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1.    GENERAL ADVICES

• Proszę przeczytać przed użyciem instrukcji
• Niniejsza instrukcja obsługi jest częścią produktu i powinna

znajdować się w pobliżu urządzenia dla ułatwienia i
przyspieszenia użycia.

• Urządzenie nie może być wykorzystywane do celów innych
niż te opisane poniżej. Nie może być stosowany jako
urządzenie zabezpieczające.

• Sprawdź przed użyciem ograniczenia stosowania.

1.1 Środki ostrożności

• Sprawdź czy zasilanie jest właściwe przed podłączeniem
• Nie narażać na działanie wody: użycie tylko w granicach

pracy, unikanie gwałtownych zmian temperatury w
wilgotnym powietrzu, w celu uniknięcia wystąpienia skroplin

• Uwaga: należy odłączyć wszystkie połączenia elektryczne
przed jakąkolwiek konserwacją

• Dopasuj czujkę w miejscu niedostępnym dla użytkownika
końcowego. Urządzenie nie może być otwarte.

• W przypadku usterki lub wadliwego działania urządzenia,
wysłać je do “Dixell s.r.l.” (see address) wraz ze
szczegółowym opisem usterki.

• Sprawdź maksymalny prąd jaki może być zastosowany dla
każdego przekaźnika ( patrz dane techniczne).

• Upewnij się że przewody sond, masy, zasilania są
zaizolowane i wystarczająco oddalone od siebie, bez
skrzyżowań i przenikania .

• W przypadku zastosowań przemysłowych, użycie filtrów
sieciowych (nas mod. FT1) równolegle z masą może być
przydatne.
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2.1    Wyswietlacz
Wyświetlacz jest podzielony na trzy części:
Lewa górna: pokazuje temperaturę “wody na wej. /

Wyj. parownika lub wlotowe powietrze w jednostce
powietrze-powietrze.

 Lewa dolna : pokazuje
temperaturę lub ciśnienie skraplacza
oraz czas zegara.

Prawa strona: Obszar ikon.

2.2   Ikony wyświetlacza

Icon Meaning
Skala celsjusza

Skala farenheita

Bar

Psi

Sprężarka 1

Sprężarka 2

Jednostka w trybie czuwania

Alram główny

Alarm wysokiego ciśnienai

Alarm niskiego ciśnienia

przeciwzamrożeniowa  grzałka elektryczna
aktywna
Transmisja przez podczerwień aktywna

Alarm przepływu wody

Na wyświetlaczu pokazywana jest wartość
czasu
Sprężarka wymaga serwisu

Menu funkcji aktywne

3.    FUNKCJE KLAWISZY

1. M służy do wejścia w menu lub
nastawienia zegara

1. SET pozwala pokazać i zmienić
nastawy.

►

2. W trybie programowania wybiera
parametry i potwierdza nastawy.

1. W zależności od zaprogramowania,
wciśnij i przytrzymaj przez 5 sek. Aby
uruchomić chiller lub pompę ciepła.

2. Naciśnij krótko aby zmienić odczyt
między wodą na
wejściu/wyjściu/powietrzem wlot.

3. W trybie programowania przesuwa
po liście parametrów lub zwiększa
wartość nastawy.

4. W zależności od zaprogramowania,
wciśnij i przytrzymaj przez 5 sek. Aby
uruchomić chiller lub pompę ciepła.

5. Naciśnij krótko aby zmienić odczyt
między powietrze zewnętrzne
/temperature odszraniania

6. W trybie programowania przesuwa
po liście parametrów lub zmniejsza
wartość nastawy.

3.1   Kombinacje klawiszy

Wejście w programowanie

Wyjście z programowania.

Przytrzymaj razem przez 5 sek. Zby
uruchomić ręczne odszranianie

IC100C Series

INTERFEJSUŻYTKOWNIKA2.
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4.    DIODY KLAWIATURY

Symbol Led Function

Wł Pompa ciepła

Wł Chiller

Miga Faza programowania (miga
wraz z diodą )

Miga Czas opóźnienia do
odzszraniania

Wł Odszranianie wł

Wył odszranianie wył

Clock Set-up

ZDALNA KLAWIATRURA VI610

5.1   Funkcje klawiszy
M służy do wejścia w menu lub nastawienia
zegara.

SET pozwala pokazać i zmienić nastawy.
Podczas programowania wybiera parametry i potwie
nastawy.
Zmienia  odczyt między wodą na
Wejściu/wyjściu/powietrzem wlot. Podczas
programowania przesuwa  po liście
parametrów lub zwiększa wartość nastawy.

zmienia odczyt między powietrze zewnętrzne
/temperature odszraniania. Podczas progr. Przesuwa
 po liście parametrów lub zmniejsza wartość nastawy.

wciśnij i przytrzymaj przez 5 sek. Aby uruchomić chiller lub
pompę ciepła.

wciśnij i przytrzymaj przez 5 sek. Aby uruchomić chiller lub
pompę ciepła.

Dla jednostek powietrze/powietrze: używać zdalnej
klawiatury wraz  z sondą  NTC w środku ( VI610S model)
I parametrem CF35 = 2, odczyt i regulacja przez sondę
NTC. Gdy komunikacja między urządzeniem a
sterownikiem jest uszkodzona. Z lewej strony u gory
pojawia się “noL” (brak połaczenia)

Odczyt w normalnych warunkach

Jeśli żadne alarmy pracy nie są wyswietlane, ekran
pokazuje:

Lewa górna:
• wej/wyj parownika    (powietrze/woda,

woda/woda).
• Zewn. / wyjście parownika (powietrze/powietrze).
Lewa dolna:
• Temperature/ciśnienie skraplacza
• Rozmrażanie parowonika(woda/woda  z pompa

ciepła).
• Zegar .

6.1   Odczyt alarmów

Po starcie od normalnych warunków (bez alarmów) gdy
sterownik wykrywa alarm, z lewej strony u dołu
wyświetli się kod alarmu na przemian z wartością
temperatury, oraz zostanie wyświetlona odpowiednia
ikona.

5..

6.
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7.    WYCISZANIE BRZĘCZYKA

Automatycznie: tuz po zlikwidowaniu alarmu. Ręcznie:
naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków, brzęczyk
będzie wyłączony nawet gdy alarm jest dalej aktywny.

8.    PIERWSZA INSTALACJA
Po podłączeniu zasilania urządzenia, po lewej stronie
może pokazywac się “rtC” na przewmian z wartością z
sondy: jest wymagane ustawienie zegara.
Jeśli nie są podłączone sondy, lub są wadliwe, na
wyświetlaczu pojawi się odpowiedni kod alarmu.
W każdym przypadku możliwe jest przystąpienie do
parametru lub zegara.

9.    JAK USTAWIĆ ZEGAR RTC
1. Naciśnij klawisz M przez kilka sek. aż pojawi się

“Hour”. Zwolnij klawisz M.
2. Teraz nacisniej SET: nastawiana godzina zacznie
migać.

3. Uzyj n i o to ustawienia. Potwierdź
naciskając SET; po kilkusekundach pojawi się
następna nastawa (Min).

4. Powtórz punkty 2 i3 aby ustawić inne parametry:
Min: minuty (0÷60)
UdAy: dzień tygodnia (Sun = niedziela, Mon =
poniedziałek, tuE = wtorek, UEd = środa, tHu =
czwartek, Fri= piątek, SAt = sobota).
dAy: dzień miesiąca(0÷31)
MntH:miesiąc (1÷12)
yEAr: rok (00÷99)

10. PROGRAMOWANIE “HOT KEY”

10.1 Pobierz z Hot Key (wcześniej
zaprogramowany) do pamięci instrumentu
Zasilanie sterownikla jest wyłaczone:

 •      Wprowadź Hot Key.

• Wyłącz zasilanie.
• Pobieranie jest rozpoczęte i trwa kilka sekund. W tym
czasie regulacja jest zablokowana oraz miga wiadomość:
“dOL”.
Po zakończeniu wyswietli się wiadomość: “End “,
jeśli wynik progoramowania jest prawidłowy, po 15sek.
sterowanie jest automatycznie zrestartowane.
Jeśli wyświetla się: “Err” programowanie nie
powidołosię. Wyłacz sterownik, a następnie powtórz
operację lub wróć do normalnej pracy.

10.2 Wysyłanie parametró ze sterownika do Hot
Key
Sterownik jest włączony:
1. Wprowadź Hot Key.
2. Wejidź w menu funkcji.
3. Wybierz funkcję UPL za pomocą strzałek.
4. Naciśnij klawisz  SET. Wysyłanie do pamięci

rozpoczyna się natychmiast.
W tym czasie regulacja jest zablokowana oraz miga
wiadomość: UPL.
Po zakończeniu wyswietli się wiadomość: “End “,
jeśli wynik progoramowania jest prawidłowy, po 15sek.
sterowanie jest automatycznie zrestartowane.
Jeśli wyświetla się: “Err” programowanie nie
powidołosię. Powtórz punkty 1-4.

11. PROGRAMOWANIE KLAWIATURY

W celu łatwiejszej identyfikacji danego parametru,
parametry zostały podzielone na różne rodziny, kązda z
nich o swoistej nazwie

11.1 “Pr1” Poziom programowania (użytkownika)

Aby wejść w poziom użytkownika PR1:

1) Naciśnij klawisze SET + n przez kilka sekund

(diody i zaczną migać) na górze wyświetli

się:“ALL” ,jest to pierwsza rodzina parametrów
2) Użyj oin strzałek aby przewinąć do innych rodzin.
3) Po znalezieniu właściwej, naciśnij klawisz SET aby

wejść i wszystkie parametry z danej rodziny,
wyświetlacz pokazuje parametric i nastawę.

Przewijaja parametry za pomocą o i n strzałek i
zmieniaj nastawy zgodnie z 11.4.

11.2 “Pr2” poziom parametrów (fabryczny)

Poziom parametrów “Pr2” jest dostępny poprzez hasło:
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6.2   Ikony dedykowane odczytom alarmów
Następujące cztery ikony są przeznaczone lepszemu
rozumieniu alarmów:

Alarm ogólny

Alarm wysokiego ciśnienia

Alarm niskiego ciśnienia

Alarm zaniku przepływu wody
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Przejść do “Pr1” jak opisano w 11.1.
Wybierz parametr “Pr2”, Wyswietla się “PAS”  w

górnej części.
Naciśnij SET: na dole wyświetli się Pas

jednocześnie w górnej miga : 0.
Ustaw hasło używającklawiszy o i n.
Naciśnij SET aby potwierdzić nastawę.

11.3 Jak przenieść parametr z poziomu “Pr2”
do poziomu “Pr1”.

10) Na górze wyświetlacza będzię kilka sekund
migać, astępnie pojawi się następny parametr.

11) Wyjdź z programowania poprzez SET + o razem
lub odczekaj chwilę.

13. Nastawa wyświetlana odczytu, Par. CF36

Dany parametr można zmieniać w zależności od
wartości parametru CF03.

13.1 Parametr CF36 = 0
Wejdź w poziom “Pr2” i wybierz parametr do
przeniesienia; przytrzymaj klawisz SET naciśnij i
natychmaiast puśc klawisz n. Jedna z najbliższych diód
wskazuje obecność parametru w “Pr1”. Zwolnij klawisz
SET.
Aby przenieść parametr z powrotem do “Pr2”:
przytrzymaj SET, naciśnij i natychmiast puść klawisz n
key. Dioda gaśnie, parametru nie ma w  “Pr1”ale w “Pr2”.

Góra wyświetlacza pokazuje domyślnie sondę Pb1.
Dół: jeśli CF06 =1,2,4,   pokazuje Pb3 sondę , jeśli
CF07=1,4 pokzauje Pb4 sondę.

13.2 Parametr CF36 = 1
Góra wyświetlacza pokazuje domyślnie sondę Pb2.
Dół: jeśli CF06 =1,2,4,   pokazuje Pb3 sondę , jeśli
CF07=1,4 pokzauje Pb4 sondę.

11.4 Zmiana nastawy parametru
1. Wejść w tryb programowania Pr1 lub Pr2
2. Wybrać parametr do zmiany.
3. Naciśnij SET aby zobaczyć jego wartość.
4. Zmień wartość używając klawiszy o i n.
5. Naciśnij SET aby zatwierdzić nastawę, po kilku

sekundach zostanie wyświetlony kolejny parametr.
6. Wyjdź z programowania: naciśniej SET + o, gdy

wyświetlana jest etykieta parametru, lub odczekaj
15s bez naciskania klawiszy.

PRZYPIS: nowa nastawa jest również zatwierdzona bez
naciskania klawisza SET
UWAGA zmiana nastawy parametrów z rodziny CF
(parametry konfiguracji) jest możliwa tylko w trybie
czuwania.

12. ZMIANA HASŁA

Przed zmianą należy pamiętać poprzednią wartość.
Działanie jest możliwe tylko w Pr2.
1) Wejdź w poziom Pr1.
2) Wybierz rodzinę parametró która Cię interesuje.
3) Naciśnij klawisz SET.
4) Użyj klawiszy strzałek do wyboru parametru

“Pr2”, następnie naciśnj SET. Na Dole
wyświetlacza pokaże się: “PAS” podczas tego w
górnej części mryga 0.

5) Uzyj o i n aby nastawić aktywne hasło N°4.
Naciśniej SET aby przejść w poziom Pr2.

6) Aby zmienić hasło: wybierz parametr “Pr2”.
7) Nacisnij SET aby wejść w nową wartość (miganie).
8) Wprowadź nowe hasło za pomocą o i n.
9) Naciśniej SET aby potwierdzić.

13.3 Parametr CF36 = 2
Góra wyświetlacza pokazuje domyślnie sondę
Pb1. Dół pokazuje czas zegara.

13.4 Parametr CF36 = 3
Góra wyświetlacza pokazuje sondę Pb2.
Dół pokazuje czas zegara.
Jęsli domyślnie jest wybrana sonda Pb1, za każdym
razem po naciśnieciu klawisza o zostanie wyświetlona
Pb2 wraz z etykietą OUT przez 30 sek. po tym czasie
wróci do domyślnego odczytu Pb1.
Jęsli domyślnie jest wybrana sonda Pb2, za każdym
razem po naciśnieciu klawisza o zostanie wyświetlona
Pb2 wraz z etykietą IN przez 30 sek. po tym czasie wróci
do domyślnego odczytu Pb2.
13.5 Wyświetlanie odczytu gdy zdalny wł/wył
Wejście cyfrowe jako zdalny wył: jeśli aktywacja wyłącza
sterownik (również zdalny skraplacz), góra wyświetlacza
pokazuje “OFF ” po przecinku punkt doprowadzenie
miga.
1. Ten zdalny wł/wył zastępuje komendy ze

sterownika.
2. Polecenia  z klawiatury są aktywne tylko gdy

wejście cyfrowe jest nieaktywne.
3. Gdy zdalny wył  jest nieaktywny, sterownik

automatycznie resetuje się
13.6 Góra wyświetlacza z  Par. CF02=1
(jednostki ze zdalnym skraplaczem)
Górny wyświetlacz pokazuje:
“ON” z wejściem cyfrowym aktywnym
“OFF” z wejściem cyfrowym nieaktywnym.
Jeśli funkcja chillera jest aktywna to przełącza w  OnC.
Jeśli funkcja pompy ciepła jest aktywna to przełącza w
OnH.
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Nawet dla funkcji zdalnego skraplacza użytkownik jest
uprawniony do sprawdzenia sondy wartości za pomocą
klawisza strzałki i weryfikacji i zarządzania wystąpień
alarmów.

14. Start / Stop Chiller lub pompa ciepła

Poprzez przytrzymanie klawisza przez 5 sekund
jednostka startuje lub zatrzymuje się w trybie
chillera jeśli paramter CF31 =0, w przeciwnym wypadku
jeśli parametr CF31 =1, startuje / zatrzymuje w trybie
pompy ciepła.
Dioda miga przez 5 sekund potem włącza się.
Aby przełączyć z Chillera w PC i odwrotnir, jest wymagane
zatrzymanie cyklu i zrestartowanie.
Przez naciśnięcie klawisza przez 5sekund,
jednostka staruje lub zatrzymuje się w trybie
pompy ciepła jeśli parametr CF31 =0, w przeciwnym
wypadku, jeśli parametr CF31 =1, startuje / zatrzymuje się
w trybie Chillera.

