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1 WPROWADZENIE  
 

1.1 PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM TEJ INSTRUKCJI  

• Ta instrukcja jest integralną częścią urządzenia i powinna być przetrzymywana w jego otoczeniu, tak aby 

zapewnić łatwy i szybki dostęp do jej treści. 

• Urządzenie nie może być używane w celu innym niż ten który został opisąny w tej instrukcji . Urządzenie 

nie może być używane jako wyposążenie zabezpieczające. 

• Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy sprawdzić warunki techniczne pracy. 

1.2 UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZENSTWA  

• Przed podłączeniem sterownika należy sprawdzić  napięcie zasilania. 

• Nie należy narażać sterownika na bezpośredni kontakt z wodą lub wilgocią, sterownik należy używać w 

określonych granicach warunków pracy. Należy unikać dużych zmian temperatury przy dużej wilgotności 

powietrza- może to spowodować wykraplanie się wilgoci z powietrza. 

• UWAGA: przed rozpoczęciem konserwacji lub serwisu sterownika należy bezwzględnie odłączyć 
zasilanie elektryczne.  

• W przypadku nieprawidłowego działania sterownika należy odesłać go do regionalnego dystrybutora lub 

bezpośrednio do producenta wraz ze szczegółowym opisem objawów nieprawidłowego działania.  

• Należy przestrzegać maksymalnej wartości natężenia prądu jakie można podłączyć do przekaźników 

sterownika  (patrz dane techniczne). 

• Upewnij się że przewodu czujników oraz obciążeń i zasilania są prowadzone oddzielnie, w odpowiedniej 

odległości od siebie bez krzyżowania. 

• Czujniki powinny być zainstalowane w miejscu nie dostępnym dla użytkownika ostatecznego. 

• W przypadku zastosowań w pomieszczeniach przemysłowych, należy użyć filtrów głównych (FT1), aby 

zapobiec zakłóceniom indukcyjnym. 
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2 INFOMRACJE OGÓLNE  
iCHILL IC200L jest elektronicznym sterownikiem dla agregatów wody lodowej wyposążonych w jeden lub dwa 

obiegi chłodnicze. Sterownik może być zastosowany w agregatach typu: 

• Powietrze/powietrze 

• Powietrze/woda 

• Woda/woda 

• Agregaty ze zdalnym skraplaczem  

Dodatkowo sterownik może regulować:  

• Układy pomp ciepła z odwróceniem obiegu chłodniczego  

• Funkcję free-cooling 

• Funkcję odzysku ciepła  

2.1 Główne funkcje  
Zarządzanie pracą agregatu wody lodowej  

• Jeden obieg chłodniczy, do 4 sprężarek  

• Dwa obieg chłodnicze z różna liczbą sprężarek  

• Dwa obiegi chłodnicze z maksymalnie 6 sprężarkami  

• Sprężarka śrubowa  

Uruchomienie sprężarki:  
• Bezpośrednie 

• Z przełączaniem uzwojeń 

• Gwiazda- Trójkąt 

Odciążenie rozruchu sprężarki: 
• Z zaworem krokowym  

• Automatyczne odciążenie rozruchu (bez obciążenia) 

• Zewnętrzny zawór by-passu gazu  

Regulacja wydajności: 
• Regulacja płynna  
• Regulacja krokowa 
• Regulacja modulacyjna (sprężarki śrubowe) 

Termoregulacja sprężarek: 
• Godziny pracy sprężarek  

• Ilość uruchomień na godzinę  

Wtrysk ciekłego czynnika  
• Z dedykowanym czujnikiem PTC 

Alarm wysokiego ciśnienia na stronie tłocznej sprężarki  
• Z dedykowanym czujnikiem PTC 

Kompletne zarządzanie pracą dwóch pomp obiegów wodnych 
• 2 pompy po stronie parownika  

• 2 pompy po stronie skraplacza 

Dostosowanie wartości wyświetlanych na ekranie 
• Temperatura 

• Ciśnienie 

• Czas/ zegar czasu rzeczywistego  

Inne odczyty z ekranu: 

• Stan wejść cyfrowych  

• Ilość godzin pracy sprężarki  

• Ilość uruchomień sprężarki  

• Ilość godzin pracy pomp 

• Odliczanie czasu do kolejnego odszraniania 

• Status wyjścia analogowego wyrażony w % 

• Temperatura po stronie tłocznej sprężarki  

Resetowanie alarmu po wprowadzeniu hasła:  

• Lista alarmów 
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• Alarm zabezpieczenia temperaturowego sprężarki  

Obieg pojedynczy – stand-by: 

• Konserwacja układu  

• Może współpracować tylko z jednym obiegiem  

Sprężarka – stand-by: 

• Konserwacja sprężarki 

• Błędne działanie sprężarki  

Zarządzanie funkcją pump-down: 

• Z dedykowanym presostatem  

• Presostat niskiego ciśnienia  

• Przetwornik niskiego ciśnienia 

Odciążenie układu: 

• Wysoka temperatura wody na wlocie do parownika  

• Wysoka temperatura wody na wlocie do skraplacza (jednostka z odzyskiem ciepła) 

• Wysokie ciśnienie skraplania  

• Niskie ciśnienie odparowania  

Informacje o konserwacji: 

• Sprężarki 

• Pompy parownika 

• Pompy skraplacza 

Przekaźniki dodatkowe: 

• Dwa konfigurowalne wyjścia przekaźnikowe niezależne od algorytmu regulacji mogą być 

zarządzane na podstawie sygnałów z czujników NTC,PTC lub przetworników ciśnienia. 

Tygodniowe planowanie oszczędności energii: 

• Możliwość ustalenia 3 przedziałów czasowych dla jednego dnia (tylko gdy sterownik posiada 

zegar czasu rzeczywistego) 

• Z wejścia cyfrowego 

Planowanie tygodniowe ON/OFF: 

• Możliwość ustalenia 3 przedziałów czasowych dla jednego dnia (tylko gdy sterownik posiada 

zegar czasu rzeczywistego) 

Dynamiczny punkt nastawy: 

• Determinowany przez wejście NTC lub 4-20 mA 

Zmiana trybu pracy: 

• Automatyczna zamiana trybu z chłodzenia na pompę ciepła (i odwrotnie) w zależności od 

wskazań czujnika NTC. 

Zdalne OFF: 

• Z konfigurowalnego wejścia cyfrowego  

Zdalna zmiana trybu pracy: 

• Z konfigurowalnego wejścia cyfrowego  

Gorący start: 

• Jednostki powietrze/powietrze 

Zarządzanie odszranianiem: 

• Regulacja mieszana na podstawie ciśnienia i temperatury  

• Odszranianie wymuszone z niską temp zew. 
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• Z konfigurowalnego wejścia cyfrowego  

• Ręczne za pomocą przycisku klawiatury  

Boiler: 

• Sterowanie grzałkami elektrycznymi lub grzałkami przeciwzamrożeniowymi  

Dwa wyjścia proporcjonalne dla regulacji wentylatorów skraplacza (inwerter lub odcięcie faz) z 

konfigurowalnym sygnałem sterującym: 

• PWM 

• 0 do 10 V 

• 4 do 20 mA 

Cztery wyjścia regulacyjne 0 do 10 V lub ON/OFF: 

• Dla regulacji przepustnic w funkcji free-coolingu  lub odzysku ciepła  

• Dla regulacji przekaźnika zewnętrznego  

Kompletne zarządzanie alarmami: 

• Wewnętrzny rejestr zdarzeń – do 100 zdarzeń alarmowych  

Nadzór / monitoring / zdalne sterowanie: 

• Wyjście TTL dla XJ485 (protokół ModBus) dla XWEB300/XWEB3000 monitoring Dixell  dla 

lokalnego sterowania  

Do dwóch zdalnych terminali użytkownika z wyświetlaczami i możliwością konfiguracji 

wyświetlanych wartości: 

• Z czujnikiem NTC temperatury otoczenia 
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3 IC200 L TABELA FUNKCJI  

 
Wyposążenie IC260L IC261L IC280L IC281L 

 Agregat z pompą ciepła Agregat z pompą ciepła, free 
cooling oraz odzyskiem ciepła 

Przyciski panelu przedniego      

6 n n   

8   n n 
Przekaźniki wyjść     

10 n  n  

14  n  n 
Wejścia cyfrowe     

 konfigurowalne konfigurowalne konfigurowalne konfigurowalne 
Wejścia czujników      

10NTC - PTC - 4-20mA – 0-5V konfigurowalne konfigurowalne konfigurowalne konfigurowalne 
Wyjścia proporcjonalne      
2: PWM dla regulacji 
wentylatorów skraplacza 

n n n n 

2: 0-10V lub 4-20mA dla 
regulacji wentylatorów 
skraplacza 

konfigurowalne konfigurowalne konfigurowalne konfigurowalne 

4: 0-10V dal free-coolingu i 
odzysku ciepła, lub sterowania 
zewnętrznym przekaźnikiem  

konfigurowalne konfigurowalne konfigurowalne konfigurowalne 

Inne wyjścia      
TTL/RS 485  z protokołem 
ModBus-Rtu 

n n n n 

Wyjście dla zdalnej klawiatury  
VI620 (do 2 jednocześnie) 

n n   

Wyjście dla zdalnej klawiatury  
VI820 (do 2 jednocześnie) 

  n n 

Zasilanie     

12 Vac/dc (+15%/-10%) n n n n 
24 Vac/dc (+/-10%) opcja opcja opcja opcja 
Wyświetlacz górny      

+/- , trzy miejsca cyfrowe z 
przecinkiem  

n n n n 

Wyświetlacz dolny     

+/- , cztery miejsca cyfrowe z 
przecinkiem 

n n n n 

Inne     

Wewnętrzny zegar czasu 
rzeczywistego 

opcja opcja opcja opcja 

Sygnał dźwiękowy opcja opcja opcja opcja 

 

Konfigurowalne = konfigurowalne poprzez parametr  

Opcja = wyposążenie opcjonalne 

n wyposążenie fabryczne 

Free-cooling ( tylko IC280L / IC281L) 

Odzysk ciepła (tylko IC280L / IC281L) 
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4 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA  
 

4.1 Funkcje diod LED i przycisków  
 

Modele: IC260L / IC261L 

 
 
 
 
 
 
Modele: IC260L / IC261L 
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Modele: IC280L / IC281L 

 
 
 
Modele: IC280L / IC281L 
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4.2 Funkcje diod LED i przycisków panelu zdalnego sterowania modelu VI620-VI620S 
 
 

 
 
 
 

4.3 Funkcje diod LED i przycisków panelu zdalnego sterowania modelu VI820-VI820S 
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4.4 Funkcje przycisków  
 
PRZYCISK AKCJA FUNKCJA  

 

Jednokrotne przyciśnięcie Pokazanie punktu nastawy d;a chłodzenia SetC i 
punktu nastawy dla pompy ciepła SetH 

Przyciśniecie na 3 sek Dla pompy ciepła lub chłodzenia gdy aktywny 
jest tryb oszczędzania energii lub dynamiczny 
punkt nastawy, pokazanie realnego punktu 
nastawy Setr, dioda miga. 

Podczas programowania: naciśnięcie 
jednokrotne 

Zmiana pomiędzy chłodzenie a pompą ciepła 

Jednokrotne przyciśnięcie przy 
wyświetlonej nazwie czujnika (na 
dolnym ekranie) 

Wybór parametru lub potwierdzenie wartości  

 

Jednokrotne przyciśnięcie Zmiana pomiędzy odczytem z układu 1 na układ 
2 i odwrotnie 

Jednokrotne przyciśnięcie podczas 
programowania 

Zmiana wartość parametru lub przejście do 
następnego parametru  

Naciśnięcie i przytrzymanie przez 1 sek 
podczas programowania 

1 raz : przejście do poziomu programowania Pr2 
2 razy: przejście do poziomu programowania Pr3 

 

Jednokrotne przyciśnięcie Wybór odczytu dla obiegu drugiego  

Jednokrotne przyciśnięcie podczas 
programowania 

Zmiana wartość parametru lub przejście do 
następnego parametru 

 

Jednokrotne przyciśnięcie Włączenie urządzenia w trybie chłodzenia, jeśli 
urządzenie działa dioda jest włączona. Dioda 
miga podczas opóźnienie uruchomienia lub w 
czasie funkcji PUMP-DOWN 

 

Jednokrotne przyciśnięcie Włączenie urządzenia w trybie pompy ciepła, 
jeśli urządzenie działa dioda jest włączona. 
Dioda miga podczas opóźnienie uruchomienia 
lub w czasie funkcji PUMP-DOWN 

 

Jednokrotne przyciśnięcie Wejście do MENU 

Przyciśniecie na 3 sek Ustawienie parametrów zegara czasu 
rzeczywistego (jeśli jest) 

Podczas programowania: naciśnięcie 
jednokrotne 

Wyjście z grupy parametrów  

 

Jednokrotne przyciśnięcie Rozpoczęcie odzysku ciepła dla chłodzenia, gdy 
odzysk jest aktywny dioda jest włączona 

 

Jednokrotne przyciśnięcie Rozpoczęcie działania funkcji free-cooling, jeśli 
funkcja jest aktywna – dioda jest włączona. 
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4.5 Kombinacje przycisków  
 
PRZYCISK AKCJA FUNKCJA  

 

Naciśnięcie jednocześnie przez 3 sek  Wejście do programowania  

W poziomie programowania Pr3: 
naciśnięcie jednoczesne  

Wybór widoczności parametrów na 
poszczególnych poziomach 
dostępu Pr1/Pr2/Pr3 

 

Naciśnięcie jednoczesne jednokrotne Wyjście z programowania  

Naciśnięcie przez 5 sek  Odszranianie 

 

W poziomie programowania Pr3: 
naciśnięcie jednoczesne  

Definiowanie na poziomie Pr3 czy 
parametr może być modyfikowany 
na pozostałych poziomach 
programowania 

 

4.6 Diody i ikony  
 
IKONA DIODA FUNKCJA 

 

Włączona Aktywny przekaźnik AUX #1 

Wyłączona Nie aktywny przekaźnik AUX #1 

 

Włączona Aktywny przekaźnik AUX #2 

Wyłączona Nie aktywny przekaźnik AUX #2 

 

Miga Aktywne odliczanie opóźnienia odszraniania 

Włączona Odszranianie  

Wyłączona Koniec odszraniania 

 
 

4.7 Ikony wyświetlacza  
 
 
IKONA ZNACZENIE / FUNKCJA 

 

Stopnie Celsjusza: dla pomiaru temperatury, czujników i wartości parametrów  

 

Stopnie Farenheita: dla pomiaru temperatury, czujników i wartości parametrów 

 

Bar: dla czujników pomiaru ciśnienia, punktów nastaw parametrów  

 

PSI: dla czujników pomiaru ciśnienia, punktów nastaw parametrów 

 

ON= sprężarka 1 aktywna 
Miga= opóźnienie włączenia sprężarki 1 

 

ON= sprężarka 2 aktywna 
Miga= opóźnienie włączenia sprężarki 2 

 

ON= sprężarka 3 aktywna 
Miga= opóźnienie włączenia sprężarki 3 
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ON= sprężarka 4 aktywna 
Miga= opóźnienie włączenia sprężarki 4 

 

ON= sprężarka 5 aktywna 
Miga= opóźnienie włączenia sprężarki 5 

 

ON= sprężarka 6 aktywna 
Miga= opóźnienie włączenia sprężarki 6 

 

Alarm ogólny: miga gdy aktywny jest alarm nie identyfikowalny przez osobną ikonę  

 

Grzałki przeciwzamrożeniowe / grzałki wbudowane/ boiler: ikona aktywna gdy aktywne wyjście 
sterujące 

 

Alarm przepływu / presostatu różnicowego/ wentylatora (dla jednostek powietrze/powietrze): 
miga podczas konfiguracji wejścia cyfrowego  

 

Zegar czasu rzeczywistego: dioda aktywna gdy na dolnym wyświetlaczu pokazana jest godzina 
dioda aktywna podczas programowania parametrów powiązanych z czasem rzeczywistym 
w funkcjach menu oznacza odliczanie czasu opóźnienia odszraniania 

 

Pompa wody: Aktywna gdy jedna z 4 pomp jest włączona 

 

Wentylator skraplacza: aktywna gdy jedno z wyjść PWM regulacji wentylatora skraplacza jest 
aktywne 

 
 

4.8 Znaczenie i funkcje diod dolnej linii wyświetlacza 
 

 
Dioda #1- 2 (z zegarem czasu rzeczywistego) 
Jeśli dolny wyświetlacz pokazuje godzinę wówczas diody 1 i 2 migają  

Dioda #1-2 w menu  
Podczas odliczania czasu do rozpoczęcia następnego odszraniania dla obydwu obiegów diody 1 i 2 migają 

Diody Programowanie parametrów 
Dla poziomu Pr2: dioda #3 oznacza widzialność  parametru, podczas gdy diody 1 i 2 informują o możliwości 

modyfikacji parametru 

Dla poziomu Pr3: diody 3 i 4 określają widzialność parametru, podczas gdy diody 1 i 2 informują o możliwości 

modyfikacji parametru 
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5 ZDALNY TERMINAL UŻYTKOWNIKA  
 

Sterownik iCHILL może być podłączony do 2 terminali zdalnego sterowania. Każdy z nich może mieć wbudowany 

czujnik NTC używany do pokazania lokalnej temperatury otoczenia oraz do kontroli temperatury regulacji. Do 

podłączenia należy użyć przewodu ekranowanego o maksymalnej długości 150m. W przypadku braku 

komunikacji pomiędzy sterownikiem a terminalem na górnym wyświetlaczu sterownika pojawi się komunikat noL. 

Model VI620-VI620S: może być podłączony do IC260L-IC261L 

Model VI820-VI820S: może być podłączony do IC280L-IC281L 

Do podłączenia iCHILL z przewodem ekranowanym należy użyć przewodu połączeniowego CAB/CJ30 

(2x2,0mm
2
). 

 

6 PIERWSZA INSTALACJA  
 

6.1 Zegar czasu rzeczywistego (opcja) 
 

Jeśli na dolnym wyświetlaczu sterownika pojawia się informacja rtC na przemian z wartością temperatury lub 

ciśnienia: konieczne jest ustawienie zegara czasu rzeczywistego.  Jeśli czujniki nie są podłączone 

wyświetlacz pokazuje odpowiedni kod alarmu. 

UWAGA: funkcja zegara czasu rzeczywistego jest opcjonalna i nie ma możliwości dołączenia zegara do 
sterownika który go nie posiada. Konieczne jest zamówienie sterownika z wbudowanym zegarem czasu 
rzeczywistego. 

Przy braku zasilania bateria zegara pozwala na jego działanie przez 1 tydzień. Po tym okresie będzie konieczne 

ponowne ustawienie zegara. 

 

6.2 Ustawienia zegara  
 

1. Naciśnij przycisk M przez 3 sek, do mementu gdy dolny wyświetlacz pokaże informację „Hour”, a na 

górnym wyświetlaczu wartość ustawień zegara. 

2. Naciśnij jednokrotnie SET: wartość zacznie migać 
3. Przy użyciu przycisków UP i DOWN należy ustawić żądaną wartość. Naciśnij SET jednokrotnie w celu 

potwierdzenia zmiany, wyświetlacz automatycznie pokaże wartość następnego parametru. 

4. Powtórz operacje punktu 2, 3 i 4 dla wszystkich parametrów zegara czasu rzeczywistego. 

- Min: minuty (60) 

- UdAy: dzień tygodnia (Sun: niedziela, Mon: Poniedziałek, tuE: Wtorek, UEd= środa, tHu= czwartek, Fri= 

piątek, SĄt= sobota) 

- dAy: dzień miesiąca (0-31) 

- MntH: miesiąc (1-12) 

-yEAr: rok (00-99) 

 

 

7 PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE 
 

7.1 Zasoby sprzętowe dla modeli  IC260L - IC280L 
 

10 wyjść cyfrowych (przekaźników) 

18 wejść cyfrowych (beznapięciowych) 

10 wejść cyfrowych: czujniki NTC lub poprzez konfigurację: 6 czujników NTC/PTC oraz 4 przetworniki 

ciśnienia 4-20mA lub 0 -5 V 

6 wyjść modulacyjnych  

1 wyjście dla panelu zdalnego sterowania  

1 wyjście TTL dla podłączenia „Hot Key 64” lub XJ485, modułu interfejsu systemu monitoringu 

Maksymalny prąd dla przekaźników 5(2)A 250V – maksymalny prąd wspólny: 12A 250V 

 

 

 

 

 



1592015300 Instrukcja użytkowania iCHILL 200 L PL  r1.3 09/09/2005 
 

20 
 

 
 

7.2 Zasoby sprzętowe dla modeli  IC261L - IC281L 
 

 

14 wyjść cyfrowych (przekaźników) 

18 wejść cyfrowych (beznapięciowych) 

10 wejść cyfrowych: czujniki NTC lub poprzez konfigurację: 6 czujników NTC/PTC oraz 4 przetworniki 

ciśnienia 4-20mA lub 0 -5 V 

6 wyjść modulacyjnych  

1 wyjście dla panelu zdalnego sterowania  

1 wyjście TTL dla podłączenia „Hot Key 64” lub XJ485, modułu interfejsu systemu monitoringu 

Maksymalny prąd dla przekaźników 5(2)A 250V – maksymalny prąd wspólny: 12A 250V 

 

 
 

 

7.3 Wejścia analogowe - czujniki NTC , PTC 
 

PbC= terminal wspólny 
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7.4 Wejścia cyfrowe 
 
GND= terminal wspólny 

 
 

7.5 Wejście analogowe dla przetwornika ciśnienia PP30 (sygnał 4- 20 mA) 
 
Dla przetworników 4-20 mA należy ustawić parametr CF07=0/1 

 
 

7.6 Wejście analogowe dla logarytmicznego przetwornika ciśnienia  PPR30 (sygnał 0-5 V) 
Używając przetwornika ciśnienia 5V należy ustawić parametr CF07=2/3 
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7.7 Wyjście PWM regulacji prędkości wentylatora skraplacza 
Dla wspólnego skraplacza należy skonfigurować wyjścia TF1/TF2 tak aby pracowały razem. Sygnał PWM 

może regulować pracę sterowników odcięcia fazy dla wymienionych poniżej modeli jednofazowych: 

XV05PK, jednofazowy, regulator odcięcia faz 500 Wat (2A) 

XV10PK, jednofazowy, regulator odcięcia faz 1000 Wat (4A) 

XV22PK, jednofazowy, regulator odcięcia faz 2200 Wat (9A) 

 

 
 

7.8 Wyjście 0 -10 VDC regulacji prędkości wentylatora skraplacza 
Dla wspólnego skraplacza należy skonfigurować wyjścia Out1/Out2 tak aby pracowały jednocześnie dając 

ten sąm sygnał. Dla 2 wyjść 0 -10V sterownik iCHILL może regulować jedno lub trójfazowy kontroler faz (tak 

jak model Dixell XV340GS) do 8 kW. 
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7.9 Wyjście 4- 20mA regulacji prędkości wentylatora skraplacza 
Dla wspólnego skraplacza należy skonfigurować wyjścia Out1/Out2 tak aby pracowały jednocześnie dając 

ten sąm sygnał. Dla 2 wyjść 4-20mA sterownik iCHILL może regulować jedno lub trójfazowy kontroler faz (tak 

jak model Dixell XV340GS) do 8 kW. 

 
 

7.10 Wyjście proporcjonalne 0- 10 V - regulacja siłowników  
GND= wspólne 

 
 

7.11 Wyjście proporcjonalne skonfigurowane do regulacji przekaźnika AUX 
GND= wspólne 

Możliwe jest po odpowiednim ustawieniu parametrów podłączenie przekaźnika 12V, 40mA. 
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7.12 Połączenie HOT KEY 64 
Klucz programujący HOT KEY 64 umożliwia zgrywanie lub nagrywanie parametrów do lub z sterownika 

(patrz rozdział HOT KEY). 

 

7.13 Połączenie XJ485 
Interfejs XJ485 oraz konwerter pomiędzy RS485 a połączeniem TTL. RS485 używa dwóch terminali (+)  i (-) 

które muszą być podłączone z zachowaniem odpowiedniej polaryzacji sieci szeregowej. Należy użyć 
CAB/RS02 aby podłączyć interfejs XJ485 do sieci TTL. 

 

7.14 Panele zdalnego sterowania VI620 - VI820 
Sterownik można połączyć z dwoma panelami zdalnego sterowania. Przy użyciu paneli wyposążonych w 

czujnik NTC regulacja może się odbywać na podstawie sygnału z tego czujnika. Należy użyć przewodu 

ekranowanego do 150m. W przypadku błędu komunikacji na górnym wyświetlaczu sterownika pojawi się 

komunikat „noL”. 

Należy użyć przewodu CAB/CJ30 w celu podłączenia sterownika z przewodem ekranowanym. 

• Panel zdalnego sterowania VI620 dla modeli IC260L – IC261L 

• Panel zdalnego sterowania VI820 dla modeli 200 L IC280L – IC281L 
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8 KONFIGURACJA WYJŚĆ CYFROWYCH I ANALOGOWYCH 
 

8.1 Wejścia analogowe PB1 - PB2 - PB7 - PB8 - PB9 - PB10 
 

Powiązane parametry: 
CF08 = Konfiguracja PB1 
CF09 = Konfiguracja PB2 
CF14 = Konfiguracja PB7 
CF15 = Konfiguracja PB8 
CF16 = Konfiguracja PB9 
CF17 = Konfiguracja PB10 
0. Not enabled 
1. Czujnik temperatury PTC dla strony tłocznej sprężarki#1  
2. Czujnik temperatury PTC dla strony tłocznej sprężarki#2  
3. Czujnik temperatury PTC dla strony tłocznej sprężarki#3  
4. Czujnik temperatury PTC dla strony tłocznej sprężarki#4  
5. Czujnik temperatury PTC dla strony tłocznej sprężarki#5  
6. Czujnik temperatury PTC dla strony tłocznej sprężarki#6  
7. Czujnik temperatury NTC dla wlotu parownika  
8. Czujnik temperatury NTC dla wylotu parownika  #1 
9. Czujnik temperatury NTC dla wylotu parownika  #2 
10. Czujnik temperatury NTC dla wspólnego wylotu parowników  
11. Czujnik temperatury NTC dla wspólnego wlotu wody skraplacza / wlotu odzysku ciepła 
12. Czujnik temperatury NTC dla wlotu wody skraplacza / wlotu odzysku ciepła #1 
13. Czujnik temperatury NTC dla wlotu wody skraplacza / wlotu odzysku ciepła #2 
14. Czujnik temperatury NTC dla wlotu wody skraplacza / wlotu odzysku ciepła #1 
15. Czujnik temperatury NTC dla wylotu wody skraplacza / wlotu odzysku ciepła #2 
16. Czujnik temperatury NTC dla wspólnego wylotu wody skraplacza / wylotu odzysku ciepła  
17. Czujnik temperatury NTC dla wlotu wody obiegu free-coolingu  
18. Czujnik temperatury NTC dla temperatury zewnętrznej regulacji free-coolingu 
19. Czujnik temperatury NTC powietrza zewnętrznego dla dynamicznego punktu nastawy, boilera, zmiany trybów 
20. Czujnik temperatury NTC dla odszraniania obiegu #1 
21. Czujnik temperatury NTC dla odszraniania obiegu #2 
22. Czujnik temperatury NTC dla wyjścia AUX #1 

23. Czujnik temperatury NTC dla wyjścia AUX #2 

24. Czujnik temperatury NTC dla obiegu skraplacza #1 

25. Czujnik temperatury NTC dla obiegu skraplacza #2 

Po wyświetleniu numeru 25 można dokonać wyboru od 1 do 62 co umożliwia konfigurację wejść analogowych 

jako wejść cyfrowych (patrz polaryzacja wejść/wyjść cyfrowych). 

 

8.2 Konfiguracja wejść analogowych PB3 - PB4 - PB5 - PB6 
 

Powiązane parametry: 
CF10 = Konfiguracja PB3 
CF11 = Konfiguracja PB4 
CF12 = Konfiguracja PB5 
CF13 = Konfiguracja PB6 

0 Nie aktywny 
1 Czujnik temperatury PTC Dla strony tłocznej sprężarki 1  
2 Czujnik temperatury PTC Dla strony tłocznej sprężarki 2  
3 Czujnik temperatury PTC Dla strony tłocznej sprężarki 3  
4 Czujnik temperatury PTC Dla strony tłocznej sprężarki 4  
5 Czujnik temperatury PTC Dla strony tłocznej sprężarki 5  
6 Czujnik temperatury PTC Dla strony tłocznej sprężarki 6  
7 Czujnik temperatury NTC dla wlotu parownika 
8 Czujnik temperatury NTC dla wylotu parownika # 1 
9 Czujnik temperatury NTC dla wylotu parownika # 2 
10 Czujnik temperatury NTC dla wspólnego wylotu parowników  
11. Czujnik temperatury NTC dla wspólnego wlotu wody skraplacza / wlotu odzysku ciepła 
12. Czujnik temperatury NTC dla wlotu wody skraplacza / wlotu odzysku ciepła #1 
13. Czujnik temperatury NTC dla wlotu wody skraplacza / wlotu odzysku ciepła #2 
14. Czujnik temperatury NTC dla wlotu wody skraplacza / wlotu odzysku ciepła #1 
15. Czujnik temperatury NTC dla wylotu wody skraplacza / wlotu odzysku ciepła #2 
16. Czujnik temperatury NTC dla wspólnego wylotu wody skraplacza / wylotu odzysku ciepła  



1592015300 Instrukcja użytkowania iCHILL 200 L PL  r1.3 09/09/2005 
 

26 
 

17. Czujnik temperatury NTC dla wlotu wody obiegu free-coolingu  
18. Czujnik temperatury NTC dla temperatury zewnętrznej regulacji free-coolingu 
19. Czujnik temperatury NTC powietrza zewnętrznego dla dynamicznego punktu nastawy, boilera, zmiany trybów 
20. Czujnik temperatury NTC dla odszraniania obiegu #1 
21. Czujnik temperatury NTC dla odszraniania obiegu #2 
22. Czujnik temperatury NTC dla wyjścia AUX #1 

23. Czujnik temperatury NTC dla wyjścia AUX #2 

24. Czujnik skraplacza układu 1 ( temperatury NTC / ciśnienia 4÷20 mA / logarytmiczny 0÷ 5Volt ) 
25 Czujnik skraplacza układu 1 ( temperatury NTC / ciśnienia 4÷20 mA / logarytmiczny 0÷ 5Volt ) 
26 Czujnik ciśnienia parowania układu 1 (ciśnienia 4÷20 mA / logarytmiczny 0÷ 5Volt ) 
27 Czujnik ciśnienia parowania układu 2 (ciśnienia 4÷20 mA / logarytmiczny 0÷ 5Volt ) 
28 Czujnik ciśnienia dla wyjścia AUX 1 (ciśnienia 4÷20 mA / logarytmiczny 0÷ 5Volt ) 
29 Czujnik ciśnienia dla wyjścia AUX 2 (ciśnienia 4÷20 mA / logarytmiczny 0÷ 5Volt ) 
30 Czujnik ciśnienia dla dynamicznego punktu nastawy (ciśnienia 4÷20 mA) 
Po wyświetleniu numeru 30 można dokonać wyboru od 1 do 62 co umożliwia konfigurację wejść analogowych 

jako wejść cyfrowych (patrz polaryzacja wejść/wyjść cyfrowych). 

 

8.3 Konfiguracja wejść cyfrowych ID1-ID8 
Powiązane parametry: 
CF36 = Konfiguracja ID1…CF53 = Konfiguracja ID18 

0. Nie aktywne 
1. Zdalne ON / OFF 
2. Zdalne przełączenie chłodzenie / pompa ciepła 
3. Wyłącznik przepływu / Przeciążenie wentylatora wlotu 
4. Wyłącznik przepływ po stronie grzania 
5. Grzałka przeciwzamrożeniowa układu 1 
6. Grzałka przeciwzamrożeniowa układu 2 
7. Presostat wysokiego ciśnienia układu  # 1 
8. Presostat wysokiego ciśnienia układu  # 2 
9. Presostat niskiego ciśnienia układu  # 1 
10. Presostat niskiego ciśnienia układu  # 2 
11. Presostat wysokiego ciśnienia sprężarki 1  
12. Presostat wysokiego ciśnienia sprężarki 2  
13. Presostat wysokiego ciśnienia sprężarki 3  
14. Presostat wysokiego ciśnienia sprężarki 4  
15. Presostat wysokiego ciśnienia sprężarki 5  
16. Presostat wysokiego ciśnienia sprężarki 6  
17. Przeciążenie sprężarki  1 
18. Przeciążenie sprężarki  2  
19. Przeciążenie sprężarki  3 
20. Przeciążenie sprężarki  4  
21. Przeciążenie sprężarki  5  
22. Przeciążenie sprężarki  6  
23. Przeciążenie wentylatora skraplacza układu 1 
24. Przeciążenie wentylatora skraplacza układu 2 
25. Przeciążenie wentylatora skraplacza układu 1 i 2 (wspólny) 
26. Przeciążenie pompy parownika układu 1 
27. Przeciążenie pompy wspomagającej parownika układu 1 
28.Przeciążenie pompy skraplacza  
29. Przeciążenie pompy wspomagającej skraplacza 
30. Odzysk ciepła dla układu 1 
31. Odzysk ciepła dla układu 2 
32. Koniec odszraniania układu 1 
33. Koniec odszraniania układu 1 
34. Oszczędzanie energii 
35. Presostat olejowy sprężarki 1  
36. Presostat olejowy sprężarki 2  
37. Presostat olejowy sprężarki 3  
38. Presostat olejowy sprężarki 4  
39. Presostat olejowy sprężarki 5  
40. Presostat olejowy sprężarki 6 l 
41. Presostat funkcji PUMP DOWN układu 1 
42. Presostat funkcji PUMP DOWN układu 2 
43. Alarm ogólny z wejścia cyfrowego z zatrzymaniem regulacji  
44. Wejście cyfrowe dla termoregulacji (urządzenia z wyniesionym skraplaczem) 
45. Wejście cyfrowe dla żądania chłodzenia (urządzenia z wyniesionym skraplaczem) 
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46. Wejście cyfrowe dla żądania grzania (urządzenia z wyniesionym skraplaczem) 
47. Żądanie uruchomienia kroku wydajności 1 sprężarki 1 (urządzenia z wyniesionym skraplaczem) 
48. Żądanie uruchomienia kroku wydajności 2 sprężarki  1 (urządzenia z wyniesionym skraplaczem) 
49. Żądanie uruchomienia kroku wydajności 3 sprężarki  1 (urządzenia z wyniesionym skraplaczem) 
50. Żądanie pracy sprężarki  #2 
51. Żądanie uruchomienia kroku wydajności 1 sprężarki 2 (urządzenia z wyniesionym skraplaczem) 
52. Żądanie uruchomienia kroku wydajności 2 sprężarki 2 (urządzenia z wyniesionym skraplaczem) 
53. Żądanie uruchomienia kroku wydajności 3 sprężarki 2 (urządzenia z wyniesionym skraplaczem) 
54. Żądanie pracy sprężarki  #3 
55. Żądanie uruchomienia kroku wydajności 1 sprężarki 3 (urządzenia z wyniesionym skraplaczem) 
56. Żądanie uruchomienia kroku wydajności 2 sprężarki 3 (urządzenia z wyniesionym skraplaczem) 
57. Żądanie uruchomienia kroku wydajności 3 sprężarki 3 (urządzenia z wyniesionym skraplaczem) 
58. Żądanie pracy sprężarki  #4 
59. Żądanie uruchomienia kroku wydajności 1 sprężarki 4 (urządzenia z wyniesionym skraplaczem) 
60. Żądanie uruchomienia kroku wydajności 2 sprężarki 4 (urządzenia z wyniesionym skraplaczem) 
61. Żądanie uruchomienia kroku wydajności 3 sprężarki 4 (urządzenia z wyniesionym skraplaczem) 
62. Żądanie pracy sprężarki  #5 (urządzenia z wyniesionym skraplaczem) 
63. Żądanie pracy sprężarki  #6(urządzenia z wyniesionym skraplaczem) 
 

8.4 Konfiguracja wyjścia cyfrowego (przekaźnik) RL1-RL14 
 
Powiązane parametry: 
CF54= Konfiguracja RL1…CF67= Konfiguracja RL14 
0. Nie aktywne 
1. Alarm 
2. Pompa układu parownika  / Wentylator nawiewu 
3. Pompa wspomagająca układu parownika  
4. Grzałka przeciwzamrożeniowa/ grzałka zintegrowana/ bojler układu  #1 
5. Grzałka przeciwzamrożeniowa/ grzałka zintegrowana/ bojler układu  #2 
6. Pompa wody układu odzysku ciepła ze skraplacza 
7. Pompa wspomagająca wody układu odzysku ciepła ze skraplacza 
8. Zawór 4-drogowy odwracający obieg chłodzenie/grzanie układu  #1 
9. Zawór 4-drogowy odwracający obieg chłodzenie/grzanie układu  #1 
10. 1° krok regulacji ON/OFF wentylatora skraplacza układu #1 
11. 2° krok regulacji ON/OFF wentylatora skraplacza układu #1 
12. 3° krok regulacji ON/OFF wentylatora skraplacza układu #1 
13. 4° krok regulacji ON/OFF wentylatora skraplacza układu #1 
14. 1° krok regulacji ON/OFF wentylatora skraplacza układu #2 
15. 2° krok regulacji ON/OFF wentylatora skraplacza układu #2 
16. 3° krok regulacji ON/OFF wentylatora skraplacza układu #2 
17. 4° krok regulacji ON/OFF wentylatora skraplacza układu #2 
18. Zawór elektromagnetyczny  pomp-down układu #1 
19. Zawór elektromagnetyczny  pomp-down układu #2 
20. Zawór układu odzysku ciepła  #1 
21. Zawór układu odzysku ciepła  #2 
22. Zawór ON/OFF free-cooling 
23. Wyjście AUX dla układu  #1 
24. Wyjście AUX dla układu  #2 
25. Zawór pulsącyjny dla sprężarki śrubowej układu #1 
26. Zawór elektromagnetyczny dla sprężarki śrubowej #2 
27. Zawór elektromagnetyczny wtrysku ciekłego czynnika sprężarki  #1 
28. Zawór elektromagnetyczny wtrysku ciekłego czynnika sprężarki  #2 
29. Przekaźnik bezpośredniego uruchomienia sprężarki #1 
PW start: przekaźnik PW #1 sprężarki #1 
Start gwiazda-trójkąt: przekaźnik #1 sprężarki #1 
30. PW start: przekaźnik PW #2 sprężarki #1 
Start gwiazda-trójkąt: przekaźnik #2 sprężarki #1 
31. Gwiazda –środek startu gwiazda-trójkąt sprężarki1# 
32. Zawór kroku wydajności  #1 sprężarki #1 
33. Zawór kroku wydajności  #2 sprężarki #1 
34. Zawór kroku wydajności  #3 sprężarki #1 
35. Zawór By-pass gas startu sprężarki  #1 
36. Przekaźnik bezpośredniego uruchomienia sprężarki #2 
PW start: przekaźnik PW #1 sprężarki #2 
Start gwiazda-trójkąt: przekaźnik #2 sprężarki #2 
37. PW start: przekaźnik PW #2 sprężarki #2 
Start gwiazda-trójkąt: przekaźnik #2 sprężarki #2 
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38. Gwiazda –środek startu gwiazda-trójkąt sprężarki2# 
39. Zawór kroku wydajności  #1 sprężarki #2 
40. Zawór kroku wydajności  #2 sprężarki #2 
41. Zawór kroku wydajności  #3 sprężarki #2 
42. Zawór By-pass gas startu sprężarki  #2 
43. Przekaźnik bezpośredniego uruchomienia sprężarki #3 
PW start: przekaźnik PW #1 sprężarki #3 
Start gwiazda-trójkąt: przekaźnik #2 sprężarki #3 
44. PW start: przekaźnik PW #2 sprężarki #3 
Start gwiazda-trójkąt: przekaźnik #2 sprężarki #3 
45. Gwiazda –środek startu gwiazda-trójkąt sprężarki3# 
46. Zawór kroku wydajności  #1 sprężarki #3 
47. Zawór kroku wydajności  #2 sprężarki #3 
48. Zawór kroku wydajności  #3 sprężarki #3 
49. Zawór By-pass gas startu sprężarki  #3 
50. Przekaźnik bezpośredniego uruchomienia sprężarki #4 
PW start: przekaźnik PW #1 sprężarki #4 
Start gwiazda-trójkąt: przekaźnik #2 sprężarki #4 
51. PW start: przekaźnik PW #2 sprężarki #4 
Start gwiazda-trójkąt: przekaźnik #2 sprężarki #4 
52. Gwiazda –środek startu gwiazda-trójkąt sprężarki4# 
53. Zawór kroku wydajności  #1 sprężarki #4 
54. Zawór kroku wydajności  #2 sprężarki #4 
55. Zawór kroku wydajności  #3 sprężarki #4 
56. Zawór By-pass gas startu sprężarki  #4 
57. Przekaźnik sprężarki #5 
58. Przekaźnik sprężarki #6 
 

8.5 Konfiguracja wyjść proporcjonalnych regulacji wentylatorów skraplacza (2 wyjścia) 
Wyjścia proporcjonalne konfigurowalne dla sterowania wentylatorem skraplacza. 
Powiązane parametry 
CF68= Konfiguracja regulacji wentylatora skraplacza układu 1 
CF69= Konfiguracja regulacji wentylatora skraplacza układu 2 
0= 0-10 V (dla zewnętrznej płyty sterującej jedno lub trój fazowej) 
1= 4-20mA (dla zewnętrznej płyty sterującej jedno lub trój fazowej) 
2= PWM (tylko dla zewnętrznej płyty sterującej jednofazowej z regulatorem odcięcia faz) 
 

8.6 Konfiguracja wyjść proporcjonalnych 0 - 10 VDC (4 wyjścia) 
Powiązane parametry 
CF70 = Konfiguracja wyjścia proporcjonalnego 1 
CF71 = Konfiguracja wyjścia proporcjonalnego 2 
CF72 = Konfiguracja wyjścia proporcjonalnego 3 
CF73 = Konfiguracja wyjścia proporcjonalnego 4 
0 Nie aktywne 
1 Przepustnica free-coolingu/ zawór mieszający 
2 zawór 3-drogowy gorącej wody 
3 Przepustnica wymiany powietrza  
4 Wyjście AUX 
Po odczytaniu punktu 4 wyświetlacz przejdzie do parametrów “o1” do „c22” (patrz polaryzacja wejść/wyjść), w 
celu konfiguracji wyjść jako wyjścia cyfrowe do regulacji przekaźników zewnętrznych. 
 

8.7 Inne wyjścia  
Połączenie HotKey 
Połączenie TTL 
Połączenie klawiatury zdalnej 
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9 TABELA PARAMETRÓW  
 
WYBÓR MENU   
Oznaczenie Opis 
ALL Dostęp do wszytskich 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 
US Dostęp do parametrów wyjść AUX 
FA Dostęp do parametrów regulacji wentylatorów  
Ar Dostęp do parametrów przeciwzamrożeniowych  
DF Dostęp do parametrów odszraniania 
AL Dostęp do parametrów konfiguracji alarmów 
 

Parametry termoregulacji  
Parametr Opis min max Jedn. 

miary 
Rozdziel 
czość 

ST1 Punkt nastawy agregatu wody lodowej  
Pozwala na zamianę punktu nastawy agregatu pracującego w 
trybie chłodzenia 

ST02 ST03 °C/°F Dziesięt./ 
Całk. 

ST2 Minimalny punkt nastawy dla chłodzenia  
Limit minimalnej wartości dla ST1 

-30.0 
-22 

ST01 °C 
°F 

Dziesięt./ 
Całk. 

ST3 Maksymalny punkt nastawy dla chłodzenia  
Limit maksymalnej wartości dla ST1 

ST01 70.0 
158 

°C 
°F 

Dziesięt./ 
Całk. 

ST4 Punkt nastawy pracy pompy ciepła 
Pozwala na zamianę punktu nastawy agregatu pracującego w 
trybie pompy ciepła 

ST05 ST06 °C/°F Dziesięt./ 
Całk. 

ST5 Minimalny punkt nastawy dla pompy ciepła 
Limit minimalnej wartości dla ST4 

-30.0 
-22 

ST04 °C 
°F 

Dziesięt./ 
Całk. 

ST6 Maksymalny punkt nastawy dla pompy ciepła 
Limit maksymalnej wartości dla ST4 

ST04 70.0 
158 

°C 
°F 

Dziesięt./ 
Całk. 

ST7 Zakres regulacji w trybie chłodzenia  0.0 
0 

25.0 
45 

°C 
°F 

Dziesięt./ 
Całk. 

