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Innehåll 
I den här handboken finns information om installation, inställningar och felsökning för kylare med Frame 4000- och 
3200-skruvkompressorer. 
Alla driftsbeskrivningar i handboken rör programvara av version 10.100 och senare revideringar. Kylarnas drifts-
egenskaper och menyalternativ kan skilja sig från andra versioner av styrprogrammet. Kontakta Daikins service för mer 
information om programuppdateringar. 
 
Installationsvarningar 
Varning! 
Risk för stötar. Skador på personal eller utrustning kan uppstå. Utrustningen måste jordas ordentligt. Anslutning och 
service av kontrollpanelen får endast genomföras av personal med kunskap om hur den utrustning som styrs ska 
användas. 

 
Försiktigt! 
Komponenterna är känsliga för statisk elektricitet. Statiska urladdningar kan leda till skador på komponenterna 
när du hanterar elektroniska kretskort. Ladda ur statisk elektricitet genom att röra vid blottad metall inuti 
kontrollpanelen innan du utför någon service. Koppla aldrig ur några kablar, kopplingsplintar på kretskortet 
eller strömkontakter när panelen är strömsatt. 

 
Temperatur och luftfuktighet 
Styrenheten är utformad för att fungera med en omgivande temperatur på -40 °C till +65 °C och en maximal relativ 
luftfuktighet på 95 % (icke-kondenserande). 

1. Allmän beskrivning 
Kontrollpanelen innehåller en mikroprocessorbaserad styrenhet som styr alla övervaknings- och kontrollfunktioner som 
krävs för säker och effektiv drift av kylaren. Användaren kan övervaka alla driftsförhållanden genom att använda 
panelens inbyggda fyraradiga knappsats/teckenfönster med plats för 20 tecken, eller en IBM-kompatibel dator med ett 
övervakningsprogram version 2.0 eller senare. Förutom att innehålla alla normala kontroller för driften övervakar 
styrenheten alla säkerhetsanordningar på enheten och vidtar åtgärder om inte kylaren fungerar som den ska. Om något 
fel uppstår kommer styrenheten att stänga systemet och aktivera ett larm. De viktigaste driftsförhållandena när larmet 
går sparas i styrenhetens minne för att underlätta felsökning och felanalyser. 
Systemet skyddas av ett lösenord som gör att endast behörig personal kan få åtkomst. Användaren måste ange 
lösenordet med knappsatsen innan någon konfiguration kan ändras. 
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2. Huvudfunktioner för styrprogrammet 
• Hantering av vattenkylda kylare. 
• Styrning av utloppstemperaturen för förångaren, kondensorn eller båda två. 
• Styrning av utloppsvattnet inom ± 0,1 °C (under stabil belastning). 
• Hantering av plötsliga belastningsfall på upp till 50 % med max 3 °C styrd temperatursvängning. 
• Avläsning av alla huvuddriftsparametrar för enheten (temperatur, tryck osv). 
• Automatisk styrning av primärpumparna för förångaren och kondensorn. 
• Styrning av upp till 4 steg för kyltornet samt överströmningsventil med proportionell 0-10 Vdc-signal. 
• Dubbla inställningspunkter via lokal eller fjärrstyrd växlingskontakt. Denna funktion gör att du kan växla den 

lokala inställningspunkten mellan två förinställda värden. 
• Åsidosättning av inställningspunkten med en extern signal (4-20 mA) – utifrån antingen omgivande 

utomhustemperatur eller förångarens returtemperatur. 
• Justerbar maximal nedkylningshastighet minskar risken för underkylning vid låg belastning under styrförloppet. 
• Funktion för varmvattenstart gör att enheten kan starta smidigt även om förångarens vattentemperatur är jämn. 
• SoftLoad-funktion minskar elförbrukningen och reducerar toppbelastningar vid låg belastning under förloppet. 
• Strömbegränsningsfunktion som minskar enhetens elförbrukning genom att begränsa antingen strömmen 

(strömbegränsning) eller kapacitetsbelastningen (belastningsbegränsning). 
• Tyst fläktläge som minskar ljudet genom att reducera fläktarnas hastighet enligt ett tidsschema 
• Panelmonterad knappsats med 15 knappar för ett förenklat gränssnitt. Användaren kan logga kylarens 

driftsförhållanden genom det fyrradiga 20 kolumner breda bakgrundsbelysta teckenfönstret. 
• Fyra nivåer av säkerhetsskydd mot obehöriga ändringar. 
• Ett diagnostiksystem för kompressorn som omfattar loggning av minst tio larm samt information om datum, tid 

och aktuella driftsförhållanden när larmet aktiverades. 
• Veckovis och årsvis tidsschema för start- och stopp. 
• Funktion för att stänga enheten beroende på omgivande utomhustemperatur. 
• Enkel integration med byggnadens automatiska system via separata 4–20 mA-signaler för kylvatten-

temperaturens inställningspunkt och begränsning av belastningen. 
• Kommunikationsfunktioner för fjärrövervakning, ändring av inställningspunkter, trendloggning och larm- och 

händelseövervakning via IBM-kompatibel dator med övervakningsprogram version 2.0 eller senare. 
• Funktioner för BMS-kommunikation via Modbus, LonWork, Johnson Metasys. 
• Funktioner för fjärrkommunikation via modem (upp till 8 kylare med Gateway-modem). 
• Funktioner för fjärrkommunikation via GSM-modem. 
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3. Beskrivning av komponenter 

3.1 Kontrollpanelen 
Kontrollpanelen består av ett bakbelyst fyraradigt teckenfönster med plats för 20 tecken vars funktioner beskrivs nedan. 
 
Bild 1. Kontrollpanelen – framifrån 
 
               
 
 
            
           
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
Bild 2. Kontrollpanelen – bakifrån 
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3.2 Moderkortet 
Styrkortet innehåller den maskin- och programvara som krävs för att övervaka och styra enheten. 
 
Bild 3. Moderkortet 

 

1. Strömförsörjning  G (+), G0 (-) 
2. Statuslampa 
3. Säkring 250 VAC 
4. Analoga universalingångar (NTC, 0/1 V, 0/10 V, 

0/20 mA, 4/20 mA) 
5. Passiva analoga ingångar (NTC, PT1000, Av-

på) 
6. Analoga utgångar 0/10V 
7. 24 VAC/VDC digital ingång 
8.  230 VAC eller 24 VAC/VDC digitala ingångar 
9. Synoptisk terminalanslutning 
10.  Standardterminalkontakt 

(och programhämtning) 
11.  Digitala utgångar (reläer) 
12.  Expansionskortanslutning 
13. pLAN-anslutning och mikrokontakter 
14. Anslutning för seriellt kort 
15. Anslutning för skrivarkort 
16. Anslutning för minnesexpansion 
 

 
Bild 4. pLAN-mikrokontakter 
 

ON 

OFF

R  G  V

 



 7

3.3 Styrenhet för elektronisk expansionsventil 
Ventilstyrenheterna innehåller programvaran för styrning av den elektroniska expansionsventilen och är anslutna till 
batterigruppen, vilket ger ström för att stänga ventilen i händelse av strömavbrott. 
 
 
Bild 5. Styrenhet Bild 6. Insidan av styrenheten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
Bild 7. Batterier    
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3.4 Innebörd av styrenhetens statuslampor 
Under normala förhållanden visar de fem (5) lamporna: 
• STRÖM: (gul) tänd vid extern strömförsörjning. släckt vid batteridrift 
• ÖPPEN: (grön) blinkar när ventilen öppnas. lyser när ventilen är helt öppen. 
• STÄNGD: (grön) blinkar när ventilen öppnas. lyser när ventilen är helt stängd. 
• Larm: (röd) lyser eller blinkar vid maskinvarularm 
• pLAN: (grön) lyser när pLAN fungerar normalt. 
 
