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1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Το παρόν εγχειρίδιο χρήστη παρέχει πληροφορίες εγκατάστασης, ρύθµισης και επίλυσης 
προβληµάτων για τον ελεγκτή ASDU01C. 

Οποιαδήποτε περιγραφή λειτουργιών περιλαµβάνεται στο παρόν εγχειρίδιο βασίζεται στη 
βασική έκδοση λογισµικού για το χειριστήριο ASDU01C και τις αναθεωρηµένες εκδόσεις του.  

Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του ψύκτη και οι επιλογές µενού ενδέχεται να 
διαφοροποιούνται από άλλες εκδόσεις του αρχικού λογισµικού. Επικοινωνήστε µε την DAIKIN για 
πληροφορίες ενηµέρωσης λογισµικού. 

1.1. Εγκατάσταση, προφυλάξεις  

���� Προειδοποίηση 
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Πιθανόν να προκύψουν σωµατικές ή υλικές βλάβες. Το παρόν 
µηχάνηµα πρέπει να είναι κατάλληλα γειωµένο. Οι συνδέσεις και η συντήρηση του πίνακα 
ελέγχου πρέπει να γίνονται µόνο από προσωπικό ειδικά καταρτισµένα σχετικά µε τη λειτουργία 
του εν λόγω εξοπλισµού. 
 
���� Προσοχή 
Εξαρτήµατα που εµφανίζουν στατική ευαισθησία. Ενδεχόµενη στατική εκκένωση κατά τη 
διάρκεια εργασιών µε τις ηλεκτρονικές πλακέτες κυκλωµάτων πιθανόν να προκαλέσει 
καταστροφές στα εξαρτήµατα. Αποφορτίστε τυχόν ηλεκτρικό στατικό φορτίο ακουµπώντας 
απευθείας την επιφάνεια του µετάλλου που βρίσκεται µέσα στον πίνακα ελέγχου πριν κάνετε 
οποιαδήποτε εργασία. Ποτέ µην αποσυνδέετε καλώδια, µπλοκ ακροδεκτών της πλακέτας ή 
βύσµατα ρεύµατος, ενώ υπάρχει ρεύµα στον πίνακα χειρισµού. 

1.2. Προδιαγραφές θερµοκρασίας και υγρασίας 

Το χειριστήριο είναι σχεδιασµένο για λειτουργία σε θερµοκρασία περιβάλλοντος µεταξύ  
–40°C και +65°C, µε µέγιστη σχετική υγρασία 95% (µη συµπυκνούµενη). 
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2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ο πίνακας ελέγχου περιέχει έναν ελεγκτή που βασίζεται σε µικροεπεξεργαστή και παρέχει 
όλες τις λειτουργίες ενδείξεων και ελέγχου που απαιτούνται για την ασφαλή και αποτελεσµατική 
λειτουργία του Ψύκτη. Ο χειριστής έχει τη δυνατότητα να ελέγχει όλες τις συνθήκες λειτουργίας 
χρησιµοποιώντας την οθόνη 4 γραµµών επί 20 χαρακτήρων του ενσωµατωµένου πίνακα και το 
πληκτρολόγιο 6 πλήκτρων ή χρησιµοποιώντας µια πρόσθετη οθόνη αποµακρυσµένου ελέγχου µε 
ηµιγραφικό περιβάλλον ή έναν συµβατό υπολογιστή IBM µε εγκατεστηµένο λογισµικό ελέγχου 
συµβατό µε προϊόντα Daikin. 

 
Εάν προκύψει κάποιο σφάλµα, ο ελεγκτής απενεργοποιεί το σύστηµα και ενεργοποιεί µια 

ένδειξη ειδοποίησης. Ο ελεγκτής αποθηκεύει στη µνήµη του σηµαντικές λειτουργίες του 
µηχανήµατος τη χρονική στιγµή εµφάνισης της βλάβης, ώστε να διευκολυνθεί η αντιµετώπιση 
προβληµάτων και η ανάλυση σφαλµάτων. 

 
Το σύστηµα προστατεύεται από κωδικούς πρόσβασης, οι οποίοι επιτρέπουν την πρόσβαση 

µόνο σε εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. Πριν από οποιαδήποτε αλλαγή διαµόρφωσης, ο χειριστής 
πρέπει να καταχωρήσει στον πίνακα ελέγχου έναν κωδικό πρόσβασης. 
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3. ΚΥΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 
• ∆ιαχείριση των αερόψυκτων ψυκτών µε κοχλιοφόρους συµπιεστές συνεχούς ελέγχου απόδοσης. 
• Έλεγχος της θερµοκρασίας εξόδου εξατµιστή εντός ± 0,1 °C (µε ηµισταθερό φορτίο). 
• ∆ιαχείριση απότοµης πτώσης φορτίου έως 50% µε µέγιστη µεταβολή ελεγχόµενης 

θερµοκρασίας 3°C. 
• Εµφάνιση ενδείξεων όλων των κύριων παραµέτρων λειτουργίας της µονάδας (θερµοκρασία, 

πίεση, κ.λπ.)  
• Έλεγχος συµπύκνωσης µε το Step Logic, ελεγκτές ταχύτητας µονού ή διπλού ανεµιστήρα και 

µικτός έλεγχος βήµατος + ταχύτητας (speedtroll). 
• Ορισµός διπλού σηµείου ρύθµισης θερµοκρασίας νερού εξόδου µε τοπικό ή αποµακρυσµένο 

διακόπτη.  
• Παράκαµψη σηµείου ρύθµισης µε χρήση ενός εξωτερικού σήµατος (4-20 mA), θερµοκρασίας 

επιστροφής εξατµιστή ή εξωτερικής θερµοκρασίας περιβάλλοντος. 
• Ρυθµιζόµενη µέγιστη τιµή εκκένωσης για µείωση της υποτίναξης κατά την εκκένωση του 

βρόχου. 
• Λειτουργία εκκίνησης ζεστού νερού προς ψύξη, η οποία επιτρέπει την ενεργοποίηση της 

µονάδας και στην περίπτωση που το νερό του εξατµιστή έχει υψηλή θερµοκρασία. 
• Λειτουργία SoftLoad για µείωση της κατανάλωσης ρεύµατος και των περιόδων υψηλού 

φορτίου κατά την εκκένωση βρόχου. 
• Λειτουργία περιορισµού µονάδας, η οποία επιτρέπει τον περιορισµό της κατανάλωσης 

ρεύµατος είτε βάσει της απορρόφησης ρεύµατος (περιορισµός ρεύµατος) είτε βάσει των 
απαιτήσεων απόδοσης (απαιτούµενος περιορισµός). 

• Λειτουργία µειωµένου θορύβου για ρύθµιση του θορύβου που παράγεται από τη µονάδα µε 
περιορισµό της ταχύτητας των ανεµιστήρων βάσει χρονοδιαγράµµατος. 

• ∆ιαχείριση των δύο αντλιών νερού εξατµιστή. 
• Πληκτρολόγιο 6 πλήκτρων για ταχεία διασύνδεση. Ο χειριστής έχει τη δυνατότητα να 

καταγράψει τις συνθήκες λειτουργίας του ψύκτη στη φωτιζόµενη οθόνη 4 γραµµών επί 20 
στηλών. 

