összekapcsolni.
6. Ellenőrizzék a megfelelő csomópontokat mindegyik OITS szervizképernyőn.

3. ábra: Kommunikációs huzalozás
PIGTAIL

P

485
OPDR

Chiller A
J10 J11

P

UCM

C B A

UNIT CONTROL

BLU/WHT
WHT/BLU
SHIELD

Chiller B
485
OPDR

P

P

UCM

J10
PORT

(+) (-)
J11 PORT

C B A

UNIT CONTROL

BLU/WHT
WHT/BLU
SHIELD

Chiller C

(+) (-)
J11 Port

UNIT CONTROL

PIG TAIL

HUZALKIVEZETÉS

CHILLER A

AZ A. HŰTŐBERENDEZÉS

UNIT CONTROL

A BERENDEZÉS VEZÉRLÉSE

Connect with Boldon M9841 RS485 Cable

Csatlakoztassa Boldon M9841-típusú RS485-ös kábel segítségével

SHIELD

ÁRNYÉKOLÁS

CHILLER B

A B. HŰTŐBERENDEZÉS

CHILLER C

A C. HŰTŐBERENDEZÉS

MEGJEGYZÉS: A negyedik hűtőberendezést, a D. jelűt, ugyanúgy lehet csatlakoztatni a C. hűtőberendezéshez, mint a
C-t a B-hez.
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9. táblázat: A DIP címkapcsoló beállításai a pLAN-t alkalmazó kontrollereknél
Hűtőberendezés
(1)
A
B
C
D

1. kompresszor
kontrollere

2. kompresszor
kontrollere

A berendezés kontrollere

Foglalt

Kezelői
felület (2)

Foglalt

1
100000
9
100100
17
100010
25
100110

2
010000
10
010100
18
010010
26
010110

5
101000
13
101100
21
101010
29
101110

6
011000
14
011100
22
011010
30
011110

7
111000
15
111100
23
111010
31
111110

8
000100
16
000010
24
000110
32
000001

MEGJEGYZÉSEK:

1. Akár négy, egyszerű vagy kettős kompresszor is összekapcsolható.
2. A kezelői felület érintőképernyőjének (OITS) a beállítása nem DIP-kapcsolós beállítás. Az OITS-cím
kijelölhető a „szerviz” beállítású képernyő kijelölésével. Utána – a technikusi szintnek megfelelő jelszó
aktiválásával ki kell jelölni a „pLAN Comm” gombot. Az A(7), B(15), C(23), D(31) gombok a képernyő
közepén jelennek meg, majd ki kell jelölni a betűt az ahhoz a hűtőberendezéshez tartozó OITS-cím
vonatkozásában, amely be van kapcsolva. Utána be kell zárni a képernyőt. Vegyék figyelembe, hogy az
A. a gyári alapértelmezett beállítás.
3. Hat bináris kapcsoló: Fenti helyzetben „On” (be), amelyet „1” jelöl. A lenti helyzetben „Off” (ki),
amelyet „0” jelez.

Üzemeltetés
A MicroTech II kezelői felület érintőképernyője (OITS) beállításai
A több kompresszor összekapcsolásával megvalósuló, bármilyen típusú működtetés esetében a beállítások a
MicroTech II kontrolleren hajtandók végre. Kétkompresszoros berendezésnél a beállításokat gyárilag
végezzük el a szállítás előtt, de azokat indítás előtt a helyszínen ellenőrizni kell. Több hűtőberendezéses
installációnál a beállításokra a helyszínen kerül sor a kezelőfelület érintőképernyőjén az alábbiak szerint:
Maximum Compressors ON – SETPOINTS - MODES képernyő, a #10 kijelölése = 2-es a kettős, 4-es a 2
kettős, 3 a három külön, egykompresszoros hűtőberendezésnél stb. Ha a rendszerhez tartozó összes
kompresszor szokásos működésű kompresszorként kell, hogy rendelkezésre álljon, akkor a #10-nél beírt
érték egyenlő kell legyen a kompresszorok össz-számával. Ha bármelyik kompresszor tartalékként szolgál és
nem a megszokott forgás szerint működik, akkor azokat nem szabad bevonni a kompresszorok számába a
#10 kijelölésekor. A Max Comp ON beállítás csak egy toucDHSCreen esetében eszközölhető, a rendszer a
legnagyobb beállított számot fogja figyelembe venni az összes hűtőberendezés esetében – ugyanis általános
beállításról van szó.
Sequence and Staging – SETPOINTS - MODES képernyő, a #12 és #14; #11 és #13 kijelölése. Ez a sorrend
szabja meg annak sorrendjét, ahogyan a kompresszorok indulni fognak. Egy vagy több kompresszornak „1”re állításával lehet előhívni az automatikus sietés/késleltetés funkciót, valamint a normál beállítást. A
legkevesebb indítású kompresszor indul elsőnek, a maximális óraszámú kompresszor fog legelőször leállni
és így tovább. A legnagyobb számú berendezések sorban bekapcsolva maradnak.
A Modes setpoints több különböző üzemeltetési típust biztosít (normál, hatékonyság, készenlét stb.) a
használati utasításban ismertetettek szerint.
Ugyanazt a Modes setting-et kell megismételni a rendszerhez tartozó minden egyes hűtőberendezésnél.
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Nominal Capacity (névleges kapacitás) – SETPOINTS - MOTOR képernyő, #14 kijelölése. A beállítás a
kompresszor méretezett tonnaszáma. A kettős egységeken alkalmazott kompresszorok mindig egyenlő
kapacitásúak.

A működtetés sorrendje
Több hűtőberendezéses, párhuzamos üzemeltetéskor a MicroTech II kontrollerek egy pLAN-hálózat
segítségével kapcsolódnak össze, egyszersmind ezek készítik elő, illetve vezérlik a kompresszor terhelését a
hűtőberendezések között. Akár egy-, akár kétkompresszoros hűtőberendezésekről van szó, mindegyik
kompresszor a beleprogramozott sorszámtól függően fog be-, illetve kikapcsolni. Például, ha mindegyik „1”re van állítva, az automatikus sietés/késleltetés lép majd érvénybe.
Ha az 1. sz. hűtőberendezés teljesen le van terhelve, a távozó hűtött víz hőmérséklete kicsit megemelkedik.
Ha az alapérték fölötti Delta-T elérte a Staging Delta-T értéket, akkor az indításra ütemezett, következő
hűtőberendezés megkapja az indítójelet és elindítja szivattyúit, amennyiben azokat a MicroTech kontroller
révén való vezérlésre előkészítették már. Ez az eljárás ismétlődik mindaddig, amíg az összes hűtőberendezés
nem működik. A kompresszorok saját maguk fogják terhelésüket kiegyenlíteni.
Ha a csoporthoz tartozó bármelyik hűtőberendezés kétkompresszoros, akkor az a léptetési utasításoknak
megfelelően fognak eljárni, ami az előkészítést és a terhelést illeti.

DWCC-beállítások
Mivel a DWCC lényegében véve két, egyetlen ellenáramú, egyjáratú, kétáramkörös hűtőberendezést alakít
ki, az adott elem után elhelyezkedő áramkört (a távozó hűtött vízről van szó) mindig elsőnek bekapcsoló és
utolsónak kikapcsoló Stage 1 (1. fokozat) kompresszorként kell kijelölni.
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A kezelői felület érintőképernyője
Navigálás
A 21. oldalon látható VIEW (NÉZET) képernyőn megjelenő kezdőképernyő rendszerint megmarad (van egy
beépített képernyővédő is, amely újból aktiválható, ha bárhol megérintik a képernyőt). Ehhez a VIEW
(NÉZET) képernyőhöz tartozik a STOP (LEÁLLÍTÁS) és AUTO gomb, amelynek segítségével az egység
elindítható, illetve leállítható, ha helyi vezérlés alatt áll. A további képernyőcsoportok a kezdőképernyőről
hozzáférhetők, ha a három gomb valamelyikét megnyomják a képernyő alján; ezek a következők: HISTORY
(ELŐZMÉNYEK), VIEW (NÉZET), SET (BEÁLLÍTÁS).


A HISTORY segítségével lehet eljutni az utoljára megtekintett előzményképernyőkhöz, illetve lehet
váltogatni két előzményképernyő között.


Trend-előzmények



Riasztási előzmények



A VIEW (NÉZET) segítségével a következő View (nézet) képernyőhöz, illetve a többi alnézet
képernyőhöz lehet eljutni, amelyek segítségével részletesen megtekinthetők a hűtőberendezések
beállításai, illetve működése. A View-nek a bármely más képernyőről történő megnyomásával lehet
visszalépni a Home View (kezdőnézet) képernyőhöz.



A SET (BEÁLLÍTÁS)
képernyősorozathoz.

segítségével

lehet

eljutni

az

alapértékek

beállításakor

használt

A következő oldalon látható ábra segítségével illusztráljuk az OITS esetében elérhető különböző képernyők
elrendezését. Pár perces gyakorlással, amelyre a tényleges OITS esetében kerítenek sort, megfelelő
magabiztossággal navigálnak majd a képernyők között.
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4. ábra: Az OITS-képernyő elrendezése
SET SCREENS

HISTORY
SCREENS

HOME
SCREEN

HOME
SCREEN

SET

HISTORY

PRESS SET

PRESS VIEW

PRESS VIEW
SETPOINTS

PRESS HISTORY

SEE FIGURE 12
TREND
OR
ALARM
HISTORY

POWER
TIMERS
ALARMS
VALVE (TOWER)

EACH GROUP OF
SETPOINTS HAVE
SETTING AND RANGE
EXPLAINED ON SCREEN

TOWER (FANS)
MOTOR
MODES
WATER

VIEW SCREENS
HOME
SCREEN
VIEW

PRESS VIEW

SEE FIGURE 4

PRESS VIEW
DETAIL
VIEW
SCREEN

PRESS MENU

SEE FIGURE 5

PRESS VIEW

LABELED BAR GRAPHS
BAR GRAPHS

MENU

SEE FIGURE 7

CHILLER
COMPRESSOR STATE
COMPRESSOR I/O
UNIT I/O

SEE FIGURE 8
SEE FIGURE 9

SEE FIGURE 10

EVAPORATOR
CONDENSER

Pressing VIEW from any sub-menu will toggle back to the home screen.
Pressing MENU when in any sub-menu will return to the view screen.
Pressing SET or HISTORY will go to these groups of menus.
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SET SCREENS

BEÁLLÍTÁSI KÉPERNYŐK

HOME SCREEN

KEZDŐKÉPERNYŐ

PRESS VIEW

NYOMJA MEG A VIEW-T

PRESS SET

NYOMJA MEG A SET-ET

SETPOINTS

ALAPÉRTÉKEK

SEE FIGURE 12

LÁSD A 12. ÁBRÁT

HISTORY

ELŐZMÉNYEK

HOME SCREEN

KEZDŐKÉPERNYŐ

PRESS HISTORY

NYOMJA MEG AZ ELŐZMÉNYEKET

TREND OR ALARM HISTORY

A TREND VAGY A RIASZTÁSOK ELŐZMÉNYEI

POWER

TÁPELLÁTÁS

TIMERS

IDŐZÍTŐK

ALARMS

RIASZTÁSOK

VALVE (TOWER)

SZELEP (A TORONYHOZ)

TOWER (FANS)

TORONY (A VENTILÁTOROKHOZ)

MOTOR

MOTOR

MODES

ÜZEMMÓDOK

WATER

VÍZ

EACH GROUP OF SETPOINTS HAVE SETTING AND RANGE
EXPLAINED ON SCREEN

MINDEN EGYES ALAPÉRTÉK-CSOPORTNAK VAN BEÁLLÍTÁSA
ÉS TARTOMÁNYA, AMELYNEK MAGYARÁZATA A
KÉPERNYŐN LÁTHATÓ

VIEW SCREEN

NÉZET KÉPERNYŐ

SEE FIGURE 4

LÁSD A 4. ÁBRÁT

DETAIL VIEW SCREEN

A RÉSZLETES NÉZET KÉPERNYŐJE

PRESS MENU

NYOMJA MEG A MENÜT

LABELED BAR GRAPH

CÍMKÉZETT HASÁBGRAFIKON

BAR GRAPH

HASÁBGRAFIKON

CHILLER

HŰTŐBERENDEZÉS

COMPRESSOR STATE

A KOMPRESSZOR ÁLLAPOTA

COMPRESSOR I/O

A KOMPRESSZOR BE-/KIMENETE

UNIT I/O

A BERENDEZÉS BE-/KIMENETE

EVAPORATOR

PÁROLOGTATÓ

CONDENSER

KONDENZÁTOR

LABELED BAR GRAPHS

CÍMKÉZETT HASÁBGRAFIKONOK

BAR GRAPHS

HASÁBGRAFIKONOK

CHILLER

HŰTŐBERENDEZÉS

Pressing VIEW from any sub-menu will toggle back to the home screen

A VIEW-nak bármelyik almenüben történő megnyomásával lehet
visszaváltani a kezdőképernyőre

Pressing MENU when in any sub-menu will return to the view screen

A MENU-nek bármelyik almenüben történő megnyomásával lehet
visszatérni a nézet képernyőre

Pressing SET or HISTORY will go to these groups of menus.

A SET-nek vagy a HISTORY-nak a megnyomásával lehet eljutni
ezekhez a menücsoportokhoz
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A képernyők ismertetése
A VIEW (NÉZET) képernyők
A nézet-képernyők segítségével lehet megtekinteni a berendezés állapotát és feltételeit.
5. ábra: Kezdőképernyő, kétkompresszoros berendezés esetén

Kezdőképernyő
A kezdőképernyőn a hűtőberendezés alapállapota látható, és ez az a képernyő, amely általában a monitoron
látható. Kétkompresszoros egységeknél (DWDC) két kompresszor, valamint mindkettőnek az állapota
látszik. Egykompresszoros (DWSC) berendezéseknél csak egy kompresszor jelenik meg. A megjelenő
nyomás-, illetve hőmérsékleti értékek közösek az egység szempontjából és mind az egy-, mind a
kétkompresszoros hűtőberendezések szempontjából helyesek. A hűtőberendezés elvi rajzán a következők
láthatók:
Adatok



A hűtött víz aktív alapértéke



A belépő, illetve távozó hűtött víz hőmérséklete



A belépő, illetve távozó kondenzátor-hűtővíz hőmérséklete



A motor amperszámának százaléka



AZ UNIT STATUS (BERENDEZÉS ÁLLAPOTA) az a MODE (ÜZEMMÓD), amelyet a STATE
(ÁLLAPOT) követ, ezután következik a SOURCE (FORRÁS), amely a STATE-t (ÁLLAPOT) előállító
eszköz vagy jel. A lehetséges kombinációk az alábbiak:
D-EOMWC00804-14HU - 21/116

10. táblázat: Az UNIT STATUS kombinációi
MODE (ÜZEMMÓD)

STATE (ÁLLAPOT)

COOL (HŰTÉS)

OFF (KI)

ICE (FAGYASZTÁS)
HEAT (FŰTÉS)

SHUTDOWN
(LEÁLLÍTÁS)
(1. megjegyzés)
AUTO
(AUTOMATIKUS)

SOURCE (FORRÁS)
Manual Switch
(Kézi kapcsoló)
Remote Switch
(Távkapcsoló)
Local (Helyi)
BAS Network
(BAS-hálózat)

TEST (TESZT)

Megjegyzés: A leállítás a kikapcsolás állapotát jelenti; lapát zárva, kenés után stb.



A COMPRESSOR STATUS (KOMPRESSZOR ÁLLAPOTA) az a MODE (ÜZEMMÓD), amelyet
STATE (ÁLLAPOT) követ, ezután következik a SOURCE (FORRÁS), amely a STATE-t (ÁLLAPOT)
előállító eszköz vagy jel. A lehetséges kombinációk az alábbiak:

11. táblázat: A COMPRESSOR STATUS (KOMPRESSZOR ÁLLAPOTA) lehetőségei
A STATUS (ÁLLAPOT) teljes szövege
(fontossági sorrendben)
OFF Manual Switch
(OFF Kézi kapcsoló)
OFF Compressor Alarm
(OFF Kompresszor-riasztás)
OFF Unit State
(OFF Berendezés állapota)
OFF Evap Flow/Re-circulate
(OFF Párologtató-áramlás/újracirkuláltatás)
OFF Low Oil Sump Temp
(OFF Alacsony az olajteknő hőmérséklete)
OFF Start to Start Timer=xxx
(OFF Az indításidőzítő elindítása = xxx)
OFF Stop to Start Timer=xxx
(OFF Az indításidőzítő leállítása = xxx)
OFF Staging (Next ON)
(OFF Léptetős (következő bekapcsolás))
OFF Awaiting Load
(OFF Terhelésvárás)
PRELUBE Vanes Open
(ELŐKENÉS Lapátok nyitva)
PRELUBE Timer=xxx
(ELŐKENÉS Időzítő = xxx)
PRELUBE Condenser Flow
(ELŐKENÉS Kondenzátor-áramlás)
RUN Unload Vanes-Max Amps
(ÜZEMELTETÉS Lapátok tehermentesítése
– maximális amper)
RUN Hold Vanes-Max Amps
(ÜZEMELTETÉS Lapátok megtartása –
maximális amper)
RUN Manual Vanes & Speed
(ÜZEMELTETÉS Kézi lapátok és sebesség)
RUN Load Vanes-Manual Speed
(ÜZEMELTETÉS Lapátok terhelése – kézi
sebesség)
RUN Hold Vanes-Manual Speed
(ÜZEMELTETÉS Lapátok megtartása – kézi
sebesség)
RUN Unload Vanes-Manual Speed
(ÜZEMELTETÉS Lapátok tehermentesítése
– kézi sebesség)
RUN Load Speed-Manual Vanes
(ÜZEMELTETÉS Sebességterhelés – kézi
lapátok)
RUN Hold Speed-Manual Vanes
(ÜZEMELTETÉS Sebesség megtartása –
kézi lapátok)
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Megjegyzések

A kompresszor kikapcsolásának oka.

Az előkenési sorrend aktuális állapota

A vízhőmérsékletre vonatkozó parancsnak a felülbírálása

Kizárólag szerviz céljára. „T” jelszóra van szükség. A kompresszor
kontrolleréről üzemeltethető

A STATUS (ÁLLAPOT) teljes szövege
(fontossági sorrendben)
RUN Unload Speed-Manual Vanes
(ÜZEMELTETÉS Sebesség leterhelési –
kézi lapátok)
RUN Unload Vanes-Lag Start
(ÜZEMELTETÉS Lapátok tehermentesítése
– késleltetés elindítása)
RUN Hold Vanes-Evap Press
(ÜZEMELTETÉS Lapátok megtartása –
párologtató nyomása)
RUN Unload Vanes-Evap Press
(ÜZEMELTETÉS Lapátok tehermentesítése
– párologtató nyomása)
RUN Unload Vanes-Soft Load
(ÜZEMELTETÉS Lapátok tehermentesítése
– kíméletes terhelés)
RUN Hold Vanes-Soft Load
(ÜZEMELTETÉS Lapátok megtartása –
kíméletes terhelés)
RUN Load Vanes-Disch Temp
(ÜZEMELTETÉS Lapátok terhelése –
kilépési hőmérséklet
RUN Hold Vanes-Pull-down Rate
(ÜZEMELTETÉS Lapátok megtartása –
lehúzási viszonyszám)
RUN Unload Vanes-Demand Limit
(ÜZEMELTETÉS Lapátok tehermentesítése
– igényhatár)
RUN Hold Vanes-Min Amps
(ÜZEMELTETÉS Lapátok megtartása –
minimális amperszám)
RUN Load Vanes
(ÜZEMELTETÉS Lapátok megterhelése)
RUN Hold Vanes
(ÜZEMELTETÉS Lapátok megtartása)
RUN Unload Vanes
(ÜZEMELTETÉS Lapátok tehermentesítése)
SHUTDOWN Unload
(LEÁLLÍTÁS Tehermentesítés)
POSTLUBE Timer=xxx
(UTÓKENÉS Időzítő = xxx)
POSTLUBE Motor Current High
(UTÓKENÉS Erős motoráram)

Megjegyzések

A vízhőmérsékletre vonatkozó parancsnak a felülbírálása

Normál működés

Tehermentesítés a leállítási sorrend alatt
Utókenés időzítője bekapcsolva
A kompresszor motorja a leállítási üzemmódban fut. Ki kell kapcsolni.

MEGJEGYZÉSEK:
1. Az időzítő visszaszámlálási értékei ott fognak megjelenni, ahogy lentebb „(xxx)” látható.
2. VFD-vel felszerelt kompresszoroknál „Vanes” (lapátok) vagy „Speed” (sebesség) jelenik meg a RUN (ÜZEMELÉS) állapotban
annak jelzésére, vajon a kapacitást a VFD-ről származó sebesség, illetve a lapátvezérlés segítségével vezérlik-e.
3. Ha a kompresszor START állapotban van (az olajszivattyú elindult, de még mindig olajnyomásra vár), akkor értelemszerűen
„PRELUBE – Vanes Open” (ELŐKENÉS – Lapátok nyitva), illetve „PRELUBE – Timer=(xxx)” (ELŐKENÉS – Időzítő =
xxx) jelenik meg.
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Működtetőgombok:
 AUTO és STOP gomb, a normális indító (AUTO) és leállító (STOP) gomb segítségével lehet
működtetni a megszokott indítási és leállítási sorrendet. Ezek a gombok csak akkor aktívak, ha a
vezérlés „Local Control" (helyi vezérlés) üzemmódban van. Ezzel kiküszöbölhető az a lehetőség, hogy
véletlenül helyileg kikapcsolják a berendezést, amikor az valamilyen, távolról jövő jel – például BAS –
irányítása alatt áll.


HISTORY (ELŐZMÉNYEK), ennek segítségével lehet váltogatni a Trend History (trend-előzmények)
képernyőt, illetve az Alarm History (riasztási előzmények) képernyőt.



SET (BEÁLLÍTÁS), ezzel lehet változatni az alapértékek beállításakor használt Set Points (alapértékek)
képernyőt, illetve a Service (szerviz) képernyőt.

Visszatérés

A VIEW (NÉZET) gombot bármelyik képernyőn megnyomva vissza lehet térni a HOME VIEW
(KEZDŐNÉZET) képernyőhöz.
6. ábra: A nézet képernyőjének részletei

A VIEW (NÉZET) gombnak a Home View (kezdőnézet) képernyő alján való megnyomásával (5) lehet hozzáférni
a Detail View Screen képernyőhöz. Ez a képernyő további információval szolgál a hűtőközeg nyomásával és
hőmérsékletével, valamint a kenőanyagra vonatkozó adatokkal kapcsolatban.
A STATE (ÁLLAPOT) gomb megnyomásával megjeleníthető a kompresszor állapota, mégpedig a 26. oldalon
látható 9.
Az I/O gomb megnyomásával megjeleníthetjük meg a 26. oldalon ismertetett kompresszor-bemenetek, illetve kimenetek állapotát. A kétkompresszoros berendezéseknek van egy COMP gombja is, amellyel a két kompresszor
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adatait lehet váltogatni, és ez teszi lehetővé, hogy a STATE (ÁLLAPOT), illetve I/O (bemenet/kimenet)
részletezőképernyőket bármelyik kompresszor esetében meg lehessen tekinteni.
Az UNIT I/O (BERENDEZÉS BE-/KIMENETE) gomb megnyomásával jeleníthetjük meg a berendezés be-,
illetve kimeneteit az 27. oldalon a 11 ismertetett módon.
7. ábra: Kibővített nézetű képernyő az áramellátással kapcsolatban
Az EVAP vagy COND gomb megnyomásával részletes adatokat kaphatunk a
párologtató vagy a kondenzátor nyomásával, illetve hőmérsékletével kapcsolatban.
A képernyő alján lévő MENU gombnak a megnyomásával léphetünk tovább egy
menühöz (lásd a 8), ahonnan a fentebb felsorolt képernyők is hozzáférhetők.
A POWER gombnak a megnyomásával férhetünk hozzá a berendezésre nézve a
teljesítményadatokat feltüntető képernyőhöz. A berendezés villamos
teljesítményének megtekintése, illetve az indító alapértékeinek az interfész
képernyőjén történő beállítása opcionális kiegészítés, amely a megvásárlás
időpontjában eldönthető. Ha az opciót a berendezésre felszerelten szállítjuk, a
„POWER” gomb a VIEW képernyő bal oldalán felül látható. A gomb
megnyomásával megnyílik a 7 látható képernyő.
A jobb oldalon látható képernyő ráhelyeződik a 6 látható VIEW képernyő
jobb oldalára, ha az opcionális „Full Meter Display” is része a
berendezésnek. Ez a képernyő mindaddig látszani fog, amíg a kijelzőn
valamelyik másik gombot meg nem nyomták: például STATE, I/O stb.
Ha ezt az opciót nem alkalmazzák, a HOME VIEW (KEZDŐNÉZET)
képernyőn a Percent Unit RLA a berendezés névleges terhelési
amperszámának mindenkori százalékát fogja megjelenteni.

8. ábra: View (Nézet) menü
Ez a View Menu a MENU
gombnak a Detail View képernyőn
történő
megnyomásával
hozzáférhető. A menüképernyő
segítségével lehet hozzáférni más,
a különböző adatokat tartalmazó
képernyőkhöz. A berendezés
hőmérsékletét
és
nyomását
feltüntető képernyő a BAR
CHART SCREEN-en (HASÁBGRAFIKON-KÉPERNYŐ) látható (lásd a 12 a 28. oldalon). Ez a
képernyő a LABELED BAR
GRAPHS
(CÍMKÉZETT
HASÁBGRAFI-KONOK)
megnyomásával hozzá-férhető. A
BAR
GRAPHS
(HASÁBGRAFIKONOK) meg-
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nyomásával ugyanaz a képernyő férhető hozzá, csak címkék nélkül.

További adatok is megtekinthetők, és hozzá is férhetők a képernyő jobb oldalán lévő gombok segítségével. Ezeket
magától értetődő, általános témakörök választják el egymástól. Ezek a gombok, mint már előbb megfigyelhették,
megismétlődnek a Detail View Screen esetében is. Ha az indító kijelzőjének opciója is szerepel a megrendelésben,
POWER gomb látható a STATE gomb fölött.
9: ábra: A kompresszor állapotának megtekintésére szolgáló képernyő
Például a Compressor-State (kompresszor állapota) gomb megnyomása
azt eredményezi, hogy az alábbi képernyő helyeződik rá a Detail View
képernyő jobb oldalára. A Compressor State (kompresszor állapota)
képernyő alapjában véve azoknak az eseményeknek az összegzése,
amelyeken a hűtőberendezés indításkor sorban végigmegy. Zöld lámpa
(az ábrán világosszürke) jelzi, hogy egy bizonyos sorrendiségi
követelménynek eleget tettek. Javasoljuk, hogy ezt a képernyőt kísérjék
figyelemmel az indítási sorrend során. Az egyes követelmények sorban
kigyulladnak, ha azoknak már eleget tettek és gyorsan felfedezhető,
miért kerül sor esetleg az indítás elmaradására. Például az Evap Flow
OK (a párologtató áramlása rendben) kigyullad, amikor a párologtató
áramláskapcsolóját az áramlás elzárja, az Oil Sump Temp OK (az
olajteknő hőmérséklete rendben) kigyullad, ha (vagy amikor) az
olajhőmérséklet fölötte van az indításkori hőmérséklet alapértékének,
mindkét időzítő biztosan időtúllépéses, az Oil Pressure OK (olajnyomás
rendben) pedig akkor gyullad ki, ha elegendő olajnyomást értek el stb.
Az alsó három rész (a „RUN”-tól lefelé) a leállítás során érvényes. A
kompresszor akkor van ténylegesen kikapcsolva, ha a Postlube Timer
Done (utókenés időzítőjének ideje lejárt) kigyullad. Az adott sorrend
ezen a ponton visszatér az OFF-hoz (KI), majd kigyullad az OFF
(KIKAPCSOLVA) jelzőlámpa.

10. ábra: A kompresszor bemeneti/kimeneti állapotának megtekintése
A Compressor I/O gombnak a VIEW MENU
képernyőn történő megnyomásával lehet hozzáférni
a jobb oldalon látható képernyőhöz. Ez a Detail
View képernyő jobb oldalára helyeződik rá. Ez közli
a kompresszor digitális bemeneteinek, illetve analóg
és digitális kimeneteinek az állapotát. Ezek közül a
be-/kimenetek közül sok megjelenik a Compressor
State (kompresszor állapota) képernyőn is, mivel
részét képezik az indítási sorrendnek, ugyanakkor a
kompresszor állapotát is bármely adott időben
definiálni
tudják.
A
kétkompresszoros
berendezéseknek két kompresszorképernyője van.
A COMP gomb a Detail View képernyő bal alsó
sarkában látható a 6 24. oldalán), kétkompresszoros
DWDC egységeknél. Ezzel a gombbal lehet
átváltani az 1. sz. kompresszornak az adatairól a 2.
sz. kompresszor adataira.

D-EOMWC00804-14HU – 26/116

11. ábra: A berendezés be-/kimeneti képernyője
A bal oldalon látható képernyő adja meg a berendezés
kontrollere esetében a digitális bemenetek és kimenetek,
illetve analóg kimenetek állapotát. A berendezés kontrollere az
egész berendezés működésére ügyel, be-/kimenetei is ezt
tükrözik. Figyelembe kell venni, hogy a vízáramlásnak, a
kondenzátor és a párologtató vízszivattyúi esetében történő
működésnek, valamint a torony működésének a bizonyítéka
képezi az adatáramlás java részét. A kigyulladó rész (az ábrán
szürkén látható) jelzi, hogy vagy valamelyik bemenő vagy
valamelyik kimenőjel adott.
Az Evaporator vagy a Condenser gombnak a megnyomásával
a Detail View képernyőn megjeleníthető az érintett tartály
hőmérséklete és nyomása. A képernyők nagyon egyszerűek,
maguktól értetődők és itt ezeket ezért nem is mutatjuk be.
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12. ábra: Oszlopdiagram, címkékkel

Az oszlopdiagramos képernyő a MENU képernyőről (8) a LABELED BAR GRAPHS kijelölésével férhető
hozzá. A BAR CHARTS kijelölésével pedig – a címkék nélkül – ugyanaz a diagram érhető el.

A SET (BEÁLLÍTÁSOK) képernyők
Az interfészpanelen található, a beállításra szolgáló képernyők segítségével lehet bevinni az ilyen típusú
berendezésekhez tartozó sokféle alapértéket. A MicroTech II rendkívül egyszerű módszert kínál erre a célra.
(MEGJEGYZÉS: Ha az interfészpanel nem elérhető, a berendezés kontrollerével lehet megváltoztatni az
alapértékeket.) A megfelelő alapértékek gyárilag vannak beállítva és azokat a Daikin Service vagy a gyár által
engedélyezett szervizcég ellenőrzi az üzembe helyezés során. Gyakran van azonban szükség beállításokra és
változtatásokra, hogy az adott munkakörülményeknek megfelelhessenek. Bizonyos, a szivattyúk és a torony
működését érintő beállításokra a helyszínen kerül sor.
A szinte minden képernyőn megtalálható SET gomb megnyomásával lehet elérni az utoljára igénybe vett SETképernyőt vagy a SERVICE-képernyőt, attól függően, hogy a kettő közül melyiket alkalmazták utoljára.
Bármelyik SET-képernyő esetében a SET gomb ismételt megnyomásával lehet átváltani a 44. oldalon látható
SERVICE-képernyőre.
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13. ábra: Tipikus SETPOINT-képernyő

Alapérték
leírása

Numerikus
billentyűzet

Akciógombok

Alapértékek

Alapértékválasztó
gombok

Változtatás-kezdeményező gomb

Alapértékcsoportok

A fenti ábrán a SETPOINT-képernyő a WATER (VÍZ) kijelölt alapértékeivel látható. A különböző alapértékcsoportok ugyanabban az oszlopban vannak a képernyő jobb oldalán. Mindegyik gomb – meghatározott
tartalommal – számos, együvé csoportosított alapértéket tartalmaz. A WATER gomb (a bemutatott módon)
különböző, a víz hőmérsékletével kapcsolatos alapértéket tartalmaz. Ha az indítóval kapcsolatos bármelyik
megjelenítési opciót is alkalmazzuk, további (STARTER – INDÍTÓ) gomb is látható lesz a TIMERS
(IDŐZÍTŐK) gomb fölött.
MEGJEGYZÉS: A képernyőn továbbra is szerepel a listán néhány olyan alapérték, amely egy adott
alkalmazásra nem vonatkozik. Ezek inaktívak és figyelmen kívül hagyhatók. Például a fenti 1., 2. és 3.
alapérték közül csak egy lesz aktív a MODE- (ÜZEMMÓD) alapértékek esetében kijelölt üzemmódtól
függően, a 10. és a 11. alapérték pedig csak a Templifiers számára szolgál.
A jobbról a második oszlopban lévő, számozott gombok megnyomásával kijelölhető egy adott alapérték. A
kijelölt alapérték kéken jelenik meg a képernyőn, leírása pedig (a rendelkezésre álló beállítások tartományával
egyetemben) a bal felső ablakban látható.

Az alapértékek megváltoztatásának eljárása
Az alapértékek listája, azok alapértelmezett értéke, rendelkezésre álló beállítási tartományuk, egyszersmind a
jelszó alkalmazásával történő engedélyezés a berendezés esetében a 23 az 60. oldalon látható, a kompresszor
esetében pedig a 24 a 73. oldalon.
1. Nyomja meg az adott alapérték-csoporthoz tartozó gombot. Az egyes csoportok alapérték-tartalmának
teljes magyarázata ez után a fejezet után következik.
2. Jelölje ki a kívánt alapértéket a számozott gomb megnyomásával.
3. Nyomja meg a CHANGE (VÁLTOZTATÁS) gombot jelezve, hogy meg kíván változtatni valamilyen
alapértéket. A KEYBOARD- (BILLENTYŰZET) képernyő automatikusan megjelenik, hogy be
lehessen írni a jelszót.
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O = A kezelői szintű jelszó a 100



M = A vezetői szintű jelszó a 2001

 T = A technikusi szintű jelszó pedig a jogosult technikusok számára van fenntartva
4. Nyomja meg a megfelelő számokat a numerikus billentyűzeten a jelszó beírásához. Kis késleltetés
tapasztalható majd a billentyűk megnyomása és a bejegyzés rögzítése között. Bizonyosodjon meg róla,
hogy csillag jelent meg az ablakban, mielőtt megnyomná a következő számot. Az ENTER
megnyomásával térhet vissza a SETPOINT (ALAPÉRTÉK) képernyőhöz. A jelszó 15 percig marad
nyitva a kezdeményezéstől számítva, és ezalatt nincs szükség újbóli beírására.
5. Nyomja meg ismét a CHANGE-et. A képernyő jobb oldala kék színűre változik (inaktív).
6. A képernyő bal alsó sarkában található numerikus billentyűzet, illetve a működtető-gombok
aktiválódnak (a háttér zöld színűre vált). A numerikus értékeket hordozó alapértékek kétféleképpen
változtathatók:


Jelölje ki a kívánt értéket a számozott gombok megnyomásával. Nyomja meg az ENTER-t, ha az
értéket be kívánja adni, vagy nyomja meg a CANCEL-t, ha a műveletet törölni akarja.