 Dioda miga przez 5 sekund potem włącza się.
Aby przełączyć z Chillera w PC i odwrotnir, jest

wymagane zatrzymanie cyklu i zrestartowanie.

15. TRYB CZUWANIA

Za każdym razem gdy cykl prazy zostanie zatrzymany
urządzenia przechodzi w tryb czuwania, włącz się ikona:

. Tryb czuwania sterownika pozwala na:
• Pokazanie wartości z sond za pomocą klawiszy
strzałek.
• Pokazanie i zarządzanie wystąpieniami alarmów.

1. Uzyj o i n aby wyszukać etykietę “ALrM”.
2. Naciśnij krótko klawisz SET.
3. Uzyj o i n do przewijania listy alarmów.
Aby wyjść naciśnij krótko klawisz M lub odczekaj chwilę.
Ikona “menu” zniknie.

16.4 Jak zresetować wystąpienia alrmów
1) Wejdź w menu funkcji.

2) Użyj o i n aby wyszukać etykietę “ALrM”.
3) Naciśnij krótko klawisz SET, na dole wyświetli się kod

alarmu.
4) Góra wyświetlacza: etykieta rSt jeśli alarm może

zostać zresetowany, etykieta NO jeśli nie może.

Uzyj o i n do przewijania listy alarmów.
5) Naciśnij SET, gdy rSt świeci się, aby zresetowac

alarm, po chwili odczyt przełączy się na nastepny alarm.
6) Aby wyjść naciśnij krótko klawisz M lub odczekaj

chwilę. Ikona “menu” zniknie.

16.5 Całkowita liczba godzin pracy
Wejdź w menu funkcji.

Uzyj o i n aby wyszukać na dole wyświetlacza:

• C1Hr (Sprężarka n°1 godziny pracy),
• C2Hr (Sprężarka n°2 godziny pracy),
• PFHr (pompa wody lub wentylator nawiewny godziny pracy).
Góra wyświetlacza pokazuje godzinę wystąpienia.

Ikona świeci się

16. “M KLAWISZ” MENU FUNKCYJNE 16.6 Resetowanie  całkowitej liczby godzin pracy
wejście do menu funkcji pozwala na:
1. Pokazanie i reset aktywnych alarmów.
2. Pokazanie i reset czasu pracy.
3. włączenie komunikacji przez podczerwień.
4. Pokazanie czasu do rozpoczęcia odszraniania (tylko

pompa ciepła).
5. Przesłanie parametrów ze sterownika do Hot Ket

(patrz 10.2).
6. pokazanie dziennika alarmów.
7. resetowanie dziennika alarmów.
W trakcie operacji w menu wyświetla się  “menu”.

16.1 Dostęp do menu funkcji
Naciśnij krótko klawisz M. Ikona ” menu” jest włączona.

16.2 Wyjście z menu funkcji

1. Wejdź w menu funkcji.
Uzyj o i n aby wyszukać na dole wyświetlacza:

C1Hr, C2Hr or PFHr.
3. Naciśniej SET przez 3 sek.: na górze pojawia się 0,

potwierdzenie resetu.
4. Aby wyjść naciśnij krótko klawisz M lub odczekaj

chwilę. Ikona “menu” zniknie.

16.7 Pokazanie czasu do rozpoczęcia odszraniania
1. Wejdź w menu funkcji.
2. Uzyj o i n aby wyszukać na górze wyświetlacza,

etykietę dEF (odszranianie), na dole wyswietla się czas do
startu odszraniania (min i sek), ikona miga.

3. Aby wyjść naciśnij krótko klawisz M lub odczekaj
chwilę. Ikona “menu” zniknie.

Naciśnij krótko klawisz M lub odczekaj chwilę. Ikona
“menu” zniknie.

16.3 Jak wyświetlić wystąpienia alarmów

          16.8 Procedura transmisji przez podczerwień
1. Wejdź w menu funkcji.
2. Uzyj o i n aby wyszukać na dole wyświetlacza, etykietę

dEF  podczas, gdy na górze pojawi się ALr=ALARM
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Par = PARAMETR;
LOG = zarejestrowane dane.

3. Naciśnij krótko SET.
4. Jeśli hasło aktywne wprowadź
wartość.
5. Ikona podczerwieni swieci się. Sterownik

rozpoczyna wysyłanie Masz 1 minutę, aby
umieścić urządzeniena podczerwień.

6. Dla odbiornika, naciśnij klawisz RX aby
umożliwić wysyłanie: dioda RX miga  w  trakcie
wysyłania.

7. Aby wyjść naciśnij krótko klawisz M lub odczekaj
chwilę. Ikona “menu” zniknie.

16.9 Jak przejrzeć dziennik alarmów.
1. Wejdź w menu funkcji.
2. Użyj o i n aby wyszukać etykietę ALOG.
3. Naciśnij SET: dół wyświetlacza pokazuje kod

alarmu, góra pokazauje “n°” następnie kolejny
numer.

4. Uzyj o i n do przewijania listy alarmów.
5. Aby wyjść naciśnij krótko klawisz M lub odczekaj

chwilę. Ikona “menu” zniknie.
Pamięć zawiera 50 alarmów w liście FIFO. Każdy nowy
alarm zajmuje miejsce najstarszego zawartego  w liście
FIFO. (odczyt posortowany od najstarszych do
najnowszych).

16.10       Jak zresetować dziennik alarmów
1) Wejdź w menu funkcji.
2) Wybierz etykietę ALOG w dole wyświetlacza.
3) Naciśniej SET.
4) Select with o or n keys the ArSt (Alarm reset)

label on the lower display, the upper display is PAS.
5) Push SET key and then enter the password PAS,

upper display shows 0 blinking.
6) Write the right password number.
7) The ArSt label starts blinking for 5s, to confirm the

alarm logging data is reset.
After finishing the display restarts from normal condition.

17. Funkcje klawiatury

17.1 Jak przejrzeć listę wartości zadanych
Naciśnij krótko SET.
Na dole wyświetlacza pojawi się: SetC nastawy w trybie
chillera;
SetH nastawy w trybie pompy ciepła. Na górze pojawi
się odpowiednia wartość nastawy. (SetH jest
dostępny tylko w konfiguracji pompy ciepła).

17.2 Jak zmienić wartości zadane.
1) Naciśnij SET przez co najmniej 3 sek.
2) Punkt nastawy zacznie migać.

3) Użyj o i n do podniesienia obniżenia nastawy. Po
zakończeniu, naciśnij krótko SET ponownie lub odczekaj
chwilę aby wyjść z programowania.

17.3 Jak zobaczyć wartości nastaw z
włączonym oszczędzaniem energii i
dynamicznymi funkcjami

Podczas pracy w trybie chiller lub pompa ciepła, pierwsze
naciśnieęcie SET powoduje wyświetlenie na dole SEtC
(nastawa chiller); lub SEtH (nastawa pompy ciepła) a na
górze wyświetla się wartość. Gdy “oszczędzanie energii”
jest aktywne, naciśnieęcie SET spowoduje
wyświetlenie na dole: “SEtS” (nastawa osczędzania) a
na górze pojawi się realna wartość nastawy podczas
pracy z tą funkcją. Podczas pracy z „dynamicznymi
nastawami”, naciskając SET ponownie, na dole pokaże
się “SEtd” (dynamiczna nastawa), a na górze pojawi się
realna wartość nastawy podczas pracy z tą funkcją.SEtS
i SETd pojawia się tylko wtedy gdy odpowiednie
funkcje są aktywne.

18. JAK WYŁĄCZYĆ SPRĘŻARKĘ

Sprężarka może zostać wyłączona w celu konserwacji lub
gdy jest w złym stanie, bez zakłócania pracy całego
urządzenia lub cyklu.
1. Wejdź w tryb programowania.
2. Znajdź i ustraw parametr CO12 = 1 (sprężarka 1 =

OFF: poza kontrolą procesu).
3. W razie potrzeby nastawić również parametr

CO13 = 1 (2ndspr. / krok 1stspr.= OFF).
Aby przywrócić sprężarki do pracy nastaw C012 i/lub
C013 parametr = 0.

19. Dynamiczne punkty nastawy

Ta funkcja jest przydatna dla oszczędzania energi, gdy
jednostka pracuje w szczególnych warunkach powietrza
zewnętrznego. Pozwala na zwiększenie lub zmniejszenie
nastawy proporcjonolanie lub odwrotnie do nastawy.
Nastawa jest kombinacją parametrów Sd02 (dla Chillera)
lub Sd03 (dla PC), 4...20mA wejścia analogowego lub
temperatury zewnętrznej. Dynamiczne nastawy są
aktywne jeśli:
- parametr Sd01  =  1 i CF06  =  3, sonda Pb3
skonfigurowana na 4..20mA sygnał;
- parametr Sd01  =  1 i CF07  =  3, sonda Pb4
skonfigurowana jako temp zewnętrzna. Jeśli parametr
CF07=3, przez naciśnięcie krótko n na górze pojawia
się przez 30 sekund temperatura zewnętrzna a na dole
etykieta Et (zewnętrzna temperatura).
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20. ENERGY SAVING

Jest To codzienna lub tygodniowa konfiguracja funcji  z
“harmonogramem godzinowym” (jeśli RTC w środku) lub
zależna od zewnętrznego wejścia cyfrowego. Podczas
cyklu oszczędzania energii realny punkt nastawy jest
wyliczany z parametru ES10 i ES12: SET+ES10 dla
chillera, SET+ES12 dla pompy ciepła. Różnica dla funkcji
utnij-w / wyjdź obliczana przez ES11 dla chillera i ES13
dla Pompy ciepła.

20.1 Programowanie dzienne
Codzienne programowanie jest oparte na 7 parametrach
ES03- > ES09 odpowiedni dla 7 dni tygodnia; wartość 1
umożliwiają funkcję dla tego dnia. Np. ES03 = 1 oznacza
Oszczędzanie Energii  jest aktywna dla 24 godzin w
poniedziałek. Jeżeli potrzebny, powtórz działanie dla
całego tygodnia ES04(wt)..ES09(nd).

20.2 Hormonogram godzinowy (z RTC)

Bazuje na dwóch parametrach: ES01 godzina rozpoczęcia
Oszczędności Energii i ES02 godzina zatrzymania
Oszczędności Energii. Np.: ES01 = 8.0 i ES02 = 10.0 to
znaczy, że Oszczędnośc Energii działa od 8 do 10.0, dla
kazdego dnia tygodnia. Np.: ES01 = 23.0 i ES02 = 8.0 to
znacz, że Oszczędność Energii działa od 23.0 do 8.0
następnego dnia rano; dla wszystkich dni tygodnia. Ta
funkcja jest nieaktywna, jeżeli parametry ES01 / ES02
są równe 0.

20.3 Oszczędzanie energii ze stykiem zewnętrznym
Funkcja jestaktywna kiedy cyfrowe wejście,
skonfigurowane jako Oszczędność Energii, jest
aktywowany przez zdalny kontakt.

21. FUNKCJONOWANIE SPRĘŻARKI

21.1 Sterowanie sprężarką w trybie chillera

Parametr CF21=0,3 (1 sprężarka wybrana)
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Pb4 sonda z właściwą różnicą (poniżej)

Pb4 sonda z błędnym nastawieniem (poniżej)

Pb3 sonda, skonfigurowana na 4..20mA sygnał wejściowy (pozniżej)

Parametr CF21=1 (1 sprężarka ze stpniowaniem)

Parametr CF21=2 ( 2 sprężarka )
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21.2 Sterowanie sprężarką w trybie pompy ciepła
Parametr CF21=0,3 (1 sprężarka)

Parametr CF21=1 (1 sprężarka ze stopniowaniem)

Parametr CF21=2 (2 sprężarki)

22. REGULACJA WENTYLATORA SKRAPLACZA

22.1 wł/wył wentylatora w trybie chillera

22.2wł/wył wentylatora w trybie pompy ciepła

22.3 Triac lub 4..20mA wyjście, w trybie chillera

22.4 Triac lub 4..20mA wyjście, w trybie pompy ciepła

1592015001 Manual IC100C Series 230407
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23. FUNKCJA GORĄCEGO STARTU
Dostępny tylko, jeżeli parametr CF01 = 1 jednostki
powietrze/powietrze skonfigurowany jako pompa ciepła, to
pozwala, by uruchomić wentylator nawiewny, gdy temperatura
od strony skraplacza jest wystarczająco wysoka. Unika,
nawiewu zimnego strumienia powietrza.

23.1 Funkcja gorącego startu wentylatora, wykres

FA25 punkt nastawy dla gorącego startu
Ustaw wartość temperatury, odczytaną przez Pb2 sondę,
poniżej której wentylator pozostaje zablokowany.
FA26 Różnica Gorącego startu
Ustaw różnicę, by uregulować kiedy wentylator wł/wył.

24. AUTOMATYCZNA PRZEŁĄCZANIE
AUTOMATYCZNE PRZEŁĄCZANIE
W  automatycznej zmiany w trybie chillera <-> pompy ciepła
funkcjonowanie jednostki w korelacji z zewnętrzną
temperaturą.
Przełączanie się występuje tylko kiedy następny warunek jest
satysfakcjonujący, inaczej jednostja przelącza się w tryb
gotowości:
0)  CF01 = 1,3, 5 (Pompa ciepła wybrana).
1)  CF28 = 2 i CF07 = 3 (Pb4 temperatura powietrza
zewnętrznego).
2)  Pb4 sonda nie jest wadliwa.
Funkcja przełączania jest wyregulowana przez parametry:
CF29 jest punktem nastawy i to reprezentuje wartość Pb4 ,
pod
którą sterownik przełącza się do  trybu Pompy ciepła.
CF30 reprezentuje różnicę temperatury do przełączenia
do trybu chillera.
Użytkownik może znaleźć pomocną informację przez
naciśnięcie krótko i, aby góra pokazała wartość Pb4  a dół
etykietę Et..

24.1 Wykres regulacji przez przełączanie

Kiedy wartość temperatury osiąga nastawioną CF30,
zmiana jest możliwa tylko klawiaturą.

25. FUNKCJA ODSZRANIANIA
cykl odszraniania jest możliwy tylko, gdy następujące
warunki są spełnione:
0)CF01 = 1,3, 7 konfiguracja chiller z pompą ciepła.
1)dF01 = 1 cykl odszraniania aktywny.
2)CF20 = 0 przekazuje n° 4 skonfigurowany jako zawór rewersyjny.
3)Jednostka pracuje w trybie pompy ciepła.
4) Pb3   lub   Pb4   musi zostać   skonfigurowany

jako sonda kontroli skraplania bez aktywnych
wadliwych alarmów sondy.

Gdy tylko jeden z tych warunków nie jest spełniony
Odszranianie nie działa.

25.1 Odszranianie wymuszone
Ta funkcja jest umożliwiona tylko, jeżeli dF05 <> 0 i
pozwala, zadziałać odszranianiu nawet podczas
zliczającego opóźnienie czasu dF10 i, jeżeli
temperatura/ciśnienie jest niższe niż parametr dF19 dla
wartości czasu dF05. Jeżeli podczas opóźnienie czasu
dF05 temperatura / ciśnienie staje się wyższa niż
parametry dF1 + dF20 (różnica) nastawa wtedy
postępowanie całości jest zatrzymane i opóźnienie czasu
dF05 będzie ponowione.

25.2 Odszranianie łączone
Ta funkcja jest możliwa tylko, jeżeli CF07 = 5 i z Pb4
skonfigurowanym, jako NTC sonda użyta dla zewnętrznej
temperatury na zwoju ewaporator podczas trybu pompy
gorąca. Dostrzegana temperatura pozwala, by obliczyć
lepszy rozmrozić cykl dający początkowi i koniec rozkazuje
dla samego cyklu. Działając:
Pb3 sonda daje sygnał wejścia, zacząć opóźnienie czasu
liczące, kiedy jego wartość jest niższa niż dF03
parametr. Po opóźnienie dF10 kontrola kierownika Pb4
wartość: jeżeli niższy niż dF11 rozmroź postępowanie
zaczyna się inaczej część nadal pracuje w Pompie
Gorąca. Tylko po spadkach temperatury pod dF11
rozmroź jest umożliwiony. Połączeni rozmrażają staje
tylko kiedy wartość sondy Pb4 osiągnie koniec, rozmroź
temperaturę w dF12. Jeżeli połączeni rozmrażają jest
umożliwiony jest możliwy przez klucz, aby zobaczyć
zewnętrzna temperatura pokazała na górnym pokazie
przez 30 sekund kiedy niższy pokaz pokazuje dEF
etykietę.