• Τρία επίπεδα προστασίας κατά µη εγκεκριµένης αλλαγής.  
• Σύστηµα διάγνωσης για συµπιεστές, το οποίο αποθηκεύει τις τελευταίες 10 ενδείξεις βλάβης µε 

την ηµεροµηνία, την ώρα, και τις συνθήκες εργασίας τη στιγµή της εµφάνισης της βλάβης 
• Εβδοµαδιαίο και ετήσιο χρονοδιάγραµµα ενεργοποίησης - απενεργοποίησης. 
• Εύκολη εγκατάσταση σε συστήµατα αυτοµατισµού κτηρίων, χάρη στην ξεχωριστή, ψηφιακή 

σύνδεση για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της µονάδας και τα σήµατα 4-20 mA για 
επαναφορά της θερµοκρασίας του υπό ψύξη νερού και του απαιτούµενου ορίου. 

• ∆υνατότητες επικοινωνίας για αποµακρυσµένη παρακολούθηση, αλλαγή του σηµείου ρύθµισης, 
καταγραφή των τάσεων και ανίχνευση ενδείξεων βλάβης και συµβάντων µέσω διασύνδεσης 
συµβατής µε το λειτουργικό σύστηµα Windows. 

• ∆υνατότητα επικοινωνίας BAS µέσω ενός επιλεγόµενου πρωτοκόλλου (Επιλεξιµότητα 
πρωτοκόλλου) ή Πύλης Επικοινωνίας. 

• ∆υνατότητες αποµακρυσµένης επικοινωνίας µέσω αναλογικού µόντεµ ή µόντεµ GSM. 
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4. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Η αρθρωτή αρχιτεκτονική βασίζεται στη χρήση του ελέγχου. 
 
Ειδικότερα, χρησιµοποιείται ένας βασικός ελεγκτής (σύνθετη έκδοση, ενσωµατωµένη οθόνη 

ή, προαιρετικά, πρόσθετη οθόνη µε ηµιγραφικό περιβάλλον) για τον έλεγχο των βασικών 
λειτουργιών της µονάδας και τη διαχείριση των δύο πρώτων συµπιεστών. Ένας δεύτερος ελεγκτής 
(σύνθετη έκδοση) χρησιµοποιείται για τη διαχείριση του τρίτου και του τέταρτου συµπιεστή, εάν 
υπάρχουν. 

 
Για κάθε συµπιεστή µπορούν να χρησιµοποιηθούν έως και τέσσερις πλακέτες επέκτασης 

pCOe για προσθήκη προαιρετικών λειτουργιών στον ελεγκτή. 
 
Προβλέπονται οδηγοί για την ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης ως προαιρετικό 

χαρακτηριστικό. 
 
Η αρχιτεκτονική στο σύνολό της απεικονίζεται στην εικόνα 1  
 

pCO2 controller #1

pCO2 controller #2

EEXV Driver
 #1

EEXV Driver
#2

EEXV Driver
#3

EEXV Driver
 #4

Additional
Display

pLAN

pCOe
Expansion #1

pCOe
Expansion #2

pCOe
Expansion #3

pCOe
Expansion #4

J23 port

pCOe
Expansion #4

J23 port

Supervisory 
Systems

pLAN

pLAN

pLAN

OPTIONAL

OPTIONAL

OPTIONAL

OPTIONAL

pCOe
Expansion #2

pCOe
Expansion #1

 

Εικ.  1 - Αρχιτεκτονική  
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J23 port Θύρα J23 
OPTIONAL ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ 
pCO3 controller #1 Ελεγκτής αρ. 1 pCO3 
pCOe Expansion #1 Επέκταση αρ. 1 pCOe 
Supervisory systems Εποπτικά συστήµατα 
EEXV Driver #1 Οδηγός αρ. 1 EEXV 
Additional display Πρόσθετη οθόνη 

 
 
Οι ελεγκτές ASDU01C, οι οδηγοί ηλεκτρονικών βαλβίδων εκτόνωσης και η πρόσθετη 

οθόνη συνδέονται µέσω του δικτύου pLAN των ελέγχων ASDU01C, ενώ οι πίνακες επέκτασης 
pCOe συνδέονται µε ελεγκτές ASDU01C µέσω δικτύου επέκτασης RS485. 

∆ιαµόρφωση υλισµικού 

Πλακέτα Τύπος Λειτουργία Υποχρεωτι

κό 

Ελεγκτής αρ. 1 
Μεγάλος 
Ενσωµατωµένη οθόνη (*) 

Έλεγχος µονάδας 
Έλεγχος συµπιεστών αρ. 1 & 2 

Ν 

Ελεγκτής αρ. 2 Μεγάλος 
Έλεγχος συµπιεστών αρ. 3 & 4 Μόνο για µονάδες 

συµπιεστών 3 & 4 

pCOe αρ. 1 - 
Πρόσθετο υλικό για συµπιεστές αρ. 1 & 
2 ή για συµπιεστές αρ. 3 & αρ. 4 (**) 

Ο 

pCOe αρ. 2 - 
Έλεγχος Ανάκτησης θερµότητας ή 
Αντλίας θερµότητας (***) 

Ο 

pCOe αρ. 3 - Έλεγχος αντλίας νερού Ο 

pCOe αρ. 4 - 
Πρόσθετα βήµατα ανεµιστήρα για 
συµπιεστές αρ. 1 & αρ. 2 ή για 
συµπιεστές αρ. 3 & αρ. 4 (**)  

Ο 

Οδηγός EEXV αρ. 
1 

EVD200 
Έλεγχος της ηλεκτρονικής βαλβίδας 
εκτόνωσης για το συµπιεστή αρ. 1  Ο 

Οδηγός EEXV αρ. 
2 

EVD200 
Έλεγχος της ηλεκτρονικής βαλβίδας 
εκτόνωσης για το συµπιεστή αρ. 2 Ο 

Οδηγός EEXV αρ. 
3 

EVD200 
Έλεγχος της ηλεκτρονικής βαλβίδας 
εκτόνωσης για το συµπιεστή αρ. 3 Ο 

Οδηγός EEXV αρ. 
4 

EVD200 
Έλεγχος της ηλεκτρονικής βαλβίδας 
εκτόνωσης για το συµπιεστή αρ. 4 Ο 

Πρόσθετη οθόνη PGD Ειδικοί χαρακτήρες ή πρόσθετη οθόνη Ο 
(*) Ενδεχόµενη αποδοχή σύγκλισης ενσωµατωµένης οθόνης και πρόσθετου PGD. 
(**) Εξαρτάται από τη διεύθυνση pLAN του ελεγκτή προς τον οποίο είναι συνδεδεµένη η επέκταση. 
(***) Η σύνδεση του pCOe αρ. 2 προς τον ελεγκτή αρ. 2 προορίζεται µόνο για τον έλεγχο της αντλίας θερµότητας. 
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4.1. Πίνακας ελέγχου 

 
Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από φωτιζόµενη οθόνη 4 γραµµών επί 20 χαρακτήρων µε 

πληκτρολόγιο 6 πλήκτρων, οι λειτουργίες της οποίας επεξηγούνται παρακάτω. 
Αυτή η οθόνη µπορεί να είναι ενσωµατωµένη ως τµήµα του κεντρικού ελεγκτή (βασικός 

εξοπλισµός) ή µπορεί προαιρετικά να είναι µια ξεχωριστή συσκευή που βασίζεται σε τεχνολογία 
απεικόνισης PGD. 