Vid ett kritiskt larm kan larmets natur identifieras genom att observera lampornas status enligt nedan. Högsta prioritet är 
nivå 7. När mer än ett larm inträffar visas endast larmet med högst prioritetsnivå. 
 
Larm som stänger 
systemet 

PRIORITET LAMPA  
”OPEN” 

LAMPA  
”CLOSE” 

LAMPA  
”POWER” 

LAMPA  
”ALARM” 

Eprom-läsfel 7 Av Av På Blinkar 
Ventilen förblir öppen vid 
strömavbrott 6 Blinkar Blinkar På Blinkar 

Vid start, vänta på att batteriet 
laddas (parameter……….) 5 Av På Blinkar Blinkar 

Andra larm PRIORITET LAMPA  
”OPEN” 

LAMPA  
”CLOSE” 

LAMPA  
”POWER” 

LAMPA  
”ALARM” 

Motoranslutningsfel 4 Blinkar Blinkar På På 
Sensor/indatafel 3 Av Blinkar På På 
Eeprom-skrivfel 2 - - På På 
Batterifel 1 - - Blinkar På 
pLAN pLAN-lampa 
Anslutning OK På 
Enhetsanslutningsfel eller adressfel = 0 Av 
PCO-huvudkortet svarar inte Blinkar 
 

3.5 Adressering av pLAN 
För att pLAN-nätsystemet ska fungera korrekt måste du adressera alla installerade komponenter på rätt sätt. Varje 
komponent har ett antal mikrokontakter som måste ställas in enligt följande tabell. 
 

pLAN-komponent Mikrokontakter 
 1 2 3 4 5 6 
Lokalt teckenfönster AV AV AV AV PÅ AV 
Fjärrteckenfönster (om 
tillgängligt) 

PÅ AV AV AV PÅ AV 

       
KOMP. KORT #1 PÅ AV AV AV AV AV 
KOMP. KORT #2 AV PÅ AV AV AV AV 
KOMP. KORT #3 PÅ PÅ AV AV AV AV 
KOMP. KORT #4 AV AV PÅ AV AV AV 
       
VENTILSTYRENHET 1 PÅ AV PÅ AV AV AV 
VENTILSTYRENHET 2 PÅ PÅ PÅ AV AV AV 
VENTILSTYRENHET 3 PÅ AV AV PÅ AV AV 
VENTILSTYRENHET 4 PÅ PÅ AV PÅ AV AV 
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4. Styrenhetens ingångar/utgångar 
Programvaran refererar till konfigurationen av styrenhetens inkommande och utgående kanaler (ingångar och utgångar) 
enligt nedan. 

4.1 Luftkylda kylare (enhetskonfig. 00) 
 
Digitala ingångar 

 
Analoga ingångar 
N KOMPRESSOR 1 KOMPRESSOR 2 KOMPRESSOR 3 KOMPRESSOR 4 
1 Förångarens 

vatteninloppstemperatur 
   

2 Förångarens 
vattenutloppstemperatur 
(eller gemensam 
utloppstemperatur för 
enheter med 2 förångare) 

Vattenutloppstemperatur, 
förångare 1 

 Vattenutloppstemperatur 
förångare 2 (för enheter 
med 2 förångare) 

3 Ändring av 
inställningspunkt 

Belastningsgräns   

4 Kompressorns 
utloppstemperatur 

Kompressorns 
utloppstemperatur 

Kompressorns 
utloppstemperatur 

Kompressorns 
utloppstemperatur 

5 Omgivande 
utomhustemperatur  

   

6 Kompressorbelastning Kompressorbelastning Kompressorbelastning Kompressorbelastning 
7 Kondenseringstryck Kondenseringstryck Kondenseringstryck Kondenseringstryck 
8 Oljetryck Oljetryck Oljetryck Oljetryck 

 

N KOMPRESSOR 1 KOMPRESSOR 2 KOMPRESSOR 3 KOMPRESSOR 4 
1 Kompressor av/på Kompressor av/på Kompressor av/på Kompressor av/på 
2 Förångarens flödeskontakt    
3 Enhet av/på    
4 Hög utloppstemperatur Hög utloppstemperatur Hög utloppstemperatur Hög utloppstemperatur 
5 Lågtryckskontakt Lågtryckskontakt Lågtryckskontakt Lågtryckskontakt 
6 Externt larm    
7 Fasmonitor (enhet eller 

komp. #1) 
Komp. #2 fasmonitor Komp. #3 fasmonitor Komp. #4 fasmonitor 

8 Aktivera dubbel 
inställningspunkt 

   

9     
10 Misslyckad övergångsstart Misslyckad övergångsstart Misslyckad övergångsstart Misslyckad övergångsstart 
11 Högtryckskontakt Högtryckskontakt Högtryckskontakt Högtryckskontakt 
12 Kompressoröverbelastning Kompressoröverbelastning Kompressoröverbelastning Kompressoröverbelastning 
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Digitala utgångar 
N KOMPRESSOR 1 KOMPRESSOR 2 KOMPRESSOR 3 KOMPRESSOR 4 
1 Förångarpump    
2 Kompressorstart Kompressorstart Kompressorstart Kompressorstart 
3 Fjärde fläktsteg Fjärde fläktsteg Fjärde fläktsteg Fjärde fläktsteg 
4 Femte fläktsteg Femte fläktsteg Femte fläktsteg Femte fläktsteg 
5 Vätskeledning  Vätskeledning  Vätskeledning  Vätskeledning  
6 Kompressorbelastning Kompressorbelastning Kompressorbelastning Kompressorbelastning 
7 Kompressoravlastning Kompressoravlastning Kompressoravlastning Kompressoravlastning 
8 Tredje fläktsteg Tredje fläktsteg Tredje fläktsteg Tredje fläktsteg 
9 Vätskeinsprutning Vätskeinsprutning Vätskeinsprutning Vätskeinsprutning 

10 Glykolvärmare    
11 Larm för kompressor #1 

och enhet 
Larm för kompressor #2 Larm för kompressor #3 Larm för kompressor #4 

12 Första fläktsteg Första fläktsteg Första fläktsteg Första fläktsteg 
13 Andra fläktsteg Andra fläktsteg Andra fläktsteg Andra fläktsteg 
 
Analoga utgångar 
N KOMPRESSOR 1 KOMPRESSOR 2 KOMPRESSOR 3 KOMPRESSOR 4 
1 Utgång för styrning av 

fläkthastighet 
Utgång för styrning av 
fläkthastighet 

Utgång för styrning av 
fläkthastighet 

Utgång för styrning av 
fläkthastighet 

2 Utgång för styrning av 
fläkthastighet 2 

Utgång för styrning av 
fläkthastighet 2 

Utgång för styrning av 
fläkthastighet 2 

Utgång för styrning av 
fläkthastighet 2 

4.2 Vattenkyld värmepump eller gemensam kylning av utloppsvattentemp. 
(enhetskonfig. 01 eller 02) 
 
Digitala ingångar 
N KOMPRESSOR 1 KOMPRESSOR 2 KOMPRESSOR 3 KOMPRESSOR 4 
1 Lokal av/på Lokal av/på Lokal av/på Lokal av/på 
2 Förångarens flödeskontakt    
3 Fjärr av/på    
4 Hög utloppstemperatur Hög utloppstemperatur Hög utloppstemperatur Hög utloppstemperatur 
5 Lågtryckskontakt Lågtryckskontakt Lågtryckskontakt Lågtryckskontakt 
6 Externt larm    
7 Fasmonitor (enhet eller 

komp. #1) 
Komp. #2 fasmonitor Komp. #3 fasmonitor Komp. #4 fasmonitor 

8 Aktivera dubbel 
inställningspunkt 

   