25.3 Ręczne odszranianie
Jednostka pracuje z 1 lub 2  aktywnymi sprężarki. Start
odszraniania temperatura / ciśnienie wartość musi być
niższy niż dF03. Jeżeli “Odszranianie łączone” jest
aktywne, Pb4 wartość musi być niższy niż dF11. Jeżeli
powyższe warunki są spełnione, przez naciśnięcie SET
+  o przez conajmniej 5s odszraniania cykl natychmiast
zaczyna się.
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26. KONFIGURACJA PRZEKAŹNIKA

Przekaźnik n ° 1 = Sprężarka 1
Przekaźnik n ° 2-3 automatycznie zmienia ich
konfigurację zależąc od konfiguracji jednostki.
Przekaźnik n ° 2 = przeciwzamrożeniowa grzałka CF01 = 2-
3-4-5; integralna grzałka z CF01 = 0 - 1
Przekaźnik n ° 3 = Wodna pompa, z CF01 = 2-3-4-5;
wentylator nawiewny CF01 = 0 –1
Przekaźnik Wartość of

par.CF200 1
°n 4 zwrotny

zawór
Fan ON/OFF

Przekaźnik Wartość of par.CF21
0 1 2 3

°n 5 Alarm stopień 1.
sprężarki..

2.
sprężark

a

wentylat
or ON /
OFF

Pracując z jedną sprężarką z jednostponiowym zaworem:
Przekaźnik n°5 jest skonfigurowany jako stopień zaworu
CF21 = 1: polarność stopnia zaworu określona przez C010.
CO10 = 0 RL1 comp. RL5 parz.
brak sygnału OFF OFF
Sprężarka pracuje ON OFF
1. stopień sygnał ON ON
CO10 = 1 RL1 comp. RL5 parz.
brak sygnału OFF ON
Sprężarka pracuje ON ON
1. stopień sygnał ON OFF

27. DZIENNIK

Zapisywanie danych jest możliwe, jeżeli czas zapisywania
LG08 > 0. Zapisywane dane mogą zostać zawarte w
parametrach LG01 do LG07.

28. FUNKCJA KOTŁA

Elektryczna grzałka może zostać aktywowana jako
integralna grzałka kontrolowana Ar20 = 0 lub grzałka
kontrolowana Ar20 = 1 podczas przcy w trybie pompy
ciepła. To jest możliwe tylko jeżeli:

• Jednostka skonfigurowana w trybie pompy ciepła CF01 = 1- 3- 5..
• Pb4 skonfigurował jako sonda powietrza zewnętrznego CF07 = 3..

28.1 Integralna grzałka elektryczna Ar20=0
Funkcja startuje się kiedy spada wartość sondy Pb4
poniżej Ar21 wartości. Jeżeli temperatura wody wykryta
przez sondę regulacji jest niższya niż ST03 parametr,
elektryczna grzałka oporowa jest aktywowana. wł/wył
algorytm elektrycznej grzałki oporowej jest taki sam jak
kontrola sprężarki w trybie pompy ciepła.

Jeżeli temperatura powietrza zewnętrznego staje się
wyższa niż Ar21 + Ar22 (różnica), funkcja integralnej
grzełki przestaje pracować i wznowienie pracy jednostki
(lub kontynuacja pracy) w  trybie pompy ciepła.

28.2 Kontrola Ogrzewania Ar20 = 1
The Boiler function begins when the Pb4 probe decreases
under Ar21 value. When the delay is expired, if the water
temperature detected by the regulation probe is lower than
the ST03 parameter, the compressors are stopped while
the electric resistance heater is activated. The on/off
algorithm of the electric resistance heater is the same as
the compressor control with Heat Pump mode. If the
external air temperature becomes higher than Ar21 + Ar22
(differential), the Boiler functions stops working and the
unit restarts with Heat Pump mode, compressors and
fans restart working.

29. FUNKCJE SERWISOWANIA

CO14 dla 1. sprężarki, CO15 dla 2. sprężarki i CO16 dla
pompy wody lub wentylator nawiewny (powietrze/
powietrze) jest czasem maksymalnej pracy, by
zasygnalizować prośbę o serwis, ikona  mruga.
Ikona tylko wskazuje potrzebę kontroli: nic innego nie
dzieje się. Przestaje mrugać tylko po zresetowaniu
godziny pod funkcja Menu.

30. SCIEMNIANIE

Po zaciemnieniu:
1. sterownik wraca do poprzedniego stanu.
2. odszraniania cykl jest zatrzymany.
3. Całe opóźnienie pracy będzie uruchomione ponownie.

31. INSTALACJA I MONTAŻ

31.1 “C” Format (32*74mm)

Narzędzie jest wpinane na panelu, w 29x71 mm dziurze i
jest mocowane w specjalnym zawiasie dostarczonym. Aby
uzyskać użycie stopnia ochrony IP65 użyto gumową
uszczelkę panelu (mod. RG-C) jak pokazano na rys. 1.
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Fig. 1

Aby uzyskać IP65 ochronę, równą dla panelu, użyć
gumowej uszczelki RGW-V (opcjonalna). Dla montażu na
ścianie przy użycie adaptatora z plastiku V zestawu jak
zilustrowany na rys 2..                                              Rys. 2

Zakres temperatury gwaratnujący poprawne działanie
jest --10 ÷ 60 ° C. Unikać miejsc poddanych silnym
wibracjom, powodujących korozję gazów, nadmiernego
brudu lub wilgoci. Te same rekomendacje odnoszą się do
sond. Pozwól powietrzu krążyć przez otwory chłodzenia.

31.2 “V” Format 32. POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

Sterownik jest dostarczony z usuwalnymi blokami
dla przwodów mających przekrój nie większy niż 1.0 mm2:
14 wejść dla analogowych i cyfrowych wejść,
12 wejść dla przekaźników. Zauważ: terminale 17-19 są
połączony wewnątrz sterownika, one są wspólnymi dla
“przekaźnika n ° 1” z terminalem 15
i “ przekaźnika n ° 2” z terminalem 16
Terminale 21-22 są połączony wewnątrz sterownika, one
są wspólnymi dla “ przekaźnika n ° 3 ” z terminalem 18 i
“ przekaźnika n ° 4” z terminalem 20.
Złączka 5-drogowa jest przeznaczona dla TTL / RS485
interfejsu. Cztery złączki 2-drogowe dla 0.2 mm2 kabli
są przeznaczone, dla: zdalny terminal, 12Vdc otwarty
alarm, Pb4 sonda, 4.. 20mA analogowe wyjście. Zdalny
terminal jest dostarczony z 2-kablowym terminalem, dla
przewodów nie większych niż 2.5 mm2 . Sprawdź
napięcie przed podłączeniem przewodów. Trzymaj
sondy i cyfrowe wejścia oddzielne od kabli pod
napięciem. Nie przewyższaj prądu maksymalnego
oszacowanego dla każdego przekaźnika, sprawdź
techniczne dane i, jeżeli masa jest większa, użyj
filtrowanych styczników.

ZDALNY PANEL “Pionowy” kształt
Wpinany na na panelu z 72x56 mm wycięciem, łączony przez
śrubę.
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33. KODY ALARMÓW I ZDARZEŃ

Kod Znaczenie Przyczyna                  Zachowanie sterownika RESET

P1 Alarm sondy Pb1 Otwarty kolektor/alarm przkaźnika ON
brzęczyk ON

nieznaleziona,
wadliwa lub opór
przekracza
wartość

Ikona alarmu głównego świeci się
oraz kod alarmu

Automatyczny, jeżeli wartość
odzyskana

P2 Alarm sondy  Pb2 Otwarty kolektor/alarm przkaźnika ON
brzęczyk ON

nieznaleziona,
wadliwa lub opór
przekracza
wartość

Ikona alarmu głównego świeci się
oraz kod alarmu

Automatyczny, jeżeli wartość
odzyskana

P3 Alarm sondy Pb3 Otwarty kolektor/alarm przkaźnika ON
brzęczyk ON
Ikona alarmu głównego świeci się

nieznaleziona,
wadliwa lub opór
/prąd przekracza
wartość oraz kod alarmu

Automatyczny, jeżeli wartość
odzyskana

P4 Alarm sondy Pb4 Otwarty kolektor/alarm przkaźnika ON
brzęczyk ON

nieznaleziona,
wadliwa lub opór
przekracza
wartość

Ikona alarmu głównego świeci się
oraz kod alarmu

Automatyczny, jeżeli wartość
odzyskana

A01 Otwarty kolektor/alarm przkaźnika ON Ręczny:
brzęczyk ON gdy wydarzenie alarmu

wygasa,

Alarm
przetwornika
Wysokiego
cieśnienia

Cyfrowe wejście
dla wysokiego
ciśnienia aktywne

Ikona alarmu wysokiego ciśnienia
świeci się oraz kod alarmu

kontynuować ręczne kasowanie

A02 Otwarty kolektor/alarm przkaźnika ONAlarm
przetwornika
niskiego cieśnienia

Cyfrowe wejście
dla niskiego

ciśnienia aktywne
brzęczyk ON
Ikona alarmu niskiego ciśnienia
świeci się
oraz kod alarmu

Automatyczny.
Gdy wyłączony po wystąpieniu
AL02 w ciagu godziny.
Ręczny, gdy wystąpienie
alarmu wygasa, kontynuować
ręczne kasowanie..

A03 Otwarty kolektor/alarm przkaźnika ON
brzęczyk ON
Ikona alarmu głównego świeci się

Automatyczny:
Gdy Pb1 wzrasta ponad

AR03+AR04 wartość.

Niska temperature
na powrocie

cyfrowe wejście
aktywne

Gdy CF01=0,1i
Pb1<AR03    dla

AR05 sekund.
oraz kod alarmu

A04 cyfrowe wejście
aktywne

Otwarty kolektor/alarm przkaźnika ON

gdy   CF01=0,1
and

brzęczyk ON
Pb2<   AR03    gdy Ikona alarmu głównego świeci się

NIska temperature
na wyjściu z
parowacza

AR05 sekund oraz kod alarmu

Automatyczny.
Gdy wyłączony po wystąpieniu
Ar06 w ciagu godziny.
Ręczny:
Wydażenie wygasa gdy Pb2 >
(AR03+ AR04), wtedy
kontynuować ręczne kasowanie.

A05 Wysoka
temperatura

Cyfrowe wejście
aktywne

Otwarty kolektor/alarm przkaźnika ON

Wysokie ciśnienie Pb3 o Pb4 > AL11 brzęczyk ON
Ikona alarmu wysokiego ciśnienia
świeci się oraz kod alarmu

Ręczny:
Wydażenie wygasa gdy Pb3 or
Pb4 < (AL11-AL12), wtedy
kontynuować ręczne kasowanie.

A06 niska temperatura Cyfrowe wejście
aktywne

Otwarty kolektor/alarm przkaźnika ON

Niskie ciśnienie Pb3 o Pb4 < AL14 brzęczyk ON
Ikona alarmu niskiego ciśnienia
świeci się oraz kod alarmu

Automatyczny.
Gdy wyłączony po wystąpieniu
AL06 w ciagu godziny.
Ręczny:
Wydażenie wygasa gdy Pb3 or
Pb4> (AL14+AL15 wtedy
kontynuować ręczne kasowanie.
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A07 Otwarty kolektor/alarm przkaźnika ON
brzęczyk ON
Ikona alarmu głównego świeci się
oraz kod alarmu

Automatyczny.
Gdy wyłączony po wystąpieniu
Ar06 w ciagu godziny.
Ręczny:
Wydażenie wygasa gdy Pb2 >
(AR03+ AR04), wtedy
kontynuować ręczne kasowanie.

Alarm
przeciwzamrożenio
wy

Cyfrowe wejście
Sondy

przeciwzamrożeni
owej aktywne

Pbr   <   AR03   w
trybie chillera

AR05 seconds
Pbr < AR24 w trybie
pompy ciepła przez

minimum AR05
sekund

A07 Otwarty kolektor/alarm przkaźnika ON
brzęczyk ON

Alarm
przeciwzamrożenio
wy jednostki z
zewnętrznym
skraplaczem

Cyfrowe wejście
aktywne

CF01=6,7      i
CF05=2

Ikona alarmu głównego świeci się
oraz kod alarmu

Automatyczny
Gdy wyłączony po wystąpieniu
Ar06 w ciagu godziny.
Ręczny:gdy wystąpienie
alarmu wygasa, kontynuować
ręczne kasowanie.

A08 Otwarty kolektor/alarm przkaźnika ON
brzęczyk ON
Ikona alarmu przepływu świeci się
oraz kod alarmu

Cyfrowe wejście
aktywne dla AL06
czasu trwania.

Alarm przepływu
(powietrze/woda
woda / woda;

zabezpieczenie
termiczne wenty-

latora nawiewnego
(powietrze/
powietrze)

Automatyczny
Gdy wyłączony po wystąpieniu
Ar05 w ciagu godziny.
Ręczny

Wydażenie wygasa w ciągu
AL07, kontynuować ręczne

kasowanie.

A09 Otwarty kolektor/alarm przkaźnika ON
brzęczyk ON

Zabezpieczenie
termiczne sprężarki
1

Cyfrowe wejście
aktywne

Ikona alarmu głównego świeci się
oraz kod alarmu

Ręczny gdy wystąpienie
alarmu wygasa, kontynuować
ręczne kasowanie. Po AL09
wystąpieniu przez  1 godz.
Wejście cyfrowe nieaktywne,
nastaw AL10=0 aby
kontynuować.

A10 Otwarty kolektor/alarm przkaźnika ON
brzęczyk ON

Zabezpieczenie
termiczne sprężarki
2

Cyfrowe wejście
aktywne

Ikona alarmu głównego
świeci się oraz kod
alarmu

Ręczny gdy wystąpienie
alarmu wygasa, kontynuować
ręczne kasowanie. Po AL09
wystąpieniu przez  1 godz.
Wejście cyfrowe nieaktywne,
nastaw AL10=0 aby
kontynuować.

A11 Otwarty kolektor/alarm przkaźnika ON
brzęczyk ON

Zabezpieczenie
termiczne
wentylatora
skraplacza

Cyfrowe wejście
aktywne

Ikona alarmu głównego świeci się
oraz kod alarmu

Ręczny
gdy wystąpienie alarmu
wygasa, kontynuować ręczne
kasowanie.

A12 Alarm błędu
odszraniania

Koniec
odszraniania po
 dF07 (Max długość
odszr.) oraz dF02=2

Tylko kod alarmu wyświetla się Automatyczny:
Podczas kolejnego właściwego
cyklu odszr..
kontynuować ręczne kasowanie.

A13 Otwarty kolektor/alarm przkaźnika ON
brzęczyk ON

Alarm
przypomnienia o
serwisie sprężarki 1

Godzina
uruchomienia   >

CO14 Ikona alarmu serwisu świeci się
oraz kod alarmu

Ręczny
Kontynuować poprzez reset
czasu wg 16.6

A14 Otwarty kolektor/alarm przkaźnika ON
brzęczyk ON

Alarm
przypomnienia o
serwisie sprężarki 1

Godzina
uruchomienia   >

CO15 Ikona alarmu serwisu świeci się
oraz kod alarmu

Ręczny
Kontynuować poprzez reset
czasu wg 16.6
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A15 Otwarty kolektor/alarm przkaźnika ON
brzęczyk ON
Ikona alarmu serwisu świeci się

Pompa wody lub
went. Nawiewny
(powietrze/powietrze
przypomnienie o
serwisie

Godzina
uruchomienia   >

CO16
oraz kod alarmu

Ręczny
Kontynuować poprzez reset
czasu wg 16.6

rtC Alarm zegara Otwarty kolektor/alarm przkaźnika ON RęcznyWymagane
ustawienie zegara brzęczyk ON

Ikona alarmu głównego świeci się
oraz kod alarmu

Nastaw zegar i kontynuuj ręczny
reset.

rtF Alarm zegara Błędne działanie
zegara

Otwarty kolektor/alarm przkaźnika ON
brzęczyk ON
Ikona alarmu głównego świeci
się oraz kod alarmu

Ręczny:
Wykonaj ręczny reset, gdy nie
pomaga wymień zegar.