Az UP (LE) vagy DOWN (FEL) gomb segítségével lehet a megjelenített értéket növelni vagy
csökkenteni. Az ENTER megnyomásával pedig beadható az adott érték, illetve a CANCEL
megnyomásával törölhető a szóban forgó művelet.
Bizonyos alapértékek inkább szöveg, mintsem numerikus értékek formájában jelentkeznek. Például
az LWT Reset Type (az LWT visszaállításának típus) lehet „None" (semmi), de lehet „4-20 mA" is.
A kijelölésre pedig a választási lehetőségek váltogatásával lehet sort keríteni az UP (FEL) vagy
Down (le) gomb segítségével. Ha az alapértéket megjelenítő ablakban szaggatott vonalak láthatók,
ez azt jelzi, hogy túl sok léptetésre került sor és irányt kell váltani. Ilyenkor nyomják meg az
ENTER-t az adott választási lehetőség bevitele érdekében, illetve nyomják meg a CANCEL-t a
művelet törléséhez.
Amint a CHANGE-et (VÁLTOZTATÁS) jelölték ki, a CANCEL (TÖRLÉS) vagy ENTER
(BEVITEL) gombot kell megnyomni, mielőtt másik alapértéket jelölnének ki.
7. További alapértékek is megváltoztathatók, ha a képernyőn másik alapértéket jelölnek ki, vagy az
alapértékek teljesen új csoportját jelölik ki.

Alapértékek magyarázata
A képernyőn lévő hét alapértékcsoport mindegyikének részletezése megtalálható a következő fejezetben.
Sok esetben az alapérték-tartalom nyilvánvaló és ezért nem szerepel ahhoz kapcsolódóan semmilyen
magyarázat.
1. TIMERS, az időzítők beállítására: például indítástól indításig, előkenés, utókenés stb.
2. ALARMS, a határérték-, illetve a leállítási riasztások beállítására.
3. VALVE, paraméterek beállítására szolgál a torony opcionális, helyszínen telepített túlfolyószelepének
működtetéséhez.
4. TOWER, ennek segítségével lehet kijelölni a hűtőtorony vezérlésének módját, illetve lehet beállítani a
paramétereket a ventilátor léptetéséhez/a VFD-hez.
5. MOTOR, ennek segítségével lehet kijelölni a motorhoz kapcsolódó alapértékeket, úgymint:
amperhatárok, VFD-beállítások stb. Ugyanakkor adott a változtatás maximális és minimális mértékének
lehetősége is a hűtött víz hőmérsékletével kapcsolatban.
6. MODES, ezzel lehet a különböző üzemmódokat kijelölni, például: vezérlőforrás, többkompresszoros
léptetés, szivattyúléptetés, BAS-protokoll stb.
7. WATER, a távozó víz hőmérsékletének alapértéke, az indítási és leállítási delta-T, visszaállítások stb.
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A STARTER (INDÍTÓ) alapértékei

14. ábra: Az indító alapértékeinek opcionális képernyője

12. táblázat: Az indító alapértékei
Sz.

Alapérték

Tartomány

Jelszó

Ground Fault Current Trip

8

1%

1-100% RLA

M

Ground Fault Enable

7

OFF (KI)

On (be) vagy OFF
(KI)

M

Maximum Current Unbalance

6

10%

5%-40%

T

Starter Ramp Time

5

15 mp

0-30 mp

T

Leírás

Maximum Starter Current

4

600%

Initial Starter Current

3

100%

Rated load Amps

2

1A

Full Load Amps

1

1A

Az FLA 100%800%-a (SP1)
Az FLA 50%400%-a (SP1)
Gyárilag van a
méretezett
feltételek mellett
beállítva
Gyárilag van
beállítva a motor
maximális névleges
áramerősségére

T
T

Megjegyzés
Annak a földáramnak az értékét állítja be,
amely fölött a kompresszor kikapcsol
A földzárlatot, mint opciót kapcsolja be
vagy ki
Annak, az áram kiegyensúlyozatlanságára
vonatkozó értéknek a beállítására, amely
fölött a kompresszor kikapcsol
Azt az időt állítja be, amikor az indító a
motor áramára ugrik
Azt a maximális áramot állítja be, amikor a
kompresszor indul
Azt a kezdeti áramot állítja be, amikor a
kompresszor indul

T

Az az érték, amely a 100%-os RLA-értéket
biztosítja, és amelyet motorvédelem céljára
használnak

T

Az SP3 és SP4 kiszámításakor használt
érték

A fentebb látható alapértékek a szilárdtestes indítókra vonatkoznak. Más típusú indítóknál kicsit eltérnek az
alapértékek. Az indítóhoz tartozó kijelzés opciójával nem rendelkező berendezéseknél az említett berendezések
alapértéke magában az indítóban lesz majd beállítva.
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A TIMERS (IDŐZÍTŐK) alapértéke
15. ábra: A TIMERS (IDŐZÍTŐK) alapérték bemutató képernyő

13: táblázat: A TIMER (IDŐZÍTŐ) alapértékei
Leírás

Sz.

Alapérték

Tartomány

Jelszó

Postlube Timer

8

30 mp

10-240 mp

T

Unload Timer

7

30 mp

10-240 mp

T

Full Load Timer

6

300 mp

0-999 mp

T

Interlock

5

Prelube Timer

4

30 mp

10-240 mp

T

Stop-Start

3

3 perc

3-20 perc

M

Start-Start

2

40 perc

15-60 perc

M

Evap
Recirculate

1

30 mp

15 mp-től
5 percig

M
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Megjegyzés
Az utókenésre azelőtt fordított idő, hogy a
kompresszor leállhatna
Az az idő, amikor a kompresszor tehermentesítődik,
mielőtt átváltana utókenésre.
Az az idő, amikor a kompresszornak – a teljesen
nyitott lapátok érdekében – töltenie kell
Csak a WMC esetében
Az az idő, amikor a kompresszornak az indítás előtt
előkenést kell végeznie
A kompresszor leállásától az újraindíthatóságáig eltelt
idő
A kompresszor indításától az ismételt elindításáig
eltelt idő
Az az idő, ameddig a párologtató szivattyújának a
kompresszor indítása előtt működnie kell

Az ALARMS (RIASZTÁSOK) alapértéke
16. ábra: Az ALARMS (RIASZTÁSOK) alapértékének képernyője

14. táblázat: Az ALARM-alapértékek
Sz.

Alapérték

Tartomány

Jelszó

14

50 psi

50-90 psi

T

13

40 F

20-80 F

T

12

140 F

120-240 F

T

A kondenzátor fagyása

11

34,0 F

-9,0-45,0 F

T

A párologtató fagyása

10

34,0 F

-9,0-45,0 F

T

A motoráram küszöbértéke

9

10%

3%-99%

T

A nyomáslengés
meredekségi határa

8

20

1 – 99 °F/perc

T

7

6

2 – 25 °F

T

6

190 F

120-240 F

T

5

170 F

120-240 F

T

4

140 psi

120-240 psi

T

3

29 psi

10-45 psi

T

2

31 psi

20-45 psi

T

1

33 psi

20-45 psi

T

Leírás
Kicsi a nettó olajnyomás
Alacsony az olaj deltahőmérséklete
Magas az olajadagolás
hőmérséklete

A nyomáslengés
hőmérséklethatára
Magas szállítóoldali
hőmérséklet - Kikapcsolás
Magas szállítóoldali
hőmérséklet - Terhelés
Nagy kondenzátornyomás
Kis párologtató-nyomás,
leállítás
Kis párologtató-nyomás,
tehermentesítés
Kis párologtató-nyomás,
letiltás

Megjegyzés
Minimális nettó nyomás (adagolás
mínusz olajteknő)
Min Delta-T (a telített párologtató
mínusz olajhőmérséklet)
Maximális olajhőmérséklet
A kondenzátor minimális telítési
hőmérséklete a szivattyú indításáig
A párologtató minimális telítési
hőmérséklete a szivattyú indításáig
Min. %RLA a motor kikapcsolásának
figyelembe vételéhez
Az a hőmérséklet a nyomáslengés
meredeksége szempontjából, amely
riasztást vált ki
Lásd a fenti képernyőt
A távozó gáz maximális hőmérséklete,
a kompresszor leállítása
A kilépő gáz maximális hőmérséklete –
a kompresszor terhelése
Maximális szállítónyomás, a
kompresszor leállítása
A párologtató minimális nyomása – a
kompresszor leállítása
A párologtató minimális nyomása – a
kompresszor tehermentesítése
A párologtató minimális nyomása – a
terhelés letiltása
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A hűtőtorony túlfolyóSZELEPének beállítása
17: ábra: A torony túlfolyóSZELEPének beállításait feltüntető képernyő

15: táblázat: A torony túlfolyóSZELEPének alapértékei
(Lásd a 36. oldalt a részletes magyarázat végett)
Sz.

Alapérték

Tartomány

Jelszó

Slope Gain

15

25

10-99

M

Error Gain

14

25

10- 99

M

Valve Control Range(Max)

13

100%

0-100%

M

Valve Control Range (Min)

12

10%

0-100%

M

Temp - Maximum Position

11

90 F

0-100 F

M

Maximum Start Position

10

100%

0-100%

M

Temp - Minimum Position

9

60 F

0-100 F

M

Minimum Start Position

8

10%

0-100%

M

Stage Down @

7

20%

0-100%

M

Stage Up @

6

80%

0-100%

M

Valve Deadband (Lift)

5

4,0 psi

1,0-20,0
psi

M

Valve Deadband (Temp)

4

2,0 F

1,0-10,0 F

M

Valve Target (Lift)

3

30 psi

10-130 psi

M

Leírás
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Megjegyzés
Vezérléserősítés a hőmérséklet (vagy emelés)
meredekségével kapcsolatban
Vezérléserősítés a hőmérséklet (vagy emelés)
hibájával kapcsolatban
Maximális szelephelyzet, minden más beállítást
felülbírál
Minimális szelephelyzet, minden más beállítást
felülbírál
A kondenzátor EWT-je, amelyen a szelepnek a
torony felé nyitnia kell
Kezdeti szelephelyzet, amikor a kondenzátor EWTje a 9. alapértéken vagy afölött van
A kondenzátor EWT-je, amelyen a kezdeti
szelephelyzet a 6. alapértékre van beállítva
A kezdeti szelephelyzet, amikor a kondenzátor
EWT-je a 7. alapértéken vagy afölött van
Az a szelephelyzet, amely alatt a ventilátorok lefelé
léptethetők (a torony 2. sz. alapértéke = szelep
lefelé léptetése)
A VFD-sebesség, amely alatt a következő
ventilátor-fordulatszám kikapcsolható (a torony 2.
sz. alapértéke = szelep/VFD)
Az a szelephelyzet, amely fölött a ventilátorok
lefelé léptethetők (a torony 2. sz. alapértéke =
szelep lefelé léptetése)
A VFD-sebesség, amely felett a következő
ventilátor-fordulatszám kikapcsolható (a torony 2.
sz. alapértéke = szelep/VFD)
Vezérlési holtsáv, a torony 1. sz. alapértéke =
emelés
Vezérlési holtsáv, a torony 1. sz. alapértéke =
hőmérséklet
Az emelőnyomás célértéke (a torony 1. sz.

Leírás

Sz.

Alapérték

Tartomány

Jelszó

Valve Setpoint (Temp)

2

65 F

40-120 F

M

Valve Type

1

NC (a
torony
felé)

NC, NO

M

Megjegyzés
alapértéke = emelés), az 5. sz. alapértékkel együtt
működik
A kondenzátor EWT-jének célértéke (a torony 1.
sz. alapértéke = hőmérséklet), a 4. sz. alapértékkel
együtt működik
Nyugalmi helyzetben zárt, illetve nyugalmi
helyzetben nyitott a torony felé

A hűtőTORONY (TOWER) ventilátorának beállításai
18. ábra: A hűtőTORONY ventilátorának alapértékeit bemutató képernyő (A részletes magyarázatot
illetően lásd a 36. oldalt.)

16. táblázat: A torony ventilátorának beállításai
Leírás

Sz.

Alapérték

Tartomány

Jelszó

Stage #4 On (Lift)

15

65 psi

10-130 psi

M

Stage #3 On (Lift)

14

55 psi

10-130 psi

M

Stage #2 On (Lift)

13

45 psi

10-130 psi

M

Stage #1 On (Lift)

12

35 psi

10-130 psi

M

Stage #4 On (Temp)

11

85 F

40-120 F

M

Stage #3 On (Temp)

10

80 F

40-120 F

M

Stage #2 On (Temp)

9

75 F

40-120 F

M

Stage #1 On (Temp)

8

70 F

40-120 F

M

Megjegyzés
Emelőnyomás a 4. sz. ventilátorfokozat
bekapcsolásához
Emelőnyomás a 3. sz. ventilátorfokozat
bekapcsolásához
Emelőnyomás a 2. sz. ventilátorfokozat
bekapcsolásához
Emelőnyomás az 1. sz. ventilátorfokozat
bekapcsolásához
Hőmérséklet a 4. sz. ventilátorfokozat
bekapcsolásához
Hőmérséklet a 3. sz. ventilátorfokozat
bekapcsolásához
Hőmérséklet a 2. sz. ventilátorfokozat
bekapcsolásához
Hőmérséklet az 1. sz. ventilátorfokozat
bekapcsolásához
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Sz.

Alapérték

Tartomány

Jelszó

Stage Differential (Lift)

7

6,0 psi

1,0-20,0 psi

M

Stage Differential
(Temp)

6

3,0 F

1,0-10,0 F

M

Stage Down Time

5

5 perc

1-60 perc

M

Stage Up Time

4

2 perc

1-60 perc

M

Tower Stages

3

2

1-4

M

M

M

Leírás

Valve/VFD Control

2

Nincs

Nincs, szelepalapérték,
szelepfokozat,
VFD-fokozat,
szelep SP/VFD-fokozata

Tower Control

1

Nincs

Nincs,
hőmérséklet,
emelés

Megjegyzés
A ventilátor léptetési holtsávja az 1. sz.
alapértékkel = emelés
A ventilátor léptetési holtsávja az 1. sz.
alapértékkel = hőmérséklet
Késleltetés a felfelé/lefelé történő léptetés
eseménye és a következő lefelé léptetés között
Késleltetés a felfelé/lefelé történő léptetés
eseménye és a következő felfelé léptetés között
Az alkalmazott ventilátorfokozatok száma
Nincs: Nincs toronyszelep vagy VFD
Szelep-alapérték: Szelepvezérlés a VALVE
SP3(4) és 5(6) felé
Szelepfokozat: A szelepvezérlés alapértéke
megváltozik a ventilátorléptetés alapértékére
VFD-fokozat: Az 1. ventilátor VFD-vezérlésű,
nincs szelep
Szelep-alapérték/VFD-fokozat: Mindkét szelep
és VDF
Nincs: Nincs toronyventilátor-vezérlés
Hőmérséklet: A ventilátort és a szelepet az EWT
vezérli
Emelés: A ventilátort és a szelepet az
emelőnyomás vezérli

A toronyvezérlés beállításainak magyarázata
A MicroTech II vezérlés segítségével vezérelhetők a hűtőtorony ventilátorfokozatai, a torony túlfolyószelepe
és/vagy a torony ventilátorának VFD-je, ha a hűtőberendezéshez oda kijelölt hűtőtorony is tartozik.
A torony túlfolyószelepének állása vezérli mindig a torony ventilátorának léptetését, ha a szelep alapértékét
és a léptetési alapértéket jelölték ki. A ventilátor léptetését a Min. & Max. Tower Valve Position (a torony
szelepének minimális és maximális pozíciója) határozza meg.
Öt lehetséges vezérlési stratégia kínálkozik a torony esetében az alábbi megjegyzések és az ebben a
fejezetben a későbbiekben részletesen elmagyarázottak szerint. Ezeket a SETPOINT TOWER SP2-ről
jelölik ki.
1. NONE, kizárólag a torony ventilátorának léptetésére szolgál. Ebben az üzemmódban a toronyventilátor
léptetését (legfeljebb 4 fokozat) vagy a kondenzátor belépő vizének hőmérséklete (EWT) vagy a LIFT
(EMELŐ-) nyomás (a kondenzátor és a párologtató nyomása közötti különbség) segítségével
szabályozzuk. A torony túlfolyószelepe, illetve a ventilátor sebessége nem szabályozható.
2. VALVE SP, a torony léptetése az alsó határértékkel vezérelt túlfolyószelep segítségével. Ebben az
üzemmódban a torony ventilátorait ugyanúgy vezérelik, mint az 1. sz. esetében, ezenkívül a torony
túlfolyószelepét azért vezérlik, hogy a kondenzátor esetében a belépő víz minimális hőmérséklete
biztosítható legyen. Nincs kölcsönös kapcsolat a ventilátor, illetve a szelep vezérlése között.
3. VALVE STAGE, a torony léptetése a léptetés szabályozására szolgáló túlfolyószelep segítségével.
Ebben az üzemmódban a túlfolyószelep vezérli a ventilátorfokozatokat a vezérlés zökkenőmentessé
tétele és a ventilátor ciklikus igénybevételének csökkentése érdekében.
4. VFD STAGE, ebben az üzemmódban VFD vezérli az első ventilátort. Legfeljebb 3 további ventilátor
kapcsolható fokozatosan be, illetve ki, és nincs túlfolyószelep.
5. VALVE/VFD, a torony ventilátorának vezérlése VFD-vel, valamint a túlfolyószelep vezérlése.
Kizárólag a torony ventilátorának léptetése (NONE)

Az alábbi beállítások használatosak a toronyventilátor kizárólag léptetéses üzemmódjában (SP = alapérték)
1) A TOWER SETPOINT képernyő
i)

SP1. Jelölje ki a TEMP-et, ha a vezérlés a kondenzátor kilépési vízhőmérsékletén alapul, vagy a
LIFT-et (EMELÉS) ha a kompresszornak a psi-ben kifejezett emelőmagasságán alapul.

ii)

SP2. Jelölje ki a NONE-t, ha nincs vezérlés a túlfolyószelep vagy a ventilátor VFD-je esetében.
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iii) SP3. Jelöljön ki egy és négy közötti ventilátorkimenetet az alkalmazandó ventilátorfokozatok
száma alapján. Fokozatonként egynél több ventilátor is alkalmazható relék segítségével.
iv) SP4. Jelölje ki 1-től 60 percig terjedően a STAGE UP TIME-ot. Az alapértelmezett érték, a 2 perc,
valószínűleg jó kiindulási pont. Az értéken később esetleg állítani kell a rendszer tényleges
működésétől függően.
v)

SP5. Jelölje ki 1-től 60 percig terjedően a STAGE DOWN TIME-ot. Az alapértelmezett érték 5
perc, valószínűleg jó kiindulási pont. Az értéken később esetleg állítani kell a rendszer tényleges
működésétől függően.

2) Ha a TEMP-et jelölték ki az SP1 során, akkor használják az alábbiakat:
i)

SP6. Jelöljék ki a STAGE DIFFERENTIAL-t °F-ben, és kezdjék az alapértelmezett 3 °F-tel.

ii)

SP8-11. Állítsa be a STAGE ON hőmérsékleti értékeket azzal a hőmérsékleti tartománnyal
összeegyeztethetően, amelyben a kondenzátor kilépési vízhőmérséklete kívánatos az üzemeléskor.
A 70 F, 75 F, 80 F és 85 F alapértelmezett értékek jó kiindulópontot jelentenek olyan éghajlat
esetén, ahol közepes a nedves hőmérséklet. Az alkalmazott STAGE ON-alapértékek száma
ugyanannyi legyen, mint az SP3-nál.

3) Ha a LIFT-et (EMELŐMAGASSÁG) jelölték ki az SP1-nél, akkor használják a következőket:
i)

SP7. Jelölje ki a STAGE DIFFERENTIAL-t psi-ben. Kezdjék az alapértelmezett 6 psi-vel.

ii)

SP12-15. Kezdjék az alapértelmezett alapértékekkel. Az alkalmazott STAGE ON-alapértékek
száma ugyanaz legyen, mint az SP3 esetében.

Lásd 2. ábra: A helyszín c. alatt a 12. oldalon a ventilátor léptetéséhez szükséges helyszíni huzalozás
csatlakozási pontjaival kapcsolatban.
A torony ventilátorának léptetése túlfolyószeleppel, a kilépő víz minimális hőmérsékletének
szabályozása mellett (VALVE SP)
1) A TOWER SETPOINT képernyő
a) SP1. Jelölje ki a TEMP-et, ha a vezérlés a kondenzátor kilépési vízhőmérsékletén alapul, vagy a
LIFT-et (EMELÉS) ha a kompresszornak a psi-ben kifejezett emelőmagasságán alapul.
b) SP2. Jelölje ki a Valve SP-t a túlfolyószelep vezérléséhez a hőmérséklet vagy az emelőmagasság
alapján.
c) Jelöljön ki egy és négy közötti ventilátorkimenetet az alkalmazandó ventilátorfokozatok száma
alapján. Fokozatonként egynél több ventilátor is alkalmazható relék segítségével.
d) SP4. Jelölje ki 1-től 60 percig terjedően a STAGE UP TIME-ot. Az alapértelmezett érték, a 2 perc,
valószínűleg jó kiindulási pont. Az értéken később esetleg állítani kell a rendszer tényleges
működésétől függően.
e) SP5. Jelölje ki 1-től 60 percig terjedően a STAGE DOWN TIME-ot. Az alapértelmezett érték 5
perc, valószínűleg jó kiindulási pont. Az értéken később esetleg állítani kell a rendszer tényleges
működésétől függően.
f) Ha a TEMP-et SP1-ben kijelölték, használja a következőt:
i) SP6. Jelöljék ki a STAGE DIFFERENTIAL-t °F-ben, és kezdjék az alapértelmezett 3 °F-tel.
ii) SP8-11. Állítsa be a STAGE ON hőmérsékleti értékeket azzal a hőmérsékleti tartománnyal
összeegyeztethetően, amelyben a kondenzátor kilépési vízhőmérséklete kívánatos az
üzemeléskor. A 70 F, 75 F, 80 F és 85 F alapértelmezett értékek jó kiinduló pontot
jelentenek olyan éghajlat esetén, ahol közepes a nedves hőmérséklet. Az alkalmazott STAGE
ON-alapértékek száma ugyanannyi legyen, mint az SP3-nál.
g) Ha a LIFT-et (EMELŐMAGASSÁG) elölték ki az SP1-nél, akkor használják a következőket:
i) SP7. Jelölje ki a STAGE DIFFERENTIAL-t psi-ben. Kezdjék az alapértelmezett 6 psi-vel.
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ii) SP12-15. Kezdjék az alapértelmezett alapértékekkel. Az alkalmazott STAGE ONalapértékek száma ugyanannyi legyen, mint az SP3 esetében.
2) A VALVE SETPOINT képernyő
a) SP1, az NC-t vagy az NO-t kell kijelölni attól függően, vajon a szelep zárva van-e a torony felé úgy,
hogy nincs vezérlőteljesítmény, illetve nyitva van-e a torony felé úgy, hogy nincs
vezérlőteljesítmény.
b) Ha a fenti ventilátorvezérléshez a TEMP-et jelölték ki, akkor használják az alábbiakat:
i) SP2, állítsa be a VALVE TARGET-et (alapérték) rendszerint 5°-kal a ventilátorfokozatnak a
TOWER SP11-nél kialakított, minimális alapértéke alatt. Ezzel lehet fenntartani a teljes
áramlást a toronyban mindaddig, amíg az utolsó ventilátor is ki nem kapcsolt.
ii) SP4, állítsa be a VALVE DEADBAND-et (SZELEP HOLTSÁVJA), a 2 °F alapérték jó kiinduló
pont.
iii) SP8, olyankor állítsa be a MINIMUM VALVE POSITION-t (MINIMÁLIS SZELEPPOZÍCIÓ),
amikor a kilépő víz hőmérséklete SP9-en vagy az alatt van. Az alapértelmezett érték a 0%.
iv) SP9, állítsa be azt az EWT-t, amelyen a szeleppozíció lesz (SP8). Az alapértelmezett érték a 60
F.
v) SP8, Állítsa be a MINIMUM VALVE POSITION-t (MINIMÁLIS SZELEPPOZÍCIÓ), ha a
kilépő víz hőmérséklete SP9-en vagy az alatt van. Az alapértelmezett érték a 0%.
vi) SP9, állítsa be azt az EWT-t, amelyen a szelep pozíciója olyan beállítású, hogy lehetővé teszi a
ventilátorok felfelé történő léptetését (SP8). Az alapértelmezett érték a 60 F.
vii) SP10, állítsa be a kezdeti szeleppozíciót, ha a kilépő víz hőmérséklete SP11-en vagy afölött van.
Az alapértelmezett érték a 100%.
SP11, állítsa be azt az EWT-t, amelyen a kezdeti szeleppozíció SP8-ra van állítva. Az
alapértelmezett érték a 90 °F.
viii)
SP12, állítsa be azt a minimális pozíciót, amelyet a szelep felvehet. Az alapértelmezett érték
a 10%.
ix) SP13, állítsa be azt a maximális pozíciót, amelyet a szelep felvehet. Az alapértelmezett érték a
100%.
x) SP14, állítsa be a vezérlési erősítést hiba szempontjából. Az alapértelmezett érték a 25.
xi) SP15, állítsa be a vezérlési erősítést meredekség szempontjából. Az alapértelmezett érték a 25.
MEGJEGYZÉS: A 14-es és 15-ös alapérték helyszínspecifikus, amely érinti a rendszer
folyadéktömegét, az érintett részegység méretét és egyéb tényezőket, amelyek befolyásolják a
rendszer reagálását a vezérlőbemenetekre. Ezeket az alapértékeket olyan személy állítsa be, akinek
van tapasztalata az ilyen típusú vezérlés telepítésével kapcsolatban.

c) Ha a LIFT-et jelölték ki ventilátorvezérlésre, használják az alábbiakat:
i) SP3, állítsák be a VALVE TARGET-et (alapérték) rendszert 30 psi-vel a ventilátorfokozatnak a
TOWER SP12 keretében kialakított, minimális alapértéke alá. Ezzel fenntartható a teljes
áramlás mindaddig a toronyban, amíg az utolsó ventilátor is ki nem kapcsolt.
ii) SP5, állítsák be a VALVE DEADBAND-et (SZELEP HOLTSÁVJA), az alapértelmezett 6 psi
érték jó kiindulópont.
iii) SP8, állítsák be a MINIMUM VALVE POSITION-t (MINIMÁLIS SZELEPPOZÍCIÓ), ha a
kilépő víz hőmérséklete SP9-en vagy az alatt van. Az alapértelmezett érték a 0%.
iv) SP9, állítsák be a kilépő víz hőmérsékletét, amelynél a szeleppozíció lesz majd (SP8). Az
alapértelmezett érték a 60 F.
v) SP12, állítsák be azt a minimális pozíciót, amelyet a szelep felvehet. Az alapértelmezett érték a
10%.
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vi) SP13, állítsák be azt a maximális pozíciót, amelyet a szelep felvehet. Az alapértelmezett érték a
100%.
vii) SP14, állítsák be a vezérlési erősítést hiba szempontjából. Az alapértelmezett érték a 25.
viii) SP15, állítsák be a vezérlési erősítést meredekség szempontjából. Az alapértelmezett érték a
25.
MEGJEGYZÉS: A 14-es és 15-ös alapérték helyszínspecifikus, amely érinti a rendszer
folyadéktömegét, az érintett részegység méretét és egyéb tényezőket, amelyek befolyásolják a
rendszer reagálását a vezérlőbemenetekre. Ezeket az alapértékeket olyan személy állítsa be, akinek
van tapasztalata az ilyen típusú vezérlés telepítésével kapcsolatban.
Initial Valve Position
Max Position
@ Setpoint
(90°F)

Min Position
@ Setpoint
(60°F)
Min Start Position
Set Point (10%)

Max Start Position
Set Point (90%)

Initial Valve Position (value are examples only)

Kezdeti szelephelyzet (az értékek csak példaként szolgálnak)

Max Position @ Setpoint (90°F)

Maximális helyzet alapértéknél (90 °F)

Min Position @ Setpoint (60°F)

Minimális helyzet alapértéknél (60 °F)

Min Start Position Set Point (10%)

Minimális indítási helyzet alapértéke (10%)

Max Start Position Set Point (90%)

Maximális indítási helyzet alapértéke (90%)

Lásd 2 a 12. oldalon a ventilátor léptetésével és a túlfolyószelep helyszíni huzalozásával kapcsolatos
csatlakozási pontokat illetően.
A torony léptetése a ventilátorfokozattal vezérelt túlfolyószelep segítségével (VALVE
STAGE)
Ez az üzemmód hasonló a fenti 2. sz. üzemmódhoz kivéve, hogy a túlfolyószelep alapértéke úgy
változik meg, hogy inkább bármelyik ventilátorfokozatnak ugyanarra a pontjára legyen beállítva,
bármelyik legyen is aktív, mintsem hogy a kondenzátor esetben egyetlen, minimális hőmérsékletet tart
fenn a kilépő víz szempontjából. Ebben az üzemmódban a szelep végzi a vezérlést a ventilátorfokozatok
között, ugyanakkor megpróbálja fenntartani a ventilátorfokozatnak az éppen érvényes beállítását. Ha az
maximálisan nyitott vagy maximálisan zárt (felfelé vagy lefelé történő léptetés), és a hőmérséklet (vagy
az emelőmagasság) a következő ventilátorfokozathoz léptet, a szelep az ellenkező maximális
beállításhoz áll be. Ezzel az üzemmóddal csökkenteni lehet a ventilátor ciklikus igénybevételét.
Ez az üzemmód ugyanúgy van programozva, mint fentebb a 2. sz. üzemmód kivéve, hogy a VALVE SP
helyett a SETPOINT (ALAPÉRTÉK), TOWER (TORONY), SP2, VALVE STAGE
(SZELEPFOKOZAT) van kijelölve.
VFD-s ventilátor, nincs túlfolyószelep (VFD STAGE)
A ventilátor VFD-üzemmódja feltételezi, hogy a tornyot egyetlen nagy ventilátor hajtja meg. Az
összeállítás megegyezik a fentiekkel kivéve, hogy a SETPOINT (ALAPÉRTÉK), TOWER (TORONY),
SP2, VALVE/VFD (SZELEP/VFD) kerül kijelölésre.
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A MOTOR Setpoint képernyője (A MOTOR alapértékei)
19. ábra: A MOTOR Setpoint képernyő

17. táblázat: A MOTOR Setpoint beállításai
Leírás

Sz.

Alapérték

Tartomány

Jelszó

Lift @ 100% Speed

15

40 F

30-60 F

T

Speed @ 0 Lift

14

50%

0-100%

T

Minimum Speed

13

70%

60-100%

T

VFD
Oil No Start Diff
(above Evap Temp)

12

Nem

Nem, igen

T

11

40 F

30-60 F

T

Nominal Capacity

10

Maximum Rate

9

0,5
F/perc

0,1-5,0 F/perc

M

Minimum Rate

8

0,1
F/perc

0,0-5,0 F/perc

M

Soft Load Ramp

7

5 perc

1-60 perc

M

6

40%

20-100%

M

Kezdeti amperszám az RLA százalékában

5
4

OFF

OFF, ON

M

3

100%

40-100%

T

„Lágy” terhelés be- vagy kikapcsolva
A DWSC-/DWDC-modelleknél nem használatos
Az a % RLA, amely fölött a terhelés
megakadályozódik (terhelési határ)

Initial Soft Load Amp
Limit
Soft Load Enable
Nameplate RLA
Maximum Amps

0-tól 9999
tonnáig
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Megjegyzés
Hőmérséklet-emelés 100% sebesség mellett (a
kondenzátor telítettsége – a párologtató telítettségi
hőmérséklete)
Emelés minimális sebességen, a 100%-os emelés
százalékaként
Minimális VFD-sebesség, elsőbbsége van a 11-es
és 12-es SP-vel szemben
VFD van vagy nincs a berendezésen
A minimális Delta-T az olajteknő hőmérséklete és a
telített párologtató hőmérséklete között
Meghatározza, mikor kell kikapcsolni egy
kompreszort
Megakadályozza a terhelést, ha a távozó víz
hőmérsékletének változása meghaladja az
alapértéket
További kompresszor is indítható, ha a távozó víz
hőmérsékletének változása alatta van az
alapértéknek
Az ahhoz szükséges időtartam, hogy átálljanak az
SP5-nél beállított kezdeti terhelési pontról (% RLA)
100% RLA-ra

Minimum Amps

2

40%

20-80%

T

Demand Limit Enable

1

OFF

OFF, ON

O

Az a % RLA, amely alatt a tehermentesítés
megakadályozódik
Az ON segítségével 0%-ra lehet beállítani a % RLAt
4 mA külső jel esetében, illetve 100% RLA-ja lehet
beállítani 20 mA jel esetében

A MODES Setpoints (ÜZEMMÓDOK alapértéke)
20. ábra. A MODES Setpoint képernyő

18. táblázat: A MODE Setpoint alapértékei
Leírás

Sz.

Alapérték

Tartomány

Jelszó

Comp # 2 Stage
Sequence

14

1

1,2, … (a kompresszorok
száma)

M

Comp # 2 Mode

13

Normal

Normál, hatékonyság,
szivattyú, készenléti

M

Comp #1 Stage
Sequence

12

1

1,2, … (a kompresszorok
száma)

M

Comp #1 Mode

11

Normal

Max. Comp. ON

10

1

BAS Protocol

9

Modbus

Hot Gas Control
Point

8

30%

Normál, hatékonyság,
szivattyú, készenléti
1-16
None, Local, Remote,
BACnet, LonWorks,
MODBUS,
20-70%

Megjegyzés
Ezzel lehet beállítani a sorrendszámot a 2. sz.
kompresszor esetében, ha 1, akkor mindig ez indul
elsőnek, ha pedig 2, akkor ez mindig a második (1.
megjegyzés)
A normál segítségével a standard sorrendet lehet
használni.
Az Efficiency segítségével egy kompresszor indul
minden dupla egységnél.
A Pump (szivattyú) segítségével lehet elindítani
minden kompresszort előbb az első
hűtőberendezésen.
A Standby segítségével csak ez a kompresszor
használható, ha a másik meghibásodna.
Ezzel lehet beállítani a sorrendszámot az 1. sz.
kompresszor esetében, ha 1, akkor mindig ez indul
elsőnek, ha pedig 1, akkor mindig a második (1.
megjegyzés)

M

Ugyanaz, mint a 12. sz.