 

  

 

 

 

Εικόνα 2 - Πίνακας ελέγχου – οθόνη PGD και ενσωµατωµένη οθόνη 
 

∆εν απαιτείται κάποια ρύθµιση για την ενσωµατωµένη οθόνη, ενώ για τη συσκευή PGD 
απαιτείται διευθυνσιοδότηση µέσω πληκτρολογίου (για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στο παράρτηµα 
pLAN). 

 
 
 
 

 
 

Εικ.  3 – Οθόνη PGD 
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4.2. Κεντρική πλακέτα 

Η πλακέτα ελέγχου περιλαµβάνει το υλικό και το λογισµικό που απαιτούνται για την 
εµφάνιση των ενδείξεων και τον έλεγχο της µονάδας. 

 

 
 

ON 

OFF

R  G  V

 Μικροδιακόπτες διεύθυνσης 
 

1. Παροχή ρεύµατος  G (+), G0 (-)  
 

2. LED κατάστασης 
 

3. Ασφάλεια 250Vac 
 

4. Αναλογικές είσοδοι universal (NTC, 0/1V, 
0/10V, 0/20mA, 4/20mA) 

5. Αναλογικές είσοδοι passive (NTC, PT1000, 
On-off)  

 
6. Αναλογικές έξοδοι 0/10V 

7. Ψηφιακές είσοδοι 24Vac/Vdc 

8. Ψηφιακές είσοδοι 230Vac ή 24Vac/Vdc 

9. Συνοπτική σύνδεση ακροδεκτών 

10. Βασικός συνδετήρας ακροδεκτών (και λήψη 
προγράµµατος) 

11. Ψηφιακές έξοδοι (ρελέ) 

12. Σύνδεση πλακέτας επέκτασης 
 

13. Σύνδεση και µικροδιακόπτες pLAN 
14. Σειριακή σύνδεση κάρτας 

 
15. Σύνδεση κάρτας εκτυπωτή 

 
16. Σύνδεση επέκτασης µνήµης 

 
17. Ενσωµατωµένος πίνακας 

 

 
Εικόνα 4 – Ελεγκτής  
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4.3. Επέκταση pCOe 

 
Για την ενσωµάτωση στην αρχιτεκτονική του επιπρόσθετης (προαιρετικής) 

λειτουργικότητας απαιτείται η χρήση της πλακέτας επέκτασης που απεικονίζεται στις εικόνες 5-6. 
 

 
1. Συνδετήρας παροχής ρεύµατος [G (+), G0 (-)] 
2. Αναλογική έξοδος 0 έως 10 V 
3. Συνδετήρας δικτύου για επεκτάσεις σε RS485 (GND, T+, T-) ή tLAN (GND, T+) 
4. Ψηφιακές είσοδοι 24Vac/Vdc 
5. Κίτρινη LED που εµφανίζει την τάση παροχής ρεύµατος και 3 LED µε ενδείξεις 
6. Σειριακή διεύθυνση 
7. Παροχή αναλογικών εισόδων και αισθητήρα 
8. Ψηφιακές έξοδοι ρελέ 

 
Σχήµα 5 - Επέκταση pCOe  

 
Αυτή η συσκευή πρέπει να έχει µία συγκεκριµένη διεύθυνση, για να διασφαλίζεται η σωστή 

επικοινωνία µε τον ελεγκτή µέσω του πρωτοκόλλου RS485. Οι µικροδιακόπτες διευθυνσιοδότησης 
είναι τοποθετηµένοι κοντά στις LED κατάστασης (ανατρέξτε στο στοιχείο 6 στην εικόνα 5). 
Μόλις πραγµατοποιηθεί ο σωστός ορισµός της διεύθυνσης, η επέκταση µπορεί να συνδεθεί στην 
πλακέτα του ελεγκτή. Η σωστή σύνδεση επιτυγχάνεται µε τη σύνδεση της ακίδας J23 στον ελεγκτή 
στην ακίδα J3 στην πλακέτα επέκτασης (σηµείωση: ο συνδετήρας της πλακέτας επέκτασης είναι 
διαφορετικός από αυτόν στον ελεγκτή, αλλά τα καλώδια πρέπει να τοποθετηθούν στις ίδιες θέσεις 
των συνδετήρων). Οι πλακέτες επέκτασης είναι απλές επεκτάσεις I/O για τον ελεγκτή και δεν 
απαιτούν λογισµικό. 
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Εικ.  6 – Λεπτοµέρεια του pCOe: διακόπτες 
 
 

Όπως φαίνεται στην εικόνα 6, οι πλακέτες επέκτασης έχουν µόνο τέσσερις µικροδιακόπτες 
για να ορίσετε τη διεύθυνση δικτύου. Για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διαµόρφωση 
των µικροδιακοπτών, ανατρέξτε στην επόµενη ενότητα.  

 
 
Υπάρχουν τρεις LED κατάστασης, ενώ η κατάστασή τους αντιστοιχεί σε διαφορετική 

κατάσταση της πλακέτας επέκτασης.  
 
 
ΚΟΚΚ

ΙΝΟ 
Κ

ΙΤΡΙΝΟ 
Π

ΡΑΣΙΝΟ 
Επεξήγηση 

- - ON Πρωτόκολλο εποπτείας ενεργού CAREL/tLAN 

- ON - Σφάλµα ανιχνευτή 

ON - - Σφάλµα “I/O mismatch” που προκαλείται από τον πίνακα 
αναστολής 

Αναβοσβήνει - - Έλλειψη επικοινωνίας 
- - - Αναµονή ενεργοποίησης του συστήµατος από το κύριο 

σύστηµα (µέγ. 30 s) 
 

∆ιακόπτες 
διευθυνσιοδότησης 
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4.4. Οδηγός βαλβίδας EEXV 

Οι οδηγοί βαλβίδας περιέχουν το λογισµικό για τον έλεγχο της ηλεκτρονικής βαλβίδας 
εκτόνωσης και συνδέονται στην οµάδα µπαταρίας, η οποία παρέχει ρεύµα για να κλείσει η βαλβίδα 
σε περίπτωση διακοπής της παροχής ρεύµατος. 

 
 

 
 

Εικ.  7 – Οδηγός EXV 
 

4.4.1. Επεξήγηση των LED κατάστασης του οδηγού EEXV 

Υπό κανονικές συνθήκες, πέντε (5) LED υποδεικνύουν τα εξής: 
 

• POWER: (κίτρινο) παραµένει αναµµένη, όσο υπάρχει παροχή ρεύµατος. Παραµένει σβηστή 
όταν λειτουργεί µε µπαταρία OPEN: (πράσινο) Αναβοσβήνει όταν η βαλβίδα ανοίγει. 
Αναµµένη όταν η βαλβίδα είναι πλήρως ανοικτή. 