EE Otwarty kolektor/alarm przkaźnika ON RęcznyEEPROM      alarm
błędu

Możliwa utrata
danych brzęczyk ON

Ikona alarmu głównego świeci się
oraz kod alarmu

Wykonaj ręczny reset, jesli nie
pomaga sterownik jest
zablokowany, żadnaregulacja
nie jest dostępna.

ACF1 Otwarty kolektor/alarm przkaźnika ONAlarm konfiguracji Pompa ciepła
skonfigurowana
bez zaworu
rewersyjnego

brzęczyk ON
Ikona alarmu głównego świeci się
oraz kod alarmu

Automatyczny
Po usunięciu błędów z

parametru.

ACF2 CF01= 0-1-2-3 i Otwarty kolektor/alarm przkaźnika ONAlarm konfiguracji
FA02 =1-2, bez
skonfigurowanej
sondy kontroli
skraplania

brzęczyk ON
Ikona alarmu głównego świeci się
oraz kod alarmu

Automatyczny
Po usunięciu błędów z

parametru.

ACF3 Otwarty kolektor/alarm przkaźnika ONAlarm konfiguracji Dwa wejścia
cyfrowe mają tę
samą funkcję

brzęczyk ON
Ikona alarmu głównego świeci się
oraz kod alarmu

Automatyczny
Po usunięciu błędów z

parametru.

ACF4 Otwarty kolektor/alarm przkaźnika ONAlarm konfiguracji CF28= 1 & wejście
cyfrowe nie
skonfigurowane i
sonda CF28= 2
Pb4 <> 3

brzęczyk ON
Ikona alarmu głównego świeci się
oraz kod alarmu

Automatyczny
After parameter proper debug.

ACF5 CF02 =1   & (CF04 Otwarty kolektor/alarm przkaźnika ONAlarm konfiguracji
≠2,3 & CF05 ≠ 3 )
or ( CF04 = 2 i
CF05 = 3 )

brzęczyk ON
Ikona alarmu głównego świeci się
oraz kod alarmu

Automatyczny
Po usunięciu błędów z

parametru.

FErr Otwarty kolektor/alarm przkaźnika ON Ręczny
brzęczyk ON Po wygasnięciu alarmu,

Wykonaj ręczny reset.

Alarm
funkcjonowania

CF04=3 i
CF05=3 wraz z
Wejściem cyfro-
wym aktywowane
w jednym czasie

Ikona alarmu głównego świeci się
oraz kod alarmu

AFr Otwarty kolektor/alarm przkaźnika ON
brzęczyk ON

Alarm częstotliwości Częstotliwość
zasilania jest poza
zakresem Ikona alarmu głównego

świeci się oraz kod
alarmu

Automatyczny
Gdy częstotliwość wraca do
normy
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34. Zewnętrzne blokady dla tabeli alarmów

Kod
Alarmu

Opis alarmu Comp.
1

Comp. 2 Grzałka przeciw
zamrożeniowa

Pompa
wodna

Wentylato
r naw.

Went.
Skrap.

P1 Pb1 Alarm sondy Yes Yes Yes
oraz Ar19 =0

Yes

P2 Pb2 Alarm sondy Yes Yes Yes
oraz Ar19 =0

Yes

P3 Pb3 Alarm sondy Yes Yes Yes
oraz Ar19 =0

Yes

P4 Pb4 Alarm sondy Yes Yes Yes
oraz Ar19 =0

Yes

A01 Alarm wysokiego ciśnienia z wejścia cyfr. Yes Yes
A02 Alarm niskiego ciśnienia z wejścia cyfr. Yes Yes Yes
A03 Alarm niskiej temp. powietrza nawiewanego

A04 Niska temperature powietrza wywiewanegoYes Yes Yes Yes
A05 Wysoka temperatura/wysokieg ciśneinie alarm Yes Yes
A06 Niska temperatura/niskie ciśnienie alarm Yes Yes Yes
A07 Wejście cyfrowe przeciwzamrożeniowe Yes Yes Yes
A07 Alarm wejścia cyfrowego przeciwzamrożeniowegoYes Yes Yes
A07 Alarm przeciwzam. jedn. z zew skraplaczemYes Yes Yes Yes
A08 Alarm przepływu wody Yes Yes Grzałka kotła

Yes
Yes

A08 Zabezpieczenie term. wentylatora
nawiewnego CF01= 0,1

Yes Yes Integralna
grzałka Yes

Yes

A09 Zabezpieczenie term. Sprężarki 1 Yes
A10 Zabezpieczenie term. Sprężarki 2 Yes
A11 Zabezpieczenie term. Wentylatora skraplacza Yes Yes Yes
A12 Błąd odszraniania

A13 Serwis sprężarki 1

A14 Serwis sprężarki 2

A15 Pompa wodna /wentylator naw. Serwis

rtC Alarm zegara

rtF Alarm zegara

EE Eeprom błąd Yes Yes Yes Yes Yes Yes
ACF1 Alarm konfiguracji Yes Yes Yes Yes Yes Yes

ACF2 Alarm konfiguracji Yes Yes Yes Yes Yes Yes
ACF3 Alarm konfiguracji Yes Yes Yes Yes Yes Yes
ACF4 Alarm konfiguracji Yes Yes Yes Yes Yes Yes
ACF5 Alarm konfiguracji Yes Yes Yes Yes Yes Yes

FErr Alarm funkcjonowania (z zew. skraplaczem Yes Yes Yes Yes Yes
AFr Alarm częstotliwości Yes Yes Yes Yes Yes Yes
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35. Schematy połączeń

35.1 Standardowy model z 5 przekaźnikami

35.2 Model z triakiem wewnątrz oraz 4 przekaźnikami

terminale n° 6 – 8 = otwarty kolektor wyjściowy do sterowania
zenętrznym przekaźnikiem 12V
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Zewnętrznym model triaka przeznaczonego do
proporcjonalnego regulowania prędkości wentylatora 1-
fazowego.

“C” zdalna klawiatura

Pionowa zdalna klawiatura
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36. OPIS PARAMETRÓW

36.1 Parametry regulacji
ST01 punkt nastawy w trybie chiller(zakres ST05..ST06).

ST02 Różnica w trybie chillera.
ST03   punkt nastawy w trybie pompy ciepła
(zakres ST07..ST08)
ST04 Różnica w trybie pompy ciepła.
ST05 Minimalny limit nastawy ST01 listy nastaw dla
trybu Chiller (zakres -40°C / °F…ST01).
ST06 Maksymalny limit nastawy ST01 listy nastaw dla
trybu Chiller (zakres ST01…110 °C / 230°F).
ST07 Minimalny limit nastawy ST03 listy nastaw dla
trybu pompy ciepła ( zakres –40°C / °F...ST03).
ST08 Maksymalny limit nastawy ST03 listy nastaw
dla trybu pompy ciepła(zakres ST03…110 °C /230°F).
ST09 Regulacja związków

36.2 Parametry konfiguracji
CF01 konfiguruje typ jednostki. Oparty na tym
parametr jakiś parametr może zostać ukryty. {
zobacz listę - menu)
Typ jednostki:
0= Chiller air / air
1= Chiller air / air z pompą ciepła
2= Chiller air / water
3= Chiller air / water z pompą ciepła
4= Chiller water / water
5= Chiller water / water z pompą ciepła
CF02 z zewnętrznym skraplaczem
0 = Nie 1 = Tak
CF03 Regulacji sonda
0 = kontrola sondy Pb1; 1 = kontrola sondy Pb2
CF04 Pb1 konfiguracja analogowego wejścia:
0 = brak Sondy
1 = NTC sonda dla wlotu wody parownika /
regulowane powietrze pokazane na górze
wyświetlacza.

2 = Cyfrowe wejście dla jednostki z zewnętrznym
skraplaczem. Kiedy kontakt nie jest aktywny,
jednostka przełącza się, w tryb czuwania, góra
wyświetlacza pokazuje OFF. Aktywne wejście
przełącza w tryb czuwania ale góra wyświetla ON.
W tej sytuacji użycie o i n jest możliwe, by zacząć
działanie w trybie Chiller lub pompa ciepła: w trybie
Chiller góra wyświetla OnC. Jeśli CF21=2 i CO08=1
1. sprężarka startuje, oraz CF21=2 i CO08=0
sprężarka z krótszym przebiegiem włącza się. w
trybie pompy ciepła góra wyświetla OnH.: Jeśli
CF21=2 i CO08=1 1. sprężarka startuje, oraz
CF21=2 i CO08=0 sprężarka z krótszym
przebiegiem włącza się.

Jeżeli cyfrowe wejście staje się nieaktywne i wtedy
aktywne ponownie jednostka zatrzymuje się i
restartuje z wybranym trybem. Tylko z aktywnym
wejściem jest możliwy, by zmienić działanie
ponownie poprzez o i n klawisze. 3 = Cyfrowe
wejście dla jednostki z zewnętrznym skraplaczem. To
włązca jednostkę tylko w trybie chiller, góra pokazuje
OnC. Jeżeli kontakt nie jest aktywny, jednostka
przełącza się do trybu czuwania i wyswietlacz
pokazuje OFF. Tylko z aktywnym kontaktem, jeżeli
jesdnostka została wyłączona o i n klawisze, jest
możliwy, by włączyć ją znów poprzez o i n
klawisze. Konfiguracja wejścia Pb2 CF05
0 = żadna Sonda
1 = Temperatura sondy NTC “wylot wody parownika”/
“parownik z powietrzem zew”, to jest pokazane w
górze wyświetlacza.
2 = Cyfrowe wejście wygenerowało anty-
zamrożeniowy alarm, sprawdź polarność.
3 = Cyfrowe wejście dla jednostki z zewnętrznym
skraplaczem. Jeżeli aktywny to jednostka startuje w
Pompie ciepła, góra pokazuje OnH. Chwila, jeżeli nie
aktywny, jednostka jest, w trybie czuwania, góra
pokazuje OFF. Tylko, jeżeli to wejście działa jest
możliwy, by wyłączyć lub włączyć jednostkę poprzez
o i n klawisze.
Konfiguracja wejścia Pb3 CF06
0 = żadna Sonda
1 = NTC sonda temperatury, do kontroli obrotów
went. skraplacza, wyświetla się na dole.
2 = 4.. 20mA wejście ciśnienia skraplania, do kontroli
obrotów went. skraplacza, wyświetla się na dole.
3 = 4.. 20mA Dynamiczny punkt nastawy sygnału
wejściowego ustawiony przez użytkownika.
4 = alarm sondy NTC przeciwzamr. skraplacza
(woda/woda lub woda/woda z Pompą ciepła),
wyświetla się na dole.
Konfiguracja wejścia Pb4 CF07
0 = żadna Sonda
1 = NTC NTC sonda temperatury, do kontroli obrotów
went. skraplacza, wyświetla się na dole.
2 = Konfigurowalne cyfrowe wejście.
3 = NTC sonda dla kontroli zewnętrznego powietrza.
To pracuje dla: Dynamiczny punkt nastawy, kocioł i
automatyczne przełączanie.
4 = alarm sondy NTC przeciwzamr. skraplacza
(woda/woda lub woda/woda z Pompą ciepła),
wyświetla się na dole.
5 = sonda NTC do odczytu temperatury parownika w
trybie pompy ciepła regulacji odszraniania mieszanego.
Reguluje start i koniec odszraniania.
6 = NTC sonda używana tylko dla funkcji dziennnika.
CF08 Cyfrowa konfiguracja wejścia ID1
CF09 Cyfrowa konfiguracja wejścia ID2
CF10 Cyfrowa konfiguracja wejścia ID5

1592015001 Manual IC100C Series 23/04/07



21

IC100C Series
CF11   określa   funkcję Pb4   jęsli skonfigurowane
jako wejście cyfrowe:
0= Jeśli aktywne generuje alarm zabezp. Term.
sprężarki.
1= Jeśli aktywne generuje alarm zabezp. Term.
Wentylatora .
2= Jeśli aktywne generuje alarm zabezp. Term.
Wentylatora nawiewnego (pow./pow.) / alarm
przepływu (woda/pow., woda/woda)
3= Jeśli aktywne generuje zddalne wyłączenie.
Klawiatura pracuje tylko jesli wejście jest nieaktywne.
4= Zdalny “Chiller / Pompa ciepła” komenda.
Klawiatura może pracować tylko ze zdalnie
wybranym trybem. (zobacz CF28 = 1) .
5= Jeśli aktywne generuje alarm zabezp. Term. 2.
sprężarki.
6=   Zewnętrzny sygnał dla 2.sprężarki   /   stopnia
(z zewnętrznym skraplaczem).
7 = jeśli aktywne określa koniec odszraniania.
8 = Jeśli aktywne włącza funkcję oszcędzania energii.
9 = Jeśli aktywne generuje “alarm antylodowy”.
ID3 = Jeśli aktywne generuje alarm wysokiego
cisnienia.
ID4 = Jeśli aktywne generuje alarm wysokiego
cisnienia.
CF12 Cyfrowe wejścia polarność ID1
CF13 Cyfrowe wejścia polarność ID2
CF14 Cyfrowe wejścia polarność ID3
CF15 Cyfrowe wejścia polarność ID4
CF16 Cyfrowe wejścia polarność ID5
CF17 Wejście polarność Pb1 kiedy ustawione jako
cyfrowe wejście.
CF18 Wejście polarność Pb2 kiedy ustawione jako
cyfrowe wejście.
CF19 Wejście polarność Pb4 kiedy ustawione jako
cyfrowe wejście.
0 = Wejście aktywne dla zamkniętego kontaktu.
1 = Wejście aktywne dla otwartego
kontaktu. CF20 Konfiguracja
przekaźnika n ° 4..
0 = zwrotny zawór;
1 = Skraplacza went..
Polarność wyjściowa przekaźnika n ° 4, jeżeli
CF20 = 0 jest zdefiniowany przez parametr dF18.
CF21 Konfiguracja przekaźnika n ° 5..
0 = Alarm przekaźnika;
1 = Jedna Sprężarka z 1 stopniem;
2 = Dwie Sprężarki;
3 = Skraplacza went..
UWAGA przekaźnika n ° 5 wyjściowa polarność.
Jeżeli CF21 = 0 wyjściowa polarność jest
zdefiniowana przez par. AL18.
Jeżeli CF21 = 1 polarność stopnia zaworu jest
zdefiniowana przez par. CO10.
CF22 Nadająca się wartość ciśnienia w 4mA Pb3.
CF23 Nadająca się wartość ciśnienia w 20mA Pb3.
CF24 punkt wyłączenia sondy Pb1, by skalibrować
odczyt.
CF25 punkt wyłączenia sondy Pb2 by skalibrować
odczyt
CF26 punkt wyłączenia sondy Pb3 zagłębia się, by
skalibrować odczyt.
CF27 punkt wyłączenia sondy Pb4 zagłębia się, by
skalibrować odczyt.