M

A kompresszorok össz-száma mínusz a készenléti

M

Az alkalmazandó standard BAS protokollt állítja be
vagy a LOCAL-t, ha nincs ilyen.

T

Kilépő víz hőmérséklete vagy % RLA, amely alatt a
HGBP elektromágneses szelepe bekapcsol
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Hot Gas Bypass
Mode

7

Normal

Off, Water LWT, %RLA

T

Cond Pump

6

Pump
#1 Only

Pump #1 Only, Pump #2
Only, Auto Lead, #1 Primary,
#2 Primary

M

Evap Pump

5

Pump
#1 Only

Pump #1 Only, Pump #2
Only, Auto Lead, #1 Primary,
#2 Primary

M

Available Modes

4

COOL

Control Source
Unit Mode

3
2

LOCAL
COOL

COOL, COOL/ICE, ICE,
COOL/HEAT, HEAT
LOCAL, BAS, SWITCH
COOL, ICE, HEAT, TEST

Unit Enable

1

OFF

OFF, ON
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Üzemmód beállítása meleg gázas üzemmód
esetén
Pump #1 Only, Pump #2 Only, csak ezeket a
szivattyúkat használják
AUTO, az órák számának kiegyenlítése az 1. és 2.
között
#1 Primary, #2 Primary, ha az elsődleges
meghibásodik, használják a másikat
Pump #1 Only, Pump #2 Only, csak ezeket a
szivattyúkat használják
AUTO, az órák számának kiegyenlítése az 1. és 2.
között
#1 Primary, #2 Primary, ha az elsődleges
meghibásodik, használják a másikat

T

Beállítja az SP 2-ben kijelölhető üzemmódokat

O

A vezérlőforrás kijelölésére szolgál
A MODES kijelölésére szolgál SP 4-nél
OFF, minden ki van kapcsolva. ON, a párologtató
szivattyúja bekapcsolva, kompresszor, a
kondenzátor szivattyúja és a torony bekapcsolva
szükség szerint, hogy a kilépő víz
hőmérsékletének megfeleljenek.

O

A WATER Setpoints (a VÍZ alapértékei)
21. ábra: A WATER Setpoint képernyő

19. táblázat: A WATER Setpoint beállításai
Leírás

Sz.

Alapérték

Tartomány

Jelszó

Templifier Source
Water Reset
(Delta-T)

11

55F

50-100 F

T

Templifier Source
No Start

10

70F

50-100F

T

Max Reset Delta
T

9

0,0F

0,0-20,0 F

M

Start Reset Delta
T

8

10,0 F

0,0-20,0 F

M

LWT Reset Type

7

NONE

NONE, RETURN,
4-20 mA

M

Stage Delta T

6

1

0,5-5 F

M

Startup Delta T

5

3,0,F

0,0-10,0 F

M

Megjegyzés
Visszaállítja a kondenzátorból kilépő
hőmérsékletet lefelé, ha a forrás cseppeket hagy
hátra a delta-T alatt. A beállítás a kompresszor
kijelölésének függvénye.
A belépő forrásvíz hőmérséklete, amely alatt a
berendezés nem indítható.
Állítsa be az esetleg bekövetkező, maximális
visszaállítást °F-ben, ha a távozó víz
hőmérsékletének visszaállítását jelölték ki, vagy
állítsa be a maximális visszaállítást 20 mA
bemenetre, ha a 4-20 mA-t jelölték ki az SP7-nél
A párologtató delta-T értékét állítja be, amely
fölött a visszavezetés visszaállítása
megkezdődik.
A visszaállítás típusának kijelölésére szolgál, a
NONE azt jelenti: semmi, a RETURN azt jelenti,
hogy a hűtött vizet a belépő víz alapján állítják
vissza, illetve 4-20 mA értéket jelöl külső analóg
jel esetén
Beállítja azt a hőmérsékletet, amely alatt kell
lennie alapérték szempontjából a távozó víznek
ahhoz, hogy a következő kompresszor
indulhasson
Az alapérték fölötti fokszám a kompresszor
indításához
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Leírás

Sz.

Alapérték

Tartomány

Jelszó

Shutdown Delta T

4

3,0,F

0,0-3,0 F

M

Heat LWT

1

135,0 F

100,0-150,0 F

M

Ice LWT

2

25, 0 F

15,0-35,0 F

M

Cool LWT

3

44, 0 F

35,0-80,0 F

M

Megjegyzés
Az alapérték alatti fokszám a kompresszor
leállításához
A kondenzátor esetében a távozó víz
hőmérsékletének alapértéke HEAT (Templifier)
üzemmódban
A párologtató esetében a távozó víz
hőmérsékletének alapértéke ICE üzemmódban
A párologtató esetében a távozó víz
hőmérsékletének alapértéke COOL
üzemmódban

A SERVICE (SZERVIZ) képernyő
22. ábra: A Service (szerviz) képernyő

A SET-nek a bármelyik SET-képernyőn történő megnyomásával lehet hozzáférni a SERVICE képernyőhöz.
Más szóval ez a másik „SET”-képernyő. Egyrészt információt és aktivitási gombokat tartalmaz a
szerviztechnikus számára, értékes információval is szolgál a kezelő számára.
A bal felső sarokban a kompresszorra vonatkozó adatok láthatók a fentiek szerint. A bemutatott képernyő
egy kétkompresszoros egységre vonatkozik, az egykompresszoros változat természetesen csupán egy
kompresszornak az adatait tartalmazná. A „Spare Capacity” segítségével lehet két kompresszor esetén
beállítani a kompresszor leállítási növekményét.
Az alatta látható, világító mátrix jeleníti meg, mely csomópontok aktívak az A., B., C. és D.
hűtőberendezések esetében a pLAN-en.
A bal alsó sarokban látható szoftververzió-számok a kontrollerszoftverek azonosítását szolgálják. Ezekre a
számokra a Daikin-cégnek azért van szüksége, hogy a berendezés működésével kapcsolatos kérdésekre
válaszolni tudjon, illetve a szoftver esetleges jövőbeni frissítése során segíteni lehessen. Az OITS
szoftverszáma a jobb felső sarokban jelenik meg.
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Az Operating Manual gomb segítségével lehet hozzáférni az üzemeltetési és karbantartási kézikönyvéhez. A
berendezéshez tartozik még egy Parts Manual gomb is. Néhány korábbi változatnál előfordulhat, hogy nincs
betöltve alkatrészjegyzék. A Daikin szerviztechnikusa elvégezheti a feltöltést. Ezeknek a gomboknak a
megnyomásával megjeleníthető a kézikönyv a képernyőn, ahol aztán Adobe Acrobat fájl formájában
manipulálható.
A SELECT LANGUAGE révén lehet váltogatni az elérhető nyelveket. A nyelv külön beállítható a
megjelenítés vagy az előzmények szempontjából, amelyet a riasztásokkal és a trendekkel kapcsolatos
fájlok esetében lehet alkalmazni.
A PASSWORD gomb révén hozzáférhető a Keyboard (billentyűzet) képernyő, amelynek feladata a
jelszavak beírása.
Az Alarms ON/OFF gombot általában csak demó szoftver esetében alkalmazzák, és valószínűleg nem is
jelenik meg a berendezés képernyőjén. Ha mégis, akkor figyelmen kívül kell hagyni.
A LOAD UCM és pLAN Comm gombokat kizárólag erre jogosult szerviztechnikusok alkalmazzák.
A jobb felső sarokban látható Date/Time megnyomásával lehet beállítani a pontos dátumot és időt,
amennyiben szükséges.

A HISTORY (ELŐZMÉNYEK) képernyők
23. ábra: A History Trend (előzmények trendje) elnevezésű diagram

A Trend History Overview segítségével válik lehetővé a felhasználó számára, hogy a képernyő jobb oldalán
felsorolt különböző paramétereket megtekinthesse. A F-ben (C) megjelenített hőmérsékleti skála bal
oldalon látható. A psi-ben (kPa) megjelenített nyomást, illetve % RLA-t a jobb oldali skála képviseli. A
képernyő 8 órára, 2 órára vagy 20 percre vonatkozólag képes megjeleníteni az előzményeket a 8, 2, illetve
1/3 megnyomásával. Bizonyos szoftververziók esetében a 8 óra helyett 24 óra szerepel.
A NOW gombnak a bármely adott időpontban történő megnyomásával lehet elindítani a kijelzőt a képernyő
jobb oldaláról induló aktuális idővel, miközben az előzmények folyamatosan balra haladnak.
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A nyíllal jelölt gombok segítségével lehet az időtartamot előre vagy hátra görgetni. Nyilvánvaló, hogy
amennyiben a NOW-t jelölték ki, az előre (>) gomb a jövőben történő folyamatokat nem fogja érinteni.
24. ábra: Alarm History/USB-s letöltés

Az Alarm History segítségével lehet listázni a riasztásokat, ahol a legutóbbi kerül felülre az időbélyegzővel, az
alkalmazott intézkedéssel és a riasztás okával egyetemben. A riasztások a képernyő tetején látható módon színkódoltak.

Letöltés az USB-ről
Ennek a képernyőnek a segítségével letölthető a dátum szerint kijelölt Trend History (23) vagy a fentebb bemutatott
Alarm History. A letöltéshez csatlakoztassanak hordozható, USB-s tárolóeszközt a berendezés kapcsolótábláján
elhelyezkedő USB-porthoz az OITS szomszédságában, majd:


Alarms esetén nyomják meg az ALARMS gombot a képernyőn, majd utána a COPY to USB gombot.



Trend History esetén jelöljék ki a kívánt History File-t dátum szerint a PREV vagy NEXT gomb segítségével,
majd nyomják meg a COPY to USB gombot.
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Az ACTIVE ALARM (AKTÍV RIASZTÁS) képernyő
25. ábra: Aktív riasztások

Az Active Alarm képernyő a bármelyik képernyőn megtalálható piros figyelmeztető jelzés megnyomásával
hozzáférhető, ha aktív riasztás áll fenn a berendezés esetében. Ha semmilyen riasztás sem aktív, akkor a kék
négyzet megnyomásával lehet hozzáférni a SERVICE képernyőről onnan, ahol a piros riasztási jelzés volna.
Ezzel válik lehetővé, ha szükséges, a riasztás törlésére vonatkozó parancs megismétlése.
A riasztások jelentkezési sorrend szerint vannak elrendezve, ahol a legutóbbi kerül legfelülre. Amint az
abnormális feltételt kiküszöbölték, a „CLEAR” billentyű megnyomásával törölni lehet a riasztást.
Az éppen aktív riasztások (lehet egynél több is) megjelenítésre kerülnek. Figyelembe kell venni, hogy a
riasztások piros színnel kódoltak FAULT (a berendezés védelmét szolgáló vezérlés) esetében, amely a
kompresszor gyors kikapcsolását eredményezi, sárga színűek PROBLEM (határérték-riasztás) esetén, amely
megakadályozza a terhelést, illetve a kompresszor terhelését vagy tehermentesítését, egyszersmind kék a
WARNING esetében, amely csak információt tartalmaz és nem alkalmaz semmilyen intézkedést.
A riasztás dátuma/időpontja, valamint oka is megjelenik.
A riasztás okának kiküszöbölése után a CLEAR gomb megnyomásával lehet visszavonni a riasztást. Ezzel a
riasztás törlődik a regiszterből, a berendezés számára pedig lehetővé válik az újraindulás, miután végigment az
indítási sorrenden. A riasztásra vonatkozó figyelmeztetés is törlődik a képernyőről.
Azonban, ha a riasztás okát nem küszöbölték ki, a riasztás továbbra is aktív marad, a hibaüzenet pedig
továbbra is látható a képernyőn. A berendezés nem kezdeményez indítási sorrendet.
Mielőtt visszavonással vagy törléssel próbálkoznának, mindig orvosolják előbb a riasztás okát.
A riasztások három külön kategóriába tartoznak: meghibásodások, problémák és figyelmeztetések, az alábbi
fejezetben részletezettek szerint.
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A hibákra vonatkozó riasztások
Az alábbi táblázaton lehet beazonosítani az egyes hibákra vonatkozó riasztásokat, azok megjelenítését, valamint itt
tekinthető át az a feltétel, amely a riasztást kiváltotta, végül pedig tartalmazza még a riasztás miatt alkalmazott
intézkedést is. Minden ilyen riasztás kézi visszaállítást igényel.
20. táblázat: A hibajelzések ismertetése
Leírás

Megjelenítés

Kicsi a párologtató nyomása

Evap Pressure Low

Nagy a kondenzátor
nyomása
Lapátok nyitva, nincs indítás

Condenser Press High
Vanes Open

Kicsi az olaj deltanyomása

Oil Delta Pressure Low

Alacsony az olajadagolás
hőmérséklete

Oil Feed Temp Low

Magas az olajadagolás
hőmérséklete

Oil Feed Temp High

Gyenge motoráram
Magas a kilépési
hőmérséklet
Nagy mechanikus nyomás
Magas motorhőmérséklet
Magas a nyomáslengési
hőmérséklet
Nagy a nyomáslengési
hőmérséklet meredeksége
Kimagasló a kompresszor
nyomáslengése

Motor Current Low
Disch Temp High
Mechanical High Press
High Motor Temp
Surge Temperature
1. megjegyzés
Surge Switch
2. megjegyzés

Nincs átmenet az indítónál

No Starter Transition

Nincs kompresszor-leállítás

Current High with
Comp Off

Indítóhiba
Alacsony olajnyomáson
történő indítás
Nincs vízáramlás a
párologtatónál
Nincs vízáramlás a
kondenzátornál
A párologtató távozó vizének
hőmérséklet-érzékelője
hibás
A párologtató
nyomásérzékelője hibás
A kondenzátor
nyomásérzékelője hibás
A szívóoldali hőmérsékletérzékelője hibás
A nyomóoldali hőmérsékletérzékelője hibás
Az olajadagolás
hőmérséklet-érzékelője
hibás
Az olajteknő hőmérsékletérzékelője hibás
Az olajadagolás

Starter Fault

Mikor történt:
A párologtató nyomása < kicsi a párologtató
SP nyomása
Kondenzátornyomás > nagy a kondenzátor
SP nyomása
Kompresszorállapot = PRELUBE 30 mp-ig az
előkenés-időzítő lejárta után
(Kompresszorállapot = PRELUBE, RUN,
UNLOAD vagy POSTLUBE)
és nettó olajnyomás < kicsi a nettó SP
olajnyomás
(Kompresszorállapot = RUN vagy UNLOAD)
és
olajadagolás hőmérséklete <
(A párologtató telített referenciahőmérséklete
+ alacsony az olaj SP deltahőmérséklete) > 1
percig
Hőmérséklet > magas az olajadagolás SP
hőmérséklete
I < motoráram-küszöb 30 mp-re bekapcsolt
(ON) kompresszorral
Hőmérséklet > magas a kilépési SP
hőmérséklet
Digitális bemenet = nagy nyomás
Digitális bemenet = magas hőmérséklet
Nyomáslengési hőmérséklet > nyomáslengési
SP hőmérséklet
Nyomáslengési hőmérséklet meredeksége >
nagy a nyomáslengési SP meredekség
A Delta-P kapcsoló ellennyomást érzékel a
nyomóoldali visszacsapószelepnél
Az indító átmenetének digitális bemenete =
nincs átmenet ÉS a kompresszor
bekapcsolva (ON) > 15 mp-ig
% RLA > a motoráram SP küszöbértéke 30
mp-ig kikapcsolt (OFF) kompresszorral
Az indítóhiba digitális bemenete = hiba ÉS
kompresszorállapot = START, PRELUBE,
RUN vagy UNLOAD

Alkalmazott
intézkedés
Gyors leállítás
Gyors leállítás
Gyors leállítás

Gyors leállítás

Gyors leállítás

Gyors leállítás
Gyors leállítás
Gyors leállítás
Gyors leállítás
Gyors leállítás
Gyors leállítás
Gyors leállítás
Gyors leállítás
Gyors leállítás
Jelzőrendszer
Gyors leállítás

Oil Pressure Low-Start

Kompresszorállapot = START 30 mp-ig

Gyors leállítás

Evaporator Water Flow
Loss
Condenser Water Flow
Loss

A hűtött víz áramláskapcsolója nyitva

Gyors leállítás

A kondenzátor-hűtővíz áramláskapcsolója
nyitva

Gyors leállítás

Evap LWT Sensor Out
of Range

Az érzékelő rövidre zárva vagy nyitott

Gyors leállítás

Evap Pressure Sensor
Out of Range
Cond Pressure Sensor
Out of Range
Suction Pressure
Sensor Out of Range
Discharge Temp Sensor
Out of Range

Az érzékelő rövidre zárva vagy nyitott

Gyors leállítás

Az érzékelő rövidre zárva vagy nyitott

Gyors leállítás

Az érzékelő rövidre zárva vagy nyitott

Gyors leállítás

Az érzékelő rövidre zárva vagy nyitott

Gyors leállítás

Oil Feed Temp Sensor
Out of Range

Az érzékelő rövidre zárva vagy nyitott

Gyors leállítás

Oil Sump Temp Sensor
Out of Range
Oil Feed Pressure

Az érzékelő rövidre zárva vagy nyitott

Gyors leállítás

Az érzékelő rövidre zárva vagy nyitott

Gyors leállítás
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Leírás
nyomásérzékelője hibás
Az olajteknő
nyomásérzékelője hibás

Mikor történt:

Alkalmazott
intézkedés

Az érzékelő rövidre zárva vagy nyitott

Gyors leállítás

Megjelenítés
Sensor Out of Range
Oil Sump Pressure
Sensor Out of Range

MEGJEGYZÉSEK:
1. A nyomáslengés hőmérséklete úgy határozható meg, mint a szívóoldali hőmérséklet mínusz a távozó hűtött víz hőmérséklete.
2. Delta-P kapcsolót kizárólag az Európában gyártott hűtőberendezéseken alkalmazunk.
3. Az indítóra vonatkozó riasztási hibákat az indító fogja továbbítani, és azok itt jelennek meg majd. Ezeket másutt taglaljuk ugyanebben
a kézikönyvben.

A problémákra vonatkozó riasztások
Az alábbi riasztások nem eredményezik a kompresszor kikapcsolását, viszont a hűtőberendezés működését
valamilyen módon – az Alkalmazott intézkedések c. oszlopban ismertetett módon – korlátozzák. A határértékre
vonatkozó riasztás a piros riasztási képernyőt, valamint az opcionális távriasztásra vonatkozó, digitális kimenetet
eredményezi.
21. táblázat: A problémákra vonatkozó riasztások leírása
Leírás
Kicsi a párologtató
nyomása – terhelés
megakadályozása
Kicsi a párologtató
nyomása –
tehermentesítés

Megjelenítés

Mikor fordult elő:

Alkalmazott
intézkedés

Lo Evap PressNoLoad

Nyomás < kicsi a párologtató
nyomása – tiltási alapérték

Terhelés
letiltása

Nyomás < kicsi a párologtató
nyomása – tehermentesítési
alapérték
A párologtató telítettsége
referencia-hőmérséklete < a
párologtató SP fagyása
A kondenzátor telítettségi
referencia-hőmérséklete < a
kondenzátor SP fagyása

Low Evap
Press-Unload

A párologtató
fagyásvédelme

Evap Pres LoFreeze

A kondenzátor
fagyásvédelme

Cond Pres LoFreeze

Magas a kilépési
hőmérséklet

High Discharge
T-Load

Hőmérséklet > magas a kilépési
hőmérséklet – terhelési SP ÉS
szívási túlhevítés < 15 °F

Tehermentesítés
A párologtató
szivattyújának
elindítása
A kondenzátor
szivattyújának
elindítása

Terhelés

Visszaállítás
A párologtató
nyomása (SP + 3 psi
fölé emelkedik)
A párologtató
nyomása (SP + 3 psi
fölé emelkedik)
Hőmérséklet > (a
párologtató SP
fagyása + 2 °F)
Hőmérséklet > (a
kondenzátor SP
fagyása + 2 °F)
Hőmérséklet <
(magas a kilépési
hőmérséklet SP
terhelése – 3 °F)
VAGY a túlhevítés >
18 °F

Figyelmeztető riasztások
Figyelmeztetésre kerül sor minden egyes alkalommal, amikor olyan, abnormális állapot áll elő, amely a
hűtőberendezés működését nem érinti.
22. táblázat: A figyelmeztető riasztás leírása
FIGYELMEZTETÉS
A folyadékot továbbító vezeték
hűtőközegének hőmérsékletérzékelője meghibásodott –
figyelmeztetés
A párologtató belépő vizének
hőmérséklet-érzékelője
meghibásodott – figyelmeztetés
A kondenzátor kilépő vizének
hőmérséklet-érzékelője
meghibásodott – figyelmeztetés
A kondenzátor belépő vizének
hőmérséklet-érzékelője
meghibásodott – figyelmeztetés

KIJELZÉS
Liq Line T Sen Warn

ÁLLAPOT
Az érzékelő rövidre zárva vagy nyitott

Ent Evap T Sen Warn

Az érzékelő rövidre zárva vagy nyitott

Lvg Cond T Sen

Az érzékelő rövidre zárva vagy nyitott

Ent Cond T Sen

Az érzékelő rövidre zárva vagy nyitott
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26. ábra: Keyboard (billentyűzet)
A billentyűzet jelszó bevitelére
szolgál, ha alapérték bevitelével
vagy megváltoztatásá-val
próbálkoznak. Ez a képernyő a
PASSWORD gombnak a
megnyomásával hozzáférhető a
SERVICE képernyőről.
Automatikusan elérhető, ha
bármelyik SET-képernyőn meg
kívánnak változtatni egy
alapértéket.
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A berendezés kontrollere
A berendezés kontrollerének általános ismertetése – bemeneteivel és kimeneteivel együtt – a 7. oldalon
található. Ez a fejezet a berendezés kontrollerének működését ismerteti, egyszersmind meghatározza a
képernyő-hierarchiát, végül pedig azzal foglalkozik, hogyan lehet navigálni benne, illetve ismerteti a
képernyőket magukat is.

4x20-as kijelző és billentyűzet
Elrendezés

A 20 karakter/soros, 4 soros folyadékkristályos kijelző és a 6 billentyűs billentyűzet lentebb látható.
27. ábra: A kijelző (MENU üzemmódban) és a billentyűzet elrendezése
A képernyőhöz tartozó kulcs útvonala

MENU-billentyű

Air Conditioning

< ALARM
<
VIEW
<
SET

NYÍLbillentyűk

ENTER-billentyű

ALARM

RIASZTÁS

VIEW

NÉZET

SET

BEÁLLÍTÁS

Figyelembe kell venni, hogy mindegyik NYÍLbillentyűnek van egy útvonala a kijelző valamelyik sorához. A
NYÍLbillentyűnek a megnyomásával lehet aktiválni a hozzá tartozó sort, amikor MENU-üzemmódban
vannak.
Első lépések

Két alapeljárás segít annak elsajátításában, hogyan kell a MicroTech II kontrollert alkalmazni:
1. A kívánt menüképernyő elérése érdekében a menümátrixban való navigálással és annak ismeretével hol
van egy adott képernyő.
2. Annak ismeretével, mi található egy adott menüképernyőn és hogyan kell leolvasni az említett adatokat,
vagy miként kell megváltoztatni egy alapértéket a menüképernyőn.

Navigálás
A menük képernyőmátrix formájában vannak elrendezve a felső vízszintes sorban. Az említett, legfelső
képernyők némelyike alatt alképernyők is vannak. Az egyes képernyők általános tartalma és a mátrixon
belüli helye a 29 kezdődik a 53. oldalon. Az egyes menüképernyők részletes ismertetése a 55. oldalon
kezdődik.
Kétféleképpen lehet navigálni a menümátrixban, amikor a kívánt menüképernyőhöz akarnak eljutni.
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1) Az egyik megoldás, ha egyik képernyőről a másikra navigálnak a mátrixban a négy NYÍLbillentyű
segítségével.
2) Másik megoldás parancsikonok alkalmazása a mátrixhierarchiában. Bármelyik menüképernyőn:
a) a MENU-billentyű megnyomásával juthatnak el a hierarchia felső szintjéhez. A kijelző a
következőket mutatja: ALARM (RIASZTÁS), VIEW (NÉMZET) és SET (BEÁLLÍTÁS). Ezeknek
a képernyőcsoportoknak egyikét azután az adott útvonalon keresztül lehet kijelölni a hozzá
kapcsolódó billentyű megnyomásával.
b) a kijelölt felső szinttől függően második képernyőszint jelenik meg. Például, az ALARM
kijelölésével lehet eljutni az ALARM alatti menük következő szintjéhez (ALARM LOG
(RIASZTÁSI NAPLÓ) vagy ACTIVE ALARM (AKTÍV RIASZTÁS)). A VIEW (NÉZET)
kijelölésével pedig a menük következő szintjéhez lehet eljutni (VIEW COMPRESSOR STATUS
(KOMPRESSZOR ÁLLAPOTÁNAK MEGTEKINTÉSE), VIEW UNIT STATUS (A
BERENDEZÉS ÁLLAPOTÁNAK MEGTEKINTÉSE), VIEW EVAPORATOR (PÁROLOGTATÓ
MEGTEKINTÉSE) vagy VIEW CONDENSER (KONDENZÁTOR MEGTEKINTÉSE)). A SET
(BEÁLLÍTÁS) kijelölésével egy sor menühöz lehet eljutni az alapértékek megtekintése és
megváltoztatása céljából.
c) ennek a második szintnek a kijelölésével a kívánt képernyő a nyílbillentyűk segítségével érhető el.
Az alábbiakban pedig egy tipikus záróképernyő látható.
A MENU-billentyűnek a bármelyik menüképernyőn történő megnyomásával automatikusan vissza lehet
jutni a MENU-üzemmódba.
28. ábra: A menükijelzés és a billentyűzet tipikus elrendezése
MENU-billentyű

Air Conditioning

VIEW UNIT STATUS
Unit = COOL
Compr. #1/#2=OFF/OFF
Evap Pump = RUN

NYÍLbillentyűk

ENTER-billentyű

VIEW UNIT STATUS

A BERENDEZÉS ÁLLAPOTÁNAK MEGTEKINTÉSE

Unit = COOL

Berendezés = HŰTÉS

Compr. #1/#2 = OFF/OFF

1./2. kompresszor = KI/KI

Evap Pump = RUN

A párologtató szivattyúja =ÜZEMELTETÉS

Microtech

Microtech
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Képernyőtartalom
29. ábra: Megtekintési képernyők
VIEW UNIT
STATUS (1)
Unit = COOL
Compressor 1=X
Ev/Cn Pmps= /
VIEW UNIT
STATUS (2)
Compressor 2=X
Start-Start Tmr=
Inhibit Oil Temp

VIEW UNIT
WATER °F (1).
.
In Out Delta
Evap
Cond
VIEW UNIT
WATER °F . (2)
.
In Out Delta
HtRc
Cond XX XX XX
VIEW UNIT
WATER . (3)
Water Flo Rates
Evap = XXX
Cond = XXX

VIEW UNIT
REFRG (1)
.
.
°psi F
Sat Evap
Sat Cond
VIEW UNIT
REFRG (2)
Suct Line =
Liquid Line =
Lift Press =

VIEW UNIT
TOWER(1)
Stages ON= of
EntCondTemp=
Setpoint=
VIEW UNIT
TOWER(2)
Bypass Valve =
VFD Speed =

VIEW COMP #1
(1)
State =
% RLA
= %.
Evap LWT = °F
VIEW COMP
(2)
Cond Press =
Evap Press =
Lift Press
=
VIEW COMP
(3)
Feed Press =
Sump Press =
Net Press =
VIEW COMP
(4)
Sump Temp =
Feed Temp =
Lift Temp
VIEW COMP
(5) .
Temp SH
Suction °F °F
Dischrg °F °F
VIEW COMP
(6) .
.
Psi F
Sat Evap
Sat Cond
VIEW COMP
(7)
Hours =
Starts =

VIEW COMP #2
(1)
State =
% RLA
= %.
Evap LWT = °F
VIEW COMP #2
(2)
Cond Press =
Evap Press =
Lift Press =
VIEW COMP #2
(3)
Vent Press =
Feed Press =
Net Press =
VIEW COMP #2
(4)
Sump Temp =
Feed Temp =
Lift Temp
VIEW COMP #2
(5) .
Temp SH
Suction °F °F
Dischrg °F °F
VIEW COMP #2
(6) .
Psi F
Sat Evap
Sat Cond
VIEW COMP #2
(7)
Hours =
Starts =

VIEW
EVAPORATOR
Suct SH =
Approach =
.

VIEW
CONDENSER
Disch SH =
Approach =
Subcooling=

Riasztási képernyők
ALARM LOG (1) ACTIVE ALARM
Description
.Time Date
.Time Date
Fault Description….
ALARM LOG (2)
Description
Time Date
ALARM LOG (N)
Description
Time Date
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Beállítási képernyők
SET UNIT SPs (1)
Enable =
Mode =
Source =
SET UNIT SPs (2)
Available Modes
Select w/Unit Off

SET COMP #1SPs (1)
Demand Limit=
Minimum Amps = %
Maximum Amps= %
SET COMP SPs (2)
StageMode =
StageSequence# =
Max Compr ON =
SET COMP SPs (3)
StageDeltaT =
Stop-Srart = min
Start-Start = min
SET COMP SPs
(4)
Full Load =
sec

SET COMP#2 SPs (1)
Demand Limit=
Minimum Amps=
%
Maximum Amps=
%
SET COMP#2 SPs (2)
StageMode =
StageSequence# =
Max Compr ON =
SET COMP#2 SPs (3)
StageDeltaT =
Stop-Srart = min
Start-Start = min
SET COMP#2 SPs (4)
Full Load =
sec

SET COMP SPs (5)
OilNoStrtDiff=
Abs Capacity =
T
HotGasBypass = %
SET COMP SPs (6)
Unload Timer = sec
PreLubeTmrs=
sec
PostLub Tmrs=
sec
SET COMP SPs (7)
VaneMode =
Vanes =
%RLA=
%
SET COMP SPs (8)
VFD Mode =
VFD
=
%
%RLA
=
%

SET COMP#2 SPs (5)
OilNoStrtDiff=
Abs Capacity =
T
HotGasBypass = %
SET COMP#2 SPs (6)
Unload Timer =
sec
PreLubeTmrs=
sec
PostLub Tmrs=
sec
SET COMP#2 SPs (7)
VaneMode =
Vanes =
%RLA=
%
SET COMP#2 SPs (8)
VFD Mode =
VFD
=
%
%RLA
=
%

SET UNIT SPs (9)
Templifier Src Water
No start = 70F
Delta Reset=055F
SET UNIT SPs (10)
VFD
=
Min Speed =
%
Spd/Lift =
%/

SET COMP SPs (9)
Protocol = MODBUS
Id #=001 Units=IP
Baud Rate=19200
SET COMP SPs (10)
Refrig Sat Pressure
Evap Offset = 00.0 psi
Cond Ofset = 00.0 psi

SET COMP SPs (9)
Protocol = MODBUS
Id #=001 Units=IP
Baud Rate=19200
SET COMP SPs (10)
Refrig Sat Pressure
Evap Offset = 00.0 psi
Cond Ofset = 00.0 psi

SET UNIT SPs (11)
Max Water Flow Rates
Evap WF = XXXXX GPM
Cond WF = XXXXX GPM

SET COMP SPs (11)
ELWT Offset = 0.0F
Oil Sump OS = 00.0 psi
Oil Feed OS = 00.0 psi

SET COMP SPs (11)
ELWT Offset = 0.0F
Oil Sump OS = 00.0 psi
Oil Feed OS = 00.0 psi

SET UNIT SPs (3)
Cool LWT =
Ice LWT
=
Heat LWT =
SET UNIT SPs (4)
Leaving Water Temp.
StartDelta =
StopDelta =
SET UNIT SPs (5)
Rest Type =
Max Reset DT =
Strt Reset DT =
SET UNIT SPs (6)
Soft Load
=
BeginAmpLimit =
SoftLoadRamp =
SET UNIT SPs (7)
Max/Min LWT Rates
Max =
/min
Min =
/min
SET UNIT SPs (8)
EvapRecTmr = min
EvapPump =
CondPump =

SET UNIT SPs (12
Standard Time
17/March/2005
12:20 THU
SET UNIT SPs (13)
Display Format
Units = F/psi (IP)
Lang = English
SET UNIT SPs (14)
Protocol = MODBUS
Id #=001 Units=IP
Baud Rate=19200
SET UNIT SPs (15)
Ex-Valve Gain = 100
Offset(Slope) = 271
Pr Ctrl Dout = 10F

D-EOMWC00804-14HU – 54/116

SET ALARM SPs (1)
LowEv PrHold =
Low Ev Pr Unld =
Low Ev Pr Stop =
SET ALARM SPs (2)
High Cond Pr =
HiDiscT-Load =
HiDiscT-Stop =
SET ALARM SPs (3)
High HiOilFeedTemp =
LowOilDeltaT =
LowNetOilPr =
SET ALARM SPs (4)
Surge Slp Str = XXF
Surge Temp Run=XXF
MtrCurrThrshld =
SET ALARM SPs (5)
EvapFreeze =
CondFreeze =

SET TOWER SPs (1)
TowerControl-Temp =
TowerStages =
StageUp/Dn = xxx/xxx
SET TOWER SPs (2)
StageOn(Temp) F
#1 #2 #3
#4
xxx xxx xxx xxx
SET TOWER SPs (3)
StageDiff =
StageUp =
StageDown =
SET TOWER SPs (4)
Valve/VFDControl =
ValveSp/VFDStage
ValveType =
SET TOWER SPs (5)
Valve SP =
Valve DB =
SET TOWER SPs (6)
Valve Start Position
Min = xxx%@xxxF
Max = xxx%@xxxF
SET TOWER SPs (7)
Valve Control Range
Min = %
Max = %
SET TOWER SPs (8)
PD Control Loop
Error Gain = %
Slope Gain = %

A képernyők ismertetése
VIEW (NÉZET-) képernyők
A VIEW-képernyők csak a berendezés és a kompresszorok működésének megtekintésére szolgálnak.
Semmilyen adat nem kerül bevitelre a VIEW-képernyőkre. A kontroller képernyői csak F/psi
mértékegységben dolgoznak. Ha a Display Units set point (megjelenítési egységek alapértéke) C/kPa-ra
van beállítva, csak az OITS-en fognak megváltozni a mértékegységek.
View Unit Status (A berendezés állapotának megtekintése) – (Egykompresszoros)

VIEW UNIT STATUS (1)
Unit=COOL
Compressor=LOAD
Ev/Cn Pmps=STRT/RUN
VIEW UNIT STATUS (2)
Compressor=LOAD
Start-Start Tmr Clr
Inhibit Oil Temp Low
A berendezés állapota lehet OFF (KIKAPCSOLVA), COOL (HŰTÉS), ICE (FAGYASZTÁS), HEAT
(FŰTÉS) és ALARM (RIASZTÁS), mégpedig a berendezés állapotára utaló változó, a berendezés
üzemmódjának alapértéke, a berendezés engedélyezése, valamint a kikapcsolási riasztás jelenléte révén
meghatározottak szerint. A kompresszor állapota a következő lehet: OFF (KIKAPCSOLVA), START
(INDÍTÁS), PRELUBE (ELŐKENÉS), HOLD (TARTÁS), LOAD (TERHELÉS), UNLOAD
(TEHERMENTESÍTÉS), POSTLUBE (UTÓKENÉS) és ALARM (RIASZTÁS), mégpedig a kompresszor
állapotára utaló változó és a terhelési, illetve tehermentesítési kimenetek, valamint a kompresszor
kikapcsolási riasztásának megléte révén meghatározottak szerint. A párologtató és a kondenzátor
szivattyújának állapota a következő lehet: OFF (KIKAPCSOLVA), STRT (start) (INDÍTÁS), valamint RUN
(ÜZEMELTETÉS).
View Unit Status (A berendezés állapotának megtekintése) – (Kétkompresszoros)

VIEW UNIT STATUS (3)
Unit=COOL
Cmp1/2= LOAD /POSTLB
Ev/Cn Pmps=STRT/RUN
Ez a képernyő csak kétkompresszoros berendezések esetében megtekinthető. A berendezés állapota a
következő lehet: OFF (KIKAPCSOLVA), COOL (HŰTÉS), ICE (FAGYASZTÁS), HEAT (FŰTÉS),
valamint ALARM (RIASZTÁS), mégpedig a berendezés állapotára utaló változó, a berendezés
üzemmódjának alapértéke és a berendezés kikapcsolási riasztásának megléte révén meghatározottak szerint.
A kompresszor állapota a következő lehet: OFF (KIKAPCSOLVA), START (INDÍTÁS), PRELB
(ELŐKENÉS), HOLD (TARTÁS), LOAD (TERHELÉS), UNLOAD (TEHERMENTESÍTÉS), POSTLB
(UTÓKENÉS), valamint ALARM (RIASZTÁS), mégpedig a kompresszor állapotára utaló változó, a
terhelési és tehermentesítési kimenetek, valamint a kompresszor kikapcsolási riasztásának megléte révén
meghatározottak szerint. A párologtató és a kondenzátor szivattyújának állapota a következő lehet: OFF
(KIKAPCSOLVA), STRT (start) (INDÍTÁS), valamint RUN (ÜZEMELTETÉS).
View Unit Water (A berendezés vizének megtekintése)

VIEW UNIT
In
Evap XX.X
Cond XX.X

WATER F(1)
Out Delta
XX.X XX.X
XX.X XX.X
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VIEW UNIT
In
HtRc NA
Cond XX.X

WATER F(2)
Out Delta
NA
XX.X XX.X

A HT RC csak akkor mutatja a hőmérsékleteket, ha a berendezéshez érzékelőkkel ellátott hővisszanyerő
csőköteg is tartozik, egyébként NA-t (NEM ÁLL RENDELKEZÉSRE) mutat. A kondenzátor a torony
kondenzátora, amely mindig adott.