• CLOSE: (πράσινο) Αναβοσβήνει όταν η βαλβίδα κλείνει. Αναµµένη όταν η βαλβίδα είναι 
πλήρως κλειστή. 

• Alarm: (κόκκινο) Αναµµένη ή αναβοσβήνει αν εµφανιστεί ένδειξη βλάβης υλικού. 
• pLAN: (πράσινο) Αναµµένη κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας του pLAN. 

Σε περίπτωση ειδοποιήσεων κινδύνου, η ειδοποίηση προσδιορίζεται από το συνδυασµό 
αναµµένων LED όπως φαίνεται παρακάτω.   

Το επίπεδο µέγιστης προτεραιότητας είναι το 7. Σε περίπτωση που προκύψουν πολλές 
ειδοποιήσεις εµφανίζεται εκείνη µε τη µεγαλύτερη προτεραιότητα. 

 

Μικροδιακόπτες 
διευθυνσιοδότησης 
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Ειδοποιήσεις που 
διακόπτουν τη 
λειτουργία του 
συστήµατος 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΜΜΕΝΗ LED ΣΒΗΣΤΗ LED 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
LED 

ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
LED 

Σφάλµα ανάγνωσης 
Eprom 

7 Απενεργοποιηµένη Απενεργοποιηµένη Ενεργοποιηµένη Αναβοσβήνει 

Βαλβίδα ανοιχτή σε 
περίπτωση έλλειψης 
παροχής ρεύµατος 

6 Αναβοσβήνει Αναβοσβήνει Ενεργοποιηµένη Αναβοσβήνει 

Κατά την ενεργοποίηση 
περιµένετε µέχρι να 
φορτίσει η µπαταρία 
(παράµετρος……….) 

5 Απενεργοποιηµένη Ενεργοποιηµένη Αναβοσβήνει Αναβοσβήνει 

Άλλες ενδείξεις 
βλάβης 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΜΜΕΝΗ LED ΣΒΗΣΤΗ LED 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

LED 
ΣΦΑΛΜΑ LED 

Σφάλµα σύνδεσης 
κινητήρα 

4 
Αναβοσβήνει Αναβοσβήνει Ενεργοποιηµένη Ενεργοποιηµένο 

Σφάλµα ανιχνευτή 3 Απενεργοποιηµένη 
 

Αναβοσβήνει Ενεργοποιηµένη Ενεργοποιηµένο 

Σφάλµα ανάγνωσης 
Eeprom 

2 - - 
Ενεργοποιηµένη Ενεργοποιηµένο 

Σφάλµα µπαταρίας 1 - - Αναβοσβήνει Ενεργοποιηµένο 
PL       pLAN LED pLAN 
Σύνδεση OK Ενεργοποιηµένη 

Σύνδεση οδηγού ή σφάλµα 
διεύθυνσης = 0 

Απενεργοποιηµένη 

Το Pco Master δεν αποκρίνεται Αναβοσβήνει 

4.5. ∆ιευθυvσιοδότηση pLan/RS485 

Για να λειτουργεί σωστά το σύστηµα δικτύου pLAN, θα πρέπει να οριστούν σωστά οι 
διευθύνσεις σε όλα τα εγκατεστηµένα εξαρτήµατα. Κάθε εξάρτηµα, όπως έχει ήδη αναφερθεί 
λεπτοµερώς, έχει µια σειρά µικροδιακοπτών, οι οποίοι πρέπει να ρυθµιστούν σύµφωνα µε τον 
ακόλουθο πίνακα. 

 
Στοιχείο pLAN Μικροδιακόπτες 

 1 2 3 4 5 6 
ΠΛΑΚΕΤΑ 
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΡ. 1 

ON OFF OFF OFF OFF OFF 

ΠΛΑΚΕΤΑ 
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΡ. 2 

OFF ON OFF OFF OFF OFF 

       
Ο∆ΗΓΟΣ EXV ΑΡ. 1 ON ON OFF OFF OFF OFF 
Ο∆ΗΓΟΣ EXV ΑΡ. 2 OFF OFF ON OFF OFF OFF 
Ο∆ΗΓΟΣ EXV ΑΡ. 3 ON OFF ON OFF OFF OFF 
Ο∆ΗΓΟΣ EXV ΑΡ. 4 OFF ON ON OFF OFF OFF 
       
Πρόσθετη ΟΘΟΝΗ ON ON ON OFF OFF OFF 
  
Στοιχείο RS485 Μικροδιακόπτης 
 1 2 3 4   
ΠΛΑΚΕΤΑ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΡ. 1 

ON OFF OFF OFF   

ΠΛΑΚΕΤΑ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΡ. 2 

OFF ON  OFF OFF   

ΠΛΑΚΕΤΑ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΡ. 3 

ON ON OFF OFF   

ΠΛΑΚΕΤΑ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΡ. 4 

OFF OFF ON  OFF   



 
D – KOMCP00106-12EL - 16/92 

4.6. Λογισµικό 

Έχει εγκατασταθεί µόνο ένα λογισµικό ελέγχου και για τους δύο ελεγκτές (εάν υπάρχουν 
δύο). Ο ελεγκτής της µονάδας αναγνωρίζεται από τη διεύθυνση pLAN που της αντιστοιχεί.  

Στις πλακέτες pCOe ή τους οδηγούς EEXV δεν έχει εγκατασταθεί κανένα πρόγραµµα (αντ' 
αυτού, χρησιµοποιείται ένα λογισµικό που έχει εγκατασταθεί από το εργοστάσιο). 

 
Η διαδικασία προ-διαµόρφωσης θα ξεκινάει αυτόµατα µε την πρώτη εκκίνηση της µονάδας 

(µετά την εγκατάσταση του λογισµικού). Εάν η διαµόρφωση δικτύου αλλάξει, είναι δυνατή η 
χειροκίνητη ενεργοποίησή της (ανανέωση δικτύου), είτε εάν η επέκταση έχει αφαιρεθεί µόνιµα είτε 
εάν µια νέα επέκταση έχει συνδεθεί µετά την πρώτη εκκίνηση του λογισµικού. 

 
Η διαδικασία προ-διαµόρφωσης θα ξεκινάει αυτόµατα µε την πρώτη έναρξη λειτουργίας 

της µονάδας (µετά την εγκατάσταση του λογισµικού). Εάν η διαµόρφωση δικτύου αλλάξει, είναι 
δυνατή η χειροκίνητη ενεργοποίησή της (ανανέωση δικτύου), είτε εάν η επέκταση έχει αφαιρεθεί 
µόνιµα είτε εάν µια νέα επέκταση έχει συνδεθεί µετά την πρώτη έναρξη λειτουργίας του 
λογισµικού. 