ST8 Zakres regulacji w trybie grzania  0.0 
0 

25.0 
45 

°C 
°F 

Dziesięt./ 
Całk. 

ST9 Wybór czujnika dla termoregulacji w trybie chłodzenia: 
0= czujnik temperatury NTC dla wlotu parownika  
1= czujnik temperatury NTC dla wylotu parownika 1 
2= czujnik temperatury NTC dla wylotu parownika 2 
3= czujnik temperatury NTC dla wspólnego wylotu parowników  
4= czujnik temperatury NTC dla panelu zdalnego sterowania 1 
5= czujnik temperatury NTC dla panelu zdalnego sterowania 2 

0 5   

ST10 Wybór czujnika dla termoregulacji w trybie grzania: 
0= czujnik temperatury NTC dla wlotu parownika  
1= czujnik temperatury NTC dla wylotu parownika 1 
2= czujnik temperatury NTC dla wylotu parownika 2 
3= czujnik temperatury NTC dla wspólnego wylotu parowników  
4= czujnik temperatury NTC dla panelu zdalnego sterowania 1 
5= czujnik temperatury NTC dla panelu zdalnego sterowania 2 
6= czujnik temperatury wody dla wspólnego wlotu skraplacza 
7= czujnik temperatury wody dla wlotu wody skraplacza układu 1 
8= czujnik temperatury wody dla wlotu wody skraplacza układu 2 
9= czujnik temperatury wody dla wylotu wody skraplacza układu 1 
10= czujnik temperatury wody dla wylotu wody skraplacza układu 2 
11= czujnik temperatury wody dla wspólnego wylotu skraplacza 
UWAGA: 
Aby uzyskać ten sąm sposób regulacji dla trybu chłodzenia i 
pompy ciepła parametry ST09 i ST10 powinny być ustawione na tą 
sąmą wartość 

0 11   

ST11 Typ termoregulacji: 
0= proporcjonalna 
1= ze strefą martwą  
2= PI- proporcjonalno- całkująca 

0 2   

Pr1 Hasło  0 999   
Pr2 Hasło  0 999   
Pr3 Hasło  0 999   

Odczyt na wyświetlaczu 
Parametr Opis min max Jedn. 

miary 
Rozdziel 
czość 
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dP 1 Odczyt domyślny na górnym wyświetlaczu  0 14   
dP 2 Odczyt domyślny na dolnym wyświetlaczu  0 17   
dP 3 Konfiguracja odczytu na górnym / dolnym wyświetlaczu  

0= Konfigurowalne 
1= Górny wyświetlacz: Parownik WLOT, dolny wyświetlacz: 
parownik WYLOT 
2= Górny wyświetlacz: Skraplacz WLOT, dolny wyświetlacz: 
Skraplacz WYLOT 
3= Górny wyświetlacz: temperatura /ciśnienie skraplania, dolny 
wyświetlacz: ciśnienie odparowania 

0 3   

Odczyt na wyświetlaczu zdalnym 
dP 4 Górny wyświetlacz – odczyt domyślny terminala zdalnego 1 

0= odczyt zależny od nastawy parametrów dP01-dP02-dP03 
1= odczyt temperatury z czujnika NTC wbudowanego w panel 
zdalnego sterowania  

0 1   

dP 5 Górny wyświetlacz – odczyt domyślny terminala zdalnego 2 
0= odczyt zależny od nastawy parametrów dP01-dP02-dP03 
1= odczyt temperatury z czujnika NTC wbudowanego w panel 
zdalnego sterowania 

0 1   

Pr1 Hasło  0 999   
Pr2 Hasło  0 999   
Pr3 Hasło  0 999   

Konfiguracja 
Parametr Opis min max Jedn. 

miary 
Rozdziel 
czość 

Model urządzenia 
CF1 Typ jednostki: 

0= agregat wody lodowej powietrze/powietrze 
1= agregat wody lodowej powietrze/woda 
2= agregat wody lodowej woda/woda 

0 2   

CF2 Pompa ciepła 
0= nie 
1= tak  

0 1   

CF3 Agregat z wyniesionym skraplaczem (nie dostępny) 
0= nie  
1= tak 

0 1   

Sprężarki 
CF4 Ilość sprężarek na obieg chłodniczy 1: 

1=1 
2=2 
3=3 
4=4 

0 4   

CF5 Ilość sprężarek na obieg chłodniczy 2: 
1=1 
2=2 
3=3 
4=4 

0 3   

CF6 Ilość stopni regulacji wydajności sprężarki: 
0= brak 
1=1 
2=2 
3=3 

0 3   

Wejścia analogowe 
CF 7 Wejście analogowe jako sygnał temperatury lub ciśnienia 

0= temperatura NTC /ciśnienie 4-20mA: 
Temperatura skraplania jest kontrolowana czujnikiem NTC 
podczas gdy ciśnienie odparowania obiegów 1 i 2 przy pomocy 
czujników ciśnienia 4-20mA podłączonych do wejść AUX 1 i 2 
1= regulacja ciśnienia z czujnikiem 4-20mA: 
Kontrola regulacji ciśnienia skraplania i ciśnienia odparowania- 
koniecznie z wykorzystaniem czujników 4-20mA. 
2= Temperatura NTC/ ciśnienie 0 do 5 Vdc: 
Temperatura skraplania jest kontrolowana czujnikiem NTC 
podczas gdy ciśnienie odparowania obiegów 1 i 2 przy pomocy 
czujników ciśnienia 0-5 Vdc podłączonych do wejść AUX 1 i 2 
3= regulacja ciśnienia z czujnikiem 0-5Vdc: 
Kontrola regulacji ciśnienia skraplania i ciśnienia odparowania- 
koniecznie z wykorzystaniem czujników 0-5Vdc. 

0 3   

CF8 Konfiguracja PB1 
Skonfigurowane jako wejście cyfrowe  

0 
o 1 

25 
c63 

  

CF9 Konfiguracja PB2 
Skonfigurowane jako wejście cyfrowe 

0 
o 1 

25 
c63 

  

CF10 Konfiguracja PB3 
Skonfigurowane jako wejście cyfrowe 

0 
o 1 

30 
c63 
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CF11 Konfiguracja PB4 
Skonfigurowane jako wejście cyfrowe 

0 
o 1 

30 
c63 

  

CF12 Konfiguracja PB5 
Skonfigurowane jako wejście cyfrowe 

0 
o 1 

30 
c63 

  

CF13 Konfiguracja PB6 
Skonfigurowane jako wejście cyfrowe 

0 
o 1 

30 
c63 

  

CF14 Konfiguracja PB7 
Skonfigurowane jako wejście cyfrowe 

0 
o 1 

25 
c63 

  

CF15 Konfiguracja PB8 
Skonfigurowane jako wejście cyfrowe 

0 
o 1 

25 
c63 

  

CF16 Konfiguracja PB9 
Skonfigurowane jako wejście cyfrowe 

0 
o 1 

25 
c63 

  

CF17 Konfiguracja PB10 
Skonfigurowane jako wejście cyfrowe 

0 
o 1 

25 
c63 

  

Kalibracja czujnika 

CF18 
Odsunięcie PB1 -12.0 

-10 
12.0 
53 

°C 
°F 

Dziesięt./ 
Całk. 

CF19 
Odsunięcie PB2 -12.0 

-10 
12.0 
53 

°C 
°F 

Dziesięt./ 
Całk. 

CF20 

Odsunięcie PB3 -12.0 
-10 
-5.0 
-72 

12.0 
53 
5.0 
72 

°C 
°F 
bar 
psi 

Dziesięt./ 
Całk. 
Dziesięt./ 
Całk. 

CF21 

Odsunięcie PB4 -12.0 
-10 
-5.0 
-72 

12.0 
53 
5.0 
72 

°C 
°F 
bar 
psi 

Dziesięt./ 
Całk. 
Dziesięt./ 
Całk. 

CF22 

Odsunięcie PB5 -12.0 
-10 
-5.0 
-72 

12.0 
53 
5.0 
72 

°C 
°F 
bar 
psi 

Dziesięt./ 
Całk. 
Dziesięt./ 
Całk. 

CF23 

Odsunięcie PB6 -12.0 
-10 
-5.0 
-72 

12.0 
53 
5.0 
72 

°C 
°F 
bar 
psi 

Dziesięt./ 
Całk. 
Dziesięt./ 
Całk. 

CF24 
Odsunięcie PB7 -12.0 

-10 
12.0 
53 

°C 
°F 

Dziesięt./ 
Całk. 

CF25 
Odsunięcie PB8 -12.0 

-10 
12.0 
53 

°C 
°F 

Dziesięt./ 
Całk. 

CF26 
Odsunięcie PB9 -12.0 

-10 
12.0 
53 

°C 
°F 

Dziesięt./ 
Całk. 

CF27 
Odsunięcie PB10 -12.0 

-10 
12.0 
53 

°C 
°F 

Dziesięt./ 
Całk. 

CF28 
Wartość ciśnienia dla 4mA lub 0,5Vdc dla przetwornika PB3 0 

0 
50.0 
725 

Bar 
Psi 

Dziesięt./ 
Całk. 

CF29 
Wartość ciśnienia dla 20mA lub 5Vdc dla przetwornika PB3 0 

0 
50.0 
725 

Bar 
Psi 

Dziesięt./ 
Całk. 

CF30 
Wartość ciśnienia dla 4mA lub 0,5Vdc dla przetwornika PB4 0 

0 
50.0 
725 

Bar 
Psi 

Dziesięt./ 
Całk. 

CF31 
Wartość ciśnienia dla 20mA lub 5Vdc dla przetwornika PB4 0 

0 
50.0 
725 

Bar 
Psi 

Dziesięt./ 
Całk. 

CF32 
Wartość ciśnienia dla 4mA lub 0,5Vdc dla przetwornika PB5 0 

0 
50.0 
725 

Bar 
Psi 

Dziesięt./ 
Całk. 

CF33 
Wartość ciśnienia dla 20mA lub 5Vdc dla przetwornika PB5 0 

0 
50.0 
725 

Bar 
Psi 

Dziesięt./ 
Całk. 

CF34 
Wartość ciśnienia dla 4mA lub 0,5Vdc dla przetwornika PB6 0 

0 
50.0 
725 

Bar 
Psi 

Dziesięt./ 
Całk. 

CF35 
Wartość ciśnienia dla 20mA lub 5Vdc dla przetwornika PB6 0 

0 
50.0 
725 

Bar 
psi 

Dziesięt./ 
Całk. 

Wejścia cyfrowe 
CF36 Konfiguracja wejścia cyfrowego ID1 0 -o1 c63   
CF37 Konfiguracja wejścia cyfrowego ID2 0 -o1 c63   
CF38 Konfiguracja wejścia cyfrowego ID3 0 -o1 c63   
CF39 Konfiguracja wejścia cyfrowego ID4 0 -o1 c63   
CF40 Konfiguracja wejścia cyfrowego ID5 0 -o1 c63   
CF41 Konfiguracja wejścia cyfrowego ID6 0 -o1 c63   
CF42 Konfiguracja wejścia cyfrowego ID7 0 -o1 c63   
CF43 Konfiguracja wejścia cyfrowego ID8 0 -o1 c63   
CF44 Konfiguracja wejścia cyfrowego ID9 0 -o1 c63   
CF45 Konfiguracja wejścia cyfrowego ID10 0 -o1 c63   
CF46 Konfiguracja wejścia cyfrowego ID11 0 -o1 c63   
CF47 Konfiguracja wejścia cyfrowego ID12 0 -o1 c63   
CF48 Konfiguracja wejścia cyfrowego ID13 0 -o1 c63   
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CF49 Konfiguracja wejścia cyfrowego ID14 0 -o1 c63   
CF50 Konfiguracja wejścia cyfrowego ID15 0 -o1 c63   
CF51 Konfiguracja wejścia cyfrowego ID16 0 -o1 c63   
CF52 Konfiguracja wejścia cyfrowego ID17 0 -o1 c63   
CF53 Konfiguracja wejścia cyfrowego ID18 0 -o1 c63   

Wyjścia przekaźnikowe 
CF54 Konfiguracja przekaźnika RL1 0 -o1 c58   
CF55 Konfiguracja przekaźnika RL2 0 -o1 c58   
CF56 Konfiguracja przekaźnika RL3 0 -o1 c58   
CF57 Konfiguracja przekaźnika RL4 0 -o1 c58   
CF58 Konfiguracja przekaźnika RL5 0 -o1 c58   
CF59 Konfiguracja przekaźnika RL6 0 -o1 c58   
CF60 Konfiguracja przekaźnika RL7 0 -o1 c58   
CF61 Konfiguracja przekaźnika RL8 0 -o1 c58   
CF62 Konfiguracja przekaźnika RL9 0 -o1 c58   
CF63 Konfiguracja przekaźnika RL10 0 -o1 c58   
CF64 Konfiguracja przekaźnika RL11 0 -o1 c58   
CF65 Konfiguracja przekaźnika RL12 0 -o1 c58   
CF66 Konfiguracja przekaźnika RL13 0 -o1 c58   
CF67 Konfiguracja przekaźnika RL14 0 -o1 c58   

Wyjścia proporcjonalne regulacji skraplania 

CF68 

Sygnał wyjściowy dla obiegu 1: 
0=0-10Vdc 
1=4-20mA 
2=PWM dla płyty regulacji wentylatorów jednofazowych  

0 2   

CF69 

Sygnał wyjściowy dla obiegu 1: 
0=0-10Vdc 
1=4-20mA 
2=PWM dla płyty regulacji wentylatorów jednofazowych 

0 2   

Wyjścia modulacyjne 

CF70 

Wyjście proporcjonalne 1: 
0= nie aktywne 
1= przepustnica free-coolingu/ zawór mieszający  
2= zawór 3-drogowy dla gorącej wody 
3= Przepustnica wymiany powietrza  
4= wyjście AUX 
Driver dla przekaźnika ON/OFF 

0 -o1 4 
c28 

  

CF71 

Wyjście proporcjonalne 2: 
0= nie aktywne 
1= przepustnica free-coolingu/ zawór mieszający  
2= zawór 3-drogowy dla gorącej wody 
3= Przepustnica wymiany powietrza  
4= wyjście AUX 
Driver dla przekaźnika ON/OFF 

0 -o1 4 
c28 

  

CF72 

Wyjście proporcjonalne 3: 
0= nie aktywne 
1= przepustnica free-coolingu/ zawór mieszający  
2= zawór 3-drogowy dla gorącej wody 
3= Przepustnica wymiany powietrza  
4= wyjście AUX 
Driver dla przekaźnika ON/OFF 

0 -o1 4 
c28 

  

CF73 

Wyjście proporcjonalne 4: 
0= nie aktywne 
1= przepustnica free-coolingu/ zawór mieszający  
2= zawór 3-drogowy dla gorącej wody 
3= Przepustnica wymiany powietrza  
4= wyjście AUX 
Driver dla przekaźnika ON/OFF 

0 -o1 4 
c28 

  

Terminal zdalnego sterowania 

CF74 

Konfiguracja panelu zdalnego sterowania 1 
0= nie aktywny 
1= z czujnikiem NTC temperatury otoczenia 
2= bez czujnika NTC temperatury otoczenia 

0 2   

CF75 

Konfiguracja panelu zdalnego sterowania 2 
0= nie aktywny 
1= z czujnikiem NTC temperatury otoczenia 
2= bez czujnika NTC temperatury otoczenia 

0 2   

CF76 
Przesunięcie dla czujnika NTC panelu sterowania 1 -12.0 

-10 
12.0 
53 

°C 
°F 

Dziesięt./ 
Całk. 

CF77 
Przesunięcie dla czujnika NTC panelu sterowania 1 -12.0 

-10 
12.0 
53 

°C 
°F 

Dziesięt./ 
Całk. 

Funkcje ikon 
CF78 Funkcje ikon: 0 1   
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0= - chłodzenie; - grzanie0 

1= - grzanie; - chłodzenie 
Wybór trybu pracy: chłodzenie/ pompa ciepła 

CF79 

0= z klawiatury  
1= z wejścia cyfrowego 
2= z wejścia analogowego 

0 2   

Automatyczna zmiana trybu pracy 
CF80 Punkt nastawy zmiany z chłodzenia na pompę ciepła, dla  CF80=2 -30.0 

-22 
70.0 
158 

°C 
°F 

Dziesięt./ 
Całk. 

CF81 Dyferencjał punktu nastawy temperatury dla zmiany trybu pracy 
CF80=2 

0 
0 

25.0 
45 

°C 
°F 

Dziesięt./ 
Całk. 

Wybór jednostki miary 
CF82 Wybór 

0
C lub 

0
F 

0=
0
C/BAR 

1=
0
F/psi 

0 1   

Częstotliwość napięcia zasilania 
CF83 Częstotliwość napięcia zasilania: 

0=50Hz 
1=60Hz 
2=cc voltage 
(UWAGA: dla CF81=2 wyjścia proporcjonalne regulacji 
wentylatorów nie są aktywne i alarm częstotliwości nie jest 
uruchomiony) 

0 2   

Adres sieciowy 
CF84 Adres sieciowy 1 274   
CF85 Wersja oprogramowania      
CF86 Parametry mapy EEPROM     
Pr1 Hasło  0 999   
Pr2 Hasło 0 999   
Pr3 Hasło 0 999   

Dynamiczny punkt nastawy 
Sd1 Maksymalne odsunięcie pkt dynamicznego w trybie chłodzenia -30.0 

-54 
30.0 
54 

°C 
°F 

Dziesięt./ 
Całk. 

Sd2 Maksymalne odsunięcie pkt dynamicznego w trybie pompy ciepła -30.0 
-54 

30.0 
54 

°C 
°F 

Dziesięt./ 
Całk. 

Sd3 Punkt nastawy temperatury powietrza zewnętrznego dla 
chłodzenia 

-30.0 
-22 

70.0 
158 

°C 
°F 

Dziesięt./ 
Całk. 

Sd4 Punkt nastawy temperatury powietrza zewnętrznego dla pompy 
ciepła 

-30.0 
-22 

70.0 
158 

°C 
°F 

Dziesięt./ 
Całk. 

Sd5 Dyferencjał punktu nastawy temp powietrza zewnętrznego dla 
chłodzenia 

-30.0 
-54 

30.0 
54 

°C 
°F 

Dziesięt./ 
Całk. 

Sd6 Dyferencjał punktu nastawy temp powietrza zewnętrznego dla 
pompy ciepła 

-30.0 
-54 

30.0 
54 

°C 
°F 

Dziesięt./ 
Całk. 

Pr1 Hasło  0 999   
Pr2 Hasło 0 999   
Pr3 Hasło 0 999   

Oszczędzanie energii 
ES1 Start przedziału czasowego 1 (0-24) 0 24 Godz 10 min  
ES2 Koniec przedziału czasowego 1 (0-24) 0 24 Godz 10 min  
ES3 Start przedziału czasowego 2 (0-24) 0 24 Godz 10 min  
ES4 Koniec przedziału czasowego 2 (0-24) 0 24 Godz 10 min  
ES5 Start przedziału czasowego 3 (0-24) 0 24 Godz 10 min  
ES6 Koniec przedziału czasowego 3 (0-24) 0 24 Godz 10 min  

ES7 
Poniedziałek: aktywacja funkcji oszczędzania energii 
Automatyczne on-off 

0-0 7-7   

ES8 
Wtorek: aktywacja funkcji oszczędzania energii 
Automatyczne on-off 

0-0 7-7   

ES9 
Środa: aktywacja funkcji oszczędzania energii 
Automatyczne on-off 

0-0 7-7   

ES10 
Czwartek: aktywacja funkcji oszczędzania energii 
Automatyczne on-off 

0-0 7-7   

ES11 
Piątek: aktywacja funkcji oszczędzania energii 
Automatyczne on-off 

0-0 7-7   

ES12 
Sobota: aktywacja funkcji oszczędzania energii 
Automatyczne on-off 

0-0 7-7   

ES13 
Niedziela: aktywacja funkcji oszczędzania energii 
Automatyczne on-off 

0-0 7-7   

ES14 
Przesunięcie pkt nastawy przy funkcji oszczędzania energii dla 
chłodzenia 

-30.0 
-54 

30.0 
54 

°C 
°F 

Dziesięt./ 
Całk. 

ES15 
Dyferencjał pkt nastawy przy funkcji oszczędzania energii dla 
chłodzenia 

0.0 
0 

25.0 
45 

°C 
°F 

Dziesięt./ 
Całk. 

ES16 Przesunięcie pkt nastawy przy funkcji oszczędzania energii dla -30.0 30.0 °C Dziesięt./ 
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pompy ciepła -54 54 °F Całk. 

ES17 
Dyferencjał pkt nastawy przy funkcji oszczędzania energii dla 
pompy ciepła 

-30.0 
-54 

30.0 
54 

°C 
°F 

Dziesięt./ 
Całk. 

Pr1 Hasło  0 999   
Pr2 Hasło 0 999   
Pr3 Hasło 0 999   

Sprężarki 
CO1 Minimalny czas włączenia sprężarki po uruchomieniu 0 250 10 sek 10 sek 
CO2 Minimalny czas wyłączenia sprężarki po zatrzymaniu pracy  0 250 10 sek 10 sek 

CO3 
Opóźnienie pomiędzy startem dwóch sprężarek lub sprężarki i 
zaworu. Podczas tego czasu dioda następnej operacji miga. 

1 250 Sek  

CO4 Opóźnienie pomiędzy zatrzymaniem dwóch sprężarek lub 
sprężarki i zaworu. Podczas tego czasu dioda następnej operacji 
miga. 

0 250 sek  

CO5 Opóźnienie aktywacji wyjść po włączeniu zasilania urządzenia. 
Wszystkie urządzenia podłączone do wyjść mają opóźniony start 
ze względu na możliwość zaniku napięcia zasilania. 

0 250 10 sek 10 sek 

Regulacja wydajności 
CO6 Funkcjonowanie 

0= kroki on/off 
1= ciągła z krokami i akcją bezpośrednią  
2= ciągła z krokami i akcją odwróconą  
3= ciągła z krokami i akcją całkowitą odwróconą  

0 3   

CO7 Uruchomienie z minimalną mocą sprężarki / automatyczne 
odciążenie rozruchu – zawór odciążający 
0= tylko przy uruchomieniu sprężarki (zawór automatyczny 
minimalnej mocy sprężarki wyłączony) 
1= przy uruchomieniu sprężarki podczas termoregulacji (zawór 
automatyczny minimalnej mocy sprężarki wyłączony) 
2= tylko przy uruchomieniu sprężarki śrubowej (zawór 
automatyczny minimalnej mocy sprężarki wyłączony) 
3= przy uruchomieniu sprężarki podczas termoregulacji (zawór 
automatyczny minimalnej mocy sprężarki wyłączony) 

0 3   

CO8 Czas włączenia przekaźnika zaworu dla sprężarek śrubowych, 
wartość 0 wyłącza funkcję  

0 250 Sek  

CO9 Czas wyłączenia przekaźnika zaworu dla sprężarek śrubowych 0 250 Sek  
Uruchomienie sprężarki 

CO10 

Rodzaj rozruchu 
0= bezpośredni  
1= jednym uzwojeniem aktywnym  
2= gwiazda – trójkąt 

0 2   

CO11 

Jeśli CO10=1 to parametr ten służy do ustalenia czasu opóźnienia 
do włączenia kolejnego uzwojenia. 
Jeśli CO10= 2 to parametr ten określa czas opóźnienia do 
przełączenia pomiędzy stycznikiem 1 a stycznikiem centrum 
uzwojenia (patrz część uzwojenia/ Uruchamianie) 

0 100 0,1 
sek 

0,1 sek 

CO12 

Jeśli CO10= 2 to parametr ten określa czas opóźnienia do 
przełączenia pomiędzy stycznikiem 2 a stycznikiem centrum 
uzwojenia (patrz część uzwojenia/ Uruchamianie) 

0 50 0,1 
sek 

0,1 sek 

CO13 
Czas uruchomienia zaworu by-passu/ automatycznego zaworu 
odciążenia rozruchu (regulacja wydajności) 

0 250 sek  

Rotacja – balansowanie – termoregulacja sprężarki 

CO14 

Rotacja sprężarek (patrz rotacja sprężarek) 
0= sekwencyjna 
1= bazująca na ilości czasu pracy każdej ze sprężarek  
2= bazująca na ilości uruchomień pracy każdej ze sprężarek  

0 2   

CO15 

Balansowanie układu (patrz balansowanie układu) 
0= obciążenie układu  
1= balansowanie układu 

0 1   

Pompa wodna obiegu parownika 

CO16 

Tryb pracy pompy obiegu wodnego parownika/ wentylatora 
zasilania (patrz funkcjonowanie pompy parownika) 
0= nie aktywne 
1= praca ciągła: gdy urządzenie jest włączone wówczas pompa lub 
wentylator również są włączone. 
2= razem ze sprężarkami: pompa pracuje gdy włączona jest 
sprężarka. 

0 2   

CO17 
Opóźnienie włączenia sprężarki w stosunku do włączenia pompy/ 
wentylatora zasilania (patrz funkcjonowanie pompy) 

1 250 Min  

CO18 

Opóźnienie wyłączenia pompy/ wentylatora zasilania w stosunku 
do wyłączenia sprężarki. Opóźnienie jest również aktywne gdy 
urządzenie przełącza się w tryb oczekiwania. 

0 250 Min   

CO19 
Ilość godzin pracy dla rotacji pomp (patrz funkcjonowanie grupy 
pomp) 

0 999 10h 10h 
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CO20 
Czas wspólnej pracy pomp w przypadku przełączania w wyniku 
rotacji (patrz funkcjonowanie grupy pomp). 

0 250 sek  

Pompa wodna obiegu skraplacza 

CO21 

Tryb pracy pompy obiegu wodnego parownika/ wentylatora 
zasilania (patrz funkcjonowanie pompy parownika) 
0= nie aktywne 
1= praca ciągła: gdy urządzenie jest włączone wówczas pompa lub 
wentylator również są włączone. 
2= razem ze sprężarkami: pompa pracuje gdy włączona jest 
sprężarka. 

0 2   

CO22 Niewykorzystany  1 250 Min  

CO23 
Opóźnienie włączenia sprężarki w stosunku do włączenia pompy/ 
wentylatora zasilania (patrz funkcjonowanie pompy) 

0 250 Min   

CO24 

Opóźnienie wyłączenia pompy/ wentylatora zasilania w stosunku 
do wyłączenia sprężarki. Opóźnienie jest również aktywne gdy 
urządzenie przełącza się w tryb oczekiwania. 

0 999 10h 10h 

CO25 
Ilość godzin pracy dla rotacji pomp (patrz funkcjonowanie grupy 
pomp) 

0 250 sek  

Konserwacja 
CO26 Ustawienie licznika godzin pracy sprężarki 1 (żądanie konserwacji) 0 999 10Hr 10Hr 
CO27 Ustawienie licznika godzin pracy sprężarki 2 (żądanie konserwacji) 0 999 10Hr 10Hr 
CO28 Ustawienie licznika godzin pracy sprężarki 3 (żądanie konserwacji) 0 999 10Hr 10Hr 
CO29 Ustawienie licznika godzin pracy sprężarki 4 (żądanie konserwacji) 0 999 10Hr 10Hr 
CO30 Ustawienie licznika godzin pracy sprężarki 5 (żądanie konserwacji) 0 999 10Hr 10Hr 
CO31 Ustawienie licznika godzin pracy sprężarki 6 (żądanie konserwacji) 0 999 10Hr 10Hr 

CO32 
Ustawienie licznika godzin pracy pompy parownika/wentylatora 
(żądanie konserwacji) 

0 999 10Hr 10Hr 

CO33 
Ustawienie licznika godzin pracy 2 pompy parownika (żądanie 
konserwacji) 

0 999 10Hr 10Hr 

CO34 
Ustawienie licznika godzin pracy pompy skraplacza /wentylatora 
(żądanie konserwacji) 

0 999 10Hr 10Hr 

CO35 
Ustawienie licznika godzin pracy 2 pompy skraplacza (żądanie 
konserwacji) 

0 999 10Hr 10Hr 

Funkcja PUMP DOWN 

CO36 

Tryb pracy funkcji pump down  
0= nie aktywna  
1= funkcja aktywna przy wyłączeniu urządzenia, włączenie bez 
funkcji pump down 
2= funkcja aktywna przy wyłączeniu urządzenia, włączenie z 
aktywną funkcji pump down 
3= funkcja aktywna przy wyłączeniu chłodzenia, funkcja nie 
aktywna przy włączeniu chłodzenia 
4= funkcja aktywna przy wyłączeniu chłodzenia, funkcja aktywna 
przy włączeniu chłodzenia 

0 4   

CO37 
Punkt nastawy ciśnienia dla funkcji pump-down 0 50.0 

725 
Bar 
psi 

Dziesięt./ 
Całk. 

CO38 
Dyferencjał punktu nastawy dla funkcji pump- down  0 14.0 

203 
Bar 
psi 

Dziesięt./ 
Całk. 

CO39 
Maksymalny czas trwania funkcji pump down przy uruchomieniu i 
zatrzymaniu urządzenia (patrz funkcja pump down, on/off) 

0 250 Sek   

Odciążenie parownika 

CO40 

Punkt nastawy dla sprężarki odciążenia w trybie chłodzenia. Dla 
wysokiej temperatury na wlocie do parownika (patrz funkcja 
odciążenia) 

-30 
0 

70.0 
725 

°C 
°F 

Dziesięt./ 
Całk. 

CO41 
Dyferencjał punktu nastawy. Dla wysokiej temperatury na wlocie do 
parownika (patrz funkcja odciążenia) 

0.0 
0 

25.0 
45 

°C 
°F 

Dziesięt./ 
Całk. 

CO42 

Czas opóźnienia aktywacji funkcji odciążenia dla wysokiej 
temperatury wody na wlocie do parownika (patrz funkcja 
odciążenia) 

0 250 Sek 10 sek 

CO43 

Maksymalny czas trwania funkcji odciążenia aby osiągnąć 
odciążenia parownika od wysokiej temperatury wody na wlocie. 
(patrz funkcja odciążenia) 

0 250 min  

Odciążenie skraplacza 

CO44 
Punkt nastawy dla sprężarki odciążenia w trybie chłodzenia. 
Ciśnienie / temperatura (patrz funkcja odciążenia) 

0 
0 

50.0 
725 

Bar 
Psi 

Dziesięt./ 
Całk. 

CO45 
Dyferencjał punktu nastawy ciśnienia / temperatury  w trybie 
chłodzenia (patrz funkcja odciążenia) 

0.0 
0 

14.0 
203 

Bar 
Psi 

Dziesięt./ 
Całk. 

CO46 
Punkt nastawy dla sprężarki odciążenia w trybie pompy ciepła. 
Ciśnienie / temperatura (patrz funkcja odciążenia) 

0 
0 

50.0 
725 

Bar 
Psi 

Dziesięt./ 
Całk. 

CO47 
Dyferencjał punktu nastawy ciśnienia / temperatury  w trybie 
pompy ciepła (patrz funkcja odciążenia) 

0.0 
0 

14.0 
203 

Bar 
Psi 

Dziesięt./ 
Całk. 

CO48 
Maksymalny czas trwania funkcji odciążenia temperatura / 
ciśnienie 

0 250 Min  

CO49 Ilość kroków regulacji dla obiegów z aktywnym odciążeniem  1 3   
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1= 1st krok 
2= 2nd krok 
3= 3rd krok 

CO50 
Maksymalny czas aktywności kroków wydajności po uruchomieniu 
funkcji odciążenia (patrz funkcja odciążenia). 

0 250 sek  

Wtrysk ciekłego czynnika do sprężarki 

CO51 
Punkt nastawy zaworu  (włączenie) wtrysku ciekłego czynnika 0 

0 
150 
302 

°C 
°F 

Dziesięt./ 
Całk. 

CO52 
Punkt nastawy zaworu  (wyłączenie) wtrysku ciekłego czynnika 0.0 

0 
25.0 
45 

°C 
°F 

Dziesięt./ 
Całk. 

Pr1 Hasło  0 999   
Pr2 Hasło 0 999   
Pr3 Hasło 0 999   

Menu funkcji przekaźników AUX 
Parametr Opis min max Jedn. 

miary 
Rozdziel 
czość 

Przekaźnik AUX układu 1 
US1 Tryb pracy przekaźnika AUX 1 

0= nie aktywny 
1= zawsze aktywny, działanie bezpośrednie 
2= aktywny tylko gdy urządzenie pracuje, działanie bezpośrednie 
3= zawsze aktywny, działanie odwrócone 
4= aktywny tylko gdy urządzenie pracuje, działanie odwrócone 

0 4   

US2 Konfiguracja wejścia analogowego dla regulacji przekaźnika AUX 
1. Pozwala ustalić która wartość z czujników Pb1 do Pb10 
kontroluje przekaźnik. 

1 10   

US3 Punkt nastawy kontroli przekaźnika 1 -30.0 
-22 
0.0 
0 

70.0 
158 
50.0 
725 

°C 
°F 
Bar 
Psi 

Dziesięt./ 
Całk. 
Dziesięt./ 
Całk. 

US4 Dyferencjał punktu nastawy przekaźnika 1 0.0 
0 
0.0 
0 

25.0 
45 
14.0 
203 

°C 
°F 
Bar 
Psi 

Dziesięt./ 
Całk. 
Dziesięt./ 
Całk. 

Przekaźnik AUX układu 2 
US5 Tryb pracy przekaźnika AUX 2 

0= nie aktywny 
1= zawsze aktywny, działanie bezpośrednie 
2= aktywny tylko gdy urządzenie pracuje, działanie bezpośrednie 
3= zawsze aktywny, działanie odwrócone 
4= aktywny tylko gdy urządzenie pracuje, działanie odwrócone 

0 4   

US6 Konfiguracja wejścia analogowego dla regulacji przekaźnika AUX 
2. Pozwala ustalić która wartość z czujników Pb1 do Pb10 
kontroluje przekaźnik. 

1 10   

US7 Punkt nastawy kontroli przekaźnika 2 -30.0 
-22 
0.0 
0 

70.0 
158 
50.0 
725 

°C 
°F 
Bar 
Psi 

Dziesięt./ 
Całk. 
Dziesięt./ 
Całk. 

US8 Dyferencjał punktu nastawy przekaźnika 2 0.0 
0 
0.0 
0 

25.0 
45 
14.0 
203 

°C 
°F 
Bar 
Psi 

Dziesięt./ 
Całk. 
Dziesięt./ 
Całk. 

Pr1 Hasło  0 999   
Pr2 Hasło 0 999   
Pr3 Hasło 0 999   

Wentylator skraplacza 
Parametr Opis min max Jedn. 

miary 
Rozdziel 
czość 

FA1 

Konfiguracja wyjścia wentylatora  
0= nie aktywne 
1= zawsze aktywne 
2= regulacja krokowa ON/OFF 
3= regulacja ciągła ON/OFF 
4= regulacja proporcjonalna prędkości działania  

0 4   

FA2 

Tryb pracy wentylatora  
0= zależny od stanu pracy sprężarki 
1= niezależny od stanu pracy sprężarki  

0 1   

FA3 

Jeśli wyjście regulacji wentylatora skraplacza jest triakiem, 
wówczas regulacja rozpoczyna się od sygnału na wyjściu o 
najwyższym napięciu, które występuje przez czas określony przez 
FA3, następnie regulacja i napięcie są zależne od 
temperatury/ciśnienia czujnika. 

0 250 Sek  

FA4 Przełączanie faz zasilania silnika 0 8 msek 250µs 
FA5 Ilość obiegów skraplacza: 0 1   
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0= jeden obieg 
1= dwa obiegi  

FA6 

Czas wentylacji wstępnej przed włączeniem sprężarki w trybie 
chłodzenia. Polega na włączeniu wentylatorów z maksymalną 
prędkością a co za tym idzie obniżeniem temperatury /ciśnienia 
skraplania (tylko gdy FA1=4) 

0 250 Sek  

Wentylator w trybie chłodzenia 

FA7 

Minimalna prędkość działania dla wentylatora w trybie chłodzenia. 
Ustawienie procentowo (30 do 100%) minimalnej prędkości pracy 
wentylatora w trybie chłodzenia  

30 100 %  

FA8 

Maksymalna prędkość działania wentylatora w trybie chłodzenia. 
Ustawienie procentowo (30 do 100%) maksymalnej prędkości 
pracy wentylatora w trybie chłodzenia. 

30 100 %  

FA9 

Regulacja proporcjonalna prędkości działania FA01=4 
Limit temperatury lub ciśnienia do uruchomienia maksymalnej 
prędkości działania FA 7 
Regulacja ON/OFF FA01=2/3 
Dyferencjał kroku regulacji 1 

-30.0 
-22 
0.0 
0 

70.0 
158 
50.0 
725 

°C 
°F 
Bar 
Psi 

Dziesięt./ 
Całk. 
Dziesięt./ 
Całk. 

FA10 

Regulacja proporcjonalna prędkości działania FA01=4 
Limit temperatury lub ciśnienia do uruchomienia maksymalnej 
prędkości działania FA 8 
Regulacja ON/OFF FA01=2/3 
Dyferencjał kroku regulacji 2 

-30.0 
-22 
0.0 
0 

70.0 
158 
50.0 
725 

°C 
°F 
Bar 
Psi 

Dziesięt./ 
Całk. 
Dziesięt./ 
Całk. 

FA11 

Regulacja proporcjonalna prędkości działania FA01=4 
Zakres regulacji proporcjonalnej dla wentylatora skraplacza w 
trybie chłodzenia. 
Ustalenie dyferencjału temperatury/ciśnienia pomiędzy min i maks 
prędkością działania wentylatora. 
Regulacja ON/OFF FA01=2/3 
Dyferencjał kroku regulacji 1 

0.0 
0 
0.0 
0 

25.0 
45 
14.0 
203 

°C 
°F 
Bar 
Psi 

Dziesięt./ 
Całk. 
Dziesięt./ 
Całk. 

FA12 

Regulacja proporcjonalna prędkości działania FA01=4 
Zakres regulacji proporcjonalnej dla wentylatora skraplacza w 
trybie chłodzenia. 
Ustalenie dyferencjału temperatury/ciśnienia pomiędzy min i maks 
prędkością działania wentylatora. 
Regulacja ON/OFF FA01=2/3 
Dyferencjał kroku regulacji 2 

0.0 
0 
0.0 
0 

25.0 
45 
14.0 
203 

°C 
°F 
Bar 
Psi 

Dziesięt./ 
Całk. 
Dziesięt./ 
Całk. 

FA13 

Ustalenie dyferencjału temperatury/ciśnienia do utrzymania 
minimalnej prędkości działania wentylatora 

0.0 
0 
0.0 
0 

25.0 
45 
14.0 
203 

°C 
°F 
Bar 
Psi 

Dziesięt./ 
Całk. 
Dziesięt./ 
Całk. 

FA14 

Opóźnienie wyłączenia pracy wentylatora. Gdy podczas 
uruchomienia urządzenia regulacja proporcjonalna zażąda 
wyłączenia wentylatora oraz FA14 będzie różne od 0 wentylator 
będzie pracował z minimalną prędkością przez czas ustalony tym 
parametrem. Jeśli FA14=0 funkcja jest nieaktywna. 

0 250 Sek  

FA15 
Prędkość działania wentylatora w nocy. Pozwala ustalić 
maksymalną prędkość działania dla pracy nocnej (30 do 100%) 

30 100 %  

Wentylator w trybie pompy ciepła 

FA16 

Minimalna prędkość działania dla wentylatora w trybie pompy 
ciepła. Ustawienie procentowo (30 do 100%) minimalnej prędkości 
pracy wentylatora w trybie chłodzenia  

30 100 %  

FA17 

Maksymalna prędkość działania wentylatora w trybie pompy ciepła. 
Ustawienie procentowo (30 do 100%) maksymalnej prędkości 
pracy wentylatora w trybie chłodzenia. 

30 100 %  

FA18 

Regulacja proporcjonalna prędkości działania FA01=4 
Limit temperatury lub ciśnienia do uruchomienia maksymalnej 
prędkości działania FA 16 
Regulacja ON/OFF FA01=2/3 
Dyferencjał kroku regulacji 1 

-30.0 
-22 
0.0 
0 

70.0 
158 
50.0 
725 

°C 
°F 
Bar 
Psi 

Dziesięt./ 
Całk. 
Dziesięt./ 
Całk. 

FA19 

Regulacja proporcjonalna prędkości działania FA01=4 
Limit temperatury lub ciśnienia do uruchomienia maksymalnej 
prędkości działania FA 17 
Regulacja ON/OFF FA01=2/3 
Dyferencjał kroku regulacji 2 

-30.0 
-22 
0.0 
0 

70.0 
158 
50.0 
725 

°C 
°F 
Bar 
Psi 

Dziesięt./ 
Całk. 
Dziesięt./ 
Całk. 

FA20 

Regulacja proporcjonalna prędkości działania FA01=4 
Zakres regulacji proporcjonalnej dla wentylatora skraplacza w 
trybie pompy ciepła. 
Ustalenie dyferencjału temperatury/ciśnienia pomiędzy min i maks 
prędkością działania wentylatora. 
Regulacja ON/OFF FA01=2/3 
Dyferencjał kroku regulacji 1 

0.0 
0 
0.0 
0 

25.0 
45 
14.0 
203 

°C 
°F 
Bar 
Psi 

Dziesięt./ 
Całk. 
Dziesięt./ 
Całk. 

FA21 

Regulacja proporcjonalna prędkości działania FA01=4 
Zakres regulacji proporcjonalnej dla wentylatora skraplacza w 
trybie pompy ciepła. 

0.0 
0 
0.0 

25.0 
45 
14.0 

°C 
°F 
Bar 

Dziesięt./ 
Całk. 
Dziesięt./ 
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Ustalenie dyferencjału temperatury/ciśnienia pomiędzy min i maks 
prędkością działania wentylatora. 
Regulacja ON/OFF FA01=2/3 
Dyferencjał kroku regulacji 2 

0 203 Psi Całk. 

FA22 

Ustalenie dyferencjału temperatury/ciśnienia do utrzymania 
minimalnej prędkości działania wentylatora 

0.0 
0 
0.0 
0 

25.0 
45 
14.0 
203 

°C 
°F 
Bar 
Psi 

Dziesięt./ 
Całk. 
Dziesięt./ 
Całk. 

FA23 
Prędkość działania wentylatora w nocy. Pozwala ustalić 
maksymalną prędkość działania dla pracy nocnej (30 do 100%) 

30 100 %  

Gorący start 

FA24 
Punkt nastawy funkcji HOT START  -30.0 

-22 
70.0 
158 

°C 
°F 

Dziesięt./ 
Całk. 

FA25 
Dyferencjał punktu nastawy funkcji HOT START 0.0 

0 
25.0 
45 

°C 
°F 

Dziesięt./ 
Całk. 

¾ kroki regulacji wentylatora skraplacza w trybie chłodzenia 

FA26 

Regulacja ON/OFF FA01=2/3 
Punkt nastawy 3 kroku regulacji  

-30.0 
-22 
0.0 
0 

70.0 
158 
50.0 
725 

°C 
°F 
Bar 
Psi 

Dziesięt./ 
Całk. 
Dziesięt./ 
Całk. 

FA27 

Regulacja ON/OFF FA01=2/3 
Punkt nastawy 4 kroku regulacji 

-30.0 
-22 
0.0 
0 

70.0 
158 
50.0 
725 

°C 
°F 
Bar 
Psi 

Dziesięt./ 
Całk. 
Dziesięt./ 
Całk. 

¾ kroki regulacji wentylatora skraplacza w trybie pompy ciepła 

FA28 

Regulacja ON/OFF FA01=2/3 
Punkt nastawy 3 kroku regulacji  

-30.0 
-22 
0.0 
0 

70.0 
158 
50.0 
725 

°C 
°F 
Bar 
Psi 

Dziesięt./ 
Całk. 
Dziesięt./ 
Całk. 

FA29 

Regulacja ON/OFF FA01=2/3 
Punkt nastawy 4 kroku regulacji 

-30.0 
-22 
0.0 
0 

70.0 
158 
50.0 
725 

°C 
°F 
Bar 
Psi 

Dziesięt./ 
Całk. 
Dziesięt./ 
Całk. 

Pr1 Hasło  0 999   
Pr2 Hasło 0 999   
Pr3 Hasło 0 999   

Grzałki przeciwzamrożeniowe – grzałki zintegrowane - boiler 
Parametr Opis min max Jedn. 

miary 
Rozdziel 
czość 

Ar1 

Punkt nastawy grzałek dla funkcji chłodzenia jednostki 
powietrze/powietrz. Poniżej tej wartości aktywowane jest 
zabezpieczenie przeciwzamrożeniowa 

-30.0 
-22 

70.0 
158 

°C 
°F 

Dziesięt./ 
Całk. 

Ar2 
Zakres regulacji dla zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego dla 
funkcji chłodzenia. 