VIEW UNIT WATER F(3)
Water Flow Rates
Evap = XXXX GPM
Cond = XXXX GPM
View Unit Refrigerant (A berendezés hűtőközegének megtekintése)

VIEW UNIT REFRG (1)
psi
F
Sat Evap XXX.X XX.X
Sat Cond XXX.X XX.X
VIEW UNIT REFRG (2)
Suct Line = XXX.XF
Liquid Line= XXX.XF
Lift Press =XXX.Xpsi
View Unit Tower (A berendezés tornyának megtekintése)
To w er Co nt ro l = Temp/No ne

VIEW UNIT TOWER (1)
Stages ON = 2 of 4
Setpoint = XXX F

To w er Co ntro l = Lift

VIEW UNIT TOWER (1)
Stages ON = 2 of 4
Setpoint = XXXX psi

Az első Stages ON érték a bekapcsolt (ON) ventilátorfokozatok száma. A második szám a Tower Stages
alapértéke, azaz a beállított fokozatok száma, amely 0-tól 4-ig választható érték (0, ha a Tower Control =
None). Az alsó sor az alapérték, a F vagy psi pedig attól függően jelenik meg a képernyőn, hogy vajon a
Cooling Tower Control alapértéknél TEMP-et (F) vagy LIFT-et (psi) jelöltek-e ki.

VIEW UNIT TOWER (2)
Bypass Valve = XXX%
VFD Speed
= XXX%
A Bypass Valve érték „None” (az XXX% helyett), ha a Valve/VFD Control set point = None vagy VFD
Stage. A VFD Speed értéke „None”, ha a Valve/VFD Control set point = None, Valve Setpoint vagy Valve
Stage.
View Compressor (Kompresszor megtekintése)
MEGJEGYZÉS: Az alábbi VIEW COMP képernyőkön a #N mező jelzi, melyik kompresszort látják éppen
(1. vagy 2. a kétkompresszoros egységek esetében).
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VIEW COMP#N (1)
State
= RUN
% RLA
= XXX %
Evap LWT = F
Az állapot beállítása a következő lehet: OFF (KIKAPCSOLVA), START (INDÍTÁS), PRELUBE
(ELŐKENÉS), HOLD (TARTÁS), LOAD (TERHELÉS), UNLOAD (TEHERMENTESÍTÉS),
SHUTDOWN (LEÁLLÍTÁS), POSTLUBE (UTÓKENÉS), valamint ALARM (RIASZTÁS), mégpedig a
kompresszor állapota változó, a terhelési és tehermentesítési kimenetek, valamint a kompresszor
kikapcsolási riasztásának megléte révén meghatározottak szerint. A #N az 1. vagy 2. sz. kompresszorra
vonatkozik kétkompresszoros egységeknél, és nem is jelenik meg az egykompresszoros berendezéseknél.

VIEW
Cond
Evap
Lift

COMP#N (2)
Press =
Press =
Press =

VIEW COMP#N (3)
Feed Press =XXXX psi
Sump Press =XXXX psi
Net Press = XXX psi
VIEW
Sump
Feed
Lift

COMP#N
Temp =
Temp =
Temp =

(4)
XXX.XF
XXX.XF
XXX.XF

A Lift Temp a szívóoldali, illetve nyomóoldali telített hőmérséklet közötti különbség.

VIEW COMP#N (5)
Temp SH
Suction
xxxF xxF
Discharge xxxF xxF
VIEW COMP#N (6)
Psi F
Sat Evap=XXX.X XXX.X
Sat Cond=XXX.X XXX.X
VIEW COMP#N (7)
Hours = XXXX x 10
Starts =XXXX

View Evaporator (A párologtató megtekintése)
VIEW EVAPORATOR
Suct SH
= XXX.X F
Approach = XX.X F
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View Condenser (A kondenzátor megtekintése)
VIEW CONDENSER
Disch SH = XXX.X F
Approach = XX.X F
Subcooling= XX.X F
Az ALARM képernyők megtekintése
View Alarm Log (A riasztási napló megtekintése)

ALARM LOG (1)
Alarm Description
hh:mm:ss dd/mmm/yyyy
ALARM LOG (2-25)
Alarm Description
hh:mm:ss dd/mmm/yyyy
Az ALARM LOG (RIASZTÁSI NAPLÓ) az utolsó 25 riasztás ismertetését és időbélyegzőjét tartalmazza.

Az aktív riasztás képernyője
Active Alarms (Aktív riasztások)

ALARM ACTIVE (1)
Alarm Description
hh:mm:ss dd/mmm/yyyy
<Press Edit to CLEAR
A riasztási képernyő csak akkor tekinthető meg, ha egy vagy több, még törletlen riasztás aktív. A riasztások
törlésére vonatkozó utasításokat lásd a 112. oldalon.

A SET (BEÁLLÍTÁSOK) képernyők
A PW (jelszó) oszlop jelzi azt a jelszót, amelynek aktívnak kell lenni, ha az alapértéket meg kívánják
változtatni. A kódok a következők.
O = Kezelői, jelszava: 100

M = Vezetői, jelszava: 2001

T = Technikusi (foglalt)

A kezelői jelszót 100 (három számjegy) formájában viszik be az OITS grafikus billentyűzetén. Ha
mikroprocesszoros LCD-képernyőn viszik be, négy számjegyre lesz szükség, így annak bevitele 0100
formájában valósul meg.

Alapértékek szerkesztése
Ahhoz, hogy egy alapértéket be lehessen írni vagy meg lehessen változtatni, előbb hozzá kell tudni férni a
megfelelő képernyőhöz. Két mód kínálkozik a kívánt menüképernyő elérhetősége szempontjából:
1. Görgetés: A görgetéses módszer segítségével a felhasználó mozogni tud a mátrixban (vagyis egyik
menüről a másikra, de mindig egyesével), ha a négy NYÍLbillentyűt alkalmazza. A menümátrix a 29
kezdődik a 53. oldalon.
2. A MENU-billentyű parancsikonként használható a mátrixon belüli menük bizonyos csoportjai esetében.
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A MENU-billentyűnek a bármelyik menüképernyőn törtnő megnyomásával automatikusan vissza lehet térni
a MENU-üzemmódban.
A szerkesztés úgy valósítható meg, hogy addig nyomogatják az ENTER-billentyűt, amíg el nem jutottak a
kívánt mező kijelöléséig. Ezt a mezőt az alatta villogó kurzor jelzi. A nyílbillentyűk ezután az alább
meghatározottak szerit működnek.
Jobbra mutató nyílbillentyű = CANCEL (TÖRLÉS)
Az aktuális mezőt arra az értékre állítja vissza,
amely a szerkesztés megkezdésekor volt érvényes.
Balra mutató nyílbillentyű = DEFAULT (ALAPÉRTELMEZETT)
Az értéket az eredeti gyári
beállításra állítja vissza.
Felfelé billentyű = INCREMENT (NÖVELÉS) Az érték növelésére vagy a listán a következő elem
kijelölésére szolgál.
Lefelé billentyű = DECREMENT (CSÖKKENTÉS)
Az érték csökkentésére vagy a listán az előző elem
kijelölésére szolgál.
CANCEL
(TÖRLÉS)

DEFAULT
(ALAPÉRTELMEZET)

MENU
(MENÜ)

Air Conditioning

< ALARM
<
VIEW
<
SET

DECREMENT
(CSÖKKENTÉS)

ENTER
(BEVITEL)

INCREMENT
(NÖVELÉS)

ALARM

RIASZTÁS

VIEW

NÉZET

SET

BEÁLLÍTÁS

Ezt a négy szerkesztési funkciót egykarakteres rövidítés jelzi a kijelző jobb oldalán (ebbe az üzemmódba az
ENTER-billentyű megnyomásával lehet belépni).
A legtöbb, alapértékeket tartalmazó menünek több különböző alapértéke jelenik meg egy adott menün. Az
alapértékek menüjében az ENTER-billentyű segítségével lehet eljutni a felső sortól a második sorhoz és így
tovább, lefelé. A kurzor, amikor változtatást kívánnak végrehajtani, villogni fog a belépési pontnál. A
NYÍLbillentyűk (most már szerkesztési üzemmódban) segítségével lehet a fentebb ismertetettek szerint
megváltoztatni az alapértéket. Amikor a változtatásra sor került, annak beviteléhez nyomják meg az
ENTER-billentyűt. Mindaddig semmi sem változik, amíg az ENTER-billentyűt meg nem nyomták.
Például, a hűtött víz alapértékének megváltoztatásához:
1. Nyomják meg a MENU-billentyűt, ha a MENU-üzemmódba kívánnak lépni.
2. Nyomják meg a SET-et (a FELFELÉ MUTATÓ billentyűt), ha az alapértékek menüihez kívánnak
eljutni.
3. Nyomják meg az UNIT SPs-t (a BERENDEZÉS ALAPÉRTÉKEI) (a jobbra mutató nyíl), ha a
berendezés működéséhez kapcsolható alapértékekhez kívánnak eljutni.
4. Nyomják meg a DOWN (LEFELÉ) billentyűt, mert így végiggöröghetnek az alapértékek menüin a
harmadik menüképernyőig, amely a következőket tartalmazza: Cool LWT=XX.XF.
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5. Nyomják meg az ENTER-billentyűt, ha a kurzort a felső sortól a második sorhoz akarják átvinni
valamilyen változtatás alkalmazására. Ha egy jelszó nem aktív, a vezérlés automatikusan a Set
PASSWORD (JELSZÓ beállítása) képernyőhöz lép.
6. A NYÍLbillentyűk segítségével (most már szerkesztési üzemmódban, a fentebb látható módon) lehet
megváltoztatni a beállítást.
7. Amikor a kívánt értékhez értek, nyomják meg az ENTER-t annak bevitele érdekében, majd vigyék
lejjebb a kurzort.
Ezen a ponton az alábbi intézkedések alkalmazhatók:
1. Másik alapérték megváltoztatása ezen a menün oly módon, hogy az ENTER-billentyű segítségével az
adott alapértékig görgetnek.
2. Az ENTER-billentyű segítségével görögjenek a menü első sorához. Onnan a NYÍLbillentyűk
segítségével göröghetnek végig a különböző menükhöz.
Szerkesztési módban a kijelzőn jobb oldalon egy kétkarakteres szélességű menüablak jelenik meg az alább
látható módon. Ezek a következőket jelentik: Default (alapértelmezés), Cancel (törlés), (+) (növelés), (-)
(csökkentés).

SET UNIT SPs (X)
(data)
(data)
(data)

<D
<C
<+
<-

A további mezők az ENTER-billentyűnek addig történő nyomogatásával szerkeszthetők, amíg a kívánt
mezőt ki nem sikerült választani. Amikor az utolsó mezőt is kijelölték már, az ENTER-billentyű
megnyomásával lehet kiléptetni a kijelzést a „szerkesztés” üzemmódból, majd visszaállítani a
nyílbillentyűket a „görgetés” üzemmódba.

A berendezés kontrollerének alapértékei
23. táblázat: A berendezés alapértékei
Leírás
Unit
Unit Enable
DWCC Off
Unit Mode
Available Modes

Alapérték

Tartomány

OFF
Off

OFF, ON
OFF, ON

COOL

O
O
O
T

OFF
30%

COOL, COOL/ICE, ICE, COOL/HEAT,
HEAT
LOCAL, BAS, SWITCH
F/psi
ENGLISH, (TBD)
LOCAL, REMOTE, BACnet MSTP,
BACnet ETHERNET, BACnet TCP/IP,
MODBUS
OFF, %RLA, LWT
20-70%

44,0 F
25,0,F
135,0 F
3,0 F
3,0 F
NONE
0,0 F
10,0 F

35,0-80,0 F
15,0-35,0 F
100,0-150,0 F
0,0-10,0 F
0,0-3,0 F
NONE, RETURN, 4-20mA
0,0-20,0 F
0,0-20,0 F

O
O
O
O
O
M
M
M

100

50-400

M

COOL

Mode Source
Display Units
Language

Local
F/psi
ENGLISH

BAS Protocol

NONE

Hot Gas Mode
Hot Gas Control Point
Leaving Water
Cool LWT
Ice LWT
Heat LWT
Startup Delta T
Shutdown Delta T
LWT Reset Type
Max Reset Delta T
Start Reset Delta T
Electronic Expansion Valve
Ex Valve Gain

COOL, ICE, HEAT, TEST

Jelszó
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T
O
O
O
M
M
M

Leírás
Offset (Slpoe)
Prs Ctrl DOut
Templifier
Source Water Reset
Timers
Evap Recirculate
Pumps
Evap Pump
Cond Pump
Tower Control
Tower Stages
Stage Up Time
Stage Down Time
Stage Differential (Temp)
Stage Differential (Lift)
Stage #1 On (Temp)
Stage #2 On (Temp)
Stage #3 On (Temp)
Stage #4 On (Temp)
Stage #1 On (Lift)
Stage #2 On (Lift)
Stage #3 On (Lift)
Stage #4 On (Lift)
Cooling TowerValve / VFD
Valve/VFD Control
Valve Setpoint (Temp)
Valve Setpoint (Lift)
Valve Deadband (Temp)
Valve Deadband (Lift)
Stage Down @
Stage Up @
Valve Control Range (Min)
Valve Control Range(Max)
Valve Type
Minimum Start Position
Minimum Position @
Maximum Start Position
Maximum Position @
Error Gain
Slope Gain

Alapérték

Tartomány

271
10 F

100-999
0-99,9 F

Jelszó
M
M

80 F

50-100 F

T

30 mp

0,2-5 perc

M

Pump #1
Only
Pump #1
Only
None
2
2 perc
5 perc
3,0 F
6,0 psi
70 F
75 F
80 F
85 F
35 psi
45 psi
55 psi
65 psi

Pump #1 Only, Pump #2 Only, Auto
Lead, #1 Primary, #2 Primary
Pump #1 Only, Pump #2 Only, Auto
Lead, #1 Primary, #2 Primary
None, Temperature, Lift
1-4
1-60 perc
1-60 perc
1,0-10,0 F
1,0-20,0 psi
40-120 F
40-120 F
40-120 F
40-120 F
10-130 psi
10-130 psi
10-130 psi
10-130 psi

None
65 F
30 psi
2,0 F
4,0 psi
20%
80%
10%
90%
NC To Tower
0%
60 F
100%
90 F
25
25

None, Valve Setpoint, Valve Stage,
VFD Stage, Valve SP/VFD Stage
40-120 F
10-130 psi
1,0-10,0 F
1,0-20,0 psi
0-100%
0-100%
0-100%
0-100%
NC, NO
0-100%
0-100 F
0-100%
0-100 F
10-99
10-99

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

Set Unit Setpoints (A berendezés alapértékeinek beállítása)

SET UNIT SPs (1)
Enable=OFF DWCC=OFF
Mode
= COOL
Source = Local
A beállítások engedélyezése lehet OFF (KI), illetve ON (BE), mégpedig az Enable set point-ból (alapérték
engedélyezése) meghatározottak szerint. A berendezés üzemmódbeállításai a következők lehetnek: COOL
(HŰTÉS), COOL w/Glycol (HŰTÉS glikollal), ICE (FAGYASZTÁS), HEAT (FŰTÉS), illetve TEST
(VIZSGÁLAT), mégpedig a berendezés üzemmódja alapértéke révén meghatározottak szerint (a TEST
üzemmód a 4x20-as kijelzőről/billentyűzetről nem jelölhető ki, bár megjeleníthető, ha már be lett állítva). A
DWCC-berendezéseknél a DWCC engedélyezése ON-ra (BE) van állítva gyárilag.
A forrás beállítása a következő lehet: LOCAL (HELYI), SWITCHES (KAPCSOLÓK), illetve NETWORK
(HÁLÓZAT), mégpedig a forrás üzemmódjának beállítása révén meghatározottak szerint.
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SET UNIT SPs (2)
Available Modes
= COOL/HEAT
Select with unit off
A rendelkezésre álló üzemmódbeállítások a következők lehetnek: COOL (HŰTÉS), COOL/Glycol
(HŰTÉS/glikol), COOL ICE w/Glycol (HŰTÉSES FAGYASZTÁS glikollal), COOL/HEAT
(HŰTÉS/FŰTÉS), HEAT (FŰTÉS), illetve TEST (VIZSGÁLAT), mégpedig a rendelkezésre álló
üzemmódok alapértéke révén meghatározottak szerint. Ez az alapérték megköveteli, hogy a berendezés ki
legyen kapcsolva változtatás előtt.

SET UNIT
Cool LWT
Ice LWT
Heat LWT

SPs (3)
= XX.XF
= XX.XF
= XXX.XF

A Cool (hűtés), Ice (fagyasztás), illetve Heat (fűtés) alapértékek csak akkor jelennek meg, ha a megfelelő
üzemmód a rendelkezésre álló üzemmódok alapértéke révén előírtak szerint elérhető.

SET UNIT SPs (4)
Leaving Water Temp.
StartDelta= XX.XF
StopDelta = X.XF
A StartDelta az alapérték fölötti fokok száma (a Templifiers-hez tartozó alapérték alatt), hogy az egység
indulhasson. A StopDelta pedig az alapérték alatti fokok száma (a Templifiers-re vonatkozó alapérték
fölött), hogy az egység leállhasson.

SET UNIT SPs (5)
Reset Type =4-20mA
MaxResetDT =XX.XF
StrtResetDT=XX.XF
A Reset Type (visszaállítás típusa) beállítása a következő lehet: NONE (SEMMI), RETURN
(VISSZAVEZETÉS) (visszavezetett hűtött víz), illetve 4-20 (külső bemenet), az LWT (kilépő víz
hőmérséklete) Reset Type alapértéke által meghatározottak szerint.

SET UNIT SPs (6)
Soft Load
= OFF
InitialSLAmp=XXX%
SoftLoadRamp=Xxmin
A Soft Load beállítása a következő lehet: OFF (KI), illetve ON (BE), mégpedig a Soft Load alapértéke által
meghatározottak szerint. Az InitialSLAmp a teljes terhelési amperszám százaléka, amelyen a berendezés
elkezdheti a sebességugrást. A SoftLoadRamp pedig a percek száma (1-től 60-ig terjedően), amely a kezdeti
százalékos amperszámtól a 100%-os amperszámig történő terhelés során eltelik.

SET UNIT SPs (7)
Max/Min LWT Rates
Max = X.XF/min
Min = X.XF/min
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Ezek az alapértékek határozzák meg a hűtött víz hőmérsékletváltozásának maximálisan és minimálisan
megengedhető mértékét. Elsőbbséget élveznek a SoftLoad sebességugráson alapuló terhelési mértékekkel
szemben.

SET UNIT SPs (8)
EvapRecTmr =X.Xmin
EvapPump = #1 ONLY
CondPump = #2 PRIM
Az Evap és a Cond Pump beállítás a következő lehet: #1 ONLY (CSAK az 1.), #2 ONLY (CSAK a 2.), #1
PRIM (elsődleges), #2 PRIM vagy AUTO, mégpedig az Evap Pump vagy a Cond Pump alapértéke révén
meghatározottak szerint.

SET UNIT SPs (9)
Templifier
SrcNoStart =XXF
Delta Reset=XXF
Ezek a beállítások csak a Templifier-berendezésekre érvényesek. Az SrcNoStart állítja be a belépő forrásvíz
hőmérsékletét, amely alatt a berendezés nem indulhat. A Delta Reset pedig a forrásvíznek azt a
hőmérsékletét állítja be, amely alatt a meleg víz hőmérséklete lefelé visszaállítódik, amint csökken a
forrásvíz hőmérséklete.

SET UNIT SPs (10)
VFD = Yes
Min Speed = XXX%
Spd/Lift=XXX%/XXF
A VFD beállításai a következők lehetnek: NO (NEM) vagy YES (IGEN), mégpedig a VFD alapértékével
meghatározottak szerint.

SET UNIT SPs (11)
Max Wtr Flow Rates
Evap WF = XXXXX GPM
Cond WF = XXXXX GPM
Ezeket a beállításokat akkor használjuk, ha a helyszínre szállított és telepített áramlásmérők adottak ezek
hitelesítésére.

SET UNIT SPs (12)
CLOCK
dd/mmm/yyyy
hh:mm:ss
SET UNIT SPs (13)
Units = F/psi
Lang = ENGLISH

SET UNIT SPs (14)
Protocol =
Ident Number +
Baud Rate =
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SET UNIT SPs (15)
Ex Valve Gain = 100
Offset(Slope) = 271
Prs Ctrl Dout = 10F
A 15. képernyőről lehet vezérelni az elektronikus expanziós szelepet (EXV), egyszersmind annak beállítása
a legközelebb van az ismert üzemi feltételekhez. Az Ex Valve Gain értékei kisebbek, mint az
alapértelmezett 100 pivot a görbe meredekségét tekintve jobbra (lefelé). A felfelé irányuló meredekség
esetében a 100 pivotnak megfelelő, alapértelmezett értéknél nagyobb értékek nagyobb szelepnyitást
eredményeznek egy adott delta-T érték szempontjából a kondenzátor esetében, és ez a hatás fokozódik,
amint nő a delta-T értéke. Rendkívül kis hatás észlelhető csak kis delta-T értékeknél (kis terhelésnél). Lásd a
30.
Az Offset (Slope) 271 fölötti értékei párhuzamosan feljebb viszik a görbét, ezzel pedig ugyanolyan
mértékben nő a szelepnyitás, tekintet nélkül a kondenzátor delta-T értékére. A 271-nél kisebb értékek hatása
ezzel ellentétes.
A Prs Ctrl Dout (a nyomásszabályozó elengedése) beállítása (lásd a 31) határozza meg a távozó hűtött víz
hőmérsékletét, amelynél az EXV a hűtött víz hőmérséklete alapján átmegy nyomásszabályozásból a
kondenzátor delta-T értékén alapuló programszabályozásba (az emelőmagasság révén történő
értékbeállítás). Ez a nyomásszabályozási mód biztosítja a rendszer indításakor a hűtött víz hőmérsékletének
szabályozott lehúzását.
30. ábra: Az EXV szabályozási paraméterei (programszabályozásos üzemmód)

1,000

LESS
GAIN

EEX
OPENING

+ OFFSET

0
10

0

CONDENSER

T and LIFT FACTOR

EEX OPENING

EEX-NYITÁS

OFF SET

ELTOLÓDÁS

CONDENSER and LIFT FACTOR

KONDENZÁTOR és EMELÉSI TÉNYEZŐ

LESS GAIN

KISEBB ERŐSÍTÉS
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31. ábra: Nyomásszabályozás elengedése

80°F

PRESSURE CONTROL MODE
(PULLDOWN)
LEAVING
CHILLED
WATER
TEMP

DROP OUT TEMP
PROGRAM CONTROL MODE
LWT SETPOINT

40°F

TIME

LEAVING CHILLED WATER TEMP

A TÁVOZÓ HŰTÖTT VÍZ HŐMÉRSÉKLETE

DROP OUT TEMP

KIOLDÁSI HŐMÉRSÉKLET

W/T SETPOINT

A VÍZHŐMÉRSÉKLET ALAPÉRTÉKE

TIME

IDŐ

PRESSURE CONTROL MODE (PULLDOWN)

NYOMÁSVEZÉRLÉSES ÜZEMMÓD (LEHÚZÁS)

PROGRAMCONTROL MODE

PROGRAMVEZÉRLÉSES ÜZEMMÓD

A Set Compressor alapértékei
SET COMP#N SPs (1)
Demand Limit = OFF
Minimum Amps =XXX%
Maximum Amps =XXX%
A Demand Limit beállítása a következő lehet: OFF (KI), illetve ON (BE), mégpedig a Demand Limit
alapérték révén meghatározottak szerint.

SET COMP#N SPs (2)
StageMode = NORMAL
StageSequence# =XX
Max Comprs ON = XX
A StageMode beállítása a következő lehet: NORMAL (NORMÁL), HI EFF (ERŐS HATÁS), PUMP
(SZIVATTYÚ), valamint STANDBY (KÉSZENLÉT), mégpedig a Stage Mode alapértéke révén
meghatározottak szerint.
A NORMAL az az automatikus kiegyenlítési sorrend, amely a legkevesebbet indított kompresszorokat
indítja és a legnagyobb óraszámú kompresszorokat sorban leállítja feltéve, hogy minden kompresszornak
ugyanaz a sorrendszáma. Ha más a sorrendszámuk, mondjuk 1, 2, 3, 4, akkor mindig abban a sorrendben
fognak indulni. Azaz, a sorrendszám előnyt élvez az automatikus kiegyenlítési sorrenddel szemben.
A HI EFF-et több hűtőberendezésnél alkalmazzuk és, amikor csak lehet, hűtőberendezésenként egy
kompresszort működtet.
A PUMP (SZIVATTYÚ) minden kompresszort először ugyanazon a hűtőberendezésen indít el, a
legkevesebbet indított kompresszorú hűtőberendezéssel kezdve (vagy a sorrendszám szerint, ha azok
eltérnek).
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A STANDBY (KÉSZENLÉTI) többkompresszoros rendszereknél használatos, és tartalékban tart egy
kompresszort, amely csak akkor kapcsol be, ha a rendszerhez tartozó, másik kompresszor meghibásodik,
ugyanakkor a tartalék kompresszor kapacitására is szükség van, hogy a hűtött víz hőmérsékletét
fenntarthassák.
A StageSequence az egyes kompresszorok esetében a következő beállítású:
NORMAL vagy STANDBY üzemmódnál minden kompresszornak ugyanaz a száma, vagy pedig száma 1-től
legfeljebb a kompresszorok össz-számáig terjedhet. A sorrendszám elsőbbséget élvez a többi szemponttal
szemben. Ha az egy adott rendszerhez tartozó négy kompresszor sorrendszáma 1-től 4-ig terjed, akkor ezek
mindig abban a sorrendben fognak indulni. Ugyanolyan számmal, mint automatikus sorrendnél.
HI EFF vagy PUMP minden kompresszornak ugyanaz kell legyen a sorrendszáma.
A Max Comprs ON határozza meg azoknak a kompresszoroknak a számát, amelyek esetében megengedett,
hogy többkompresszoros rendszerek keretében működjenek. Ez egyfajta „lebegő készenléti” kompresszorról
gondoskodik. Minden kompresszorvezérlőnek ugyanaz legyen a beállítása ennek az alapértéknek a
szempontjából.

SET COMP#N SPs (3)
StageDeltaT= X.XF
Stop-Start = xx min.
Start-Start =xx min.
SET COMP#N SPs (4)
Full Load = XXX sec

SET COMP#N SPs (5)
OilNoStrtDiff=XXF
Abs Capacity=XXXXT
HotGasBypass = XX%
SET COMP#N SPs (6)
UnloadTimer=XXXsec
PrelubeTmr=xxxsec
PostlubeTmr=XXXsec
A szerkeszt ési mó dba v a ló
belépés elő t t

SET COMP#N (7)
VaneMode=AUTO
Vanes=UNKNOWN
%RLA = XXX%

A szerkesztési mó dba v a ló
belépés utá n

SET COMP#N (7)
VaneMode=AUTO <AUTO
Vanes=UNKNOWN <LOAD
%RLA = XXX%
<UNLD

A VaneMode beállítása a következő lehet: AUTO vagy MAN (kézi), mégpedig a Vane Mode alapértéke
révén meghatározottak szerint. A lapátok helyzetét a CLOSED (ZÁRVA) vagy az UNKNOWN
(ISMERETLEN) jelzi a Vanes Closed kapcsoló digitális bemenete által meghatározottak szerint. Ha ezen a
képernyőn az Edit mode (szerkesztési mód) van kijelölve, akkor az <AUTO/<LOAD/<UNLD
rendszerüzenetek fognak megjelenni. A „LOAD” billentyű lenyomva tartásával ezután folyamatosan
terhelni lehet a kompresszort, az „UNLD” billentyű lenyomásával viszont tehermentesíteni lehet ugyanazt.
Bármelyik billentyűnek az elengedése után a kompresszor „megtartja” az adott helyzetet és a Vane Mode
alapértéke Manual-ra (kézi) fog beállni. Az „AUTO” billentyű megnyomásával lehet visszaállítani Auto
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állásra a Vane Mode-ot. A szerkesztési módból való kilépés után az <AUTO/<LOAD/<UNLD
rendszerüzenetek elrejtődnek.
Az alábbi VFD-képernyő csak akkor látható, ha a VFD alapértéke = YES (IGEN).
Szerkeszt ési mó dba v a ló
belépés elő t t

Szerkesztési mó dba v a ló
belépés utá n

SET COMP#N (8)
VFD Mode=AUTO
VFD = XXX%
%RLA = XXX%

SET COMP#N (8)
VFD Mode=AUTO <AUTO
VFD = XXX%
<LOAD
%RLA = XXX%
<UNLD

A VFD Mode beállítása a következő lehet AUTO vagy MAN (kézi), mégpedig a VFD Mode alapértéke
révén meghatározottak szerint. A VFD sebessége 0-tól 100%-ig látható. Ha ezen a képernyőn a szerkesztési
módot jelölték ki, az <AUTO/<LOAD/<UNLD rendszerüzenetek fognak megjelenni. A „LOAD” billentyű
lenyomva tartásával ezután folyamatosan fel lehet gyorsítani a VFD-t, ugyanakkor az „UNLD” billentyű
lenyomva tartásával le lehet lassítani ugyanazt. Bármelyik billentyűnek az elengedése után a VFD az adott
sebességen marad, a VFD Mode alapértéke pedig Manual-ra (kézi) fog beállni. Az „AUTO” billentyű
megnyomásával pedig a VFD Mode visszaáll Auto-ra. A szerkesztés üzemmódból való kilépés után az
<AUTO/<LOAD/<UNLD rendszerüzenetek elrejtődnek.

Léptetési paraméterek
A teljes terhelés meghatározása

Mindegyik kompresszor maga határozza meg, vajon maximális kapacitáson (vagy a maximálisan
megengedett kapacitáson) van-e, valamint – ha ez a helyzet – beállítja saját Full Load flagjét is. A flag
beállított lesz (teljes terhelés), ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül.


A kompresszor kapacitásának fizikai határán van, ami azt jelenti, hogy:
VFD Set Point = NO esetén: A terhelési kimenet a Full Load alapértékkel egyenlő vagy annál nagyobb,
halmozott időtartam erejéig impulzusszerűen be lett kapcsolva (ON). Minden tehermentesítési impulzus
nullára fogja visszaállítani a halmozott időt.
VFD Set Point = YES esetén: A terhelési impulzusküldés túllépte a Full Load alapértékét (ismertetését
lásd fentebb) ÉS a VFD sebessége = 100%.

VAGY
A Vanes Open digitális bemenet be van kapcsolva (On) ÉS a VFD sebessége = 100%.
 A %RLA fölötte van vagy egyenlő a maximum Amp Limit alapértékével.
 A %RLA fölötte van vagy egyenlő a Demand Limit analóg bemenet értékével.
 A %RLA fölötte van vagy egyenlő a Network Limit értékével.
 A párologtató nyomása alatt van a Low Evap Pressure-Inhibit alapértékének.
Ha a fenti feltételek egyike sem teljesül, a Full Load flag törlődik.
Abszolút kapacitás

Mindegyik kompresszor a %RLA jelenlegi értékéből és az alábbi egyenletből származó Absolute Capacity
alapértékéből becslést alkalmaz saját abszolút kapacitására nézve.
Abszolút kapacitás = (%RLA tényező) * (Absolute Capacity alapértéke)
Ahol a %RLA tényező az alábbi táblázatból interpolálható.
%RLA

0

50

75

100

150

%RLA tényező

0

0,35

0,75

1,00

1,50
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Többkompresszoros léptetés


Ez a fejezet azt határozza meg, melyik a következő indítandó vagy leállítandó kompresszor. A következő fejezet
pedig azt definiálja, mikor kell indítani, illetve leállítani.