9 Kontakt för kylning/värme    
10 Misslyckad övergångsstart Misslyckad övergångsstart Misslyckad övergångsstart Misslyckad övergångsstart 
11 Högtryckskontakt Högtryckskontakt Högtryckskontakt Högtryckskontakt 
12 Kompressoröverbelastning Kompressoröverbelastning Kompressoröverbelastning Kompressoröverbelastning 
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Analoga ingångar 
N KOMPRESSOR 1 KOMPRESSOR 2 KOMPRESSOR 3 KOMPRESSOR 4 
1 Förångarens 

vatteninloppstemperatur 
   

2 Förångarens 
vattenutloppstemperatur 
(eller gemensam 
utloppstemperatur för 
enheter med 2 förångare) 

Vattenutloppstemperatur, 
förångare 1 

 Vattenutloppstemperatur 
förångare 2 (för enheter 
med 2 förångare) 

3 Ändring av 
inställningspunkt 

Begränsning av 
enhetsbelastning 

  

4 Kompressorns 
utloppstemperatur 

Kompressorns 
utloppstemperatur 

Kompressorns 
utloppstemperatur 

Kompressorns 
utloppstemperatur 

5 Temperatur för 
kylreturvatten 

   

6 Kompressorbelastning Kompressorbelastning Kompressorbelastning Kompressorbelastning 
7 Kondenseringstryck Kondenseringstryck Kondenseringstryck Kondenseringstryck 
8 Oljetryck Oljetryck Oljetryck Oljetryck 

 
Digitala utgångar 
N KOMPRESSOR 1 KOMPRESSOR 2 KOMPRESSOR 3 KOMPRESSOR 4 
1 Förångarpump    
2 Kompressorstart Kompressorstart Kompressorstart Kompressorstart 
3 Kyltornets 4:e steg Kyltornets 4:e steg Kyltornets 4:e steg Kyltornets 4:e steg 
4 Kondensorpump    
5 Vätskeledning  Vätskeledning  Vätskeledning  Vätskeledning  
6 Kompressorbelastning Kompressorbelastning Kompressorbelastning Kompressorbelastning 
7 Kompressoravlastning Kompressoravlastning Kompressoravlastning Kompressoravlastning 
8 Kyltornets 3:e steg Kyltornets 3:e steg Kyltornets 3:e steg Kyltornets 3:e steg 
9 Vätskeinsprutning Vätskeinsprutning Vätskeinsprutning Vätskeinsprutning 

10 Glykolvärmare    
11 Larm för kompressor #1 

och enhet 
Larm för kompressor #2 Larm för kompressor #3 Larm för kompressor #4 

12 Kyltornets 1:a steg Kyltornets 1:a steg Kyltornets 1:a steg Kyltornets 1:a steg 
13 Kyltornets 2:a steg Kyltornets 2:a steg Kyltornets 2:a steg Kyltornets 2:a steg 
 
Analoga utgångar 
N KOMPRESSOR 1 KOMPRESSOR 2 KOMPRESSOR 3 KOMPRESSOR 4 
1 Tornets inverterutgång Tornets inverterutgång Tornets inverterutgång Tornets inverterutgång 
2 Tornets andra 

inverterutgång 
Tornets andra 
inverterutgång 

Tornets andra 
inverterutgång 

Tornets andra 
inverterutgång 
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4.3 Vattenkylda kylare (enhetskonfig. 03) 
Digitala ingångar 
 

 
Analoga ingångar 
N KOMPRESSOR 1 KOMPRESSOR 2 KOMPRESSOR 3 KOMPRESSOR 4 
1 Förångarens 

vatteninloppstemperatur 
   

2 Förångarens 
vattenutloppstemperatur 
(eller gemensam 
utloppstemperatur för 
enheter med 2 förångare) 

Förångarens 
vattenutloppstemperatur 

  

3 Ändring av 
inställningspunkt 

Enhetsbegränsning   

4 Kompressorns 
utloppstemperatur 

Kompressorns 
utloppstemperatur 

Kompressorns 
utloppstemperatur 

Kompressorns 
utloppstemperatur 

5 Temperatur för 
kondensorreturvatten 

   

6 Kompressorbelastning Kompressorbelastning Kompressorbelastning Kompressorbelastning 
7 Kondenseringstryck Kondenseringstryck Kondenseringstryck Kondenseringstryck 
8 Oljetryck Oljetryck Oljetryck Oljetryck 

 
Digitala/analoga utgångar 
N KOMPRESSOR 1 KOMPRESSOR 2 KOMPRESSOR 3 KOMPRESSOR 4 
1 Förångarpump    
2 Kompressorstart Kompressorstart Kompressorstart Kompressorstart 
3 Tornets fjärde steg Tornets fjärde steg Tornets fjärde steg Tornets fjärde steg 
4 Kondensorpump    
5 Vätskemagnetventil Vätskemagnetventil Vätskemagnetventil Vätskemagnetventil 
6 Kompressorbelastning Kompressorbelastning Kompressorbelastning Kompressorbelastning 
7 Kompressoravlastning Kompressoravlastning Kompressoravlastning Kompressoravlastning 
8 Tornets tredje steg Tornets tredje steg Tornets tredje steg Tornets tredje steg 
9 Vätskeinsprutning Vätskeinsprutning Vätskeinsprutning Vätskeinsprutning 

10 Glykolvärmare    
11 Larm för kompressor #1 

och enhet 
Larm för kompressor #2 Larm för kompressor #3 Larm för kompressor #4 

12 Tornets första steg Tornets första steg Tornets första steg Tornets första steg 
13 Tornets andra steg Tornets andra steg Tornets andra steg Tornets andra steg 
 

N KOMPRESSOR 1 KOMPRESSOR 2 KOMPRESSOR 3 KOMPRESSOR 4 
1 Kompressor av/på Kompressor av/på Kompressor av/på Kompressor av/på 
2 Förångarens flödeskontakt    
3 Enhet av/på    
4 Hög utloppstemperatur Hög utloppstemperatur Hög utloppstemperatur Hög utloppstemperatur 
5 Lågtryckskontakt Lågtryckskontakt Lågtryckskontakt Lågtryckskontakt 
6 Externt larm    
7 Fasmonitor (enhet eller 

komp. #1) 
Komp. #2 fasmonitor Komp. #3 fasmonitor Komp. #4 fasmonitor 

8 Aktivera dubbel 
inställningspunkt 

   

9     
10 Kompressorstartfel Kompressorstartfel Kompressorstartfel Kompressorstartfel 
11 Högtryckskontakt Högtryckskontakt Högtryckskontakt Högtryckskontakt 
12 Kompressoröverbelastning Kompressoröverbelastning Kompressoröverbelastning Kompressoröverbelastning 
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Analoga utgångar 
N KOMPRESSOR 1 KOMPRESSOR 2 KOMPRESSOR 3 KOMPRESSOR 4 
1 Kyltornets inverterutgång Kyltornets inverterutgång Kyltornets inverterutgång Kyltornets inverterutgång 
2 Kyltornets andra 

inverterutgång 
Kyltornets andra 
inverterutgång 

Kyltornets andra 
inverterutgång 

Kyltornets andra 
inverterutgång 

 



   14

5. Teckenfönster och knappsats 
Teckenfönstret och knappsatsen utgör de huvudsakliga gränssnittselementen mellan användaren och enheten. Alla 
driftsförhållanden, larm och inställningspunkter kan övervakas via teckenfönstret, och alla inställningspunkter kan 
ändras via knappsatsen. 

5.1 Allmän beskrivning 
Knappsatsen består av 15 knappar som du kan använda för att komma åt enhetens driftsförhållanden och program-
funktionerna. Informationen visas i det fyrradiga bakbelysta teckenfönstret med 20 kolumner. 
 