0.1 
0 

25.0 
45 

°C 
°F 

Dziesięt./ 
Całk. 

Ar3 

Punkt nastawy grzałek dla funkcji pompy ciepła jednostki 
powietrze/powietrz. Poniżej tej wartości aktywowane jest 
zabezpieczenie przeciwzamrożeniowa 

-30.0 
-22 

70.0 
158 

°C 
°F 

Dziesięt./ 
Całk. 

Ar4 
Zakres regulacji dla zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego dla 
funkcji pompy ciepła. 

-30.0 
-22 

70.0 
158 

°C 
°F 

Dziesięt./ 
Całk. 

Ar5 

Grzałki przeciwzamrożeniowe w czasie odszraniania 
0= włączone- tylko z termoregulacją  
1= włączone z termoregulacją i podczas odszraniania 

0 1   

Ar6 

Czujnik alarmu odszraniania/ grzałek w trybie chłodzenia 
0= nie aktywny  
1= wlot parownika  
2= Wylot parownika 1 i 2 
3= Wylot parownika 1 i 2 i wylot wspólny 

0 3   

Ar7 

Czujnik alarmu odszraniania/ grzałek w trybie pompy ciepła 
0= nie aktywny  
1= wlot parownika  
2= Wylot parownika 1 i 2 
3= Wylot parownika 1 i 2 i wylot wspólny 

0 3   

Ar8 

Czujnik termoregulacji dla alarmu przeciwzamrożeniowego / 
grzałek skraplacza 
0= nie aktywny 
1= czujnik wspólnego wlotu skraplacza 
2= czujnik wspólnego wlotu skraplacza i wlotu 1 oraz 2 
3= czujnik wylotu skraplacza 1i 2 
4= czujnik wylotu skraplacza 1i 2 oraz wylotu wspólnego 

0 4   

Ar9 

Grzałki przeciwzamrożeniowe lub pompa skraplacza/parownika dla 
jednostki ze zdalnym wyłączeniem lub w trybie stand by: 
0= regulacja nie aktywna 
1= regulacja poprzez termoregulację przeciwzamrożeniowa 

0 1   

Ar10 Stan grzałek przeciwzamrożeniowych w przypadku uszkodzenia 0 1   
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czujnika  
0= grzałki wyłączone 
1= grzałki włączone 

Funkcje boilera 

Ar11 

Funkcje boilera 
0= nie aktywny 
1= aktywny dla zintegrowanego grzania  
2= aktywny dla grzania 

0 2   

Ar12 
Punkt nastawy temperatury zewnętrznej dla grzałek boilera 
(włączenie) 

30.0 
-22 

70.0 
158 

°C 
°F 

Dziesięt./ 
Całk. 

Ar13 
Dyferencjał punktu nastawy temperatury dla grzałek boilera 
(wyłączenie) 

0 
0 

25.0 
45 

°C 
°F 

Dziesięt./ 
Całk. 

Ar14 Opóźnienie włączenia grzałek boilera  0 250   
Funkcje boilera w trybie chłodzenia 

Ar15 
Punkt nastawy włączenia grzałek boilera w trybie chłodzenia 30.0 

-22 
70.0 
158 

°C 
°F 

Dziesięt./ 
Całk. 

Ar16 
Zakres regulacji proporcjonalnej dla grzałek boilera w trybie 
chłodzenia 

30.0 
-22 

70.0 
158 

°C 
°F 

Dziesięt./ 
Całk. 

Funkcje boilera w trybie pompy ciepła 

Ar17 
Punkt nastawy włączenia grzałek boilera w trybie pompy ciepła 30.0 

-22 
70.0 
158 

°C 
°F 

Dziesięt./ 
Całk. 

Ar18 
Zakres regulacji proporcjonalnej dla grzałek boilera w trybie pompy 
ciepła 

0.1 
0 

25.0 
45 

°C 
°F 

Dziesięt./ 
Całk. 

Ar19 
Punkt nastawy temperatury zewnętrznej dla zatrzymania sprężarek  30.0 

-22 
70.0 
158 

°C 
°F 

Dziesięt./ 
Całk. 

Ar20 
Dyferencjał punktu nastawy temperatury zewnętrznej dla 
zatrzymania sprężarek 

0.1 
0 

25.0 
45 

°C 
°F 

Dziesięt./ 
Całk. 

Pr1 Hasło  0 999   
Pr2 Hasło 0 999   
Pr3 Hasło 0 999   

Odszranianie 
Parametr Opis min max Jedn. 

miary 
Rozdziel 
czość 

dF1 

Konfiguracja odszraniania 
0= nie aktywne 
1= temperatura/ciśnienie 
2= uruchomienie zależne od parametru dF24 zatrzymanie czasowe 
3= uruchomienie zależne od parametru dF24 zatrzymanie przez 
zestyk zewnętrzny  

0 3   

dF2 

Temperatura lub ciśnienie rozpoczęcia odszraniania -30.0 
-22 
0.0 
0 

70.0 
158 
50.0 
725 

°C 
°F 
bar 
psi 

Dziesięt./ 
Całk. 
Dziesięt./ 
Całk. 

dF3 

Temperatura lub ciśnienia zatrzymania odszraniania -30.0 
-22 
0.0 
0 

70.0 
158 
50.0 
725 

°C 
°F 
bar 
psi 

Dziesięt./ 
Całk. 
Dziesięt./ 
Całk. 

dF4 Minimalny czas trwania odszraniania 0 250 Sek  
dF5 Maksymalny czas trwania odszraniania 1 250 Min  

dF6 
Opóźnienie pomiędzy odszranianiem kolejnego obiegu 
chłodniczego  

0 250 Min  

dF7 Opóźnienie wyłączenia sprężarki przed odszranianiem  0 250 Sek  
dF8 Opóźnienie wyłączenia sprężarki po odszranianiu  0 250 Sek  
dF9 Czas do kolejnego odszraniania tego sąmego obiegu  1 99 Min  

dF10 
Punkt nastawy temperatury odszraniania mieszanego układu 1 po 
odliczeniu wartości parametru dF10. 

-30.0 
-22 

70.0 
158 

°C 
°F 

Dziesięt./ 
Całk. 

dF11 
Punkt nastawy temperatury końca odszraniania mieszanego 
układu 1 

-30.0 
-22 

70.0 
158 

°C 
°F 

Dziesięt./ 
Całk. 

dF12 
Punkt nastawy temperatury odszraniania mieszanego układu 2 po 
odliczeniu wartości parametru dF10. 

-30.0 
-22 

70.0 
158 

°C 
°F 

Dziesięt./ 
Całk. 

dF13 
Punkt nastawy temperatury końca odszraniania mieszanego 
układu 2 

-30.0 
-22 

70.0 
158 

°C 
°F 

Dziesięt./ 
Całk. 

dF14 

Aktywacja wszystkich kroków podczas odszraniania układu 1 
0= nie aktywna 
1= aktywna 

0 1   

dF15 

Aktywacja wszystkich kroków podczas odszraniania układu 2 
0= nie aktywna 
1= aktywna 

0 1   

dF16 
Opóźnienie pomiędzy kolejnymi uruchomieniami sprężarki podczas 
odszraniania 

0 250 Sek  

dF17 

Regulacja wentylatora podczas odszraniania / czasu ociekania  
0= aktywny  
1= tylko podczas odszraniania 
2= dla odszraniania i dla ociekania  

0 2   
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dF18 
Punkt nastawy temperatury dla wymuszenia działania wentylatora 
podczas odszraniania 

-30.0 
-22 

70.0 
158 

°C 
°F 

Dziesięt./ 
Całk. 

Odszranianie wymuszone 

dF19 
Minimalny czas opóźnienia pomiędzy wymuszonymi 
odszranianiami 

0 250 Sek  

dF20 

Punkt nastawy temperatury/ciśnienia dla wymuszonego 
odszraniania 

-30.0 
-22 
0.0 
0 

70.0 
158 
50.0 
725 

°C 
°F 
bar 
psi 

Dziesięt./ 
Całk. 
Dziesięt./ 
Całk. 

dF21 

Dyferencjał odszraniania wymuszonego  0.1 
0 
0.0 
0 

25.0 
45 
14.0 
203 

°C 
°F 
Bar 
Psi 

Dziesięt./ 
Całk. 
Dziesięt./ 
Całk. 

Tryb odszraniania 

dF22 

Uruchomienie odszraniania na dwóch obiegach  
0= niezależne 
1= jeśli oba obiegi osiągnęły warunki odszraniania 
2= Jeśli jeden z obiegów osiągnął warunki odszraniania 

0 2   

dF23 

Zakończenie odszraniania na dwóch obiegach  
0= niezależne 
1= jeśli oba obiegi osiągnęły warunki zakończenia odszraniania 
2= Jeśli jeden z obiegów osiągnął warunki zakończenia 
odszraniania 

0 2   

Start/stop odszraniania z wejścia analogowego 

dF24 

Start/stop działania czujnika odszraniania 
0= start i stop z czujnikiem temperatury skraplania/ ciśnienia 
1= start z czujnikiem ciśnienia parownika, stop z czujnikiem 
ciśnienia skraplacza 
2= start z czujnikiem ciśnienia skraplacza, stop z czujnikiem 
ciśnienia parownika  
3= start i stop z czujnikiem temperatury parowania/ ciśnienia 

0 3   

Pr1 Hasło  0 999   
Pr2 Hasło 0 999   
Pr3 Hasło 0 999   

Odzysk ciepła 
Parametr Opis min max Jedn. 

miary 
Rozdziel 
czość 

rC1 

Tryby odzysku  
0= nie aktywny  
1= 2 niezależne układy 
2= oba układy równocześnie 

0 2   

rC2 Opóźnienie wymuszonego wyłączenia 0 250 Sek  

rC3 
Opóźnienie wymuszonego wyłączenia po aktywacji zaworu 
odzysku  

0 250 Sek  

rC4 Minimalny czas działania układu odzysku  0 250 Min  

rC5 
Minimalny czas pomiędzy zakończeniem a rozpoczęciem 
następnego cyklu odzysku  

0 250 Min  

rC6 

Punkt nastawy temperatury wyłączenia odzysku  -30.0 
-22 
0.0 
0 

70.0 
158 
50.0 
725 

°C 
°F 
Bar 
Psi 

Dziesięt./ 
Całk. 
Dziesięt./ 
Całk. 

rC7 

Punkt nastawy temperatury ponownej aktywacji odzysku  0.1 
0 
0.0 
0 

25.0 
45 
14.0 
203 

°C 
°F 
Bar 
Psi 

Dziesięt./ 
Całk. 
Dziesięt./ 
Całk. 

rC8 
Minimalny czas wyłączenia odzysku (jeśli temperatura/ciśnienie 
jest w zakresie rC6-rC7) 

0 250 Min  

Pr1 Hasło  0 999   
Pr2 Hasło 0 999   
Pr3 Hasło 0 999   

Alarmy 
Parametr Opis min max Jedn. 

miary 
Rozdziel 
czość 

Alarmy niskich wartości parametrów 

AL1 
Opóźnienie alarmu niskiego ciśnienia z wejścia analogowego lub 
cyfrowego  

0 250 Sek  

AL2 

Opóźnienie alarmu niskiego ciśnienia z wejścia cyfrowego po 
wyłączeniu sprężarki jeśli presostat niskiego ciśnienia jest używany 
do funkcji pump-down 

10 250 Sek  

AL3 

Punkt nastawy niskiego ciśnienia z wejścia analogowego -30.0 
-22 
0.0 
0 

70.0 
158 
50.0 
725 

°C 
°F 
Bar 
Psi 

Dziesięt./ 
Całk. 
Dziesięt./ 
Całk. 

AL4 Dyferencjał punktu nastawy niskiego ciśnienia z wejścia 0.1 25.0 °C Dziesięt./ 
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analogowego 0 
0.0 
0 

45 
14.0 
203 

°F 
Bar 
Psi 

Całk. 
Dziesięt./ 
Całk. 

AL5 

Maksymalna ilość spadków ciśnienia z wejścia 
cyfrowego/analogowego: 
Reset ręczny jeśli AL05=0 
Reset automatyczny jeśli AL05=16 
Przejście od resetu automatycznego do resetu ręcznego jeśli 
AL05= 1…15 

0 16   

AL6 

Alarm niskiego ciśnienia/ temperatury podczas odszraniania 
0= nie aktywne 
1= aktywne 

0 1   

AL7 
Opóźnienie alarmu niskiej temperatury/ciśnienia podczas 
odszraniania 

0 250 Sek  

AL8 

Alarm niskiego ciśnienia/temperatury przy urządzeniu wyłączonym 
lub w trybie stand-by: 
0= nie aktywny  
1= aktywny  

0 1   

Alarm niskich wartości parametrów 

AL9 

Alarm wysokiego ciśnienia/temperatury z wejścia analogowego  -30.0 
-22 
0.0 
0 

70.0 
158 
50.0 
725 

°C 
°F 
Bar 
Psi 

Dziesięt./ 
Całk. 
Dziesięt./ 
Całk. 

AL10 

Dyferencjał alarmu wysokiej temperatury/ciśnienia z wejścia 
analogowego 

0.1 
0 
0.0 
0 

25.0 
45 
14.0 
203 

°C 
°F 
Bar 
Psi 

Dziesięt./ 
Całk. 
Dziesięt./ 
Całk. 

Alarm ciśnienia/poziomu oleju 

AL11 
Opóźnienie alarmu niskiego ciśnienia/poziomu oleju z wejścia 
cyfrowego  

0 250 Sek  

AL12 
Minimalny czas aktywacji alarmu niskiego poziomu/ciśnienia oleju 
w normalnych warunkach pracy  

0 250 Sek  

AL13 

Maksymalna ilość spadków ciśnienia/poziomu oleju: 
Zawsze reset ręczny: AL13=0 
Zawsze reset automatyczny AL13=16 
Przejście od resetu automatycznego do resetu ręcznego 
AL13=1…15 

0 16   

Alarm przepływu 

AL14 

Konfiguracja 
0= nie aktywny 
1= tylko dla chłodzenia 
2= tylko dla pompy ciepła 
3= dla chłodzenia i dla pompy ciepła 

0 3   

AL15 
Opóźnienie alarmu przepływu/przeciążenia wentylatora po 
aktywacji pompy/wentylatora  

0 250 Sek  

AL16 

Maksymalna ilość zdarzeń alarmowych czujnika przepływu/ 
wentylatora: 
Zawsze reset ręczny: AL16=0 
Zawsze reset automatyczny AL16=16 
Przejście od resetu automatycznego do resetu ręcznego 
AL16=1…15 

0/1 16   

AL17 Minimalny czas aktywności  alarmu przepływu/wentylatora  0 250 Sek  
AL18 Minimalny czas bez aktywności  alarmu przepływu/wentylatora 0 250 Sek  

Alarm przeciążenia sprężarki 
AL19 Opóźnienie alarmu przeciążenia sprężarki po jej uruchomieniu  0 250 Sek  

AL20 

Maksymalna ilość zdarzeń przeciążenia sprężarki:  
Zawsze reset ręczny: AL20=0 
Zawsze reset automatyczny AL20=16 
Przejście od resetu automatycznego do resetu ręcznego 
AL20=1…15 

0 16   

Alarm funkcji pump-down 

AL21 

Maksymalna ilość aktywacji alarmu pump down na godzinę, przy 
wyłączaniu pracy urządzenia,  po tej ilość aktywacji alarm jest 
zarejestrowany i sygnalizowany przy pomocy sygnału 
dźwiękowego i aktywacji przekaźnika alarmowego 
Reset ręczny: AL21=0 
Reset automatyczny AL21=16 
Przejście od resetu automatycznego do resetu ręcznego 
AL21=1…15 

0 16   

AL22 

Maksymalna ilość aktywacji alarmu pump down na godzinę, przy 
włączaniu pracy urządzenia,  po tej ilość aktywacji alarm jest 
zarejestrowany i sygnalizowany przy pomocy sygnału 
dźwiękowego i aktywacji przekaźnika alarmowego 
Reset ręczny: AL22=0 

0 16   
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Reset automatyczny AL22=16 
Przejście od resetu automatycznego do resetu ręcznego 
AL22=1…15 

AL23 

Wybór zmiany alarmu z kasowanego ręczenia na kasowany 
automatycznie  
0= zawsze kasowany automatycznie  
1= kasowany ręcznie po ilości zdarzeń określonej parametrem 
AL21 

0 1   

Alarm przeciwzamrożniowy w trybie chłodzenia 

AL24 
Minimalny punkt  nastawy alarmu przeciwzamrożeniowego w trybie 
chłodzenia (od -30 do AL24) 

-30.0 
-22 

AL24 °C 
°F 

Dziesięt./ 
Całk. 

AL25 
Maksymalny punkt  nastawy alarmu przeciwzamrożeniowego w 
trybie chłodzenia (od AL24 do 70) 

AL24 70.0 
158 

°C 
°F 

Dziesięt./ 
Całk. 

AL26 

Punkt nastawy temperatury dla alarmu przeciwzamrożeniowego, 
niska temperatura otoczenia (powietrze/powietrze),niska 
temperatura na wylocie (powietrze/powietrze). Od AL24 do AL25 

AL24 AL25 °C 
°F 

Dziesięt./ 
Całk. 

AL27 
Dyferencjał dla resetu alarmu w trybie chłodzenia dla alarmów 
niskiej temperatury otoczenia lub niskiej temperatury na wylocie. 

0 
0 

25.0 
45 

°C 
°F 

Dziesięt./ 
Całk. 

AL28 

Opóźnienie alarmu przeciwzamrożeniowego, niskiej temperatury 
otoczenia lub niskiej temperatury na wylocie. Temperatura musi 
być niższa niż AL26 przez okres czasu ustalony tym parametrem. 

0 250 Sek  

AL29 

Maksymalna ilość aktywacji alarmu przeciwzamrożeniowego, 
niskiej temperatury otoczenia, niskiej temperatury na wylocie, do 
zmiany alarmy z kasowanego automatycznie na kasowany 
ręczenie: 
Zawsze reset ręczny: AL29=0 
Zawsze reset automatyczny AL29=16 
Przejście od resetu automatycznego do resetu ręcznego 
AL29=1…15 

0 16   

AL30 

Konfiguracja alarmu przeciwzamrożeniowego w trybie chłodzenia  
0= wyłączenie sprężarek gdy temperatura czujnika 
przeciwzamrożeniowego jest poniżej wartości AL26 (po oupłynięciu 
czasu opóźnienia), na wyświetlaczu pojawi się symbol alarmu, bez 
aktywacji sygnału dźwiękowego oraz przekaźnika alarmowego. 
1= wyłączenie sprężarek gdy temperatura czujnika 
przeciwzamrożeniowego jest poniżej wartości AL26 (po oupłynięciu 
czasu opóźnienia), na wyświetlaczu pojawi się symbol alarmu, z 
aktywacją sygnału dźwiękowego oraz przekaźnika alarmowego  

0 1   

Alarm przeciwzamrożeniowa w trybie pompy ciepła 

AL31 
Minimalny punkt  nastawy alarmu przeciwzamrożeniowego w trybie 
chłodzenia (od -30 do AL32) 

-30.0 
-22 

AL31 °C 
°F 

Dziesięt./ 
Całk. 

AL32 
Maksymalny punkt  nastawy alarmu przeciwzamrożeniowego w 
trybie chłodzenia (od AL31 do 70) 

AL31 70.0 
158 

°C 
°F 

Dziesięt./ 
Całk. 

AL33 

Punkt nastawy temperatury dla alarmu przeciwzamrożeniowego, 
niska temperatura otoczenia (powietrze/powietrze),niska 
temperatura na wylocie (powietrze/powietrze). Od AL31 do AL32 

AL31 AL32 °C 
°F 

Dziesięt./ 
Całk. 

AL34 
Dyferencjał dla resetu alarmu w trybie chłodzenia dla alarmów 
niskiej temperatury otoczenia lub niskiej temperatury na wylocie. 

0 
0 

25.0 
45 

°C 
°F 

Dziesięt./ 
Całk. 

AL35 

Opóźnienie alarmu niskiej temperatury na wylocie 
(powietrze/powietrze)w trybie pompy ciepła  
UWAGA: jeśli podczas trybu oczekiwania lub wyłączenia zdalnego 
wystąpi zdarzenie aktywujące alarm, wartość AL35<>0, 
uruchomienie trybu pompy ciepła z klawiatury lub wejścia 
cyfrowego, spowoduje kasowanie alarmu i włączenie pracy 
sprężarek. Jeśli po upływie czasu AL35 wartość temperatury 
czujnika przeciwzamrożeniowego jest nadal poniżej AL33 
(maksymalnie przez 36sek), urządzenie zostanie zatrzymane i 
wygenerowany będzie alarm orzeciwzamrożeniowy 

0 250 Sek  

AL36 

Opóźnienie alarmu przeciwzamrożeniowego, niskiej temperatury 
otoczenia lub niskiej temperatury na wylocie. Temperatura musi 
być niższa niż AL33 przez okres czasu ustalony parametrem AL36 

0 250 Sek  

AL37 

Maksymalna ilość aktywacji alarmu przeciwzamrożeniowego, 
niskiej temperatury otoczenia, niskiej temperatury na wylocie, do 
zmiany alarmy z kasowanego automatycznie na kasowany 
ręczenie: 
Zawsze reset ręczny: AL37=0 
Zawsze reset automatyczny AL37=16 
Przejście od resetu automatycznego do resetu ręcznego 
AL37=1…15 

0 16   

AL38 

Konfiguracja alarmu przeciwzamrożeniowego w trybie pompy 
ciepła 
0= wyłączenie sprężarek gdy temperatura czujnika 
przeciwzamrożeniowego jest poniżej wartości AL26 (po oupłynięciu 
czasu opóźnienia), na wyświetlaczu pojawi się symbol alarmu, bez 
aktywacji sygnału dźwiękowego oraz przekaźnika alarmowego. 

0 1   
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1= wyłączenie sprężarek gdy temperatura czujnika 
przeciwzamrożeniowego jest poniżej wartości AL26 (po oupłynięciu 
czasu opóźnienia), na wyświetlaczu pojawi się symbol alarmu, z 
aktywacją sygnału dźwiękowego oraz przekaźnika alarmowego  

Wysoka temperatura po stronie tłocznej sprężarki 

AL39 
Punkt nastawy wysokiej temperatury tłoczenia 0 

0 
150 
302 

°C 
°F 

Dziesięt./ 
Całk. 

AL40 
Dyferencjał punktu nastawy wysokiej temperatury tłoczenia 0 

0 
25.0 
45 

°C 
°F 

Dziesięt./ 
Całk. 

AL41 

Ilość zdarzeń wysokiej temperatury tłoczenia na godzinę do zmiany 
alarmu kasowanego automatycznie na kasowany ręcznie: 
Zawsze reset ręczny: AL41=0 
Zawsze reset automatyczny AL41=16 
Przejście od resetu automatycznego do resetu ręcznego 
AL41=1…15 

0 16   

AL42 

Ilość alarmu ogólnego na godzinę do zmiany alarmu kasowanego 
automatycznie na kasowany ręcznie: 
Zawsze reset ręczny: AL42=0 
Zawsze reset automatyczny AL42=16 
Przejście od resetu automatycznego do resetu ręcznego 
AL41=2…15 

0 16   

AL43 Opóźnienie alarmu ogólnego po aktywacji wejścia cyfrowego  0 250 Sek  
AL44 Opóźnienie alarmu ogólnego bez aktywacji wejścia cyfrowego  0 250 10 sek  

Przekaźnik alarmowy 

AL45 

Aktywacja przekaźnika alarmowego dla urządzenia w trybie 
oczekiwania: 
0= wyjście alarmowe nie aktywne 
1= wyjście alarmowe aktywne 

0 1   

Hasło resetu: Rejestr alarmów – przeciążenie sprężarki 
AL46 Hasło do resetu rejestru alarmów przeciążenia sprężarki  0 999   

AL47 

Alarm termiczny sprężarki: 
0= zablokowanie sprężarki 
1= Zablokowanie całego układu  

0 1   

Pr1 Hasło  0 999   
Pr2 Hasło 0 999   
Pr3 Hasło 0 999   

 

10 PROGRAMOWANIA Z FUNKCJĄ "HOT KEY 64" 
 

10.1 DOWNLOAD: jak zaprogramować sterownik przy pomocy "HOT KEY" 
1. Wyłącz zasilanie sterownika 
2. Podłącz klucz programujący  
3. Włącz zasilanie sterownika  
4. Parametry zostaną niezwłocznie zgrane do sterownika  

Podczas zgrywania regulacja jest zablokowana, górny wyświetlacz pokazuje migający komunikat „doL”, który po 
zakończeniu zgrywania przestaje się pojawiać. Jeśli procedura zgrywania zostanie przeprowadzona do końca, na 
ekranie pojawi się komunikat End, po 30 sek rozpocznie się regulacja. Jeśli pojawi się komunikat Err podczas 
procedury zgrywania nastąpił błąd. W takim wypadku należy wyłączyć zasilanie i powtórzyć operację. 
 

10.2 UPLOAD: jak zaprogramować "HOT-KEY" przy pomocy sterownika  
1. Wyłącz zasilanie sterownika 
2. Podłącz klucz programujący  
3. Wejdź do menu  
4. Wybierz funkcję UPL (na dolnym wyświetlaczu) 
5. Naciśnij przycisk SET – sterownik rozpocznie transfer nastaw parametrów do klucza programującego. 

Podczas zgrywania regulacja jest zablokowana, górny wyświetlacz pokazuje migający komunikat „UPL”, który po 
zakończeniu zgrywania przestaje się pojawiać. Jeśli procedura zgrywania zostanie przeprowadzona do końca, na 
ekranie pojawi się komunikat End, po 30 sek rozpocznie się regulacja. Jeśli pojawi się komunikat Err podczas 
procedury zgrywania nastąpił błąd. W takim wypadku należy wyłączyć zasilanie i powtórzyć operację. 
Aby zakończyć działanie funkcji UPL należy przytrzymać (przez 15 sek) przycisk MENU. 
 

11 PROGRAMOWANIE PRZY UŻYCIU KLAWIATURY  
 
Poprzez klawiaturę sterownika możliwe jest programowanie parametrów. Dla wszystkich trzech poziomów 
dostępu istnieje możliwość edycji wartości parametru jak również jego widzialności dla danego poziomu. Aby 
ułatwić nawigację poprzez różne poziomy dostępu, parametry zostały pogrupowane: 

• Pr1 poziom użytkownika 

• Pr2 poziom serwisu  
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• Pr3 poziom producenta 
 

11.1 Wartości fabryczne hasła  
 

• Pr1 poziom użytkownika = 1 

• Pr2 poziom serwisu  = 2 

• Pr3 poziom producenta = 3 
Menu funkcyjne (reset rejestru alarmów lub przeciążenie sprężarki) dostępne jest po wprowadzeniu hasła 
„0” (patrz parametr AL46). Każde hasło może być zmienione w zakresie od 0 do 999. 
Każdy z parametrów ma dwa poziomy: widzialność (dostępność) oraz modyfikacja, które można konfigurować: 

• Parametr jest widzialny i może być modyfikowany 

• Parametr jest widzialny ale nie może być modyfikowany 

•  

11.2 Uzyskanie dostępu do poziomów programowania PR1-PR2-PR3 
 
Poziom Pr1: 
Naciśnij SET + DOWN jednocześnie przez 3 sek. Na górnym wyświetlaczy pojawi się symbol PAS na dolnym 
Pr1. Diody układu 1 oraz 2 będą migać informując że aktywna jest faza programowania poziomu PR1. 
Poziom Pr2: 
W poziomie Pr1 naciśnij i przytrzymaj, przez 2 sek, przycisk UP. Na górnym wyświetlaczy pojawi się symbol PAS 
na dolnym Pr2 
Poziom Pr3:  
W poziomie Pr2 naciśnij i przytrzymaj, przez 2 sek, przycisk UP. Na górnym wyświetlaczy pojawi się symbol PAS 
na dolnym Pr3. Po wybraniu poziomu należy nacisnąć przycisk SET, na ekranie pojawi się wartość „0” wówczas 
należy wprowadzić hasło dostępu, przy użyciu przycisków UP i DOWN. Po ustaleniu żądanej wartości należy 
nacisnąć przycisk SET. W zależnościom hasła dostępne są trzy poziomy programowania, jeśli wprowadzone 
hasło jest błędne, ekran powróci do wyświetlenia wartości „0”. 
 
Uwaga:  
Dla wszystkich poziomów programowania Pr1,2,3 parametry CF  ( lub parametry konfiguracji)  nie 
podlegają zmianie jeśli urządzenie jest uruchomione w trybie chłodzenia lub pompy ciepła. Jeśli diody #1 
oraz #2 migają wówczas nie ma możliwości zmiany tych parametrów, konieczne jest przejście urządzenia 
do stanu oczekiwania (Stand-by). 
Podczas odszraniania nie mogą być edytowane parametry grupy dF. 
 

11.3 Jak zmienić wartość parametru  
 
Po wejściu do menu programowania: 

1. Naciśnij jednocześnie SET+DOWN przez 3 sek  
2. Wybierz parametr do edycji przyciskami UP i DOWN 
3. Naciśnij SET w celu wprowadzenia nowej wartości  
4. Zmień wartości parametru przyciskami UP i DOWN 
5. Naciśnij SET w celu potwierdzenia wprowadzonych zmian, ekran pokaże kolejny parametr 
6. Wyjście: Naciśnij SET+UP jednocześnie – pojawi się lista parametrów, wyjście następuje również po 15 

sek bez przyciskania żadnego z przycisków. 
Uwaga: nowa wartość parametru zostanie zapisąna w przypadku nie wciśnięcia żadnego z przycisków przez 15 
sek. 
 

11.4 Zmiana wartości hasła dostępu  
 
Poziom Pr1:  
Konieczna jest znajomość aktualnego hasła dostępu do tego poziomu. 

1. Wejdź do poziomu programowania Pr1. 
2. Wybierz grupę parametrów  
3. Wewnątrz grupy wybierz Pr1-1, na dolnym wyświetlaczu pojawi się symbol Pr1 na górnym wartość 1 

która jest domyślną wartością hasła. Po naciśnięciu SET wartość zaczyna migać – jest edytowalna. 
4. Przy użyciu DOWN i UP można zmienić wartość hasła, którą należy potwierdzić przyciskiem SET. 
5. Górny wyświetlacz będzie migał przez kilka sekund a następnie pokaże wartość kolejnego parametru  
6. Wyjście: naciśnięcie jednoczesne SET + UP, lub upłynięcie czasu 15 sek bez wciskania przycisków. 

 
 
Poziom Pr2:  
Konieczna jest znajomość aktualnego hasła dostępu do tego poziomu. 

1. Wejdź do poziomu programowania Pr2. 
2. Wybierz grupę parametrów  
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3. Wewnątrz grupy wybierz Pr2-2, na dolnym wyświetlaczu pojawi się symbol Pr1 na górnym wartość 2 
która jest domyślną wartością hasła. Po naciśnięciu SET wartość zaczyna migać – jest edytowalna. 

4. Przy użyciu DOWN i UP można zmienić wartość hasła, którą należy potwierdzić przyciskiem SET. 
5. Górny wyświetlacz będzie migał przez kilka sekund a następnie pokaże wartość kolejnego parametru  
6. Wyjście: naciśnięcie jednoczesne SET + UP, lub upłynięcie czasu 15 sek bez wciskania przycisków. 

 
Poziom Pr3:  
Konieczna jest znajomość aktualnego hasła dostępu do tego poziomu. 

1. Wejdź do poziomu programowania Pr3. 
2. Wybierz grupę parametrów  
3. Wewnątrz grupy wybierz Pr3-3, na dolnym wyświetlaczu pojawi się symbol Pr1 na górnym wartość 3 

która jest domyślną wartością hasła. Po naciśnięciu SET wartość zaczyna migać – jest edytowalna. 
4. Przy użyciu DOWN i UP można zmienić wartość hasła, którą należy potwierdzić przyciskiem SET. 
5. Górny wyświetlacz będzie migał przez kilka sekund a następnie pokaże wartość kolejnego parametru  
6. Wyjście: naciśnięcie jednoczesne SET + UP, lub upłynięcie czasu 15 sek bez wciskania przycisków. 

 

11.5 Uzyskanie dostępu do poziomu PR1 
 
Wejście do poziomu programowania użytkownika Pr1: 

1. Naciśnij SET + DOWN jednocześnie przez 3 sek. Na górnym wyświetlaczy pojawi się symbol PAS na 
dolnym Pr1. Diody układu 1 oraz 2 będą migać informując że aktywna jest faza programowania poziomu 
PR1 

2. Po wybraniu poziomu należy nacisnąć przycisk SET, na ekranie pojawi się wartość „0” wówczas należy 
wprowadzić hasło dostępu, przy użyciu przycisków UP i DOWN. Po ustaleniu żądanej wartości należy 
nacisnąć przycisk SET. 

3. Przy pomocy przycisków UP i DOWN należy wybrać odpowiednią grupę parametrów. 
4. Wciśniecie SET spowoduj pokazanie na dolnym ekranie wartości pierwszego z parametrów a na górnym 

symbol danego parametru. 
Użytkownik może przeglądać oraz modyfikować wszystkie parametry z danej grupy. 
 
Status diod LED oraz dolnego wyświetlacza w poziomie Pr1: 

 
• Jeśli wybrany parametr nie może być edytowany diody 1 i 2 zaczną migać  
• W poziomie Pr1 użytkownik nie może przeglądać i edytować parametrów z poziomów Pr2 oraz Pr3 

• Przycisk Menu służy do wyjścia z grupy parametrów  w celu wybrania innej grupy bez konieczności 
wychodzenia z poziomu programowania 

• Aby całkowicie wyjść z programowania należy nacisnąć jednocześnie SET i UP. 
 

11.6 Uzyskanie dostępu do poziomu PR2 
 
Wejście do poziomu programowania serwisu Pr2: 

1. Naciśnij SET + DOWN jednocześnie przez 3 sek. Na górnym wyświetlaczy pojawi się symbol PAS na 
dolnym Pr1.  

2. Naciśnij przez 2 sek przycisk UP aby przejść do poziou Pr2 
3. Po wybraniu poziomu należy nacisnąć przycisk SET, na ekranie pojawi się wartość „0” wówczas należy 

wprowadzić hasło dostępu, przy użyciu przycisków UP i DOWN. Po ustaleniu żądanej wartości należy 
nacisnąć przycisk SET. Jeśli hasło jest prawidłowe na górnym ekranie pojawi się symbol ALL 
oznaczający pierwszą grupę parametrów w tym poziomie, w innym przypadku należy wprowadzić hasło 
ponownie. 

4. Przy pomocy przycisków UP i DOWN należy wybrać odpowiednią grupę parametrów. 
5. Wciśniecie SET spowoduj pokazanie na dolnym ekranie wartości pierwszego z parametrów a na górnym 

symbol danego parametru. 
Użytkownik może przeglądać oraz modyfikować wszystkie parametry z danej grupy. 
 
Status diod LED oraz dolnego wyświetlacza w poziomie Pr2 
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: 

• Diody 1 i 2 migają : parametr nie może być edytowany  

• Wszystkie diody są wyłączone: parametr nie jest być widoczny w poziomie Pr1 

• Dioda 3 jest włączona: parametr jest widoczny w poziomie Pr1 

• Diody 1 i 2 migają dioda 3 jest włączona: parametr jest widoczny i edytowalny w poziomie Pr2, widoczny 
ale nie edytowalny w poziomie Pr1 

• Diody 1,2,3 migają: parametr jest widoczny i edytowalny dla poziomów Pr1 i Pr2. 

• W poziomie PR2 nie można zmieniać ani przeglądać parametrów z poziomu Pr3. 

• Przycisk Menu służy do wyjścia z grupy parametrów  w celu wybrania innej grupy bez konieczności 
wychodzenia z poziomu programowania 

• Przycisk Menu umożliwia również przejście do poziomu Pr1. 

• Aby całkowicie wyjść z programowania należy nacisnąć jednocześnie SET i UP. 
 

11.7 Uzyskanie dostępu do poziomu PR3 
 
Wejście do poziomu programowania serwisu Pr3: 

1. Naciśnij SET + DOWN jednocześnie przez 3 sek. Na górnym wyświetlaczy pojawi się symbol PAS na 
dolnym Pr1.  

2. Naciśnij przez 2 sek przycisk UP aby przejść do poziou Pr2 
3. Naciśnij przez 2 sek przycisk UP aby przejść do poziou Pr3 
4. Po wybraniu poziomu należy nacisnąć przycisk SET, na ekranie pojawi się wartość „0” wówczas należy 

wprowadzić hasło dostępu, przy użyciu przycisków UP i DOWN. Po ustaleniu żądanej wartości należy 
nacisnąć przycisk SET. Jeśli hasło jest prawidłowe na górnym ekranie pojawi się symbol ALL 
oznaczający pierwszą grupę parametrów w tym poziomie, w innym przypadku należy wprowadzić hasło 
ponownie. 

5. Przy pomocy przycisków UP i DOWN należy wybrać odpowiednią grupę parametrów. 
6. Wciśniecie SET spowoduj pokazanie na dolnym ekranie wartości pierwszego z parametrów a na górnym 

symbol danego parametru. 
Użytkownik może przeglądać oraz modyfikować wszystkie parametry z danej grupy. 
 

Status diod LED oraz dolnego wyświetlacza w poziomie Pr2 

 
• Diody 1 i 2 migają : parametr nie może być edytowany  

• Wszystkie diody są wyłączone: parametr jest dostępny tylko w poziomie Pr3 

• Dioda 4 włączona: parametr jest edytowalny w poziomie Pr2 

• Dioda 4 miga: parametr jest widoczny w poziomie Pr2 

• Diody 3 i 4 włączone: parametr jest dostępny w poziomach Pr1 i Pr2 

• Dioda 3 i 4 migają: parametr jest widoczny w poziomach Pr1 i Pr2 

• Przycisk Menu służy do wyjścia z grupy parametrów  w celu wybrania innej grupy bez konieczności 
wychodzenia z poziomu programowania 

• Przycisk Menu umożliwia również przejście do poziomu Pr1. 

• Aby całkowicie wyjść z programowania należy nacisnąć jednocześnie SET i UP. 
 

11.8 Przeniesienie parametru z poziomu PR2 do PR1 
 
Po wejściu do poziomu programowania Pr2 
Wybierz parametr, jeśli po wybraniu wszystkie diody są wyłączone wówczas parametr jest widoczny tylko z 
poziomu Pr3. 
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Aby parametr był widoczny w poziomach Pr1 oraz Pr2: 
1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk SET. 
2. Naciśnij jednokrotnie przycisk DOWN, dioda 3 i 4 powinny być włączone, parametr jest dostępny w 

poziomach Pr1 i Pr2 
Aby parametr był widoczny tylko w poziomie Pr2: 

1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk SET. 
2. Naciśnij jednokrotnie przycisk DOWN, dioda 3 jest wyłączona, parametr jest dostępny w poziomie i Pr2. 

Aby parametr był widoczny tylko w poziomie Pr3: 
1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk SET  
2. Naciśnij jednokrotnie przycisk DOWN, dioda 3 i 4 powinny być wyłączone, parametr jest dostępny w 

tylko w poziomie Pr3. 
 

11.10 Widzialność parametru i blokowanie zmiany jego wartości  
 
Aby ustalić widoczność i możliwość edycji parametru konieczne jest przejście do poziomu programowania Pr3. 
Widzialność w poziomie Pr1: po wejściu do poziomu Pr3 

1. Wybierz parametr 
2. 2. Przyciśnij i przytrzymaj przycisk SET  
3. Naciśnij jednokrotnie przycisk MENU dioda 3 przejdzie od stałego świecenia do migania: parametr jest 

widoczny w poziomie Pr1 ale nie może być edytowany z tego poziomu. 
Widzialność w poziomie Pr2: po wejściu do poziomu Pr3 

1. Wybierz parametr 
2. 2. Przyciśnij i przytrzymaj przycisk SET  
3. Naciśnij jednokrotnie przycisk MENU dioda 4 przejdzie od stałego świecenia do migania: parametr jest 

widoczny w poziomie Pr2 ale nie może być edytowany z tego poziomu. Diody 3 i 4 migają: parametr jest 
widoczny w poziomach Pr1 i pr2 ale nie może być edytowany z tych poziomów. 

Widzialność i edycja w poziomach Pr1 i Pr2 
1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk SET 
2. Naciśnij jednokrotnie przycisk MENU, diody 3 i 4 będą świecić w sposób ciągły: parametr jest widoczny i 

edytowalny z poziomów Pr1 i Pr2. 
 

11.11 Programowanie: polaryzacja wejść i wyjść cyfrowych  
 
Parametry pozwalające na konfigurację opcji takich jak:  

1. Wejścia cyfrowe 
2. Wyjścia cyfrowe (przekaźniki) 
3. Wyjścia proporcjonalne skonfigurowane jako ON/OFF 
4. Wejścia analogowe skonfigurowane jako cyfrowe 

Poiskają inny opis pozwalający na konfigurację odpowiedniego trybu pracy i żądanej polaryzacji. 
 
Przykład programowania: 
Dolny wyświetlacz pokazuje oznaczenie parametru (CF36) – konfiguracja wejścia cyfrowego ID1 
Górny wyświetlacz pokazuje „c” lub „o” umieszczone przed numerem konfiguracji. 

 
Konfiguracja 7 dla ID1 (Cf36) oznacza że jest to wejście presostatu wysokiego ciśnienia obiegu 1. 
Oznaczenie „o” oznacza że zestyk jest normalnie otwarty. 

 
 

11.12 Zmiana polaryzacji wejść/wyjść cyfrowych 
 
Wejście do programowania: 

1. Wybierz parametr konfiguracji wejścia/wyjścia cyfrowego. Górny wyświetlacz pokaże symbol „o” i numer 
konfiguracji, dolny pokaże oznaczenie danego parametru. 

2. Naciśnij przycisk SET: symbol „o” oraz numer konfiguracji zaczną migać, przy uzyciu przycisków UP i 
DOWN należy wybrać żądaną polaryzację: „o” lub „c”, następnie należy nacisnąć SET w celu 
potwierdzenia wprowadzonej zmiany 

3. Górny wyświetlacz będzie migał przez klika sekund a następnie pokaże kolejny parametr. 
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4. Aby wyjść z programowania należy nacisnąć razem przyciski SET + UP lub odczekać 15 sek bez 
wciskania żadnego z przycisków. 

 

12 WYBÓR I URUCHOMIENIE DANEGO TRYBU P RACY  
 

12.1 Wybór trybu chłodzenie lub pompa ciepła 
 
Parametr CF79 pozwala na wybór oraz uruchomienia żądanego trybu pracy: 
Par CF79=0: użytkownik może uruchomić/zatrzymać pracę urządzenia przy pomocy przycisków panelu 
przedniego. 
Par CF79=1: urządzenie może być uruchomione lub zatrzymane poprzez wejście cyfrowe skonfigurowane w tym 
celu. 

• Ten wybór jest aktywny gdy istnieje wejście cyfrowe skonfigurowane w tym celu (start/stop, 
chłodzenie/pompa ciepła). Jeśli nie ma takiego wejścia wówczas urządzenie pozostaje w trybie 
oczekiwania. 

• Gdy wyjście jest otwarte urządzenie pracuje w trybie chłodzenia 

• Gdy wyjście jest zamknięte urządzenie pracuje w trybie grzania  

• Wybór poprzez klawiaturę jest nieaktywny  

• Przycisk na klawiaturze może zatrzymać lub uruchomić urządzenie tylko z sekcją wejścia cyfrowego 
 
Par CF79=2: automatyczny wybór pracy: chłodzenie-grzanie poprzez wejście cyfrowe. 
Zmiana trybu pracy poprzez wejście analogowe ma pierwszeństwo nad funkcją przełączania chłodzenie-grzanie z 
wejścia cyfrowego.  Jeśli temperatura zewnętrzna zawiera się w dyferencjale określonym przez CF81 wówczas 
użytkownik może zmienić status przy pomocy przycisku klawiatury. 
Jeśli CF79=1 lub CF79=2, oraz powstanie żądanie zmiany trybu pracy, sterownik wyłączony wszystkie wyjścia, 
rozpocznie odliczanie czasu opóźnienia – dioda chłodzenia lub pompy ciepła będzie migać. Dioda migająca 
oznacza tryb pracy jaki zostanie uruchomiony po odliczeniu czasu opóźnienia. 
 

12.2 Zmiana trybu  
 
Aby zmienić tryb pracy spełnione muszą być następujące warunki: ( inaczej urządzenie pozostanie w trybie Stand 
–By): 

1. CF02=1 (wybór pompy ciepła) 
2. CF79=2 czujnik NTC skonfigurowany jako czujnik temperatury powietrza zewnętrznego dla 

dynamicznego punktu nastawy/boilera/ zmiany trybu pracy. 
3. Czujnik pracuje poprawnie. 