CF28 To decyduje, która komenda posiada priorytet
włączenia jednostki w chiller lub pompie ciepła .
CF28 = 0  komendy klawiatura przekraczają
komendy cyfrowych wejść ( zobacz rozdz. 12).
CF28 = 1 Cyfrowe wejście z priorytetem komend kontroli.
To jest umożliwione tylko kiedy jedno z cyfrowych
wejść jest skonfigurowane, by zmienić funkcję
jednostki chiller /pompa ciepła.
Jeżeli polarność tego cyfrowego wejścia jest 0:
- Otwarty kontakt oznacza tryb chiller
- Zamknięty kontakt oznacza tryb Pompa ciepła. Jeżeli
polarność tego cyfrowego wejścia jest 0:
- Otwarty kontakt oznacza oznacza tryb Pompa ciepła
- Zamknięty kontakt oznacza tryb chiller.
Jeżeli żadne z cyfrowych wejść nie jest ustawione
na 4, jednostka przełącza się w tryb czuwania.
Wybór z klawiatury jest wyłączony i
jednostka można uruchomić tylko z wybranym trybem.
CF28  =  2  Analogowego wejścia komendy
przekraczają komendy klawiatury. Jeżeli
temperatura jest w CF30 odstępie, zmiana stanu
jest dozwolony również z klawiatury.
Jeżeli CF28 = 1, CF28 = 2 i jednostka startuje,
prośba zmiany działania wyłączy wszystkie
przekaźniki wyjścia. Wtedy sterownik będzie
czekać chwilę, sygnalizowane przez migajacą
diodę Schiller lub pompa ciepła, przed
wznawianiem z czasami opóźnienia sprężarki w
nowym działaniu.
CF29 Zmiana Ponad punkt nastawy.
Jeżeli działanie jest wybrane z kontrolą sondy, to
reprezentuje temperaturę, pod którą wartość sondy
Pb4 automatycznie przełącza jednostkę do trybu
Pompy ciepła.
CF30 Zmiana Ponad różnicę.
Jeżeli działanie jest wybrane z kontrolą sondy, to
reprezentuje różnicę temperatury dla wartości sondy
Pb4 przełączenia jednostki do trybu chiller.
CF31 Chiller pompa ciepła konfiguracja klawiszy.
0 = Naciśnij przez 5s, aby włączyć / wyłączyć
jednostkę w trybie chiller, naciśnij przez 5s,
aby włączyć / wyłączyć jednostkę w trybie pompy
ciepła.
1 = naciśnij przez 5s, aby włączyć / wyłączyć
jednostkę w trybie pompy ciepła, naciśnij
przez 5s, aby włączyć / wyłączyć jednostkę w
trybie chiller.
CF32 Wybiera jednostkę pomiaru.
0 = Celsiusz ° C / bar
1 = Fahrenheit / psi
CF33 Wybiera częstotliwość zasilania.
0 = 50 Hz
1 = 60Hz
2 = Dla Vcc zasilania
CF34 Seryjny Adres dla systemu monitoring.
CF35 Liczba przycisków zdalnej klawiatury.
0 = 4 przyciski
1 = 6 przycisków
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0 = 6 przycisków z NTC sensor

CF36 standardowy odczyt wyświetlacza.
0 = Pb1 na górnej stronie, Pb3 lub Pb4 na niższej
stronie.
1 = Pb2 na górnej stronie, Pb3 lub Pb4 na niższej
stronie.
2 = Pb1 na górnej stronie, zegarze na niższej
stronie.
3 = Pb2 na górnej stronie, zegarze na niższej
stronie.
CF37 Identyfikacja wersji oprogramowania układowego.
CF38 Identyfikacja mapy parametru Eeprom.
CF39 Konfiguracja przkaźnika n ° 2
0 = grzałka. Przekaźnik skonfigurowany jako
grzałka przeciwzamrożeniowa lub kocioł (z CF01 =
2,3,4,5 HP jednostka) lub grzałka oporowa, jeżeli
CF01 = 0,1 (pow.- pow.).
1 = ON / OFF wentylacja skraplacza. Jeżeli CF20 = 1,
same działanie przekaźnika N ° 4, jeżeli CF21 = 3 to
sam jako przekaźnik N ° 5.
2 = odcinający zawór po stronie wody jeśli pracuje
w chiller / HP. Ten przekaźnik jest ON kiedy
jakakilwiek z przekaźników sprężarki przełącza
ON. Kiedy wszystkie sprężarki będą przełączone
OFF, ten przekaźnik przełączy się OFF po
parametrze CO09. Jeżeli CO09 = 0, przekaźnik
przełącza się natychmiast OFF.
3 = odcinający zawór  po stronie wody pracuje z
HP. Same działanie jak punkt CF39 = 2, ale
przekaźnik jest zawsze OFF w trybie chiller.
Pr2 Hasło wartość od 0 do 999..

36. 3 Dynamiczne punkty nastawy Parametry

Sd01 Dynamiczny punkt nastawy konfiguracja.
0 = Funkcja wyłączona
1 = Funkcja włączona
Sd02 To decyduje o maksymalnym punkcie nastawy
wartości osiąganym w.
Sd03 To decyduje o maksymalnym punkcie nastawy
wartości osiąganym w trybie pompy ciepła.
Sd04 temperatura powietrza zewnętrznego punkt
nastawy w trybie chiller.
Sd05 temperatura powietrza zewnętrznego punkt
nastawy w trybie pompy ciepła.
Sd06 różnica temperatury powietrza zewnętrznego
w trybie chiller.

Sd07 różnica temperatury powietrza zewnętrznego
w trybie pompy ciepła

36.4 Parametry Oszczędności energii

ES01 Czas początku Oszczędności Energii
ES02 Czas zatrzymania Oszczędności Energii
ES03 w poniedziałek …. ES09 w niedzielę
0 = nie włączone; 1 = włączone
ES10 Oszczędność Energii wzrost w trybie chiller.
ES11 Oszczędność Energii różnica w trybie chiller.
ES12 Oszczędność Energii wzrost w trybie pompy
ciepła.

ES13 Oszczędność Energii różnica w trybie pompy ciepła.

36.5 Parametry sprężarki

CO01 Minimum ON czas po aktywacji sprężarki.
CO02 Minimum OFF czas po de-aktywacji
sprężarki. Podczas tego czasu odpowiednia ikona
mruga.
CO03 czas opóźnienia między aktywacją sprężarki
lub  stopnia, by zmniejszyć szczytowy pobór prądu.
Podczas tego czasu odpowiednia ikona mruga.
Pracująca sprężarka ze stopniem, jeżeli jest pełna
prośba nośności, odcinający stopień jest
aktywowany i tylko po 5 sekundach sprężarka. Po
czasie opóźnienia CO03, jeżeli nie potrzeba,
odcinający stopień jest wyłączany.

CO04  czas opóźnienia między sprężarką lub
zaworem stopnia.

CO05  czas Opóźnienia przy zasilaniu początkowym.
Wszystkie przekaźniki wyjściowe są opóźnione o
nastawiony czas w tym parametrze, by zapobiec
uszkodzeniu sprężarki od częstego wyłączania zasilania.
CO06 czas opóźnienia włączenia sprężarka po
“pompie wody / wentylatorze nawiewnym” aktywacji
przekaźnika
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Mając CO11 = 2 (“pompa wody / wentylator naw.
powietrza” odnosi się do sprężarki wł / wył stan), “
pompa wody / wentylator naw. powietrza” zawsze
startuje przed sprężarkami. Mający CO11 = 1 (ciągle
pracująca pompa / went,) przekaźnik włącza kiedy
sterownik jest włączony w trybie chiller lub Pompa
ciepła. Żaden czas opóźnienia nie jest możliwy.

CO07 “pompa wody / wentylator naw. powietrza”
wyłacza się sie po czasie opóżnienia po wyłączeniu
sprężarki. Mając CO11 = 2 (“pompa wody /
wentylator naw. powietrza” odnosi się do sprężarki
wł / wył stan), “ pompa wody / wentylator naw.
powietrza” zawsze staje po sprężarkach. Mając
CO11 = 1 (ciągle pracująca pompa / went,)
przekaźnik wyłącza kiedy sterownik przełącza się
tryb czuwania.

CO08 kontrola sekwencji Sprężarki.
0 = Sprężarka zmieniająca się sekwencyjnie.
W zależności od liczby godzin pracy sterownik
włącza sprężarkę z mniejszą liczbą godzin.
sekwencja zatrzymuje sprężarkę z większą liczbą
godzin. Zamiana  nie jest możliwa dla jednostek
mających sprężarkę ze stopniowaniem.
1 = Ustalona kontrola sekwencji.
Sprężarka_1 zawsze zaczyna się przed Sprężarką_2
i staje zawsze po tym, jak Sprężarka _2 staje.
W przypadku  alarmu Sprężarki _1 prężarka_2
natychmiast staje.
CO09 Czas opóźnienia, do przełączenia się dla
zaworu odcinającego po stronie wody (CF39 = 2 / 3).
CO10 polarność stopnia zaworu.
0 = stopień aktywny dla zaworu ON (przekaźnik zamknięty)

1 = stopień aktywny dla zaworu OFF (przekaźnik
otwarty).
CO11   “ pompa wody / wentylator naw. powietrza”
konfiguracja przekaźnika.
0 = Przekaźnik nie skonfigurowany. .
1 = Ciągła praca. Przekaźnik włącza gdy sterownik jest
włączony w trybie chiller lub pompa ciepła.
2 = “ pompa wody / wentylator naw. powietrza”
odnosi się do sprężarki wł / wył stan (par CO06 ,
CO07 aktywny).
CO12 Sprężarka_1 wyłączona dla serwisu. 0 = ON;
1 = OFF. Jeżeli ustawiono OFF, sprężarka więcej
nie jest zawarta do regulacji i przekaźnik wyjściowy
nie zostanie włączony nigdy nie będzie obrócona.
Aby zawrzeć sprężarkę, ten parametr musi zostać
ustawiony na 0..
CO13   2. Sprężarka   lub   stopień   wyłączona dla
serwisu. 0 = ON; 1 = OFF. Jeżeli ustawiono OFF,
sprężarka więcej nie jest zawarta do regulacji i
przekaźnik wyjściowy nie zostanie włączony nigdy
nie będzie obrócona. Aby zawrzeć sprężarkę, ten
parametr musi zostać ustawiony na 0.
CO14 punkt nastawy Alarmu dla godzin pracy
sprężarki n ° 1 . Liczba godzin pracy sprężarki przed
zasygnalizowaniem ostrzegawczego alarmu A13.
Jeżeli 0 funkcja jest wyłączona.
CO15 punkt nastawy Alarmu dla godzin pracy
sprężarki n ° 2 . Liczba godzin pracy sprężarki przed
zasygnalizowaniem ostrzegawczego alarmu A14.
Jeżeli 0 funkcja jest wyłączona.
CO16 punkt nastawy Alarmu dla godzin pracy
pompy/wentylatora. Liczba godzin pracy pompy
/wentylatora przed zasygnalizowaniem
ostrzegawczego alarmu A14. Jeżeli 0, funkcja jest
wyłączona.

36.6 Wentylacji parametry

FA01 To włącza wyjście wentylatora skraplacza.
0 = Nie włączony;
1 = włączony.
FA02 wybrany, z parametrem FA03, typ
regulacji wentylatora skraplacza.
0 = (z FA03 = 0) went. ON ze sprężarką ON.
0 = (z FA03 = 1) went. ON ale niezależnnie od
sprężarki i OFF w trybie czuwania.
1  =  (z  FA03  =  0)  went.  ON  z  sprężarką ON
następuje ON / OFF regulacja temperaturą /
ciśnieniem skraplania. Kiedy sprężarka OFF
również, fan OFF.
1 = (z FA03 = 1) went. ON / OFF następuje
temperaturą / ciśnieniem skraplania.
2  =  (z  FA03  =  0)  went  ON  sprężarka  ON  z
proporcjonalną regulacją (triak i 4..20mA wyjścia)
bazuje temperaturze / ciśnieniu skraplania.
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Kiedy sprężarka OFF również went. regulacja OFF.
2 = (z FA03 = 1) went. ON / OFF z proporcjonalną
regulacją (triak i 4..20mA wyjścia) bazującą na
temperaturze / ciśnieniu skraplania.
FA03 wentyalator skraplacza i stan sprężarki.
0 = Went. odnosi się do stanu sprężarki;
1 = went. niezależny od sprężarki.
FA04 Czas maksymalnej szybkości wentylatora po
starcie. Jeżeli FA02 = 2 i wentylator skraplacza jest
sterowany triakiem wyjściowym, gdy startuje
regulacja went. skraplacza wywołana wyjściem
maksyalnego napięcia dla czasu FA04 wtedy,
regulacja nastąpi temperatury / ciśnienia sondy.
Jeżeli FA04 = 0 ta funkcja nie jest aktywna.
FA05 Faza przełączania się silnika went..
Użyty, dla zrekompensowania różnic silnika. Jest
wyrażony w mikro sekundach.
FA06 nie używany.
FA07 Czas maksymalnej szybkości wentylatora, w
trybie chiller, przed   włączaniem   sprężarki.  Użyty
do wyregulowania ciśnienia skraplania podnoszące
wartość dla uzyskania lepszej regulacji.
Jeżeli FA07 = 0 ta funkcja nie jest wyłączona.
FA08 Minimalna szybkość went. skraplacza w
trybie chiller.
FA09 Maksylna szybkość went. skraplacza w
trybie chiller
FA10 Temperatura / ciśnienie wartość, która nadaje
szybkość wentylatora skraplacza  w minimum FA08 w
trybie chiller.
FA11 Temperatura / ciśnienie wartość, która nadaje
szybkość wentylatora w maksimum FA09 w trybie
chiller.
FA12 Proporcjonalna nastawa dla kontroli went.
skraplacza w trybie chiller. To pozwala, by ustawić grupę
w sterowniku wzrastającą lub malejącą szybkość went..
{ wartość domyślna jest różnica między FA10 i FA11)
FA13 Temperatura / ciśnienie różnica zatrzymania
went. skraplacza w trybie chiller.
FA14 Temperatura / ciśnienie różnica utrzymania
prędkości went. skraplacza w trybie chiller.
FA15 Czas opóźnienie przed aktywowaniem
CUT–OFF funkcji po starcie sprężarki,
Jeżeli po starcie sprężarki, proporcjonalna
regulacja wymaga zatrzymać went. (odcięcie) i
FA15 ≠ 0, went. skraplacza pracuje w szybkości
minimum w tym czasie. Jeżeli FA15 = 0 funkcja nie
jest włączona.
FA16 Nocna funkcja (ograniczona szybkość) w trybie
chłodzenia. To pozwala, by ustawić ograniczoną
szybkość zapobiegając nadmiernemu hałasowi.
Aby włączyć, wartość musi być niższa niż FA11.
FA17 Szybkość went. Min. w trybie Pompy ciepła.
FA18 Szybkość went. Maks. w Trybie Pompy ciepła.

FA19 Temperatura / ciśnienie wartość, która nadaje
Minimalną szybkość went. skraplacza w Pompie ciepła.
FA20 Temperatura / ciśnienie wartość, która nadaje
Maksymalną szybkość went. skraplacza w Pompie ciepła.
FA21 Proporcjonalna grupa dla kontroli went. skraplacza
Trybie Pompy ciepła. To pozwala, by ustawić grupę w
sterowniku wzrastającą lub malejącą szybkość went
{wartość domyślna jest różnicą między Fa19 i Fa20).
FA22 Temperatura / ciśnienie różnica aby
zatrzymać went. skraplacza w Trybie Pompy ciepła.
FA23 Temperatura / ciśnienie różnica utrzymania
prędkości went. skraplacza w Trybie Pompy ciepła.
FA24 Nocna funkcja (ograniczona szybkość) w
Pompie ciepła. To pozwala, by ustawić ograniczoną
szybkość w Pompie ceipła
zapobiegając hałasowi.
FA25 punkt nastawy gorącego startu.
Wartość temperatury odczytana przez Pb2 przy której
wentylator naw. jest zatrzymany. Tylko dla konfiguracji
pow./pow. i trybu pompy ciepła. Uruchamia went. tylko,
jeżeli temperatura skraplacza jest wystarczająco
gorąca unikając zimnego strumienia powietrza.
FA26 Różnica gorącego startu.