Bild 8. Kontrollpanel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             KOMPRESSOR #1 STATUS     
Bild 9. Programmets första skärm                                       

             KOMPRESSOR #2 STATUS     
              
             KOMPRESSOR #3 STATUS                    
               
             KOMPRESSOR #4 STATUS     
              
 
 
 
 

 
 

gg/mm/aa     Sat            hh:mm 
 

Unit  status       
Cooling  staging       xxx% 
Stp  Source:     Local 

Kompressor avstängd eller 
larm X 

Enhetens ställning 

Källa för inställningspunkt 

Kompressor på 

Kompressor av 
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5.2 Knappsatsens knappar och deras funktioner 
 
Bild 9. Knappsats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• prog: Genom att ange användarlösenordet kan du ställa in följande parametrar: 

- Begränsningar för inställningspunkter 
- Ändringsparametrar för inställningspunkter 
- Aktivera dubbel inställningspunkt 
- Styrparametrar 
- Parametrar för start och avstängning 
- SoftLoad-parametrar 
- Parametrar för varmvattenstart 
- Parametrar för avstängning beroende på omgivande temperatur 
- Enhetsbegränsning 
- Parametrar för tyst fläktläge 
- Tider för huvudpumpen 
- Aktivering av digitala indata för övervakning 
- Schemaläggning 

 
• set: Används för att ändra inställningsvärdet inom de gränser som tidigare angetts i programmet 
 
 
•   Inställning av datum och tid 
 
 
• I/O: Visning av in/ut samt motsvarande kretsfunktioner 
 
 
•  (=utskrift): Utskrift (inte tillgängligt) 
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•   (=underhåll): Genom att ange ett lösenord kan användaren komma åt underhållsfunktionerna 
 
 
• menu:  Används för att visa huvudmenyn 
 
• info:  Används för att gå från ett kort till ett annat (och visa parametrarna för motsvarande kompressor) 
 
 
•   Används för att växla mellan kylare och värmepump (om detta aktiverats)  
 
 
•   Används för att växla mellan värmepump och kylare (om detta aktiverats)  
 
 
• on/off: Enhet av/på. 
 
• alarm: Visar eventuella fel och deras orsaker 
 
 
•   (= upp): Används för att återgå till föregående skärm 
 
 
•  (= ned) : Används för att gå till nästa skärm 
 
 
• enter: Bekräftar inställda värden 
 
Du kan komma till olika delar av programmet via knappsatsen. Det finns 9 skärmkategorier enligt tabellen nedan. 
I tabellen finns åtkomstknappen för respektive skärm och en beskrivning av kategorin. 
 
KATEGORI BESKRIVNING KNAPPAR LÖSENORD
Huvudmeny Enhetens driftsparametrar (endast visa) menu NEJ 
Användare Användarinställningar prog JA 
Inställningar Ange inställningspunkter set NEJ 
In/ut Kompressorns driftsparametrar (endast visa) I/O NEJ 
Tillverkare Inställning av tillverkarparametrar Menu+prog JA 
Underhåll Åtkomst till underhållsparametrar maint NEJ/JA 
Hjälpunderhåll Inställning av hjälpunderhållsparametrar menu+maint JA 
Larm Larmvyn alarm NEJ 
Larmbuffert 10 senast sparade larmen menu+ alarm NEJ 
 
Lösenordet är giltigt i 10 minuter efter senaste användningen. 
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5.3 Huvudmenyn 
I det här avsnittet visas endast utdataparametrarna på följande skärmar (du kan byta mellan skärmarna med hjälp av 
piltangenten): 
• Aktuellt datum, tid och veckodag, inställningsvärdets ursprung och enhetens belastningsprocent, inklusive 

följande information: 
- Off Alarm: enheten avstängd på grund av ett larm 
- Off Rem Comm: enheten avstängd via fjärrstyrning (övervakare eller BMS) 
- Off Time Schedule : enhet avstängd enligt aktuellt tidsschema 
- Off Loc/Remote Sw: enheten avstängd via kontakt 
- Off Keypad: enheten avstängd via av/på-knappen på knappsatsen 
- Off Amb. LockOut: enheten avstängd på grund av låg omgivande temperatur (eller tornets returtemperatur) 
- Waiting flow: enheten på i väntan på förångarens vattenflöde 
- Waiting load: enheten på, men kompressorerna körs inte på grund av låga belastningskrav. 
- No comps available: enheten på utan kompressorer tillgängliga för automatisk hantering (kompressorerna är 

avstängda på grund av larm eller avstängda i manuellt läge) 
• Enhetsbegränsningsstatus (om aktiverat) 
• Förångarens vatteninlopps-/utloppstemperatur (eller gemensam temperatur för enheter med två förångare) 
• Utloppstemperatur för första och andra förångaren (enheter med två förångare) 
• Kondensorns vattenutloppstemperatur (endast vattenkylda enheter i läge för värmepump eller gemensam kylning 

av utloppsvattnet) 
• Belastningsstatus i procent för kompressorn, inklusive följande information: 

- Off Alarm: kompressorn avstängd på grund av ett larm 
- Off Switch: kompressorn avstängd med den lokala kontakten 
- Off Ready: kompressorn av, redo att starta 
- Oil Heating: kompressorn väntar på att oljan ska värmas upp 
- Manual Off: kompressorn inaktiverad genom knappsatsen 
- Recycle time: kompressorn väntar på timing 
- Starting: kompressorn startar 
- Pre-purge: kompressorn avlastas under startsekvensen 
- Auto xx%: automatisk kontroll av kompressorn och belastningsprocenten 
- Manual xx%: manuell kontroll av kompressorn och belastningsprocenten 
- Downl.: minskad belastning av kompressorn innan stopp 
- Pumping down: nedpumpning av kompressorn 

• Sug- och utloppstryck samt mättad temperatur. 
• Sugtemperatur, superhettning av insug och utlopp, expansionsventilens läge 
• Kompressorstatus: av, vänteläge eller avlastning. 
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5.3 Användarmeny 
Användaren kan ange parametrar i det här avsnittet genom att ange ett lösenord och öppna följande formulär: 
 
Beskrivning Standard Mått. 
Begränsning av kyltemperaturens inställningspunkt 4,0-10.0 °C 
Begränsning av uppvärmningstemperaturens inställningspunkt  (endast vattenkylda enheter i läge för värmepump eller 
gemensam styrning av utloppsvattentemperaturen) 40,0-50,0 °C 
Ändring av inställningspunkt INGEN  
4–20 mA åsidosättande (om aktiverat) av begränsningen för kylinställningspunkten för förångarens utloppsvatten 4,0-10,0 °C 
4–20 mA åsidosättande (om aktiverat) av begränsningen av kylinställningspunkten för kondensorns utloppsvatten 
(endast vattenkylda enheter i läge för värmepump eller gemensam styrning av utloppsvattentemperaturen) 40,0-50,0 °C 
Värde för åsidosättande av inställningspunkt (om aktiverat) enligt omgivande utomhustemperatur  
Maxåterställning 
Temp för max åsidosättande 
Temp för inget åsidosättande 

3,0 
27,0 
35,0 

 
°C 
°C 
°C 

 
Värde för åsidosättande av inställningspunkt (om aktiverat) enligt förångarens vattenutloppstemperatur  
Förångarens DT för inget åsidosättande 
Maxdiff. för inställningspunkt. 