Parametry powiązane z funkcją zmiany trybu pracy: 
CF80 punkt nastawy zmiany trybu pracy: Funkcja jest aktywna dla regulacji analogowej (z czujnika), określa 
wartość temperatury czujnika poniżej której uruchomiona będzie pompa ciepła. 
CF81 dyferencjał punktu nastawy: Funkcja jest aktywna dla regulacji analogowej (z czujnika), określa wartość 
dyferencjału powrotu do funkcji chłodzenia. 
Dla czujnika temperatury zewnętrznej CF81 użytkownik może ręczenie zmienić status pracy (przy pomocy 
klawiatury). 
WYKRES: automatyczna zmiana trybu pracy: 
 

 
 

12.3 Tryb funkcjonowania: chłodzenie - pompa ciepła 
 
DEFINIOWANE PRZEZ PARAMETR CF87 
 

12.4 Wybór klawiatury  
 

CF78=0: naciskając:  uruchamiamy tryb chłodzenia, naciskając  urządzenie uruchomi się w trybie  
pompy ciepła. 
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CF78=1: naciskając:  uruchamiamy tryb chłodzenia, naciskając  urządzenie uruchomi się w trybie  
pompy ciepła. 
 

12.5 Wybór stanu wejścia analogowego  
 

CF78=0 NTC, czujnik temperatury zewnętrznej > CF80+CF81 urządzenie uruchomi się w trybie chłodzenia;  

NTC, czujnik temperatury zewnętrznej < CF80 urządzenie uruchomi się w trybie pompy ciepła. 

CF78=1 NTC, czujnik temperatury zewnętrznej > CF80+CF81 urządzenie uruchomi się w trybie chłodzenia;  

NTC, czujnik temperatury zewnętrznej < CF80 urządzenie uruchomi się w trybie pompy ciepła. 
 

13 START-STOP urządzenia  
 
Zatrzymanie/uruchomienie urządzenia może być dokonane poprzez:  

• z klawiatury  

• czasem odliczanym zegarem czasu rzeczywistego  

• wejściem cyfrowym skonfigurowanym jako zdalne on/off 
 

13.1 START-STOP i STAND-BY - zmiany przy pomocy klawiatury   
 
URUCHOMIENIE URZĄDZENIA, PRZY PMOCY KLAWIATURY W TRYBIE CHŁODZENIA LUB POMPY 
CIEPŁA  
 

Naciśnij przycisk  umożliwia uruchomienie w trybie chłodzenia jeśli CF78=0, w pompie ciepła CF78=1. Jeśli 
urządzenie jest włączone wówczas świeci się dioda aktywnego trybu pracy. 
WAŻNE: przy zmianie trybu z chłodzenia na pompę ciepła konieczne jest odliczanie czasu opóźnienia pomiędzy 
zmianami. 
 

Naciśnij przycisk  umożliwia uruchomienie w trybie pompy ciepła jeśli CF78=0, w chłodzenia CF78=1. Jeśli 
urządzenie jest włączone wówczas świeci się dioda aktywnego trybu pracy. 
WAŻNE: przy zmianie trybu z pompy ciepła na chłodzenie konieczne jest odliczanie czasu opóźnienia pomiędzy 
zmianami. 
 
STAND-BY (OCZEKIWANIE LUB URZĄDZENIE WYŁĄCZONE, NIE PARUCJE) 
 
Urządzenie jest w trybie stand-by jeśli obie dioda trybów pracy są wyłączone. Tryb stand-by jest włączony zawsze 
po wyłączeniu trybu chłodzenia lub trybu grzania. W trybie Stand-by użytkownik może: 

• sprawdzić wartości pomiarów z wszystkich czujników  

• sprawdzić i resetować aktywne alarmy 
 

13.2 START-STOP na podstawie stanu wejścia cyfrowego  
 
Uruchomienie/zatrzymanie urządzenia poprzez wejście cyfrowe. 
 
Wejście cyfrowe ustawione jako zdalne ON/OFF, w zależności od polaryzacji może włączać lub wyłączać 
urządzenie. 

• Wejście cyfrowe ma pierwszeństwo nad zmianami wprowadzanymi z klawiatury  

• Klawiatura działa tylko gdy wejście cyfrowe nie jest aktywne  

• Gdy wejście cyfrowe nie jest aktywne urządzenie przyjmie status pracy z przed aktywacji wejścia 
cyfrowego. 

 

14 WYŚWIETLACZ 
Domyślnie, w normalnych warunkach pracy wyświetlacz pokazuje stan pracy układu 1. 
Informacje odnośnie danego obiegu są identyfikowane za pomocą diod Cir1 (na przycisku UP) oraz Cir2 (na 
przysieku DOWN). 
 

14.1 Jak pokazać listę zmiennych pomiarowych  
 
Przy włączonej diodzie Cir1: naciśnij przycisk UP lub DOWN aby wyświetlić informacje o układzie 1. 
Przy włączonej diodzie Cir2: naciśnij przycisk UP lub DOWN aby wyświetlić informacje o układzie 2. 
Każda ze zmiennych posiada swoje oznaczenie identyfikujące czy jest to wartość temperatury czy ciśnienia. 
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14.2 Wybór układu 1 lub 2 
 
Aby przełączyć informacje na inny układ należy użyć przycisków UP i DOWN aby wybrać dany układ należy 
wcisnąć SET. 
 
Przykład rys.1. 
Dioda obiegu 1: jest włączona: górny wyświetlacz pokazuje wartość temperatury na wylocie z parownika (7,8

0
C) 

układu 1. Dolny wyświetlacz pokazuje symbol „Out1”. Naciśnij SET aby przełączyć ekran na wyświetlanie układu 
2. 
Dioda obiegu 2: jest włączona: górny wyświetlacz pokazuje wartość temperatury na wylocie z parownika (7,9

0
C) 

układu 2. Dolny wyświetlacz pokazuje symbol „Out2”. 
 
Rys. 1 

 
Rys. 2 

 
 
 

15 DOSTOSOWANIE WYŚWIETLACZA 
 
Parametry grupy dP pozwalają na dostosowanie wyświetlacza co do pokazywanych wartości. Użytkownik może 
zmienić ustawienie domyślne (zarówno dla sterownika jak i dla panelu zdalnego) dotyczące wyświetlanych 
wartości mierzonych w zależności od aplikacji. 
 

 
 

15.1 Odczyt podstawowy - górny wyświetlacz 
 
Aby ustawić wartość domyślną odczytu górnego wyświetlacza: 

1. Ustal wartość parametru dP03=0, co oznacza konfigurowalny; 
2. Wybierz wartość parametru dP01 w zakresie od 0 do 14 opis w tabeli poniżej:  

 
WARTOŚĆ 
PARAMETRU  

OPIS OZNACZENIE 

dP01=0 Brak odczytu na ekranie  Brak 

dP01=1 Czujnik NTC temperatury wody na wlocie  Ein 

dP01=2 Czujnik NTC temperatury wody na wylocie 1 lub 2 Out 1 – obieg 1 
Out 2 – obieg 2 

dP01=3 Czujnik NTC temperatury wody na wylocie wspólnym  Eout 

dP01=4 Czujnik NTC temperatury wody na wlocie do skraplacza Cln1 – obieg 1 
Cln2 – obieg 2 

dP01=5 Czujnik NTC temperatury wody na wspólnym wlocie do skraplacza Cin 

dP01=6 Czujnik NTC temperatury wody na wylocie skraplacza Cout1 – obieg 1 
Cout2 – obieg 2 

dP01=7 Czujnik NTC temperatury wody na wspólnym wylocie ze skraplacza Cout 
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dP01=8 Czujnik NTC temperatury powietrze zewnętrznego dla dynamicznego 
punktu nastawy  

Et 

dP01=9 Czujnik NTC temperatury wody na wlocie do układu free-coolingu  FCln 

dP01=10 Czujnik NTC temperatury powietrza zewnętrznego dla regulacji free-
coolingu 

FCEt 

dP01=11 Czujnik NTC temperatury terminala zdalnego sterowania 1 trt1 

dP01=12 Czujnik NTC temperatury terminala zdalnego sterowania 2 trt2 

dP01=13 Czujnik NTC temperatury dla odszraniania mieszanego  dEF1 – obieg 1 
dEF2 – obieg 2 

dP01=14 Czujnik NTC temperatury skraplacza Cdt1 – obieg 1 
Cdt2 – obieg 2 

 

15.2 Odczyt podstawowy - dolny wyświetlacz 
 
Aby ustawić wartość domyślną odczytu górnego wyświetlacza: 

1. Ustal wartość parametru dP03=0, co oznacza konfigurowalny; 
2. Wybierz wartość parametru dP02 w zakresie od 0 do 17 opis w tabeli poniżej:  

 
WARTOŚĆ 
PARAMETRU  

OPIS OZNACZENIE 

dP01=0 Brak odczytu na ekranie  Brak 

dP01=1 Czujnik NTC temperatury wody na wlocie  Ein 

dP01=2 Czujnik NTC temperatury wody na wylocie 1 lub 2 Out 1 – obieg 1 
Out 2 – obieg 2 

dP01=3 Czujnik NTC temperatury wody na wylocie wspólnym  Eout 

dP01=4 Czujnik NTC temperatury wody na wlocie do skraplacza Cln1 – obieg 1 
Cln2 – obieg 2 

dP01=5 Czujnik NTC temperatury wody na wspólnym wlocie do skraplacza Cin 

dP01=6 Czujnik NTC temperatury wody na wylocie skraplacza Cout1 – obieg 1 
Cout2 – obieg 2 

dP01=7 Czujnik NTC temperatury wody na wspólnym wylocie ze skraplacza Cout 

dP01=8 Czujnik NTC temperatury powietrze zewnętrznego dla dynamicznego 
punktu nastawy  

Et 

dP01=9 Czujnik NTC temperatury wody na wlocie do układu free-coolingu  FCln 

dP01=10 Czujnik NTC temperatury powietrza zewnętrznego dla regulacji free-
coolingu 

FCEt 

dP01=11 Czujnik NTC temperatury terminala zdalnego sterowania 1 trt1 

dP01=12 Czujnik NTC temperatury terminala zdalnego sterowania 2 trt2 

dP01=13 Czujnik NTC temperatury dla odszraniania mieszanego  dEF1 – obieg 1 
dEF2 – obieg 2 

dP01=14 Czujnik NTC temperatury skraplacza Cdt1 – obieg 1 
Cdt2 – obieg 2 

dP01=15 Czujnik ciśnienia skraplacza 4-20mA – 0,5 V Cdt1 – obieg 1 
Cdt2 – obieg 2 

dP01=16 Czujnik ciśnienia parownika 4-20mA – 0,5 V LP1 – obieg 1 
LP2 – obieg 2 

dP01=17 Zegar  
 
Górny wyświetlacz: 
Parametr dP01=01. Wartością domyślną jaka jest wyświetlana jest temperatura czujnika NTC na wlocie wody do 
parownika obiegu 1 lub 2. 
Parametr dP01=02. Odczyt domyślny dla układu 1 – temperatura na wylocie parownika 1, dla układu 2 – wylot 
parownika 2. 
Dolny wyświetlacz:  
Parametr dP02=03, Wartość dla obiegu 1 i 2 – odczyt temperatury wody nawy locie z parownika układu 1 i 2. 
Parametr dP02=14. Wartość domyślna dla układu 1 – temperatura skraplacza układu 2, dla układu temperatura 
skraplacza układu 2. 
 

15.3 Odczyt ustawiony - górny i dolny wyświetlacz 
 
Ustawienie odczytu wyświetlacza: 

1. Ustaw parametr dP03 na wartość różna od zera. 
2. Wybierz zakres wartości 1..3 
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Taka konfiguracja pozwala na pokazanie jednocześnie dwóch temperatur lub dwóch wartości ciśnień tego 
sąmego układu w celu ułatwienia odczytu parametrów dla jednego układu. 
Par dP03=1 
Górny wyświetlacz dla obu obiegów 1,2: 
• Wlot wody do parownika, z oznaczeniem Ein 
Dolny wyświetlacz dla układu 1: 
• Wylot parownika 2, z oznaczeniem Out2. 
Par dP03=2 
Górny wyświetlacz układu 1: 
• Wlot wody do skraplacza 1 z oznaczeniem COu1. 
Dolny wyświetlacz dla układu 1: 
• Wylot parownika 2, z oznaczeniem Out2. 
Par dP03=3 
Górny wyświetlacz układu 1: 
• Czujnik temperatury skraplacza Cdt1/ ciśnienia CdP1 
Dolny wyświetlacz układu 1: 
• Czujnik ciśnienia parownika LP1 
Górny wyświetlacz układu 2: 
Czujnik temperatury skraplacza Cdt2/ ciśnienia CdP2 
Dolny wyświetlacz układu 2: 
• Czujnik ciśnienia odparowania LP2 

 

15.4 Odczyt domyślny - panel zdalny VI620S oraz VI820S 
 
Jeśli parametr dP04=0 wówczas wartość pokazywana na górnym wyświetlaczu panelu zdalnego sterowania #1 i 
#2 zależy od wartości dP01-dP02-dP03; aby pokazać temperaturę mierzoną przez czujnik wbudowany w terminal 
należy uzyskać dostęp do funkcji trEm. 
Jeśli parametr dP04=1 wówczas wartość pokazywana na górnym wyświetlaczu panelu zdalnego sterowania #1 i 
#2 to temperatura mierzona przez czujniki wbudowany w terminal (temperatura otoczenia). 
 

15.5 Odczyt domyślny - panel zdalny VI621S oraz VI821S 
 
Jeśli parametr dP04=0 wówczas wartość pokazywana na górnym wyświetlaczu panelu zdalnego sterowania #1 i 
#2 zależy od wartości dP01-dP02-dP03; aby pokazać temperaturę mierzoną przez czujnik wbudowany w terminal 
należy uzyskać dostęp do funkcji trEm. 
Jeśli parametr dP04=1 wówczas wartość pokazywana na górnym wyświetlaczu panelu zdalnego sterowania #1 i 
#2 to temperatura mierzona przez czujniki wbudowany w terminal (temperatura otoczenia). 
 

16 WYŚWIETLANE INFORMACJE 
 

16.1 Pokazanie punktu nastawy  
 
Naciśnij i zwolnij przycisk SET, diody układów są wyłączone, na wyświetlaczu pojawi się wartość punktu nastawy. 
W trybie stand-by dolny wyświetlacz pokazuje symbol: SetC, po naciśnięciu przycisku SET oznaczenie zmienia 
się na SetH. Jeśli urządzenie pracuje wówczas możliwe jest wyświetlenie tylko punktu nastawy aktywnego trybu 
pracy. 
 

16.2 Zmiana punktu nastawy  
 

1) Przytrzymaj wciśnięty przycisk SET przez 3 sek, diody układów są wyłączone, wartość punktu nastawy 
miga na wyświetlaczu. 

2) Przy użyciu przycisków UP oraz DOWN można zmienić punkt nastawy. 
3) Naciśnij przycisk SET w celu potwierdzenia wprowadzonych zmian (lub odczekaj 15 sek bez 

przyciskania żadnego z przycisków). 
 

16.3 
Pokazanie aktywnego punktu nastawy podczas funkcji oszczędności energii lub 
dynamicznego punktu nastawy  

 
Jeśli urządzenie jest uruchomione w trybie chłodzenia lub pompy ciepła, tryb oszczędzania energii lub 
dynamiczny  punkt nastawy są sygnalizowane poprzez miganie diody przycisku SET. 
 
Tryb chłodzenia: naciśnij jednokrotnie przycisk SET, dolny wyświetlacz pokaże symbol SEtC (pkt nast.dla 
chłodzenia) podczas gdy górny wyświetlacz pokaże jego wartość, tylko gdy oszczędność energii lub dynamiczny 
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punkt nastawy są aktywne kolejne naciśnięcie przycisku SET spowoduje pokazanie realnego punktu nastawy 
termoregulacji – na dolnym wyświetlaczu symbol: SEtr. 
 
Tryb pompy ciepła: naciśnij jednokrotnie przycisk SET, dolny wyświetlacz pokaże symbol SEtH (pkt nast.dla 
chłodzenia) podczas gdy górny wyświetlacz pokaże jego wartość, tylko gdy oszczędność energii lub dynamiczny 
punkt nastawy są aktywne kolejne naciśnięcie przycisku SET spowoduje pokazanie realnego punktu nastawy 
termoregulacji – na dolnym wyświetlaczu symbol: SEtr. 
 
UWAGA:  
Symbol SEtr pojawi się tylko gdy aktywna jest funkcja oszczędzania energii lub funkcja dynamicznego punktu 
nastawy. 
Aby zmienić wartość punktu nastawy konieczne jest wyświetlenie jego wartości na obu wyświetlaczach 
(temp/temp lub temp/ciśnienie lub ciśnienie/ciśnienie) bez oznaczenia identyfikującego. Inaczej wciśnięcie SET 
spowoduje wyświetlenie informacji o układzie. 
 

 
 

16.4 Wyświetlane wartości podczas zdalnego wyłączenia urządzenia  
   
Jeśli wyłączenie urządzenia nastąpi poprzez wejście cyfrowe skonfigurowane jako zdalne ON/OFF wówczas 
górny wyświetlacz pokazuje komunikat OFF, dioda punkt dziesiętnego miga. 
 

16.5 Wyświetlanie wartości w konfiguracji dla agregatu skraplającego  
 
Górny wyświetlacz pokazuje symbol ON dla wejść aktywnych oraz OFF dla wejść nieaktywnych. Jeśli urządzenie 
działa w trybie chłodzenia wówczas pojawia się symbol OnC jeśli w trybie pompy ciepła wówczas OnH. 
Konfiguracja dla agregatu skraplającego, tak jak dla chłodzenia agregatem wody lodowej, lub pompy ciepła 
pozwala na wyświetlanie wartości mierzonych na górnym i dolnym wyświetlaczu sterownika. 
 

17 FUNKCJE MENU, PRZYCISK "M" 
 
Na funkcje menu składają się:  

1) Pokazywanie i resetowanie alarmów ALrM 
2) Reset alarmu przeciążenia sprężarki COtr 
3) Pokazywaniu i resetowanie rejestru alarmów ALOG 
4) Zgrywanie parametrów do klucza programującego UPL 
5) Aktywacja- dezaktywacja jednego lub obu obiegów CrEn 
6) Aktywacja- dezaktywacja jednej ze sprężarek COEn 
7) Wyświetlenie temperatury tłoczenia COdt 
8) Pokazanie i resetowanie licznika godzin pracy sprężarki Hour 
9) Pokazanie i resetowanie licznika uruchomień sprężarki COSn 
10) Pokazanie procentowo prędkości działania wentylatora skraplacza na podstawie sygnału z wejścia 

analogowego Cond 
11) Pokazanie, procentowo, wartości wejścia analogowego Pout 
12) Odliczanie czasu do następnego odszraniania, w trybie pompy ciepła,dF 
13) Pokazanie temperatury czujnika sterującego wyjściem AUX, uS. 
14) Pokazanie temperatury czujnika terminalu zdalnego trem 

Dostęp do funkcji menu: naciśnij i zwolnij przycisk M. 
Wyjście z funkcji menu: naciśnij i zwolnij przycisk M lub odczekaj 15 sek bez wciskania żadnego z przycisków. 
Poruszanie się wewnątrz menu można realizować przy pomocy przycisków UP i DOWN. 
 

17.1 Lista alarmów: wyświetlanie i kasowanie  
 
ALrm 
Wejdź do MENU naciskając przycisk M: 

1) Przy użyciu UP i DOWN wybierz AlrM 
2) Naciśnij przycisk SET (jeśli nie ma aktywnych alarmów, naciśnięcie nie spowoduje zmiany). 
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3) Na dolnym wyświetlaczu pojawi się kod alarmu, górny wyświetlacz: rSt jeśli możliwy jest reset lub NO 
jeśli reset nie jest możliwy. 

4) Listę alarmów można przewijać przy pomocy przycisków UP i DOWN. 
5) Naciskając SET gdy widoczny jest symbol rSt można zresetować dany alarm. Następnie wyświetlacz 

pokaże kolejny alarm z listy. Gdy wyświetlony jest symbol NO wówczas nie jest możliwe zresetowanie 
alarmu. 

6) Aby wyjść z menu resetowania alarmów należy nacisnąć przycisk M lub odczekać 15 sek bez wciskania 
przycisków. 
 

17.2 Kasowanie alarmu przeciążenia sprężarki  
 
COtr – resetowanie alarmu przeciążenia sprężarki. 
Funkcja ta pozwala na wyświetlenie, w formie listy, aktywnych alarmów przeciążenia sprężarek. 
Oznaczenia: CO1r- reset alarmu przeciążenia sprężarki 1… CO6r- reset alarmu przeciążenia sprężarki 6: 
oznaczenia CO1r- CO2r- CO3r- CO4r- CO5r- CO6r, są dostępne przy odpowiedniej konfiguracji wejść cyfrowych. 
UWAGA:  
Alarm przeciążenia sprężarki jest widoczny jeśli ilość zdarzeń alarmowych w ciągu godziny, przekracza wartość 
określoną parametrem AL20, tylko wówczas gdy wartość ta zostanie przekroczona, alarm będzie kasowany 
ręczenie a nie automatycznie. 
 
PROCEDURA RĘCZENGO KASOWANIA ALARMU 
Wejdź do MENU naciskając przycisk M: 

1) Przy użyciu przycisków UP i DOWN wybierz symbol COtr na dolnym wyświetlaczu. 
2) Naciśnij jednokrotnie SET, jeśli są aktywne alarmy wówczas na dolnym wyświetlaczu pojawi się 

oznaczenie np.: CO1r (dla sprężarki 1) na górnym wyświetlaczu pojawi się symbol  rSt jeśli jest 
możliwość resetu alarmu lub NO jeśli nie ma takiej możliwości, przyciski UP i DOWN pozwalają na 
przewijanie listy alarmów. 

3) Przy braku aktywnych alarmów wciśnięcie SET nie spowoduje reakcji. 
4) Naciśnięcie SET gdy na górnym wyświetlaczu jest symbol rSt spowoduje resetowanie alarmu po 

wcześniejszym wprowadzeniu hasła: dolny wyświetlacz: ArSt górny wyświetlacz: PAS 
5) Po wciśnięciu SET na górnym wyświetlaczu pojawi się migająca wartość „0”. Przy pomocy UP i DOWN 

należy wprowadzić liczbę będącą hasłem dostępu (patrz grupa parametrów AL.) jeśli wprowadzone 
hasło jest poprawne ArSt będzie migać przez 3 sek, jeśli hasło jest niepoprawne na górnym 
wyświetlaczu pojawi się migająca wartość „0” na dolnym symbol PAS.  

6) Aby wyjść z funkcji COtr – należy wcisnąć przycisk M lub odczekać 15 sek bez wciskania przycisków. 
7) Aby skasować inne alarmy należy powtórzyć procedurę od 1 do 5. 

 

17.3 Hasło dostępu do alarmu przeciążenia sprężarki  
 
Wartość fabryczna to 0, aby ją zmienić należy wejść do poziomu 3 Pr3 w grupie parametrów AL. (Par AL43). 
 

17.4 Rejestr alarmów  
 
Alarmy i przypisąne do nich funkcje SĄ dostępne tylko jeśli dany alarm jest aktywny. Jeśli jednocześnie 
aktywnych jest więcej niż 1 alarm wówczas wyświetlane są one w formie listy. 
Wejdź do MENU naciskając przycisk M: 

1) Wybierz ALOG  
2) Naciśnij jednokrotnie SET. Nic się nie zmieni jeśli nie ma aktywnych alarmów. 
3) Dolny wyświetlacz pokaże symbol alarmu. Górny wyświetlacz pokaże cyfrę z zakresu od 00 do 99. 
4) Przyciski UP i DOWN Przewijają listę. 
5) Aby wyjść należy wcisnąć przycisk M lub odczekać 15 sek bez wciskania przycisków. 

 

17.5 Czyszczenie rejestru alarmów  
 

1) Wejdź do MENU naciskając przycisk M: 
2) Wybierz ALOG  
3) Naciśnij jednokrotnie SET. 
4) Przyciskami UP i DOWN wybierz, na dolnym wyświetlaczu, oznaczenie ArSt, na górnym wyświetlaczu 

pojawi się PAS. 
5) Naciśnij SET w celu wprowadzenia hasła, na górnym wyświetlaczu pojawi się „0” 
6) Wprowadź hasło (patrz parametry grupy AL). 
7) Jeśli wprowadzone hasło jest poprawne ArSt będzie migać przez 3 sek, po czym wyświetlacz powróci do 

ekranu podstawowego 
8) Jeśli hasło jest niepoprawne na górnym wyświetlaczu pojawi się migająca wartość „0” na dolnym symbol 

PAS. 



1592015300 Instrukcja użytkowania iCHILL 200 L PL  r1.3 09/09/2005 
 

55 
 

9) Aby wyjść należy wcisnąć przycisk M lub odczekać 15 sek bez wciskania przycisków. 
 

17.6 Hasło dostępu do listy alarmów  
 
Wartość fabryczna to 0, aby ją zmienić należy wejść do poziomu 3 Pr3 w grupie parametrów AL. 
 
LISTA ALARMÓW ZAWIERA 100 ZDARZEŃ W STRUJTIREZ „FIFO”. JEŚLI PAMIĘĆ JEST PEŁNA KAŻDE 
NOWE REJESTROWANE ZDARZENIE KASUJE NAJSTARSZE ZAREJESTROWANE 
 

17.7 Aktywacja-dezaktywacja obiegu pojedynczego  
 
Przy pomocy sterownika możliwe jest całkowite wyłączenie układu np. w celu przeprowadzenia konserwacji, lub 
ustalenia pracy tylko części chłodzącej urządzenia. 
 
CrEn funkcja aktywująca – dezaktywująca układ poprzez klawiaturę 
Oznaczenia powiązane z funkcją: Cr1E = układ 1, Cr2E= układ 2 
WYŁĄCZENIE UKŁĄDU 
Wejdź do MENU naciskając przycisk M: 

1) Przyciskami UP i DOWN wybierz, na dolnym wyświetlaczu, oznaczenie Cr1E, na górnym wyświetlaczu 
pojawi się PAS. 

2) Naciśnij przycisk SET: dolny wyświetlacz: Cr1E, górny wyświetlacz: En. 
3) Wybierz układ1 lub 2 przy pomocy UP lub DOWN (Cr1E, Cr2E). 
4) Naciśnij przycisk SET przez 3 sek. Górny wyświetlacz pokaże migające oznaczenie En, przy użyciu UP 

oraz DOWN należy zmienić wartość na diS (wyłączony) lub En (włączony). Po dokonaniu wyboru należy 
wcisnąć przycisk SET w celu potwierdzenia zmian. Wyświetlacz pokaże status kolejnego obiegu. 

5) Aby wyjść należy wcisnąć przycisk MENU lub odczekać 15 sek bez wciskania przycisków. 
 

17.8 Odczyt gdy obieg nie jest aktywny  
 
Jeśli jeden z układów jest wyłączony wówczas na dolnym wyświetlaczu pojawia się symbol diS na przemian z 
oznaczeniem wybranego czujnika. 
Układ 1= wyłączony, dolny wyświetlacz pokaże b1dS  
Układ 2= wyłączony, dolny wyświetlacz pokaże b2dS 
Symbol b2dS może pojawi się tylko jeśli układ 2 został skonfigurowany. 
 

17.9 Aktywacja - dezaktywacja pojedynczej sprężarki  
 
Przy pomocy sterownika możliwe jest zablokowanie pracy jednej ze sprężarek w celu przeprowadzenia 
konserwacji lub w celu wyłączenia jej w wyniku nieprawidłowego działania. 
COEn- funkcja statusu pracy sprężarek 
Oznaczenia powiązane: CO1E = status sprężarki 1…CO6E = status sprężarki 6 
Funkcja ta dotyczy tylko sprężarek odpowiednio skonfigurowanych poprzez odpowiednie parametry wyjść. 
 Wejdź do MENU naciskając przycisk M: 

1) Przyciskami UP i DOWN wybierz, na dolnym wyświetlaczu, oznaczenie COEn 
2) Naciśnij SET, dolny wyświetlacz: CO1E, górny wyświetlacz =En 
3) Wybierz sprężarkę przy pomocy UP lub DOW: CO2E - CO3E - CO4E - CO5E - CO6E jeśli są dostępne 
4) Po wybraniu żądanej naciśnij SET przez 3 sek. 
Górny wyświetlacz pokaże migający symbol En, przy użyciu UP lub DOWN należy zmienić wartość na diS 
(sprężarka wyłączona) lub En (sprężarka włączona). 
5) Aby wyjść należy wcisnąć przycisk MENU lub odczekać 15 sek bez wciskania przycisków. 

 

17.10 Informacja o wyłączonej sprężarce   

 
Podczas normalnych warunków pracy informacja o wyłączonej sprężarce jest przekazywana poprzez migający 
symbol danej sprężarki na przemian z mierzoną temperaturą.  C1dS= sprężarka 1 wyłączona… C6dS = 
sprężarka 6 wyłączona. Parametry wyłączenia sprężarek SĄ dostępne tylko jeśli te zostały odpowiednio 
skonfigurowane. 
 

17.11 Odczyt czujnika temperatury tłoczenia sprężarki  

 
Funkcje menu pozwalają na odczyt temperatury z czujnika umieszczonego po stronie tłocznej sprężarki. 
Funkcja COdt – pokazuje temperaturę na tłoczeniu  
Oznaczenia powiązane: CO1t- temp tłoczenia sprężarki 1…CO6t – temp tłoczenia sprężarki 6 

1. przy użyciu przycisków UP i DOWN wybierz COdt 
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2. naciśnij SET: dolny wyświetlacz: CO1t; górny wyświetlacz = temperatura odczytana z czujnika. 
3. Przy użyciu UP lub DOWN można przejść do kolejnych sprężarek i ich odczytów: CO1t, CO2t, CO3t, 

CO4t, CO5t, CO6t,  
4. Aby wyjść należy wcisnąć przycisk MENU lub odczekać 15 sek bez wciskania przycisków. 

 
Uwaga:  
Oznaczenia COdt są dostępne tylko jeśli odpowiednie czujniki zostały skonfigurowane 
Rozdzielczość wyświetlania pomiaru to 0,1 

0
C dla zakresu do 99,9

0
C, powyżej 100

0
C rozdzielczość jest równa 

1
0
C. 

 

17.12 Odczyt ilości godzin przepracowanych  

 
To menu pozwala na odczytanie ilości przepracowanych godzin zarejestrowanych dla sprężarek, wentylatorów i 
pomp. 
Oznaczenia powiązane z funkcją:  
CO1H liczba godzin pracy sprężarki 1…COH6 – liczba godzin dla sprężarki 6. 
EP1H liczba godzin pracy pompy obiegowej parownika lub wentylatora parownika (pow./pow.) 
EP2H liczba godzin pracy pompy obiegowej parownika dodatkowego lub wentylatora parownika dodatkowego  
(pow./pow.) 
CP1H liczba godzin pompy obiegowej skraplacza 
CP2H liczba godzin pompy obiegowej skraplacza dodatkowego  
Oznaczenia są wyświetlane tylko jeśli odpowiednie wyjścia zostały odpowiednio skonfigurowane. 
Liczba godzin pracy jest wyświetlana na górnym wyświetlaczu, rozdzielczość x 10 godz, (np.: 2 oznacza 20 
godzin, 20 oznacza 200 godzin). 
 
Wejście do menu funkcji  

1. Przy użyciu UP lub DOWN należy wybrać Hour 
2. Naciśnij Set: dolny wyświetlacz: powyższe oznaczenia, górny wyświetlacz= godziny x 10. Ikona zegara 

jest włączone. 
3. UP i DOWN służą do przewijania listy  
4. Aby wyjść należy wcisnąć przycisk MENU lub odczekać 15 sek bez wciskania przycisków. 

 
 

17.13 Kasowanie licznika godzin przepracowanych  

 
Wejście do funkcji MENU  

1. Po wybraniu funkcji Hour, należy wybrać żądne urządzenie poprzez wybór jego oznaczenia: CO1H, 
CO2H, CO3H, CO4H, CO6H, EP1H, EP2H, CP1H, CP2H. 

2. Naciśnij SET przez 3 sek: górny wyświetlacz pokaże migającą wartość ilości godzin, a następnie „0” w 
celu potwierdzenia skasowania licznika, ekran automatycznie przejdzie do następnej wartości. 

3. Aby wyjść należy wcisnąć przycisk MENU lub odczekać 15 sek bez wciskania przycisków. 
 

17.14 Odczyt ilości uruchomień sprężarki  
 
Dla każdej sprężarki istnieje możliwość sprawdzenia ilości uruchomień. 
Funkcja COSn: ilość uruchomień sprężarki  
Oznaczenia powiązane z funkcją: C1S- ilość uruchomień sprężarki 1…C6S- ilość uruchomień sprężarki 6. 
Oznaczenia są wyświetlane tylko gdy odpowiednie wyjścia są odpowiednio skonfigurowane 
Ilość uruchomień jest wyświetlana na górnym wyświetlaczu, rozdzielczość x 10 (np. 2 oznacza 20 uruchomień, 20 
oznacza 200 uruchomień) 
Wejście do menu funkcji  

1. Przy pomocy UP i DOWN wybierz COSn 
2. Naciśnij SET: pojawi się oznaczenie dla pierwszej sprężarki C1S, dolny wyświetlacz pokaże ilość 

uruchomień x 10. 
3. Przyciski UP i DOWN służą do przewijania listy. 
4. Aby wyjść należy wcisnąć przycisk MENU lub odczekać 15 sek bez wciskania przycisków. 

 

17.15 Kasowanie licznika ilości uruchomień sprężarki  
 
Wejście do menu funkcji  

1. Po wybraniu funkcji Hour, należy wybrać żądne urządzenie poprzez wybór jego oznaczenia: CS1, CS2, 
CS3, CS4, CS6. 

2. Naciśnij SET przez 3 sek: górny wyświetlacz pokaże migającą wartość ilości godzin, a następnie „0” w 
celu potwierdzenia skasowania licznika, ekran automatycznie przejdzie do następnej wartości. 

3. Aby wyjść należy wcisnąć przycisk MENU lub odczekać 15 sek bez wciskania przycisków. 
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17.16 Procentowy odczyt wartości wyjścia proporcjonalnego dla sterowania wentylatorem skraplacza 
 
Istnieje możliwość sprawdzenia wartości wyjść regulujących pracę wentylatorów w obu obiegach. 
Cond: wybór wyjścia 1 lub 2 
Oznaczenia powiązane z funkcją:  
Cnd1: status wyjścia proporcjonalnego regulacji wentylatora skraplacza układu 1 
Cnd2: status wyjścia proporcjonalnego regulacji wentylatora skraplacza układu 2 
 
Aby sprawdzić wartość wyjścia:  

1. Przy użyciu UP i DOWN wybierz Cond 
2. Naciśnij SET: dolny wyświetlacz pokaże oznaczenie Cnd1, górny wyświetlacz procentową wartość 

wyjścia regulacji. 
3. Przy użyciu UP i DOWN można przejść do wskazania wyjścia drugiego obiegu, dolny wyświetlacz 

pokaże Cnd2, natomiast górny wartość z przedziału 0 do 100%. 
4. Aby wyjść należy wcisnąć przycisk MENU lub odczekać 15 sek bez wciskania przycisków. 

 

17.17 Odczyt z czterech wyjść proporcjonalnych  
 
Istnieje możliwość sprawdzenia wartości wyjść 4 do 20 mA lub 0 -10 V 
Funkcja Pout. 
Oznaczenia powiązane z funkcją: 
Pou1: wyjście proporcjonalne dla elementów regulacji lub zewnętrznego przekaźnika 1 
Pou2: wyjście proporcjonalne dla elementów regulacji lub zewnętrznego przekaźnika 2 
Pou3: wyjście proporcjonalne dla elementów regulacji lub zewnętrznego przekaźnika 3 
Pou4: wyjście proporcjonalne dla elementów regulacji lub zewnętrznego przekaźnika 4 
Oznaczenia są aktywne tylko jeśli odpowiednie wyjście jest obecne i jest odpowiednio skonfigurowane. 
 
Wejście do menu funkcji: 

1. Przy użyciu UP i DOWN wybierz Pout. 
2. Naciśnij SET, dolny wyświetlacz pokaże Pou1, górny procentowo wyrażoną wartość. 
3. Przy pomocy UP i DOWN wybierz Pou1, Pou2, Pou3 lub Pou4, górny wyświetlacz zawsze pokazuje 

wartość pomiędzy 0 a 100%. 
4. Aby wyjść należy wcisnąć przycisk MENU lub odczekać 15 sek bez wciskania przycisków. 

Uwaga: jeśli wyjścia Pou1-Pou2-Pou3-Pou4 są skonfigurowane jako wyjścia dla regulacji przekaźnika, 
wówczas na ekranie pojawi się 0=przekaźnik wyłączony, 100=przekaźnik włączony. 
 

17.18 Odczyt odliczania czasu do następnego odszraniania 
 
Istnieje możliwość sprawdzenia czasu odliczanego do następnego procesu odszraniania. 
dF – czas do następnego odszraniania 
oznaczenia powiązane z funkcją: 
dF1: czas do następnego odszraniania obiegu 1 
dF2: czas do następnego odszraniania obiegu 2 
oznaczenia są widoczne jeśli skonfigurowana jest praca w trybie pompy ciepła  
 
wejście do menu funkcji: 

1. Przy użyciu UP i DOWN wybierz dF 
2. Naciśnij SET, na górnym wyświetlaczu pojawi się komunikat dF1, dolny wyświetlacz pokaże czas do 

następnego odszraniania układu 1. Ikona zegara jest włączona. 
3. Użyj przycisków UP i DOWN aby wybrać dF1, lub dF2. 
4. Aby wyjść należy wcisnąć przycisk MENU lub odczekać 15 sek bez wciskania przycisków. 

 

17.19 Odczyt z czujników skonfigurowanych dla wyjścia przekaźnikowego AUX 
 
Wartość pomiaru czujników, skonfigurowanych dla regulacji wyjścia AUX, może być pokazana przy pomocy 
funkcji uS, wartość ciśnienia lub temperatury czujnika regulacji. 
Oznaczenia powiązane z funkcją uS: 
uSt1: wartość czujnika regulacji wyjścia AUX obiegu 1 
uSt2: wartość czujnika regulacji wyjścia AUX obiegu 2 
Wejście do menu funkcji:  

1. Przy użyciu UP i DOWN wybierz uS 
2. Naciśnij SET na dolnym wyświetlaczu pojawi się oznaczenie uSt1 (czujnik temperatury) lub uSP! 

(czujnik ciśnienia), górny wyświetlacz pokaże wartość ciśnienia lub temperatury. 
3. Przy użyciu UP i DOWN wybierz uSt1 dla czujnika układu 1 lub uSt2 dla czujnika układu 2. 
4. Aby wyjść należy wcisnąć przycisk MENU lub odczekać 15 sek bez wciskania przycisków. 
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17.20 Jak wyświetlić temperaturę z czujnika wewnętrznego na terminalu 1 lub 2  
 
Istnieje również możliwość pokazania wartości temperatury otoczenia odczytanej prze odpowiedni czujnik. 
Funkcja trEM. 
Oznaczenia powiązane z funkcją: 
trEM wartość pomiary zdalnego czujnika NTC #1 
trEM wartość pomiary zdalnego czujnika NTC #1 
przy pomocy UP i DOWN wybierz funkcję  
Naciśnij SET  na dolnym wyświetlaczu pojawi się oznaczenie trE1 lub trE2, na górnym wyświetlaczu pojawi się 
wartość pomiaru czujnika. 
Przy pomocy UP i DOWN można przełączyć pomiędzy trE1 i trE2 
Aby wyjść należy wcisnąć przycisk MENU lub odczekać 15 sek bez wciskania przycisków 
Uwaga:  
Funkcja ta jest dostępna tylko gdy CF74=2 lub 3 (konfiguracja panelu zdalnego sterowania) lub gdy parametr C75 
= 2 lub 3 (konfiguracja panelu zdalnego sterowania 2). 
 

18 OSZCZENOŚĆ ENERGII  

18.1 Włączenie funkcji oszczędzania energii przy pomocy wejścia cyfrowego  
 
Funkcja tej aktywna jeśli co najmniej jedno wejście cyfrowe jest skonfigurowane jako aktywacja tej funkcji. 
Aktywacja jest sygnalizowana przez włączenie diody przycisku SET. Gdy urządzenie pracuje w trybie chłodzenia 
pierwsze naciśnięcie przycisku SET pokaże wartość aktualnego punktu nastawy SetC(chłodzenie) lub SetH 
(pompa ciepła). 
Jeśli funkcja oszczędzania energii jest aktywna kolejne naciśnięcie spowoduje pokazanie rzeczywistego punktu 
nastawy SEtr, górny wyświetlacz pokaże jego wartość w danym momencie. 
Podczas cyklu oszczędzania energii punkt nastawy jest uzyskiwany na podstawie parametrów ES14/ES16: SET 
+ ES14 dla trybu chłodzenia SET+ ES16 dla trybu pompy ciepła. Wartość dyferencjału podczas funkcji 
oszczędzania energii jest definiowana parametrem ES15 dla trybu chłodzenia lub ES17 dla trybu pompy ciepła. 
 

18.2 Tabela czasów dla funkcji oszczędzania energii 
 
Funkcja oszczędzania energii z ustawieniami czasowymi jest dostępna tylko jeśli sterownik jest wyposążony w 
zegar czasu rzeczywistego (opcjonalny). 
Funkcja pozwala na ustawienie trzech przedziałów czasowych funkcji oszczędzania energii (ES1…ES2, 
ES3…ES4, ES5…ES6). 
Aktywacja funkcji jest sygnalizowana przez włączoną diodę przycisku SET. Gdy urządzenie pracuje w trybie 
chłodzenia pierwsze naciśnięcie przycisku SET pokaże wartość aktualnego punktu nastawy SetC(chłodzenie) lub 
SetH (pompa ciepła). 
Jeśli funkcja oszczędzania energii jest aktywna kolejne naciśnięcie spowoduje pokazanie rzeczywistego punktu 
nastawy SEtr, górny wyświetlacz pokaże jego wartość w danym momencie. 
Podczas cyklu oszczędzania energii punkt nastawy jest uzyskiwany na podstawie parametrów ES14/ES16: SET 
+ ES14 dla trybu chłodzenia SET+ ES16 dla trybu pompy ciepła. Wartość dyferencjału podczas funkcji 
oszczędzania energii jest definiowana parametrem ES15 dla trybu chłodzenia lub ES17 dla trybu pompy ciepła. 
 
Funkcja może być uaktywniona pod warunkiem spełnienia wymagań: 

1. Obecność zegara czasu rzeczywistego 
2. Parametry ES01….ES06 są różne od 0 i nie są zaprogramowane na tą sąmą wartość. 

 

18.3 Programowanie przedziałów czasowych działania urządzenia w trybie oszczędzania energii 
 
Funkcja może być użyta do włączania i wyłączania urządzenia  

1. Wybierz przy pomocy UP i DOWN parametr ES 
2. Następnie wybierz przy pomocy UP i DOWN wartości ES01 …ES06 aby określić początek i koniec 

działania w funkcji oszczędzania energii. 
 
Przykład: 
Ustawienie początku okresu oszczędności energii przez ES01 oraz końca przez ES02. 
Jeśli ES01= 8 ES02=10 punkt nastawy oszczędzania energii będzie aktywny od 8 do 10 
Jeśli ES01=23 ES02= 8 punkt nastawy oszczędzania energii będzie aktywny od 23 do 8 rano następnego dnia. 
Podobne przedziały czasowe można ustalić dla pozostałych dwóch okresów: ES03…ES04 oraz ES05 … ES06 
 

18.4 Aktywacja funkcji oszczędzania energii lub ON/OFF urządzenia z programowania czasów  
 

1. Wybierz przy pomocy UP i DOWN parametr ES 
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2. Następnie należy wybrać przy pomocy UP i DOWN parametr ES07 (poniedziałek)…ES13 (Niedziela) w 
celu określenia w które dni funkcja musi być aktywna. 

Paragraf ES07-ES13 
 

0= RTC (zegar) nieaktywny  
1= aktywny 1 przedział czasowy  
2= aktywny 2 przedział czasowy  
3= aktywne przedziały 1 i 2 
4= aktywny 3 przedział czasowy  
5= aktywny 1 i 3 przedział czasowy  
6= aktywny 2 i 3 przedział czasowy 
7= aktywne przedziały 1, 2 i 3  

Oszczędzanie energii lub 
ON/OFF urządzenia z 
zegarem czasu 
rzeczywistego X Y 

Gdzie: X: z zakresem 0 do 7 oznacza funkcję oszczędzania energii 
Y: z zakresem 0 do 7 oznacza funkcję ON/OFF 

 
Przykład programowania dziennego: 
Poniedziałek 
Programowanie parametru: 

1. W rodzinie parametrów ES wybierz parametr ES07, górny wyświetlacz pokaże wartość 0-0 
2. Naciśnij przycisk SET: górny wyświetlacz pokaże migające 0-0, przyciskami UP i DOWN aby wybrać 

odpowiednią funkcję (patrz następna tabela) 
3. Naciśnij SET aby potwierdzić  
4. Naciśnij SET +UP aby wyjść z programowania lub odczekaj 15 sek bez wciskania przycisków. 