Funkciók



A kompresszorok indítása/leállítása a kezelő által meghatározott sorrend szerint.



A kompresszorok indítása az indítások száma (üzemórák száma, ha az indítások száma egyenlő) alapján,
illetve leállítás az üzemórák száma alapján.



A fenti két üzemmód kombinálható is, tehát két vagy több csoport van, ahol az első csoporthoz tartozó
összes kompresszor indítható (az indítások/üzemórák száma alapján) még mielőtt a második csoporthoz
tartozók bármelyikét indítanák stb. És fordítva, az egy adott csoporthoz tartozó összes kompresszort
leállítják (az üzemórák alapján) még mielőtt az előző csoport bármelyikét leállítanák stb.



A „hatékonysági prioritás” üzemmód is kijelölhető két vagy több hűtőberendezés esetében, ahol egy
adott kompresszort a csoporthoz tartozó minden egyes hűtőberendezés esetében azelőtt indítanak, hogy
egy másikat indítanának bármelyiküknél.



A „szivattyú prioritása” üzemmód is kijelölhető egy vagy több hűtőberendezés esetében, ahol az egy
adott hűtőberendezésen lévő összes kompresszort még azelőtt elindítják, hogy a csoport következő
hűtőberendezéséhez lépnének tovább.



Egy vagy több kompresszor is definiálható „tartalékként”, ahol azt soha nem alkalmazzák, hacsak a
normál kompresszorok valamelyike nem lesz elérhetetlen.

A riasztási alapértékek beállítása

SET ALARM LMTS (1)
LowEvPrHold=XXXpsi
LowEvPrUnld=XXXpsi
LowEvPrStop=XXXpsi
SET ALARM LMTS (2)
HighCondPr=XXXXpsi
HiDschT-Load=XXXF
HiDschT-Stop=XXXF
SET ALARM LMTS (3)
HiOilFeedTmp=XXXF
LowOilDeltaT =XXF
LowNetOilPr=XXXpsi
SET ALARM LMTS (4)
HighSSH-Start=XXF
HighSSH-Run =XXF
MtrCurrThrshld=XX%
SET ALARM LMTS (5)
Evap Freeze=XX.XF
Cond Freeze=XX.XF
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A torony alapértékeinek beállítása
MEGJEGYZÉS: A hűtőtornyok beállításának teljes ismertetése a 36. oldalon található.

SET TOWER SPs (1)
TowerControl = None
Tower Stages = x
StageUP/DN=XXX/XXX%
A TowerControl beállítása a következő lehet: None (semmi), Temp (hőmérséklet), illetve Lift (emelőmagasság).
A Stages a vezérelt ventilátorok száma 1-től 4-ig terjedően.
Toronyszabályozás = Temp/None

SET TOWER SPs (2)
Stage ON (Temp)F
#1 #2 #3 #4
XXX XXX XXX XXX

Toronyszabályozás = Lift

SET TOWER SPs (2)
Stage ON (Lift)psi
#1 #2 #3 #4
XXX XXX XXX XXX

To ro ny sza bá ly o zá s =
Temp/No ne

To ro ny sza bá ly o zá s = Lift (psi)

SET TOWER
StageDiff
Stage Up
StageDown

SET TOWER
StageDiff
Stage Up
StageDown

SPs (3)
= XX.XF
= XX min
= XX min

SPs (3)
=XX.Xpsi
= XX min
= XX min

SET TOWER SPs (4)
Valve/VFD Control=
ValveSP/VFDStage
Valve Type = NC
A Valve/VFD Control beállítása a következő lehet: None (semmi), Valve Setpoint (a szelep alapértéke),
Valve Stage (szelepfokozat), VFD Stage (VFD-fokozat), illetve ValveSP/VFDStage. A Valve Type beállítása
a következő lehet: NC (nyugalmi helyzetben zárva a torony felé), illetve NO (nyugalmi helyzetben nyitott).

To ro ny sza bá ly o zá s =
Temp/No ne

SET TOWER SPs (5)
Valve SP = XXX F
Valve DB = XX.X F

To ro ny sza bá ly o zá s = Lift

SET TOWER SPs (5)
Valve SP = XXX psi
Valve DB = XXX.Xpsi

SET TOWER SPs (6)
ValveStartPosition
Min = XXX% @XXXF
Max = XXX% @XXXF
SET TOWER SPs (7)
Valve Control Range
Min = XXX%
Max = XXX%
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SET TOWER SPs (8)
PD Control Loop
Error Gain = XX
Slope Gain = XX

Riasztások
Ha riasztásra kerül sor, a riasztás típusa, a határérték (ha van ilyen), a dátum és az idő egyaránt az aktív
riasztási pufferban tárolódik el az adott riasztásnak megfelelően (ez megtekinthető az Active Alarm
képernyőn), de ugyanígy eltárolódik a riasztási előzmények pufferjében is (amely viszont az Alarm History
képernyőn tekinthető meg). Az aktív riasztásra vonatkozó pufferok tárolják a minden egyes riasztás utolsó
előfordulására vonatkozó rekordot, valamint azt, hogy vajon törölték-e vagy sem. A riasztás az Editbillentyű megnyomásával törölhető. Külön puffer áll minden egyes riasztás rendelkezésére (High Cond
Pressure, Evaporator Freeze Protect, stb.). A riasztási előzmények pufferje pedig – legyen bármilyen típusú
– az utolsó 50 riasztás kronológiai előzményeit tárolja.

Biztonság
Bevitel a berendezés kontrollerén
Két négyszámjegyű jelszó biztosítja OPERATOR (KEZELŐI) és MANAGER (VEZETŐI) szinten a
hozzáférést a változtatható paraméterekhez. Bármelyik jelszó beírható a SET PASSWORD (JELSZÓ
BEÁLLÍTÁSA) képernyő segítségével, amely viszont akár a SET OTHER (TOVÁBBIAK BEÁLLÍTÁSA)
menün keresztül, vagy egyszerűen az ENTER-billentyű megnyomásával hozzáférhető, mely utóbbi esetre a
SET (BEÁLLÍTÁSOK) képernyők valamelyikén kerül sor. A jelszó ezután a következőképpen írható be:
1. Az ENTER-billentyű megnyomásával.
2. Minden egyes, megváltoztatandó számhoz való léptetéssel a jobbra vagy balra gomb segítségével.
3. A megfelelő érték bevitelével a FELFELÉ, illetve LEFELÉ nyílbillentyűk segítségével történő
görgetéssel. A jelszó a kontroller képernyőjén jobbra igazodik. A kezelői jelszó a következőképpen néz
ki: 00100, a vezetői jelszó pedig így fest: 02001.
4. Az ENTER ismételt lenyomásával, amelynek célja a jelszó beírása.
Amint beírták a helyes jelszót, az előzőleg kijelölt képernyő jelenik meg újból. Amint beírtak egy jelszót, az
15 percig marad érvényes az utolsó billentyűlenyomás után. A MANAGER (VEZETŐI) jelszót igénylő
paraméterek és képernyők azonban nem fognak megjelenni, hacsak a MANAGER jelszó nem aktív.
Bevitel az OITS-en
Ha jelszóra van szükség, az érintőképernyő automatikusan a képernyő-billentyűzethez lép. A számok balra
igazodnak és a kezelői jelszó 100 elrendezésű (ami *** formájában jelenik meg az ablakban). A további
tájékozódás végett lásd a 29. oldalt.
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A kompresszor kontrollere
A berendezés kontrollerének a bemenetekkel és kimenetekkel együtt történő, általános ismertetése a 8.
oldalon található. Ez a fejezet röviden ismerteti a kontroller működését, definiálja a képernyő-hierarchiát,
ugyanakkor pedig azt is, miként kell navigálni benne, sőt rövid ismertetését adja a képernyőknek.
Az érintett kompresszorra vonatkozó adatok és az alapérték-változások az OITS-en és a berendezés
kontrollerén egyaránt elérhetők. Nem nagyon van szükség a kompresszor kontrollerének (kontrollereinek) a
tanulmányozására.

4x20-as kijelző és billentyűzet
Elrendezés

A 20 karakter/soros, 4 soros folyadékkristályos kijelző és a 6 billentyűs billentyűzet lentebb látható.
32. ábra: A kijelző (MENU-üzemmódban) és a billentyűzet elrendezése
Kulcs a képernyőhöz

MENÜ-billentyű
Key

Air Conditioning

< ALARM
<
VIEW
<
SET

NYÍLbillentyűk

ENTER-billentyű

ALARM

RIASZTÁS

VIEW

NÉZET

SET

BEÁLLÍTÁS

Figyelembe kell venni, hogy mindegyik NYÍLbillentyűnek van egy útvonala a kijelző valamelyik sorához. A
NYÍLbillentyűnek a megnyomásával lehet aktiválni a hozzá tartozó sort, amikor MENU-üzemmódban
vannak.
Első lépések

Két alapeljárás segít annak elsajátításában, hogyan kell a MicroTech II kontrollert alkalmazni:
1.

A kívánt menüképernyő elérése érdekében a menümátrixban való navigálással és annak ismeretével hol
van egy adott képernyő.

2.

Annak ismeretével, mi található egy adott menüképernyőn és hogyan kell leolvasni az említett adatokat,
vagy miként kell megváltoztatni egy alapértéket a menüképernyőn.

Navigálás
A menük képernyőmátrix formájában vannak elrendezve a felső vízszintes sorban. Az említett, legfelső
képernyők némelyike alatt alképernyők is vannak.
Két módozat kínálkozik a menümátrixban való navigálásra, ha egy kívánt menüképernyőhöz akarnak eljutni.
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Az egyik megoldás, ha egyik képernyőről a másikra navigálnak a mátrixban a négy NYÍLbillentyű
segítségével.
A másik mód parancsikonok alkalmazása a mátrixhierarchiában történő munkavégzés során. Bármelyik
menüképernyőn a MENU-billentyű megnyomásával lehet eljutni a hierarchia legfelső szintjére. A kijelző a
következőket fogja mutatni: ALARM (RIASZTÁS), VIEW (NÉZET), valamint SET (BEÁLLÍTÁS), a 32
látható módon. Az említett képernyőcsoportok valamelyike ezután kijelölhető az adott útvonalon keresztül a
hozzá kapcsolódó billentyű megnyomásával.
Például az ALARM (RIASZTÁS) kijelölésével lehet eljutni a következő menüsorhoz az ALARM (ALARM
LOG (RIASZTÁSI NAPLÓ) vagy ACTIVE ALARM (AKTÍV RIASZTÁS)). A VIEW (NÉZET)
kijelölésével lehet eljutni a következő képernyőszintre a VIEW alatt (VIEW UNIT STATUS (A
BERENDEZÉS ÁLLAPOTÁNAK MEGTEKINTÉSE) vagy VIEW UNIT TEMP (A BERENDEZÉS
HŐMÉRSÉKLETÉNEK MEGTEKINTÉSE)). A SET (BEÁLLÍTÁSOK) kijelölésével lehet eljutni a
képernyősorozathoz az alapértékek megtekintése és megváltoztatása céljából.
MENU-billentyű

A MENU-billentyű segítségével lehet váltogatni a parancsikonos módszer (amelyet a MENU-üzemmódként
emlegetünk, és amely a 32 látható), illetve a görgetéses módszer (amelyet SCROLL-üzemmódként
ismerünk) között. A MENU-üzemmód az ALARMS (RIASZTÁSOK) ellenőrzésére, az adatok
megtekintésére (VIEWING) vagy az alapértékek beállítására (SET) használt, meghatározott
menücsoportokhoz irányító parancsikon. A SCROLL-üzemmód segítségével a felhasználó a négy
NYÍLbillentyű segítségével mozoghat a mátrixban (egyik menütől a másikig, de mindig egyesével).
A MENU-billentyűnek a bármelyik menüképernyőn történő megnyomásával lehet automatikusan
visszalépni a MENU-üzemmódba.
33. ábra: Megjelenítés a parancsikonos (SCROLL) üzemmódban, valamint a billentyűzet
elrendezése
MENU-billentyű

Air Conditioning

VIEW UNIT STATUS
Unit = COOL
Compr. #1/#2=OFF/OFF
Evap Pump = RUN

NYÍLbillentyűk

ENTER-billentyű

VIEW UNIT STATUS

A BERENDEZÉS ÁLLAPOTÁNAK MEGTEKINTÉSE

Unit = COOL

Berendezés = HŰTÉS

Compr. #1/#2 = OFF/OFF

1./2. kompresszor = KI/KI

Evap Pump = RUN

A párologtató szivattyúja =ÜZEMELTETÉS

Microtech

Microtech

Menüképernyők
A kontroller kijelzőjén különböző menük jelennek meg. Mindegyik menüképernyő meghatározott
információt tartalmaz; bizonyos esetekben menüket csak a berendezés állapotának megtekintésére
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használunk, bizonyos esetekben viszont ezeket a riasztások ellenőrzésére és törlésére használjuk, végül –
bizonyos esetekben – az alapértékek beállítására használatosak.
A menük képernyőmátrix keretében vannak elrendezve a felső, vízszintes sorban. Ezeknek a felső szintű
képernyőknek a többsége alatt alképernyők találhatók.
A kontrolleren látható NYÍLbillentyűk segítségével lehet navigálni a menükben. Ezek a billentyűk segítenek
a bizonyos menükhöz tartozó, numerikus alapértékek megváltoztatásakor is.

A kompresszor kontrollerének alapértékei
A kompresszor alapértékeinek beállítása
MEGJEGYZÉS: A lentebb látható SET COMP képernyők esetében a #N mező jelzi, hogy melyik
kompresszor (1., 2. stb.) áll éppen beállítás alatt, ezért nem is jelenik meg egykompresszoros egységek
esetében. A képernyőket csak az 1. sz. kompresszor esetében tüntetjük fel. Kétkompresszoros egységeknél a
2. sz. kompresszorhoz tartozó képernyők azonosak az 1. sz. kompresszoréval.
24. táblázat: A kompresszor alapértékei
Description
Unit (Duplicates)
Unit Enable

Default

Range

PW

OFF

OFF, ON

Unit Mode

COOL

COOL, ICE, HEAT, TEST

44,0 F
25,0 F
135,0 F
3,0 F
3,0 F

35,0-80,0 F
15,0-35,0 F
100,0-150,0 F
0,5-10,0 F
0,0-3,0 F

O
O
T
O
O
O
O
O

No
70%
50%
40 F

No, Yes
70-100%
0-100%
30-60 F

T
T
T
T

OFF
40%
100%
OFF
40%
5 perc
0,5 F/perc
0,1 F/perc

OFF, ON
5-80%
10-100%
OFF, ON
10-100%
1-60 perc
0,1-5,0 F/perc
0,0-5,0 F/perc

O
T
T
M
M
M
M
M

Cool LWT
Ice LWT
Heat LWT
Startup Delta T
Shutdown Delta T
VFD
Compressor VFD
VFD Minimum Speed
Speed @ 0 Lift
Lift @ 100% Speed
Motor Amps
Demand Limit Enable
Minimum Amps
Maximum Amps
Soft Load Enable
Initial Soft Load Limit
Soft Load Ramp Time
Maximum LWT Rate
Minimum LWT Rate
Staging
Comp Stage Mode
Comp Stage Sequence #
Maximum Compressors ON
Stage Delta T
Full Load Timer
Nominal Capacity
Timers
Start-Start
Stop-Start
Oil
Oil Feed Temperature
Oil No Start Diff (above Evap Temp)
Templifier
Source No Start
Alarms
Evaporator Freeze Protection
Condenser Freeze Protetion

1
1
1,0
120 mp
Per Comp

Normal, Efficiency, Pump,
Standby
1,2, … (# of Compressors)
1-16
0,5-5,0
0-999 mp
0-9999

40 perc
3 perc

15-60 perc
3-20 perc

M
M

100 F
40 F

90-190 F
30-60 F

T
T

70 F

50-100 F

T

34,0 F
34,0 F

-9,0-45,0 F
-9,0-45,0 F

T
T

Normal

M
M
M
M
T
T
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Description
Low Evap Pressure-Stop
Low Evap Pressure-Inhibit
Low Evap Pressure-Unload
High Discharge Temperature-Stop
High Discharge Temperature-Load
High Condenser Pressure
Motor Current Threshold
High Oil Feed Temperature
Low Oil Delta Temperature
Low Net Oil Pressure
Surge Slope Limit
Surge Temp Limit
Service
Vane Mode
VFD Mode
Hot Gas Bypass
Unload Timer
Postlube Timer

Default
26 psi
38 psi
31 psi
190 F
170 F
140 psi
10%
140 F
30 F
40 psi
20 F
7 F

Range
10-45 psi
20-45 psi
20-45 psi
120-240 F
120-240 F
120-240 psi
3-99%
120-240 F
20-80 F
30-60 psi
1-99 °F/perc
2-25 F

PW
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

AUTO
AUTO
30%
30 mp
30 mp

AUTO, MANUAL
AUTO, MANUAL
20-70%
10-240 mp
10-240 mp

T
T
T
T
T

SET COMP#N SPs (1)
Demand Limit = OFF
Minimum Amps =XXX%
Maximum Amps =XXX%
A Demand Limit beállításai a következők: OFF (KI) vagy ON (BE), mégpedig a Demand Limit alapértéke
révén meghatározottak szerint.

SET COMP#N SPs (2)
StageMode = NORMAL
StageSequence# =XX
Max Comprs ON = XX
A StageMode beállításai a következők lehetnek: NORMAL (NORMÁL), HI EFF (NAGY
HATÉKONYSÁG), PUMP (SZIVATTYÚ), illetve STANDBY (KÉSZENLÉTI), mégpedig a Stage Mode
alapértéke által meghatározottak szerint. A NORMAL az automatikus kiegyenlítési sorrendet jelenti, amely
sorban a legkevesebbet indított kompresszorok indításával és a legnagyobb óraszámú kompresszorok
leállításával történik. A HI EFF-et több, kétkompresszoros hűtőberendezésnél használják, és ez – amikor
csak lehet – hűtőberendezésenként egy kompresszort működtet. A PUMP az ugyanahhoz a
hűtőberendezéshez tartozó összes kompresszort indítja úgy, hogy a legkevesebbet indított kompresszorú
hűtőberendezéssel kezdi. A STANDBY-t a többkompesszoros rendszereknél alkalmazzák, és ez tartalékként
kezel egy kompresszort, amely csak akkor kapcsol be, ha a rendszerhez tartozó másik kompresszor
meghibásodik, egyszersmind a készenlétben lévő kompresszor kapacitására ahhoz van szükség, hogy a
hűtött víz hőmérsékletét fenntarthassák.
A StageSequence beállítása az egyes kompresszoroknál a következő.
NORMAL vagy STANDBY üzemmódban minden kompresszornak ugyanaz a száma, illetve azok száma
egytől halad a kompresszorok össz-számáig. A sorrendszámnak elsőbbsége van a többi szemponttal
szemben. Ha az egy adott rendszerhez tartozó négy kompresszor az 1-től 4-ig terjedő sorrendszámokat
kapja, akkor azok mindig abban a sorrendben fognak indulni, és ugyanazzal a számmal kerül sor
automatikus sorrendjük meghatározására is.
HI EFF vagy PUMP esetén minden kompresszornak ugyanaz kell legyen a sorrendszáma.
A Max Comprs ON korlátozza azoknak a kompresszoroknak a számát, amelyeknek engedélyezett a
működése többkompresszoros rendszerek esetében. Ez ugyanakkor egy „lebegő készenléti” kompresszorról
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is gondoskodik. A kompresszorokhoz tartozó minden kontrollernek ugyanaz kell legyen a beállítása ennek
az alapértéknek a szempontjából.

SET COMP#N SPs (3)
StageDeltaT= X.XF
Stop-Start = xx min.
Start-Start =xx min.
SET COMP#N SPs (4)
Full Load = XXX sec

SET COMP#N SPs (5)
OilNoStrtDiff=XXF
Abs Capacity=XXXXT
HotGasBypass = XX%
SET COMP#N SPs (6)
UnloadTimer=XXXsec
PrelubeTmr=xxxsec
PostlubeTmr=XXXsec
A szerkeszt ési üzemmó dba
v a ló belépés elő t t

A szerkesztési üzemmó dba
v a ló kilépés utá n

SET COMP#N (7)
VaneMode=AUTO
Vanes=UNKNOWN
%RLA = XXX%

SET COMP#N (7)
VaneMode=AUTO <AUTO
Vanes=UNKNOWN <LOAD
%RLA = XXX%
<UNLD

A VaneMode beállításai a következők lehetnek: AUTO vagy MAN (kézi), mégpedig a Vane Mode alapérték
révén meghatározottak szerint. A lapátok helyzetét – a Vanes Closed kapcsoló digitális bemenete által
meghatározottak szerint – a következők jelölhetik: CLOSED (ZÁRVA), illetve UNKNOWN
(ISMERETLEN). Ha ezen a képernyőn a szerkesztési üzemmódot jelölték ki, az <AUTO/<LOAD/<UNLD
rendszerüzenetek fognak megjelenni. Ezután a „LOAD” billentyűnek a lenyomva tartásával folyamatosan
terhelhető a kompresszor, majd az „UNLD“ billentyűnek a lenyomva tartásával lehet ugyanazt
tehermentesíteni. Bármelyik billentyű elengedése után a kompresszor az adott helyzetet „megtartja”,
egyszersmind a Vane Mode alapértékének beállítása a következő lesz: Manual (kézi). Az „AUTO” billentyű
lenyomásával lehet visszaállítani a Vane Mode-ot Auto állásra. A szerkesztés üzemmódból való kilépés után
az <AUTO/<LOAD/<UNLD rendszerüzenetek elrejtődnek.
Az a lá bbi VFD - képerny ő csa k a kko r jelenik meg , ha a VFD a la pértéke = YES (IGEN).
A szerkeszt és üzemmó dba
v a ló belépés elő t t

SET COMP#N (8)
VFD Mode=AUTO
VFD = XXX%
%RLA = XXX%

A szerkesztés üzemmó dba
v a ló belépés utá n

SET COMP#N (8)
VFD Mode=AUTO <AUTO
VFD = XXX%
<LOAD
%RLA = XXX%
<UNLD

A VFD Mode beállításai a következők lehetnek: AUTO vagy MAN (kézi) a VFD Mode alapértékére révén
meghatározottak szerint. A VFD sebessége 0-tól 100%-ig terjedően jelenhet meg. Ha ezen a képernyőn a
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szerkesztési módot jelölték ki, az <AUTO/<LOAD/<UNLD rendszerüzenetek fognak megjelenni. A
„LOAD” billentyű lenyomva tartásával ezután folyamatosan felgyorsítható a VFD, a „UNLD“ billentyű
lenyomva tartásával viszont ugyanaz lelassítható. Bármelyik billentyűnek az elengedése után a VFD az adott
sebességen marad, a VFD Mode alapértéke pedig Manual-ra (kézi) fog beállítódni. Az „AUTO” billentyű
lenyomva tartásával lehet újból visszaállítani Auto-ra a VFD Mode-ot. A szerkesztési módból való kilépés
után az <AUTO/<LOAD/<UNLD rendszerüzenetek elrejtődnek.

Léptetési paraméterek
A teljes terhelés meghatározása

Mindegyik kompresszor maga határozza meg, vajon maximális kapacitásán (illetve maximálisan
megengedett kapacitásán) van-e, egyszersmind – ha így van – be is állítja saját Full Load flagjét. A flag
akkor állítódik be (teljes terhelés), ha az alábbi feltételek egyike vagy másika teljesül.


A kompresszor kapacitásának fizikai határán van, ami az alábbiakat jelenti:
For VFD Set Point = NO esetén: A terhelési kimenet a Full Load alapértékkel egyenlő vagy annál
nagyobb, halmozott időtartam erejéig impulzusszerűen be lett kapcsolva (ON). Minden tehermentesítési
impulzus nullára fogja visszaállítani a halmozott időt. A halmozott időtartamot korlátozni kell
(mégpedig egy a Full Load alapérték maximálisan megengedett beállítása fölötti értékre), tehát úgy,
hogy ne következhessen be körbefutás.
VFD Set Point = YES esetén: A terhelési impulzusküldés túllépte a Full Load alapértékét (ismertetését
lásd fentebb) ÉS a VFD sebessége = 100%.

VAGY
A Vanes Open digitális bemenet be van kapcsolva (On) ÉS a VFD sebessége = 100%.
 A %RLA fölötte van vagy egyenlő a maximum Amp Limit alapértékével.
 A %RLA fölötte van vagy egyenlő a Demand Limit analóg bemenet értékével.
 A %RLA fölötte van vagy egyenlő a Network Limit értékével.
 A párologtató nyomása alatt van a Low Evap Pressure-Inhibit alapértékének.
Ha a fenti feltételek egyike sem teljesül, a Full Load flag törlődik.
Abszolút kapacitás

Mindegyik kompresszor a %RLA jelenlegi értékéből és az alábbi egyenletből származó Absolute Capacity
alapértékéből becslést alkalmaz saját abszolút kapacitására nézve.
Abszolút kapacitás = (%RLA tényező) * (Absolute Capacity alapértéke)
Ahol a %RLA tényező az alábbi táblázatból interpolálható.
%RLA

0

50

75

100

150

%RLA tényező

0

0,35

0,75

1,00

1,50

Többkompresszoros léptetés


Ez a fejezet azt határozza meg, melyik a következő indítandó vagy leállítandó kompresszor. A következő fejezet
pedig azt definiálja, mikor kell indítani, illetve leállítani.

Funkciók



A kompresszorok indítása/leállítása a kezelő által meghatározott sorrend szerint.



A kompresszorok indítása az indítások száma (üzemórák száma, ha az indítások száma egyenlő) alapján,
illetve leállítás az üzemórák száma alapján.



A fenti két üzemmód kombinálható is, tehát két vagy több csoport van, ahol az első csoporthoz tartozó
összes kompresszor indítható (az indítások/üzemórák száma alapján) még mielőtt a második csoporthoz
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tartozók bármelyikét indítanák stb. És fordítva, az egy adott csoporthoz tartozó összes kompresszort
leállítják (az üzemórák alapján) még mielőtt az előző csoport bármelyikét leállítanák stb.


A „hatékonysági prioritás” üzemmód is kijelölhető két vagy több hűtőberendezés esetében, ahol egy
adott kompresszort a csoporthoz tartozó minden egyes hűtőberendezés esetében azelőtt indítanak, hogy
egy másikat indítanának bármelyiküknél.



A „szivattyú prioritása” üzemmód is kijelölhető egy vagy több hűtőberendezés esetében, ahol az egy
adott hűtőberendezésen lévő összes kompresszort még azelőtt elindítják, hogy a csoport következő
hűtőberendezéséhez lépnének tovább.



Egy vagy több kompresszor is definiálható „tartalékként”, ahol azt soha nem alkalmazzák, hacsak a
normál kompresszorok valamelyike nem lesz elérhetetlen.
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Az indító opcionális képernyői
34. ábra: Az indítónak az opcionális nézet képernyője

Az indító(k) elektromos teljesítményének megtekintése és az indító alapértékeinek a kezelői felülethez
tartozó képernyőn történő beállítása, mint képesség, opcionális extra,
amely a berendezés megvásárlásának időpontjában választható. Ha ezt
az opciót a berendezésre szerelten szállítjuk, a „STARTER” gomb lesz
látható a VIEW képernyőnek a bal felső oldalán, a fenti ábrán látható
módon. Ennek a gombnak a megnyomásával lehet megnyitni a jobb
oldalon látható képernyőt.

35. ábra: Az indító bővített nézetének képernyője
A jobbra látható képernyő a 35 megjelenő VIEW képernyő jobb
oldalára rakódik rá, ha a berendezéshez opcionális „Full Meter
Display” is tartozik.
Ha a „Full Meter Display” csomagot nem rendelték meg, csak a
Percent Unit RLA amps fog megjelenni az indítóképernyőn. Ez a
képernyő mindaddig látható marad, amíg valamelyik másik
megjelenítő gombot például STATE, I/O stb., ki nem jelölték.
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Kisfeszültségű indítók, 200-600 V
Ez a fejezet a Daikin-féle, centrifugális hűtőberendezésekhez a Benshaw Inc. által gyártott kisfeszültségű,
csillag-háromszög, illetve szilárdtestes indítókra vonatkozó adatokat tartalmazza. Ezeket szoktuk együttesen
„D3” indítóknak nevezni. Ezeknek a kisfeszültségű indítóknak hasonló a hardverje és szoftverje (jelölésük:
D3), és ezeket az indítókat együvé csoportosítjuk ebben a használati utasításban. Modellszámuk pedig a
következő:
D3WD11-D3WD2K
Csillag-háromszög, szabadon álló
D3WT11-D3WT65
Csillag-háromszög, gyári (terminálos) felszerelésű
RVSS14-RVSS4K
Szilárdtestes, szabadon álló
RVST14-RVST82
Szilárdtestes, gyári (terminálos) felszerelésű

Általános
Ezek az indítók teljesen automatikusak és semmilyen kezelői beavatkozást (a hibák törlésén és
visszaállításán kívül) nem igényelnek annak érdekében, hogy feladatukat – amely a kompresszormotor
szabályozott csatlakoztatásának biztosítását jelenti a tápellátás felé – elláthassák.
A csillag-háromszög és a szilárdtestes indítóknak sok hasonló szoftverjellemzője van, ezért ezeket
együttesen taglaljuk ebben a fejezetben. Bizonyos paraméterek és adatok azonban eltérnek. Ha ez a helyzet,
külön táblázatokon és ábrákon részletezzük őket.
Az indító esetében bizonyos elektromos üzemeltetési adatok a hűtőberendezésnek továbbítódnak, amelyek
egyébként megtekinthetők a kezelői érintőképernyőn, ha a „Full Metering Option”-t is megrendelték. Lásd a
78. oldalt.
36. ábra: Csillag-háromszög indító

Bejövő forrasztófülek
Kapocsléc
Lökőfeszültség-kondenzátor

LED-kijelző
D3-as kontroller

Vezérlőtranszformátor és
biztosítékok
Kontaktorok

Átmenet-ellenállások
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37. ábra: Szilárdtestes indító, falra szerelt
Kapocsléc

Szakaszoló
Az elsődleges
vezérlőáramkör biztosítékai
D3-as kontroller
LED-kijelző
SCR-ek (hátul)
Megkerülő kontaktor
Vezérlőtranszformátor

LED-kijelző
Az indító házában van egy LED-kijelző és billentyűzet is a 36 és 39 látható módon. Ezt használjuk a
paraméterek (alapértékek) beállítására, valamint a motor/indító működésének megtekintésére. Az alábbi
adatok tetszőlegesen továbbíthatók a hűtőberendezés kezelői felületének érintőképernyőjére:


Standard – a százalékos, névleges, terhelési amperszám oszlopdiagramon, a „Starter Fault” (indító
meghibásodott) pedig a hibanaplóban jelenik meg, ha az indítónál valamilyen hiba állt elő. A hiba típusa
nincs meghatározva.
 Opcionális – a fentiek plusz az elektromos üzemi adatok a 19. oldalon látható módon.
38. ábra: Az indítóra szerelt LED
Visszaállító gomb
RESET

LED-kijelző

PARAM

DOWN

A LED-kijelző és a billentyűzet az alábbiakra használható:
1.
2.
3.
4.

Műveletek végrehajtása
Paraméterek (alapértékek) megtekintése és beállítása
Az üzemeltetéssel kapcsolatos üzenetek megtekintése
Hibák és riasztások megtekintése
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UP

ENTER

Üzemeltető gombok

Üzemeltetés
LED-kijelző

Hibanapló







Paraméterek, üzenetek és hibák
megtekintése.
A szoftver módosításának
megjelenítése bekapcsoláskor.

Programozás






A PARAM megnyomásával lehet
belépni a menübe, majd az UP vagy
DOWN megnyomásával lehet eljutni a
kívánt paraméterhez.
Az ENTER megnyomásával lehet a
paraméter aktuális értékét
megjeleníteni.
Az UP vagy DOWN megnyomásával
lehet megváltoztatni a paraméter
értékét.
Az ENTER megnyomásával lehet
eltárolni az új értéket, a PARAM
megnyomásával pedig félbe lehet
hagyni a változtatást.



Hiba visszaállítása





A DOWN megnyomásával
megjeleníthető a motor termikus
túlterhelésének tartalma.
Az UP megnyomásával megjeleníthető
a bejövő vezeték fázissorrendje.
Az ENTER megnyomásával
megjeleníthető az állapotmérő műszer.

Előbb korrigálni kell a hiba okát.
Majd nyomják meg a RESET-et, ha
helyreállítást kívánnak végrehajtani a
hibafeltételből.

Paraméterek visszaállítása


Gyors mérőműszerek


Nyomja meg a PARAM-ot, jelölje ki
a P24-et, majd nyomja meg az
ENTER-t. A legutolsó hiba jelenik
majd meg „xFyy”formájában, ahol x 1
lesz annak jelzésére, hogy a legutolsó
hiba jelent meg, az yy pedig a hiba
kódja lesz.
A DOWN megnyomásával
megtekinthetők a régebbi hibák. Akár
9 hiba is eltárolható a naplóba.

Tartsa lenyomva a PARAM-ot és az
ENTER-t bekapcsoláskor, hogy így a
paramétereket azok alapértelmezett
értékére visszaállíthassa.

Termikus visszaállítás
szükséghelyzetben


A RESET és DOWN megnyomásával
lehet termikus visszaállítást
végrehajtani szükséghelyzetben.

Paraméterek megtekintése
A paraméterek megtekintésére irányuló üzemmódba a következőképpen lehet belépni:
1. A mérőműszer alapértelmezett kijelzésekor nyomja meg a PARAM gombot, hogy paraméter
üzemmódba léphessen be. „P 1” jelenik meg majd az 1. paraméter jelzésére.
2. Az UP és DOWN gomb segítségével görgesse végig az elérhető paramétereket.
3. A „P 1”-ből az UP gomb megnyomásával továbbléphet a „P 2” paraméterhez.
4. A „P 1”-nél a DOWN gomb megnyomásával körbefuthat a legnagyobb paraméterig.
5. A paraméter értéke megtekinthető, ha megnyomja az ENTER gombot.
6. A másik paraméternek az adott paraméter elmentése/megváltoztatása nélkül történő
megtekintéséhez nyomja meg a PARAM gombot, hogy visszatérhessen a paraméter számának
megjelenítéséhez.
Ha pedig a mérőműszer alapértelmezett kijelzéséhez kíván visszatérni, a következők valamelyikét teheti:
1. Nyomja meg a PARAM gombot, miközben a paraméterszám megjelenítésének üzemmódjában
van.
2. Várjon 60 mp-ig, majd a kijelző visszaáll a mérőműszer alapértelmezett kijelzésére.