3,0 
3,0 

 
°C 
°C 
°C 

Aktivera dubbel inställningspunkt N  
Regleringsband 3,0 °C 
Dödgång/ 0,2 °C 
Max. temperaturminskningsvärde 1,2 °C/min 
DT för uppstart 2,6 °C 
DT för avstängning 1,7 °C 
Aktivering av SoftLoad 
Max. enhetsbelastning 
Maxtid 

N 
50 
20 

 
% 

min 
Begränsning för varmvattenstart 
Förångarens utloppstemperatur 
Max. enhetsbelastning 

 
25 
70 

 
°C 
% 

Omgivande temperatur för avstängning utomhus 
Inställningspunkt för omgivande temperatur 
Differential för omgivande temperatur 

N 
5,0 
1,0 

 
°C 
°C 

Enhetsbegränsning INGEN  
Strömbegränsning (om aktiverad) 
Minsta ström 
Max ström 
Strömbegränsning 

 
0 

400 
300 

 
A 
A 
A 

Fördröjningstid mellan att huvudpumpen och kompressorn startar 30 Sek 
Fördröjning för huvudpumpens avstängning 180 Sek 
Digital fjärringång av/på Y  
Fjärrövervakning av/på N  
Aktivera automatisk omstart efter strömavbrott Y  
Stänga enheten vid externt larm N  
Schemaläggning  
Arbetstid från måndag till fredag 
Arbetstid för lördag 
Arbetstid för söndag 
18 dagar för tvingad avstängning 

  

Ange nytt lösenord   

5.5 Inställningsmenyn 
Här kan du ställa in och visa inställningsvärdena: 
• Kylinställningspunkt (°C) 
• Aktiv inställningspunkt (om funktionerna ”DOUBLE SETPOINT” (dubbel inställningspunkt), ”RESET 

SETPOINT” (återställ inställningspunkt) eller ”AMBIENT COMPENSATION” (omgivningskompensation) är 
aktiverade) 
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5.6 In/ut-menyn (I/O-menyn) 
I det här avsnittet visas följande parametrar: 
• Programtyp och version 
• Digital in- och utstatus (C, O) 
• Analogt utvärde (Vdc) 
• Temperatur för in- och utloppsvatten, omgivande temperatur 
• Kompressorns utloppstemperatur och belastning 
• Kondensation och oljetryck 
• Modemstatus 
• Styrenhetens Bios, Boot-version och datum 
• SoftLoad-status  
• Version för expansionsventilens firmware 

5.7 Tillverkarmenyn 
Här ställs alla tillverkardata in. Ett lösenord krävs för att använda avsnittet. Parametrarna får endast ändras av behöriga 
personer. 
 

Varning! 
 
Felaktiga inställningar och värden kan leda till oregelbunden funktion och skador på kylaren. Var försiktig när 
inställningspunkter och parametrar ändras. 
 
 
 
 

Enhetskonfiguration 00 = Luftkyld kylare 
01 = Vatten/vattenvärmepump 
02 = Vatten/gemensam kylning av utloppsvattnet 
03 = Vattenkyld kylare 

Aktivera sensor (primärkortet) B1, B2, B4, B6, B7, B8 
Aktivera sensor (sekundärkortet) B4, B6, B7, B8 
Utloppssensortyp (B4) PT1000 
Fasmonitortyp ENHET 
PID-parameter 
Integraltid 
Härledd tid 
Provtid 

 
200s 
060s 
030s 

Kompressorkonfiguration KOMPRESSORNUMMER 
Max antal pulser för att belasta kompressorn 
Max antal pulser för att avlasta kompressorn 

60 
60 

Minsta intervall innan en kompressor får startas om 600 s 
Minsta intervall innan en annan kompressor får startas 120 s 
Minsta driftstid för kompressorer 120 s 
Minsta stopptid för kompressorer 180 s 
Mellanstegstimer 
Dubbel belastnings-/avlastningspuls för kompressorbelastning 
under 

210 s 
35% 

PULSTID = 0,3 s 
MIN. PULSPERIOD = 1 s Pulstid för kompressoravlastning 
MAX. PULSPERIOD = 10 s 
PULSTID = 0,3 s 
MIN. PULSPERIOD = 20 s Pulstid för kompressorbelastning 
MAX. PULSPERIOD = 90 s 
AKTIVERA: JA 
MAXTID = 60 s Pumpningskonfiguration 
MINSTA TRYCK = 0,5 bar 

Steghållning vid högt tryck 17,5 bar 
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Stegsänkning vid högt tryck 18,5 bar 
Steghållning vid lågt tryck 1,7 bar 
Stegsänkning vid lågt tryck 1,2 bar 
Frysskydd 
Inställningspunkt 
Diff. 

 
3,5 °C 
1,0 °C 

Aktivera oljetemperaturstyrningen J 
Aktivera förångarens flödeslarm JA (PRIMÄR), NEJ (SEKUNDÄR) 
Aktivera kondensorns flödeslarm JA (PRIMÄR), NEJ (SEKUNDÄR) 

STARTFÖRDRÖJNING = 20 s Fördröjning för förångarens flödeslarm (om aktiverat) DRIFTSFÖRDRÖJNING = 5 s 
INSTÄLLN. = 120 °C Inställningspunkt för hög utloppstemperatur DIFFERENTIAL = 5 °C 
INSTÄLLN. = 20,5 bar Inställningspunkt för högtryckslarm DIFFERENTIAL = 05,0 bar 
INSTÄLLN. = 01,0 bar Inställningspunkt för lågtryckslarm DIFFERENTIAL = 00,5 bar 
STARTFÖRDRÖJNING = 120 s Fördröjning för lågtryckslarm DRIFTSFÖRDRÖJNING = 60 s 

Inställningspunkt för tryckförhållandelarm             Minsta belastn. 
Inställningspunkt för tryckförhållandelarm             Max belastn. 

1,4 
1,8 
STARTFÖRDRÖJNING = 180 s Fördröjning för tryckförhållandelarm DRIFTSFÖRDRÖJNING = 90 s 
STARTFÖRDRÖJNING = 300 s Fördröjning för larm vid lågt oljetryck DRIFTSFÖRDRÖJNING = 90 s 

Fördröjning för högt oljedifferentialtryck 20 sek 
Max differentialoljetryck 2,5 bar 

INSTÄLLN. = 02,0 °C Frysskydd DIFFERENTIAL = 01,0 °C 
INSTÄLLN. = 85,0 °C Vätskeinsprutning DIFFERENTIAL = 10,0 °C 
INSTÄLLN. = 3,0 °C Förångarvärmare DIFFERENTIAL = 1,0 °C 
PROTOKOLL = CAREL 
KOMMUNIKATIONSHASTIGHET  = 19 200 Övervakningskonfiguration 
ID-NUMMER = 001 

Standardparameter NEJ 
Lösenord för modemanslutning 0152 
Lösenord för styrenhetskonfiguration Reserverat område 

5.8 Underhållsmenyn 
I det här avsnittet kan du ställa in underhållsparametrar genom att öppna följande formulär: 
• Körtid för förångarpumpen/kondensorpumpen 
• Körtid och antal kompressorstarter 
• PID-styrstatus (endast primär) 
• Korrigering av tryck- och temperatursensorer 
• Korrigering av kompressorns driftstimmar 
• Korrigering av kompressorstarter 
• Korrigering av kompressorns belastningssensor 
Genom att ange underhållslösenordet kan du öppna formulären och ställa in underhållsparametrarna. 

5.9 Servicemenyn 
Användaren kan ställa in serviceparametrar i det här avsnittet genom att ange ett lösenord och öppna följande formulär: 
• Kompressorstyrning (AV/AUTO/MANUELL) och kompressorbelastning i manuellt läge 
• Larmåterställning 
• SoftLoad-återställning 
• Återställning av oljevärmare 
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5.10 Larmmeny 
När ett larm går hörs teckenfönstrets summerton. När du trycker på larmknappen visas det aktuella felet. Om du 
trycker två gånger på larmknappen avbryts summertonen. Om du trycker tre gånger så rensas larmet. 
ANMÄRKNING: Ibland när ett larm inträffat kan även ett falskt stjärntriangelövergångsfel uppstå. I så fall rättar du 
först till det första larmet. Du behöver bara kontrollera elanslutningarna om det felaktiga larmet inträffar igen. 
Om larmet inte rensas efter att du tryckt igen på larmknappen innebär det att felet kvarstår. 
 