 
Poniedziałek X=0-Y=0 funkcja oszczędzania energii oraz planowanie ON/OFF wyłączone 

 
Poniedziałek X=0-Y=1 nie aktywna funkcja oszczędzania energii, ON/OFF urządzenia z pierwszym przedziałem 
ES…ES2. 

 
Poniedziałek X=3-Y=7: oszczędzanie energii aktywne podczas 1 i 2 przedziału czasowego, ON/OFF urządzenia 
aktywne podczas 1 2 i 3 przedziału czasowego. 

 
 
PROGRAMOWANIE TYGODNIOWE  
Powtórz operacje programowania dla innych dni tygodnia ES08…ES13. 
 

19 DYNAMICZNY PUNKT NASTAWY  
 
Dynamiczny punkt nastawy pozwala na zwiększanie lub obniżanie wartości punktu nastawy o wartość ustaloną 
parametrem Sd01 (chłodzenie) i Sd02 (grzanie). Zmiana jest uzależniona od stanu wejścia analogowego 4-20mA 
zewnętrznego czujnika temperatury. Funkcja ta pozwala na oszczędność energii gdy temperatura powietrza 
zewnętrznego jest inna niż temperatura standardowa. 
 
Aktywacja punktu nastawy jest sygnalizowana przez zaświecenie diody przycisku SET. Podczas pracy w trybie 
chłodzenia lub w trybie pompy ciepła pierwsze naciśnięcie przycisku SET spowoduje wyświetlenie aktualnego 
punktu nastawy SetC (chłodzenie) lub SetH (pompa ciepła) na górnym wyświetlaczu pojawi się wartość punktu. 
Jeśli aktywna jest funkcja oszczędzania energii, kolejne naciśnięcie spowoduje pokazanie oznaczenia SEtr na 
dolnym wyświetlaczu a na górnym pojawi się wartość rzeczywistego punktu nastawy w danym momencie. 
Regulacja jest aktywna gdy:  
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• W trybie chłodzenia parametr Sd01 jest różny od 0 

• W trybie pompy ciepła gdy parametr Sd02 jest różny od 0  

• Wejście analogowe 4-20mAjest skonfigurowane jako czujnik regulacji dynamicznego punktu nastawy. 
Lub analogowe wejście NTC jest skonfigurowane jako temperatura regulacji dynamicznego punktu 
nastawy. 

Przy pomocy przycisków UP i DOWN możliwe jest wyświetlenie mierzonej temperatury zewnętrznej z 
oznaczeniem Et. 
 

19.1 Wykres dla dynamicznego punktu nastawy  
 
Konfiguracja wejścia analogowego czujnika 4 do 20 mA regulacji dynamicznego punktu nastawy: 
 

 
 
Czujnik NTC z dyferencjałem pozytywnym  
 

 
Czujnik NTC z dyferencjałem negatywnym  

 

20 PRZKAŹNIKI DODATKOWE  
 
Przekaźniki AUX mogą być skonfigurowane do zarządzania dwóch niezależnych wyjść regulacji zarówno dla 
pompy ciepła jak i chłodzenia. Każde z wyjść może być zarządzane z dedykowanego czujnika temperatury lub 
ciśnienia (NTC, 44…20mA lub 0 do 5 V) lub innego wejścia konfigurowalnego. 
Wybór czujnika jest dokonywany poprzez parametr uS02 dla układu 1 oraz uS06 dla układu 2. 
Funkcja jest aktywna gdy parametr uS01 jest różny od 0 dla układu 1 i parametr uS05 jest różny od zera dla 
układu 2, oraz istnieje co najmniej jedno skonfigurowane wyjście AUX. 
uS01: konfiguracja przekaźnika 1 
uS05: konfiguracja przekaźnika 2 
Wartości i funkcje: 
0= nie aktywne 
1= funkcja aktywna, działanie bezpośrednie, również podczas trybu oczekiwania lub zdalnego wyłączenia 
urządzenia 
2= funkcja aktywna, działanie bezpośrednie, tylko przy działającym urządzeniu 
3= funkcja aktywna, działanie odwrócone również podczas trybu oczekiwania lub zdalnego wyłączenia 
urządzenia 
4= funkcja aktywna, działanie odwrócone, tylko przy działającym urządzeniu 
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20.1 Przekaźnik z działaniem bezpośrednim  
 

 
Gdy:  
PBr<nastawa: przekaźnik ON  
Pbr> nastawa+ dyferencjał przekaźnik OFF 
Set<PBr<nastawa+ dyferencjał: status poprzedni  
PBr= czujnik NTC lub przetwornik ciśnienia wybrany przy pomocy uS02/uS06. 
 

20.2 Przekaźnik z działaniem odwróconym  

 
 
Gdy:  
PBr>nastawa: przekaźnik ON  
Pbr<nastawa- dyferencjał przekaźnik OFF 
Nastawa- dyferencjał<PBr<nastawa: status poprzedni  
PBr= czujnik NTC lub przetwornik ciśnienia wybrany przy pomocy uS02/uS06. 
Jeśli:  
PBr> nastawa : przekaźnik ON 
Pbr<nastawa – dyferencjał: przekaźnik OFF 
Nastawa – dyferencjał < PBr < nastawa : poprzedni status 
PBr= czujnik NTC lub przetwornik ciśnienia wybrany przy pomocy uS02/ 
 

21 TERMOREGULACJA SPRĘŻARKI  

21.1 Opis parametru termoregulacji  
 
Parametr ST01: punkt nastawy chłodzenia  
Pozwala na ustawienie punktu pracy chłodzenia w zakresie od ST02 do ST03. 
Parametr ST02: minimalny punkt nastawy dla chłodzenia 
Użytkownik nie może ustawić niższego punktu nastawy niż wartość tego parametru, zakres do -30

0
C…ST01. 

Parametr ST03 maksymalny punkt nastawy dla chłodzenia  
Użytkownik nie może ustawić wyższego punktu nastawy niż wartość tego parametru, zakres do ST01…70

0
C 

Parametr ST04: punkt nastawy pompy ciepła 
Pozwala na ustawienie punktu pracy pompy ciepła w zakresie od ST02 do ST03. 
Parametr ST05: minimalny punkt nastawy dla pompy ciepła 
Użytkownik nie może ustawić niższego punktu nastawy niż wartość tego parametru, zakres do -30

0
C…ST01. 

Parametr ST06 maksymalny punkt nastawy dla pompy ciepła   
Użytkownik nie może ustawić wyższego punktu nastawy niż wartość tego parametru, zakres do ST01…70

0
C 

Parametr ST07 szerokość zakresu regulacji w trybie chłodzenia  
Skonfigurowane źródła są dystrybuowane w zakresie regulacji  
 
Przykład:  jednostka skonfigurowana dla 2 obiegów, 3 sprężarek i termoregulacji na podstawie czujnika NTC. 
Punkt nastawy chłodzenia: wlot wody na parowniku 12

0
C, wylot wody z parownika 7

0
C, gdy temperatura wody na 

wlocie do parownika jest wyższa niż 12
0
C wszystkie sprężarki są uruchamiane, gdy temperatura na wlocie 

spadnie do 7
0
C sprężarki są wyłączane. 

Parametry termoregulacji: ST01=7
0
C/ ST07= 5

0
C 

Funkcjonowanie: zakres regulacji ST07=5
0
C jest dzielony na 6 sprężarek dlatego też uruchomienie/wyłączenie  

następnego stopnia regulacji następuje co 0,8
0
C, zarówno dla wzrostu jak i spadku temperatury. 

Parametr ST08 – zakres regulacji dla pompy ciepła. 
Skonfigurowane źródła są dystrybuowane w zakresie regulacji 
 
Przykład: jednostka skonfigurowana dla 2 obiegów, 3 sprężarek i termoregulacji na podstawie czujnika NTC. 
Punkt nastawy pompy ciepła: wlot wody na parowniku 40

0
C, wylot wody z parownika 45

0
C, gdy temperatura wody 
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na wlocie do parownika jest niższa niż 40
0
C wszystkie sprężarki są uruchamiane, gdy temperatura na wlocie 

wzrośnie do 45
0
C sprężarki są wyłączane. 

Parametry termoregulacji: ST04=40
0
C/ ST08= 5

0
C 

Funkcjonowanie: zakres regulacji ST07=5
0
C jest dzielony na 6 sprężarek dlatego też uruchomienie/wyłączenie  

następnego stopnia regulacji następuje co 0,8
0
C, zarówno dla wzrostu jak i spadku temperatury. 

Parametr ST08 – zakres regulacji dla pompy ciepła. 
Skonfigurowane źródła są dystrybuowane w zakresie regulacji 
 
Parametr ST09 konfiguruje czujnik dla termoregulacji w trybie chłodzenia: 
0= czujnik NTC temperatury na wlocie do parownika  
1= czujnik NTC temperatury parownika obiegu 1 
2= czujnik NTC temperatury parownika obiegu 2 
3= czujnik wspólny NTC parowników  
4= czujnik temperatury panelu zdalnego sterowania 1 
5= czujnik temperatury panelu zdalnego sterowania 2 
 
Parametr ST10 definiuje czujnik termoregulacji w trybie pompy ciepła 
0= czujnik NTC temperatury na wlocie do parownika  
1= czujnik NTC temperatury parownika obiegu 1 
2= czujnik NTC temperatury parownika obiegu 2 
3= czujnik wspólny NTC parowników  
4= czujnik temperatury panelu zdalnego sterowania 1 
5= czujnik temperatury panelu zdalnego sterowania 2 
6= czujnik NTC temperatury wspólnego wlotu do skraplaczy 
7= czujnik NTC wlotu wody do skraplacza 1 
8= czujnik NTC wlotu wody do skraplacza 2 
9= czujnik NTC wylotu wody ze skraplacza 1 
10= czujnik NTC wylotu wody ze skraplacza 2 
11= czujnik NTC temperatury wspólnego wylotu do skraplaczy 
 
UWAGA:  
 
Aby zachować ten sąm sposób regulacji zarówno dla trybu chłodzenia jak i dla trybu pompy ciepła należy ustalić 
wartość parametrów ST09 oraz ST10 na tą sąmą wartość. 
 

22 WYBÓR TYPU TERMOREGULACJI  
 
Parametr ST11 określa typ regulacji  
0= strefa proporcjonalna  
1= strefa martwa  
2= proporcjonalno – całkująca 
 

22.1 Wykres termoregulacji sprężarki dla agregatu wody lodowej  

 
 
 
 
 
 



1592015300 Instrukcja użytkowania iCHILL 200 L PL  r1.3 09/09/2005 
 

63 
 

22.2 Wykres termoregulacji sprężarki dla pompy ciepła 
 

 

22.3 Wykres regulacji sprężarki ze strefą neutralną  
 
Nie dostępny w tej wersji  
Regulacja w trybie chłodzenia  
Regulacja w trybie pompy ciepła  
 

22.4 Wykres regulacji proporcjonalno- całkującej sprężarki 
 
Nie dostępny w tej wersji  
Regulacja w trybie chłodzenia  
Regulacja w trybie pompy ciepła  
 

23 
TERMOREGULACJA ZABEZPIECZENIA PRZECIWZAMROŻENIOWEGO, ZINTEGROWANE GRZANIE 
LUB BOILER 

23.1 Termoregulacja grzałek dla agregatu wody lodowej  
 
Parametr Ar06 wybiera czujnik dla regulacji zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego i wyjścia alarmowego jako 
grzałki przeciwzamrożeniowej/ grzałki dodatkowej / boilera dla układu 1 i 2 w trybie chłodzenia. 
Parametr Ar06 = 0 funkcja jest wyłączona 
Ar06=1: termoregulacja, alarm przeciwzamrożeniowa oraz wyjścia grzałek dla obiegu 1 i 2 są regulowane 
poprzez czujnik NTC skonfigurowany jako czujnik temperatury wlotu wody do parownika. 
Ar06=2: termoregulacja, alarm przeciwzamrożeniowa oraz wyjścia grzałek dla obiegu 1 są regulowane poprzez 
czujnik NTC skonfigurowany jako czujnik temperatury wody na wylocie z parownika 1. 
termoregulacja, alarm przeciwzamrożeniowa oraz wyjścia grzałek dla obiegu 2 są regulowane poprzez czujnik 
NTC skonfigurowany jako czujnik temperatury wody na wylocie z parownika 2. 
UWAGA:  
Nie jest możliwe sterowanie grzałkami obiegu 1 za pośrednictwem pomiaru czujnika obiegu 2. 
Parametr Ar06=3: alarm przeciwzamrożeniowa oraz wyjścia grzałek układów 1 i 2 jednocześnie, są regulowane 
poprzez czujnik NTC skonfigurowany jako czujnik temperatury wody na wylocie  z parownika obiegu 1 lub 2 , lu 
wspólnego wylotu wody z parownika, lub jeśli wszystkie te czujniki są skonfigurowane – na podstawie czujnika 
który jako pierwszy zmierzy temp poniżej punktu nastawy. 
 

23.2 Termoregulacja grzałek dla pompy ciepła 
 
Parametr Ar07 wybiera czujnik dla regulacji zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego i wyjścia alarmowego jako 
grzałki przeciwzamrożeniowej/ grzałki dodatkowej / boilera dla układu 1 i 2 w trybie pompy ciepła. 
Parametr Ar07 = 0 funkcja jest wyłączona 
Ar07=1: termoregulacja, alarm przeciwzamrożeniowa oraz wyjścia grzałek dla obiegu 1 i 2 są regulowane 
poprzez czujnik NTC skonfigurowany jako czujnik temperatury wlotu wody do parownika. 
Ar07=2: termoregulacja, alarm przeciwzamrożeniowa oraz wyjścia grzałek dla obiegu 1 są regulowane poprzez 
czujnik NTC skonfigurowany jako czujnik temperatury wody na wylocie z parownika 1. 
termoregulacja, alarm przeciwzamrożeniowa oraz wyjścia grzałek dla obiegu 2 są regulowane poprzez czujnik 
NTC skonfigurowany jako czujnik temperatury wody na wylocie z parownika 2. 
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UWAGA:  
Nie jest możliwe sterowanie grzałkami obiegu 1 za pośrednictwem pomiaru czujnika obiegu 2. 
Parametr Ar07=3: alarm przeciwzamrożeniowa oraz wyjścia grzałek układów 1 i 2 jednocześnie, są regulowane 
poprzez czujnik NTC skonfigurowany jako czujnik temperatury wody na wylocie  z parownika obiegu 1 lub 2 , lu 
wspólnego wylotu wody z parownika, lub jeśli wszystkie te czujniki są skonfigurowane – na podstawie czujnika 
który jako pierwszy zmierzy temp poniżej punktu nastawy. 
UWAGA:  
 Dwa wyjścia mogą być sterowane równolegle jeśli tylko jeden czujnik NTC jest skonfigurowany dla temperatury 
wody na wspólnym wylocie z parowników. 
 
Funkcjonowanie zabezpieczenia przewciwzamrożeniowego, grzałek, boilera, podczas cyklu odszraniania. 
 
Parametr Ar05= definiuje działanie grzałek  
Ar05=0 grzałki są aktywowane tylko poprzez algorytm regulacji 
Ar05=1: grzałki są aktywowane tylko poprzez algorytm regulacji, podczas odszraniania grzałki są włączone. 
Włączane są gdy zawór 4- drogowy zmienia swoją pozycję z trybu pompy ciepła na tryb chłodzenia, wyłączane 
są po upłynięciu czasu ociekania po ponownym uruchomieniu sprężarek. 
 

23.3 Termoregulacja grzałek dodatkowych dla jednostek powietrze/powietrze 
 
Regulacja na podstawie pomiaru czujnika NTC w trybie chłodzenia zależy od parametru Ar06 podczas gdy dla 
pompy ciepła od parametru Ar07, z jednym przekaźnikiem skonfigurowanym jako grzałki obiegu 1. 
Z jednym przekaźnikiem skonfigurowanym jako grzałki układu 1, wyjście jest aktywne zarówno dla żądania 
chłodzenia jak i żądania grzania. 
Dla dwóch wyjść skonfigurowanych jako grzałki układu 1 aktywne są dwa wyjścia zarówno dla żądania 
chłodzenia jak i żądania grzania. 
 
Funkcjonowanie grzałek podczas cyklu odszraniania 
Parametr Ar05= definiuje działanie grzałek  
Ar05=0 grzałki są aktywowane tylko poprzez algorytm regulacji 
Ar05=1: grzałki są aktywowane tylko poprzez algorytm regulacji, podczas odszraniania grzałki są włączone. 
Włączane są gdy zawór 4- drogowy zmienia swoją pozycję z trybu pompy ciepła na tryb chłodzenia, wyłączane 
są po upłynięciu czasu ociekania po ponownym uruchomieniu sprężarek. 
 
UWAGA: 
Grzałki są zawsze włączone gdy:  

• Nie jest skonfigurowany wentylator  

• Wentylator nie jest aktywny  

• Urządzenie jest w trybie oczekiwania lub zostało wyłączone poprzez system monitoringu. 

• Czujnik jest uszkodzony  
 

23.4 Regulacja grzałek przeciwzamrożeniowych skraplacza 
 
Regulacja zależy od konfiguracji przekaźnika grzałek układu 1, przekaźnika układu 2 oraz powiązanych czujników 
NTC używanych do regulacji. 
Parametr Ar08 określa czujnik regulacji pracy grzałek zarówno dla pompy ciepła jak i chłodzenia. 
Ar08=0: termoregulacja, alarm i regulacja grzałek są wyłączone. 
Ar08=1: alarm i regulacja dwóch grzałek jednocześnie są realizowane tylko przez czujnik NTC wlotu wody do 
skraplacza. 
Ar08=2: alarm i grzałka 1 zależne od czujnika wylotu wody ze skraplacza układu 1 
,alarm i grzałka 2 zależne od czujnika wylotu wody ze skraplacza układu 2 
 
UWAGA:  
Nie jest możliwa regulacja grzałki układu 1 za pomocą czujnika wylotu wody ze skraplacza układu 2 i odwrotnie. 
Ar08=3  alarm i regulacja obydwu grzałek jednocześnie są uzależnione od czujnika skonfigurowanego jako 
czujnik temperatury wspólnego wylotu wody ze skraplacza. 
 
UWAGA:  
Jeśli wyjścia są skonfigurowane jako grzałki 1 i 2 wówczas są kontrolowane przez czujnik wspólnego wylotu wody 
ze skraplacza. 
 

23.5 Regulacja grzałek przeciwzamrożeniowych skraplacza/odzysku ciepła 
 
Termoregulacja zależy od konfiguracji grzałek obiegu 1 i 2 oraz powiązanych czujników NTC. 
Ar08 określa czujnik aktywujący alarm przeciwzamrożeniowy/ uruchamiający grzałki. 
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Ar08=0: aktywacja alarmu oraz regulacja grzałek są uzależnione od czujnika NTC temperatury wspólnego wlotu 
wody do skraplacza. Lub przez czujnik układu 1 dla skraplacza 1 i układu 2 dla skraplacza 2. 
Ar08=1: 0 aktywacja alarmu oraz regulacja grzałek są uzależnione od czujnika NTC temperatury wspólnego wlotu 
wody do skraplacza. Lub przez czujnik układu 1 dla skraplacza 1 i układu 2 dla skraplacza 2. 
 

23.6 Wykres działania przekaźników zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego  
 

 
 

23.7 Termoregulacja boilera (przeciwzamrożeniowa), funkcje boilera 
 
Należy określić regulację grzałek elektrycznych w trybie chłodzenia i pompy ciepła gdyż mogą one pracować jako 
grzałki przeciwzamrożeniowa lub grzałki wspomagające zarówno dla trybu grzania jak i trybu chłodzenia. 
Funkcja jest aktywna gdy:  

1. Jeden czujnik NTC skonfigurowany jako zewnętrzny dla dynamicznego punktu nastawy /funkcji boilera 
2. Parametr Ar11 jest różny od 0. 
 

Regulacja całkująca Ar=11: 
Jeśli temperatura powietrza zewnętrznego mierzona czujnikiem spadnie poniżej wartości określonej parametrem 
Ar12, rozpoczyna się odliczanie opóźnienia określonego przez Ar14. Jeśli podczas odliczania temp powietrza 
zewnętrznego wzrośnie do wartości Ar12 +Ar13 (dyferencjał) funkcja przestaje działać a licznik jest resetowany. 
Jeśli czas Ar14 przeminie a wartość temperatury nie wzrośnie powyżej Ar12, oraz temperatura wody na czujniku 
parownika jest niższa niż Ar15 dla trybu chłodzenia lub Ar17 dla trybu grzania, uruchamiane są grzałki 
elektryczne. Gdy temperatura wzrośnie powyżej Ar15 + Ar16 (dyferencjał) w trybie chodzenia lub Ar17+Ar18 w 
trybie grzania grzałki są wyłączane. 
Przy włączonych grzałkach gdy temperatura powietrza zewnętrznego wzrośnie powyżej Ar12(nastawa) + Ar13 
(dyferencjał) grzałki są wyłączane a odliczanie opóźnienia zerowane. 
UWAGA: gdy aktywowana jest funkcja boilera przy temperaturze powietrza zewnętrznego niższej niż Ar12, gdy 
temperatura spadnie poniżej wartości Ar19, sprężarki są wyłączane. Włączone będą ponownie gdy temperatura 
wzrośnie powyżej wartości Ar19+Ar20 (dyferencjał). 
 
Regulacja w trybie grzania. Ar11=2 
Jeśli podczas pracy urządzenia wartość temperatury zewnętrznej spadnie poniżej Ar12, rozpoczyna się 
odliczanie czasu Ar14. Jeśli podczas odliczania temp powietrza zewnętrznego wzrośnie do wartości Ar12 +Ar13 
(dyferencjał) funkcja przestaje działać a licznik jest resetowany. 
Jeśli czas Ar14 przeminie a wartość temperatury nie wzrośnie powyżej Ar12, oraz temperatura wody na czujniku 
parownika jest niższa niż Ar15 dla trybu chłodzenia lub Ar17 dla trybu grzania, uruchamiane są grzałki 
elektryczne, podczas gdy sprężarka i wentylatory są wyłączane. Wówczas grzanie jest realizowane tylko poprzez 
grzałki elektryczne. Gdy temperatura wzrośnie powyżej Ar15 + Ar16 (dyferencjał) w trybie chodzenia lub 
Ar15+Ar17 w trybie grzania grzałki są wyłączane. Jeśli podczas regulacji temperatura powietrza zewnętrznego 
wzrośnie powyżej wartości Ar12+ Ar13, grzałki są wyłączane. Jednocześnie powraca praca sprężarek a 
odliczanie czasu Ar14 jest zerowane. 
 
Grzałki Boilera (przeciwzamrożeniowa) podczas odszraniania. 
Parametr Ar05 definiuje funkcjonowanie grzałek podczas cyklu odszraniania. Jelsi Ar05=0 wówczas grzałki są 
aktywowane przez termoregulację podczas gdy dla Ar05=1 grzałki są włączane gdy zawór 4-drogowy zmienia 
swoje położenie z trybu pompy ciepła do trybu chłodzenia i wyłączane są po upłynięciu czasu ociekania 
wymiennika po zakończonym odszranianiu. 
 
UWAGA:  
Grzałki SĄ zawsze wyłączone jeśli: 

• Aktywny jest alarm przepływu  

• Aktywny jest alarm przeciążeniowy pompy obiegowej  

• Aktywny jest alarm przeciążeniowy jeden z dwóch skonfigurowanych pomp obiegowych (w tym 
przypadku grzałki są aktywne tylko przy przekroczeniu punktu nastawy zabezpieczenia 
przeciwzamrożeniowego parownika). 
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24 ALARM PRZECIWZAMROŻENIOWY ORAZ REGULACJA GRZAŁEK PRZEZ WEJŚCIE CYFROWE  
 
Alarm przeciwzamrożeniowa oraz regulacja grzałek układu 1 są realizowane poprzez wejście cyfrowe 
skonfigurowane jako alarm przeciwzamrożeniowa układu 1. 
Alarm przeciwzamrożeniowa oraz regulacja grzałek układu 2 są realizowane poprzez wejście cyfrowe 
skonfigurowane jako alarm przeciwzamrożeniowa układu 2. 
 
UWAGA: 
Wyjście układu 1 nie może być zarządzane wejściem układu 2 i odwrotnie. 
Wyjścia regulacji układów 1 i 2mogą być regulowane jednocześnie przez jedno wejście cyfrowe skonfigurowane 
jako alarm przeciwzamrożeniowa układu 1 lub układu 2. W tym przypadku przy aktywnym alarmie wyświetlacz 
pokaże informację o zadziałaniu zabezpieczenia dla obu obiegów jednocześnie. 
 

25 TERMOREGULACJA I ROTACJA SPRĘŻAREK  
 
Parametr CO14 określa sekwencję włączania i wyłączania sprężarek. 
CO14=0 
Sekwencyjnie. W zależności od termoregulacji: sprężarka 1 jest włączana a następnie 2 i 3, podczas wyłączania 
najpierw wyłączana jest sprężarka 3 następnie 2 a na końcu 1. Pierwsza sprężarka może być wyłączona tylko 
jeśli pozostałe również są wyłączone. 
CO14=1 
Rotacja godzinowa. Sprężarki są uruchamiane w zależności od przepracowanych godzin, pierwsza jest włączana 
sprężarka z najmniejszą ilością przepracowanych godzin. Algorytm nie jest aktywny dla urządzeń z jedną 
sprężarką. 
CO14=2 
Rotacja w zależności od uruchomień. Sprężarki są włączane w zależności od liczby uruchomień, pierwsza jest 
włączana sprężarka z najmniejszą ilością uruchomień. Algorytm nie jest aktywny dla urządzeń z jedną sprężarką. 
 

26 BALANSOWANIE UKŁADU  
 
CO15=0 
W zależności od termoregulacji najpierw uruchamiane są sprężarki obiegu pierwszego, przed włączeniem 

sprężarek układu 2.  

Przykład: 2 układu, 2 kroki na wydajności dla każdego układu (całkowita ilość kroków 4). 

Aktywacja:  
Termoregulacja wykorzystuje od razu wszystkie 4 kroki regulacji wydajności, sterownik uruchamia najpierw 

sprężarkę o najmniejszej ilości przepracowanych godzin, a następnie drugą sprężarkę z tego sąmego układu. 

Następnie uruchamiana jest sprężarka z mniejszą ilością przepracowanych godzin z układu 2 a następnie druga 

sprężarka tego układu. 

Wyłączanie: 
Pierwszy wybrany będzie układ z mniejszą ilością uruchomionych kroków regulacji, jeśli liczba uruchomionych 

kroków regulacji będzie identyczna dla obu układów wówczas zostanie wybrana sprężarka z większą ilością 

przepracowanych godzin lub mniejszą ilością uruchomień, następnie sprężarka z tego sąmego układu. W ten 

sąm sposób sterownik wyłączy kolejne kroki regulacji drugiego układu. 

Balansowanie układów:  
CO15= 1: balansowanie jest możliwe jedynie dla 2 układów z co najmniej 2 krokami regulacji. balansowanie 

pozwoli na wyrównanie obciążenia układów z różnicą maksymalnie 1 uruchomionego stopnia regulacji. 

Aktywacja:  
Termoregulacja wykorzystuje od razu wszystkie 4 kroki regulacji wydajności, sterownik uruchamia najpierw 

sprężarkę o najmniejszej ilości przepracowanych godzin, następnie sprężarkę drugiego układu, później sprężarkę 

z poprzedniego układu i na końcu drugą sprężarkę z drugiego układu. 

Wyłączanie:  
Najpierw wyłączana jest sprężarka z układu który ma więcej uruchomionych kroków regulacji, jeśli ilość 
uruchomionych kroków regulacji jest taka sąma dla obu układów, wówczas wyłączana jest sprężarka o większej 

ilości przepracowanych godzin lub mniejszej ilości uruchomień, w kolejnym układzie sprężarka z większą ilością 

godzin przepracowanych. Następnie druga sprężarka z pierwszego układu i druga sprężarka z drugiego układu. 

 

Regulacja sprężarek: 
• Gdy sprężarka jest włączona odliczany jest czas CO01 – minimalny czas pracy. Cas ten nie jest brany 

pod uwagę w przypadku alarmu, przejścia w tryb oczekiwania, zdalnego ON/OFF, odszraniania, 

• Jeśli sprężarka zostanie wyłączona, kolejne włączenie  jest możliwe po upłynięciu czasu CO2. 
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• Zarówno dla regulacji sekwencyjnej jak i rotacyjnej dla sprężarek z krokami wydajności lub bez: kolejny 

krok/sprężarka są uruchamiane po upłynięciu czasu CO3. 

• Zarówno dla regulacji sekwencyjnej jak i rotacyjnej dla sprężarek z krokami wydajności lub bez: kolejny 

krok/sprężarka są wyłączane po upłynięciu czasu CO3. 

• Jeśli wystąpi przerwa w dopływie zasilania, wszystkie wyjścia są przełączane w stan OFF z czasem 

opóźnienia CO5. 

 

27 SPRĘŻARKI  

27.1 Uruchomienie sprężarki  
 

Parametr CO10 określa rozruch sprężarki: 

CO10=0 (bezpośredni) 

CO10=1 (przy udziale części uzwojenia) 

CO10=2 (gwiazda – trójkąt) 

Aby skonfigurować uruchomienie sprężarki konieczne jest sprawdzenie parametru CF wyjścia przekaźnikowego. 

Po wybraniu trybu uruchomienia, jeśli wyjście nie będzie poprawnie skonfigurowane, np. zbyt mała lub zbyt duża 

ilość skonfigurowanych wyjść, pojawi się alarm ACF6. 

 

27.2 Start bezpośredni  
 

Konfiguracja jednego wyjścia dla każdej sprężarki (K1 – rys 1).  

PRZYKŁAD:  
Konfiguracja uruchomienia bezpośredniego dla jednej sprężarki: 

Ustaw parametr CF54=21. Bezpośrednie uruchomienie RL1 sprężarki 1 

 rys. 1 

 

27.3 Start bezpośredni z podwyższoną wydajnością sprężarki  
 

Gdy układ pracuje ze sprężarkami wyposażonymi w regulację wydajności, przy pełnym obciążeniu przy 

uruchomieniu: sterownik najpierw zasila zawór elektromagnetyczny, po 1 sek silnik sprężarki. W czasie 

określonym przez C013 zawór elektromagnetyczny podwieszający płytkę zaworową jest cały czas zasilany 

(minimalna moc sprężarki). Gdy minie czas C013 jeśli termoregulacja tego wymaga więcej mocy zawór zostanie 

zamknięty (maksymalna moc sprężarki). 

 

27.4 Odciążenie rozruchu – częściowe zasilanie uzwojeń 
 

Ten algorytm pozwala na zmniejszenie prądu rozruchu przy użyciu sprężarki hermetycznej, półhermetycznej lub 

małej sprężarki śrubowej. 

 

Każda sprężarka potrzebuje dwóch wyjść przekaźnikowych: 

Jedno dla uzwojenia 1 sprężarki 

Jedno dla uzwojenia 2 sprężarki 

Opóźnienie czasowe pomiędzy dwoma wyjściami jest określone przez CO11 wyrażone jest w sekundach od 0 do 

5. Maksymalna ilość przekaźników to 8 dla 4 sprężarek z częściowym włączeniem uzwojeń. 

PRZYKŁAD:  
Konfiguracja zasilania jednego z uzwojeń  

Ustaw parametr CF54 = 21. PW uzwojenie 1 przekaźnik sprężarki 1 
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Ustaw parametr CF54 = 22. PW uzwojenie 2 przekaźnik sprężarki 1 

 

27.5 Uruchomienie sprężarki z odciążeniem rozruchu  
 

Najpierw jest włączane zasilanie uzwojenia 1 sprężarki 1 (K1 rys 2), po odliczeniu CO11 uruchamiane jest 

zasilanie drugiego uzwojenia (K2 rys 2) 

W celu wyłączenia sprężarki konieczne jest wyłączenie obu wyjść przekaźnikowych. 

Rys. 2 

 

27.6 Uruchomienie sprężarki z odciążeniem rozruchu i regulacją wydajności 
 

Jeśli skonfigurowana jest jedna lub więcej sprężarek z regulacją wydajności oraz termoregulacja wymaga 

pełnego obciążenia przy uruchomieniu: sterownik włącza zawór elektromagnetyczny regulacji, po 1 sek zasilane 

jest 1 uzwojenie (K1 rys 2), następnie uruchamiana jest pełna regulacja i przekaźnik K2. Podczas czasu 

określonego przez CO13 zawór krokowy jest włączony: minimalna moc sprężarki. Gdy minie czas CO13 a zawór 

zostanie wyłączony (maksymalna moc sprężarki). 

 

27.7 Uruchomienie - podłączenie DELTA 
 

Algorytm pozwala na zredukowanie prądu rozruchowego sprężarki dla sprężarek hermetycznych, 

półhermetycznych i średnich i dużych sprężarek śrubowych. 

Każda ze sprężarek wymaga 3 wyjść przekaźnikowych 

Maksymalna ilość wyjść skonfigurowanych to 6 oznacza to odciążenie rozruchu dla dwóch sprężarek. 

PRZYKŁAD:  
Konfiguracja rozruchu gwiazda – trójkąt  

Parametr CF54=21. Gwiazda – trójkąt linia 1 przekaźnik sprężarki 1 

Parametr CF55=22. Gwiazda – trójkąt linia 2 przekaźnik sprężarki 1 

Parametr CF56=23. Gwiazda – trójkąt linia przekaźnik centralny sprężarki 1 

 

27.8 Uruchomienie - podłączenie DELTA zasilania sprężarki  
 

Każda ze sprężarek wymaga trzech wyjść przekaźnikowych: 

Jedno wyjście przekaźnikowe 1 sprężarki 1 (K1 rys 3) 

Jedno wyjście przekaźnikowe 2 sprężarki 1 (K3 rys3) 

Jedno wyjście przekaźnikowe centralne gwiazdy (K2 rys3) 

Aby włączyć sprężarkę: włączony jest przekaźnik centralny gwiazdy (K2 rys3), po 1 sekundzie włączany jest 

przekaźnik 1 (K1 rys3). Dwa wyjście pracuj jednocześnie przez czas ustawiony CO11, następnie przekaźnik 

centralny jest wyłączony (K2 rys2). Następnie po opóźnieniu CO12 włączone jest przekaźnik 2 (K3 rys3). 

Wyłączenie sprężarki: przekaźnik 1 i 2 są wyłączane jednocześnie. 
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rys. 3 

 

27.9 Uruchomienie - podłączenie DELTA zasilania sprężarki z regulacją wydajności 
 

Jeśli skonfigurowana jest jedna lub więcej sprężarka z regulacją wydajności a termoregulacja wymaga pełnego 

obciążenia sprężarki, sterownik włącza zawór , następnie po 1 sek przekaźnik centralny połączenia gwiazdy (K2 

rys3). Następnie realizowana jest kompletna procedura przełączenia gwiazda – trójkąt. Podczas odliczania czasu 

CO13 zawór regulacji wydajności jest włączony (minimalna moc sprężarki). Gdy minie czas określany przez 

CO13 a termoregulacja wymaga pełnego obciążenia zawór jest wyłączany (maksymalna moc sprężarki). 

 

28 REGULACJA WYDAJNOŚCI  
 

CO06 – tryb regulacji wydajności  

Przekaźnik skonfigurowany jako regulacja wydajności jest zarządzany przez algorytm pokazany na wykresie i w 

tabelach poniżej. 

Par CO06 = 0 ON/OFF 
0= regulacja krokowa. W zależności od algorytmu termoregulacji i polaryzacji wyjścia krok mocy może być 
uruchomiony lub wyłączony. Następny krok jest włączany tylko jeśli poprzedni został wyłączony. 

Przykład 1 sprężarka z regulacją wydajności: 4 kroki wydajności: 
Wydajność  25% 50% 75% 100% 
Sprężarka  Włączona  Włączona Włączona Włączona 
Przekaźnik  Krok P1 włączony  Krok P1 wyłączony Krok P1 wyłączony Krok P1 wyłączony 
Przekaźnik Krok P2 wyłączony  Krok P2 włączony Krok P2 wyłączony Krok P2 wyłączony 
Przekaźnik Krok P3 wyłączony  Krok P3 wyłączony  Krok P3 włączony  Krok P3 wyłączony  

Proces regulacji krokowej  

Sprężarka  Część 1 Część 2 Część 3  Zaangażowanie mocy  

     0% 

         25% 

         50% 

          75% 

     100% 

 

Par CO06=1 akcja bezpośrednia z sekwencją kroków 
1= kroki są włączane w sposób sekwencyjny, wyjścia są włączane lub wyłączane w zależności od ich polaryzacji. 

W przypadku żądania algorytmu regulacji jeden z kroków jest włączany lub wyłączny. 

 

Przykład: sprężarka z regulacją wydajności: 4 kroki wydajności: 
Wydajność  25% 50% 75% 100% 
Sprężarka  Włączona  Włączona Włączona Włączona 
Przekaźnik  Krok P1 włączony  Krok P1 włączony Krok P1 włączony Krok P1 wyłączony 
Przekaźnik Krok P2 wyłączony  Krok P2 włączony Krok P2 włączony Krok P2 wyłączony 
Przekaźnik Krok P3 wyłączony  Krok P3 wyłączony  Krok P3 włączony  Krok P3 wyłączony  

Proces regulacji krokowej  

Sprężarka  Część 1 Część 2 Część 3  Zaangażowanie mocy  

     0% 

         25% 

         50% 

          75% 

     100% 
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Par CO06=2 akcja odwrócona z sekwencją kroków 
1= kroki są włączane w sposób sekwencyjny, wyjścia są włączane lub wyłączane w zależności od ich polaryzacji. 

W przypadku żądania algorytmu regulacji jeden z kroków jest włączany lub wyłączny. 

 

Przykład: sprężarka z regulacją wydajności: 4 kroki wydajności: 
Wydajność  25% 50% 75% 100% 
Sprężarka  Włączona  Włączona Włączona Włączona 
Przekaźnik  Krok P1 włączony Krok P1 włączony Krok P1 włączony  Krok P1 wyłączony 
Przekaźnik Krok P2 włączony Krok P2 włączony Krok P2 wyłączony  Krok P2 wyłączony 
Przekaźnik Krok P3 włączony  Krok P3 wyłączony  Krok P3 wyłączony  Krok P3 wyłączony  

Proces regulacji krokowej  

Sprężarka  Część 1 Część 2 Część 3  Zaangażowanie mocy  

     0% 

         25% 

         50% 

          75% 

     100% 
 
Par CO06=3 regulacja ciągła – krokowa z akcją bezpośrednią  
1= kroki są włączane w sposób sekwencyjny, wyjścia są włączane lub wyłączane w zależności od ich polaryzacji. 

W przypadku żądania algorytmu regulacji jeden z kroków jest włączany lub wyłączny. 

 

Przykład: sprężarka z regulacją wydajności: 4 kroki wydajności: 
Wydajność  25% 50% 75% 100% 
Sprężarka  Włączona  Włączona Włączona Włączona 
Przekaźnik  Krok P1 wyłączony Krok P1 wyłączony Krok P1 wyłączony  Krok P1 włączony 
Przekaźnik Krok P2 wyłączony Krok P2 wyłączony Krok P2 włączony  Krok P2 włączony 
Przekaźnik Krok P3 wyłączony  Krok P3 włączony  Krok P3 włączony  Krok P3 włączony  

Proces regulacji krokowej  

Sprężarka  Część 1 Część 2 Część 3  Zaangażowanie mocy  

     0% 

         25% 

         50% 

          75% 

        100% 
 
UWAGA:  
Podczas pracy z regulacją sekwencyjną w trybie bezpośrednim lub odwróconym: jeśli algorytm żąda kroków 50 i 

75% wówczas uruchamiany jest również krok 25% niezbędny do uruchomienia pozostałych. 

 

28.1 Minimalne obciążenie podczas rozruchu  
 

Par CO07 – konfiguracja uruchomienia sprężarki z minimalnym obciążeniem. 

Pozwala na skonfigurowanie zaworu wydajności jako zaworu odciążenia rozruchu. W ten sposób zawór 

pierwszego kroku regulacji może być wykorzystany jako minimalne obciążenie sprężarki, nie jako stopień 

termoregulacji. 

PRZYKŁAD:  
Przy sprężarce z 4 stopniami regulacji, dla CO07=0, zawór pierwszego kroku jest używany do minimalnego 

obciążenia sprężarki podczas rozruchu, nie do termoregulacji układu. Po włączeniu sprężarki zawór jest włączony 

tylko przez czas CO13. 

Przy sprężarce z 4 stopniami regulacji, dla CO07=1,zawór jest używany zarówno do minimalnego obciążenia 

sprężarki jak również podczas termoregulacji. Zawór jest włączony po uruchomieniu sprężarki przez czas CO13. 

 

Przykład ze sprężarką śrubową: 
Dla parametru CO07=2 zawór jest zawsze włączony co oznacza wykorzystanie go do minimalnego obciążenia 

sprężarki podczas jej rozruchu. Po włączeniu sprężarki zawór jest włączony przez czas CO13 zawór nie jest 

wykorzystywany podczas termoregulacji. 

Dla parametru CO07=3 zawór jest zawsze włączony co oznacza wykorzystanie go do minimalnego obciążenia 

sprężarki podczas jej rozruchu. Po włączeniu sprężarki zawór jest włączony przez czas CO13 zawór jest 

wykorzystywany podczas termoregulacji. 
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28.2 Zawór obejścia gorącego gazu podczas rozruchu sprężarki  
 

Pozwala na odciążenie układu podczas rozruchu przy użyciu zaworu obejścia gorącego gazu. Funkcja jest 

aktywna gdy CO13 jest różne od 0 i co najmniej jedno wyjście przekaźnikowe zostało skonfigurowane jako 

regulacja zaworu obejścia gorącego gazu, sprężarki 1,2,3, lub 4. 

Funkcjonowanie: gdy wymaga tego algorytm przekaźnik jest włączany na 1 sek przed uruchomieniem sprężarki 

i wyłączany po upłynięciu czasu CO13.  

 

28.3 Działanie zaworu elektromagnetycznego dla sprężarki śrubowej  
 

Jeśli funkcja jest skonfigurowana zawór jest włączony gdy sprężarka jest włączona (w przypadku odciążenia 

rozruchem części uzwojenia gwiazda – trójkąt odpowiada to włączeniu pierwszego przekaźnika) przez czas 

ustalony parametrem CO08 i wyłączony przez czas PO09, cykl PO08 do PO09 jest powtarzany przy kolejnym 

włączeniu sprężarki. 

UWAGA: gdy skonfigurowane jest wyjście dla zaworu, cykl jego pracy jest aktywny tylko gdy PO08 różne od 0 

 

29 Funkcja PUMP DOWN 
 

Proces odpompowania czynnika jest aktywny tylko gdy CO36 jest różne od 0. 

 

29.1 
Wyłączenie urządzenia w wyniku zadziałania funkcji PUMP DOWN i zabezpieczenia 
niskiego ciśnienia  

 

Funkcja jest aktywna gdy presostat niskiego ciśnienia układu jest skonfigurowany parametrem CO36=1 lub 3, 

jedno z wyjście jest skonfigurowane jako zawór elektromagnetyczny Pump-Down układu 1 lub 2(CO36=2 lub 4 są 

dedykowane dla presostatu lub przetwornika ciśnienia). 

Jeśli algorytm zatrzyma pracę urządzenia wówczas przed wyłączeniem ostatniej sprężarki zamykany jest zawór 

elektromagnetyczny. Sprężarki są uruchomione aż do momentu zadziałania presostatu niskiego ciśnienia 

podłączonego do wejścia cyfrowego sterownika lub do upłynięcia czasu określonego przez CO39. W takim 

wypadku nie ma informacji o niskim ciśnieniu ani aktywacji alarmu niskiego ciśnienia, wyjście cyfrowe powiązane 

z funkcją wyłączy ostatnią sprężarkę. Alarm niskiego ciśnienia może pojawić tylko gdy wejście cyfrowe jest nadal 

aktywne po upłynięciu czasu AL02. 