 
Αλλαγές στη διαµόρφωση δικτύου χωρίς ανανέωση δικτύου θα οδηγήσουν σε ενεργοποίηση 

ειδοποιήσεων, είτε η επέκταση έχει αφαιρεθεί (ή παρουσιάζει ελάττωµα) είτε έχει προστεθεί νέα 
επέκταση. 

 
Η διαµόρφωση των λειτουργιών που απαιτούν πλακέτες επέκτασης επιτρέπεται µόνο εάν οι 

πλακέτες επέκτασης έχουν αναγνωριστεί στη διαµόρφωση δικτύου. 
 
Σε περίπτωση αντικατάστασης ελεγκτή απαιτείται ανανέωση δικτύου. 
∆εν απαιτείται ανανέωση δικτύου σε περίπτωση αντικατάστασης µιας ελαττωµατικής 

πλακέτας επέκτασης που ήδη χρησιµοποιήθηκε στο σύστηµα. 
 

4.6.1. Προσδιορισµός έκδοσης 

Για τον ακριβή προσδιορισµό της κατηγορίας και της έκδοσης του λογισµικού, 
χρησιµοποιείται µια στοιχειοσειρά τεσσάρων πεδίων (αυτό αφορά επίσης και άλλο λογισµικό 
ελέγχου της Daikin): 

 
C
1 

C
2 

C
3 

F M M m 

 
• Ένα πεδίο τριών χαρακτήρων-τριών αριθµών (C1C2C3) για τον προσδιορισµό της κατηγορίας 

των µονάδων στις οποίες µπορεί να χρησιµοποιηθεί το λογισµικό  
 
Το πρώτο ψηφίο C1 προσδιορίζει τον τύπο ψύξης των ψυκτών και λαµβάνει τις 

παρακάτω τιµές: 
- A  :  για αερόψυκτους ψύκτες 
- W : για υδρόψυκτους ψύκτες  

 
Το δεύτερο ψηφίο C2 προσδιορίζει τον τύπο του συµπιεστή και λαµβάνει τις παρακάτω 

τιµές: 
- S  :  για κοχλιοφόρους συµπιεστές 
- R : για παλινδροµικούς συµπιεστές 
- Z : για σπειροειδείς συµπιεστές  
- C : για φυγόκεντρους συµπιεστές  
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- T : για συµπιεστές Turbocor  
 
Το τρίτο ψηφίο C3 προσδιορίζει τον τύπο του εξατµιστή και λαµβάνει τις παρακάτω 

τιµές: 
- D  :  για εξατµιστή άµεσης επέκτασης 
- R  :  για αποµακρυσµένο εξατµιστή άµεσης επέκτασης 
- F : για εξατµιστή υδραυλωτού τύπου   

 
• Ένα µονοψήφιο πεδίο ενός χαρακτήρα (F) για αναγνώριση της οικογένειας των µονάδων  

Εντός του παρόντος εγγράφου (ψύκτες µε κοχλιοφόρους συµπιεστές που 
προσδιορίζονται από το πεδίο C2) λαµβάνει τις παρακάτω τιµές 
- A  :  Οικογένεια Frame 3100 
- B : Οικογένεια Frame 3200 
- C :  Οικογένεια Frame 4 
- U :  όταν το λογισµικό είναι συµβατό µε όλες τις οικογένειες της συγκεκριµένης 

κατηγορίας  
 

• Ένα διψήφιο αριθµητικό πεδίο της σύνθετης έκδοσης (MM ) 
• Ένα µονοψήφιο αλφαβητικό πεδίο της απλής έκδοσης (m) 

 
 

Εντός του παρόντος εγγράφου, η πρώτη έκδοση είναι: 
 

ASDU01C 
 
Όλες οι εκδόσεις καθορίζονται επίσης από την ηµεροµηνία κυκλοφορίας τους. 
 
Τα πρώτα τρία ψηφία της στοιχειοσειράς της έκδοσης δεν αλλάζουν ποτέ (διαφορετικά 

κυκλοφορεί νέα κατηγορία µονάδων και κατά συνέπεια νέο λογισµικό). 
 
Το τέταρτο ψηφίο θα αλλάξει εάν προστεθεί ένα ειδικό χαρακτηριστικό στη συγκεκριµένη 

οικογένεια µονάδων, το οποίο δεν υπάρχει σε άλλες οικογένειες. Σε αυτήν την περίπτωση, η τιµή U 
δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιείται πλέον και θα κυκλοφορήσει λογισµικό για όλες τις οικογένειες. 
Σε αυτήν την περίπτωση, γίνεται επαναφορά του ψηφίου της έκδοσης στην χαµηλότερη τιµή. 

 
Ο αριθµός της σύνθετης έκδοσης (MM) αυξάνεται κάθε φορά που στο λογισµικό 

προστίθεται µια εντελώς νέα λειτουργία ή όταν το ψηφίο της απλής έκδοσης φτάσει το τελευταίο 
γράµµα της αλφαβήτου (Ζ). 

Το ψηφίο της απλής έκδοσης (m) αυξάνεται κάθε φορά που στο λογισµικό 
πραγµατοποιούνται µικρές τροποποιήσεις χωρίς αλλαγή των βασικών λειτουργιών του (αυτό 
περιλαµβάνει αποκατάσταση προβληµάτων και µικρές τροποποιήσεις στο περιβάλλον χρήστη). 

 
Η έκδοση υπό δοκιµή προσδιορίζεται από την προσθήκη του γράµµατος Ε στη 

στοιχειοσειρά της έκδοσης, ακολουθούµενου από ένα αριθµητικό ψηφίο που προσδιορίζει την 
πρόοδο των δοκιµαστικών εκδόσεων. 
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5. ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΙΣΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟ∆ΟΙ 

Οι παρακάτω παράµετροι αποτελούν εισόδους και εξόδους των ηλεκτρονικών πλακετών.  
Χρησιµοποιούνται εσωτερικά ή/και αποστέλλονται στο pLAN και το σύστηµα εποπτείας 

ανάλογα µε τις απαιτήσεις λογισµικού και παρακολούθησης 

5.1. Ελεγκτής αρ. 1 – Έλεγχος της βασικής µονάδας και των συµπιεστών αρ. 1 & αρ. 2 