5.11 Larmbuffertmeny 
I det här avsnittet lagras de senaste tio larmen för varje kylkrets. 
I varje formulär visas datum, tid och beskrivning av larmet. Genom att trycka på knappen enter när en larmbeskrivning 
visas kan du se driftsförhållandena när larmet uppstod (temperaturer, tryck, expansionsventilens status och 
kompressorns belastning). 

5.12 Larmlista 
I följande tabell visas listan över möjliga larm med ett identifikationsnummer, orsak och återställningstyp (A = auto, M 
= manuelll) 
 
Larm Orsak Återst. 
001 Fasmonitor Aktivering av fasstyrenheten.  M 
002 Fryslarm Frysskydd. Vattenutloppstemperaturen är lika med frysvärdet. M 
005 Förångarflödeslarm Åtgärd av förångarens flödeskontakt vid lågt flöde. 

Vattenpumpen kan vara avstängd 
M 

006 Lågtryckslarm Lågt oljetryck. M 
007 Kontakt för hög utloppstemperatur Åtgärd av utloppstemperaturkontakten M 
008 Felaktig övergång Startprocessen slutförs ej. Kontrollera sekvensen. M 
009 Lågt oljetryck Oljetrycket räcker inte för att smörja kompressorn. Kontrollera 

att kondenseringstrycket är tillräckligt. 
M 

010 Lågtryckskontakt   
011 Hög oljetrycksdifferential Högt oljedifferentialtryck. Oljefiltret kan vara smutsigt. M 
012 Högtryckskontakt Åtgärd via den mekaniska högtryckskontakten  M 
016 Kompressoröverbelastning Åtgärd via termoskyddet för kompressormotorn eller en brytare 

för hög temperatur 
M 

023 Högtryckslarm Åtgärd via mikrochip för högtryck M 
030 Felaktiga indata från B1-sensor eller 

sensorn dåligt ansluten 
 M 

031 Felaktiga indata från B2-sensor eller 
sensorn dåligt ansluten 

 M 

032 Felaktiga indata från B3-sensor eller 
sensorn dåligt ansluten 

 M 

033 Felaktiga indata från B4-sensor eller 
sensorn dåligt ansluten 

 M 

034 Felaktiga indata från B5-sensor eller 
sensorn dåligt ansluten 

 M 

035 Felaktiga indata från B6-sensor eller 
sensorn dåligt ansluten 

 M 

036 Felaktiga indata från B7-sensor eller 
sensorn dåligt ansluten 

 M 

037 Felaktiga indata från B8-sensor eller 
sensorn dåligt ansluten 

 M 

039 Underhåll av förångarpump Begäran om underhåll av förångarpumpen M 
040 Underhåll av kondensorpump Begäran om underhåll av kondensorpumpen M 
041 Kompressorunderhåll Begäran om kompressorunderhåll M 
050 Enhet 1 offline  A 
051 Enhet 2 offline  A 
052 Enhet 3 offline  A 
053 Enhet 4 offline  A 
055 Fel på 32 K-klockkortet Låg belastning, internt batteri A 
D01 Sensor/indatafel för ventilstyrenhet  A 
D02 Stegmotorfel för expansionsventilen  A 
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D03 Eeprom-fel för ventilstyrenheten  M 
D04 Batterifel för ventilstyrenheten  A 
D08 Expansionsventilen inte stängd under 

avstängning 
 M 

6. Beskrivning av kompressorns kapacitetskontroll 
Varje skruvkompressor i Frame 4-serien innehåller en sensor för mätning av kompressorreglagets läge. Denna 
lägesinformation skickas till styrenheten via en proportionell 4-20 mA-signal. Styrenheten använder denna signal för att 
kontrollera logiken i kylvattensystemet och kompressorstarten. Den minsta signalen motsvarar 25 % av kompressorns 
volymkapacitet medan den maximala motsvarar 100 %. 
Denna typ av sensor garanterar en linjär respons för signalen enligt läget för den kapacitiva polen och har ingen 
återställningsfunktion (se bild a). För att återställa signalen för reglageläget måste du öppna programmet via 
knappsatsen. 
 
 
 

 
 

 
 Bild (a) 

6.1 Ställa in kapacitetsomvandlaren 
När frågan ”adjustable sensor?” visas i teckenfönstret på servicemenyn för den aktuella kompressorn (som är 
lösenordsskyddad) väljer du ”N”. 
Därefter visas en uppmaning om att du ska ange vilken typ av kompressor som installerats. Kontrollera 
kompressormodellen på märkplåten och mata in informationen. 
När du angett information om kompressormodellen måste du korrigera maxvärde och minsta värde. Avlasta 
kompressorn helt enligt tidigare beskrivningar och kontrollera med hjälp av I/O-knappen att den uppmätta 
referenssignalen är 25 %. Om den skiljer sig mer än 25 % gör du nödvändiga justeringar av det uppmätta värdet med 
hjälp av lösenordet till servicemenyn (skärmen bredvid kompressorinställningen). Samma process måste användas när 
kompressorn laddats till 100 %. 

7. Återställning av inställningspunkten för vattentemperatur 
Bland alternativen för styrenheten finns många sätt att reglera enheten med särskild logik eller externa signaler. 
 
En av de funktioner som ingenjörer och tekniker har mest nytta av är att ändra den lokala inställningspunkten för 
styrning av det kylda vattnet enligt följande logik: 
1. Dubbel inställningspunkt: Via en extern kontakt (från kunden) kan du ändra den lokala inställningspunkten för 

styrning mellan två väl definierade värden. Dessa alternativ fungerar mycket bra vid installation med islagring. Det 
krävs oftast en positiv inställningspunkt (t ex 7 °C) som används på dagtid och en negativ inställningspunkt (t ex -5 
°C) som används på natten. I de fall där vattentemperaturen vid förångarens utlopp är lägre än 4 °C måste givetvis 
rätt mängd glykol fyllas på i vattensystemet. 

2. Från extern signal: Genom att använda en extern signal på 4–20 mA är det möjligt att ändra värdet för den lokala 
inställningspunkten inom en fastställd övre och undre gräns. 

3. Från omgivande utomhustemperatur: Med den här funktionen, som kan aktiveras via användarlösenordet, kan 
du ändra inställningspunkten enligt ett angivet externt temperaturintervall. En minskning av den externa tempera-
turen medför en höjning av styrinställningspunkten. Ett sådant system leder till en ekonomisk energihantering när 
utomhustemperaturen faller under angivet väde. 

4. Från förångarens deltatemperatur för vatten: Du kan minska förångarens deltatemperatur för vattnet efter att ha 
angett användarlösenordet. Detta motsvarar en höjning av inställningspunkten för styrning av det kylda vattnets 
temperatur. Sådan styrlogik ger energibesparingar när enheten används med delvis belastning. 
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8. Enhetsbegränsning 
Den här funktionen är användbar när en minskning av enhetens elförbrukning är nödvändig under delar av dagen. 
Det är möjligt att begränsa strömförbrukningen för enheten genom att använda något av de två alternativen under 
användarlösenordet. 
Den första metoden kallas ”Demand limit” (belastningsbegränsning) och kräver en extern signal på 4–20 mA. Enhetens 
maximala belastning minskar från 100 % till 0 % allt eftersom signalen ökar från 4 mA till 20 mA. En signal lägre än 
4 mA har ingen inverkan på enheten. 
Den andra metoden kallas ”Current limit” (strömbegränsning) och kräver en direkt mätning av den ström systemet 
använder, samt att den maximala ström som kan absorberas ställs in (tillval). 