Jeśli ostatnia działająca sprężarka zatrzyma się przed zadziałaniem presostatu niskiego ciśnienia w wyniku 

upłynięcia czasu CO39 (maksymalny czas pracy sprężarki po wyłączeniu zasilania zaworu), ICHILL zlicza 

wartość AL21 (maksymalna ilość alarmów pomp-down na godzinę), która jeśli zostanie przekroczona spowoduje 

aktywację alarmu i przekaźnika alarmowego. Jeśli regulacja zostanie zatrzymana poprzez wejście cyfrowe 

(zdalne OFF) lub poprzez przyciski sterownika, podczas trwania procesu PUMP-DOWN dioda trybu chłodzenia 

lub dioda trybu pompy ciepła będą miga. 

W przypadku kolejnego uruchomienia urządzenia zawór elektromagnetyczny włączy się po 1 sek, jeśli presostat 

niskiego ciśnienia nie jest aktywny sprężarka uruchomi się. 

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek alarmu sprężarki procedura pump-down jest zatrzymywana. 

CO36=3 wyłączenie urządzenia z zastosowaniem funkcji pump-down w trybie chłodzenia (brak funkcji 
pump-down podczas uruchomienia urządzenia) 
W trybie pompy ciepła proces pump –down jest pomijany a zawór elektromagnetyczny jest włączany i wyłączany 

razem ze sprężarką. 

 

29.2 Funkcja PUMP DOWN z dedykowanym presostatem  
 

CO36=1 wyłączenie urządzenia z funkcją PUMP-DOWN (brak pump-down przy uruchomieniu) 
Funkcja jest aktywna gdy presostat niskiego ciśnienia układu jest skonfigurowany parametrem CO36=1 lub 3, 

jedno z wyjście jest skonfigurowane jako zawór elektromagnetyczny Pump-Down układu 1 lub 2(CO36=2 lub 4 są 

dedykowane dla presostatu lub przetwornika ciśnienia). 

Jeśli algorytm zatrzyma pracę urządzenia wówczas przed wyłączeniem ostatniej sprężarki zamykany jest zawór 

elektromagnetyczny. Sprężarki są uruchomione aż do momentu zadziałania presostatu niskiego ciśnienia 

podłączonego do wejścia cyfrowego sterownika lub do upłynięcia czasu określonego przez CO39.  

Jeśli ostatnia działająca sprężarka zatrzyma się przed zadziałaniem presostatu niskiego ciśnienia w wyniku 

upłynięcia czasu CO39 (maksymalny czas pracy sprężarki po wyłączeniu zasilania zaworu), ICHILL zlicza 
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wartość AL21 (maksymalna ilość alarmów pomp-down na godzinę), która jeśli zostanie przekroczona spowoduje 

aktywację alarmu i przekaźnika alarmowego. Jeśli regulacja zostanie zatrzymana poprzez wejście cyfrowe 

(zdalne OFF) lub poprzez przyciski sterownika, podczas trwania procesu PUMP-DOWN dioda trybu chłodzenia 

lub dioda trybu pompy ciepła będą miga. 

W przypadku kolejnego uruchomienia urządzenia zawór elektromagnetyczny włączy się po 1 sek, jeśli presostat 

niskiego ciśnienia nie jest aktywny sprężarka uruchomi się. 

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek alarmu sprężarki procedura pump-down jest zatrzymywana. 

 

CO36=2 wyłączenie i włączenie urządzenia z funkcją PUMP-DOWN 
Funkcja jest aktywna gdy presostat niskiego ciśnienia układu jest skonfigurowany parametrem CO36=1 lub 3, 

jedno z wyjście jest skonfigurowane jako zawór elektromagnetyczny Pump-Down układu 1 lub 2(CO36=2 lub 4 są 

dedykowane dla presostatu lub przetwornika ciśnienia). 

Jeśli algorytm zatrzyma pracę urządzenia wówczas przed wyłączeniem ostatniej sprężarki zamykany jest zawór 

elektromagnetyczny. Sprężarki są uruchomione aż do momentu zadziałania presostatu niskiego ciśnienia 

podłączonego do wejścia cyfrowego sterownika lub do upłynięcia czasu określonego przez CO39. Jeśli ostatnia 

działająca sprężarka zatrzyma się przed zadziałaniem presostatu niskiego ciśnienia w wyniku upłynięcia czasu 

CO39 (maksymalny czas pracy sprężarki po wyłączeniu zasilania zaworu), ICHILL zlicza wartość AL21 

(maksymalna ilość alarmów pomp-down na godzinę), która jeśli zostanie przekroczona spowoduje aktywację 

alarmu i przekaźnika alarmowego. Jeśli regulacja zostanie zatrzymana poprzez wejście cyfrowe (zdalne OFF) lub 

poprzez przyciski sterownika, podczas trwania procesu PUMP-DOWN dioda trybu chłodzenia lub dioda trybu 

pompy ciepła będą miga. 

W przypadku kolejnego uruchomienia urządzenia zawór elektromagnetyczny włączy się po 1 sek, jeśli presostat 

niskiego ciśnienia nie jest aktywny sprężarka uruchomi się. 

Jeśli sprężarka nie uruchomi się w czasie CO39 wówczas generowany jest alarm pump-down i sprężarki są 

zatrzymywane. W tym przypadku AL23=0 sprężarka może być uruchomiona ponownie tylko jeśli zadziała 

presostat, lub gdy AL23=1 a liczba zdarzeń alarmowych na godzinę nie przekroczy wartości AL22, po której 

możliwy jest tylko reset ręczny. 

 

CO36=3 wyłączenie urządzenia z funkcją pump-down w trybie chłodzenia (brak pump-down podczas 
uruchamiania urządzenia) 
W trybie pompy ciepła proces pomp-down jest pomijany a zawór elektromagnetyczny pracuje tek jak sprężarka. 

 

CO36=4 włączenie i wyłączenie urządzenia z funkcją pump-down w trybie chłodzenia 
W trybie pompy ciepła proces pomp-down jest pomijany a zawór elektromagnetyczny pracuje tek jak sprężarka. 

 

29.3 Funkcja PUMP DOWN z dedykowanym przetwornikiem ciśnienia  
 

CO36=1 wyłączenie urządzenia z funkcją PUMP-DOWN (brak pump-down przy uruchomieniu) 
Funkcja jest aktywna gdy co najmniej jedno z wyjście jest skonfigurowane jako zawór elektromagnetyczny Pump-

Down układu 1 lub 2, oraz jest jedno wejście analogowe skonfigurowane jako czujnik ciśnienia układu 1 lub 2. 

Jeśli algorytm zatrzyma pracę urządzenia wówczas przed wyłączeniem ostatniej sprężarki zamykany jest zawór 

elektromagnetyczny. Sprężarki są uruchomione aż do momentu gdy czujnik ciśnienia podłączony do wejścia 

analogowego pump-down zmierzy wartość poniżej CO37. 

Jeśli ostatnia działająca sprężarka zatrzyma się przed zadziałaniem presostatu niskiego ciśnienia w wyniku 

upłynięcia czasu CO39 (maksymalny czas pracy sprężarki po wyłączeniu zasilania zaworu), ICHILL zlicza 

wartość AL21 (maksymalna ilość alarmów pomp-down na godzinę), która jeśli zostanie przekroczona spowoduje 

aktywację alarmu i przekaźnika alarmowego. Jeśli regulacja zostanie zatrzymana poprzez wejście cyfrowe 

(zdalne OFF) lub poprzez przyciski sterownika, podczas trwania procesu PUMP-DOWN dioda trybu chłodzenia 

lub dioda trybu pompy ciepła będą miga. 

W przypadku kolejnego uruchomienia urządzenia zawór elektromagnetyczny włączy się po 1 sek, jeśli presostat 

niskiego ciśnienia nie jest aktywny sprężarka uruchomi się. 

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek alarmu sprężarki procedura pump-down jest zatrzymywana. 

 

CO36=2 wyłączenie i włączenie urządzenia z funkcją PUMP-DOWN 
Funkcja jest aktywna gdy co najmniej jedno z wyjście jest skonfigurowane jako zawór elektromagnetyczny Pump-

Down układu 1 lub 2, oraz jest jedno wejście analogowe skonfigurowane jako czujnik ciśnienia układu 1 lub 2. 
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Jeśli algorytm zatrzyma pracę urządzenia wówczas przed wyłączeniem ostatniej sprężarki zamykany jest zawór 

elektromagnetyczny. Sprężarki są uruchomione aż do momentu gdy czujnik ciśnienia podłączony do wejścia 

analogowego pump-down zmierzy wartość poniżej CO37. 

Jeśli ostatnia działająca sprężarka zatrzyma się przed zadziałaniem presostatu niskiego ciśnienia w wyniku 

upłynięcia czasu CO39 (maksymalny czas pracy sprężarki po wyłączeniu zasilania zaworu), ICHILL zlicza 

wartość AL21 (maksymalna ilość alarmów pomp-down na godzinę), która jeśli zostanie przekroczona spowoduje 

aktywację alarmu i przekaźnika alarmowego. Jeśli regulacja zostanie zatrzymana poprzez wejście cyfrowe 

(zdalne OFF) lub poprzez przyciski sterownika, podczas trwania procesu PUMP-DOWN dioda trybu chłodzenia 

lub dioda trybu pompy ciepła będą miga. 

W przypadku kolejnego uruchomienia urządzenia zawór elektromagnetyczny włączy się po 1 sek, jeśli presostat 

niskiego ciśnienia nie jest aktywny sprężarka uruchomi się. 

Jeśli sprężarka nie uruchomi się w czasie CO39 wówczas generowany jest alarm pump-down i sprężarki są 

zatrzymywane. W tym przypadku AL23=0 sprężarka może być uruchomiona ponownie tylko jeśli zadziała 

presostat, lub gdy AL23=1 a liczba zdarzeń alarmowych na godzinę nie przekroczy wartości AL22, po której 

możliwy jest tylko reset ręczny. 

 

CO36=3 wyłączenie urządzenia z funkcją pump-down w trybie chłodzenia (brak pump-down podczas 
uruchamiania urządzenia) 
W trybie pompy ciepła proces pomp-down jest pomijany a zawór elektromagnetyczny pracuje tek jak sprężarka. 

 

CO36=4 włączenie i wyłączenie urządzenia z funkcją pump-down w trybie chłodzenia 
W trybie pompy ciepła proces pomp-down jest pomijany a zawór elektromagnetyczny pracuje tek jak sprężarka. 

 

29.4 Alarm PUMP DOWN podczas rozruchu sprężarki  
 

AKTYWACJA:  
Jeśli podczas odliczania opóźnienia CO39 (maksymalny czas do ponownego uruchomienia sprężarki) sprężarka 

nie uruchomi się w wyniku zbyt niskiego ciśnienia, sterownik pokaże informację B1PL (alarm pump-down podczas 

uruchomienia układu 1) lub B2PL(alarm pump-down podczas uruchomienia układu 1). Podczas gdy alarm jest 

aktywny sprężarka nie zostanie uruchomiona. Alarmy mogą być:  

• Kasowane automatycznie, nie są one zapisywane, sygnał dźwiękowy i przekaźnik alarmowy nie są 

aktywowane 

• Kasowane ręcznie, są zapisywane, sygnał dźwiękowy i przekaźnik alarmowy są aktywowane. 

Parametr AL22 określa ilość zdarzeń alarmowych pump-down po której alarm staje się kasowany ręcznie  

Alarm jest zawsze kasowany ręcznie jeśli AL22=0 

Alarm jest zawsze kasowany automatycznie jeśli AL22=16 

Rest staje się ręczny po 1…15 zdarzeniach alarmowych pump-down oraz przy odpowiedniej konfiguracji AL23 

AL23 określa czy alarm ma być przełączany do kasowania ręcznego. Alarm może być kasowany automatycznie, 

wówczas po osiągnięciu liczby AL22 kasowany jest automatycznie wraz z zapisąniem do w rejestrze uruchomień 

sygnału dźwiękowego oraz przekaźnika alarmowego. Pozwala to na uruchomienie pracy urządzenia bez 

konieczności interwencji wykwalifikowanego personelu. 

 

RESET: 
• Reset automatyczny jest dokonywany jeśli pojawi się żądanie pracy kolejnej sprężarki  

• Ręczny reset wymaga uzyskania dostępu do funkcji AlrM. Po zresetowaniu urządzenie uruchomi się pod 

warunkiem że ciśnienie jest odpowiednie. 

 

UWAGA: jeśli funkcja pump-down jest aktywna, aby sprężarka została uruchomiona konieczne są odpowiednie 

stany wejść cyfrowego skonfigurowanego jako wejście cyfrowe pump-down, oraz analogowego 

skonfigurowanego jako przetwornik ciśnienia. 

 

29.5 Alarm PUMP DOWN podczas wyłączania sprężarki  
 

AKTYWACJA:  
Jeśli podczas opóźnienia CO39 (maksymalny czas wyłączenia pump down) presostat niskiego ciśnienia lub 

presostat dedykowany dla pump-down nie są aktywne, ostatnia sprężarka zostanie wyłączone. W takim 

przypadku sterownik sygnalizuje alarm B1PH lub 2, dla obu przypadku jeśli aktywna sprężarka została 

wyłączona. 
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Alarm może być:  

• Resetowany ręcznie, bez zapisywania w rejestrze, bez aktywacji przekaźnika i sygnału alarmowego  

• Resetowany automatycznie, zapisywany w rejestrze, aktywujący sygnał dźwiękowy i przekaźnik 

alarmowy. 

AL21 określa ilość zdarzeń alarmowych pump-down która spowoduje zmianę alarmu z kasowanego ręcznie na 

kasowany automatycznie. 

Reset jest zawsze ręczny AL21=0 

Reset jest zawsze automatyczny  gdy AL21=16 

Rest przechodzi w ręczny gdy AL21=1…15 

 

RESET: 
• Reset automatyczny jest kasowany przy kolejnym żądaniu pracy jeśli warunki ciśnienia są spełnione 

• Reset ręczny wymaga uzyskania dostępu do funkcji AlrM. Po resecie kolejne uruchomienie przebiega 

normalnie jeśli warunki ciśnieniowe są spełnione. 

 

UWAGA: jeśli funkcja pump-down jest aktywna, aby sprężarka została uruchomiona konieczne są odpowiednie 

stany wejść cyfrowego skonfigurowanego jako wejście cyfrowe pump-down, oraz analogowego 

skonfigurowanego jako przetwornik ciśnienia. 

 

29.6 Informacje o funkcji PUMP DOWN 
UWAGA:  
Wybór sprężarek (pump down przy wyłączaniu) 

Przykład: jednostka z dwoma obiegami po 3 sprężarki na obieg. 

Jedno wyjście skonfigurowane jako zdalne OFF. Jeśli liczba przepracowanych godzin jest taka sąma dla każdej 

sprężarki wówczas sterownik wybierze sprężarkę 1 układu 1 i 2 a następnie kolejne. 

Jeśli liczba godzin nie jest równa wówczas sterownik wybierze sprężarkę o najmniejszej ilości przepracowanych 

godzin. Podczas trybu pump-down diody trybu pracy migają (chłodzenie/pompa ciepła). W przypadku wyłączeniu 

jednego z obiegów przy pomocy klawiatury sterownika diody nie będą migać. 
 

30 ODCIĄŻENIE  

30.1 Wysoka temperatura wody na wlocie do parownika  
 

Funkcja jest zawsze aktywna dla trybu chłodzenia w układach z 2 lub więcej krokami wydajności na obieg. 

Umożliwia uruchomienie urządzenia przy wysokiej temperaturze wody na wlocie do parownika (np. podczas 

ciepłego lata) w celu zapobiegania uruchomienia alarmu wysokiego ciśnienia. 

Funkcja jest zarządzana przez wejście analogowe skonfigurowane jako czujnik NTC temp wody na wolce do 

parownika. 

 

30.2 Opis odciążenia 
 

Aktywacja odciążenia  
W przypadku rozpoczęcia pracy urządzenia w trybie chłodzenia jeśli temperatura wody na parowniku jest równa 

lub wyższa CO04 przez czas dłuższy niż CO42 – jeśli aktywna jest funkcja odciążenia na wyświetlaczu pojawi się 

komunikat AEUn zamiennie z aktualnie mierzoną temperaturą, urządzenie uruchomi się z obciążeniem wybranym 

przy pomocy CO49. 

 

Przykład:  
Urządzenie z 2 obiegami z 3 sprężarkami na każdy układ. 

Jeśli CO49=2, 2 kroki wydajności na układ – w przypadku funkcji odciążenia pracować będą w sumie 4 sprężarki. 

 

Wyłączenie odciążenia  
Jeśli temperatura spadnie poniżej wartości określonej przez CO40-CO41 punkt nastawy – dyferencjał, odciążenie 

jest wyłączane, wszystkie sprężarki są dostępne. 

 

30.3 Informacje o funkcji odciążenia  
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Jeśli temperatura nie spadnie poniżej wartości CO40-CO41, w czasie określonym przez CO43 – maksymalny 

czas odciążenia- wówczas odciążenie jest wyłączane. 

 

30.4 Odciążenie z regulacją ciśnienia, temperatury skraplania, ciśnienia odparowania  
 

T funkcja jest zawsze włączona dla obu trybów pracy w celu redukcji obciążenia i odciążeniu rozruchu: 

 W trybie chłodzenia dla wysokiej temperatury powietrza zewnętrznego pozwala to na uniknięcie alarmu 

wysokiego ciśnienia, w pompie ciepła dla niskich temperatur powietrza zewnętrznego pozwala na uniknięcie 

alarmów niskiego ciśnienia. 

Odciążenie sprężarek w trybie chłodzenia jest zarządzane poprzez wejście analogowe skonfigurowane jako 

czujnik skraplacza układu 1 lub 2 i określony przez CF07 (0=tempertura, 1= ciśnienie) 

Odciążenie sprężarki w trybie pompy ciepła jest zarządzane poprzez wejście analogowe skonfigurowane jako 

czujnik parownika układu 1 lub 2. Jeśli nie są one skonfigurowane to zarządzanie tą funkcją odbywa się na 

podstawie przetwornika ciśnienia skraplacza. 

 

30.5 Regulacja 
 

Odciążenie rozruchu w trybie chłodzenia 
W przypadku uruchomienia urządzenia w trybie chłodzenia, jeśli mierzone ciśnienie/temperatura są równe lub 

wyższe od wartości punktu nastawy CO44, uruchamiane jest odciążenie dla danego układu. Dolny wyświetlacz 

pokazuje b1Cu lub b2Cu zamiennie z wartością mierzoną. Ilość aktywnych sprężarek/kroków jest określana 

parametrem CO49. 

 

PRZYKŁAD: 
Urządzenie z dwoma obiegami i 3 sprężarkami na każdy obieg. 

Jeśli CO49=2, 2 kroki wydajności na obieg są aktywne dla funkcji odciążenia (4 sprężarki) 

Dla sprężarek z regulacją wydajności i aktywną funkcją odciążenia, w celu uniknięcia niekorzystnego 

balansowania układu po redukcji wydajności (zawór kroku wydajności włączony) zawór jest aktywowany przez 

czas ustalony parametrem CO50nawet jeśli funkcja odciążenia jest nadal aktywna a algorytm regulacji wymaga 

100% wydajności. Jeśli CO50=0 wówczas funkcja jest wyłączona i jeśli to konieczne to zawór jest niezwłocznie 

wyłączany w celu uzyskania 100% wydajności układu. 

 

Wyłączenie odciążenia w trybie chłodzenia  
Jeśli temperatura spadnie poniżej wartości CO44-CO45 (pkt nastawy – dyferencjał) , odciążenie jest wyłączane, 

wszystkie sprężarki są dostępne do pracy. 

 

Aby uniknąć zbyt długiego trwania funkcji odciążenia, gdy temperatura lub ciśnienie pozostają na poziomie 

wyższym niż punkt nastawy + dyferencjał, jeśli temperatura lub ciśnienie są wyższe niż CO40, po upłynięciu 

czasu CO48 odciążenie jest wyłączane w wyniku upłynięcia czasu nawet jeśli temperatura lub ciśnienie są niższe 

niżCO44-CO45. 

 

30.6 Pozostałe informacje o funkcji odciążenia dla agregatu wody lodowej  
 

Odciążenie w trybie pompy ciepła 
Odciążenie sprężarki w trybie pompy ciepła jest zarządzane poprzez wejście analogowe skonfigurowane jako 

czujnik parownika układu 1 lub 2. Jeśli przy uruchomieniu sprężarek ciśnienie lub temperatura jest równe wartości 

CO46 wówczas aktywowany jest proces odciążenia dla danego układu. Dolny wyświetlacz pokaże b1Cu lub 

b2Cu w przypadku drugiego układu, zamiennie z wartością mierzoną. Ilość uruchomionych sprężarek podczas 

działania funkcji odciążenia jest określana parametrem CO49. 

 

Przykład:  
Urządzenie z 2 układami po 3 sprężarki dla każdego układu. 

Jeśli parametr CO49 = 1=, wówczas podczas aktywnej funkcji odciążenia aktywna jest jedna sprężarka na obieg, 

czyli przy dwóch obiegach aktywne są 2 sprężarki. Dla sprężarek z regulacją wydajności i aktywną funkcją 

odciążenia, w celu uniknięcia niekorzystnego balansowania układu po redukcji wydajności (zawór kroku 

wydajności włączony) zawór jest aktywowany przez czas ustalony parametrem CO50nawet jeśli funkcja 

odciążenia jest nadal aktywna a algorytm regulacji wymaga 100% wydajności. Jeśli CO50=0 wówczas funkcja 
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jest wyłączona i jeśli to konieczne to zawór jest niezwłocznie wyłączany w celu uzyskania 100% wydajności 

układu. 

 

Wyłączenie odciążenia w trybie chłodzenia  
Jeśli temperatura spadnie poniżej wartości CO46-CO47 (pkt nastawy – dyferencjał) , odciążenie jest wyłączane, 

wszystkie sprężarki są dostępne do pracy. 

 

30.7 Pozostałe informcje o funkcji odciążenia dla pompy ciepła 
 

Aby uniknąć zbyt długiego trwania funkcji odciążenia, gdy temperatura lub ciśnienie pozostają na poziomie 

wyższym niż punkt nastawy + dyferencjał, jeśli temperatura lub ciśnienie są wyższe niż CO46, po upłynięciu 

czasu CO48 odciążenie jest wyłączane w wyniku upłynięcia czasu nawet jeśli temperatura lub ciśnienie są niższe 

niżCO46-CO47. 

 

31 ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY WTRYSKU CIEKŁEGO CZYNNIKA  
 

Dwa wyjścia przekaźnikowe mogą być skonfigurowane dla zaworu elektromagnetycznego sprężarki 1 i 2.  

Funkcja jest aktywowana gdy:  

• Dla sprężarki 1: jedno wyjście jest skonfigurowane jako zawór elektromagnetyczny sprężarki 1 i jedno 

jako wejście analogowe dla temperatury na linii tłocznej sprężarki 1. 

• Dla sprężarki 2: jedno wyjście jest skonfigurowane jako zawór elektromagnetyczny sprężarki 2 i jedno 

jako wejście analogowe dla temperatury na linii tłocznej sprężarki 2. 

 

31.1 Funkcjonowanie  
 

Gdy sprężarka jest wyłączona wyjście regulacji zaworu również jest wyłączone. Gdy sprężarka pracuje: jeśli 
temperatura na linii tłocznej sprężarki przekroczy wartość parametru CO51 wówczas zawór jest aktywowany, 

zawór jest wyłączany gdy temperatura spadnie poniżej wartości CO51-CO52 (punkt nastawy – dyferencjał). 

 

UWAGA:  
Rozdzielczość wyświetlania to 0,1

0
C do wartości 99,9

0
C ponad 100

0
C rozdzielczość to 1

0
C. 

 

32 Pompa wodna obiegu parownika/wentylator 

32.1 Pompa wodna obiegu parownika/wentylator (powietrze/powietrze) 
 

Gdy skonfigurowana jest tylko jedna pompa obiegowa wówczas parametry CO19/CO20 nie mają wpływu na 

działanie pompy. 

Regulacja pompy wodnej zawiera tryby pracy określane parametrem CO16: 

CO16=0 – nie aktywne- brak zarządzania praca pompy obiegowej / wentylatora 

UWAGA:  dla jednostek powietrze/powietrze skonfigurowanych CO16=0 nie ma zarządzania wyjściem dla 

grzałek. 

CO16=1 – regulacja ciągła. 

Pompa wodna/ wentylator są uruchamiane tylko gdy urządzenie pracuje (w trybie pompy ciepła lub chłodzenia). 

Regulacja rozpoczyna się po czasie określonym przez CO17 liczonym od momentu włączenia urządzenia. 

Pompa wodna/wentylator są wyłączane tylko gdy wyłączana jest praca urządzenia (lub przejście w stan 

oczekiwania), jeśli CO18 jest różne od 0, wówczas pompa wodna/ wentylator są wyłączane po czasie opóźnienia 

określonym tym parametrem. 

Gdy urządzenie jest w trybie oczekiwania lub zostało wyłączone zdalnie a parametr Ar09=1, w przypadku 

wymagania włączenia grzałek elektrycznych pompa jest uruchamiana wraz z tymi grzałkami. 

CO16=2 – na żądanie sprężarki. 

Pompa wodna/ wentylator są włączane razem ze sprężarką, zarówno w trybie grzania jak i chłodzenia wentylator/ 

pompa uruchamiane są o wcześniej niż sprężarka o czas określony przez CO17. Po wyłączeniu ostatniej 

pracującej sprężarki pompa/wentylator są wyłączane po czasie określonym przez CO18. 

Gdy urządzenie jest w trybie oczekiwania lub zostało zdalnie wyłączone, a parametr Ar09=1, w przypadku 

wymagania włączenia grzałek elektrycznych pompa jest uruchamiana wraz z tymi grzałkami. 

 

Pompa jest zawsze wyłączona gdy:  
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Urządzenie zostało wyłączone poprzez wejście cyfrowe zdalnego OFF 

Zadziałało wejście cyfrowe przeciążenia pompy  

Zadziałało wejście cyfrowe alarmu przepływu pompy parownika – alarm kasowany RĘCZNIE 

 

Podczas odszraniania oraz gdy sprężarka jest wyłączona podczas czasu ociekania pompa/wentylatora 
pozostają włączone. 
 

32.2 
Funkcja gorącego startu - tylko dla jednostek (powietrze/powietrze), dla trybu pompy 
ciepła  

 

Funkcja gorącego startu jest dostępna jedynie dla jednostek powietrze/powietrze skonfigurowanych do działania 

w trybie pompy ciepła, funkcja jest dostępna tylko podczas trybu pompy ciepła. Pozwala ona na uruchomienie 

wentylatora nawiewu powietrza tylko gdy temperatura parownika/skraplacza jest wystarczająca do zapobiegania 

nawiewowi zimnego powietrza do pomieszczenia. 

FA24 – punkt nastawy gorącego startu. 

Jest to temperatura poniżej której wentylatora jest zatrzymywany, mierzona czujnikiem parownika układu 1, 

układu 2, lub wspólnego wyjścia parowników dwóch układów. 

FA25 – dyferencjał punktu nastawy gorącego startu 

Dyferencjał dla temperatury punktu nastawy funkcji gorącego startu. 

 

33 ZARZĄDZANIE POMPAMI OBIEGOWYMI PAROWNIKA  
 

Jeśli dwa wyjścia przekaźnikowe są skonfigurowane dla pompy obiegowej parownika ora pompy wspomagającej 

wówczas automatycznie aktywowana jest regulacja grupy pomp. 

Pierwsze uruchomienie urządzenia: godziny pracy dla obu pomp SĄ równe 0, jeśli CO16=1 ;ub 2 (regulacja ciągła 

lub wraz z działaniem sprężarki) domyślnie uruchamiana jest pompa obiegowa 1. Kolejne uruchomienie 

urządzenia spowoduje uruchomienie pompy nr 2. 

Podczas normalnej pracy gdy urządzenie przełącza się pomiędzy trybem oczekiwania/zdalnego OFF/ 

wyłączeniem do trybów grzania lub chłodzenia, uruchamiana jest pompa posiadająca mniejszą ilość godzin 

pracy. 

Gdy urządzenie przechodzi w stan oczekiwania lub jest wyłączone poprzez zdalne OFF wówczas pompa 

pozostaje uruchomiona przez czas CO18. 

Gdy urządzenie jest w trybie oczekiwania lub zdalnego OFF oraz Ar09=1, w przypadku wymagania włączenia 

grzałek elektrycznych pompa jest uruchamiana wraz z tymi grzałkami. 

 

33.1 Rotacja pomp 
 

CO19 różne od zera aktywuje tą funkcję. 

Podczas normalnych warunków pracy, zarówno dla chłodzenia jak i dla pompy ciepła, jeśli jedna z pomp osiągnie 

wartość godzin pracy określoną przez CO19, pompa ta jest wyłączana a uruchamiana jest druga pompa 

obiegowa. 

Jeśli CO20 jest różne od zera, przed zmianą z jednej pompy na drugą, dwie pompy pracują przez czas określony 

tym parametrem, jednak jeśli CO24=0 rotacja jest natychmiastowa i czas CO20 nie jest odliczany. 

 

UWAGA:  CO17/CO18, opóźnienia włączenia i wyłączenia pomiędzy sprężarkami a pompami, są obliczane 

również dla grupy pomp. 

 

33.2 Rotacja pomp z kontrolą poprzez wejście cyfrowe  
 

Dla dwóch wejść cyfrowych skonfigurowanych jako alarm przeciążeniowy pompy i pompy wspomagającej rotacja 

jest aktywowana gdy wejście cyfrowe aktualnie działającej pompy jest aktywne. Pompa jest wówczas wyłączana 

a włączana jest pompa wspomagająca. Jeśli wejścia cyfrowe są skonfigurowane jako alarmy pompy wodnej 

parownika i skraplacza, aktywacja danego alarmu powoduje zatrzymanie pracy danej pompy obiegowej. 

 

UWAGA: podczas odszraniania gdy sprężarka jest wyłączona- podczas ociekania wymiennika, pompa 
pozostaje włączona. 
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33.3 Gorący start  
 

FA25 punkt nastawy funkcji gorącego startu 

Wartość niskiej temperatury PB2 zatrzymującej wentylator nawiewu powietrza. 

 

Funkcja gorącego startu jest dostępna jedynie dla jednostek powietrze/powietrze skonfigurowanych do działania 

w trybie pompy ciepła, funkcja jest dostępna tylko podczas trybu pompy ciepła. Pozwala ona na uruchomienie 

wentylatora nawiewu powietrza tylko gdy temperatura parownika/skraplacza jest wystarczająca do zapobiegania 

nawiewowi zimnego powietrza do pomieszczenia. 

FA26 – dyferencjał punktu nastawy gorącego startu 

Dyferencjał dla temperatury punktu nastawy funkcji gorącego startu 

 

34 POMPY WODNE OBIEGU SKRAPLACZA 

34.1 Regulacja pracy pomp wodnych obiegu skraplacza 
 

Gdy skonfigurowana jest tylko jedna pompa obiegowa wówczas parametry CO24/CO25 nie mają wpływu na 

działanie pompy. 

CO21=0 – brak regulacji  

CO21=1 – regulacją ciągła. Pompa jest aktywna gdy urządzenie pracuje (chłodzenie lub pompa ciepła). W 

przypadku wystąpienia żądania pracy w trybie chłodzenia lub pompy ciepła sprężarki są uruchamiane z 

opóźnieniem CO17 

Pompa jest wyłączana tylko gdy wyłączane jest urządzenie (tryb oczekiwania) oraz, jeśli CO23 jest różne od 0, 

pompa wodna/ wentylatory są wyłączane po opóźnieniu określonym tym parametrem. 

Gdy urządzenie jest w trybie oczekiwania lub zdalnego OFF oraz Ar09=1, w przypadku wymagania włączenia 

grzałek elektrycznych pompa jest uruchamiana wraz z tymi grzałkami. 

CO21=2  

Pompa wodna/ wentylator są włączane razem ze sprężarką, zarówno w trybie grzania jak i chłodzenia wentylator/ 

pompa uruchamiane są o wcześniej niż sprężarka o czas określony przez CO17. Po wyłączeniu ostatniej 

pracującej sprężarki pompa/wentylator są wyłączane po czasie określonym przez CO23. 

Gdy urządzenie jest w trybie oczekiwania lub zostało zdalnie wyłączone, a parametr Ar09=1, w przypadku 

wymagania włączenia grzałek elektrycznych pompa jest uruchamiana wraz z tymi grzałkami. 

Pompa jest zawsze wyłączona gdy:  
Urządzenie zostało wyłączone poprzez wejście cyfrowe zdalnego OFF 

Zadziałało wejście cyfrowe przeciążenia pompy  

Zadziałało wejście cyfrowe alarmu przepływu pompy parownika – alarm kasowany RĘCZNIE 

 

Podczas odszraniania gdy sprężarka jest wyłączona oraz podczas ociekania wymiennika pompa/wentylator są 

włączone. 

 

35 ZARZĄDZANIE POMPAMI OBIEGOWYMI SKRAPLACZA 
 

Jeśli dwa wyjścia przekaźnikowe są skonfigurowane dla pompy obiegowej parownika ora pompy wspomagającej 

wówczas automatycznie aktywowana jest regulacja grupy pomp. 

Pierwsze uruchomienie urządzenia: godziny pracy dla obu pomp są równe 0, jeśli CO21=1 ;ub 2 (regulacja ciągła 

lub wraz z działaniem sprężarki) domyślnie uruchamiana jest pompa obiegowa 1. Kolejne uruchomienie 

urządzenia spowoduje uruchomienie pompy nr 2. 

Podczas normalnej pracy gdy urządzenie przełącza się pomiędzy trybem oczekiwania/zdalnego OFF/ 

wyłączeniem do trybów grzania lub chłodzenia, uruchamiana jest pompa posiadająca mniejszą ilość godzin 

pracy. 

Gdy urządzenie przechodzi w stan oczekiwania lub jest wyłączone poprzez zdalne OFF wówczas pompa 

pozostaje uruchomiona przez czas CO23. 

Gdy urządzenie jest w trybie oczekiwania lub zdalnego OFF oraz Ar09=1, w przypadku wymagania włączenia 

grzałek elektrycznych pompa jest uruchamiana wraz z tymi grzałkami. 

 

35.1 Rotacja pomp 
 

CO24 różne od zera aktywuje tą funkcję. 
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Podczas normalnych warunków pracy, zarówno dla chłodzenia jak i dla pompy ciepła, jeśli jedna z pomp osiągnie 

wartość godzin pracy określoną przez CO24, pompa ta jest wyłączana a uruchamiana jest druga pompa 

obiegowa. 

Jeśli CO25 jest różne od zera, przed zmianą z jednej pompy na drugą, dwie pompy pracują przez czas określony 

tym parametrem, jednak jeśli CO24=0 rotacja jest natychmiastowa i czas CO25 nie jest odliczany. 

 

UWAGA:  CO17/CO23, opóźnienia włączenia i wyłączenia pomiędzy sprężarkami a pompami, są obliczane 

również dla grupy pomp. 

 

35.2 Rotacja pomp z kontrolą poprzez wejście cyfrowe  
 

Dla dwóch wejść cyfrowych skonfigurowanych jako alarm przeciążeniowy pompy i pompy wspomagającej rotacja 

jest aktywowana gdy wejście cyfrowe aktualnie działającej pompy jest aktywne. Pompa jest wówczas wyłączana 

a włączana jest pompa wspomagająca. Jeśli wejścia cyfrowe są skonfigurowane jako alarmy pompy wodnej 

parownika i skraplacza, aktywacja danego alarmu powoduje zatrzymanie pracy danej pompy obiegowej. 

 

UWAGA: podczas odszraniania gdy sprężarka jest wyłączona- podczas ociekania wymiennika, pompa 
pozostaje włączona. 
 

36 KONSERWACJA  
 

Parametry CO26 i CO31 służą do ustawienia ilości godzin pracy sprężarek. Można ustalić dla każdej sprężarki 

ilość godzin pracy po przekroczeniu której pojawi się komunikat o konieczności przeprowadzenia przeglądu 

urządzenia. Jeśli jeden z tych parametrów jest równy 0 wówczas sygnalizowanie o konieczności przeglądu jest 

wyłączone, licznik godzin pracy pozostaje jednak aktywny. 

 

36.1 Żądanie konserwacji sprężarki  
 

Opis i oznaczenie  ACP1 (przegląd sprężarki 1)-…ACP6 (przegląd sprężarki 6) 

Aktywacja  Liczba godzin pracy sprężarki > punkt nastawy konserwacji dla tej sprężarki  

Reset  Rest licznika godzin pracy (w menu funkcji) 

Restart  Ręczny  

Ikona  
Migająca  

Akcje  Aktywacja sygnału i przekaźnika alarmowego  
Regulacja  
Akcje  Tylko sygnalizacja  

Obciążenia  Nie modyfikowane  

 

Parametry CO32 /CO33 definiują ilość godzin pracy dla pompy parownika / pompy wspomagającej / wentylatora 

nawiewu powietrza po jakich rozpoczyna się sygnalizacja konieczności przeprowadzenia przeglądu urządzenia. 

Jeśli parametry te mają wartość 0 wówczas sygnalizacja jest wyłączona jednak licznik czasu pracy pozostaje 

nadal włączony. 

 

37 REGULACJA PRACY WENTYLATORÓW SKRAPLACZA 
 

Parametry FA 01 oraz FA02 definiują tryb pracy wentylatorów skraplacza. CF68 oraz CF69 określają wyjścia 

sygnałowe. 

CF68 – sygnał sterujący wentylatora układu 1 

0= 0-10 V 

1= 4-20 mA 

2= PWM 

CF69– sygnał sterujący wentylatora układu 2 

0= 0-10 V 

1= 4-20 mA 

2= PWM 

FA01- regulacja wentylatora  

0 = wyjście nieaktywne  

1= zawsze włączony 
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2= ON/OFF regulacja krokowa 

3= ON/OFF regulacja ciągła  

4= reulacja proporcjonalna prędkości wentylatora 

FA02 – tryb pracy wentylatora  

0= wentylatora działa gdy włączona sprężarka 

1= niezależnie od sprężarki, wyłączone podczas trybu oczekiwania / lub wyłączenia zdalnego  

Kombinacja parametrów FA01-FA02 

FA01=1+FA02=0 
Wentylatory włączone gdy włączona sprężarka (wentylatory działają wg tego sąmego algorytmu co sprężarka) 

FA01=1+FA02=1 
Niezależnie od sprężarki lecz wyłączone podczas trybu oczekiwania  

FA01=2+FA02=0 
Regulacja ON/OFF wentylatorów na podstawie pomiaru temperatury/ciśnienia , tylko gdy pracuje sprężarka (co 

najmniej jedno wyjście przekaźnikowe jest skonfigurowane do regulacji wentylatora). Gdy sprężarka jest 

wyłączona również wyłączone są wentylatory. 

FA01=2+FA02=1  
Regulacja ON/OFF wentylatorów na podstawie pomiaru temperatury/ciśnienia , tylko gdy pracuje sprężarka (co 

najmniej jedno wyjście przekaźnikowe jest skonfigurowane do regulacji wentylatora). Gdy sprężarka jest 

wyłączona wentylatory są regulowane w zależności od temperatury/ciśnienia skraplania. 

FA01=3+FA02=0 
Regulacja ON/OFF ciągła wentylatorów na podstawie pomiaru temperatury/ciśnienia , tylko gdy pracuje sprężarka 

(co najmniej jedno wyjście przekaźnikowe jest skonfigurowane do regulacji wentylatora). Gdy sprężarka jest 

wyłączona również wyłączone są wentylatory. 

FA01=3+FA02=1  
Regulacja ON/OFF ciągła wentylatorów na podstawie pomiaru temperatury/ciśnienia , tylko gdy pracuje sprężarka 

(co najmniej jedno wyjście przekaźnikowe jest skonfigurowane do regulacji wentylatora). Gdy sprężarka jest 

wyłączona wentylatory są regulowane w zależności od temperatury/ciśnienia skraplania. 

FA01=4+FA02=0 
Wentylatory włączone, z regulacją proporcjonalną (PWM, 4…20mA, 0…10V) oraz z przetwornikiem 

ciśnienia/temperatury, tylko gdy włączona jest sprężarka. 

FA01=4+FA02=1 
Wentylatory włączone, z regulacją proporcjonalną (PWM, 4…20mA, 0…10V) oraz z przetwornikiem 

ciśnienia/temperatury, tylko gdy włączona jest sprężarka. Gdy sprężarka jest wyłączona wentylatory są 

regulowane w zależności od temperatury/ciśnienia skraplania. 

 

37.1 Wyjście przekaźnikowe regulacji wentylatora  
 

FA01=2 – regulacja krokowa ON-OFF 

Układ 1 z 4 krokami regulacji wentylatorów 
 
Regulacja krokowa  
 

Wyjście  Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 
Wyjście kroku 1 Krok 1 ON Krok 1 OFF Krok 1 OFF Krok 1 OFF 
Wyjście kroku 2 Krok 2 OFF Krok 2 ON Krok 2 OFF Krok 2 OFF 
Wyjście kroku 3 Krok 3 OFF Krok 3 OFF Krok 3 ON Krok 3 OFF 
Wyjście kroku 4 Krok 4 OFF Krok 4 OFF Krok 4 OFF Krok 4 ON 

 

FA01=3 – regulacja krokowa ciągła ON-OFF 

Układ 1 z 4 krokami regulacji wentylatorów 
 
Regulacja krokowa  
 

Wyjście  Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 
Wyjście kroku 1 Krok 1 ON Krok 1 ON Krok 1 ON Krok 1 ON 
Wyjście kroku 2 Krok 2 OFF Krok 2 ON Krok 2 ON Krok 2 ON 
Wyjście kroku 3 Krok 3 OFF Krok 3 OFF Krok 3 ON Krok 3 ON 
Wyjście kroku 4 Krok 4 OFF Krok 4 OFF Krok 4 OFF Krok 4 ON 
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37.2 Wyjście PWM regulacji prędkości wentylatora skraplacza 
 

Jeśli FA01=3 oraz do sterownika podłączone są płyty sterujące dla sygnałów PWM (TF1 oraz 2) należy ustalić 
wartość parametrów FA03, FA04. Wentylator po uruchomieniu działa z maksymalną prędkością przez czas 

określony parametrem FA03, następnie działa w zależności od wskazania czujnika. 

Parametr opóźnienia FA04 wyrażony w msek pozwala na dostosowanie regulacji dla każdego rodzaju silnika. Dla 

FA01=3 oraz wymagania, przez algorytm,  wyłączenia wentylatora, dla FA14 różnego od 0 wentylator pracuje na 

najniższych obrotach przez czas ustawiony parametrem FA14. Dla FA14=0 funkcja jest wyłączona. 

 

37.3 Skraplacz: wspólny lub oddzielne dwa skraplacze 
 

Parametr FA05 określa typ skraplacza 

0= skraplacz wspólny  

1= oddzielne skraplacze 

Jeśli FA05=0 wówczas wyjścia regulacji wentylatorów dla obu obiegów korzystają z tego sąmego algorytmu 

regulacji. 

Regulacja zawiera:  

• Tryb chłodzenia: maksymalna wartość porównywana do wartości temperatury/ciśnienia dla obu obiegów. 

• Tryb pompy ciepła: (brak konfiguracji czujniki parownika) minimalna wartość porównywana do wartości 

temperatury/ciśnienia dla obu obiegów. 

• Tryb pompy ciepła: (skonfigurowany czujnik dla parownika) minimalna wartość porównywana do 

wartości temperatury/ciśnienia dla obu obiegów. 

Jeśli FA05=1 i nie ma skonfigurowanej czujki dla parownika, wyjście regulacji wentylatorów skraplacza są 

regulowane oddzielnie przez czujniki temperatury/ciśnienia skraplaczy. Gdy czujnik parownika jest 

skonfigurowany, w trybie pompy ciepła wentylacja jest regulowana przez ten przetwornik. 

 

37.4 Wykres: regulacja proporcjonalna działania wentylatora skraplacza 
 

 

37.5 Wykres: regulacja ON/OFF działania wentylatora skraplacza agregatu wody lodowej 
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37.6 Wykres: regulacja ON/OFF działania wentylatora skraplacza pompy ciepła 

 
 

38 CYKL ODSZRANIANIA 
 

Odszranianie może być uruchomione jeśli: 

• CF02=1 – dla pompy ciepła 

• DF01 jest różne od 0 : odszranianie aktywne  

• Urządzenie działa w trybie pompy ciepła i uruchomiona jest co najmniej jedna sprężarka 

• Skonfigurowana jest czujka skraplacza/parownika (dla każdego układu) (jeśli zdefiniowany jest 

czujnik/czujniki parownika wówczas odszranianie jest zawsze wg tych czujników). 

 

38.1 Odszranianie wymuszone 
 

Funkcja jest aktywna gdy dF jest różne do 0. Pozwala ona na wymuszenie odszraniania nawet jeśli czas 

określony przez dF09 nie został do końca odliczony, na podstawie pomiaru czujnika ciśnienia temperatury gdy ich 

wartość spadnie poniżej dF20 przez czas dF19. 