36.7 Anty-zamarzanie,   Kocioł, parametry integralnej grzałki

Ar01 Anty-zamarzanie: limit minimum dla punktu
nastawy Ar03 {–40° C … Ar03)
Ar02 Anty-zamarzanie: limit maksimum dla punktu
nastawy Ar03 (Ar03 … 110 ° C)
Ar03 Anty-zamarzanie punkt nastawy (zakres Ar01 … Ar02).
Pod tę wartością sterownik pokazuje anty-zamarzania
alarm:
Pb1 niska temperatura powietrza zew. dla jednostki pow. / pow.,
Pb2 niska temperatura wylotu dla jednostki pow. / pow..
Ar04 różnica alarmu Anty-zamarzania. Decyduje o
kasowanie alarmu, jeżeli temperatura podnosi się.
Ar05 czas opóźnienia alarmu Anty-zamarzania. Decyduje
o min. czasie, z temperaturą zawsze niższą niż Ar03,
przed zasygnalizowaniem alarmu anty-zamarzania.
Ar06 Maksymalna liczba alarmów anty-zamarzania
przed powrotem do ręcznego kasowania. Po tej
liczbie alarmów sterownik wymusza wykonanie
ręcznego kasowania alarmu.
Ar07 Czas opóźnienia alarmu Anty-zamarzania
powietrza wylotowego gdy startuje w trybie Pompy ciepła.
To decydujo czasie opóźnienia zanim zasygnalizuje alarm
ponieważ Pompa ciepła ogrzeje wodę lub powietrze.
Jeżeli po tym czasie temperatura jest nadal niższa
niż Ar03 jednostka zostaje natychmiast wyłączana.
Ar08   «Anty-zamarzania   grzałka   /   integralna grzałka»
Punkt nastawy (pow. / pow. jednostka) w trybie chiller.
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Wartość temperatury poniżej której  sterownik
załącza grzałkę anty-zamarzania { z sondą NTC
Pb1-Pb2).
Ar09   « grzałka Anty-zamarzania /   integralna
grzałka» punkt nastawy dla pow. / pow. jednostki w
trybie Pompy ciepła. Wartość temperatury poniżej
której  sterownik załącza grzałkę anty-zamarzania
{ z sondą NTC Pb1-Pb2).
Ar10 punkt nastawy grzałki anty-zamarzania dla
woda/woda jednostki w trybie Pompy ciepła.
Wartość temperatury poniżej której  sterownik załącza
grzałkę anty-zamarzania { z sondą NTC Pb3-Pb4).
Ar11   « grzałka Anty-zamarzania /   integralna
grzałka » różnica w trybie chiller.
Ar12   « grzałka Anty-zamarzania /   integralna
grzałka » różnica w trybie Pompy ciepła.
Ar13   « grzałka Anty-zamarzania /   integralna
grzałka » konfiguracja.
0 = ON z kontrolą sterownikiem.
1 = ON z kontrolą sterownikiem i aktywny cykl
odszraniania (zawsze na podczas odszraniania)
Ar14 « grzałka Anty-zamarzania /   integralna
grzałka » punkt włączenia w trybie chiller.
0 = OFF w trybie chiller
1 = ON w trybie chiller (włączony kiedy konieczny).
Ar15 grzałka Anty-zamarzania /   integralna
grzałka w trybie Pompy ciepła.
0 = OFF w trybie Pompy ciepła;
1 = ON w trybie Pompy ciepła (włączony kiedy konieczny)
Ar16 wybór sondy dla « grzałka Anty-zamarzania /
integralna   grzałka » w trybie chiller:
0 = Kontrola sondy Pb1;
1 = Kontrola sondy Pb2.
Ar17 wybór sondy dla « grzałka Anty-zamarzania /
integralna   grzałka »  w trybie Pompy ciepła:
0 = Kontrola sondy Pb1;
1 = Kontrola sondy Pb2.
Ar18 grzałka Anty-zamarzania w trybie czuwania.
To określa stan  “ grzałki Anty-zamarzania /
integralnej   grzałki” kiedy sterownik wyłączony lub
w trybie czuwania:
0 = Zawsze OFF;
1 = wywoływana na żądanie sterownika.
Ar19 Zabezpieczenie grzałka Anty-zamarzania dla
wadliwej sondy.
0 = Zawsze wył. dla wadliwej sondy.
1 = Zawsze wł dla wadliwej sondy.
Parametry Funkcji kotła.
Ar20 Funkcja kotła pozwala by kontrolować
elektryczną grzałkę w trybie Pompy ciepła:
0 = Integralna kontrola; 1 = Ogrzewania kontrola.
Ar21 punkt nastawy zewnętrznego powietrza dla
kontroli grzałki elektrycznej.
Ar22 Różnica temperatury kotła.
Ar24 punkt nastawy alarmu anty-zamarzania w trybie
pompy ciepła.

Anty-zamarzania alarm jest możliwy jeżeli
temperatura spada poniżej tej wartości { zakres =
od Ar01 do Ar02).
Ar25 Anty-zamarza różnica.
Różnica temperatury dla automatycznego wznowienia
alarmu.

36.8 Parametry odszraniania

dF01 kontrola cyklem odszraniania.
0 = Nie; 1 = Tak
dF02 Rodzaj cyklu odszraniania.
0 = Temperatura / ciśnienie kontrola. Czas
opóźnienia odliczania czasu   dF10  rozpoczęcia
odszraniania zaraz po spadku temperatury /
ciśnienia poniżej punkt nastawy dF03. zatrzymanie
odszraniania dla temperatury / ciśnienia kontroli.
1 = Długość czasu maksimum odszraniania. Czas
opóźnienia odliczania czasu   dF10  rozpoczęcia
odszraniania zaraz po spadku temperatury /
ciśnienia poniżej punkt nastawy dF03. odszraniania
zatrzymanie po czasie w dF07.
2 = Zewnętrzny kontakt odszraniania. Czas
opóźnienia odliczania czasu   dF10  rozpoczęcia
odszraniania zaraz po spadku temperatury /
ciśnienia poniżej punkt nastawy dF03.
Odszranianie zaczyna się, jeżeli zewnętrzny kontakt
nie jest aktywny ale staje kiedy kontakt aktywny.
dF03 Wartość Temperatury / ciśnienienia poniżej
której opóźnienie odszraniania  dF10 zaczyna odliczać.
dF04 Koniec odszraniania temperatura / ciśnienie
punkt nastawy. Kiedy temperatura podnosząca się
ponad tę wartością Odszranianie jest zatrzymane.
dF05 Czas opóźnienie przed rozpoczęciem wymuszonego
odszraniania. funkcja jest możliwa, jeżeli dF05 <> 0..
rozpoczyna się cykl odszraniania (nawet jeśli   dF10   czas
nie minął),   jeżeli temperatura / ciśnienie jest niższa niż
zbiór dF19 dla czasu   dF05.   Jeżeli podczas   dF05
temperatura / ciśnienie podnosi się ponad zbiór dF19
+ dF20 (rożnica) odszraniania cykl jest odłożony i
czas opóźnienia dF05 jest wznowiony.
dF06 Minimum czas trwanie odszraniania. To
decyduje min. czasie trwanie odszraniania cyklu
nawet jeśli inny warunek konica odszraniania jest
już spełniony.
dF07 Maksimum czas trwanie odszraniania. To
decyduje o końcu odszraniania, jeżeli dF02 = 1.. W
innych przypadkach to decyduje o czasie maksymalnym.
dF08 Odstęp między zaczynaniem się
odszraniania {dioda sprężarki mruga). Po dF10
opóźnieniu, przed włączeniem cyklu odszraniania,
sterownik zatrzymuje sprężarkę na czas dF08. To
pozwala ustawienie ciśnienia, dokładnie w środku
czasu dF08 (dF08 / 2), 4-drogowy zawór rewersyjny
jest aktywowany. Czasy opóźnienia sprężarki nie
jest liczony. Jeżeli dF08 = 0, sprężarka nie jest
zatrzymana i zawór 4-drogowy natychmiast jest
aktywowany.
dF09 Czas przerwy, po odszranianiu  { dioda
sprężarki mruga). To pozwala ciśnienie ustawić i
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skropliny Pompy ciepła wznowienia tylko po
czasie w parametrze dF09. W środku  dF09
zawór 4-drogowy jest deaktywowany. Czas
opóźnienia sprężarki nie jest obliczany.
Jeżeli dF09 = 0, sprężarka nie zatrzymuje i
zawór natychmiast jest aktywowany.
dF10 Odstęp czasu pośrodku odszraniania.
Odliczanie czasu zaczyna się kiedy temperatura
skraplacza / ciśnienie odczytany (Pb3 / Pb4) jest
niższy niż DF03.W przypadku zaciemnienia
dostawy lub zmiany trybu odszranianie jest
odłożonye i czas dF10 jest wznowione. Odliczenie
staje, jeżeli zatrzymana sprężarka lub jeżeli
temperatura / ciśnienie staje się wyższa niż DF03.
dF11 start odszraniania punkt nastawy. To jest możliwe
kiedy { Pb4 CF07 = 5) i (Pb3 CF06 = 1 och 2 ).
Odliczanie zaczyna się kiedy temperatura / ciśnienie
Pb3 sonda staje się niższa niż dF03. Kiedy
czas opóźnienia dF10 wygasa kontrola sterownika
Pb4, jeżeli niższy niż dF11 odszranianie zaczyna
się, inaczej jednostka będzie kontynuować w
trybie pompy ciepła. Tylko po Pb4 staje się niższy
niż dF11 odszranianie zaczyna się.
dF12  Temperatura końca mieszanego odszraniania.
To pozwala, by ustawić temperaturą ponad którą
mieszane odszranianie przestaje pracować.
Analogiczne wejście Pb4 skonfigurował w CF07 = 5
umożliwia połączony koniec rozmrażają kontrolę.
Odszraniania cykl staje kiedy Pb4 osiąga ten punkt
nastawy.
dF13 2. Sprężarka ON podczas cyklu odszraniania.
0 = OFF; 1 = 2. Sprężarka ON
Jeżeli jednostka jest skonfigurowana z 2 sprężarkami
CF21 = 2 i dF13 = 1, obie sprężarki są ON podczas
odszraniania. Czasy opóźnienia nie są obliczone,
dlatego ON i OFF sprężarki jest momentalny.
dF14 Went. Skraplacza ON podczas odszraniania i
ociekania cyklu (dF09).
0 = Nie aktywny;
1 = Aktywny tylko podczas odszraniania cyklu;
2 = Aktywny odszraniania i ociekania cyklu.
Jeżeli dF14 = 1 i skraplania temperatura / ciśnienie
wzrasta ponad   dF15 wartość, kontrola wentylatora
będzie prowadzona w chiller konfiguracji parametr
wentylatora . Jeżeli dF14 = 2 po odszraniania, dla czasu
w dF09 went. będzie pracował w szybkości maksimum.
dF15 Temperatura / ciśnienie punkt nastawy, wymuszony
dla went.
dF16 Niski alarm podczas odszraniania. 0 = nie
aktywny; 1 = aktywny.
dF17 Niski alarm czas opóźnienia w trybie pompy
ciepła. Z dF08 i dF09 nastawione na 0 (sprężarka
nie staje i zawór 4-drogowy natychmiast aktywny),
ciśnienie obiegu nie jest dobrze zbalansowane dla
zaworu. W tym przypadku dF17 opóźnienie zaczyna
odliczać każdym razem, gdy zawór zmienia stan
unikają zatrzymania jednostki dla niskiego alarmu.

dF18 4-drogowy zawór odwracający polarność.
0 = Aktywny w zimniejszym; 1 = Aktywny w Pompie
Gorąca.
dF19 Temperatura / ciśnienie punkt nastawy
wymuszonego cyklu odszraniania.
dF20 Różnica dla wymuszonego cyklu odszraniania.

36.9 Parametry alarmów

AL01 Czas opóźnienia alarmu niskiego ciśnienia.
Określa opóźnienie czasu zanim zasygnalizować
alarm niskiego ciśnienia od cyfrowego wejścia.
AL02 Maksimum liczba “ alarmów niskiego ciśnienia” /
godzinę zanim powróci się do ręcznego kasowania
AL03 Niski alarm wykryty przez jednostkę wyłączoną
lub w trybie czuwania.
0 = Alarm nieaktywny; 1 = Alarm aktywny.
AL04 Czas opóźnienia alarmu przepływu wody. Po
starcie alarm pompy jest wstrzymany przez ten czas.
AL05 Maksimum liczba “ alarmów Przepływu wody” w
jednej godzinie. Jeżeli liczba wystąpień alarmu przepływu
osiąga wartość tego parametru w jednej godzinie, alarm
przełącza się do ręcznego kasowania. Pompa wody
jest wyłączona
UWAGA z CF01 = 2, 3, 4, 5 wartość minimum
jest 1 wydarzeniem.
AL06  Czas aktywacji Minimum dla alarmu przepływu
wody. Alarm jest wykryty tylko, jeżeli warunek przekracza
czas w tym parametrze. Odlicznie startu tylko, gdy
AL04 jest wygasły. To zapobiega możliwym alarmom z
powodu zapowietrzenia wodociągu.
Uwaga alarmu przepływu wody: otwarty kolektor i alarm
przekaźnika pracuje tylko dla warunków alarmu podczas
działanie. W innych przypadkach alarm jest tylko
pokazany z mruganiem ikony. Z funkcją kotła
aktywny alarm zatrzymuje pompę. Parownik jest
automatycznie ochroniony z kontrolą antyoblodzenia.
CO11 = 0  Woda pompy nie obecna.
Alarm jest wywołany tylko, jeżeli jedno z cyfrowych wejść
jest skonfigurowane jako przepływ wody, kasowanie
alarmu jest automatyczne.
CO11 = 1 “Woda pompa pracuje” ciągle.
Alarm jest wywołany tylko, jeżeli jedno z cyfrowych wejść
jest skonfigurowane jako przepływ wody, kasowanie
alarmu jest automatyczne w trybie czuwania lub zdalny
OFF (pompa wyłączona). Pompa pracuje do zakresu
AL05 wystąpień alarmu jeżeli pracuje w trybie chiller lub
pompa ciepła. W tym przypadku nośności będzieć
deaktywować jako opisany w tabeli i kasowanie przełącza
się do ręcznego.
CO11 = 2 “Wodna pompa włączona” równocześnie ze
sprężarką. Alarm jest zarządzony tylko, jeżeli jedno z
cyfrowych wejść jest skonfigurowany jako przepływ
wody, kasowanie alarmu jest automatyczny w trybie
czuwania lub zdalny OFF (pompa wyłączona).
Przełącza do ręcznego kasowania po tym, jak osiągnie
AL05 wystąpienia alarmu w trybie chiller lub pompa
ciepła.
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Nośności deaktywowana jako opisany w tabeli 34..
Pompa wody pracuje w cyklu z CO06 włączenie czas
opóźnienia i CO07 wyłączenie czas opóźnienia; po
wydarzeniach alarmu AL05 jest zatrzymany.
Alarm przepływu wody ręcznie kasowany.
Po wydarzeniach alarmu AL05 to jest konieczne wejść
do funkcja Menu, by zresetować go. Ikona przepływu
jest zapalona i nie znika, jeżeli alarm jest nadal
aktywny. Pompa wody, jeżeli może startuje i alarm
jest wstrzymany dla AL04 (kontrolowany restart
jednostki) jeżeli podczas tego czasu alarm odzyskany.
AL07 Minimum czas z nieaktywnym wejściem
przepływu wody (po wystąpieniu alarmu). Po
wystąpieniu alarmu przepływu wody, ze sprężarką
zatrzymaną, regulacja wznawia się tylko, jeżeli po tym
czasie cyfrowe wejście nie jest bardziej aktywne. To
zapobiega możliwej serii krótkich alarmów z powodu
zapowietrzenia wodociągu.
AL08  alarm zabezpieczenia termicznego sprężarki.
Po włączeniu zabezpieczenia sprężarki alarm ochrony
nie jest wykryty dla czasu w tym parametrze.
AL09 Liczba maksymalna alarmów zabezpieczenia
termicznego. Jeżeli podczas jednej godziny liczba
alarmów osiąga wartość w tym parametrze, alarmu
kasowanie przełącza się do ręcznego.
AL10 kasowanie alarmu zabezpieczenia termicznego
po AL09 wystąpień / godzinę. Po  liczbie  alarmów
maksimum / godzinę  dla sprężarki 1–2, AL10
parametr automatycznie zmień się do 1.. Resetowanie
alarm, jest Możliwe, tylko przez wejście do
programowanie i zmianu tegi z powrotem do 0..
To działanie może być wykonane tylko przez personel
odpowiedzialny za serwis sprężarki, uszkodzenie
sprężarki jest możliwe przez częste kasowanie alarmu.
AL11 alarm wysoka temperatura / ciśnienie skraplania
Punkt nastawy. Kiedy wzrost wartości sondy skraplacza
ponad tę wartością narzędzie wykrywa ten wysoki alarm.
AL12 Skraplania temperatura / ciśnienie różnica do
zresetowania wysokiego alarm.
AL13 Skraplania niska temperatura / ciśnienie alarm
czas opóźnienia dla analogowego wejścia. Po starcie
sprężarce, niski alarm ciśnienia pochodzący z
cyfrowego wejście jest opóźnione o czas w tym
parametrze.
AL14 Skraplania niska temperatura / ciśnienie alarm
Punkt nastawy. Kiedy spada wartości sondy skraplacza
pod tę wartością narzędzie wykrywa ten niski alarm.
AL15 Skraplania temperatura / ciśnienie różnica do
zresetowania niskiego alarmu.
AL16 Maksimum liczba alarmów niskiego
ciśnienia w godzinie przed przełączeniem do
ręcznego kasowania.