9. SoftLoad 
Den här funktionen, som du kommer åt genom att ange användarlösenordet med knappsatsen, begränsar enhetens 
belastning till ett förinställt värde under en förbestämd tidsperiod efter att enheten startats. Den här funktionen kan 
användas i situationer när vattentemperaturen är hög vid starten, men termobelastningen inte är jämn och hög. Den 
innebär att du kan spara energi under perioder med lägre belastning genom att hindra kompressorerna från att i onödan 
öka och minska sin kapacitet. 

10. Start med hög vattentemperatur i förångaren 
Den här funktionen begränsar belastningen för varje kompressor till ett fast värde (standard 70 %) tills vattnets 
utloppstemperatur ligger över det inställda värdet (standard 25 °C). Detta hjälper till vid start av kylarna när 
vattentemperaturen inledningsvis är mycket hög (35–40 °C). 
Den här funktionen förhindrar farlig superupphettning av motorn och oönskat utlösande av högtrycksskyddet. Värdena 
för den maximala kompressorbelastningen och vattentemperaturen kan ändras om du anger användarlösenordet. 

11. Startalternativ 
Styrenheten kan sköta start och avstängning av enheten enligt den aktuella logiken i det begärda programmet. 
Local On/Off: enheten stängs av via styrenheten (på/av-knappen). Om kontakten aktiveras visas "Off Keypad" i 
enhetens teckenfönster 
Remote On/Off: enheten stängs via en digital kontakt.  
Om panelens kontakt står i läge ”0” är enheten avstängd med lokal kontakt. I teckenfönstret visas ”Off Loc/Rem Sw”. 
Om kontakten är i läge ”Loc” är enheten på (om den inte stängts av någon annan anledning). 
När kontakten är i läge "Rem" kan den digitala kontakten användas för att starta och stänga maskinen från annan plats. 
När enheten stoppas från en annan plats visas "Off Loc/Rem Sw" i enhetens teckenfönster 
On/Off Network: med den här funktionen kan du låta enheten startas och stängas via ett övervakningssystem. Om 
funktionen aktiveras visas "Off Rem" i enhetens teckenfönster. 
Ambient On/Off: med den här funktionen kan du låta enheten startas och stängas med hänsyn till den omgivande 
temperaturen. Aktivera funktionen genom att ange användarlösenordet och sedan ställa in vid vilken temperatur enheten 
ska stängas av, tillsammans med differentialtemperaturen för omstart. Om funktionen aktiveras visas "Off Amb. 
Lockout" i enhetens teckenfönster 
On/Off Time Schedule: Om den här funktionen aktiveras kan du låta enheten startas och stängas via ett användar-
definierat tidsschema. Aktivera funktionen genom att ange användarlösenordet och sedan ställa in en timer för start och 
stopp för olika veckodagar. Du kan även ställa in helgdagar (med tvingad avstängning). Om funktionen aktiveras visas 
"Off Time Schedule" i enhetens teckenfönster 
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Bilaga 1: Hämta program till styrenheten 
Du kan hämta program till styrenheten på två olika sätt: med hjälp av direkt hämtning från en dator eller med hjälp av 
en Carel-programmeringsnyckel. 
 
Direkt hämtning från en dator 
För att hämta programmet måste du: 
• Installera programmet Winload på datorn. Du kan beställa programmet från Daikin. 
• Anslut datorn via en seriell RS232-kabel till RS232/RS485-omvandlaren (kod. 129150083) 
• Anslut RS485-omvandlingsporten till styrenhetens terminalport (J10) med en sextrådig telefonkabel 

(terminalkabel) (kod. 129150041). 
• Koppla bort styrenheten från pLAN och ställ in nätadressen till 0. 
Starta styrenheten och kör Winload, välj den seriella port du använder och vänta några tiondels sekunder tills statusen 
ändras till ”ON LINE” (vilket betyder att programmet är anslutet till styrenheten). 
Välj sedan mappen ”Upload” (hämta) och avsnittet ”Application” (program) och markera alla programfiler som 
tillhandahålls av Daikin (en fil i rutan ”blb files” och en eller flera i rutan ”iup files”). 
Tryck sedan på knappen ”Upload” (hämta) och vänta tills överföringen är klar. Överföringens status visas i ett fönster. 
När processen är färdig visas meddelandet ”UPLOAD COMPLETED” (hämtning färdig). 
Stäng sedan av styrenheten, koppla bort den från datorn, återanslut pLAN och ställ in rätt nätadress. 
Denna process måste användas för alla enhetens styrenheter. 
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Hämtning via programmeringsnyckel 
Om du vill hämta programmet med hjälp av programmeringsnyckeln (kod. 129150106) måste du först hämta 
programmet till nyckeln och sedan överföra det till en eller flera styrenheter. Samma process används för båda 
åtgärderna, du behöver bara välja rätt inställning för nyckelomställaren: 
 

 
 
 
 
 
 

Gör så här. 
• koppla bort styrenheten från pLAN och ställ in nätadressen till 0. 
• välj rätt läge för nyckelomställaren 
• sätt in nyckeln i uttaget för ”expansionsminne” (ta bort skyddet vid behov) 
• tryck på knapparna ”upp” och ”ned” samtidigt och starta styrenheten 
• tryck på knappen ”enter” för att bekräfta operationen 
• vänta till styrenheten startas klart 
• stäng av styrenheten 
• ta bort nyckeln 
Om ingen styrenhet med installerat program finns tillgänglig kan nyckeln programmeras enligt samma metod som 
beskrivs för direkt hämtning från dator. När nyckeln sätts in i styrenheten och omställaren står i läge 2 (rött ljus) skrivs 
programmet till nyckeln i stället för till styrenheten. 

Omställarens läge Överföringstyp 
1 

(grönt ljus) 
Programmering av nyckel från styrenhet 

2 
(rött ljus) 

Programmering av styrenhet från nyckel 
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Bilaga 2: Enhetens startsekvens 
I följande stycken visas metoderna för att starta, hantera och stänga enheten. Dessutom visas olika strategier för att öka 
och minska belastningen på kompressorerna. 
 
 
 
 
 

Startbegäran för enheten 

Start av förångar- och kondensorpump 

Förångarens flödesbrytare korrekt inom 20 sek 
(tillverkarinst.) 

30 s väntetid (användarinst) 
 

PID-driftstart 

30 s väntetid 

Kompressorstart aktiverad 

PID kräver LOAD 
 

PID kräver STANDBY 
 

PID kräver UNLOAD 
 

NEJ ENHETSLARM 005 
(Förångarflödeslarm) 

JA 

En ny kompressor krävs Ingen ny 
kompressor krävs 

Kompressorn med färre 
driftstimmar väljs 

Vätskemagnetventilen öppnas 

3 s väntetid 

Kompressorstart 

Övergångsbekräftelse inom  
10 s 

8 s avlastning av kompressorn 

Kompressorn klar för 
belastning 

KOMPRESSORLARM 008 
 (Övergångsfel) 

NEJ 

JA 

Kompressorerna laddar

Kompressorstopp krävs 

Fullständig avlastning av kompressorn 
(max 30 s) 

Vätskemagnetventilen stängs 

Lågtryckslarm inaktiveras 
 

Expansionsventilen stängs 

Linjereläet öppnas 
 

Väntar på att inställningspunkten för 
förångninstrycket uppnås (med maxtid) 

Inget 
kompressorstopp 

krävs 

Kompressorernas 
belastning minskar 

Start av enheten och hantering av 
kompressorerna 



 27

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Start och hantering av belastning för kompressorer (4 kompressorer) 
Steg n. Ledt. kompressor Förd. kompressor 1. Förd. kompressor 2. Förd. kompressor 3.