 Jeśli podczas odliczania czasu dF19 temperatura/ciśnienie wzrośnie powyżej wartości dF20+dF21 (pkt nastawy 

+ dyferencjał) funkcja jest wyłączana i czas tF19 jest liczony od nowa. 

 

UWAGA:  
Wymuszone odszranianie pomija czasy opóźnienia ustawione przez dF09/dF06, dlatego też wymuszone 

odszranianie jest wykonywane niezwłocznie. 

 

38.2 Odszranianie mieszane  
 

Funkcja jest dostępna gdy jedno z wejść cyfrowych jest skonfigurowane jako czujnik NTC dla odszraniania 

mieszanego obiegu 1 lub 2. Czujnik ten mierzy temperaturę powietrza zewnętrznego w pobliżu skraplacza 

(parownika w trybie pompy ciepła), wartość ta determinuje start i zatrzymanie odszraniania. 

 

Opis funkcjonowania: 

Odliczanie do rozpoczęcia odszraniania rozpoczyna się gdy temperatura/ciśnienie czujnika, skonfigurowanego 

jako czujnik skraplacza/parownika 1 lub 2, jest niższe od dF02. 

Po odliczeniu czasu dF09 sterownik sprawdza temperaturę czujnika (skonfigurowanego jako czujnik odszraniania 

mieszanego układu 1 lub 2) jeśli wartość ta jest niższa niż dF10 (punkt nastawy dla rozpoczęcia odszraniania 

układu 1) lub dF12 (punkt nastawy dla rozpoczęcia odszraniania układu 2) rozpocznie się cykl odszraniania, w 

innym przypadku urządzenie będzie nadal pracować w trybie pompy ciepła. 

Gdy temperatura spadnie poniżej dF10 lub dF12 odszranianie jest rozpoczynane niezwłocznie. 

Odszranianie jest kończone gdy temperatura czujnika NTC skonfigurowanego jako czujnik odszraniania 

mieszanego wzrośnie powyżej wartości dF11 – dla układu 1, lub dF13 – dla układu 2. 

Jeśli odszranianie jest aktywne wyświetlacz pokazuje temperaturę zewnętrzną na górnym ekranie a na dolnym 

oznaczenie dEF1 (układ 1) lub dEF2 (układ 2). 
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38.3 Odszranianie ręczne  
 

Funkcja przycisku ręcznego odszraniania jest aktywna gdy urządzenie pracuje i co najmniej jedna sprężarka jest 

uruchomiona. 

Odszranianie rozpoczyna się gdy temperatura/ciśnienie czujnika jest niższe od wartości dF02, podczas gdy 

odszranianie mieszane jest aktywowane gdy wartość ta jest poniżej dF10 lub dF12. 

Odszranianie ręczne uruchamia się poprzez wciśnięcie jednoczesne na czas 5 sek przycisków SET + UP. 

 

UWAGA:  
Odszranianie ręczne nie bierze pod uwagę opóźnień dF09 oraz dF06, dlatego też odszranianie ręczne jest 

realizowane niezwłocznie dla obu obiegów. 

 

38.4 Uruchomienie odszraniania w przypadku dwóch obiegów chłodniczych 
 

Parametry powiązane: dF22 

0= niezależne 

1= tylko jeśli oba układy są w sprzyjających warunkach  

2= jeden z układów jest w sprzyjających warunkach 

 

38.5 Koniec odszraniania w przypadku dówch obiegów chłodniczych z jednym skraplaczem  
 

Parametry powiązane: dF23 

0= niezależne 

1= tylko jeśli oba układy są w sprzyjających warunkach  

2= jeden z układów jest w sprzyjających warunkach 

 

Tabela cykli odszraniania dla urządzeń z dwoma układami: 

Parametr  dF23=0 dF23=1 dF23=2 

dF22=0 Tak  Nie możliwe (ACF1) Nie możliwe (ACF1) 

dF22=1 Tak Tak  Tak  

dF22=2 Nie możliwe (ACF1) Tak  Nie możliwe (ACF1) 

 

UWAGA:  
Błąd konfiguracji ACF1 jest wyświetlany gdy wartości dF22 i dF23 są nieprawidłowe  

Dla tylko jednego skraplacza układów wartości dF22 i dF23 muszą być różne od 0. 

 

38.6 Procedura odszraniania automatycznego  
 

Faza 1:  odliczanie czasu dF09 (czas do kolejnego odszraniania tego sąmego układu), urządzenie pracuje w 

pompie ciepła i co najmniej jedna sprężarka jest aktywna, dioda odszraniania miga, temperatura lub ciśnienie 

parowania – skraplania musi być niższe od dF02 (patrz dF24) 

 

Funkcjonowanie odliczania czasu: 
1. dF09 – zerowanie licznika czasu: po przerwie w zasilaniu, po zakończeniu cyklu odszraniania, po 

zmianie trybu pracy z chłodzenia na pompę ciepła. 

2. dF09 – zatrzymanie odliczania: gdy ostatnia pracująca sprężarka zostanie wyłączona, gdy temperatura 

lub ciśnienie skraplania lub parowania będą wyższe niż wartość parametru dF02. 

3. dF09 – pominięcie odliczania czasu: gdy temperatura lub ciśnienie skraplacza  lub parownika spadną 

poniżej wartości dF02. 

 

Faza 1:rozpoczęcie odszraniania po odliczeniu czasu dF09 oraz sprawdzeniu czy wszystkie warunki do 

rozpoczęcia odszraniania zostały spełnione. 

Jeśli jedno z wejść cyfrowych zostało skonfigurowane jako koniec odszraniania układu 1 lub 2 i zestyk ten jest 

aktywny, urządzenie poczeka aż zestyk będzie nieaktywny. 

 

Czujnik skonfigurowany jako czujnik odszraniania mieszanego NTC układu 1 lub 2. 

• Jeśli czujnik skraplacza lub parownika układu 1 zmierzy wartość niższą niż dF10 i niższą niż dF12 dla 

układu 2 proces przechodzi do fazy 3. 
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• W innym przypadku urządzenie czeka aż wartości mierzone spadną poniżej dF10 lub dF12. 

Jeśli jakikolwiek z czujników jest skonfigurowany jako czujnik odszraniania mieszanego wówczas proces 

przechodzi do fazy 3. Jeśli warunki do rozpoczęcia fazy 3 są odpowiednie wówczas na ekranie pojawi się symbol 

dF1 – układ 1 lub dF2 – układ 2. 

 

Aby przejść do fazy 3 muszą być spełnione warunki:  

 

Faza 3:  
Zarządzanie zaworem rewersyjnym: parametr dF07 (wyłączenie sprężarki przed odszranianiem) 

Jeśli dF07=0 zawór jest aktywowany bez zatrzymywania sprężarki a cykl odszraniania jest niezwłocznie 

rozpoczynany. Jelni algorytm lub parametr dF14 wymagają więcej niż 1 sprężarki brany jest pod uwagę parametr 

dF16 (ilość włączonych sprężarek podczas odszraniania). 

 

Jeśli df07 jest różne od 0: 

1: sprężarki i kroki wydajności są wyłączone (miga dioda pracy sprężarek, dioda odszraniania jest włączona) 

2: rozpoczęcie odliczania czasu dF07/2 

3: zawór jest aktywny  

4: rozpoczęcie odliczania czasu dF07/2 

 

Faza 4: jeśli wymagane jest włączenie więcej niż jednej sprężarki podczas odszraniania wówczas opóźnienie 

pomiędzy uruchomieniami kolejnych sprężarek jest określone przez dF16 

Regulacja wydajności sprężarek, jeśli jest wyłączona podczas odszraniania wówczas sprężarka działa z 

wydajnością 100 %. 

• Jeśli df14=1 (wszystkie sprężarki układu 1 są włączone): podczas cyklu odszraniania sprężarki układu 1 

są włączone, jeśli dF14=0 sprężarki i kroki wydajności podlegają termoregulacji 

• Jeśli dF15=1 (wszystkie sprężarki układu 2 są włączone): podczas cyklu odszraniania sprężarki układu 1 

są włączone, jeśli dF15=0 sprężarki i kroki wydajności podlegają termoregulacji 

 

Uruchomienie odszraniania: 

Powiązane parametry: dF17 (zarządzanie wentylatorami skraplacza) 

• Jeśli dF17=0: wentylatory są wyłączone 

• Jeśli dF17=1 wentylatory uruchamiają się jeśli wartość temperatury – ciśnienia jest wyższa niż dF18, 

regulowane są zwykłym algorytmem termoregulacji chłodzenia. 

UWAGA: podczas cyklu odszraniania, zarówno dla trybu chłodzenia jak i pompy ciepła, wentylatory są 

regulowane przez powiązany czujnik nawet jeśli obecna jest czujka parownika. 

 

Faza 4 może zostać zakończona:  

1. Jeśli dF02=0 

• Wartość czujnika NTC dla odszraniania mieszanego jest wyższa niż dF11 dla układu 1 

• Wartość czujnika NTC dla odszraniania mieszanego jest wyższa niż dF13 dla układu 2 

• Gdy czujnik temperatury skraplania zmierzy wartość wyższą niż dF03 

2. Jeśli dF02=2: odliczanie dF05, upłynie maksymalny czas odszraniania – przejście do fazy 5 

3. Jeśli dF02=3, koniec odszraniania z sygnału wejścia cyfrowego  - przejście do fazy 5 

 
Faza 5:  
 Zarządzanie zaworem rewersyjnym: parametr dF08 (wyłączenie sprężarki po zakończeniu odszraniania). 

Jeśli dF08=0 pozycja zaworu jest zmieniana  bez zatrzymywania pracy sprężarki, odszranianie kończy się i 

powraca pełna regulacja, dioda odszraniania jest wyłączona. 

Jeśli dF08 jest różne od  0 

1. Wszystkie sprężarki są uruchomione (diody sprężarek migają, dioda odszraniania jest włączona) 

2. Uruchomienie odliczania połowy czasu dF08 

3. Wyłączenie zaworu rewersyjnego  

4. Rozpoczęcie odliczania połowy czasu dF07, powraca regulacja a dioda odszraniania jest wyłączona. 

 

38.7 Inne informacje odnośnie odszraniania 
 

DLA WSZYSTKICH JEDNOSTEK Z ODSZRANIANIEM NA OBU OBIEGACH 
Jeśli urządzenie posiada 1 skraplacza – patrz parametr FA05 
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0= skraplacz wspólny  

1= skraplacze oddzielne 

Dla FA05-0 – wspólny skraplacz, odszranianie jest przeprowadzane jednocześnie dla obu obiegów. 

UWAGA: przed rozpoczęciem 3 fazy, odliczany jest czas dF06, opóźnienie pomiędzy dwoma kolejnymi 

odszranianiami które musi być odliczone. 

UWAGA: jeśli odszranianie zakończy się w wyniku odliczenia czasu dF05 (maksymalny czas trwania 

odszraniania) oraz konfiguracji dF02 lub stanu zestyku odszraniania, dolny wyświetlacz pokaże oznaczenie b1dF 

(dla układu 1) zamienienie z wartością aktualnie mierzoną lub b2dF dla układu 2 – co oznacza alarm 

odszraniania. 

 

38.8 Opis parametrów odszraniania 
 

Uwaga: nie ma możliwości modyfikowania wartości parametrów dF podczas trwania odszraniania. 
dF01 – tryb odszraniania 

0= odszranianie nieaktywne 

1= odszranianie temperaturowe / ciśnieniowe. dF09 określa opóźnienie pomiędzy kolejnymi odszranianiami, 

rozpoczęcie gdy temperatura spadnie poniżej wartości dF02. Koniec odszraniania jest determinowany przez 

pomiar ciśnienia/temperatury. 

2= czas trwania odszraniania. dF09 określa opóźnienie pomiędzy kolejnymi odszranianiami, rozpoczęcie gdy 

temperatura spadnie poniżej wartości dF02 (patrz czujnik startu dF24). Cykl jest kończony w wyniku upłynięcia 

czasu dF05. 

3= odszranianie z sygnału z wejścia cyfrowego. dF09 określa opóźnienie pomiędzy kolejnymi odszranianiami, 

rozpoczęcie gdy temperatura spadnie poniżej wartości dF02 (patrz czujnik startu dF24). Zakończenie na 

podstawie sygnału z wejścia cyfrowego. 

dF02 temperatura/ciśnienie rozpoczęcia odliczania czasu do następnego odszraniania 

umożliwia ustalenie punktu nastawy od którego liczony będzie czas dF09. 

dF03 temperatura/ciśnienie końca odszraniania 

Umożliwia ustalenie wartości temperatury która po jej przekroczeniu spowoduje zakończenie procesu 

odszraniania. 

dF04 minimalny czas trwania odszraniania 

określa minimalny czas odszraniania liczony od rozpoczęcia procesu 

dF05 maksymalny czas trwania odszraniania 

jeśli df01=2, określa maksymalny czas trwania odszraniania, dla innych wartości dF01 konieczne jest spełnienie 

innych warunków w celu zakończenia odszraniania. 

dF06 opóźnienie pomiędzy odszranianiami obiegów 1 i 2 

po odliczeniu czasu dF09 rozpoczęcie odszraniania na jednym z obiegów oznacza że odszranianie na drugim 

obiegu rozpocznie się po odliczeniu czasu dF06. 

dF07 czas wyłączenia sprężarki przed odszranianiem (dioda sprężarki miga) 

po odliczeniu czasu dF09 przed rozpoczęciem odszraniania sprężarki są wyłączana na czas określony przez 

dF07. W połowie czasu dF07 zawór rewersyjny jest aktywowany w celu wyrównania ciśnienia urządzenia po 

upłynięciu całości czasu dF07 odszranianie i sprężarki mogą być uruchomione. 

Procedura ta nie uwzględnia czasów opóźnień sprężarki, która jest niezwłocznie wyłączana i tak samo włączana. 

Dla dF07=0 sprężarka nie jest zatrzymywana a pozycja zaworu jest zmieniana niezwłocznie. 

dF08 czas wyłączenia sprężarki po odszranianiu (dioda sprężarki miga) 

po zakończeniu odszraniania sprężarka jest wyłączona przez czas dF08. 

W ołowie czasu dF08 zawór rewersyjny jest aktywowany w celu wyrównania ciśnienia w urządzeniu oraz 

opróżnienia jednostki zewnętrznej, gdy czas dF08 zostanie całkowicie odliczony wówczas urządzenie uruchamia 

się w trybie pompy ciepła. 

Procedura ta nie uwzględnia czasów opóźnień sprężarki, która jest niezwłocznie wyłączana i tak sąmo włączana. 

Dla dF08=0 sprężarka nie jest zatrzymywana a pozycja zaworu jest zmieniana niezwłocznie. 

dF09 czas opóźnienia do następnego odszraniania 

odliczanie rozpoczyna się gdy wartość ciśnienia / temperatury spadnie poniżej wartości dF02. Czas jest odliczany 

od nowa po przerwie w zasilaniu, po cyklu odszraniania, lub po żądaniu odszraniania z wejście cyfrowego. 

Odliczanie czasu jest przerywane gdy sprężarka jest wyłączona lub gdy temperatura / ciśnienie są wyższe niż 
dF02. 

dF10 nastawa temperatury do rozpoczęcia odszraniania mieszanego obiegu 1 

pozwala na ustalenie temperatury początku odszraniania mieszanego układu 1 



1592015300 Instrukcja użytkowania iCHILL 200 L PL  r1.3 09/09/2005 
 

86 
 

po odliczeniu dF09 wartość mierzona przez czujnik NTC jest porównywana z parametrem dF10, jeśli wartość ta 

jest niższa od tego parametru wówczas rozpocznie się proces odszraniania, jeśli nie urządzenie będzie nadal 

pracowało w trybie pompy ciepła, aż do momentu gdy temperatura spadnie poniżej wartości dF10. 

dF11 temperatura końca odszraniania mieszanego  

pozwala na ustalenie wartości temperatury dla końca odszraniania mieszanego  

gdy temperatura mierzona przez czujnik NTC jest wyższa niż wartość dF11 odszranianie zostanie zakończone 

dF12 nastawa temperatury do rozpoczęcia odszraniania mieszanego obiegu 2 

pozwala na ustalenie temperatury początku odszraniania mieszanego układu 3 

po odliczeniu dF09 wartość mierzona przez czujnik NTC jest porównywana z parametrem dF10, jeśli wartość ta 

jest niższa od tego parametru wówczas rozpocznie się proces odszraniania, jeśli nie urządzenie będzie nadal 

pracowało w trybie pompy ciepła, aż do momentu gdy temperatura spadnie poniżej wartości dF10. 

dF13 temperatura końca odszraniania mieszanego  

pozwala na ustalenie wartości temperatury dla końca odszraniania mieszanego  

gdy temperatura mierzona przez czujnik NTC jest wyższa niż wartość dF11 odszranianie zostanie zakończone 

dF14 wszystkie sprężarki włączone podczas odszraniania układu 1 

0= nie aktywne 

1= aktywne  

dF15 wszystkie sprężarki włączone podczas odszraniania układu 2 

0= nie aktywne 

1= aktywne  

dF16 opóźnienie aktywacji kroku regulacji podczas odszraniania 

dF17 regulacja wentylatora skraplacza podczas odszraniania i ociekania wymiennika 

0= nie aktywna 

1= aktywna podczas odszraniania 

2= aktywna podczas odszraniania i czasu ociekania wymiennika  

Jeśli dF17=0: regulacja wentylatora podczas odszraniania jest nieaktywna 

Jeśli dF17=1: gdy wartość ciśnienia / temperatury wzrośnie powyżej dF18 wentylatory zostaną włączone, 

regulacja odbywa się na podstawie tego sąmego algorytmu co podczas trybu chłodzenia 

Jeśli dF17=2: podczas czasu ociekania (dF08 różne od 0) wentylatory są włączone przez czas dF08 

dF18 punkt nastawy ciśnienia / temperatury włączenia wentylatorów podczas odszraniania 

gdy temperatura / ciśnienie wzrosną powyżej tego punktu nastawy wentylatory zostaną uruchomione 

dF19 czas opóźnienia przed uruchomieniem wymuszonego odszraniania 

określa czas opóźnienia przed uruchomieniem wymuszonego odszraniania 

dF20 punkt nastawy temperatury / ciśnienia uruchomienia wymuszonego odszraniania 

określa punkt nastawy od którego rozpoczyna się odliczanie czasu dF19, jeśli odliczanie się zakończy a 

temperatura / ciśnienia mają nadal wartość niższą niż dF20 , odszranianie zostanie uruchomione. 

UWAGA:  jeśli podczas odliczania dF19 temperatura wzrośnie powyżej dF20 +dF21 (dyferencjał) proces jest 

anulowany i odliczanie zacznie się od początku. 

dF21 dyferencjał punktu nastawy odszraniania wymuszonego  

dF22 tryb odszraniania dla urządzeń z dwoma układami  

0= niezależne 

1= gdy warunki są spełnione na obu obiegach  

2= gdy warunki są spełnione na co najmniej jednym obiegu 

dF23 określa koniec odszraniania dla urządzeń z dwoma obiegami i wspólnym skraplaczem  

0= niezależne 

1= gdy warunki są spełnione na obu obiegach  

2= gdy warunki są spełnione na co najmniej jednym obiegu 

dF24 Start/stop odszraniania z czujnika analogowego  

0= start/stop na podstawie pomiaru czujnika temperatury / ciśnienia sprężarki  

1= start na podstawie czujnika parownika, stop na podstawie czujnika skraplacza 

2= start na podstawie czujnika skraplacza, stop na podstawie czujnika parownika 

3= start i stop na podstawie czujnika parownika  

 

39 ODZYSK 
 

Funkcja jest aktywna gdy:  

1. Parametr rC01 jest różny od 0  

2. Uruchomiony jest tryb chłodzenia 
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3. Wciśnięto przycisk aktywacji funkcji odzysku ciepła i dioda tej funkcji jest włączona 

4. Temperatura / ciśnienie skraplania są niższe niż rC06-rC07 (dyferencjał) 

5. Skonfigurowane są wejścia i wyjścia 

6. Aktywne jest zdalne wejście aktywacji odzysku  

 

Funkcja nie jest aktywna gdy:  

1. Parametr rC01=0 

2. Urządzenie jest w trybie pompy ciepła, oczekiwania lub jest wyłączone 

3. Wciśnięto przycisk funkcji w celu jej wyłączenia (dioda funkcji nie świeci się) 

4. Temperatura / ciśnienie skraplania są wyższe niż rC06 

5. Brak poprawnej konfiguracji wejść/wyjść 
6. Zdalne wejście odzysku ciepła jest nieaktywne  

 

Ustawienia konieczne do rozpoczęcia działania funkcji dla układu 1 
Wyjście skonfigurowane jako zawór odzysku ciepła dla układu 1 

Skonfigurowane wejście zdalnego włączenia odzysku dla układu 1 

Skonfigurowany czujnik skraplacza układu 1 

 

Ustawienia konieczne do rozpoczęcia działania funkcji dla układu 2 
Wyjście skonfigurowane jako zawór odzysku ciepła dla układu 2 

Skonfigurowane wejście zdalnego włączenia odzysku dla układu 2 

Skonfigurowany czujnik skraplacza układu 2 

 

39.1 Jednostka z dwoma oddzielnymi obiegami chłodniczymi  
 

Funkcjonowanie: 
Parametr rC01 =1 – jednostka z dwoma oddzielnymi obiegami  

 

Układ 1:  
Dla aktywacji funkcji konieczne jest: działanie w trybie chłodzenia, odpowiednie wartości ciśnienia / temperatury, 

aktywne wejście cyfrowe  aktywujące funkcję, wówczas zawór odzysku ciepła układu 1 zostanie uruchomiony. 

 

Układ 2:  
Dla aktywacji funkcji konieczne jest: działanie w trybie chłodzenia, odpowiednie wartości ciśnienia / temperatury, 

aktywne wejście cyfrowe  aktywujące funkcję, wówczas zawór odzysku ciepła układu 2 zostanie uruchomiony. 

 

Po uruchomieniu funkcji, jeśli wejście cyfrowe zostanie dezaktywowane, działanie funkcji jest podtrzymywane 

przez czas rC04. 

Pomiędzy zakończeniem a rozpoczęciem kolejnego cyklu odzysku ciepła urządzenie odczeka czas określony 

przez rC05 nawet jeśli wejście cyfrowe zostanie aktywowane wcześniej. 

 

Rozpoczęcie i zakończenie funkcji odzysku ciepła dla 2 obiegów skonfigurowanych z krokami wydajności  
Podczas startu i zatrzymania funkcji czasy opóźnienia rC02 i rC03 nie są odliczane a zawór jest niezwłocznie 

wyłączany. 

 

Rozpoczęcie funkcji odzysku ciepła dla 2 obiegów skonfigurowanych z więcej niż 1 krokiem wydajności 
Jeśli algorytm regulacji wymaga uruchomienia kolejnego kroku, urządzenie uruchomi tylko jeden krok wydajności 

a następnie odczeka czas opóźnienia rC02 (dotyczy to wszystkich kolejnych kroków wydajności podczas 

działania funkcji odzysku ciepła). Po odliczeniu czasu opóźnienia zawór odzysku jest uruchamiany następnie po 

czasie rC03 możliwe jest uruchomienie kolejnych kroków wydajności. 

 

Zakończenie funkcji odzysku ciepła dla 2 obiegów skonfigurowanych z więcej niż 1 krokiem wydajności 
Po odliczeniu czasu opóźnienia rC04 (minimalny czas aktywacji funkcji odzysku) jeśli wejście cyfrowe nie jest 

aktywne urządzenie wyłączy jeden z kroków regulacji po czasie rC02. Po tym opóźnieniu zawór odzysku jest 

wyłączany i powraca standardowa regulacja pracy urządzenia. 

 

Rozpoczęcie funkcji dla 2 obiegów z aktywnymi wszystkimi krokami wydajności 
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Przed uruchomieniem zaworu odzysku jeden z kroków ( w zależności od czasu pracy) jest wyłączany na czas 

rC02. Po upłynięciu tego czasu zawór odzysku jest uruchamiany. Następnie pop czasie rC03 (to opóźnienie 

dotyczy wszystkich kroków regulacji) krok jest wyłączany, jeśli to koniecznie zostanie włączony ponownie. 

 

Zakończenie funkcji dla 2 obiegów z aktywnymi wszystkimi krokami wydajności 
Po odliczeniu czasu opóźnienia rC04 (minimalny czas aktywacji funkcji odzysku) i przed wyłączeniem zaworu 

odzysku jeden z kroków jest wyłączany na czas rC02. Po upłynięciu tego czasu urządzenie wyłączy zawór 

odzysku i powróci standardowa regulacja pracy urządzenia. 

 

UWAGA:  
Dla obu obiegów: gdy sprężarka zostanie wyłączona w wyniku algorytmu regulacji a wejście cyfrowe funkcji 

odzysku jest aktywne, zawór odzysku zostanie wyłączony. 

 

39.2 Jednostka z dwoma obiegami chłodniczymi pracującymi równolegle 
 

Funkcjonowanie: 
Parametr rC01 =2 – jednostka z dwoma obiegami działającymi równolegle  

 

Układ z uruchomionym jednym obiegiem  
Dla aktywacji funkcji konieczne jest: działanie w trybie chłodzenia, odpowiednie wartości ciśnienia / temperatury, 

aktywne wejście cyfrowe  aktywujące funkcję, wówczas zawór odzysku ciepła układu  zostanie uruchomiony. 

 

Układ z uruchomionymi oboma obiegami   
Dla aktywacji funkcji konieczne jest: działanie w trybie chłodzenia, odpowiednie wartości ciśnienia / temperatury 

dla układu 1, aktywne wejście cyfrowe  aktywujące funkcję układu 1, wówczas zawór odzysku ciepła układu 1 

zostanie uruchomiony; 

odpowiednie wartości ciśnienia / temperatury dla układu 2, aktywne wejście cyfrowe  aktywujące funkcję układu 2, 

wówczas zawór odzysku ciepła układu 2 zostanie uruchomiony. 

 

Po uruchomieniu funkcji, jeśli wejście cyfrowe zostanie dezaktywowane, działanie funkcji jest podtrzymywane 

przez czas rC04. 

Pomiędzy zakończeniem a rozpoczęciem kolejnego cyklu odzysku ciepła urządzenie odczeka czas określony 

przez rC05 nawet jeśli wejście cyfrowe zostanie aktywowane wcześniej. 

 

Rozpoczęcie i zakończenie funkcji odzysku ciepła dla 2 obiegów skonfigurowanych z krokami wydajności  
Podczas startu i zatrzymania funkcji czasy opóźnienia rC02 i rC03 nie są odliczane a zawór jest niezwłocznie 

wyłączany. 

 

Rozpoczęcie funkcji odzysku ciepła dla 2 obiegów skonfigurowanych z więcej niż 1 krokiem wydajności 
Jeśli algorytm regulacji wymaga uruchomienia kolejnego kroku, urządzenie uruchomi tylko jeden krok wydajności 

a następnie odczeka czas opóźnienia rC02 (dotyczy to wszystkich kolejnych kroków wydajności podczas 

działania funkcji odzysku ciepła). Po odliczeniu czasu opóźnienia zawór odzysku jest uruchamiany następnie po 

czasie rC03 możliwe jest uruchomienie kolejnych kroków wydajności. 

 

Zakończenie funkcji odzysku ciepła dla 2 obiegów skonfigurowanych z więcej niż 1 krokiem wydajności 
Po odliczeniu czasu opóźnienia rC04 (minimalny czas aktywacji funkcji odzysku) jeśli wejście cyfrowe nie jest 

aktywne urządzenie wyłączy jeden z kroków regulacji po czasie rC02. Po tym opóźnieniu zawór odzysku jest 

wyłączany i powraca standardowa regulacja pracy urządzenia. 

 

Rozpoczęcie funkcji dla 2 obiegów z aktywnymi wszystkimi krokami wydajności 
Przed uruchomieniem zaworu odzysku jeden z kroków ( w zależności od czasu pracy) jest wyłączany na czas 

rC02. Po upłynięciu tego czasu zawór odzysku jest uruchamiany. Następnie pop czasie rC03 (to opóźnienie 

dotyczy wszystkich kroków regulacji) krok jest wyłączany, jeśli to koniecznie zostanie włączony ponownie. 

 

Zakończenie funkcji dla 2 obiegów z aktywnymi wszystkimi krokami wydajności 
Po odliczeniu czasu opóźnienia rC04 (minimalny czas aktywacji funkcji odzysku) i przed wyłączeniem zaworu 

odzysku jeden z kroków jest wyłączany na czas rC02. Po upłynięciu tego czasu urządzenie wyłączy zawór 

odzysku i powróci standardowa regulacja pracy urządzenia. 
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UWAGA:  
Dla obu obiegów: gdy sprężarka zostanie wyłączona w wyniku algorytmu regulacji a wejście cyfrowe funkcji 

odzysku jest aktywne, zawór odzysku zostanie wyłączony. 

 

40 WARUNKI TEMPERATURY/CIŚNIENIA DO AKTYWACJI/WYŁĄCZENIA OBIEGU ODZYSKU  
 

Odzysk ciepła może być wyłączony w zależności od parametrów skraplania w celu uniknięcia możliwości 

aktywacji alarmy wysokiego ciśnienia. Funkcja może być wykonana przez zaprogramowanie wejścia 

analogowego przetwornika ciśnienia skraplacza 1 lub 2 (parametr CF07=0 – Reg temperaturowa, CF07=1 

regulacja ciśnieniowa). 

 

Funkcjonowanie  

40.1 Odzysk wyłączony  
Jeśli funkcja odzysku jest aktywna, jeśli temperatura / ciśnienie są równe lub wyższe od rC06 (limit układu 

odzysku) wówczas działanie odzysku dla danego układu jest wyłączane. Po wyłączeniu na dolnym ekranie pojawi 

się migające oznaczenie b1rC dla układu 1, lub b2rC dla układu 2. 

 

40.2 Odzysk włączony  
Gdy temperatura  / ciśnienie spadnie poniżej wartości rC06-rC07 (dyferencjał) układ odzysku zostanie ponownie 

uruchamiany. 

 

40.3 Informacja odnośnie włączenia/wyłączenia obiegu odzysku  
 

Aby zapobiec długim okresom wyłączenia funkcji odzysku oraz temperatury / ciśnienia w zakresie rC06-rC07 

urządzenie odlicza opóźnienie rC08, po odliczeniu opóźnienia dla temperatury w zakresie rC06-rC07 odzysk jest 

uruchamiany ponownie. 

 

41 KODY ALARMÓW  
 

Kody alarmów są zdefiniowane przez cyfry i litery: 

Typologia oznaczenia: 

• A= alarm jednostki 

• b= alarm układu  

• c= alarm sprężarki  

 

41.1 Błąd czujnika: AP1 - AP2 - AP3 - AP4 - AP5 - AP6 - AP7 - AP8 - AP9 - AP10 - AP11 - AP12 
 

Oznaczenie na 
wyświetlaczu  

AP1= alarm czujnika PB1…. AP10= alarm czujnika PB10 
AP11 alarm czujnika terminala 1 
AP12 alarm czujnika terminala 2 

Powód  Czujnik skonfigurowany ale odczyt jest poza zakresem  

Reset  Czujnik nie skonfigurowany lub powrót wartości mierzonej do zakresu pomiaru  

Restart  Automatyczny  

Ikona  Migająca  

Akcja Przekaźnik alarmowy + sygnał dźwiękowy 

 

41.2 AEFL: Alarm przepływu przez parownik (presostat różnicowy) 
 

Oznaczenie na 
wyświetlaczu  

AEFL – alarm przepływu parownika 

Pochodzenie Tylko dla jednostek powietrze/woda lub woda/woda 
Aktywne wejście cyfrowe przez czas AL15 po uruchomieniu pompy i po aktywacji 
podczas pracy pompy po czasie AL17 

Reset  Brak aktywności wejście cyfrowego przez czas AL18 

Restart  Automatyczny – ręczny po ilości zdarzeń na godzinę większej niż AL16 (procedura 
resetu w opisie) 
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Ikona  
Migająca  

Akcja Przekaźnik alarmowy + sygnał dźwiękowy tylko podczas normalnych warunków 
pracy  

 

41.3 ACFL: Alarm przepływu przez skraplacz(presostat różnicowy) 
 

Oznaczenie na 
wyświetlaczu  

ACFL – alarm przepływu skraplacza 

Pochodzenie Tylko dla jednostek powietrze/woda lub woda/woda 
Aktywne wejście cyfrowe przez czas AL15 po uruchomieniu pompy i po aktywacji 
podczas pracy pompy po czasie AL17 
Alarm nie aktywny gdy AL14=0 
Alarm aktywny tylko w trybie chłodzenia jeśli AL14=1 
Alarm aktywny tylko w trybie pompy ciepła gdy AL14=2 
Alarm aktywny w trybie pompy ciepła i chłodzenia gdy AL14=3 

Reset  Brak aktywności wejście cyfrowego przez czas AL18 

Restart  Automatyczny – ręczny po ilości zdarzeń na godzinę większej niż AL16 (procedura 
resetu w opisie) 

Ikona  
Migająca  

Akcja Przekaźnik alarmowy + sygnał dźwiękowy tylko podczas normalnych warunków 
pracy  

 

UWAGA:  
Przekaźnik alarmowy i sygnał dźwiękowy zostaną uruchomione tylko dla normalnych warunków pracy. Gdy punkt 

nastawy temperatury zostanie przekroczony oraz CO16/CO21 =2, ikona miga bez aktywacji alarmu. 

UWAGI DOTYCZĄCE ALARMU PRZEPŁYWU  
CO16/CO21=0 nie aktywna pompa ciepła 

Alarm jest aktywny tylko gdy jedno z wejść cyfrowych zostało skonfigurowane jako czujnik przepływu, restart jest 

zawsze automatyczny. 

CO16/CO21=1 pompa wodna z regulacją ciągłą 

Alarm jest aktywny tylko gdy jedno z wejść cyfrowych zostało skonfigurowane jako czujnik przepływu, restart jest 

zawsze automatyczny, dla trybu oczekiwania lub wyłączenia przez zdalne OFF. Alarm staje się resetowanym 

ręcznie po ilości zdarzeń na godzinę większej niż AL16 (procedura resetu w opisie). 

Podczas działania urządzenia aktywacja alarmu spowoduje zatrzymanie pracy sprężarek, pompa przepływu 

również zostanie wyłączona, po przekroczeniu ilości zdarzeń na godzinę AL16 zostanie całkowicie zablokowana. 

CO16/CO21=2 sprężarka włączona – pompa włączona 

Alarm jest aktywny tylko gdy jedno z wejść cyfrowych zostało skonfigurowane jako czujnik przepływu, restart jest 

zawsze automatyczny, dla trybu oczekiwania lub wyłączenia przez zdalne OFF. Alarm staje się resetowanym 

ręcznie po ilości zdarzeń na godzinę większej niż AL16 (procedura resetu w opisie). 

Podczas działania urządzenia aktywacja alarmu spowoduje zatrzymanie pracy sprężarek, pompa przepływu 

również zostanie wyłączona, po przekroczeniu ilości zdarzeń na godzinę AL16 zostanie całkowicie 

RESET RĘCZNY ALARMU PZEPŁYWU CZYNNIKA 
Po przekroczeniu liczby zdarzeń na godzinę określonej przez AL16, w celu zresetowania alarmu konieczne jest 

wejście do menu alarmu. Informacja o alarmie nie zniknie jeśli sytuacja alarmowa nadal występuje. Pompa 

obiegu jeśli jest skonfigurowana może być uruchomiona a alarm opóźniony o wartość czasu AL18 (sekundy) 

AL15 opóźnienie aktywacji alarmu po włączeniu pompy 

Pozwala na nie uruchamianie alarmu zaraz po uruchomieniu pompy w celu osiągnięcia ustalonych parametrów 

pracy. 

AL16 maksymalna ilość zdarzeń alarmowych na godzinę 

Określa maksymalną ilość zdarzeń alarmowych w ciągu godziny po przekroczeniu której alarm staje się 

kasowany ręcznie, wówczas działanie pompy jest zablokowane. 

UWAGA:   
Dla urządzeń powietrze/woda oraz woda/woda oraz CF01=2, minimalna ilość zdarzeń na godzinę wynosi 1 

AL17 czas aktywności wejścia czujnika przepływu do uruchomienia alarmu 

Określa czas aktywności wejścia czujnika przepływu do uruchomienia alarmu. Odliczanie rozpoczyna się po AL15 

i pozwala na nie aktywowanie alarmu w wyniku możliwego przepływu pęcherzyków gazu. 

AL18 czas nieaktywności wejścia czujnika przepływu 

Podczas tego czas alarm nie może być aktywny, po tym czasie, po przedni alarm jest automatycznie resetowany 

(jeśli jest automatyczny), lub jeśli kasowany ręcznie – możliwe jest jego skasowanie. 
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41.4 ATSF: alarm przeciążenia wentylatora na wlocie 
 

Oznaczenie na 
wyświetlaczu  

AtSF: alarm przeciążenia wentylatora  

Pochodzenie CF01=0 po włączeniu wentylatora wejście cyfrowe jest aktywowane po czasie AL15, 
po włączeniu pompy wejście cyfrowe jest aktywowane po czasie AL17 

Reset  Brak aktywności wejście cyfrowego przez czas AL18 

Restart  Automatyczny – ręczny po ilości zdarzeń na godzinę większej niż AL16 (procedura 
resetu w opisie) 

Ikona  
Migająca  

Akcja Przekaźnik alarmowy + sygnał dźwiękowy  

 

Reset ręczny alarmu przeciążenia wentylatora  
Po przekroczeniu ilości zdarzeń na godzinę w ilości określonej przez AL16 alarm staje się kasowanym ręczenie 

(w menu funkcji z migającym oznaczeniem rSt jeśli alarm nie jest aktywny z AL18, w innym przypadku pojawi się 

komunikat NO (brak możliwości resetu). Naciśnij przycisk SET aby zresetować alarm, oznaczenie zniknie, 

wentylator zostanie uruchomiony a ewentualna aktywacja alarmu zostanie wstrzymana przez czas AL15. 

 

41.5 ATE1-ATE2: alarm przeciążenia pompy obiegu parownika  
 

Oznaczenie na 
wyświetlaczu  

AtE1 (przeciążenie pompy parownika 1) 
AtE2 (przeciążenie pompy parownika 2) 

Pochodzenie Aktywne wejście cyfrowe skonfigurowane jako przeciążenie pompy parownika 1 
Aktywne wejście cyfrowe skonfigurowane jako przeciążenie pompy parownika 2 

Reset  Aktywne wejście cyfrowe 

Restart  Ręczny   

Ikona  Migająca  

Akcja Przekaźnik alarmowy + sygnał dźwiękowy  

 

41.6 ATC1-ATC2: alarm przeciążenia pompy skraplacza/odzysku  
 

Oznaczenie na 
wyświetlaczu  

AtC1 (przeciążenie pompy skraplacza 1) 
AtC2 (przeciążenie pompy skraplacza 2) 

Pochodzenie Aktywne wejście cyfrowe skonfigurowane jako przeciążenie pompy skraplacza 1 
Aktywne wejście cyfrowe skonfigurowane jako przeciążenie pompy skraplacza 2 

Reset  Aktywne wejście cyfrowe 

Restart  Ręczny   

Ikona  Migająca  

Akcja Przekaźnik alarmowy + sygnał dźwiękowy  

 

41.7 AEE: alarm pamięci EEPROM 
 

Oznaczenie na 
wyświetlaczu  

AEE 

Pochodzenie Błąd danych pamięci EEPROM 

Reset  ---------------- 

Restart  Ręczny  

Ikona  Migająca  

Akcja Przekaźnik alarmowy + sygnał dźwiękowy  

 

41.8 AFR: alarm błędu częstotliwości zasilania  
 

Oznaczenie na 
wyświetlaczu  

AFr (alarm częstotliwości) 

Pochodzenie Częstotliwość napięcia zasilania nie jest zgodna z parametrem CF81 + tolerancja 

Reset  Ustawiony parametr kontroli częstotliwości, CF81=2, pomiar z tolerancją  

Restart  Automatyczny  

Ikona  Migająca  

Akcja Przekaźnik alarmowy + sygnał dźwiękowy  
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41.9 ALOC: alarm ogólny wyłączający regulację  
 

Oznaczenie na 
wyświetlaczu  

ALOC: alarm ogólny z wejście cyfrowego zatrzymujący regulację  

Pochodzenie Wejście cyfrowe skonfigurowane jako zatrzymanie regulacji po opóźnieniu AL43 

Reset  Wejście cyfrowe skonfigurowane jako zatrzymanie regulacji nie aktywne po 
opóźnieniu AL44 

Restart  Automatyczny – przechodzi w ręczny po przekroczeniu AL42 ilości zdarzeń na 
godzinę, po czym reset tylko ręczny  

Ikona  Migająca  

Akcja Przekaźnik alarmowy + sygnał dźwiękowy  

REGULACJA 

Alarm  Przekaźnik alarmowy + sygnał dźwiękowy 

Inne obciążenia  OFF 

 

UWAGA:  podczas AL44 alarm zatrzymuje się i aktywuje ponownie po opóźnieniu AL44. 

 

41.10 
ACF1 - ACF2 - ACF3 - ACF4 - ACF5 - ACF6 - ACF7 - ACF8 - ACF9: alarm konfiguracji 
urządzenia 

 

Oznaczenie na 
wyświetlaczu  

ACF1 
• brak konfiguracji urządzenia z pompą ciepła z zaworem rewersyjnym  

• nieprawidłowe parametry odszraniania (dF22/23) 
ACF2 

• regulacja skraplania bez skonfigurowanego czujnika (jeden czujnik na 
obieg, dla dwóch obiegów co najmniej jeden czujnik dla skraplacza 
wspólnego) 

• niepoprawny algorytm regulacji wentylatora: 
                 FA09 + FA11 + FA12 < FA10 
                 FA12 < FA13 

 FA07 < FA15 < FA08 

• niepoprawny algorytm regulacji wentylatora, aktywna pompa: 
                FA18 + FA21 + FA20 < FA19 
                FA21 < FA22 

FA16 < FA23 < FA17 

• niepoprawny algorytm regulacji wentylatora ON-OFF  
FA09<FA10 

• niepoprawny algorytm regulacji wentylatora ON-OFF, aktywna pompa 
FA18<FA19 

• brak czujników parowania/skraplania przy aktywnym odszranianiu i 
aktywnej pompie. 