Αναλογική είσοδος   Ψηφιακή είσοδος 
Ch. Περιγραφή Τύπος  Ch. Περιγραφή 

B1 Πίεση λαδιού αρ. 1 4-20mA  DI1 Εν./Απεν. συµπ. αρ. 1 (Απεν. κύκλ. αρ. 1) 
B2 Πίεση λαδιού αρ. 2 4-20mA  DI2 Εν./Απεν. συµπ. αρ. 2 (Απεν. κύκλ. αρ. 2) 
B3 Πίεση αναρρόφησης αρ. 1 (*) 4-20mA  DI3 Ροοστάτης εξατµιστή 
B4 Θερµοκρασία εκκένωσης αρ. 1 PT1000  DI4 Μονάδα PVM ή GPF ή αρ. 1 (**) 
B5 Θερµοκρασία εκκένωσης αρ. 2 PT1000  DI5 ∆ιπλό σηµείο ρύθµισης 
B6 Πίεση εκκένωσης αρ. 1 4-20mA  DI6 ∆ιακόπτης υψηλ. πίεσης αρ. 1 
B7 Πίεση εκκένωσης αρ. 2 4-20mA  DI7 ∆ιακόπτης υψηλ. πίεσης αρ. 2 
B8 Πίεση αναρρόφησης αρ. 2 (*) 4-20mA  DI8 ∆ιακόπτης επίπεδου λαδιού αρ. 1 (**) 
B9 Αισθητήρας θερµ. νερού εισόδου NTC  DI9 ∆ιακόπτης επίπεδου λαδιού αρ. 2 (**) 
B10 Αισθητήρας θερµ. νερού εξόδου NTC  DI10 ∆ιακόπτης χαµηλ. πίεσης αρ. 1 
       DI11 ∆ιακόπτης χαµηλ. πίεσης αρ. 2 
       DI12 Σφάλµα µετάβασης ή σταθερής κατάστασης αρ. 1 
       DI13 Σφάλµα µετάβασης ή σταθερής κατάστασης αρ. 2 

       DI14 
Προστασία κατά της υπερφόρτισης ή 
προστασία κινητήρα αρ. 1 

       DI15 
Προστασία κατά της υπερφόρτισης ή 
προστασία κινητήρα αρ. 2 

       DI16 On/Off µονάδας  
       DI17 Αποµακρυσµένη εν./απεν. 
        DI18 PVM ή GPF αρ. 2 (**) 

 
Αναλογική έξοδος   Ψηφιακή έξοδος 

Ch. Περιγραφή Τύπος  Ch. Περιγραφή 
AO1 Έλεγχος ταχύτητας ανεµιστήρα αρ. 1 0-10Vdc  DO1 Έναρξη συµπ. αρ. 1 

AO2 
Έλεγχος ταχύτητας δεύτερου ανεµιστήρα αρ. 
1 ή αρθρωτή έξοδος ανεµιστήρα αρ. 1 0-10Vdc  DO2 Αύξηση ψυκτικού φορτίου συµπ. αρ. 1 

AO3  ΕΦΕ∆ΡΙΚΗ     DO3 Μείωση ψυκτικού φορτίου συµπ. αρ. 1 
AO4 Έλεγχος ταχύτητας ανεµιστήρα αρ. 2 0-10Vdc  DO4 Ψεκασµός υγρού αρ. 1 

AO5 
Έλεγχος ταχύτητας δεύτερου ανεµιστήρα αρ. 
2 ή αρθρωτή έξοδος ανεµιστήρα αρ. 2 0-10Vdc  DO5 Γραµµή υγρού αρ. 1 (*) 

AO6  ΕΦΕ∆ΡΙΚΗ    DO6 1ο Βήµα ανεµιστήρα αρ. 1 
       DO7 2ο Βήµα ανεµιστήρα αρ. 1 
       DO8 3ο Βήµα ανεµιστήρα αρ. 1 
       DO9 Έναρξη συµπ. αρ. 2 
       DO10 Αύξηση ψυκτικού φορτίου συµπ. αρ. 2 
       DO11 Μείωση ψυκτικού φορτίου συµπ. αρ. 2 
       DO12 Αντλία νερού εξατµιστή 
       DO13 Ένδειξη βλάβης µονάδας 
       DO14 Ψεκασµός υγρού αρ. 2 
       DO15 Γραµµή υγρού αρ. 2 (*) 
       DO16 1ο Βήµα ανεµιστήρα αρ. 2 
       DO17 2ο Βήµα ανεµιστήρα αρ. 2 
        DO18 3ο Βήµα ανεµιστήρα αρ. 2 

 
(*) Σε περίπτωση που δεν έχει εγκατασταθεί ο οδηγός EEXV. Εάν έχει εγκατασταθεί ο οδηγός EEXV, ο εντοπισµός 
της χαµηλής πίεσης πρέπει να πραγµατοποιείται µέσω του οδηγού EEXV. 
(**) Προαιρετικά 
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5.2. Ελεγκτής αρ. 2 – Έλεγχος συµπιεστών αρ. 3 & αρ. 4 

Αναλογική είσοδος   Ψηφιακή είσοδος 
Ch. Περιγραφή Τύπος  Ch. Περιγραφή 

B1 Πίεση λαδιού αρ. 3 4-20mA  DI1 Εν./Απεν. συµπ. αρ. 3 
B2 Πίεση λαδιού αρ. 4 4-20mA  DI2 Εν./Απεν. συµπ. αρ. 4 
B3 Πίεση αναρρόφησης αρ. 3 (*) 4-20mA  DI3 ΕΦΕ∆ΡΙΚΗ 
B4 Θερµοκρασία εκκένωσης αρ. 3 PT1000  DI4 PVM ή GPF αρ. 3 (***) 
B5 Θερµοκρασία εκκένωσης αρ. 4 PT1000  DI5 ΕΦΕ∆ΡΙΚΗ 
B6 Πίεση εκκένωσης αρ. 3 4-20mA  DI6 High Press.  χαµηλ. πίεσης αρ. 3 
B7 Πίεση εκκένωσης αρ. 4 4-20mA  DI7 High Press.  χαµηλ. πίεσης αρ. 4 
B8 Πίεση αναρρόφησης αρ. 4 (*) 4-20mA  DI8 ∆ιακόπτης επίπεδου λαδιού αρ. 3 (***) 
B9 Θερµ. νερού εισόδου εξατµιστή αρ. 2  (**)  NTC  DI9 ∆ιακόπτης επίπεδου λαδιού αρ. 4 (***) 
B10 Θερµ. νερού εξόδου εξατµιστή αρ. 2  (**) NTC  DI10 Low Press.  χαµηλ. πίεσης αρ. 3 
       DI11 Low Press.  χαµηλ. πίεσης αρ. 4 

       DI12 
Σφάλµα µετάβασης ή σταθερής κατάστασης 
αρ. 3 

       DI13 
Σφάλµα µετάβασης ή σταθερής κατάστασης 
αρ. 4 

       DI14 
Προστασία κατά της υπερφόρτισης ή 
προστασία κινητήρα αρ. 3 

       DI15 
Προστασία κατά της υπερφόρτισης ή 
προστασία κινητήρα αρ. 4 

       DI16 
Σφάλµα ελέγχου ταχύτητας 1ου ή 2ου

ανεµιστήρα αρ. 3 (**) 

       DI17 
Σφάλµα ελέγχου ταχύτητας 1ου ή 2ου

ανεµιστήρα αρ. 4 (**) 

        DI18 PVM ή GPF αρ. 4 (***) 
 

Αναλογική έξοδος   Ψηφιακή έξοδος 
Ch. Περιγραφή Τύπος  Ch. Περιγραφή 

AO1 Έλεγχος ταχύτητας ανεµιστήρα αρ. 3 0-10Vdc  DO1 Έναρξη συµπ. αρ. 3 

AO2 
Έλεγχος ταχύτητας δεύτερου ανεµιστήρα αρ. 
3 ή αρθρωτή έξοδος ανεµιστήρα αρ. 3 0-10Vdc  DO2 Αύξηση ψυκτικού φορτίου συµπ. αρ. 3 