0 Av Av Av Av 

1 
Om          (T – SetP) < start-DT        &   kylning 

eller             (SetP - T) < start-DT        &    värmning 
Väntar 

2 Start Av Av Av 

3 Belastning upp till 
75% Av Av Av 

4 Om T ligger inom intervallet, vänta tiden mellan stängning och start av nästa kompressor 
5 Om T närmar sig SetP – Väntar 

6a (T inom intervall) Avlastning upp till 50 
% Start Av Av 

6b (T utanför intervall) Fast vid 75 % Start Av Av 

6 Fast vid 75 % eller 50 
% 

Belastning upp till 
50% Av Av 

7 (om ledt. vid 50 %) Belastning upp till 
75% Fast vid 50% Av Av 

8 Fast vid 75 % Belastning upp till 
75% Av Av 

9 Om T ligger inom intervallet, vänta tiden mellan stängning och start av nästa kompressor 
10 Om T närmar sig SetP – Väntar 

10a (T inom intervall) Fast vid 75 % Avlastning upp till 
50% Start Av 

10b (T utanför intervall) Fast vid 75 % Fast vid 75 % Start Av 

11 Fast vid 75 % Fast vid 75 % eller 
50% 

Belastning upp till 50 
% Av 

12 (om lagg1 vid 50 %) Fast vid 75 % Belastning upp till 
75% Fast vid 50% Av 

13 Fast vid 75 % Fast vid 75 % Belastning upp till 
75% Av 

14 Om T ligger inom intervallet, vänta tiden mellan stängning och start av nästa kompressor 
15 Om T närmar sig SetP – Väntar 

16a (T inom intervall) Fast vid 75 % Fast vid 75 % Avlastning upp till 50 
% Start 

16b (T utanför intervall) Fast vid 75 % Fast vid 75 % Fast vid 75 % Start 

Begäran om avstängning av 
enheten 

Kompressorerna stängs (se avstängning av 
kompressorerna i metoderna för start och 

hantering) 

Flödesbrytaren öppnas inom 180 s (användarinst.) 

Förångar- och kondensorpumpen stängs  

ENHETSLARM  005 
(förångarflödeslarm) 

NEJ 

JA 

Enhetens stängs 
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17 Fast vid 75 % Fast vid 75 % Fast vid 75 % eller 
50% 

Belastning upp till 
50% 

18 (om förd. 2 vid 50 %) Fast vid 75 % Fast vid 75 % Belastning upp till 
75% Fast vid 50% 

19 Fast vid 75 % Fast vid 75 % Fast vid 75 % Belastning upp till 
75% 

20 Belastning upp till 
100% Fast vid 75 % Fast vid 75 % Fast vid 75 % 

21 Fast vid 100% Belastning upp till 
100% Fast vid 75 % Fast vid 75 % 

22 Fast vid 100% Fast vid 100% Belastning upp till 
100% Fast vid 75 % 

23 Fast vid 100% Fast vid 100% Fast vid 100% Belastning upp till 
100% 

24 Fast vid 100% Fast vid 100% Fast vid 100% Fast vid 100% 
 
 
 

Avlastning och stängning av kompressorer (4 kompressorer) 
 

Steg n. Ledt. kompressor Förd. kompressor 1. Förd. kompressor 2. Förd. kompressor 3.
0 100% 100% 100% 100% 

1 Fast vid 100% Fast vid 100% Fast vid 100% Avlastning upp till 
75% 

2 Fast vid 100% Fast vid 100% Avlastning upp till 
75% Fast vid 75 % 

3 Fast vid 100% Avlastning upp till 
75% Fast vid 75 % Fast vid 75 % 

4 Avlastning upp till 
75% Fast vid 75 % Fast vid 75 % Fast vid 75 % 

5 Fast vid 75 % Fast vid 75 % Fast vid 75 % Avlastning upp till 
50% 

6 Fast vid 75 % Fast vid 75 % Avlastning upp till 
50% Fast vid 50% 

7 Fast vid 75 % Fast vid 75 % Fast vid 50% Avlastning upp till 
25% 

8 Om T närmar sig SetP – Väntar 

8a (T inom intervall) Fast vid 75 % Fast vid 75 % Belastning upp till 
75% Stopp 

8b (T utanför intervall) Fast vid 75 % Fast vid 75 % Fast vid 75 % Stopp 
9 (om förd. 2 vid 75%) Fast vid 75 % Fast vid 75 % Fast vid 75 % Av 

10 Fast vid 75 % Avlastning upp till 
50% Fast vid 50% Av 

11 Fast vid 75 % Fast vid 50% Fast vid 25% Av 
12 Om T närmar sig SetP – Väntar … 

13a (T inom intervall) Fast vid 75 % Belastning upp till 
75% Stopp Av 

13b (T utanför intervall) Fast vid 75 % Fast vid 50% Stopp Av 

14 (lagg-1 vid 75%) Fast vid 75 % Avlastning upp till 
50% Av Av 

15 Avlastning upp till 50 
% Fast vid 50% Av Av 

16 Fast vid 50% Avlastning upp till 
25% Av Av 

17 Om T närmar sig SetP – Väntar 
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18a (T inom intervall) Belastning upp till 
75% Stopp Av Av 

18b (T utanför intervall) Fast vid 50% Stopp Av Av 

19 Avlastning upp till 
25% Av Av Av 

20 Om T närmar sig SetP – Väntar 

21 
Om          (SetP - T) < avstängnings-DT   &   kylning 

eller          (T - SetP) < avstängnings-DT   &   värmning 
Vänta 

22 Stopp Av Av Av 
23 Av Av Av Av 
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Bilaga 3: pLAN-inställningar 
Den här åtgärden måste vidtas om en terminal läggs till pLAN eller om inställningarna ändras. 
 
1. Håll ned knapparna ”Upp”, ”Ned” och ”Enter” i minst 10 sekunder   
 

menu' I/O set prog.

estateinver.
?

info

 
 

2. En skärm visas med terminal- och kortinställningar. 
 

 
Terminal  Adr: 16 
I/O Board Adr: n 

 
 

 
3. Med hjälp av knapparna ”Upp” och ”Ned” kan du välja olika kort (1, 2, 3, 4 för kompressorerna och 5, 7, 9, 11 för 

de elektroniska ventilstyrenheterna) 
 
4. Välj 1 för ”I/O Board Adr” (kort med adress 1) och tryck på ”Enter”. Efter cirka två sekunder visas följande skärm: 
 

Terminal Config 
         

Press ENTER 
To continue 

 
5. Tryck på ”Enter” igen så visas följande skärm: 
 

P:01  Adr     Priv/Shared 
Trm1  16        Sh 
Trm2  None      --   
Trm3  None      -- Ok? No  
 

 
6. Om du måste lägga till en andra terminal (fjärrterminal) ersätter du raden ”Trm2 None –” med raden ”Tmr2 17 sh”. 

Aktivera den nya konfigurationen genom att placera markören på ”No” (med knappen ”Enter”), ändra den 
till ”Yes” med knapparna ”Upp” och ”Ned” och trycka på ”Enter”. 

 
Stegen 1 till 6 måste upprepas för alla kompressorkort (”I/O Board” från 1 till 4) 
När du är färdig stänger du av och startar om systemet. 
 
ANMÄRKNING: 
Efter omstart kan terminalen fastna på en enhet. Detta beror på att enheternas minne drivs genom buffertbatteriet och 
behåller data från föregående konfiguration. I så fall räcker det att koppla bort batterierna från alla enheterna när 
strömförsörjningen är avstängd och sedan ansluta dem igen. 
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