AL17 Otwarty kolektor i przekaźnik wyjścia alarmu
kontrolowany kiedy jednostka jest Wyłączona lub w
trybie czuwania.
0 = Wyjścia nie aktywne dla wystąpień alarmu;
1 = Wyjścia aktywne dla wystąpień
AL18 Polarność przekaźnika wyjścia Alarmu.
0 = Aktywny dla zamkniętego kontaktu (otwarty dla
normalnych warunków.);
1 = Aktywny dla otwartego kontaktu (zamyka się dla
normalnych warunków)

AL19 język wydrukowania Alarmu przez IR urządzenie.

36.10       Parametry dziennika

Zapisywanie danych jest umożliwione tylko dla IR
urządzenia zamontowanego wewnątrz i parametrze
LG08 <> 0. Parametry od LG01 do LG07 mogą
pokazać które dane są zapisywane.
LG01   Działający   stan   { chiller,   pompa ciepła,
czuwanie)
0 = nie zapisane, 1 = Tak
LG02 Sonda temperatura Pb1.
0 = nie zapisane, 1 = Tak
LG03 Sonda temperatura Pb2.
0 = nie zapisane, 1 = Tak
LG04 Sonda temperatura / ciśnienie Pb2.
0 = nie zapisane, 1 = Tak
LG05 Sonda temperatura / ciśnienie Pb4.
0 = nie zapisane, 1 = Tak.
LG06 1. Sprężarki stan.
0 = nie zapisane, 1 = Tak 1. Sprężarka.
LG07 2. Sprężarki lub stan zaworu.
0 = Sprężarki stan, 1 = Tak 2. Sprężarka / zawór.
Czas nagrania Odstępu LG08 (10 sekund ).
Każdy   raz   konfiguracji   z  LG01-LG07   jest
Zmieniony, zapis automatycznie kasuje stare
dane i przygotowuje się dla nowego cyklu rejestracji.
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37. TABELA PARAMETRÓW 1
WYBÓR MENU

Oznaczenie Opis

ALL Dostęp do wszystkich parametrów

ST Dostęp do parametrów termoregulacji

CF Dostęp do parametrów konfiguracji

SD Dostęp do parametrów dynamicznego punktu nastawy

ES Dostęp do parametrów oszczędzania energii oraz zegara czasu rzeczywistego

CO Dostęp do parametrów sprężarki

FA Dostęp do parametrów regulacji wentylatorów

Ar Dostęp do parametrów przeciwzamrożeniowych

DF Dostęp do parametrów odszraniania

AL Dostęp do parametrów konfiguracji alarmów

LG Dostęp do parametrów logowania

Opis Parametrów

Parametry termoregulacji
Parametr Opis Min Max jedn. rozdz
ST01 Punkt nastawy chłodzenia ST05 ST06 °C/°F Dziesięt./

Całk.
ST02 Zakres regulacji w trybie chłodzenia 0.0

0
25.0
45

°C
°F

Dziesięt./
Całk.

ST03 Punkt nastawy grzania ST07 ST08 °C/°F Dziesięt./
Całk.

ST04 Zakres regulacji w trybie grzania 0.0
0

25.0
45

°C
°F

Dziesięt./
Całk.

ST05 Limit minimalnej nastawy dla ST01 (chłodzenie) -40.0
-40.0

ST01 °C
°F

Dziesięt./
Całk.

ST06 Limit maksymalnej nastawy dla ST01 (chłodznie) ST01 110
230

°C
°F

Dziesięt./
Całk.

ST07 Limit minimalnej nastawy dla ST03 (grzania) -40.0
-40.0

ST03 °C
°F

Dziesięt./
Całk.

ST08 Limit maksymalnej nastawy dla ST03 (grzanie) ST03 110
230

°C
°F

Dziesięt./
Całk.

ST09 Zakres regulacji 0.0
0

25.0
45

°C
°F

Dziesięt
./ Całk.

Pr2 Hasło 0 999
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Konfiguracja

Parametr Opis Min Max jedn. rozdz

CF01 Typ jednostki:
0= agregat wody lodowej powietrze/powietrze
1= agregat powietrze/powietrze z pompą ciepła
2= agregat powietrze/woda
3= agregat powietrze/woda z pompą ciepła
4= agregat woda/woda
5= agregat woda/woda z pompą ciepła
 z

0 5

CF02 Z wyniesionym skraplaczem
0=Nie
1=Tak

0 1

CF03 Czujnik sterujący
0= Pb1 czujnik
1= Pb2 czujnik

0 1

CF04 Pb1 konfiguracja
0= wyłączony
1= Sonda NTC na wejściu do parownika
2= Wejście cyfrowe regulacji  temperatury
3= Wejście cyfrowe chłodzenia

0 3

CF05 Pb2 konfiguracja
0= Wyłączony
1= Sonda NTC na wyjściu z parownika
2= Wejście cyfrowe alarmu przeciwzamrożeniowego
3= Wejście cyfrowe dla grzania

0 3

CF06 Pb3 konfiguracja
0= wyłączony
1= Sonda NTC temperatury skraplania
2= 4..20mA  dla ciśnienia skraplania
3= 4..20ma dla dynamicznego punktu nastawy
4= Sonda NTC alarmu przeciwzamrożeniowego (woda/woda )

0 4

CF07 Pb4 konfiguracja
0= Wyłączony
1= NTC kontroli skraplania
2= Wielofunkcyjne wejście cyfrowe
3= Temperatura powietrza zewnętrznego
4= Sonda NTC alarmu przeciwzamrożeniowego (woda/woda
5= Sonda NTC temperatury odszraniania
6= NTC temperatura logowania

0 6

CF08 ID1 konfiguracja
0= 1st zabezpiecznienie termiczne sprężarki
1= Zabezpiecznie termiczne wentylatora skraplacza
2= Zabezpiecznienie tarmiczne wentylatora / alarm zaniku
przepływu
3= Zdalny On/off
4= chłdzenie/Grzanie
5= 2nd zabezpiecznienie termiczne sprężarki
6= 2nd sterowanie stopniowe sprężarki (Jednostki z
wyniesionym skraplaczem)
7= Koniec odszraniania
8= Oszczędzanie energii
9= Alarm przeciwzamrożeniowy

0 9
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CF09 ID2 konfiguracja

0= 1st zabezpiecznienie termiczne sprężarki
1= Zabezpiecznie termiczne wentylatora skraplacza
2= Zabezpiecznienie tarmiczne wentylatora / alarm zaniku
przepływu
3= Zdalny On/off
4= chłdzenie/Grzanie
5= 2nd zabezpiecznienie termiczne sprężarki
6= 2nd sterowanie stopniowe sprężarki (Jednostki z
wyniesionym skraplaczem)
7= Koniec odszraniania
8= Oszczędzanie energii
9= Alarm przeciwzamrożeniowy

0 9

CF10 ID5 konfiguracja
0= 1st zabezpiecznienie termiczne sprężarki
1= Zabezpiecznie termiczne wentylatora skraplacza
2= Zabezpiecznienie tarmiczne wentylatora / alarm zaniku
przepływu
3= Zdalny On/off
4= chłdzenie/Grzanie
5= 2nd zabezpiecznienie termiczne sprężarki
6= 2nd sterowanie stopniowe sprężarki (Jednostki z
wyniesionym skraplaczem)
7= Koniec odszraniania
8= Oszczędzanie energii
9= Alarm przeciwzamrożeniowy

0 9

CF11 Pb4 konfiguracja w funkcji wejścia cyfrowego
0= 1st zabezpiecznienie termiczne sprężarki
1= Zabezpiecznie termiczne wentylatora skraplacza
2= Zabezpiecznienie tarmiczne wentylatora / alarm zaniku
przepływu
3= Zdalny On/off
4= chłdzenie/Grzanie
5= 2nd zabezpiecznienie termiczne sprężarki
6= 2nd sterowanie stopniowe sprężarki (Jednostki z
wyniesionym skraplaczem)
7= Koniec odszraniania

0 9

CF12 ID1 wejście spolaryzowane
0= aktywne przez zestyk zamknięty
1= aktywne przez zestyk otwarty

0

CF13 ID2 wejście spolaryzowane
0= aktywne przez zestyk zamknięty
1= aktywne przez zestyk otwarty

0

CF14 ID3 wejście spolaryzowane
0= aktywne przez zestyk zamknięty
1= aktywne przez zestyk otwarty

0

CF15 ID4 wejście spolaryzowane
0= aktywne przez zestyk zamknięty
1= aktywne przez zestyk otwarty

0

CF16 ID5 wejście spolaryzowane
0= aktywne przez zestyk zamknięty
1= aktywne przez zestyk otwarty

0

CF17 Pb1 wejście spolaryzowane
0= aktywne przez zestyk zamknięty
1= aktywne przez zestyk otwarty

0

CF18 Pb2 wejście spolaryzowane
0= aktywne przez zestyk zamknięty
1= aktywne przez zestyk otwarty

0
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CF19 Pb4 wejście spolaryzowane

0= aktywne przez zestyk zamknięty
1= aktywne przez zestyk otwarty

0 1

CF20 RL4 konfiguracja przekaźnika 4
0= Zawór rewersyjny
1= ON/OFF wentylator skraplacza

0 1

CF21 RL5 konfiguracja przekaźnika 5
0= alarm główny
1= jedna sprężarka z jednostopniowym zaworem
2= Sprężarka 2
3= ON/OFF wentylator skraplacza

0 3

CF22 Odpowiadająca wartość ciśnienia dla 20mA dla
przetwornika

0.0 0 31.0
449

Bar
Psi

Dziesięt./
Całk.

CF23 Odpowiadająca wartość ciśnienia dla 20mA dla
przetwornika

0.0 0 31.0
449

Bar
Psi

Dziesięt./
Całk.

CF24 Odsunięcie Pb1 -12.0 -
21.6

12.0
21.6

°C
°F

Dziesięt./
Całk.

CF25 Odsunięcie Pb2 -12.0 -
21.6

12.0
21.6

°C
°F

Dziesięt./
Całk.

CF26 Odsunięcie Pb3 -12.0 -
21.6 -
12 -
174

12.0
21.6
12
174

°C
°F
Bar
Psi

Dziesięt./
Całk.

CF27 Odsunięcie Pb4 -12.0 -
21.6

12.0
21.6

°C
°F

Dziesięt./
Całk.

CF28 Priorytet startu agregatu lub pompy ciepła
0= instrument klawiatury
1= wejście cyfrowe
2= wejście analogowe (czujnik)

0 2

CF29 Automatyczne przełączanie punktu nastawy -40 -
40

110
230

°C
°F

Dziesięt./
Całk.

CF30 Zakres do trybu funkcji 0.0 0 25.0
45

°C
°F

Dziesięt./
Całk.

CF31 klawisz agregat lub pompa ciepła

konfiguracja

0=  chiller/   heatpompa ciepła

1=        chiller /  pompa ciepła

0 1

CF32 Stopnie Celsjusza lub Farenheita
0= °C / "BAR
1=°F/°psi

0 1

CF33 Częstotliwość zasilania
0= 50 Hz 1=60 Hz
2=Vcc

0 2

CF34 Adres szeregowy monitoringu 1 247
CF35 Zdalna klawiatura

0= 4 klawiszy
1=6 klawiszy
2= 6 klawiatura z sondą NTC w obudowie

0 2

CF36 Domyślny widok odczytu
= Pb1 / czujka 1=Pb2/ czujka
2 =Pb1 / rtC 3= Pb2 / rtC

0 3
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CF37 Wersja oprogramowania
CF38 Eeprom – odwzorowanie parametrów
CF39 RL2 konfiguracja

0= grzałka / boiler / ogrzewanie
1= ON/OFF wentylator skraplacza
2 = Zawór odcinający po stronie wody w Chiller/HP.
3= Zawór odcinający po stronie wody w HP.

0 3

Pr2 Nastawa hasła 0 999
Dynamiczyny punkt nastawy

Parametr Opis Min Max jedn. rozdz
Sd01 Dynamiczny punkt nastawy

0= wyłączony
1= włączony

0 1

Sd02 Maksymalny dynamiczny punkt nastawy (chłodzenie) -30 -
54

30
54

°C
°F

Dziesięt./
Całk.

Sd03 Maksymalny dynamiczny punkt nastawy (grzanie) -30 -
54

30
54

°C
°F

Dziesięt./
Całk.

Sd04 Powietrze zewnętrzne dynamicznej nastawy zadanej dla
chłodzenia

-40 -
40

110
230

°C
°F

Dziesięt./
Całk.

Sd05 Powietrze zewnętrzne dynamicznej nastawy zadanej dla
grzania

-40 -
40

110
230

°C
°F

Dziesięt./
Całk.

Sd06 Różnica temperatury powietrza zewnętrznego dla
chłodzenia

-30 -
54

30
54

°C
°F

Dziesięt./
Całk.

Sd07 Różnica temperatury powietrza zewnętrznego dla
chłodzenia

-30 -
54

30
54

°C
°F

Dziesięt./
Całk.

Pr2 Nastawa hasła 0 999
Oszczędzanie energii

Parametr Opis Min Max jedn. rozdz
ES01 Godzina startu oszczędzania  (0+24) 0 23.50 Min 10 Min
ES02 Godzina końca oszczędzania (0+24) 0 23.50 Min 10 Min
ES03...ES09 Poniedziałek...Niedziela

0= Wyłączony
1= W łączony

0 1

ES10 Punkt wyrównania oszczędzania energii w agregacie
wody lodowej

-30.0 -
54

30.0
54

°C
°F

Dziesięt./
Całk.

ES11 Różnica oszczędzania energii w agregacie wody lodowej 0.1
0

25.0
45

°C
°F

Dziesięt./
Całk.

ES12 Punkt wyrównania oszczędzania energii w pompie ciepła -30.0 -
54

30.0
54

°C
°F

Dziesięt./
Całk.

ES13 Różnica oszczędzania energii w pompie ciepła 0.1
0

25.0
45

°C
°F

Dziesięt./
Całk.

Pr2 Nastawa hasła 0 999
Parametry sprężarek

Parametr Opis Min Max jedn. rozdz
CO01 Minimalny czas włączenia sprężarki po

uruchomieniu
0 250 Sec 10Sec

CO02 Minimalny czas wyłączenia sprężarki po
zatrzymaniu pracy

0 250 Sec 10Sec

CO03 Opóźnienie pomiędzy startem dwóch
sprężarek lub sprężarki i zaworu. Podczas
tego czasu dioda następnej operacji miga.

1 250 Sec

CO04 Opóźnienie pomiędzy zatrzymaniem dwóch
sprężarek lub sprężarki i zaworu. Podczas tego
czasu dioda następnej operacji miga.

0 250 Sec

CO05 Opóźnienie aktywacji wyjść po włączeniu
zasilania urządzenia. Wszystkie urządzenia
podłączone do wyjść mają opóźniony start ze
względu na możliwość zaniku napięcia
zasilania.

0 250 Sec 10Sec

CO06 Opóźnienie startu sprężarki po starcie pompy/wentylatora 1 250 Sec
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CO07 Opóźnienie zatrzymania sprężarki po zatrzymaniu

pompy/wentylatora
0 250 Sec

CO08 Regulacja obrotów sprężarki
0= W łączona
1= stała wydajność

0 1

CO09 Opóźnienie dla zaworu odcinającego po stronie wodnej
(CF39)

0 250 Sec
CO10 Stage vale polarity

0= Capacity stage ON
1= Capacity stage OFF

0 1

C011 Pompa/wentylator rodzaj pracy
0= Nie używany
1= Ciągła
2= Tylko podczas pracy sprężarki

0 2

C012 Sprężarka 1
0= W łączona
1 = OFF

0 1

C013 Sprężarka 2 / Zawór stopni
0= W łączona
1= OFF

0 1

C014 Licznik Godzin pracy dla 1st sprężarki 0 999 Hr 10Hr
C015 Licznik Godzin pracy dla 2nd sprężarki 0 999 Hr 10Hr
C016 Licznik Godzin pracy dla pompy/wentylatora 0 999 Hr 10Hr
Pr2 Hasło 0 999

Parametry wentylatora skraplacza
Parametr Opis Min Max jedn. rozdz
FA01 Wyjście

wentylatora
0= nie włączone
1= włączone

0 1

FA02 Regulacja wentylatora
0= W łączony gdy sprężarka pracuje
1=ON/OFF
2= Płynna regulacja obrotów

0 2

FA03 Wentylator zależny od sprężarki
0= razem ze sprężarką
1= niezalężnie od sprężarki

0 1

FA04 Czas pray na maksymalnych obrotach od startu 0 250 Sec
FA05 Różnica faz wentylatora 0 20 Micro

Sec
250|as

FA06 Not used
FA07 Wstępne wentylowanie przed startem sprężarki 0 250 Sec
FA08 Minimalna prędkość wentylatorów dla chłodzenia 30 100 %
FA09 Maksymalna prędkość wentylatorów dla chłodzenia 30 100 %
FA10 temperatura / ciśnienie punkt nastawy dla minimalnych

obrotów dla chłodzenia
-40.0
-40
0.0
0

110
230
30
435

°C
°F
Bar
Psi

Dziesięt./
Całk.