Paraméterek beállítása
Az indító alapértékére vonatkozó paraméterek gyárilag vannak beállítva, azt követően pedig – üzembe
helyezéskor – felülvizsgálhatja őket a Daikin-cég részéről az indításhoz kiküldött technikus. Hacsak erre a
Daikin-cég engedélyt nem ad, nem szabad őket megváltoztatni.
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A programozási eljárást fentebb elmagyaráztuk már, az alábbi táblázaton pedig az értékek és
alapértelmezések tartománya látható.
FIGYELEM!
A paraméterek nem megfelelő beállítása a kompresszor károsodását vagy bosszantó
kikapcsolásokat eredményezhet.
25. táblázat: Alapértékek, csillag-háromszög indító

1-9999 A
1,00-1,99
OFF, 1-40
1-30 mp

Alapértelmezett
1
1,08
10
10

0-19

0

0,1-5,0 mp

2,0

OFF, 50-800% RLA
0,1-90,0 mp
208, 220, 230, 240, 380, 415,
440, 460, 480, 575 V
OFF, 1-40%-os névleges Vértékig
OFF, 1-40 %-os névleges Vértékig

OFF
2,0

0,1-90,0 mp

1,0

5-40%

20

OFF, 1-120 mp
72, 96, 144, 288, 864, 2640,
2880, 5760, 8000
TEr: = kapocs, NEt: = hálózat
1-247
1,2, 2,4, 4,8, 9,6, 19,2 kb/s
OFF, 1-120 mp
0-11
1-125%
0-99%
0-9999
xFyy

60

Leírás
P1
P2
P3
P4

P7
P8

RLA motor
A motorszerviz tényezője
Motortúlterhelési osztály
Átmeneti idő
A mérőműszer alapértelmezett
kijelzése
A sorrend befejezésének
késleltetése
Túláramkioldás szintje
A túláramkioldás késleltetése

P9

Névleges RMS-feszültség

P10

Túlfeszültség-kioldás szintje

P5
P6

P14

Feszültségcsökkenési kioldás
szintje
Túlfeszültség/feszültségcsökkenés késleltetése
Áram-kiegyensúlyozatlanság
kioldási szintje
Automatikus hibavisszaállítási idő

P15

CT-arány

P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24

Vezérlőforrás
Modbus-cím
Modbus átviteli sebesség
Modbus idő túllépése
Analóg kimeneti funkció
Analóg kimeneti tartomány
Analóg kimenet eltolódása
Passcode (lásd a megjegyzést)
Hibanapló

P11
P12
P13
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Értékek

480
10
15

2640
TEr
2
19,2
3
1
100
0
Letiltva
–

26. táblázat: Alapértékek a szilárdtestes indító esetében
Leírás
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8

FLA motor
RLA motor
Motorszerviz tényezője
Motortúlterhelési osztály
Kezdeti motoráram
Maximális motoráram
Sebességugrás időtartama
UTS-idő (a sebesség eléréséig)

P9

Leállítási mód

P10
P11
P12

P14
P15

A fékezés kezdeti szintje
A fékezés befejezésének szintje
Fékezési időtartam
A mérőműszer alapértelmezett
kijelzése
Túláramkioldási szint
Túláramkioldási késleltetés

P16

Névleges RMS-feszültség

P17

Túlfeszültség kioldási szint
Feszültségcsökkenési kioldás
szintje
Túlfeszültség/feszültségcsökkenés
késleltetése
Áram-kiegyensúlyozatlanság
kioldási szintje
Irányított leállás hiba esetén
Automatikus visszaállási idő hiba
esetén

P13

P18
P19
P20
P21
P22
P23

CT-arány

P24

Vezérlőforrás

P25
P26
P27
P28
P29
P30
P31
P32

Modbus-cím
Modbus átviteli sebesség
Modbus idő túllépése
Analóg kimenet funkciója
Analóg kimenet tartomány
Analóg kimenet eltolódása
Passcode (lásd a megjegyzést)
Hibanapló

Értékek
1-9999 A
1-9999 A
1,00-1,99
OFF, 1-40
50-400% FLA
100-800% FLA
0-300 mp
1-900 mp
CoS: Kifutás
dcL: Feszültségfékezés
100-0%V
50-0% V
1-180 mp

Alapértelmezett
10
10
1,08
10
100
600
15
30
CoS
40
20
15

0-19

0

OFF, 50-800% RLA
0,1-90,0 mp
208, 220, 230, 240, 380, 415,
440, 460, 480, 575 V
OFF, 1-40% névleges V

OFF
2,0

OFF, 1-40% névleges V

15

0,1-90,0 mp

1,0

5-40%

35

OFF, On

OFF

OFF, 1-120 mp

60

72, 96, 144, 288, 864, 2640,
2880, 5760, 8000
Ter: kapocs
Net: hálózat
1-247
1,2, 2,4, 4,8, 9,6, 19,2 kb/s
OFF, 1-120 mp
0-11
1-125%
0-99%
0-9999
xFyy

480
10

2640
tEr
2
19,2
3
1
100
0
Letiltva
–

MEGJEGYZÉS: A Passcode egy numerikus jelszó, amely beírható a mezőre. A gyári alapértelmezett
megoldás az, hogy a jelszóra vonatkozó előírást letiltják. Javasoljuk, hogy ne írjanak be Passcode-ot.

Üzenetek
A csillag-háromszög esetében a P5-ös alapérték, illetve szilárdtestes megoldás esetén a P13-as érték állítható
be annak tisztázására, melyik üzenet jelenik meg a LED-en. A mérőműszer „0” kijelzésének kijelölésével (ez
egyébként az alapértelmezett) a 27 vagy 28 esetében látható, aktív állapotüzenet jelenik meg kivéve, ha
valamilyen hiba áll elő (amely üzenetet igényel), illetve valamilyen más információt kértek.
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Illetve a P5-ös vagy P13-as paraméter beállítható úgy is, hogy egy üzenetet lehessen kijelölni (1-től 19-ig
terjedően, a 29 látható módon).
27. táblázat: Állapotüzenetek, csillag-háromszög kapcsolású indító
Nincs vezeték
Kész
Működés csillag üzemmódban.
Működés háromszög üzemmódban.
Túlterhelés-riasztás – A motor
túlterhelésszintje 90% és 100% között.
Túlterheléses hiba – A motor
túlterhelésszintje elérte a 100%-ot.
Túlterhelés miatti kizárás – Az indítás
mindaddig nincs engedélyezve, amíg a
motor túlterhelésszintje 100% alá nem
csökken.

A vezérlőteljesítmény miatti kizárás –
Az indítás nincs engedélyezve, mivel a
vezérlőteljesítmény túl alacsony.
xxx xxx = Túlterhelés-tartalom. A be/kikapcsoláshoz nyomja meg a DOWNt.
xx xx = Riasztási kód. Ha a feltétel
továbbra is fennáll, meghibásodás
következik be.
xx xx = Hibakód. Törléshez nyomja meg a
RESET-et.
Pillanatnyi túláram – Törléshez nyomja
meg a RESET-et.
Alapértelmezett érték – Villog, ha a
paraméter-alapértékek vannak betöltve.

28. táblázat: Állapotüzenetek, szilárdtestes indító
Nincs vezeték
Kész
Gyorsítás
Egészen a sebességig
Üzemeltetés – Sebességugrással
végrehajtva, de még nem a sebességig.
Fékezés
Túlterhelés-riasztás – A motor
túlterhelésszintje 90% és 100% között.
Túlterheléses hiba – A motor
túlterhelésszintje elérte a 100%-ot.
Túlterhelés miatti kizárás – Az indítás
mindaddig nincs engedélyezve, amíg a
motor túlterhelésszintje 100% alá nem
csökken.

A vezérlőteljesítmény miatti
kizárás – Az indítás nincs
engedélyezve, mivel a
vezérlőteljesítmény túl alacsony.
xxx xxx = Túlterhelés-tartalom. A be/kikapcsoláshoz nyomja meg a
DOWN-t.
xx xx = Riasztási kód. Ha a feltétel
továbbra is fennáll,
meghibásodás következik be.
xx xx = Hibakód. Törléshez nyomja
meg a RESET-et.
Pillanatnyi túláram – Törléshez
nyomja meg a RESET-et.
Alapértelmezett érték – Villog,
ha a paraméter-alapértékek
vannak betöltve.

29. táblázat: A mérőműszer alapértelmezett kijelzése
0: Állapotüzenet
1: Átlagos RMS-áram
2: L1 RMS-áram
3: L2 RMS-áram
4: L3 RMS-áram
5: Az áram kiegyensúlyozatlanságának %-a
6: Földzárlati áram

7: Átlagos L-L feszültség RMS
8: L1-L2 feszültség RMS
9: L2-L3 feszültség RMS
10: L3-L1 feszültség RMS
11: Túlterhelés, %
12: Teljesítménytényező
13: KW
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14:KVA
15:KWh
16: MWh
17:Fázisforgatás
18:Vezetéki frekvencia
19: Analóg bemenet

Vegyes üzenetek
Display Output for the Standard Keypad
(Kijelzési üzenet a standard billentyűzet számára)

A kijelző – az indító működésétől függően – különböző adatokat továbbít.
Power Up
(Bekapcsolás)

A szoftververzió, amint a D3-as vezérlés áramot kap, egy sor villogó számjegy formájában jelenik meg. Ha a
paramétereket bekapcsoláskor visszaállították „dFLt” villog majd 3 mp-ig a kijelzőn, majd a szoftververzió
jelenik meg.
Stopped
(Leállítva)

Ha az indító nem futási üzemmódban van, a kijelző az indító állapotát mutatja, például: „rdY” (kész), „L
OL” (túlterhelési kizárás), „noL” (nincs vezeték).
Alarm Condition
(Riasztási feltétel)

Ha riasztási feltétel áll fenn, a kijelzés a kijelölt mérőműszer és a riasztási kód megjelenítését váltogatja. A
riasztási kód a következőképpen jelenik meg: „A XX”, ahol az XX a riasztási kód.
 Ha termikus túlterheléses riasztási állapot áll elő, „A OL” jelenik meg.
 Ha „nincs vezeték” riasztási feltétel áll elő, „noL” jelenik meg.
Ha az indítót leállították, a kijelölt mérőműszer nem jelenik meg.
Lockout Condition
(Kizárási feltétel)

Ha kizárási feltétel áll elő, a kijelzőn a kizárási kód jelenik meg. A kizárási kód a következőképpen jelenik
meg: „L XX”: ahol XX a kizárási kód. Az alábbiakban soroljuk fel a meghatározott kizárási feltételeket és
azok kódját:


Ha a motor termikus túlterhelése miatti kizárási feltétel áll elő, „L OL” jelenik meg.



Ha az energiaellátó gépcsoport (power stack) termikus túlterhelésekor bekövetkező kizárási
feltétel áll fenn, „L Ot” jelenik meg.

 Ha a kis vezérlőteljesítmény miatti kizárási feltétel áll elő, „L CP” jelenik meg.
Amikor több kizárási kód látható, mindegyik 2 mp-es időközönként jelenik meg.
Faulted Condition
(Hibafeltétel)

Amikor hibafeltétel áll elő, a kijelzőn az Fxx hibakód jelenik meg. Ez alól kivételek az alábbiak:



Ha a hiba a termikus túlterhelés miatti kioldás, „F OL” jelenik meg.
Ha a hiba a pillanatnyi túláram, IOC jelenik meg.

Gyors mérőműszerek
Bár mindegyik mérőműszer megtekinthető a mérési paraméter megváltoztatásával, 3 olyan „gyors
mérőműszer” van, amely egyetlen gomb megnyomásával mindig elérhető. Ha az indító normál kijelzési
üzemmódban van, a kijelzés az éppen megjelenített információ és a következő gyors mérőműszerek között
váltakozhat.
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Status Meter
(Állapotmérő műszer)

Az ENTER gomb megnyomásával lehet váltogatni a programozott mérőműszer kijelzése és az indító
üzemállapotának kijelzése (rdY, run, utS, dcL, stb.) között.
Overload meter
(Túlterhelésmérő műszer)

Ezzel lehet váltogatni a programozott mérőműszer-kijelzést és a túlterhelési tartalmat a LEFELÉ mutató
nyílbillentyű megnyomásával. A túlterhelés „oXXX” formájában jelenik meg, ahol az XXX a túlterhelési
tartalom. Például ha a túlterhelési tartalom 76 százalék, akkor ez a következőképpen fog megjelenni: „o 76”.
Phase sequence meter
(Fázissorrendmérő műszer)

Az UP gomb megnyomásával lehet váltogatni a programozott mérőműszer kijelzését és a fázissorrendet. A
fázissorrend a következőképpen jelenhet meg: „AbC” vagy „CbA”. A fázissorrend, az üzemeltethetőség
érdekében, AbC kell, hogy legyen.

A gyári paraméter-beállítások visszaállítása
Ahhoz, hogy MINDEN paramétert a gyári alapértelmezett értéke lehessen visszaállítani, tartsa lenyomva
bekapcsoláskor a PARAM és ENTER nyomógombos kapcsolót. A kijelzőn a következő fog villogni:
„dFLt”. A motorindítós alkalmazások szempontjából egyedi paramétereknek a megfelelő értékekre való,
ismételt beállítására lesz szükség a motor üzemeltetése előtt.

Hibák és riasztások
Az indítóval és/vagy az áramellátással kapcsolatos problémák olyan meghibásodást vagy riasztást
eredményezhetnek, amelyek rendszerint kikapcsolják a kompresszort, majd „Starter Fault”-ot regisztrálnak a
toucDHSCreen aktív hibamenüjén. Ezután az indító LED-jére tekintve meghatározható az adott probléma az
alábbi táblázaton látható kód alapján.

A riasztási visszaállítás típusa
30. táblázat: Hiba-/riasztási kódok, csillag-háromszög indító, Y = Igen, N = Nem
Leírás
00
02
10
12
13
15
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
37
38
39
40
41

Nincs hiba
A motor termikus túlterhelése miatti kioldás
Fázisforgatási hiba, nem ABC
Alacsony vezetéki frekvencia
Magas vezetéki frekvencia
A bemenő teljesítmény nem háromfázisú
Alacsony az L1-L2 vezeték feszültsége
Alacsony az L2-L3 vezeték feszültsége
Alacsony az L3-L1 vezeték feszültsége
Magas az L1-L2 vezeték feszültsége
Magas az L2-L3 vezeték feszültsége
Magas az L3-L1 vezeték feszültsége
Fáziskiesés
Nincs vezetéki feszültség
I.O.C. (pillanatnyi túláram)
Túláram
Áram-kiegyensúlyozatlanság
Földzárlat
Működéskor nincs áram
Nyitottvezeték vagy motorvezeték
Leállításkor jelentkező áram
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Automatikus
visszaállítás
N
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
N
N
Y
N
Y
N
N

Leírás
48
50
51
52
60
71
82
94
95
96
97
98
99

2M visszajelzési hiba (a DIN#2-nél, nincs átmenet)
Gyenge vezérlőteljesítmény
Az áramérzékelő eltolódási hibája
A terheléskapcsoló hibája
Termisztoros kioldás (a DIN#1-en, bemenet a motor termisztora
felől)
Analóg bemenetre történő kioldás (nem használatos)
Modbus-időtúllépés (kommunikációs hiba)
CPU-hiba – szoftverhiba
CPU-hiba – paramétertárolási hiba
CPU-hiba – illegális utasítás csapdája
CPU-hiba – a szoftverfigyelő hibája
CPU-hiba – téves megszakítás
CPU-hiba – programtárolási hiba

Automatikus
visszaállítás
N
Y
N
N
N
Y
Y
N
N
N
N
N
N

MEGJEGYZÉS: Ha valamilyen hiba áll elő, amelyhez Y tartozik az „Auto Reset” oszlopban, és a P14 (a hiba esetén
történő automatikus visszaállítás időtartama) pedig nem OFF értékre van állítva, akkor a hiba a P14 által specifikált idő
elteltével automatikusan törlődik.

31. táblázat: Hibák/riasztások, szilárdtestes indító
Leírás
00
01
02
10
12
13
15
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
37
38
39
40
41
47
48
50
51
52
60

Y
Y
N
N
N
N
Y
Y
Y
Y
Y
Y
N
N
N
Y
Y
Y
N
N
N

Automatikus
visszaállítás
Y
N
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
N
N
Y
N
Y
N
N

N

Y

Y
N
N

N
Y
N
N

N

N

Ellenőrzött
leállítás

Nincs hiba
Az UTS (sebesség elérése) időkorlátot túllépték
A motor termikus túlterhelése miatti kioldás
Fázisforgatási hiba, nem ABC
Alacsony vezetéki frekvencia
Magas vezetéki frekvencia
A bemenő teljesítmény nem háromfázisú
Alacsony az L1-L2 vezeték feszültsége
Alacsony az L2-L3 vezeték feszültsége
Alacsony az L3-L1 vezeték feszültsége
Magas az L1-L2 vezeték feszültsége
Magas az L2-L3 vezeték feszültsége
Magas az L3-L1 vezeték feszültsége
Fáziskiesés
Nincs vezetéki feszültség
I.O.C. (pillanatnyi túláram)
Túláram
Áram-kiegyensúlyozatlanság
Földzárlat
Működéskor nincs áram
Rövidre zárt/nyitott SCR
Leállításkor jelentkező áram, a motor nem állt le
Az energiaellátó gépcsoport védelmi hibája (SCR a
működési határértéken)
A kerülőkontaktor hibája (STOP-bemenetnél)
Gyenge vezérlőteljesítmény
Az áramérzékelő eltolódási hibája
A terheléskapcsoló hibája
Termisztoros kioldás (a DIN#1-en, a motor
túlmelegedését jelző bemenet)
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Leírás

61
71
82
95
96
97
98
99

Az energiaellátó gépcsoport OT kapcsolójának
kioldása (a DIN#2-n)
Analóg bemenetre történő kioldás (nem használatos)
Modbus-időtúllépés (kommunikációs hiba)
CPU-hiba – paramétertárolási hiba
CPU-hiba – illegális utasítás csapdája
CPU-hiba – a szoftverfigyelő hibája
CPU-hiba – téves megszakítás
CPU-hiba – programtárolási hiba

Ellenőrzött
leállítás

Automatikus
visszaállítás

N

N

Y
Y
N
N
N
N
N

Y
Y
N
N
N
N
N

Ha olyan hiba jelentkezik, amelynél Y szerepel a „kontrollált leállás” oszlopban, és a P21 (kontrollált hiba hatására
történő leállás) On-ra van állítva, a P9 (leállítási üzemmód) pedig dcL-re van beállítva, akkor az indító
feszültségfékezést fog végrehajtani a leállítás érdekében. Egyébként pedig kifutással fog leállni.
2. Ha olyan hiba jelentkezik, amelynél Y szerepel az „Auto Reset” oszlopban, a P22 (a hiba esetén történő
automatikus visszaállítás időtartama) más értékre van állítva, mint OFF, akkor a hiba a P22 által meghatározott idő
elteltével automatikusan törlődik.
3. Kézi visszaállítás is végezhető a reset (visszaállító) gombnak a megnyomásával a LED-kijelzőn. Lásd 38. Az
energiaellátó gépcsoport hőmérséklettúllépési hibája (61-es számú) a reset (visszaállító) gomb megnyomását igényli
előbb az energiaellátó gépcsoporton.
1.
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A riasztások meghatározása
Az alábbiakban az összes D3-as riasztási kód listája látható. A riasztási kódok a hozzájuk tartozó
hibakódoknak felelnek meg. Általában egy riasztás egy adott feltételt jelez, amely – ha folyamatosan
fennáll, akkor – a hozzá társítható hibát fogja eredményezni.
32. táblázat: Riasztási kódok
Riasztási kód

Leírás

A02

Riasztás a motor túlterhelése
miatt

A10

Fázisforgatás, nem ABC

A11

Fázisforgatás, nem CBA

A12

Gyenge vezetéki frekvencia

A13

Erős vezetéki frekvencia

A14

A bemenő teljesítmény nem
egyfázisú

A15

A bemenő teljesítmény nem
háromfázisú

A21

Gyenge az L1-L2 vezeték

A22

Gyenge az L2-L3 vezeték

A23

Gyenge az L3-L1 vezeték

A24

Erős az L1-L2 vezeték

A25

Erős az L2-L3 vezeték

A26

Erős az L3-L1 vezeték

A27

Fázis kiesése

A28

Nincs vezeték

Megjegyzések
Erre olyankor kerül sor, ha a motor termikus tartalma elérte a
90%-ot. A D3 kikapcsol, amikor elérte a 100%-ot. A riasztás
mindaddig folytatódik, amíg a túlterhelés-kioldás kizárását
vissza nem állították.
Ez a riasztás addig áll fenn, amíg a D3 áll, és vezetéki
feszültség érzékelhető, valamint a fázisérzékenység paramétere
ABC-re van beállítva. Ha indításra adnak utasítást, 10-es hiba
jelentkezik.
Ez a riasztás addig áll fenn, amíg a D3 áll, és vezetéki
feszültség érzékelhető, valamint a fázisérzékenység paramétere
CBA-ra van beállítva. Ha indításra adnak utasítást, 11-es hiba
jelentkezik.
Ez a riasztás olyankor áll fenn, ha a D3-as a felhasználó által a
gyenge vezetéki frekvenciára nézve meghatározott szint alatti
vezetéki frekvenciát észlel. A riasztás mindaddig folytatódik,
amíg vagy a vezetéki frekvencia az adott tartományon belül
meg nem változik, vagy a hiba késleltetésének időzítője
esetében az idő le nem telt.
Ez a riasztás olyankor áll fenn, ha a D3-as a felhasználó által a
gyenge vezetéki frekvenciára nézve meghatározott szint fölötti
vezetéki frekvenciát észlel. A riasztás mindaddig folytatódik,
amíg vagy a vezetéki frekvencia az adott tartományon belül
meg nem változik, vagy a hiba késleltetésének időzítője
esetében az idő le nem telt.
Ez a riasztás azalatt áll fenn, amíg a D3 áll, egyfázisú
üzemmódra van beállítva és vezetéki feszültség észlelhető. Ha
indításra adnak utasítást, 14-es hiba áll elő.
Ez a riasztás azalatt áll fenn, amíg a D3 áll, háromfázisú
üzemmódra van beállítva és egyfázisú vezetéki feszültség
észlelhető. Ha indításra adnak utasítást, 15-ös hiba áll elő.
Ez a riasztás azalatt áll fen, amíg a D3 áll és gyenge vezetéki
feszültség észlelhető. Ha indításra adnak utasítást, 21-es hiba
állhat elő.
Ez a riasztás azalatt áll fen, amíg a D3 áll és gyenge vezetéki
feszültség észlelhető. Ha indításra adnak utasítást, 22-es hiba
állhat elő.
Ez a riasztás azalatt áll fen, amíg a D3 áll és gyenge vezetéki
feszültség észlelhető. Ha indításra adnak utasítást, 23-as hiba
állhat elő.
Ez a riasztás azalatt áll fen, amíg a D3 áll és erős vezetéki
feszültség észlelhető. Ha indításra adnak utasítást, 24-es hiba
állhat elő.
Ez a riasztás azalatt áll fen, amíg a D3 áll és erős vezetéki
feszültség észlelhető. Ha indításra adnak utasítást, 25-ös hiba
állhat elő.
Ez a riasztás azalatt áll fen, amíg a D3 áll és erős vezetéki
feszültség észlelhető. Ha indításra adnak utasítást, 26-os hiba
állhat elő.
Ez a riasztás addig áll fenn, amíg a D3 működik és fáziskiesési
feltétel észlelhető, de a hiba miatti késleltetés még nem telt le.
Amikor a késleltetés ideje letelt, 27-es hiba áll elő.
Ez a riasztás addig áll fenn, amíg a D3-at szinkronizálni kell,
vagy amíg az a vezetékkel való szinkronizálással próbálkozik,
és semmilyen vezeték nem észlelhető.
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Riasztási kód

Leírás

A31

Túláram

A34

Áramcsökkenés

A35
A36

Foglalt
Foglalt

Megjegyzések
Ez a riasztás addig áll fenn, amíg a D3 működik és az átlagos
áramerősség fölötte van a meghatározott küszöbnek, de a hiba
miatti késleltetés időtartama még nem telt le. Amikor a
késleltetés letelt, 31-es hiba áll elő.
Ez a riasztás addig áll fenn, amíg a D3 működik és az átlagos
áramerősség alatta van a meghatározott küszöbnek, de a hiba
miatti késleltetés időtartama még nem telt le. Amikor a
késleltetés letelt, 34-es hiba áll elő.

A37

Áram-kiegyensúlyozatlanság

A38

Földzárlat

A47
A53
A71

Az energiaellátó készülékcsoport
túlterhelése miatti riasztás
Foglalt
Az 1. sz. analóg bemeneti miatti
kioldás

Ez a riasztás azalatt áll fenn, amíg a D3 fut és az
áramerősségnek a meghatározott küszöb fölötti
kiegyensúlyozatlansága észlelhető, de a hiba miatti késleltetés
időtartama még nem telt le. Amikor a késleltetés lejárt, 37-es
hiba áll elő.
Ez a hiba azalatt áll fenn, amíg a D3 fut és a meghatározott
küszöbérték fölötti földáram érzékelhető, de a hiba miatti
késleltetés időtartama még nem telt le. Amikor a késleltetés
letelt, 38-as hiba áll elő.
Erre olyankor kerül sor, amikor az említett gépcsoport
termikussági adatai 105% fölé emelkednek.
Ez a riasztás akkor áll elő, ha az 1. sz. analóg bemenet
meghaladja a meghatározott küszöbértéket, de a hiba miatti
késleltetés időtartama még nem telt le. Amikor a késleltetés
letelt, 71-es hiba áll elő.

Analóg kimeneti funkció (P28)
Az indító kártyáján erre kijelölt kapocscsatlakozás van, amely – a 0-10 V váltakozó áramú jel segítségével –
adatot továbbít az alábbi táblázat szerint. Az alappontot a P28-as paraméternél lehet kijelölni.
0:
1:
2:
3:

OFF (nincs kimenet)
Átlagáram (0 – 200% RLA)
Átlagáram (0 – 800% RLA)
Átlagfeszültség (0 – 750 V váltakozó
áram)
4: Termikus túlterhelés %-a
5: KW (0 – 10 kW)

6: KW (0 – 100 kW)
7: KW (0 – 1 MW)
8: KW (0 – 10 MW)
9: Analóg bemenet
10: Foglalt
11: Hitelesítés (teljes 100%-os kimenet)

Hibaelhárítás
33. táblázat: A motor nem indul, nincs kimenet a motor felé
Állapot

Ok

Megoldás

Hiányzik a vezérlőfeszültség.

Ellenőrizni kell a vezérlőfeszültség megfelelő
bemenetét.
Ellenőrizze a biztosítékokat és a huzalozást.

A D3 vezérlőkártya problémája.

Forduljon a gyárhoz.

Megjelenített hiba.

Hiba állt elő.

Lásd a részleteket illetően a hibakódok
hibaelhárítási táblázatát.

Kiadták az indítási parancsot,
de nem történt semmi.

A vezérlő bemenet
indításának/leállításának
problémája.

Ellenőrizni kell, hogy az indító/leállító
huzalozás és az indító bemenet
feszültségszintje megfelelő-e.

A kijelző üres, a CPU
szívverési (heartbeat) LED-je
nem villog a D3-as kártyán.
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Állapot

Ok
A vezérlőforrás paraméterei (P45) nincsenek megfelelően
beállítva.

NOL vagy No Line jelenik
meg, és indítási parancsot
adtak ki, ez F28-as hibát
eredményez.

Nem észlelhető semmilyen
vezetéki feszültség.

Megoldás
Ellenőrizni kell, hogy a paraméterek
megfelelően lettek-e beállítva.
Ellenőrizni kell a bemenő tápellátást a
vezetéken belüli kontaktor, nyitott
szakaszolók, nyitott biztosítékok, nyitott
megszakítók vagy kiiktatott huzalozás
szempontjából.
Lásd a részleteket illetően a hibakódok
hibaelhárítási táblázatát.

34. táblázat: Indításkor a motor forog, de nem éri el a teljes fordulatszámot
Állapot

Ok

Megoldás

Hiba jelenik meg a kijelzőn.

Hiba állt elő.

Lásd a részleteket illetően a hibakódok
hibaelhárítási táblázatát.

A kijelző Accel (gyorsítás)
vagy Run (üzemelés) látható.

A motor terhelése túl nagy
és/vagy az áram nem csökken a
175% FLA alá jelezve, hogy a
motor még nem érte el a
fordulatszámot.

Csökkentsék indításkor a motor terhelését.

Abnormálisan gyenge vezetéki
feszültség.

Javítsák ki a gyenge vezetéki feszültség
okát.

Túl gyenge a kezdeti áram.

Növelni kell a kezdeti áramot.

A motor forgás előtt
zümmög.

35. táblázat: Működés közben a motor váratlanul leáll
Állapot

Ok

Megoldás

Hiba megjelenítése.

Hiba állt elő.

Lásd a részleteket illetően a hibakódok
hibaelhárítási táblázatát.

A kijelző üres, a D3-as
kártyán nem villog a
szívverésjelző LED

Nincs vezérlőfeszültség.

Ellenőrizni kell a vezérlőfeszültség
megfelelő bemenetét. Ellenőrizni kell a
huzalozást és a biztosítékokat.

Probléma a D3-as
vezérlőkártyánál.

Forduljanak a Daikin-szervizhez.

36. táblázat: Pontatlan a mérés
Állapot

A motor áram- vagy
feszültségmérője állandó
terhelés mellett ingadozik.

Ok

Megoldás

Laza csatlakozások.

Ki kell kapcsolni minden tápellátást és
ellenőrizni kell minden csatlakozást.

A terhelés tulajdonképpen nem
állandó.

Ellenőrizni kell, hogy a terhelés tényleg
állandó-e, és hogy nincsenek-e gépészeti
problémák.

Az ugyanazon a tápellátáson
lévő többi berendezés
teljesítményingadozást és/vagy
-torzítást eredményez.

Ki kell javítani a teljesítményingadozás
és/vagy -torzítás okát.

37. táblázat: További helyzetek
Állapot

Ok

Megoldás
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Ha a bemenő fázisállítás helyes, meg kell
cserélni bármelyik két kilépő vezetéket.
A motor rossz irányban forog

Helytelen fázisállítás
Ha a bemeneti fázisállítás helytelen, meg kell
cserélni bármelyik két belépő vezetéket.

Akadozó működés

A motor túlmelegszik

Az indító hűtőventilátorai
nem működnek (ha egyáltalán
vannak)

A távoli billentyűzet nem
működik megfelelően.

Laza csatlakozások

Ki kell kapcsolni minden tápellátást és
ellenőrizni kell minden csatlakozást.

Túlterhelt motor

Csökkentsék a motor terhelését.

Túl sok az óránkénti indítások
száma

Növelni kell a hűtőberendezés kilépő
vizének hőmérséklete esetében az alapérték
holtsávját.

Magas a környezeti hőmérséklet

Csökkentsék a környezeti hőmérsékletet
vagy gondoskodjanak jobb hűtésről.

Túl hosszú a gyorsítási idő

Csökkenteni kell az indításkori terhelést.

A motorhűtés
akadályozott/sérült

Szüntessék meg a hűtőlevegő
akadályoztatását. Ellenőrizzék a motor
hűtőventilátorát.

A ventilátor tápellátása
elveszett

Ellenőrizzék a ventilátor tápellátását,
ellenőrizzék a biztosítékokat.

A ventilátor huzalozási
problémája

Ellenőrizzék a ventilátor huzalozását.

Ventilátorhiba

Cseréljék ki a ventilátort.

A billentyűzet kábele nincs
bedugva megfelelően vagy a
kábel sérült

Ellenőrizzék, hogy a távoli billentyűzet
kábele nem sérült-e, és hogy megfelelően be
van-e dugva mind a billentyűzetnél, mind a
D3-as vezérlőkártyánál.

A kijelző interfészkártyája (ha
egyáltalán van ilyen) nincs
teljesen bedugva

Ellenőrizzék, hogy a kijelző interfészkártyája
(ha egyáltalán van ilyen) teljesen
csatlakoztatva van-e a D3-as
vezérlőkártyához.

A távkijelző sérült

Cseréljék ki a távkijelzőt.

38. táblázat: A hibakódok hibaelhárítási táblázata
Az alábbiakban következik a D3-as indító vezérlése által generálható, esetleges hibák jegyzéke.
Hibakód

F01

Leírás

UTS (a sebesség
eléréséig
szükséges)
időkorlát lejárt

A hiba részletes ismertetése/lehetséges megoldások
A motor nem érte el teljes fordulatszámát addigra, amikor az UTS-időzítő (QST
09, P9) lejárt.
Ellenőrizzék a motort beszorulás vagy túlterhelés szempontjából.
Értékeljék ki az UTS-időzítő beállítását és – ha elfogadható – növeljék az UTSidőzítő beállítását (QST 09, P9).
A D3-as motor termikus túlterhelésvédelme kikapcsolt.
Ellenőrizzék a motort gépészeti hiba, beszorulás vagy túlterheltség
szempontjából.

F02 (F
OL)

A motor termikus
túlterhelésére
történő kikapcsolás

F10

Fázisforgatási
hiba, nem ABC

Ellenőrizzék a bemenő teljesítmény megfelelő fázisforgatását. Ha szükséges,
javítsák ki a huzalozást.

F11

Fázisforgatási
hiba, nem CBA

Ellenőrizzék a bemenő teljesítmény megfelelő fázisforgatását. Ha szükséges,
javítsák ki a huzalozást.

Ellenőrizzék, hogy nincs-e valamilyen teljesítményminőségi probléma a bemenő
vezeték esetében, illetve nem jelentkezik-e túlzott torzítás a vezetékkel
kapcsolatban.
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Hibakód

Leírás

A hiba részletes ismertetése/lehetséges megoldások
23 Hz alatti vezetéki frekvenciát észleltek.
Ellenőrizzék a bemenő vezeték frekvenciáját.

F12

Kicsi a vezetéki
frekvencia

Ha a működtetés generátorról történik, ellenőrizzék a generátor fordulatszámszabályozóját meghibásodás szempontjából.
Ellenőrizzék a bemeneti tápellátást nyitott biztosítékok vagy nyitott csatlakozások
szempontjából.
A vezeték teljesítményminőségi problémája/túlzott a vezeték torzítása.
72 Hz feletti vezetéki frekvenciát észleltek.
Ellenőrizzék a bemenő vezeték frekvenciáját.