AO3  ΕΦΕ∆ΡΙΚΗ    DO3 Μείωση ψυκτικού φορτίου συµπ. αρ. 3 
AO4 Έλεγχος ταχύτητας ανεµιστήρα αρ. 4 0-10Vdc  DO4 Ψεκασµός υγρού αρ. 3 

AO5 
Έλεγχος ταχύτητας δεύτερου ανεµιστήρα αρ. 
4 ή αρθρωτή έξοδος ανεµιστήρα αρ. 4 0-10Vdc  DO5 Γραµµή υγρού αρ. 3 (*) 

AO6  ΕΦΕ∆ΡΙΚΗ    DO6 1ο Βήµα ανεµιστήρα αρ. 3 
       DO7 2ο Βήµα ανεµιστήρα αρ. 3 
       DO8 3ο Βήµα ανεµιστήρα αρ. 3 
       DO9 Έναρξη συµπ. αρ. 4 
       DO10 Αύξηση ψυκτικού φορτίου συµπ. αρ. 4 
       DO11 Μείωση ψυκτικού φορτίου συµπ. αρ. 4 
       DO12 ΕΦΕ∆ΡΙΚΗ 
       DO13 ΕΦΕ∆ΡΙΚΗ 
       DO14 Ψεκασµός υγρού αρ. 4 
       DO15 Γραµµή υγρού αρ. 4 (*) 
       DO16 1ο Βήµα ανεµιστήρα αρ. 4 
       DO17 2ο Βήµα ανεµιστήρα αρ. 4 

        DO18 3ο Βήµα ανεµιστήρα αρ. 4 
 

(*) Σε περίπτωση που δεν έχει εγκατασταθεί ο οδηγός EEXV. Εάν έχει εγκατασταθεί ο οδηγός EEXV, ο εντοπισµός 
της χαµηλής πίεσης πραγµατοποιείται µέσω του οδηγού EEXV. 
(**) Μόνο για µονάδες µε 2 εξατµιστές 
(***) Προαιρετικά 
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5.3. Επέκταση pCOe αρ. 1 – Πρόσθετο υλικό 

5.3.1. Επέκταση συνδεδεµένη σε ελεγκτή αρ. 1 

Αναλογική είσοδος  Ψηφιακή είσοδος 

Ch. Περιγραφή Τύπος  Ch. Περιγραφή 

B1 
Αισθητήρας απόδοσης συµπιεστή αρ. 1 
(*) 4-20mA  DI1 ΕΦΕ∆ΡΙΚΗ 

B2 
Αισθητήρας απόδοσης συµπιεστή αρ. 2 
(*) 4-20mA  DI2 ΕΦΕ∆ΡΙΚΗ 

B3 Θερµ. αναρρόφησης αρ. 1 (**) NTC  DI3 ∆ιακόπτης χαµηλής πίεσης αρ. 1 (*) 

B4 Θερµ. αναρρόφησης αρ. 2 (**) NTC   DI4 ∆ιακόπτης χαµηλής πίεσης αρ. 2 (*) 
 

Αναλογική έξοδος  Ψηφιακή έξοδος 

Ch. Περιγραφή Τύπος  Ch. Περιγραφή 
AO1 ΕΦΕ∆ΡΙΚΗ   DO1 Ειδοποίηση συµπιεστή αρ. 1 (*) 
      DO2 Ειδοποίηση συµπιεστή αρ. 2 (*) 
      DO3 Economizer αρ. 1 (*) 

      DO4 Economizer αρ. 2 (*) 
(*) Προαιρετικά 
(**) Σε περίπτωση που δεν έχει εγκατασταθεί ο οδηγός EEXV. Εάν έχει εγκατασταθεί ο οδηγός EEXV, ο εντοπισµός 
της θερµοκρασίας αναρρόφησης πραγµατοποιείται µέσω του οδηγού EEXV. 

5.3.2. Επέκταση συνδεδεµένη στον ελεγκτή αρ. 2 

Αναλογική είσοδος  Ψηφιακή είσοδος 

Ch. Περιγραφή Τύπος  Ch. Περιγραφή 

B1 
Αισθητήρας απόδοσης συµπιεστή αρ. 3 
(*) 4-20mA  DI1 ΕΦΕ∆ΡΙΚΗ 

B2 
Αισθητήρας απόδοσης συµπιεστή αρ. 4 
(*) 4-20mA  DI2 ΕΦΕ∆ΡΙΚΗ 

B3 Θερµ. αναρρόφησης αρ. 3 (**) NTC  DI3 ∆ιακόπτης χαµηλής πίεσης αρ. 3 (*) 

B4 Θερµ. αναρρόφησης αρ. 4 (**) NTC   DI4 ∆ιακόπτης χαµηλής πίεσης αρ. 4 (*) 
 

Αναλογική έξοδος  Ψηφιακή έξοδος 

Ch. Περιγραφή Τύπος  Ch. Περιγραφή 
AO1 ΕΦΕ∆ΡΙΚΗ   DO1 Ειδοποίηση συµπιεστή αρ. 3 (*) 
      DO2 Ειδοποίηση συµπιεστή αρ. 4 (*) 
      DO3 Economizer #3 (*) 

        DO4 Economizer #4 (*) 
(*) Προαιρετικά 
(**) Σε περίπτωση που δεν έχει εγκατασταθεί ο οδηγός EEXV. Εάν έχει εγκατασταθεί ο οδηγός EEXV, ο εντοπισµός 
της θερµοκρασίας αναρρόφησης πραγµατοποιείται µέσω του οδηγού EEXV. 
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5.4. Επέκταση pCOe αρ. 2 – Έλεγχος ανάκτησης θερµότητας ή αντλίας θερµότητας  

Οι επιλογές ανάκτησης θερµότητας και αντλίας θερµότητας εναλλάσσονται. Μόνο µία από 
αυτές µπορεί να χρησιµοποιηθεί και προσδιορίζεται κατά την εγκατάσταση από τον κατασκευαστή. 