• Konfiguracja zasilania Vcc (CF83=0) dla regulacji triakiem  
ACF3 

• Dwa wejście cyfrowe/analogowe skonfigurowane w ten sąm sposób bez 
elementu wykonawczego (np.: przeciążenie sprężarki, bez 
skonfigurowanego przekaźnika dla przeciążenia) 

ACF4 
• CF79=1 wejście cyfrowe nie skonfigurowane lub CF79=2 brak 

skonfigurowanego zewnętrznego czujnika temperatury  
ACF5 

• układ 2 nie skonfigurowany podczas gdy co najmniej jeden element tego 
układu jest obecny (przekaźnik: zawór pump-down, grzałki, zawór 
rewersyjny, wentylator skraplacza, odzysk) 

ACF6 
• całkowita liczba sprężarek układu 2 (CF04+CF05): 

- >6  
- >4 bez rozruchu bezpośredniego (CO10≠0) lub ilość kroków regulacji różna od 
zera (CF06), 
- >2 zawór wyrównawczy skonfigurowany ON (CO08) i OFF (CO09) ≠ 0 

• funkcja pump-down dla co najmniej jednego układu  
- brak zaworu funkcji pump-down  
- brak presostatu lub czujnika ciśnienia parownika  
    a) funkcja jest aktywowana przy uruchomieniu urządzenia 
    b) brak skonfigurowanego presostatu ciśnienia 



1592015300 Instrukcja użytkowania iCHILL 200 L PL  r1.3 09/09/2005 
 

93 
 

• skonfigurowane sprężarki CF04 i CF05 ale brak wyjść przekaźnikowych: 
- główne 
- zaworu wyrównawczego skonfigurowanego ON (CO08) i OFF (CO09) ≠ 0 
- dla by-passu czasu ≠0 bez podziału wydajności lub skonfigurowanego zaworu by-
passu 
- 2 część uzwojenia silnika dla uzwojenia gwiazda-trójkąt  
- skonfigurowany niezbędny zawór kroków regulacji  

• jeden z przekaźników jest skonfigurowany  
- zbyt dużo sprężarek  
- zawór wyrównawczy skonfigurowany ON (CO08) i OFF (CO09) ≠ 0 
- By-pass gorącego gazu gdy by-pass skonfigurowany na =0 
- 2 część uzwojenia silnika dla uzwojenia gwiazda-trójkąt  

• zbyt dużo zaworów kroków regulacji  
ACF7 
Pompa parownika 
- aktywna (CO16≠0) lecz brak skonfigurowanego przekaźnika  
- nie aktywna (CO16=0) lecz przekaźnik jest skonfigurowany  
Pompa skraplacza 
- aktywna (CO21≠0) lecz brak skonfigurowanego przekaźnika  
- nie aktywna (CO21=0) lecz przekaźnik jest skonfigurowany  
ACF8 

• czujnik termoregulacji  
- czujnik termoregulacji (dla trybu chłodzenia ST09, w trybie pompy ciepła 
ST10) nie jest poprawnie skonfigurowany (nie istnieje lub nie jest to czujnik 
NTC) 

ACF9 
• aktywny układ odzysku ciepła rC01≠0 
- tylko jeden z elementów jest skonfigurowany: czujnik skraplacza, wejście 
cyfrowe odzysku ciepła, lub brak skonfigurowanych wejść dla tej funkcji  
 

Pochodzenie Błędne programowanie  

Reset  Poprawne programowania  

Restart  Automatyczny  

Ikona  Migająca  

Akcja Przekaźnik alarmowy + sygnał dźwiękowy  

 

41.11 ARTF: błąd zegara 
 

Oznaczenie na 
wyświetlaczu  

ARTF – błąd zegara 

Pochodzenie Błąd chipa zegara  

Reset  Wymiana chipa  

Restart  Ręczny  

Ikona  Migająca  

Akcja Przekaźnik alarmowy + sygnał dźwiękowy  

REGULACJA 

Obciążenia  Bez zmian 

Oszczędzanie energii Wyłączone jeśli bazowało na wskazaniu zegara 

ON/OFF urządzenie Wyłączone jeśli bazowało na wskazaniu zegara 

 

41.12 ARTC: alarm zegara 
 

Oznaczenie na 
wyświetlaczu  

ARTC  - alarm zegara  

Pochodzenie Niepoprawne ustawienia  

Reset  Ustawienie zegara  

Restart  Ręczny  

Ikona  Migająca  

Akcja Przekaźnik alarmowy + sygnał dźwiękowy  

REGULACJA 

Obciążenia  Bez zmian 

Oszczędzanie energii Wyłączone jeśli bazowało na wskazaniu zegara 

ON/OFF urządzenie Wyłączone jeśli bazowało na wskazaniu zegara 
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41.13 AEUN: alarm odciążenia, przy wysokiej temperaturze wody na wlocie do parownika  
 

Oznaczenie na 
wyświetlaczu  

AEUn – sygnalizacja odciążenia z parownika   

Pochodzenie Podczas normalnych warunków pracy gdy temperatura wody na wlocie do 
parownika jest wyższa niż CO40 przy opóźnieniu CO42  

Reset  • gdy temperatura wody jest niższa niż CO39-CO41 (dyferencjał) 
 

Restart  Automatyczny  

Ikona  Migająca  

Akcja Przekaźnik alarmowy + sygnał dźwiękowy  

 

41.14 ALTI: niska temperatura otoczenia (tylko jednostki powietrze/powietrze) 
 

Oznaczenie na 
wyświetlaczu  

ALti (niska wartość temperatury na wlocie powietrza do parownika) 

Pochodzenie W trybie chłodzenia CF01=0 i wartości mierzonej przez czujnik NTC na wlocie 
niższej niże AL26 przez czas AL28 
W trybie pompy ciepła: CF01=0 i wartości mierzonej przez czujnik NTC na wlocie 
niższej niż AL33 przez czas AL36 
W trybie oczekiwania lub wyłączenia zdalnego: wartość mierzona przez czujnik NTC 
na wlocie niższa niż najniższa wartość porównania pomiędzy AL28 i AL36 

Reset  Chłodzenie: wartość mierzona przez czujnik NTC na wlocie wyższa  niż AL26+AL27 
(dyferencjał) 
Pompa ciepła: wartość mierzona przez czujnik NTC na wlocie wyższa niż AL33 + 
AL34 (dyferencjał) 
W trybie oczekiwania lub wyłączenia zdalnego: wartość mierzona przez czujnik NTC 
na wlocie wyższa niż AL26+AL27 lub AL33+AL34 

Restart  Automatyczny  

Ikona  Migająca  

Akcja Przekaźnik alarmowy + sygnał dźwiękowy  

 

41.15 AEP1-AEP2: żądanie konserwacji pomp obiegowych/wentylatorów parownika 
 

Oznaczenie na 
wyświetlaczu  

AEP1 (główna pompa wodna) 
AEP2 (pomocnicza pompa wodna)  

Pochodzenie Liczba godzin pracy > punkt nastawy ilości godzin pracy do konserwacji  

Reset  Reset zegara w menu funkcji  

Restart  Ręczny  

Ikona  Migająca  

Akcja Przekaźnik alarmowy + sygnał dźwiękowy  

REGULACJA 

Akcja  Tylko sygnalizacja 

Obciążenia Bez zmian  

 

Parametry CO34 oraz CO35 definiują ilość godzin do przeprowadzenia przeglądu pompy wody / dodatkowej 

pompy wody. Ustalają również ilość godzi pacy wentylatora nawiewu. Jeśli jeden z tych parametrów jest =0 

wówczas sygnalizacja konieczności przeprowadzenia przeglądu jest wyłączona jednak licznik godzin pracy jest 

nadal aktywny. 

 

41.16 ACP1-ACP2: żądane konserwacji pomp skraplacza 
 

Oznaczenie na 
wyświetlaczu  

ACP1 (główna pompa wodna) 
ACP2 (pomocnicza pompa wodna)  

Pochodzenie Liczba godzin pracy > punkt nastawy ilości godzin pracy do konserwacji  

Reset  Reset zegara w menu funkcji  

Restart  Ręczny  

Ikona  Migająca  

Akcja Przekaźnik alarmowy + sygnał dźwiękowy  

REGULACJA 

Akcja  Tylko sygnalizacja 

Obciążenia Bez zmian  
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41.17 B1HP - B2HP: presostat wysokiego ciśnienia obiegu 1 i 2 
 

Oznaczenie na 
wyświetlaczu  

b1HP (presostat wysokiego ciśnienia układu 1) 
b2HP (presostat wysokiego ciśnienia układu 2) 

Pochodzenie Urządzenie pracuje i aktywne jest wejście presostatu wysokiego ciśnienia  

Reset  Wejście nie jest aktywne  

Restart  Ręczny  

Ikona  Migająca  

Akcja Przekaźnik alarmowy + sygnał dźwiękowy  

REGULACJA 

Wentylatora skraplacza Maksymalna prędkość pracy przez 60 sek  

 

41.18 B1LP - B2LP: niska temperatura/niskie ciśnienie skraplania obiegu  
 

Oznaczenie na 
wyświetlaczu  

b1lP (presostat niskiego ciśnienia układu 1) 
b2lP (presostat niskiego ciśnienia układu 2) 

Pochodzenie Gdy wartość czujnika skraplacza jest niższa niż AL03 

• w trybie chłodzenia lub pompy ciepła 

• w trybie oczekiwania lub zdalnego wyłączenia gdy AL08=1  

• podczas odszraniania gdy AL06=1 
Alarm nie jest sygnalizowany gdy:  

• podczas odszraniania, przez czas AL07, po włączeniu zaworu 
rewersyjnego  

• przez czas ustalony przez AL01 po uruchomieniu sprężarki  

Reset  Gdy temperatura czujnika skraplacza jest wyższa niż AL03+AL04 (dyferencjał) 

Restart  Automatyczny – ręczny po ilości zdarzeń na godzinę większej niż AL05 

Ikona  Migająca  

Akcja Przekaźnik alarmowy + sygnał dźwiękowy  

 

41.19 
B1AC - B2AC - B1AC - B2AC: alarm przeciwzamrożeniowy/alarm niskiej temperatury na 
wylocie (jednostki powietrze/powietrze w trybie chłodzenia) 

 

Oznaczenie na 
wyświetlaczu  

b1AC (alarm przeciwzamrożeniowy układu 1 w trybie chłodzenia) 
b2AC (alarm przeciwzamrożeniowy układu 2 w trybie chłodzenia) 
b1Ac (sygnalizacja alarmu przeciwzamrożeniowego układu 1 w trybie 
chłodzenia) 
b2Ac (sygnalizacja alarmu przeciwzamrożeniowego układu 2 w trybie 
chłodzenia) 
oba oznaczenia są wyświetlane gdy alarm pochodzi z czujnika na wlocie do 
parownika lub czujnika wspólnego wlotu do parowników lub gdy skonfigurowano 
tylko jedno wejście cyfrowe. 

Pochodzenie Podczas normalnych warunków pracy, trybu oczekiwania, lub zdalnego wyłączenia: 
gdy wartość pomiaru czujnika przeciwzamrożeniowego jest niższa niż AL26 przez 
czas AL28 
Gdy aktywne wejście cyfrowe alarmu przeciwzamrożeniowego  

Reset  Gdy wartość pomiaru czujnika jest wyższa niż AL26 + AL27 (dyferencjał) 
Gdy wejście cyfrowe alarmu jest nieaktywne 

Restart  Automatyczny – ręczny po ilości zdarzeń na godzinę większej niż AL29 

Ikona  Migająca  

Akcja Jeśli AL30=0 tylko sprężarki zostaną wyłączone na wyświetlaczu pojawi się 
komunikat b1Ac b2Ac, sygnał dźwiękowy i przekaźnik alarmowy nie są aktywowane 
Jeśli AL30=1 tylko sprężarki zostaną wyłączone na wyświetlaczu pojawi się 
komunikat b1AC b2AC, sygnał dźwiękowy i przekaźnik alarmowy są aktywowane 
Jeśli alarm pochodzi z wejścia cyfrowe uruchomione zostaną również grzałki 
przeciwzamrożeniowa 
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41.20 
B1AH - B2AH: alarm przeciwzamrożeniowy/alarm niskiej temperatury na wylocie 
(jednostki powietrze/powietrze w trybie pompy ciepła) 

 

Oznaczenie na 
wyświetlaczu  

b1AH (alarm przeciwzamrożeniowy układu 1 w trybie pompy ciepła) 
b2AH (alarm przeciwzamrożeniowy układu 2 w trybie pompy ciepła) 
b1Ah (sygnalizacja alarmu przeciwzamrożeniowego układu 1 w trybie pompy 
ciepła) 
b2Ah (sygnalizacja alarmu przeciwzamrożeniowego układu 2 w trybie pompy 
ciepła) 
oba oznaczenia są wyświetlane gdy alarm pochodzi z czujnika na wlocie do 
parownika lub czujnika wspólnego wlotu do parowników lub gdy skonfigurowano 
tylko jedno wejście cyfrowe. 

Pochodzenie Podczas normalnych warunków pracy, trybu oczekiwania, lub zdalnego wyłączenia: 
gdy wartość pomiaru czujnika przeciwzamrożeniowego jest niższa niż AL33 przez 
czas AL36 
Gdy aktywne wejście cyfrowe alarmu przeciwzamrożeniowego  

Reset  Gdy wartość pomiaru czujnika jest wyższa niż AL33 + AL34 (dyferencjał) 
Gdy wejście cyfrowe alarmu jest nieaktywne 

Restart  Automatyczny – ręczny po ilości zdarzeń na godzinę większej niż AL37 

Ikona  Migająca  

Akcja Jeśli AL38=0 tylko sprężarki zostaną wyłączone na wyświetlaczu pojawi się 
komunikat b1Ah b2Ah, sygnał dźwiękowy i przekaźnik alarmowy nie są aktywowane 
Jeśli AL38=1 tylko sprężarki zostaną wyłączone na wyświetlaczu pojawi się 
komunikat b1AH b2AH, sygnał dźwiękowy i przekaźnik alarmowy są aktywowane 
Jeśli alarm pochodzi z wejścia cyfrowe uruchomione zostaną również grzałki 
przeciwzamrożeniowa 

 

UWAGA:  
Alarm AL35 jest opóźniony po uruchomieniu urządzenia w trybie pompy ciepła. 

W trybie oczekiwania i zdalnego wyłączenia: alarm jest opóźniony o czas AL35, jeśli urządzenie zostało ręczenie 

przełączone do trybu pompy ciepła lub poprzez wejście zdalnego sterowania, alarm jest resetowany, urządzenie 

może wówczas działać przez czas AL35. Po upłynięciu tego czasu jeśli temperatura czujnika 

przeciwzamrożeniowego jest nadal niższa niż AL33 przez czas AL36 urządzenie jest blokowane i aktywowany 

jest alarm przecizamrożeniowy. 

 

41.21 B1HP - B2HP: wysokie ciśnienie/wysoka temperatura skraplania  
 

Oznaczenie na 
wyświetlaczu  

b1hP (wejście cyfrowe wysokiego ciśnienia układu 1) 
b2hP (wejście cyfrowe wysokiego ciśnienia układu 2) 

Pochodzenie W trybie chłodzenia lub pompy ciepła gdy wartość mierzona przez czujnik jest 
wyższa od AL09 

Reset  Gdy wartość pomiaru czujnika będzie niższa od AL09 – AL10 (dyferencjał) 

Restart  Ręczny  

Ikona  Migająca  

Akcja Przekaźnik alarmowy + sygnał dźwiękowy  

 

41.22 B1LP - B2LP: presostat niskiego ciśnienia obiegu 1 lub 2 
 

Oznaczenie na 
wyświetlaczu  

b1LP (presostat niskiego ciśnienia układu 1) 
b2LP (presostat niskiego ciśnienia układu 2) 

Pochodzenie • aktywne wejście cyfrowe  

• jeśli AL08=1, również gdy tryb oczekiwania lub zdalne wyłączenie, gdy 
aktywne wejście cyfrowe presostatu niskiego ciśnienia  

• podczas odszraniania jeśli AL06=1 gdy presostat niskiego ciśnienia 
sprężarki jest aktywny  

Alarm nie jest sygnalizowany gdy:  

• podczas odszraniania przez czas AL07 gdy zawór 4-dorgowy jest 
aktywowany  

• podczas opóźnienia AL01 po uruchomieniu sprężarki  

Reset  Gdy wejście cyfrowe nie aktywne  

Restart  automatyczny – ręczny jeśli ilość zdarzeń na godzinę przekroczy ilość AL02 

Ikona  Migająca  
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Akcja Przekaźnik alarmowy + sygnał dźwiękowy  

 

41.23 B1LP - B2LP: niskie ciśnienie odparowania (dla przetworników ciśnienia) 
 

Oznaczenie na 
wyświetlaczu  

b1lP (presostat niskiego ciśnienia układu 1) 
b2lP (presostat niskiego ciśnienia układu 2) 

Pochodzenie Alarm jest aktywowany jeśli co najmniej jeden czujnik, skonfigurowany jako kontrola 
parownika, wskazuje pomiar niższy niż AL03. 

• W trybie chłodzenia i pompy ciepła  

• W trybie oczekiwania lub zdalnego wyłączenia gdy AL08=1 

• Podczas odszraniania AL06=1 gdy presostat niskiego ciśnienia sprężarki 
jest aktywny  

Alarm nie jest sygnalizowany gdy:  

• podczas odszraniania przez czas AL07 gdy zawór 4-dorgowy jest 
aktywowany  

• podczas opóźnienia AL01 po uruchomieniu sprężarki  

Reset  Gdy wartość pomiaru czujnika jest wyższa niż AL03+AL04 (dyferencjał) 

Restart  automatyczny – ręczny jeśli ilość zdarzeń na godzinę przekroczy ilość AL02 

Ikona  Migająca  

Akcja Przekaźnik alarmowy + sygnał dźwiękowy  

 

UWAGA:  gdy przetworniki ciśnienia są skonfigurowane wówczas alarmy niskiego ciśnienia odnoszą się tylko do 

wskazań tych przetworników. 

 

41.24 B1TF- B2TF: alarm przeciążenia wentylatora skraplacza 
 

Oznaczenie na 
wyświetlaczu  

b1tF (przeciążenie wentylatora skraplacza układu 1) 
b2tF (przeciążenie wentylatora skraplacza układu 2) 

Pochodzenie Gdy aktywne jest wejście cyfrowe  

Reset  Gdy wejście cyfrowe nie jest aktywne  

Restart  Ręczny  

Ikona  Migająca  

Akcja Przekaźnik alarmowy + sygnał dźwiękowy  

 

41.25 C1HP - C2HP - C3HP - C4HP - C5HP - C6HP: alarm wysokiego ciśnienia sprężarki  
 

Oznaczenie na 
wyświetlaczu  

C1HP (alarm wysokiego ciśnienia sprężarki 1)… C6HP (alarm wysokiego 
ciśnienia sprężarki 6) 

Pochodzenie Gdy aktywne jest wejście cyfrowe presostatu wysokiego ciśnienia sprężarki  

Reset  Gdy wejście cyfrowe nie jest aktywne  

Restart  Ręczny  

Ikona  Migająca  

Akcja Przekaźnik alarmowy + sygnał dźwiękowy  

 

41.26 C1OP - C2OP - C3OP - C4OP - C5OP - C6OP: alarm presostatu olejowego sprężarki  
 

Oznaczenie na 
wyświetlaczu  

C1oP (presostat niskiego ciśnienia 1)… C6oP (presostat niskiego ciśnienia 6) 

Pochodzenie Alarm nie jest sygnalizowany podczas opóźnienia AL01 po włączeniu sprężarki, 
podczas opóźnienia AL12 którego odliczanie jest rozpoczynane po AL11 po 
poprawnym uruchomieniu sprężarki. 

Reset  Gdy wejście cyfrowe nie jest aktywne  

Restart  Automatyczny - ręczny jeśli ilość zdarzeń na godzinę przekroczy ilość AL13 

Ikona  Migająca  

Akcja Przekaźnik alarmowy + sygnał dźwiękowy  

 

Alarm ciśnienia oleju lub poziomu oleju (sprężarki śrubowe) 

Możliwe jest jednoczesne zastosowanie opóźnienia, czasu trwania aktywacji wejścia oraz ilości zdarzeń na 

godzinę. 

AL11: opóźnienie alarmu po włączeniu sprężarki  
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Pozwala na ustalenie opóźnienia alarmu ciśnienia oleju w okresie zaraz po uruchomieniu sprężarki. 

AL12: czas trwania aktywacji  

Określa czas aktywacji wejścia jaki jest niezbędny do uruchomienia alarmu. AL11 określa odliczane opóźnienie 

aktywacji alarmu niskiego ciśnienia lub niskiego poziomu oleju, wynikającego np. ze zmiany stopnia regulacji. 

AL13: maksymalna ilość zdarzeń na godzinę  

Określa maksymalną ilość zdarzeń alarmowych po przekroczeniu której alarm staje się z kasowanego 

automatycznie na kasowany ręcznie 

 

41.27 C1DT - C2DT - C3DT - C4DT - C5DT - C6DT: alarm wysokiej temperatury tłoczenia  
 

Oznaczenie na 
wyświetlaczu  

C1dt (wysoka temperatura tłoczenia sprężarki 1)… C6dt (wysoka temperatura 
tłoczenia sprężarki 6) 

Pochodzenie Temperatura mierzona na tłoczeniu sprężarki jest wyższa niż AL39 
UWAGA:  
Rozdzielczość wyświetlania wartości to 0,1

0
C dla zakresu do 99,9

0
C, powyżej 100

0
C 

rozdzielczość to 1
0
C 

Reset  Gdy wartość mierzona przez czujnik temperatury na tłoczeniu jest niższa AL39-AL40 
(dyferencjał) 

Restart  Automatyczny - ręczny jeśli ilość zdarzeń na godzinę przekroczy ilość AL13 

Ikona  Migająca  

Akcja Przekaźnik alarmowy + sygnał dźwiękowy  

 

41.28 C1TR - C2TR - C3TR - C4TR - C5TR - C6TR: alarm przeciążenia sprężarki  
 

Oznaczenie na 
wyświetlaczu  

C1tr (przeciążenie sprężarki 1)… C6tr (przeciążenie sprężarki 6) 

Pochodzenie Aktywne wejście cyfrowe alarmu  
Alarm nie jest aktywny podczas opóźnienia AL19 po włączeniu sprężarki 

Reset  Gdy wejście cyfrowe nie jest aktywne  

Restart  Automatyczny - ręczny jeśli ilość zdarzeń na godzinę przekroczy ilość AL20, reset 
poprzez funkcję cOtr. 

Ikona  Migająca  

Akcja Przekaźnik alarmowy + sygnał wyłączone 

Sprężarki powiązane Jeśli AL47=0 lub 2: Wyłączone 

Sprężarki powiązane Jeśli AL47=0: wg regulacji, jeśli AL47=1: Wyłączone 

 

UWAGA: 
Parametr AL47  określa funkcjonowanie alarmu przeciążenia sprężarki. 

Jeśli AL47=0 zatrzymana pojedyncza sprężarka gdy wejście zabezpieczenia jest aktywne, na wyświetlaczu 

pojawi się odpowiedni kod alarmu. 

Jeśli AL47=1 wszystkie sprężarki układu będą zatrzymane gdy będzie aktywne wejście cyfrowe, na wyświetlaczu 

pojawi się odpowiedni kod alarmu. 

 

41.29 B1DF – B2DF: alarm odszraniania 
 

Oznaczenie na 
wyświetlaczu  

b1dF (alarm odszraniania układu 1) 
b2dF (alarm odszraniania układu 2) 

Pochodzenie Tylko jeśli podczas odszraniania DF01=1,3 (temperatura / ciśnienie końca 
odszraniania lub zestyk zewnętrzny): gdy odszranianie zakończy się po czasie 
DF05. 

Reset  • tryb oczekiwania – zdalne on-off 

• następne odszranianie zakończone przez ciśnienie / temperaturę 

Restart  Automatyczny – jeśli następne odszranianie zakończy się w wyniku pomiaru 
ciśnienia/ temperatury, w innym przypadku ręczny  

Ikona  Migająca  

Akcja Przekaźnik alarmowy + sygnał wyłączone 

 

 

41.30 
B1CU – B2CU: odciążenie wyłączone w wyniku wysokiej temp/ciś skraplania dla trybu 
chłodzenia  
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Oznaczenie na 
wyświetlaczu  

b1CU (wysoka temperatura skraplacza podczas odciążenia układu 1) 
b2CU (wysoka temperatura skraplacza podczas odciążenia układu 2) 

Pochodzenie Gdy temperatura / ciśnienie czujnika skraplacza jest wyższa niż CO44 

Reset  • gdy temperatura / ciśnienie skraplacza są niższe niż CO44-CO45 
(dyferencjał) 

• po włączeniu odciążenia i po aktywacji parametru CO47 

Restart  Automatyczny  

Ikona  Migająca  

Akcja Przekaźnik alarmowy + sygnał wyłączone 

 

41.31 
B1CU – B2CU: odciążenie wyłączone w wyniku niskiej temp/ciś skraplania dla trybu pompy 
ciepła  

 

Oznaczenie na 
wyświetlaczu  

b1CU (wysoka temperatura skraplacza podczas odciążenia układu 1) 
b2CU (wysoka temperatura skraplacza podczas odciążenia układu 2) 

Pochodzenie Gdy temperatura / ciśnienie czujnika skraplacza jest niższa niż CO46 

Reset  • gdy temperatura / ciśnienie skraplacza są niższe niż CO46-CO47 
(dyferencjał) 

• po włączeniu odciążenia i po aktywacji parametru CO48 

Restart  Automatyczny  

Ikona  Migająca  

Akcja Przekaźnik alarmowy + sygnał wyłączone 

 

41.32 
B1RC – B2RC: odzysk wyłączony w wyniku wysokiej temp/ciś skraplania dla trybu 
chłodzenia  

 

Oznaczenie na 
wyświetlaczu  

b1rC (odzysk wyłączony w wyniku wysokiej temp/ciś skraplania układu 1) 
b2rC (odzysk wyłączony w wyniku wysokiej temp/ciś skraplania układu 2) 

Pochodzenie Podczas normalnych warunków pracy gdy temperatura / ciśnienie czujnika jest 
wyższa niż rC06 

Reset  • gdy temperatura / ciśnienie czujnika są niższe niż rC06-rC07 (dyferencjał) 

• po włączeniu odciążenia rC08 

Restart  Automatyczny  

Ikona  Migająca  

Akcja Przekaźnik alarmowy + sygnał wyłączone 

 

41.33 
B1PH - B2PH: wyłączenie funkcji PUMP DOWN w wyniku zadziałania presostatu niskiego 
ciśnienia 

 

Oznaczenie na 
wyświetlaczu  

b1PH (alarm funkcji pump-down układu 1) 
b2PH (alarm funkcji pump-down układu 2) 

Pochodzenie Presostat ciśnienia: jeśli CO36= 1,2,3,4 oraz wejście cyfrowe nie jest aktywne, 
funkcja zostanie zatrzymana w wyniku upłynięcia czasu CO39. 
Przetwornik ciśnienia: jeśli CO36= 1,2,3,4 oraz nie osiągnięto nastawy CO37, 
funkcja zostanie zatrzymana w wyniku upłynięcia czasu CO39. 

Reset  Z termoregulacji uruchomienia i braku aktywności wejścia cyfrowego  
Z termoregulacją gdy ciśnienie parowania jest wyższe niż CO37+CO38 (dyferencjał) 

Restart  Automatyczny - ręczny jeśli ilość zdarzeń na godzinę przekroczy ilość AL21,  

Ikona  Migająca  

Akcja Przekaźnik alarmowy + sygnał włączone gdy alarm stanie się kasowanym ręcznie 

 

41.34 
B1PL - B2PL: alarm podczas uruchomienia funkcji PUMP DOWN, z presostatu niskiego 
ciśnienia/sygnału z przetwornika ciśnienia 

 

Oznaczenie na 
wyświetlaczu  

b1PL (alarm funkcji pump-down układu 1) 
b2PL (alarm funkcji pump-down układu 2) 

Pochodzenie Presostat ciśnienia: jeśli CO36= 1,2,3,4 oraz wejście cyfrowe nie jest aktywne, 
funkcja zostanie zatrzymana w wyniku upłynięcia czasu CO39. 
Przetwornik ciśnienia: jeśli CO36= 1,2,3,4 oraz nie osiągnięto nastawy CO37, 
funkcja zostanie zatrzymana w wyniku upłynięcia czasu CO39. 
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Reset  Z termoregulacji uruchomienia i braku aktywności wejścia cyfrowego  
Z termoregulacją gdy ciśnienie parowania jest wyższe niż CO37+CO38 (dyferencjał) 

Restart  Automatyczny - ręczny jeśli ilość zdarzeń na godzinę przekroczy ilość AL21 jeśłi 
AL23=1  
Jeśli AL23=0 – alarm jest automatyczny i nie rejestrowany  

Ikona  Migająca  

Akcja Przekaźnik alarmowy + sygnał włączone gdy alarm stanie się kasowanym ręcznie 

 

41.35 C1MN - C2MN - C3MN - C4MN - C5MN - C6MN: żądanie konserwacji sprężarki  
 

Oznaczenie na 
wyświetlaczu  

C1Mn (przegląd sprężarki 1)…. C6Mn (przegląd sprężarki 6) 

Pochodzenie Ilość godzin pracy sprężarki > punktu nastawy ilości godzin do przeglądu  

Reset  Reset licznika godzin pracy  

Restart  Ręczny  

Ikona  Migająca  

Akcja Przekaźnik alarmowy + sygnał włączone  

Regulacja  

Akcja  Tylko wyświetlenie informacji  

Obciążenia Brak zmian  

 

41.36 AEP1 - AEP2: żądanie konserwacji pompy/wentylatora na wlocie  
 

Oznaczenie na 
wyświetlaczu  

AEP1 (przegląd pompy obiegowej parownika układu 1) 
AEP2 (przegląd pompy obiegowej parownika układu 2) 

Pochodzenie Ilość godzin pracy pompy/wentylatora > punktu nastawy ilości godzin do przeglądu  

Reset  Reset licznika godzin pracy  

Restart  Ręczny  

Ikona  Migająca  

Akcja Przekaźnik alarmowy + sygnał włączone  

Regulacja  

Akcja  Tylko wyświetlenie informacji  

Obciążenia Brak zmian  

 

41.37 ACP1 - ACP1: żądanie konserwacji pompy skraplacza 
 

Oznaczenie na 
wyświetlaczu  

ACP1 (przegląd pompy obiegowej skraplacza układu 1) 
ACP2 (przegląd pompy obiegowej skraplacza układu 2) 

Pochodzenie Ilość godzin pracy pompy/wentylatora > punktu nastawy ilości godzin do przeglądu  

Reset  Reset licznika godzin pracy  

Restart  Ręczny  

Ikona  Migająca  

Akcja Przekaźnik alarmowy + sygnał włączone  

Regulacja  

Akcja  Tylko wyświetlenie informacji  

Obciążenia Brak zmian  

 

41.38 Przekaźnik alarmowy i sygnał dźwiękowy 
Przekaźnik alarmowy /wyjście sygnału dźwiękowego  

 

Pochodzenie Aktywny alarm  
Alarm nie zresetowany  

Reset przekaźnika 
alarmowego  

Brak aktywnego alarmu  
W trybie oczekiwania ON-OFF jeśli AL42=1 

Wyciszenie sygnału 
dźwiękowego 

Przez naciśnięcie przycisku na panelu przednim sterownika  

 

Przekaźnik alarmowy jest aktywny tylko po skonfigurowaniu powiązanego wyjścia. 
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41.39 Alarm klawiatury 
 

Kod alarmu  Opis alarmu klawiatury  

noL Brak komunikacji danych pomiędzy klawiaturą a sterownikiem  

Art1 Klawiatura 1 ustawiona ale nie podłączona do sterownika  

Art2 Klawiatura 2 ustawiona ale nie podłączona do sterownika 

 

42 PROCEDURA ZMIANY ALARMU AUTOMATYCZNEGO NA RĘCZNY  
 

Ilość zdarzeń na godzinę 
 
Każde odliczanie godziny  jest podzielone na 16 interwałów, każdy utworzonye z 3600/16 = 225 sekund (3 mi i 45 

sek). 

 
 

Po uruchomieniu sprężarki każdy z interwałów jest oznaczony jako nieaktywny. Jeśli podczas ich odliczania, 

przez 225 sek, wystąpi aktywny alarm wówczas interwał jest opisywany jako aktywny. 

Po rozpoczęciu odliczania sterownik opisuje 16 interwałów a następnie nadpisuje pierwszy żeby zapisać kolejny. 

W ten sposób ostatnia godzina jest zawsze do wglądu i odliczane są aktywne interwały, jeśli liczba aktywnych 

interwałów przekroczy wartość progu dany alarm stanie się kasowany ręcznie. 

Poprzez ustawienie wartości progu na 0 ustawiamy alarm kasowany ręcznie po jego pierwszej aktywacji, dla 

progu = 16 alarm jest zawsze kasowany automatycznie. 

 

43 TABELA STATUSU WYJŚĆ W PRZYPADKU AKTYWNEGO ALARMU  
 

Kody alarmów składają się z odpowiednich liter i liczb definiowanych przez różne typologie. 

 

43.1 Alarmy typu A i powiązane wyłączone wjścia  
 

Kod  Opis Sprężarka Grzałki / 
boiler 

Grzałki 
wspomaga
nia 

Pompa 
parownika/ 
wentylator 

Pompa 
skraplacza 

Went. 
Skraplacz
a ukł1 i 
ukł 2 

Przek 
AUX 

AP1 Alarm czujnika PB1 Tak  Tak (1) Tak    Tak  Tak (2) 

AP2 Alarm czujnika PB2 Tak  Tak (1) Tak    Tak  Tak (2) 
AP3 Alarm czujnika PB3 Tak  Tak (1) Tak    Tak  Tak (2) 
AP4 Alarm czujnika PB4 Tak  Tak (1) Tak    Tak  Tak (2) 
AP5 Alarm czujnika PB5 Tak  Tak (1) Tak    Tak  Tak (2) 
AP6 Alarm czujnika PB6 Tak  Tak (1) Tak    Tak  Tak (2) 
AP7 Alarm czujnika PB7 Tak  Tak (1) Tak    Tak  Tak (2) 
AP8 Alarm czujnika PB8 Tak  Tak (1) Tak    Tak  Tak (2) 
AP9 Alarm czujnika PB9 Tak  Tak (1) Tak    Tak  Tak (2) 
AP10 Alarm czujnika PB10 Tak  Tak (1) Tak    Tak  Tak (2) 
ALti Niska temp powietrza na wlocie do 

parownika (jednostka 
powietrze/powietrze) 

       

AEFL Alarm przepływu parownika  Tak  Tak (boiler)  Tak (3)  Tak   

ACFL Alarm przepływu skraplacza Tak     Tak (3) Tak  

AtSF Alarm przeciążenia wentylatora 
nawiewu  

Tak      Tak  

AEUn Odciążenie sygnalizowane z 
parownika  

       

AtE1 Alarm przeciążenia pompy 
parownika układu 1 

Tak (4) Tak (boiler) 
(5) 

 Tak   Tak   

AtE2 Alarm przeciążenia pompy 
parownika układu 2 

Tak (4) Tak (boiler) 
(5) 

 Tak   Tak  

AtC1 Alarm przeciążenia pompy 
skraplacza układu 1 

Tak (4)    Tak  Tak  

AtC2 Alarm przeciążenia pompy 
skraplacza układu 2 

Tak (4)    Tak  Tak  

AEP1 Przegląd pompy parownika 1        
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AEP2 Przegląd pompy parownika 2        

ACP1 Przegląd pompy skraplacza 1        

ACP2 Przegląd pompy skraplacza 2        

ArtC Alarm zegara         

ArtF Błąd zegara         

ALOC Alarm ogólny zatrzymujący pracę  Tak    Tak  Tak  Tak  Tak  

AEE Alarm pamięci EEPROM Tak    Tak  Tak  Tak  Tak  
ACF1 Alarm konfiguracji  Tak    Tak  Tak  Tak  Tak  
ACF2 Alarm konfiguracji  Tak    Tak  Tak  Tak  Tak  
ACF3 Alarm konfiguracji  Tak    Tak  Tak  Tak  Tak  
ACF4 Alarm konfiguracji  Tak    Tak  Tak  Tak  Tak  
ACF5 Alarm konfiguracji  Tak    Tak  Tak  Tak  Tak  
ACF6 Alarm konfiguracji  Tak    Tak  Tak  Tak  Tak  
ACF7 Alarm konfiguracji  Tak    Tak  Tak  Tak  Tak  
ACF8 Alarm konfiguracji  Tak    Tak  Tak  Tak  Tak  
ACF9 Alarm konfiguracji  Tak    Tak  Tak  Tak  Tak  
ArtF Błąd zegara        

ArtC Alarm zegara         

AEUn Odciążenie sygnalizowane przez 
wysoką temperaturę wody w 
parowniku  

       

ALti Niska temperatura powietrza na 
wlocie do parownika  

       

AEP1 Przegląd pompy parownika 1        

AEP2 Przegląd pompy parownika 2        

ACP1 Przegląd pompy skraplacza 1        

ACP2 Przegląd pompy skraplacza 2        

 

(1) Dla czujnika skonfigurowanego jako przeciwzamrożeniowy / regulacji boilera i Ar10=0 

(2) Dla czujnika skonfigurowanego dla regulacji wyjścia AUX 

(3) Dla ręcznej procedury alarmu  

(4) Wyłączenie sprężarki dla skonfigurowanej tylko jednej pompy wody lub dwóch pomp ale obu w stanie 

alarmu z powiązanego wejścia cyfrowego . 

(5) Wyłączenie grzałek boilera dla skonfigurowanej tylko jednej pompy wody lub dwóch pomp ale obu w 

stanie alarmu z powiązanego wejścia cyfrowego ( w tym przypadku grzałki są włączone tylko dla funkcji 

przeciwzamrożeniowej ochrony parownika). 

 

43.2 Alarmy typu A i powiązane wyłączone wjścia  
 

Kod  Opis Sprężarka 
obiegu (n) 

Sprężarka 
innego 
obiegu  

Wentylator 
skraplacza obiegu 
(n) 

Wentylator 
skraplacza innego 
obiegu  

b(n)HP Presostat wysokiego ciśnienia układu (n) Tak   Tak po 60 sek   

b(n)LP Presostat niskiego ciśnienia układu (n) Tak  Tak  

b(n)AC Zabezpieczenie przeciw zamrożeniowe w trybie 
chłodzenia układu (n) 

Tak  Tak  

b(n)AH Zabezpieczenie przeciw zamrożeniowe w trybie 
pompy ciepła układu (n) 

Tak  Tak  

b(n)hP Wysokie ciśnienie skraplania układu (n) Tak  Tak po 60 sek   

b(n)hP Wysoka temperatura skraplania z czujnika NTC 
układu (n) 

Tak  Tak po 60 sek   

b(n)LP Niskie ciśnienie skraplania (parownik z 
przetwornikiem niskiego ciśnienia) na 
przetworniku układu (n) 

Tak  Tak  

b(n)IP Niska temperatura skraplania NTC układu (n) Tak  Tak  

b(n)tF Przeciążenie wentylatora układu (n) Tak  Tak  

b(n)PH Alarm funkcji pump-down układu (n) Tak  Tak  

b(n)PL Zatrzymanie funkcji pump-down układu (n) Tak   Tak   

b(n)dF Błąd odszraniania układu (n)     

b(n)Cu Odciążenie w wyniku wysokiej temperatury 
/ciśnienia skraplania układu (n) 

    

b(n)Cu Odciążenie w wyniku wysokiej temperatury 
/ciśnienia parowania układu (n) 

Tak  Tak  

b(n)rC Wyłączenie funkcji odzysku ciepła układu (n)     
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b(n)ds Układ (n) wyłączony przy pomocy klawiatury  Tak  Tak   

b(n)Ac Informacja funkcji przeciwzamrożeniowej układu 
(n) w trybie chłodzenia  

    

b(n)Ah Informacja funkcji przeciwzamrożeniowej układu 
(n) w trybie pompy ciepła  

    

 

43.3 Alarmy typu A i powiązane wyłączone wjścia sprężarek 
 

Kod 
alarmu  

Opis alarmu  Sprężarka 
układu (n)  

Inna 
sprężarka  

C(n)HP Presostat wysokiego ciśnienia sprężarki (n) Tak   

C(n)oP Presostat olejowy/czujnik poziomu oleju sprężarki (n) Tak   

C(n)tr Przeciążenie sprężarki (n) Tak   

C(n)dt Wysoka temperatura na tłoczeniu sprężarki (n) Tak   

C(n)ds. Sprężarka (n) wyłączona za pośrednictwem klawiatury  Tak   

C(n)Mn Przegląd sprężarki (n) Tak   

(n) oznacza sprężarki 1,2,3,4,5,6 

 

44 PRZERWA W DOPŁYWIE ZASILANIA  
 

Po przerwie w dopływie zasilania:  

1. Ten sam tryb pracy co przed przerwą w zasilaniu  

2. Jeśli było aktywne odszranianie wówczas jest pomijane 

3. Wszystkie odliczane czasy opóźnień oraz inne parametry czasowe są liczone od nowa 

4. Alarm kasowane ręcznie pozostają aktywne 

 

45 INSTALACJA I MONTAŻ 

45.1 Instalacja na panel  
 

Sterownik może być montowany na pionowym panelu w którym wykonany jest otwór o wymiarach 150 x 31mm, 

przy pomocy dwóch wkrętów  3 x x2mm, oddalonych od siebie o 165mm. Sterownik może mieć indeks ochrony 

IP65 po zamontowaniu uszczelek RG-L (opcja). 

Zakres temperatur otoczenia podczas pracy sterownika to od 0 do 66
0
C. należy unikać miejsc o silnych 

wibracjach, otoczenia gazów agresywnych lub nadmiernie zabrudzonego. To samo dotyczy czujników. Wokół 

sterownika należy zapewnić swobodny przepływ powietrza. 

 

 
 

45.2 Osłona plexiglass – otwierana od dołu  
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45.3 Osłona plexiglass – otwierana od góry 
 

 
 

45.4 Metalowa ramka przednia  
 

 
 

45.5 Płyty pionowe VI620-VI820  
 

Terminale zdalnego sterowania również można montować w panelu w otworze o wymiarach 72 x 56, pryz 

pomocy dwóch wkrętów. 

Indeks IP może być zwiększony do IP65 za pomocą uszczelki RGW-V (opcja) 

 
Montaż na ścianie:  należy użyć pionowych płyt  V-KIT (czarne, białe lub szare)  wg schematu poniżej: 
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46 POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE  
 

Sterownik jest wyposażony w: 

• 3 zdejmowalne terminale MOLEX dla przekroi 0,5mm
2
 ścieżki :16/8/22/ wejścia analogowe i wyjścia 

modulacyjne 

• 4 zdejmowalne terminale śrubowe STELIVO dla przekroi 2,5mm
2
 ścieżki 3/4/5/6 dla wyjść 

przekaźnikowych  

• 5 ścieżek dla przyłącza TTL RS 485  

• Dwie ścieżki dla paneli zdalnego sterowania łączonych przy pomocy przewody CAB/CJ30. Panele mają 

dwa terminale dla przekroi 2,5mm
2
 

• Podłączony zestaw LW30 KIT wraz z MOLEX + 3 mt oraz terminale STELIVO 

 

• Przed włączeniem zasilania należy sprawdzić podłączenia i napięcie zasilania 

• Przewody nisko napięciowe (wejścia analogowe, cyfrowe, wyjścia, czujniki) należy prowadzić z dala od 

przewodów zasilających i terminali tych przewodów. 

• Należy przestrzegać maksymalnego prądu obciążającego każde wejście, jeśli to konieczne należy użyć 
odpowiednich filtrów . 

 

47 AKCESORIA  

47.1 Regulator odcięcia faz dla wentylatora 230 VAC 
 

Model  XV05PK XV10PK XV22PK 

Moc  500W 1000W 2200W 

Prąd  2A 4A 9,5A 

Schemat  1 1 1 

 

 
 

 

 

 



1592015300 Instrukcja użytkowania iCHILL 200 L PL  r1.3 09/09/2005 
 

106 
 

Zasilanie 
230Vac Wejście 

0-230Vac Wyjście 

-10-65
0
C Temperatury pracy 

 Wzmocnienie 
D 15mm 
Wysokość 
Model XV05PK XV10PK XV22PK 
 25mm 42mm 64mm 
Podłączenia 
A 2(+),2(-) Wejście regulacji PWM 

B 3(+), 4(-) Wyjście PWM 

F Faza 
N Zero 
5-6 Wyjścia wentylatora 

Terminale 3 i 4 pozwalają podłączenie równolegle innej płyty regulacji dla drugiego oddzielnego wentylatora z 
tym samym sygnałem sterowania na wejściu  

Terminale 1/2/3/4/są śrubowe dla przekroi 2,5 mm
2
  

Terminale 5/6/F/N są dla przekroi 6,3mm 

 

47.2 Inwerter: mikrowentylator 380VAC do 4 lub do 8 kW 
 

Model Dixell XV340GS,moc do 8 kW  

 
 

47.3 Transformator 
 

Standardowe zasilanie to 12V AC/DC lub 24V AC/DC (opcjonalne) 

Modele transformatorów TF10: 23/12 Vac,230/24Vac,110/12 Vac, 24/12Vac 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1592015300 Instrukcja użytkowania iCHILL 200 L PL  r1.3 09/09/2005 
 

107 
 

48 DANE TECHNICZNE  
 

Konstrukcja Z tworzywa ABS 
Obudowa 183 x 38mm,głębokość70 mm (format L) 
Montaż Montaż na panel w otworze 150 x 31mm  
Indeks ochrony IP IP65 dla montażu z uszczelką  
Wyświetlacz Górny: 3 znaki z przecinkiem  

Dolny: 4 znaki z przecinkiem 
Podłączenia Zdejmowalny śrubowy terminal przyłączy 2,5mm

2
 

Zasilanie  12Vac/dc,-10%÷+15% 
24 Vac/dc±10%. 50/60 HZ (opcja) 

Pobór mocy  Max 10VA 
Wejście Wejścia: 10 NTC lub 6 NTC + 4(4-20mA – 0 – 5 V) 
Wyjścia cyfrowe 18 (beznapięciowe) 
Wyjścia przekaźnikowe 14 SPDT 5(2) A,250Vac 
Zapamiętywanie danych  Pamięć EEPROM 
Temperatury pracy  0 do 60

0
C 

Temperatury składowania -30 do 85
0
C 

Wilgotność pracy  20 do 85% bez kondensacji  
Zakres pomiaru  -30 do 70

0
C (- 22 ÷ 158 °F) NTC / 0÷150 °C ( 0÷302 °F ) PTC or 0÷ 50 

bar (0÷725 psi) 
Rozdzielczość 0,1

0
C lub 1

0
F (możliwość wyboru) 

Dokładność sterownika dla 250C ±0,7 °C ±1 

 

 