F13

Nagy a vezetéki
frekvencia

Ha a működtetés generátorról történik, ellenőrizzék a generátor fordulatszámszabályozóját meghibásodás szempontjából.
A vezeték teljesítményminőségi problémája/túlzott a vezeték torzítása.

F14

A bemenő
teljesítmény nem
egyfázisú

F15

A bemenő
teljesítmény nem
háromfázisú

Ellenőrizzék, hogy az egyfázisú tápellátás csatlakozatva van-e az L1-, illetve L2bemenethez. Ha szükséges, javítsák ki a huzalozást.
Egyfázisú tápellátást érzékeltek, amikor az indító háromfázisú táplálást várt.
Ellenőrizzék, hogy a bemenő táplálás háromfázisú-e. Ha szükséges javítsák ki a
huzalozást.
Kicsi, a feszültségcsökkenés kioldási szintjének paraméterbeállítása (PFN 08,
P31) alatti feszültséget észleltek a túlfeszültség/feszültségcsökkenés hatására
történő kikapcsolás késleltetési idejénél (PFN 09, P32) tovább.

F21

Gyenge az L1-L2
vezeték

F22

Gyenge az L2-L3
vezeték

Ellenőrizzék, hogy a névleges feszültség paramétere (FUN 05, P66) megfelelően
van-e beállítva.

F23

Gyenge az L3-L1
vezeték

Ellenőrizzék a bemenő tápellátást nyitott biztosítékok vagy nyitott csatlakozások
szempontjából.

Ellenőrizzék, hogy a bemenő feszültség tényleges szintje megfelelő-e.

Közepes feszültségű rendszerek esetében ellenőrizzék a feszültségmérő áramkör
huzalozását.
F24

Erős az L1-L2
vezeték

F25

Erős az L2-L3
vezeték

F26

Erős az L3-L1
vezeték

Nagy, a túlfeszültség kioldási szintjének paraméterbeállítása (PFN 07, P30)
feletti feszültséget észleltek a túlfeszültség/feszültségcsökkenés hatására történő
kikapcsolás késleltetési idejénél (PFN 09, P32) tovább.
Ellenőrizzék, hogy a bemenő feszültség tényleges szintje megfelelő-e.
Ellenőrizzék, hogy a névleges feszültség paramétere (FUN 05, P66) megfelelően
van-e beállítva.
A vezeték teljesítmény-minőségi problémái/túlzott torzítás a vezetéknél.
A D3-as vezérlés egy vagy több bemenő, illetve kimenő fázis elvesztését észlelte,
amikor az indító működött. Mindezt okozhatta a vezeték áramellátásának kiesése
is.
Ellenőrizzék a bemenő tápellátást nyitott biztosítékok szempontjából.

F27

Fázis elvesztése

Ellenőrizzék a tápellátás huzalozását nyitott vagy szakaszos csatlakozások
szempontjából.
Ellenőrizzék a motor huzalozását nyitott vagy szakaszos csatlakozások
szempontjából.
Közepes feszültségű rendszereknél ellenőrizzék a feszültség-visszacsatolás
mérőáramkörének huzalozását.
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Hibakód

Leírás

A hiba részletes ismertetése/lehetséges megoldások
Semmilyen bemenő feszültséget nem észleltek a bemenő vezeték
konfigurálásának késleltetési paraméterbeállításánál (I/O 15, P53) hosszabb
ideig, amikor indítási parancsot adtak ki az indítónak.

F28

Nincs vezeték

Ellenőrizzék a bemenő tápellátást nyitott szakaszolók, nyitott biztosítékok, nyitott
megszakítók vagy kiiktatott huzalozás szempontjából.
Közepes feszültségű rendszereknél ellenőrizzék a feszültség-visszacsatolás
mérőáramkörének huzalozását.
Üzemeléskor a D3-as kontroller rendkívül magas áramszintet érzékelt egy vagy
több fázis esetében.

I.O.C.
F30

(Pillanatnyi
túláram)

Ellenőrizzék a motor huzalozását rövidre zárt áramkörök vagy földzárlat
szempontjából.
Ellenőrizzék a motort rövidzárlat vagy földzárlat szempontjából.
Ellenőrizzék, vajon teljesítménytényező vagy lökőkondenzátorok vannak-e az
indítónak a motor felőli oldalán.

F31

Túláram

A motoráram túllépte a túláram kioldási szintjének beállítását (PFN 01, P24) a
túláram hatására történő kioldás késleltetési idejének beállításánál (PFN 02, P25)
hosszabb ideig.
Ellenőrizzék a motort beszorultság vagy túlterheltség szempontjából.

F34

Áramcsökkenés

A motoráram túllépte az áramcsökkenés kioldási szintjének beállítását (PFN 03,
P26) az áramcsökkenés hatására történő kioldás késleltetési idejének beállításánál
(PFN 04, P27) hosszabb ideig.
Ellenőrizzék a rendszert az áramcsökkenés oka szempontjából.
Az áram-kiegyensúlyozatlanságra történő kioldás szintjének
paraméterbeállításánál (PFN 05, P28) nagyobb áram-kiegyensúlyozatlanság volt
tapasztalható tíz (10) mp-nél tovább.

F37

Áramkiegyensúlyozatlanság

Ellenőrizzék a motor huzalozását a kiegyensúlyozatlanság oka szempontjából.
(Ellenőrizzék a kettős feszültséget és a 6-vezetékes motorokat a megfelelő
huzalozási konfiguráció szempontjából.)
Ellenőrizzék a bemenő feszültség nagyobb kiegyensúlyozatlanságait, amelyek
nagyobb áram-kiegyensúlyozatlanságok eredményezhetnek.
Több mint 3 mp-ig a földzárlatra történő kioldási szint beállítása (PFN 06, P29)
fölötti földáramot észleltek.

F38

Földzárlat

Ellenőrizzék a motor huzalozását földzárlat szempontjából.
Ellenőrizzék, hogy a CT úgy van-e felszerelve, hogy minden fehér pont a bemenő
vezeték felé mutat.

Működéskor nincs
áram

A motoráram az FLA 10%-a alá esett, miközben az indító működik.

F39

F40

Rövidre
zárt/nyitott SCR

Rövidre zárt vagy nyitott SCR érzékelhető.

F41

Leállított
állapotban áram
tapasztalható

Motoráramot érzékeltek, miközben az indító nem működik.

Ellenőrizzék, vajon még mindig rá van-e adva terhelés az indítóra.
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Hibakód

F47

F48

Leírás
Az energiaellátó
gépcsoport
védelmének hibája
(az említett
gépcsoport
termikus
túlterhelése)

A mellékág/2M
kontaktor hibája

A hiba részletes ismertetése/lehetséges megoldások

A D3-as elektronikus, energiaellátó gépcsoport OL-védelme túlterhelést észlelt.

Valamelyik digitális bemenetet a mellékághoz/2M kontaktorhoz tartozó
visszajelzés bemeneteként programozták, ugyanakkor a mellékág
megerősítésének időtartamára vonatkozó paraméter-beállításnál (I/O 16, P54)
hosszabb ideig helytelen visszajelzést érzékeltek a mellékág tekintetében.
Ellenőrizzék, hogy a mellékághoz tartozó érintkező(k) ténylegesen sérült(ek)vagy hibás(ak)-e.
Gyenge vezérlő-teljesítményt (90 V alattit) érzékelt működésben közben a D3-as
kontroller.

F50

A vezérlőteljesítmény
gyenge

Ellenőrizzék, hogy a vezérlőteljesítmény bemeneti szintje – különösen indítás
alatt – megfelelő-e, ha esetleg jelentős a vezetéki feszültségcsökkenés.
Ellenőrizzék a vezérlőteljesítmény transzformátormegcsapolásának beállítását (ha
elérhető).
Ellenőrizzék a vezérlőteljesítmény transzformátorának biztosítékait (ha vannak).
Ellenőrizzék a huzalozást a vezérlőteljesítmény forrása és az indító között.

F51

Az áramérzékelő
eltolódási hibája

Azt jelzi, hogy a D3-as vezérlőkártya öndiagnosztikája valamilyen problémát
észlelt az áramérzékelő egy vagy több bemeneténél.
Forduljanak a gyárhoz, ha a hiba továbbra is fennáll.

F52

A terhelőkapcsoló
hibája

A terhelőkapcsoló beállításait az indító működése közben megváltoztatták. Csak
olyankor változtassanak a terhelőkapcsolókon, amikor az indító nem működik.

F60

Külső hiba a DI#1
bemeneten

A DI#1-et hibatípusú, digitális bemenetként programozták, és a bemenet azt jelzi,
hogy valamilyen hibafeltétel állt elő.

F61

Külső hiba a DI#2
bemenetek

A DI#2-t hibatípusú, digitális bemenetként programozták, és a bemenet azt jelzi,
hogy valamilyen hibafeltétel állt elő.

F62

Külső hiba a DI#3
bemeneten

A DI#3-at hibatípusú, digitális bemenetként programozták, és a bemenet azt jelzi,
hogy valamilyen hibafeltétel állt elő.

F71

Az analóg bemenet
szintjének hibájára
történő kioldás

Az analóg bemenet paraméterbeállításai alapján az analóg bemeneti szint az
analóg bemenet kioldáskésleltetésénél (I/O 09, 47) tovább túllépte az analóg
bemenet kioldási szintjének beállítását (I/O 08, P46) vagy az alá csökkent.
Azt jelzi, hogy megszűnt a kommunikáció valamelyik távberendezéssel, mint
amilyen a távbillentyűzet.

F81

SPIkommunikációs
hiba

(Ez a hiba általában olyankor fordul elő, ha a távbillentyűzetet úgy iktatták ki,
hogy a D3-as vezérlőkártya be lett kapcsolva. Csak húzzák ki, majd dugják vissza
a távbillentyűzetet, miközben a vezérlőteljesítmény ki van kapcsolva.
Ellenőrizzék, hogy a távbillentyűzet kábele nem sérült-e, és hogy annak
csatlakozói szilárdan ülnek-e mind a billentyűzetnél, mind a D3-as
vezérlőkártyánál.
A billentyűzet kábeleit helyezzék távolabb a nagyteljesítményű és/vagy nagyobb
zajt jelentő területektől, hogy csökkenteni lehessen az elektromos zaj esetleges
felszedését.

F82

A Modbus
időtúllépési hibája

Azt jelzi, hogy az indító elvesztette a soros kommunikációt. Ez a hiba olyankor
jelentkezik, ha az indító a kommunikációs időtúllépés paraméterére (FUN 12,
P59) nézve meghatározott időn belül nem kapott érvényes, soros kommunikációt.
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Hibakód

Leírás

A hiba részletes ismertetése/lehetséges megoldások
Vizsgálják meg a távrendszert a kommunikáció megszűnésének oka
szempontjából.

F94

CPU-hiba – hibás
szoftver

Általában olyankor fordul elő, ha az éppen használt, D3-as vezérlőkártya
hardverjével nem kompatibilis vezérlőszoftver-verzió futtatásával próbálkoznak.
Ellenőrizzék, hogy a szoftver megfelelő verzió-e az éppen használt D3-as
vezérlőkártyához. A további részleteket illetően forduljanak a gyárhoz.
A hiba olyankor is jelentkezhet, ha a D3-as vezérlés belső szoftverproblémát
észlelt. Forduljanak a Daikin szervizéhez.

CPU-hiba – az
EEPROM
paraméter
ellenőrzőösszeg
hibája

Úgy találták, hogy a felhasználó tartós, paraméterértékei sérültek. Általában
olyankor fordul elő, ha a D3-as vezérlést az új szoftver segítségével újra
alkalmazzák.

F96

CPU-hiba

A D3-as vezérlés belső CPU-problémát észlelt. Forduljanak a Daikin-szervizhez.

F97

CPU-hiba – a
szoftverfigyelő
hibája

A D3-as vezérlés belső szoftverproblémát észlelt. Forduljanak a Daikin
szervizhez.

F98

CPU-hiba

A D3-as vezérlés belső CUP-problémát észlelt. Forduljanak a Daikin-szervizhez.

F99

CPU-hiba – az
EPROM program
ellenőrzőösszeghibája

A nem felejtő programmemória sérült.

F95

Ha a hiba továbbra is fennáll a gyári paraméter visszaállítása után, forduljanak a
Daikin-szervizhez.

Megelőző karbantartás
Üzembe helyezéskor




Üzembe helyezéskor húzzák meg az összes áramellátó csatlakozást, beleértve az előrehuzalozott
berendezéseket is.
Ellenőrizzenek minden vezérlőhuzalozást laza csatlakozások szempontjából.

Egyhónapos üzemeltetés után






Évente húzzanak meg újból minden erőátviteli csatlakozást, beleértve az előrehuzalozott berendezéseket
is.
Takarítsák le a felgyülemlett port tiszta, sűrített levegő segítségével.
Háromhavonta ellenőrizzék a hűtőventilátorokat.
Háromhavonta tisztítsák meg vagy cseréljék ki a légtelenítő csapok szűrőjét.
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Közepes/nagyfeszültségű indítók, 2300 V – 7,2 kV
Ez a fejezet a Benshaw Inc. által a Daikin-féle centrifugális hűtőberendezések számára gyártott
középfeszültségű, hálózatról közvetlenül indítható, szilárdtestes indítókkal kapcsolatos adatokat tartalmazza.
A középfeszültségű indítóknak hasonló a szoftverje (Micro II), és ezeket együvé csoportosítottuk a
használati utasításban. A modellszámok az alábbiak:
MVSS36-MVSS30
Szilárdtestes, 2300 V, szabadon álló
MVSS50-MVSS21
Szilárdtestes, 3300 V, szabadon álló
MVSS40-MVSS20
Szilárdtestes, 4160 V, szabadon álló
HVSS42-HVSS05
Szilárdtestes, 5,1 kV-7,2 kV, szabadon álló
MVAT12-MVAT36
Hálózatról közvetlenül indítható, 2300 V, szabadon álló
MVAT16-MVAT25
Hálózatról közvetlenül indítható, 3300 V, szabadon álló
MVAT13-MVAT26
Hálózatról közvetlenül indítható, 4160 V, szabadon álló
HVAT27
Hálózatról közvetlenül indítható, 6600 V, szabadon álló
39. ábra: LED-kijelző/billentyűzet
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Paraméterek megtekintése
Az alábbi lépések segítségével lehet egy adott paraméterhez hozzáférni a Micro II kontroller
menüstruktúrájában.
• Nyomja meg a Menu gombot a menürendszerbe való belépéshez.
• Nyomja meg a felfelé vagy lefelé mutató nyilat tartalmazó gombot, hogy eljuthasson a kívánt menühöz a
kijelzőn.
• Nyomja meg az Enter gombot, hogy beléphessen a menübe.
• Nyomja meg a felfelé vagy lefelé mutató nyilat tartalmazó gombot, hogy eljuthasson a kívánt almenühöz,
ha szükséges.
• Nyomja meg az Enter gombot, hogy beléphessen az almenübe, ha szükséges.
• Addig nyomja a felfelé vagy lefelé mutató nyilat tartalmazó gombot, amíg az adott paraméter meg nem
jelent.

Paraméterek beállítása
Az indító alapérték-paraméterei gyárilag be annak állítva, és utána – az üzembe helyezéskor – a Daikin-cég
indítást végző technikusa felülvizsgálhatja azokat. Ne változtassanak rajtuk, hacsak erre a Daikin-cég
engedélyt nem adott.
A programozási eljárást az alábbiakban részletezzük, a következő táblázaton pedig az értékek és
alapértelmezett értékek tartománya látható.

Menügombok
Általános:

A Micro II indító kontrollerének olyan kijelzője/billentyűzete van (lásd 39), amelynek segítségével a
felhasználó – egyszerű, angol nyelvű interfész alkalmazása mellett – beállíthatja az indító paramétereit. A
kijelző gombjainak funkciója az alábbi.

MENU

ENTER

Nyomja meg a menürendszerbe való belépéshez.
Nyomja meg az egy paraméteren alkalmazott változtatások megszakításához (mielőtt megnyomná az
Enter-billentyűt).
Nyomja meg az almenüből való kilépéshez.
Nyomja meg a menürendszerből való kilépéshez.
Nyomja meg a menübe való belépéshez.
Nyomja meg az almenübe való belépéshez.
Nyomja meg a megjelenített paraméter megváltoztatásához.
Nyomja meg az újonnan bevitt érték elmentéséhez.



Jelölje ki a menüt, ahová be kíván lépni.
Jelölje ki az almenüt, ahová be kíván lépni.
Görgessen a paraméterek között, ha egy adott menün vagy almenün belül van.
Növelje a paraméter értékét.
Nyomja meg a mérőműszerek megtekintéséhez, amikor a főkijelző látható.



Jelölje ki a menüt, amelyikbe be kíván lépni.
Jelölje ki az almenüt, amelyikbe be kíván lépni.
Görgessen a paraméterek között, ha egy adott menün vagy almenün belül van.
Csökkentse a paraméter értékét.
Nyomja meg a mérőműszerek megtekintéséhez, amikor a főkijelző látható.

START

Nyomja meg a motor elindításához, ha az indító a kijelzés helyi vezérlése érdekében csatlakoztatva van.
Nyomja meg a BIST (beépített önellenőrzés) aktiválásához.
Ha kétvezetékes vezérlést alkalmaznak, vagy a Start gomb le van tiltva, ez a gomb nem működik.
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START

Nyomja meg a motor leállításához, ha az indító a kijelzés helyi vezérlése érdekében csatlakoztatva van.
Ha kétvezetékes vezérlést alkalmaznak, vagy a Stop gomb le van tiltva, ez a gomb nem működik.

Menüstruktúra
A Micro II kontrollernek kétszintű menüstruktúrája van. Nyolc főmenü van, amelyek az indító különböző
funkcióihoz kapcsolódó paramétereket tartalmaznak, a főmenük közül pedig öt tartalmaz további almenüket,
amelyek a paramétereket funkcionális csoportokra osztják. Az alábbiakban látható a menüstruktúra.
39. táblázat: Főmenü
Quick Start

Motor
Nameplate

Starter Setup

Motor Protection

Starter Modes
Forward1 Profile
Forward2 Profile
Tachometer Setup
Decel Setup
Port Ctl Setup
True Torque Ramp

Overload Class
Line Current
Line Voltage
Line Frequency
Ground Fault
Shorted Scr
Over Curr. Trip
Under Curr. Trip
Start Lockouts
Starting Timers
Permissive Input
Misc.
Fault Classes

Meters &
Relays
Meters Setup
Standard Relays
Extended Relays

Folytatás
Event Recorder

Control Config
System Clock
System Password
Comm. Settings
Options List
Software Part#

Factory Setup
Hardware Setup
Bist Setup/Run
Factory Control

RTD Setup
Rtd Module Setup
Rtd Setpnts 1-8
RTD Setpnts 9-16

Paraméter megváltoztatása
Paraméter megváltoztatásához a következőképpen kell eljárni:
• Tekintse meg a kívánt paramétert a „Viewing a Parameter” (paraméter megtekintése) utasítások
betartásával.
• Nyomja meg az Enter gombot, ha át kíván váltani a paraméterek megváltoztatására szolgáló képernyőre.
• Nyomja meg a felfelé vagy lefelé mutató nyílgombot, hogy eljuthasson a képernyőn a kívánt értékhez.
• Nyomja meg az Enter gombot az új érték eltárolásához.

Példa
A sebességugrás időtartama 30 mp-re van beállítva és 20 mp-re változtatandó meg.
A sebességugrás időtartamának megváltoztatásához az alábbi lépések végrehajtása szükséges.
• Nyomja meg a Menü gombot, hogy beléphessen a menürendszerbe.
• Nyomja meg kétszer a lefelé mutató nyílgombot, hogy eljuthasson a Starter Setup képernyőhöz.
• Nyomja meg az Enter gombot, hogy hozzáférhessen a Starter Setup menühöz.
• Nyomja meg egyszer a lefelé mutató nyílgombot, hogy megjeleníthesse a Forward1 Profile-hoz.
• Nyomja meg az Enter gombot, hogy hozzáférhessen a Forward1 Profile almenühöz.
• Nyomja meg kétszer a lefelé mutató nyílgombot a Ramp Time paraméter megjelenítéséhez.
• Nyomja meg az Enter gombot, hogy a sebességugrás időtartamát megváltoztathassa.
• Nyomogassa a lefelé mutató nyílgombot, hogy a Ramp Time-ot a kívánt értékre változtathassa.
• Nyomja meg az Enter gombot az érték eltárolásához.
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• Nyomogassa a Menu gombot, ha vissza kíván térni a főkijelzőhöz.

Gyorsindítás
Motor FLA
A paraméter ismertetése

A motor FLA paramétert az indítóhoz csatlakoztatott motor teljes terhelés melletti amperszámára kell
beállítani, hogy az indító megfelelően működhessen.
MEGJEGYZÉS: Az indító a bevitt motor FLA-értéket minden, áramerősségen alapuló számításnál
felhasználja. Ha a motor FLA-t nem a megfelelő módon viszik be, az aktuális sebességugrás-profil, illetve
az indító sok, speciális védelmi funkciója nem fog megfelelően működni.
Paraméterértékek

A motor FLA paraméter 1 A-es fokozatokban 1-től 1200 A-ig szabályozható.
Alapértelmezett paraméter

A motor FLA esetében az alapértelmezett érték 1 A.

Serv. Fact (szerviztényező)
Leírás

A service factor paramétert a motor szerviztényezőjére történő beállításra kell használni. A szerviztényezőt
túlterhelés-számításokhoz használják. A szerviztényező gyárilag van beállítva, azt az indítást a beindítást
végző technikus ellenőrzi és nem igényel semmiféle beállítást a későbbiekben. Ha a motor szerviztényezője
nem ismert, akkor a szerviztényezőt 1,00-re kell beállítani.
Értékek

A szerviztényezőt – 0,01-es fokozatokban – 1,00-tól 1,99-ig lehet állítani.
MEGJEGYZÉS: Az NEC (Országos Villamossági Előírásgyűjtemény) nem engedi meg, hogy a
szerviztényezőt 1,40 fölötti értékre állítsák be. A követelményeket illetően ellenőrizzék a többi helyi
villamossági előírást.
Alapértelmezett érték

A szerviztényező esetében az alapértelmezett érték 1,15.

Start Mode
Leírás

A Start Mode paraméter lehetővé teszi, hogy a motort az adott alkalmazás alapján optimálisan indíthassák. A
lehetséges Start Mode paraméterek ismertetésével kapcsolatban lásd az Üzemeltetés c. fejezetet a 31.
oldalon.
Értékek

A Start Mode paraméter a következőkre állítható be: Curr, TT vagy Tach.
Alapértelmezett érték

A Start Mode alapértelmezett értéke a Curr.

Stop Mode
Leírás

A Stop Mode paraméter a motor legalkalmasabb leállítását teszi lehetővé az adott alkalmazástól függően. A
lehetséges Stop Mode paraméterek ismertetésével kapcsolatban lásd az indító kézikönyvének Üzemeltetés c.
fejezetét a 31. oldalon.
Értékek

A Stop Mode a következő beállítású lehet: Coas, VDCL vagy TT.
Alapértelmezett érték

A Stop Mode esetében az alapértelmezett érték a Coas.
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Int. Curr. (kezdeti áram)
Leírás

Az initial current paraméter beállítására a motor FLA paraméter beállításának százalékában kerülhet sor. Az
initial current paraméter állítja be azt az áramerősséget, amely – amikor indításra adnak utasítást –
kezdetben a motorhoz eljut.
Ha a motor az indításra vonatkozó parancstól számított néhány másodpercen belül nem forog, az initial
current (kezdeti áram) növelendő. Ha a motor túl gyorsan indul az indításra vonatkozó parancs után, a
kezdeti áramot csökkenteni kell.
A kezdeti áramot olyan értékre kell beállítani, amely az áramerősségi paraméter maximális beállításánál
kisebb.
A kezdeti áramerősségre vonatkozó paraméter esetében tipikus beállítás az 50% és 175% közötti érték.
Értékek

A kezdeti áram – 1%-os fokozatokban – 50%-tól 400%-ig állítható be.
Alapértelmezett érték

A kezdeti áram esetében az alapértelmezett érték 100%.

Max. Curr. (maximális áramerősség)
Leírás

A maximum current paramétert a motor FLA paraméter beállításának százalékában lehet beállítani. A
maximális áramerősség paramétere két funkciót lát el. Egyrészt beállítja a sebességugrás profiljának vége
esetében esedékes áramot, másrészt beállítja azt a maximális áramot, amely a motort annak indítása alatt
elérheti.
Ha a sebességugrás időtartama azelőtt lejárna, hogy a motor teljes fordulatszámát elérte volna, az indító
mindaddig a maximális áramerősség szintjén tartja az áramot, amíg a leállás időtartama le nem járt, a motor
el nem érte teljes fordulatszámát, vagy a túlterhelés miatt kikapcsolásra sor nem került.
Általában a maximális áramerősség 600%-ra van beállítva, hacsak az energiaellátó-rendszer vagy a terhelés
révén nem válik szükségessé ennél kisebb maximális áramerősség beállítása.
Értékek

A maximális áramerősség – 1%-os fokozatokban – 100%-tól 600%-ig állítható be.
Alapértelmezett érték

A maximális áramerősség esetében az alapértelmezett érték 600%.

Ramp Time (sebességugrás időtartama)
Leírás

A ramp time segítségével lehet beállítani azt az időt, amennyire az indítónak szüksége van ahhoz, hogy az
áramerősséget a kezdeti szintről a maximális áramerősség szintjéig lineárisan növelhesse. A sebességugrás
időtartamának tipikus beállítása 15-30 mp.
Beállítások

A sebességugrás időtartama – 1 mp-es fokozatokban – 0-tól 120 mp-ig állítható be.
Alapértelmezett érték

A sebességugrás időtartama esetében az alapértelmezett érték a 15 mp.

Overload (túlterhelés)
Leírás

Ha egynél több motor van csatlakoztatva, a motor FLA-t a csatlakoztatott motor teljes terhelésének
összegére kell beállítani.
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Amperértékek
1 és 40 közötti osztály, 1-es fokozatokban.
Alapértelmezett érték

A túlterhelési paraméter alapértelmezett értéke 10.

Phase Order (fázissorrend)
Leírás

A vezeték fázisba állításának paramétere segítségével lehet beállítani az indító fázisérzékenységét. Mindez
segít abban, hogy a motort a bejövő fázissorrendben esetleg beálló változástól megvédhessék. Ha a bejövő
fázissorrend nem egyezik a beállított fázisforgatással, akkor az indító phs err-t jelenít meg, miközben leáll,
és meghibásodik, ha indításával próbálkoznak.
Értékek

A vezeték fázisba állítása a következő beállításokkal történhet:
• INS – bármelyik fázissorrend esetében működik
• ABC – csak az ABC-fázissorrendnél működik
• CBA – csak a CBA-fázissorrendnél működik
Alapértelmezett érték

Az alapértelmezett érték a fázisérzékenység paramétere esetén INS.

Hibaelhárítás
Az alábbi hibaelhárítási táblázatok segítségével megoldható a leggyakrabban előforduló problémák egy
része.
40. táblázat: A motor nem indul, nincs kimenet a motor felé
Kijelzés
Hiba megjelenítése.
A figyelő-LED
kigyullad.
A kijelző üres.

Leállítva.
Nincs vezeték.

Ok
A kijelzőn látható.

Megoldás
Lásd a hibakódok táblázatát.

CUP-kártya problémája.

Forduljanak a Daikin-szervizhez.

Nincs vezérlőfeszültség.

Ellenőrizze a megfelelő
vezérlőfeszültséget.
Cserélje ki az FU1-et.
Ellenőrizze a szalagkábeleket.
Ellenőrizze a vezérlőeszközöket.
Engedélyezze a kijelző gombjait.

FU1 a tápellátó-kártyán.
Szalagkábelek.
Vezérlőeszközök.
A kijelző gombjai letiltva.
Az elsődleges áramellátásnak
legalább egy fázisa hiányzik.

Ellenőrizze az áramellátó rendszert.

41. táblázat: A motor forog, de nem éri el teljes fordulatszámát
Kijelzés
A hiba megjelenítve.
Gyorsítás vagy
üzemeltetés.

Ok
A kijelzőn látható.
Gépészeti problémák.
Abnormálisan alacsony vezetéki
feszültség.

Megoldás
Lásd a hibakódok táblázatát.
Ellenőrizze
a
terhelés
betartását.
Ellenőrizze a motort.
Javítsa meg a vezetéki feszültségnél
jelentkező problémát.

42. táblázat: A fékezési profil nem működik megfelelően
Kijelzés
A motor túl gyorsan leáll.
Az időbeállítás megfelelőnek
tűnik, de a motor a fékezés
indulásakor fordulatszámingadozást mutat.
Az időbeállítás megfelelőnek

Ok
Időbeállítás vagy nem megfelelő a
szintbeállítás.

Megoldás
Forduljon a Daikin-szervizhez.

1. sz. fékezési szint.

Forduljon a Daikin-szervizhez

2. sz. fékezési szint.

Forduljon a Daikin-szervizhez
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tűnik, de a motor a ciklus
befejezése előtt leáll.
Az időbeállítás megfelelőnek
tűnik, de a nyomáslökésre a
ciklus végén kerül sor.

Végső nyomaték DCL TruTorque
2. sz. fékezési szint.
Végső nyomaték DCL TruTorque

Forduljon a Daikin-szervizhez

43. táblázat: A motor működés közben leáll
Kijelzés
A hiba megjelenítve.

Ok
A kijelzőn létható.
Nincs vezérlőfeszültség.

A kijelző üres.
Leállítva.

FU1 a tápellátó kártyán.
Vezérlőeszközök.

Megoldás
Lásd a hibakódok táblázatát.
Ellenőrizni kell a vezérlő huzalozást és a
feszültséget.
Cserélje ki a biztosítékot.
Ellenőrizze a vezérlőrendszert.

44. táblázat: További helyzetek
Kijelzés
A teljesítménymérés
nem működik.
A TruTorque Ramp
nem működik.

Ok
A CT rosszul lett telepítve.
A CT rosszul lett telepítve.
Motor.

A motoráram vagy
-feszültség
állandósult terhelés
mellett ingadozik.
Rendszertelen
működés.

Túl gyors a
gyorsulás.

Túl lassú a
gyorsulás.

A motor
túlmelegszik.

Energiatakarékos berendezés.
Áramellátó csatlakozás.
Laza csatlakozások.
A sebességugrás időtartama.
Kezdeti áramerősség.
A maximális áramerősség
beállítása.
Kick start.
Nem megfelelő az FLA beállítása.
Kezdeti forgatónyomaték.
Maximális forgatónyomaték.
A sebességugrás időtartama.
Kezdeti áramerősség.
A maximális áramerősség
beállítása.
Kick start.
Nem megfelelő az FLA beállítása.
Kezdeti forgatónyomaték.
Maximális forgatónyomaték.
Működési periódus.
Magas környezeti hőmérséklet.
Túl hosszú a gyorsulási idő.
Rossz a túlterhelés beállítása.
Túl hosszú a léptetési ciklus.

A motor
rövidzárlata.
A ventilátorok nem
működnek.
A kijelző gombjai

Huzalozási hiba.
A teljesítménytényezőt korrigáló
kondenzátorok (PFCC) az indító
kimenetén.
Huzalozás.
Biztosíték.
A ventilátor meghibásodott.
A kijelző szalagkábele.

Megoldás
Korrigálja a CT telepítését. A fehér pont
a vezetéki oldalhoz jön.
Korrigálja a CT telepítését. A fehér pont
a vezetéki oldalhoz jön.
Ellenőrizze, hogy a motor megfelelően
működik-e.
Állítsa off állásra az energiatakarékos
berendezést.
Kapcsolja ki a tápellátást és ellenőrizze a
csatlakozásokat.
Kapcsoljon ki minden tápellátást, majd
ellenőrizze a csatlakozásokat.

Forduljon a Daikin-szervizhez

Forduljon a Daikin-szervizhez

Hűtsék le az indítások között.
Gondoskodjanak jobb szellőzésről.
Csökkentsék a motor terhelését.
Válasszanak megfelelő beállítást a
túlterheléshez.
A léptetéses üzemeltetéssel csökken a
motor hűtése és nő az áramerősség.
Rövidítsék meg a léptetési ciklust.
Keresse meg és javítsa ki a hibát.
Vigye át a PFCC-t az indítónak a vezeték
felőli oldalára.
Ellenőrizze és javítsa meg a huzalozást.
Cserélje ki a biztosítékot.
Cserélje ki a ventilátort.
Ellenőrizze a kábelt a kijelző hátoldalán.
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Kijelzés
nem működnek.

Ok
A kijelző hibás.

Megoldás
Cserélje ki a kijelzőt.

Hiba-/naplókódok
Az alábbiakban következik egy lista a lehetséges hiba-, illetve naplókódokról, amelyek az indító típusától
függően generálhatók.
A hibaosztály minden egyes hibára nézve felsorolja az alapértelmezett beállítást, akár kritikus, akár nem
kritikus jellegű.
NonC = Nem kritikus Crit = Kritikus
45. táblázat: Hiba-/naplókódok
Hiba/
napló
száma

Hibaosztály

A hiba-/eseményrögzítőn megjelenő
szöveg

1.

NonC

Sequence Not CBA

2.

NonC

Sequence Not ABC

3.

NonC

No Phase Order

4.

NonC

High Freq. Trip

5.

NonC

Low Freq. Trip

6.

NonC

Jog Not Allowed

7.

NonC

100% Not Allowed

9.

NonC

Dir Change Fault

15.
16.

Crit
Crit

Phase Order Err
Bad OP Code Err

17.

NonC

Over voltage L1

18.

NonC

Over voltage L2

19.

NonC

Over voltage L3

20.

NonC

Low line voltage#1

21.

NonC

Low line voltage#2

22.

NonC

Low line voltage#3

23.

NonC

Curr. Imbal. HL1

24.

NonC

Curr. Imbal. HL2

25.

NonC

Curr. Imbal. HL3

26.

NonC

Curr. Imbal. LL1

27.