FA11 temperatura / ciśnienie punkt nastawy dla maksymalnych
obrotów dla chłodzenia

-40.0
-40
0.0
0

110
230
30
435

°C
°F
Bar
Psi

Dziesięt./
Całk.
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FA12 Proporcjonalny zakres dla chłodzenia 0.0

0
0.0
0

25.0
45
30.0
435

°C
°F
Bar
Psi

Dziesięt./
Całk.

FA13 CUT-OFF różnica dla chłodzenia 0.0
0

0.0
0

25.0
45
30.0
435

°C
°F
Bar
Psi

Dziesięt./
Całk.

FA14 Zastąpienie CUT-OFF dla chłodzenia 0.0
0

0.0
0

25.0
45
30.0
435

°C
°F
Bar
Psi

Dziesięt./
Całk.

FA15 Opóźnienie dla CUT-OFF 0 250 Sec
FA16 Prędkość wentylatorów dla pracy nocnej 30 100 %
FA17 Minimalna prędkość wentylatorów dla grzania 30 100 %
FA18 Maksymalna prędkość wentylatorów dla grzania 30 100 %
FA19 temperatura / ciśnienie punkt nastawy dla minimalnych

obrotów dla grzania
-40.0
-40
0.0
0

110
230
30
435

°C
°F
Bar
Psi

Dziesięt./
Całk.

FA20 temperatura / ciśnienie punkt nastawy dla maksymalnych
obrotów dla grzania

-40.0
-40
0.0
0

110
230
30
435

°C
°F
Bar
Psi

Dziesięt./
Całk.

FA21 Proporcjonalny zakres dla grzania 0.0
0

0.0
0

25.0
45
30.0
435

°C
°F
Bar
Psi

Dziesięt./
Całk.

FA22 CUT-OFF różnica dla grzania 0.0
0

0.0
0

25.0
45
30.0
435

°C
°F
Bar
Psi

Dziesięt./
Całk.

FA23 Zastąpienie CUT-OFF dla grzania 0.0
0

0.0
0

25.0
45
30.0
435

°C
°F
Bar
Psi

Dziesięt./
Całk.

FA24 Opóźnienie dla CUT-OFF 30 100 %
Funkcja gorący start

Parametr Opis Min Max jedn. rozdz
FA25 Punkt nastawy gorącego startu -40 -

40
110
230

°C
°F

Dziesięt./
Całk.

FA26 Różnica gorącego startu 0.0 0 25.0
45

°C
°F

Dziesięt./
Całk.

Pr2 Hasło 0 999
Przeciwzamrażania /parametry grzałki

Parametr      | Opis    | Min      | Max     | jedn.  | rozdz
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Ar01 Minimalna wartość dla punkty nastawy przecizamrażania -40.0 -

40
Ar03 °C

°F
Dziesięt./
Całk.

Ar02 Maksymalna wartość Ar03 110
230

°C
°F

Dziesięt./
Całk.

Ar03 Nastawa przeciwzamrożeniowa dla chłodzenia Ar01 Ar02 °C/°F Dziesięt./
Ar04 Różnica przeciwzamrażania dla chłodzenia 0 0 25.0

45
°C
°F

Dziesięt./
Całk.

Ar05 Czas trwania alrmu przeciwzamrożeniowego 0 250 Sec
Ar06 Maksymalna liczba wystąpień alarmu

przeciwzamrożeniowego w godzinie
0 16

Ar07 Opóźnienie alarmu przeciwzamrożeniowego po starcie w
trybie grzania

0 250 Sec

Ar08 Punkt nastawy grzałki przeciwzamrożeniowej dla  chłodzenia -40 -
40

110
230

°C
°F

Dziesięt./
Całk.

Ar09 Punkt nastawy grzałki przeciwzamrożeniowej dla  grzania -40 -
40

110
230

°C
°F

Dziesięt./
Całk.

Ar1O Punkt nastawy grzałki przeciwzamrożeniowej  (jednostka
woda/woda)

-40 -
40

110
230

°C
°F

Dziesięt./
Całk.

Ar11 Anty-zamarzanie Róznica w trybie Chiller 0 0 25.0
45

°C
°F

Dziesięt./
Całk.

Ar 12 Anty-zamarzanie Róznica w trybie pompy ciepła 0 0 25.0
45

°C
°F

Dziesięt./
Całk.

Ar 13 Antyzamrożeniowa grzałka regulacja
0= aktywna w czasie regulacji kontroli
1= umożliwiony aktywny podczas regulacji odszraniania

0 1

Ar 14 Anty-zamarzanie elektryczna grzałka regulacja w trybie
chiller 0= OFF iw chiller 1= ON w chiller

0 1

Ar 15 Anty-zamarzanie elektryczna grzałka regulacja w
trybie pompy ciepła 0= OFF w trybie pompy ciepła 1=
ON w trybie pompy ciepła

0 1

Ar 16 Anty-zamarzania sonda w trybie chiller
 0= Pb1 1= Pb2

0 1

Ar 17 Anty-zamarzania sonda w trybie pompa
ciepła 0= Pb1 1= Pb2

0 1

Ar 18 "pompa wody"/ " Anty-zamarzania elektryczna grzałka”
kontrola z jednostka OFF lub Stand-by
0= regulacja nie dostępna
1= dostępna

0 1

Ar 19 "pompa wody"/ " Anty-zamarzania elektryczna grzałka”
kontrolal dla uszkodzonej sondy
0= wyjście OFF dla uszkodzonej sondy
1= wyjście ON dla uszkodzonej sondy

0 1

Funkcja kotła
Parametr      |opis                                                                                         | Min      | Max     jedn.  | rozdz
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Ar20 Funkcja kotła

0= Integralna kontrola
1= kontrola ogrzewania

0 1

Ar21 Punkt nasatawy powietrza zewnętrznego dla aktywacji grzałki
kotła

-40.0 -
40

110
230

°C
°F

Dziesięt./
Całk.

Ar22 Funkcja kotła różnica 0 0 25.0
45

°C
°F

Dziesięt./
Całk.

Ar24 Nastawa alarmu Anty-zamarzania w trybie pompy ciepła Ar01 Ar02 °C/°F Dec/int
Ar25 Różnica alarmu Anty-zamarzania w trybie pompy ciepła 0 0 25.0

45
°C
°F

Dec
int

Pr2 hasło 0 999
Parametry odszraniania

Parametr Opis Mln Max jedn. rozdz
DF01 Sterowanie odszranianiem

0=Nie
1=tak

0 1

DF02 Rodzaj odszraniania
0= temperatura / ciśnienie
1=czas
2= zestyk zewnętrzny

0 2

DF03 Temperatura ciśnienie punktu nastawy startu
odszraniania

-40.0
-40
0.0
0

110
230
30
435

°C
°F
Bar
Psi

Dziesięt./
Całk.

DF04 Temperatura ciśnienie punktu nastawy zatrzymania
odszraniania

-40.0
-40
0.0
0

110
230
30
435

°C
°F
Bar
Psi

Dziesięt./
Całk.

DF05 Minimalne opóźnienie startu odszraniania wymuszonego 0 250 Sec
DF06 Minimalny czas trwania odszraniania 0 250 Sec
DF07 Maksymalny czas trwania odszraniania 0 250 Min
DF08 Czas wyłaczenia sprężarki przed startem cyklu odszraniania 0 250 Sec
DF09 Czas wyłaczenia sprężarki po zakończeniu odszraniania 0 250 Sec
DF10 Odstep czasu między cyklami odszraniania 0 99 MIN
DF11 Temperatura dla startu  kombinowanego cyklu odszraniania

po czasie DF10
-40 -
40

110
230

°C
°F

Dziesięt./
Całk.

DF12 Temperature zatrzymania kombinowanego cyklu odszraniania -40 -
40

110
230

°C
°F

Dziesięt./
Całk.

DF13 Wymuszone włączenie drugiej sprężarki dla
odszraniania
0= wyłączone 1= włączone

0 1

DF14 Wymuszone włączenie wentylatorów dla odszraniania i
odprowadzenia skroplin
0= wyłączenie
1= W łączone dla odszraniania
2= Włączone dla odszraniania i odprowadzenia skroplin
(dF09)

0 2

DF15 Temperatura/ciśnienie dla wymuszonego startu regulowanego
wentylatora skraplacza w cyklu odszraniania

-40.0
-40
0.0
0

110
230
30
435

°C
°F
Bar
Psi

Dziesięt
./ Całk.

DF16 Alarm niskiego ciśnienia w
trakcie odszraniania
0= wyłączony 1= włączony

0 1
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DF17 Opóźnienie alarmu niskiego ciśnienia po zmianie

nastawy zaworu 4-drogowego
0 250 Sec

DF18 4-drogowy zawór rewersyjny
0= ON w chłodzeniu
 1=ON w grzaniu

0 1

DF19 Temperature/ciśnienie startu wymuszonego odszraniania -40.0
-40
0.0
0

110
230
30
435

°C
°F
bar
psi

Dziesięt./
Całk.

DF20 Czas trwania wymuszonego cyklu odszraniania 0 0 25.0
45

°C
°F

Dziesięt./
Całk.

Pr2 Hasło 0 999
Parametry alarmów

Parametr Opisy Min Max jedn. rozdz
AL01 Czas opóźnienia alarmu niskiego ciśnienia 0 250 Sec
AL02 Maksimum liczba “ alarmów niskiego ciśnienia”/godzinę 0 16
AL03 Alarm niskiego ciśnienia z wyłączoną sprężarką

0= nie aktywny jeśli sprężarka Off
1= aktywny jeśli sprężarka  Off

0 1

AL04 "przepływ/zabezp. Term went. naw." Opóźnienie alarmu
"pompa /went. naw." startuje.

0 250 Sec

AL05 Maksimum liczba “ alarmów Przepływu wody” w jednej
godzinie.

0 16

AL06 Czas aktywacji Minimum dla alarmu przepływu wody 0 250 Sec

AL07 Minimum czas z nieaktywnym wejściem przepływu wody
(po wystąpieniu alarmu)

0 250 Sec

AL08 alarm zabezpieczenia termicznego sprężarki 0 250 Sec
AL09 Liczba maksymalna alarmów zabezpieczenia termicznego

w godzinie
0 16

AL10 kasowanie alarmu zabezpieczenia termicznego po AL09
wystąpień / godzinę

0 1

AL11 alarm wysoka temperatura / ciśnienie skraplania
Punkt nastawy

-40.0
-40
0.0
0

110
230
30
435

°C
°F
Bar
Psi

Dziesięt./
Całk.

AL12 Skraplania temperatura / ciśnienie różnica do
zresetowania wysokiego alarm

0 0
0 0

25.0
45
30.0
435

°C
°F
Bar
Psi

Dziesięt./
Całk.

AL13 Skraplania niska temp. / ciś. Alarm czas opóźnienia dla wej 0 250 Sec
AL14 Skraplania niska temperatura / ciśnienie alarm

Punkt nastawy
-40.0
-40
0.0
0

110
230
30
435

°C
°F
Bar
Psi

Dziesięt./
Całk.

AL15 Skraplania temperatura / ciśnienie różnica do
zresetowania niskiego alarmu

0 0
0 0

25.0
45
30.0
435

°C
°F
Bar
Psi

Dziesięt./
Całk.

AL16 Maksimum liczba alarmów niskiego ciśnienia w godzinie 0 16

IC100C Series
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AL17
Otwarty kolektor i przekaźnik wyjścia alarmu kontrolowany
kiedy jednostka jest Wyłączona lub w trybie czuwania.
0= Wyjścia nie aktywne dla wystąpień alarmu;
1 = Wyjścia aktywne dla wystąpień

0 1

AL18 Polarność przekaźnika wyjścia Alarmu.
2 = Aktywny dla zamkniętego kontaktu
3 = Aktywny dla otwartego kontaktu

0 1

AL19 język wydrukowania Alarmu przez IR
urządzenie IR 0= włoski 1= anguelski

0 2

Pr2 hasło 0 999

Dziennik
Parametr Opis Min Max jedn. rozdz
LG01 Działający   stan   { chiller,   pompa ciepła,czuwanie)

0=No
1 = Yes

0

LG02 Pb1 zapis
0=No 1 =
Yes

0

LG03 Pb2 zapis
0=No 1 =
Yes

0

LG04 Pb3 zapis
0=No 1 =
Yes

0 0.5 °C
0.9°F
0.5 bar
7.2 Psi

LG05 Pb4 zapis
0=No 1 =
Yes

0 0.5 °C

LG06 1st sprężarka zapis
0=No
1 = Yes

0

LG07 2nd sprężarka / stopnia zawór zapis
0=No
1 = Yes

0

LG08 Interwał zapisu 0= zapis
nie aktywny

0 250 Sec 10

Pr2 hasło 0 999
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SUB-MENU Wybór
Wartość

Par. CF01 0 1 2 3 4 5
Etykieta ST X X X X X X

Etykieta CF X X X X X X

Etykieta Sd X X X X X X

Etykieta ES X X X X X X

EtykietaCO X X X X X X

Etykieta FA X X X X

Etykieta Ar X X X X X X

Etykieta dF X X

Etykieta AL X X X X X X

Etykieta LG X X X X X X

Z "ALL" wybór tylko umożliwiające menu są widoczne

Wybór SUB MENU
Wartość

Par.  CF01 z
CF02=1

0 1 2 3 4 5

Etykieta ST

Etykieta CF X X X X X X

Etykieta Sd

Etykieta ES

Etykieta CO X X X X X X

Etykieta FA X X X X

Etykieta Ar X X X X X X

Etykieta dF X X

Etykieta AL X X X X X X

Etykieta LG X X X X X X

Z "ALL" menu wyboru
są widoczne

38. DANE TECHNICZNE

Matriał: Jaźń gasząca ABS.
budowa: Główny pulpit 32x74 mm, głębia 60mm ("C"

format); Główny pulpit 38x185 mm; głębia 75mm
("L" format)

Montowanie : panel formatu "C" wpinany w 29x71 mm panelu wycięcie
Panel formatu"L" wpinany  w 150x31 mm panelu wycięcie z dwoma
śrubami. 0 3x2mm. Zdystansuj między dziury 165mm

Ochrona: IP65
Czołowa ochrona: IP65 z czołowa uszczelka mod L lub C modelem.
Połączenia: Usuwalny blok 12 i 14 dróg;
Zasilanie: 12Vac / dc ± 10%, 24Vac / dc ± 10%, 50-60Hz.
Pobór mocy: 5VA maksimum
Wyświetlacz: 3 cyfry czerwone diodowe i 4 cyfry pomarańczowe diody.
Wejścia: 4 NTC probes.or 3 NTC zagłębia się i jeden 4.. 20mA.
Cyfrowe wejścia: 5 wolnego napięcia prądu elektrycznego
Wyjścia przekaźników: 5 przekaźników SPDT 5(3), 250Vac
Otwarty kolektor: produkcja alarmu: 12V, 40mA.
Analogowe wejścia: 4. . 20mA dla kontroli went., trigger dla kontroli went.
Wyjście szeregowe: TTL standard Komunikacja protokół: Modbus - RTU
Dane gromadzące: na nieulotnej pamięci (EEPROM).
Rodzaj działania: 1B
Skażenie stopień: normalny
Oprogramowanie klasa: A
Obsługiwanie temperatura: 0-60 ° C
Przechowywanie temperatura: -25-60 ° C
Względna wilgoć: 20- ̂  85% (bez skraplania)
zasięg: NTC sonda: -4 { M10 ° C.
Podziałka: 0,1 ° C lub 1 ° C.
Dokładność (otaczenie. 25 ° C): ± 0,5 ° C ± 1 cyfra

only the enabled
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