NonC

Curr. Imbal. LL2

Leírás/lehetséges megoldások
A bejövő fázissorrend tulajdonképpen ABC, de az indító CBA-ra van
beállítva.
A bejövő fázissorrend tulajdonképpen CBA, de az indító ABC-re van
beállítva.
Nem érzékelhető fázissorrend.
A vezetéki frekvencia fölébe ment a nagy frekvencián történő kioldás
beállításának.
A vezetéki teljesítmény minőségi problémája.
A gyenge vezérlőteljesítmény problémája.
A generátor szabályozója meghibásodott.
A vezetéki frekvencia alája ment a kis frekvencián történő kioldás
beállításának.
A vezetéki teljesítmény minőségi problémája.
A gyenge vezérlőteljesítmény problémája.
A generátor szabályozója meghibásodott.
A (JC13-4) léptetési bemenet azalatt gerjesztődött, amíg az indító
működött.
Állítsa le az indítót az üzemeltetési parancs törlésével, mielőtt léptetést
(JC13-4) kérne.
A léptetési bemenetet (JC13-4) aközben gerjesztették le, míg az indító
léptetési üzemmódban működött.
Állítsa le az indítót az üzemeltetési parancs törlésével, mielőtt léptetést
(JC13-4) kérne.
A léptetés irányát megváltoztatták, miközben az indító léptetési
üzemmódban működött.
Állítsa le az indítót az üzemeltetési parancs törlésével még azelőtt,
hogy a megfordító bemenet (JC13-6) állapotát megváltoztatnák.
A fázissorrend hibája.
Rossz az üzemeltetőkód (hiba).
Az 1. vezetéken jelentkező feszültség fölébe ment a nagy/kisfeszültség beállításának.
A 2. vezetéken jelentkező feszültség fölébe ment a nagy-/kisfeszültség
beállításának.
A 3. vezetéken jelentkező feszültség fölébe ment a nagy-/kisfeszültség
beállításának.
Az 1. vezetéken jelentkező feszültség fölébe ment a nagy/kisfeszültség beállításának.
A 2. vezetéken jelentkező feszültség fölébe ment a nagy-/kisfeszültség
beállításának.
A 3 vezetéken jelentkező feszültség fölébe ment a nagy-/kisfeszültség
beállításának.
Az 1. vezetéken az áramerősség fölébe ment az áramkiegyensúlyozatlanságra vonatkozó beállításnak.
A 2. vezetéken az áramerősség fölébe ment az áramkiegyensúlyozatlanságra vonatkozó beállításnak.
A 3. vezetéken az áramerősség fölébe ment az áramkiegyensúlyozatlanságra vonatkozó beállításnak.
Az 1. vezetéken az áramerősség fölébe ment az áramkiegyensúlyozatlanságra vonatkozó beállításnak.
A 2. vezetéken az áramerősség fölébe ment az áramkiegyensúlyozatlanságra vonatkozó beállításnak.
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28.

NonC

Curr. Imbal. LL3

29.

Crit

Bad RAM Battery

30.

Crit

Def Param Loaded

31.

NonC

REV Not Allowed

46.

NonC

BIST Canceled

49.

NonC

Tach Loss

50.

Crit

Key Pad Failure

51.

Crit

TT Overcurrent Limit

52.

Crit

Curr. At Stop

53.

NonC

No Curr. At Run

56.
64.
65.

NonC
Dis
NonC

Phase Detection
Bad RTD Detected
RTD Alarm Limit

66.

NonC

RTD Comm Loss

67.

NonC

PWR DIP data Lost

68.

NonC

Jog Timer Limit

69.

NonC

Zero Speed Timer

70.

NonC

Low Control PWR

71.

NonC

Ground Fault

72.

Crit

DIP SW set Wrong

73.

NonC

Bypass Fault

74.

NonC

UTS Timer Limit

75.

NonC

External Trip

76.

Crit

Disconnect Open

77.

NonC

In-line Fault

78.

NonC

Over Curr Trip

Leírás/lehetséges megoldások
A 3. vezetéken az áramerősség fölébe ment az áramkiegyensúlyozatlanságra vonatkozó beállításnak.
Rossz a RAM-akkumulátor.
Cserélje ki az IC16-ot vagy a számítógép kártyáját a probléma
kiküszöböléséhez.
A hiba megszűntetése érdekében tartsa lenyomva a nyílgombot, majd
hajtsa végre a számítógép visszaállítását.
Mindaddig folyamatosan nyomja a lefelé mutató nyílgombot, amíg 30as hiba nem jelenik meg a kijelzőn.
A paraméterekre vonatkozó gyári alapértelmezések betöltődtek.
Állítsa vissza a számítógépet a hiba megszüntetéséhez.
Minden paramétert szükség szerint újból programozni kell.
Az indító nem irányváltó berendezés.
Törölje az irányváltási parancsot az irányváltó bemenetről (JC13-6).
A beépített önellenőrzést törölték.
A szakaszolót zárták.
A vezetéki teljesítmény az indító számára biztosítva van.
Az indításra adott utasításkor nem volt észlelhető semmilyen
visszacsatolási jel a fordulatszámmérőről.
Az ajtóra szerelt billentyűzet meghibásodott.
A Stop vagy Start gombot azalatt tartották lenyomva, amíg a
számítógép visszaállítására sor került, vagy amíg a berendezés
áramot kapott.
A TruTorque sebességugrás alatt a motor árama túllépte a TruTorque
túláram-kioldásának szintjét.
A működés melletti árammentességre vonatkozó beállítás fölötti
áramfolyást észleltek, miközben az indító állt.
Vizsgálja meg az indítót rövidre zárt SCR-ek szempontjából.
A motoráram aláment a futás közbeni árammentességre vonatkozó
beállításnak, miközben az indító működött.
A terhelést működés közben kiiktatták.
A motort éppen a terhelés hajtja meg.
Rossz RTD-t észleltek (nyitott vagy rövidre zárt vezeték).
Túllépték az RTD riasztási alapértéket.
Az RTD-modullal való kommunikáció megszűnt.
Ellenőrizze az RS-485-ös huzalozást az RTD-modul és a kártya között.
Ellenőrizze a 24 V egyenáramú RTD-modul tápellátását.
Elvesztek a PWR DIP adatok.
Lejárt a léptető időzítője (lásd az xx oldalt).
Vizsgálja meg a kitolódott léptetési művelet okát.
A zérus sebesség időzítője (lásd a 71. oldalt) lejárt.
• Ellenőrizze a motort beszorultság vagy túlterheltség szempontjából.
Túl kicsi a vezérlőteljesítmény.
Vizsgálja meg a vezérlőteljesítmény transzformátorának be- és kimenő
feszültségét.
Ellenőrizze a huzalozást a vezérlőteljesítmény forrása és az indító
között.
A földzárlat beállítása fölötti földzárlati áramot észleltek.
A CT terhelést végző DIP-kapcsolója rosszul lett beállítva.
Állítsa be megfelelően a kapcsolókat (lásd a 21. oldalt).
A mellékág kontaktora nem maradt gerjesztett állapotban.
Ellenőrizze a külön mellékágat a megfelelő huzalozás szempontjából.
Ellenőrizze a beépített mellékág (RSxB-egységek) vezérlőkártyájának
biztosítékait.
A motor nem volt teljes fordulatszámon, amikor az UTS-időtartam
lejárt.
Ellenőrizze a motort beszorultság vagy túlterheltség szempontjából.
A számítógép kártyáján (JC13-1) a külső kioldási bemenetnek
megszüntették az áramellátását.
A kioldást végrehajtó bemenet késleltetését rövidre állították.
Indításra adtak utasítást, miközben a szakaszoló nyitott volt.
A vezetéken belüli kontaktor nem zárt.
Ellenőrizze a huzalozást a kontaktor tekercse felé.
Ellenőrizze a visszajelző huzalozást a segédérintkező felől a JC13-4
kivezetésig.
Ellenőrizze a vezetéken belüli hibakésleltetést.
Az áramerősség a túláram hatására történő kioldás beállítása fölé
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Leírás/lehetséges megoldások
ment.
Az áramerősség a feszültségcsökkenésre történő kioldás beállítása alá
ment.
A gerjesztőáram fölötte volt a gerjesztőáramra vonatkozó maximális
beállításnak.
• Vizsgálja meg a paraméterbeállításokat nem megfelelő beállítás
szempontjából.
• Vizsgálja meg a helyszínt az erős gerjesztőáramot előidéző
probléma szempontjából.
Nem volt szinkron gerjesztőáram.
Ellenőrizze a huzalozást és a motort nyitott gerjesztőáramkör
szempontjából.
A motor működés közben szinkronizálatlanná vált.
Vizsgálja meg a motor terhelését túlterheltség szempontjából.
Növelje a motorra érvényes maximumig a gerjesztőáramot.
Változtassa meg a teljesítménytényező szabályozását a változó
terhelésre érvényes áramszabályozási üzemmódra.
A motor teljesítménytényezője fölébe ment a nagy teljesítménytényező
hatására történő kioldásra vonatkozó beállításnak.
A motor teljesítménytényezője aláment a kis teljesítménytényező
hatására történő kioldásra vonatkozó beállításnak.
A motor a sorrendidőzítő lejárta előtt nem lett szinkronizálva.
A túlterheléses üzemeltetés beállításakor használatos.

79.

NonC

Under Curr Trip

80.

NonC

High Field Curr.

81.

NonC

Field Loss

82.

NonC

Loss of SYNC

83.

NonC

High PF Trip

84.

NonC

Low PF Trip

87.
90.

NonC
Crit

Incomplete Seq.
OL Lock

91.

Crit

Unauthorized RUN

Az indító-/leállító-áramkör meghibásodott.
Gyorsindítási/-leállítási sorrend végrehajtására került sor.
Ellenőrizze a JC13-3 kivezetéshez csatlakozó huzalt.

92.

Crit

Shorted SCR

Az 1. vezetéken rövidre zárt SCR-t észleltek.
• Ellenőrizze mindhárom SCR-t rövidzárlat szempontjából.

93.

Crit

Shorted SCR

A 2. vezetéken rövidre zárt SCR-t észleltek.
Ellenőrizze mindhárom SCR-t rövidzárlat szempontjából.

94.

Crit

Shorted SCR

A 3. vezetéken rövidre zárt SCR-t észleltek.
Ellenőrizze
mindhárom
SCR-t
ohmmérővel
szempontjából.

a

rövidzárlat

95.

Crit

Shorted SCR

A 2. és 3. vezetéken rövidre zárt SCR-eket észleltek.
Ellenőrizze
mindhárom
SCR-t
ohmmérővel
szempontjából.

a

rövidzárlat

96.

Crit

Shorted SCR

Az 1. és 3. vezetéken rövidre zárt SCR-eket észleltek.
Ellenőrizze
mindhárom
SCR-t
ohmmérővel
a
szempontjából.

rövidzárlat

97.

Crit

Shorted SCR

98.

NonC

No Mains Power

99.

Crit

I. O. C.

101.
102.
103.
104.
105.

Blank Log
Log:Disconnect O
Log:DIR Change
Start Commanded
Stop Commanded

106.

Stop Complete

107.
147.
148.
154.
155.

Log: System UTS
Log:BIST Entered
Log:BIST Passed
Log:Password CLR
Log:Events CLR

156.

Log:System Reset

157.
158.

Log:Hardware PWR
UP
Log:Emerg Reset

Az 1. és 2. vezetéken rövidre zárt SCR-eket észleltek.
Ellenőrizze
mindhárom
SCR-t
ohmmérővel
a
rövidzárlat
szempontjából.
Indításra adtak parancsot, miközben nem volt semmilyen vezetéki
teljesítmény észlelhető.
Nagyon erős áramot észleltek.
Ellenőrizze a motort és a huzalozást rövidzárlat szempontjából.
Üres napló.
Napló: Szakaszoló nyitva.
Az indító irányát megváltoztatták.
Indításra adtak parancsot.
Leállításra adtak parancsot.
A leállítási sorrend befejeződött, és az indító megszüntette a motor
áramellátását.
Napló: Rendszer UTS (a fordulatszámig).
Napló: BIST-be (beépített önellenőrzés) belépve.
Napló. A BIST (beépített önellenőrzés) során megfelelt.
Napló:Jelszó törölve.
Napló: Eseménynapló törölve.
Napló: A rendszer újraindítása.
Napló: A hardver bekapcsolása (PWR UP).
Napló: Sürgősségi újraindítás.

159.

Log:Time
Changed

Napló: Idő megváltoztatva.

160.

PWR Ret BYP IN

A vezetéki teljesítmény visszaállt, miközben a megkerülő kontaktort
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161.

PWR Ret BYP OUT

162.
163.

PWR Loss Voltage
PWR Loss Current

164.

PORT BYP Open

165.
169.
185.
186.

Log:System Reset
RTD Warn Limit
Log:Loss of SYNC
Log:If Ctrl Mode

188.

Log:By-Pass Drop

189.

Log:OL Warn

190.

Log:OL Lock

Leírás/lehetséges megoldások
bevonták.
A vezetéki teljesítmény visszatért, miután a megkerülő kontaktort
kizárták.
A PORT-üzemmódba a kis vezetéki feszültség miatt belépve.
A PORT-üzemmódba az áramveszteség miatt belépve.
A megkerülő kontaktor azalatt esett ki, amíg PORT-üzemmódban
voltak.
A berendezést újraindították.
Az RTD figyelmeztetési alapértékeinek valamelyikét túllépték.
Napló: Az SYNC elvesztése.
Napló: Ha Ctrl-üzemmódban vannak.
A beépített megkerülő kontaktorok kiestek és újragerjesztődtek.
Lehetséges a rövid időtartamú csökkenés a vezetéki feszültségben.
A termikus túlterhelés fölébe ment a termikus tartalom 90%-ának.
A termikus terhelés kioldott.
Ellenőrizze a motort és a terhelést a túlterhelés oka szempontjából.

LED-diagnosztika
Több LED is található a Micro II áramköri kártyáin. Ezek a LED-ek segíthetnek meghatározni az indítóval
kapcsolatos problémákat a hibaelhárítás során. A LED-ek helyét illetően lásd az áramköri kártyák
elrendezését.
46. táblázat: LED-diagnosztika
KÁRTYA

Számítógép

Helyi I/O
vezérlőkártya

LED
SZÁMA

NÉV

JELZÉS

LEDC1

Figyelő/áramellátás
kimaradása/visszaállítás

Világít, ha visszaállításra/CPU-hibára/a
vezérlőfeszültség kimaradására kerül sor.

LEDC2

Vezérlőteljesítmény

Világít, ha van vezérlőfeszültség.

NS

A DeviceNet hálózat
állapota

Lásd a DeviceNet kézikönyvét.

MS

A DeviceNet moduljának
állapota

Lásd a DeviceNet kézikönyvét.

DE

Adatengedélyezés

Világít, ha a kártya adatokat továbbít.

TXD

Adatok továbbítása

Világít, ha a kártya adatokat továbbít.

RXD

Adatok fogadása

Világít, ha a kártya adatokat fogad.

LED1

Működés

Villog, ha a kártya működik.

LED2

Kommunikáció

Világít, ha érvényes adatokat fogadnak a
mesterkapcsolatról.
A nyitó irányú SCR állapotát jelzi;

Áramellátás

LEDP1
LEDP2
LEDP3

Leállítás – A LED-eknek világítaniuk kell,
különben az SCR rövidre van zárva.
SCR állapota

Indítás – A LED-ek kialszanak, amikor a motor
gyorsul.
Működés – A LED-eknek teljesen ki kell
aludniuk, különben az SCR nyitott vagy rosszul
gyújt.
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KÁRTYA

LED
SZÁMA

NÉV

JELZÉS

L1 - L6

Az SCR-ek állapota
L1 és L2 – az SCR A-ja és
B-je
L3 és L4 – az SCR C-je és
D-je
L5 és L6 – az SCR E-je és
F-je

Az SCR állapotát jelzi;
Leállítás – A LED-ek nem fognak világítani, ha le
van állítva.
Indítás – A LED-ek világítanak, ha a vezetéken
belül gerjesztve van. A LED-ek folyamatosan
kialszanak, amint a motor gyorsul.
Működés – A LED-ek kialszanak, ha a motor
elérte a teljes feszültséget.

A-F

Az SCR kapufeszültsége

Ezek a LED-ek feszültségugráskor kigyulladnak
annak jelzésére, hogy a kaputeljestmény elérte
az SCR teljesítményét.

Impulzusgenerátor

Megelőző karbantartás
Üzembe helyezés alatt





Üzembe helyezéskor húzzák meg az összes áramellátó csatlakozást, beleértve az előrehuzalozott
berendezéseket is.
Ellenőrizzenek minden vezérlőhuzalozást laza csatlakozások szempontjából.
Ha ventilátorokat is telepítettek, ellenőrizni kell azok megfelelő működését.

Az üzembe helyezést követő egy hónappal




Húzzanak meg újból minden erőátviteli csatlakozást, beleértve az előrehuzalozott berendezéseket is.
Ha ventilátorokat telepítettek, ellenőrizni kell azok megfelelő működését.

Egyhónapos üzemeltetés után






Évente húzzanak meg újból minden erőátviteli csatlakozást, beleértve az előrehuzalozott berendezéseket
is.
Takarítsák le a felgyülemlett port tiszta, sűrített levegő segítségével.
Háromhavonta ellenőrizzék a hűtőventilátorokat, ha vannak.
Háromhavonta tisztítsák meg vagy cseréljék ki a légtelenítő csapok szűrőjét.
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Üzemeltetési sorrend
A berendezés üzemeltetése
Az események alábbi sorrendje segítségével ismertetjük a tipikusnak mondható DWDC-indítást és a másik
kompresszor léptetésének folyamatát. Nem szükségszerű, hogy az előírások minden, a válsághelyzetekre
vonatkozó jellemzőjét érintsük. Ennek a dokumentumnak az a célja, hogy a kezelő számára némi betekintést
nyújtson abból a szempontból, miként működik a centrifugális hűtőberendezés elosztott szabályozásának
folyamata a kompresszorok indítása és léptetése érdekében.
Az előírásokat azzal a céllal fektettük le – hogy mindegyik hűtőberendezés esetében – szabályozni lehessen
a négy kompresszorral ellátott négy hűtőberendezést. Az alább ismertetett lekérdezési rutin minden
lehetséges kompresszort (összesen 16) megkeres, az előírások pedig nagyjából ugyanúgy működnek önálló
DWDC, illetve kettős (2 hűtőberendezéses) DWDC-készülékcsoport esetén is. A Max Comp On alapérték
segítségével lehet korlátozni azoknak a kompresszoroknak a számát, amelyek egyszerre működhetnek (nem
a lekérdezettek számáról van szó).

A hűtőberendezés indítása
1. Ha a berendezés állapotát Auto-ra állították, a két- vagy többkompresszoros készülékcsoport keretében
működő kompresszorok lekérdezik egymást (1-2 percig tart), hogy eldöntsék, melyik legyen a következő
(NEXT_ON). A NEXT_ON keresésnek a kimenetelét a kezelő által kijelölt Staging Sequence (léptetési
sorrend) fogja meghatározni. Egyszerre csak egy kompresszor jelölhető ki NEXT_ON-ra, és csak azok a
kompresszorok, amelyeknél nincs aktív riasztásról szó. A NEXT_ON állapotot a szóban forgó
kompresszor kontrollerének a billentyűzetén lévő, jobbra mutató nyílgomb kigyulladása jelzi. Ha a
NEXT_ON kompresszornak fut a Start-to-Start vagy Stop-to-Start időzítője, a hűtőberendezés várni fog
azok törléséig.
2. Ha a berendezés kontrollere NEXT_ON flaget kap kompresszorainak valamelyikétől, akkor elindítja
saját Evap Pump-ját (párologtató szivattyúja) (a párologtató indítási állapota), majd legalább a
recirkuláció időtartamáig vár, utána pedig vár az áramláskapcsoló zárására egészen „az idők
végezetéig”. Amikor az áramlást megerősítették, az Evap State átvált Run-ra (üzemelés).
3. Hozzávetőlegesen egy perccel azután, hogy a kompresszorban beállították a NEXT_ON-t, a
kompresszor megnézi az Evap LWT-t, hogy eldöntse, vajon túllépték-e a Start-Delta-T értéket. Ha igen,
akkor a Stage-Up-Now flag beállítódik, és ha az Evap State egyenlő a Run-nal, akkor a kompresszorok
indítási sorrendje elindul [Comp Start (olajszivattyú) állapota].
4. Ha a szükséges nettó olajnyomást elérték, a kompresszor átmegy PreLube állapotba, és ha a
Vanes_Closed (lapátok zárva) kapcsolót működtették (a kompresszort az indítás érdekében törölték), a
berendezés kontrollere elindítja a kondenzátor szivattyúját.
Ha a Vanes_Closed kapcsolót nem működtetik az előkenési idő plusz 30 mp-en belül, akkor VanesOpen-No-Start riasztás (lapátok nyitva-nincs indítás) deklarálódik.
Ha a kondenzátor áramlása nem alakul ki egy bizonyos idő elteltével a lapátok zárt állapotára utaló jelet
követően, akkor Condense Flow (kondenzátor áramlása) riasztás deklarálódik. Az időtartam pedig
egyenlő az előkenési idő plusz 30 mp-cel. Megjegyzés: Az előkenési állapot sikeresen futtatható az
előkenési idő kétszerese plusz 60 mp-ig, és ez nem idéz elő riasztást.
5. Ahhoz, hogy az előkenési állapotból át lehessen menni a kompresszor üzemeltetésének állapotába, az
alábbi flageket szükséges beállítani: Unit_State_Auto, Evap_State_Run, Cond_State_Run,
Vanes_Closed és az előkenés időzítőjének időtartama lejárt. Ha ezek adottak, akkor a vezető
kompresszor elindul.
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A kompresszorok léptetése
1. Ha valamelyik DWDC-hűtőberendezésnél a normál (alapértelmezett) léptetési sorrendet jelölték ki, és
valamelyik kompresszor (amelyik a vezetőnek számít) már elindult éppen, a késleltetett kompresszor
lekérdezési rutinja azt NEXT_ON kompresszornak fogja deklarálni.
2. Amint a vezető kompresszor teljesítette a Soft Loading (kíméletes terhelés) követelményt, és úgy
ítélte, meg, hogy teljes terhelésen van, a késleltetett kompresszor (ha többkompresszoros
alkalmazásokról van szó) dönti majd el, mikor kell az alábbiak szerint léptetnie.
3. A késleltetett kompresszor indítási sorrendet kezdeményez, ha az alábbi események következnek be: a)
Full Load (teljes terhelés) flaget kap a vezető kompresszortól, b) az Evap LWT meredeksége kisebb a
minimális lehúzási aránynál, c) az Evap LWT túllépi a Stage-Delta-T alapértékét.
4. A késleltetett indítási sorrend keretében végrehajtott, kezdeti lépés, hogy flaget küldenek a vezető
kompresszornak, amelynek segítségével az folyamatosan tehermentesíti a lapátokat két utókenési
időtartam erejéig. Ezzel csökken a hátsó oldali nyomás, amelyet indításkor a késleltetett
kompresszornak majd le kell tudnia győzni. Vegyék figyelembe, hogy a két utókenési időtartamot
követően a vezető kompresszor – tekintet nélkül a késleltetett kompresszor üzemállapotára – leterheli a
tartalékot.
5. A késleltetett kompresszor az utókenés mínusz az előkenési idővel egyező időtartamig vár, mielőtt
elindítaná saját olajszivattyúját. Ezzel koordinálható a két kompresszor, tehát a vezető kompresszor
tehermentesítést hajt végre a lapátok zárt állapotáig, a késleltetett kompresszor pedig befejezi az
előkenési állapotot, végül pedig mindkét kompresszor felszabadul, hogy együttesen biztosítsák a
terhelést. Egy perccel a késleltetett kompresszor indulása után sor kerül – a terhelés megosztása
érdekében – az Amp kiegyenlítésére.

Teljes terheléses állapot meghatározása
Mivel a hűtőberendezés Full Load állapota nem felel meg a %RLA-nak, közvetlen összehasonlítást nem is
végezhetünk. Azaz, ha a hűtőberendezés simán működtethető (teljesen nyitott lapátok mellett) 90 %RLAnál. A %RLA-számot nagymértékben befolyásolja a hűtőberendezés üzemállapota (azaz a kondenzátorhűtővíz, a párologtató Delta-T értéke).
Az alábbiakban ismertetjük azt a hat paramétert, amelyet egy kompresszor esetében a Full Load (teljes
terhelés) kijelzésének beállítására használunk.
1. A lapát helyzete – A lapát helyzetét közvetlenül nem mérjük. VFD-vel felszerelt hűtőberendezéseknél
egy kapcsolót használunk a „Vanes_Open” (lapátok nyitva) érzékelésére. A VFD nélküli
hűtőberendezések „Full Load” időzítőt alkalmaznak (Set Comp SPs (4)). Ez az időzítő összegzi azt az
időt, ameddig a lapátok terhelésére vonatkozó szolenoid impulzust kapott. Az időzítőt minden
tehermentesítő impulzus vissza fogja állítani. Ha a folyamatos terhelés impulzus-időtartama
meghaladja az alapértéket, a Vanes_Open flag állítódik be.
2. VFD-sebesség – Flag állítódik be, ha a VFD egyenlő vagy fölötte van a 100%-os fordulatszámnak.
3. Max_Amps – Flag állítódik be, ha a %RLA egyenlő vagy fölötte van a Max_Amps-nek.
4. Igényhatár – Flag állítódik be, ha a %RLA egyenlő vagy fölötte van a %-os igényhatárnak (vagy 4-20
mA-es jel vagy a hálózati amperhatár).
5. A nyomáson alapuló maximális kapacitás – Flag állítódik be, ha a párologtató telített nyomása
egyenlő vagy alatta van az Evap Inhibit esetében a SET ALARM LMTs (1) alatt található
„LowEvPrHold” terhelési alapértékének (1).
A kicsi hűtőközegadag azt idézheti elő, hogy ez a flag a várt kapacitásnál kisebb beállítású lesz,
viszont még mindig arra utal, hogy a hűtőberendezés elérte maximális kapacitását.
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6. Kíméletes terhelés – Ha a kezelő bekapcsolta a SoftLoad funkciót, az első működtetendő kompresszor
(a pLAN-hálózaton) letiltja majd az alábbi flageket, míg a SET UNIT SPs (6) „SoftLoadRamp”
időzítő működik; Vanes_Open, Max_Amps, Demand Limit és Max Capacity.
A kompresszor Full Load állapotának jelzése két üzemmódra van előkészítve, a VFD-vel együttes és a VFD
nélküli üzemmódra.
1. VFD-vel együtt – A Full Load-ot (teljes terhelés) a Vanes_Open és a VFD Speed (>100%) jelzi.
2. VFD nélküli – A Full Load-ot az jelzi, ha a SoftLoad nem aktív, ugyanakkor az alábbi logika agy
flagek bármelyike be van állítva; Vanes_Open, Max-Amps, Demand Limit vagy Max Capacity
(nyomás).
A berendezés (hűtőberendezés) Full Load jelzése – amelyet a BAS-interfészen keresztül küldtek ki (a 22-es
egész számnak a #0 bitje) – olyankor állítódik be, ha a teljes terhelésen (Full Load) működő kompresszorok
száma (ezen a hűtőberendezésen) egyenlő vagy nagyobb mint a működő és működtethető kompresszorok
összege (ezen az adott hűtőberendezésen). Egy kompresszor akkor tekinthető rendelkezésre állónak, ha
mind a Start-, mind a Stop-időzítője törölve van, tiltókapcsolói és flagjei engedélyezettek, nincs függőben
lévő riasztás, és a kompresszor online van (pLAN); illetve a kompresszor működik és online van.
A rendelkezésre álló kompresszorok (a 22-es egész szám 1-4 bitjei) letiltottak, ha az Unit Mode Source (a
berendezés üzemmódjának forrása) nincs Network-re (hálózat) beállítva (BAS), azonban az Unit Full Load
(a berendezés teljes terhelése) kijelzés érvényes marad a forrás típusára való tekintet nélkül.
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A hűtőberendezés szabályozórendszerének
üzemeltetése
Az interfészpanel be-/kikapcsolása
A kezelői interfészpanel egy a panel hátoldalának a bal felső sarkában lévő kétállású kapcsoló segítségével
kapcsolható be, illetve ki. Az ON a legkülső kapcsolóállás, és fehér sáv válik láthatóvá a kapcsoló szárán.
Az Off a legbelső és ilyenkor nem látszik a fehér rész egyáltalán.
A képernyő fel van szerelve az azt elsötétítő képernyővédővel. A képernyő annak bárhol történő
megérintésével újból aktiválható. Ha a képernyő fekete, előbb érintsék meg, hogy megbizonyosodjanak róla,
be van-e kapcsolva, mielőtt az ON/OFF kapcsolót alkalmaznák.

A berendezés elindítása/leállítása
Négyféle módja van a hűtőberendezés elindításának/leállításának. Három
SETPOINT\MODE\SP3 segítségével, a negyedik pedig a panelra szerelt kapcsolók révén:

kijelölhető

a

A kezelői interfész panelje (LOCAL)

Az 1. sz. kezdőképernyőn van AUTO, illetve STOP gomb, amelyek csak akkor aktívak, ha a berendezés
helyi irányítás alatt van („LOCAL CONTROL”). Ezzel megakadályozható, hogy a berendezést véletlenül
elindítsák vagy leállítsák, amikor az távkapcsoló vagy BAS irányítása alatt áll. Ha ezeket a gombokat
megnyomták, a berendezés ciklikusan végigmegy majd a normális indítási vagy leállítási sorrenden.
Kétkompresszoros berendezéseknél mindkét kompresszor leáll, utána pedig a megszokott, kétkompresszoros
indítási eljárás lép hatályba.
TávKAPCSOLÓ

Az SP3-nál a KAPCSOLÓ (SWITCH) kijelölésével lehet a berendezést olyan távkapcsoló vezérlése alá
helyezni, amelyet a kapcsolótábla felé kell huzalozni (lásd a 2 a 12. oldalon).
BAS

A BAS-bemenetnek a kártya felé való huzalozására a helyszínen kerül sor, amely kártyát egyébként gyárilag
telepítettünk a berendezés kontrollerére.
A kapcsolótábla kapcsolói

A berendezés kapcsolótábláján, amely az interfészpanel szomszédságában található, kapcsolók
helyezkednek el, amelyek a berendezés és a kompresszorok leállítására szolgálnak. Ha az UNIT-kapcsoló az
OFF-álláson van, a hűtőberendezés a normális kikapcsolási sorrend igénybevételével végzi el a kikapcsolást,
akár egy, akár két kompresszorról van szó.
A COMPRESSOR kapcsoló(k) (kettő ilyen van a kétkompresszoros berendezéseken) azonnal kikapcsolja a
kompresszort anélkül, hogy végigmenne a kikapcsolási sorrenden, ha az OFF-álláson van. Egyenértékű
tulajdonképpen a vészkikapcsolóval.

Az alapértékek megváltoztatása
Az alapértékek könnyen megváltoztathatók a kezelői interfész érintőképernyőjén (OITS). Az eljárás teljes
leírása a 29. oldalon kezdődik. Az alapértékek megváltoztathatók a berendezés kontrollerében is, de ezt nem
javasoljuk csak olyankor, ha vészhelyzetről van szó, amikor az OITS elérhetetlen.

Riasztások
Piros ALARM-jelzőlámpa gyullad ki bármelyik képernyőnek az alsó részén, középen, ha riasztásra kerül
sor. Ha az opcionális távriasztás huzalozva lett, akkor az is gerjesztődni fog.
Háromféle riasztás van:
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FAULT (HIBA), a berendezés védelmi célú riasztásai, amelyek egy berendezést vagy egy kompreszort
kikapcsolnak.



Probléma, azoknak a riasztásoknak a korlátozása, amelyek a kompresszor terhelését – válaszul a
normálistól eltérő állapotra – korlátozzák. Ha a riasztási határértéket kiváltó állapotot korrigálták, a
riasztásjelző lámpa automatikusan törlődik.



Figyelmeztetés, csak értesítésre szolgál, nincs szükség semmilyen beavatkozásra a kontroller részéről.

Bármelyik típus esetén kigyullad az ALARM jelzőlámpa. A riasztások kezelését célzó eljárások az alábbiak.
1. Nyomja meg a riasztásjelző lámpa gombját. Ezzel közvetlenül eljuthat az ACTIVE ALARMS (AKTÍV
RIASZTÁSOK) képernyőhöz.
2. A riasztás ismertetése jelenik meg (dátumbélyegzővel együtt).
3. A riasztás elismeréséhez nyomja meg az ACKNOWLEDGE (NYUGTÁZÁS) gombot.
4. Korrigálja a riasztást kiváltó feltételt.
5. Nyomja meg a CLEAR (TÖRLÉS) gombot, hogy a kontrollerről törölhesse a riasztást. Ha a hibafeltételt
nem küszöbölték még ki, a riasztás folyamatosan megmarad, a berendezés pedig nem lesz újraindítható.

Az alkatrészek meghibásodása
A hűtőberendezés a kezelői interfészpanel nélkül működik
Az interfészpanel kommunikál a berendezés és a kompresszor kontrollereivel, miközben adatokat jelenít
meg, egyszersmind továbbítja az érintőképernyő bemeneteit a kontrollereknek. Tényleges szabályozást nem
végez, viszont a hűtőberendezés nélküle is tud működni. Amennyiben az érintőképernyő üzemképtelenné
válik, nincs szükség semmilyen utasításra a berendezés működtetésének folytatásához. A berendezés
kontrollere segítségével lehet egyrészt megtekinteni az üzemeltetési adatokat, másrészt – ha szükséges –
megváltoztatni az alapértékeket.

A hűtőberendezés működtetése a berendezés kontrollere nélkül
Az érintőképernyő a működésére vonatkozó legtöbb adatot a berendezés kontrollerétől kapja, és ha a
berendezés kontrollere üzemképtelen, tetemes adatmennyiség hiányozhat a képernyőről. A ventilátoroknak
és/vagy a túlfolyószelepnek a torony részéről történő szabályozása le van tiltva, a torony működése
megszakad, egyszersmind kézi beavatkozást is igényel az üzemeltetés folytatásához.
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A jelen kiadvány csak tájékoztató jellegű, és nem jelent a Daikin Applied Europe S.p.A vállalatra nézve kötelező ajánlatot. A Daikin
Applied Europe S.p.A legjobb tudása szerint állította össze a jelen kézikönyvet. A kézikönyv tartalmára, az abban leírt termékek és
szolgáltatások adott célra történő felhasználására, a tartalmak teljességére, pontosságára, megbízhatóságára és alkalmasságára
vonatkozóan sem kifejezett sem hallgatólagos garanciát nem vállalunk. A specifikációk előzetes értesítés nélkül módosíthatók.
HIvatkozzon a rendeléskor közölt adatokra. A Daikin Applied Europe S.p.A kifejezetten elutasít minden olyan közvetett vagy közvetlen
kár miatti felelősséget, amely jelen kiadvány használatához vagy értelmezéséhez kapcsolódik. A kézikönyv teljes tartalma a Daikin
Applied Europe S.p.A. szerzői jogvédelme alá tartozik.
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