5.4.1. Επιλογή ανάκτησης θερµότητας 

Αναλογική είσοδος  Ψηφιακή είσοδος 
Ch. Περιγραφή Τύπος  Ch. Περιγραφή 
B1 Αισθητήρας θερµοκρασίας περιβάλλοντος    DI1 ∆ιακόπτης ανάκτησης θερµότητας 
B2 ΕΦΕ∆ΡΙΚΗ    DI2 ∆ιακόπτης ροής ανάκτησης θερµότητας 
B3 Αισθητήρας νερού ΑΘ εισόδου NTC  DI3  ΕΦΕ∆ΡΙΚΗ 

B4 Αισθητήρας νερού ΑΘ εξόδου NTC   DI4  ΕΦΕ∆ΡΙΚΗ 

 
Αναλογική έξοδος  Ψηφιακή έξοδος 

Ch. Περιγραφή Τύπος  Ch. Περιγραφή 

AO1 
Βαλβίδα παράκαµψης ανάκτησης 
θερµότητας (*) 4-20mA  DO1 Τετράοδη βαλβίδα ΑΘ αρ. 1 

      DO2 Τετράοδη βαλβίδα ΑΘ αρ. 2 
      DO3 Τετράοδη βαλβίδα ΑΘ αρ. 3 

        DO4 Τετράοδη βαλβίδα ΑΘ αρ. 4 
(*) Προαιρετικά 

5.4.2. Επιλογή αντλίας θερµότητας 

5.4.2.1. Επέκταση συνδεδεµένη στον ελεγκτή αρ. 1 
Αναλογική είσοδος  Ψηφιακή είσοδος 

Ch. Περιγραφή Τύπος  Ch. Περιγραφή 
B1 Αισθητήρας θερµοκρασίας περιβάλλοντος NTC  DI1 ∆ιακόπτης θέρµανσης/ψύξης  
B2 Αισθητήρας απόψυξης αρ. 1 (*) NTC  DI2  ΕΦΕ∆ΡΙΚΗ 
B3 Αισθητήρας απόψυξης αρ. 2 (*) NTC  DI3  ΕΦΕ∆ΡΙΚΗ 

B4 ΕΦΕ∆ΡΙΚΗ     DI4  ΕΦΕ∆ΡΙΚΗ 
 

Αναλογική έξοδος  Ψηφιακή έξοδος 
Ch. Περιγραφή Τύπος  Ch. Περιγραφή 

AO1 
Βαλβίδα παράκαµψης αντλίας 
θερµότητας 4-20mA  DO1 Τετράοδη βαλβίδα συµπ. αρ. 1  

      DO2 Ψεκασµός υγρού αναρρόφησης αρ. 1  
      DO3 Τετράοδη βαλβίδα συµπ. αρ. 2 

        DO4 Ψεκασµός υγρού αναρρόφησης αρ. 2  
(*) Σε περίπτωση που δεν έχει εγκατασταθεί ο οδηγός EEXV. Εάν έχει εγκατασταθεί ο οδηγός EEXV, ο εντοπισµός 
της θερµοκρασίας απόψυξης πρέπει να πραγµατοποιείται µέσω του οδηγού EEXV (θερµοκρασία αναρρόφησης). 
(**) Προαιρετικά 
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5.4.2.2. Επέκταση συνδεδεµένη στον ελεγκτή αρ. 2 
Αναλογική είσοδος  Ψηφιακή είσοδος 

Ch. Περιγραφή Τύπος  Ch. Περιγραφή 
B1 ΕΦΕ∆ΡΙΚΗ  NTC  DI1 ΕΦΕ∆ΡΙΚΗ 
B2 Αισθητήρας απόψυξης αρ. 3 (*) NTC  DI2  ΕΦΕ∆ΡΙΚΗ 
B3 Αισθητήρας απόψυξης αρ. 4 (*) NTC  DI3  ΕΦΕ∆ΡΙΚΗ 

B4 ΕΦΕ∆ΡΙΚΗ    DI4  ΕΦΕ∆ΡΙΚΗ 
 

Αναλογική έξοδος  Ψηφιακή έξοδος 
Ch. Περιγραφή Τύπος  Ch. Περιγραφή 

AO1 ΕΦΕ∆ΡΙΚΗ 4-20mA  DO1 Τετράοδη βαλβίδα συµπ. αρ. 3 
      DO2 Ψεκασµός υγρού αναρρόφησης αρ. 3 
      DO3 Τετράοδη βαλβίδα συµπ. αρ. 4 

        DO4 Ψεκασµός υγρού αναρρόφησης αρ. 4  
(*) Σε περίπτωση που δεν έχει εγκατασταθεί ο οδηγός EEXV. Εάν έχει εγκατασταθεί ο οδηγός EEXV, ο εντοπισµός 
της θερµοκρασίας απόψυξης πρέπει να πραγµατοποιείται µέσω του οδηγού EEXV (θερµοκρασία αναρρόφησης). 

5.5. Επέκταση pCOe αρ. 3 – Έλεγχος αντλίας νερού  

Αναλογική είσοδος  Ψηφιακή είσοδος 
Ch. Περιγραφή Τύπος  Ch. Περιγραφή 

B1 ΕΦΕ∆ΡΙΚΗ    DI1 Ειδοποίηση πρώτης αντλίας 
B2 ΕΦΕ∆ΡΙΚΗ    DI2 Ειδοποίηση δεύτερης αντλίας 
B3 ΕΦΕ∆ΡΙΚΗ    DI3 Ειδοποίηση πρώτης αντλίας ΑΘ (*) 

B4  ΕΦΕ∆ΡΙΚΗ     DI4 Ειδοποίηση δεύτερης αντλίας ΑΘ (*) 
 

Αναλογική έξοδος  Ψηφιακή έξοδος 
Ch. Περιγραφή Τύπος  Ch. Περιγραφή 

AO1 ΕΦΕ∆ΡΙΚΗ   DO1 ∆εύτερη αντλία νερού 
      DO2  ΕΦΕ∆ΡΙΚΗ 
      DO3 Πρώτη αντλία ΑΘ (*) 

        DO4 ∆εύτερη αντλία ΑΘ (*) 
(*) Προαιρετικά 

5.6. Επέκταση pCOe αρ. 4 – Βηµατικός έλεγχος ανεµιστήρα  

5.6.1. Επέκταση συνδεδεµένη στον ελεγκτή αρ. 1 

Αναλογική είσοδος  Ψηφιακή είσοδος 
Ch. Περιγραφή Τύπος  Ch. Περιγραφή 
B1 Παράκαµψη σηµείου ρύθµισης 4-20mA  DI1 Ενεργοποίηση περιορισµού ρεύµατος 
B2 Απαιτούµενος περιορισµός 4-20mA  DI2 Εξωτερική ειδοποίηση 
B3 ΕΦΕ∆ΡΙΚΗ    DI3  ΕΦΕ∆ΡΙΚΗ 

B4 Αµπέρ µονάδας 4-20mA   DI4  ΕΦΕ∆ΡΙΚΗ 
 

Αναλογική έξοδος  Ψηφιακή έξοδος 
Ch. Περιγραφή Τύπος  Ch. Περιγραφή 
AO1 ΕΦΕ∆ΡΙΚΗ   DO1 4° Βήµα ανεµιστήρα συµπ. αρ. 1  
     DO2 5° Βήµα ανεµιστήρα συµπ. αρ. 1  
       DO3 4° Βήµα ανεµιστήρα συµπ. αρ. 2  

        DO4 5° Βήµα ανεµιστήρα συµπ. αρ. 2  
(*) Μόνο εάν δεν υπάρχει πλακέτα αντλίας θερµότητας 
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5.6.2. Επέκταση συνδεδεµένη στον ελεγκτή αρ. 2 

Αναλογική είσοδος  Ψηφιακή είσοδος 
Ch. Περιγραφή Τύπος  Ch. Περιγραφή 
B1 ΕΦΕ∆ΡΙΚΗ    DI1 ΕΦΕ∆ΡΙΚΗ 
B2 ΕΦΕ∆ΡΙΚΗ    DI2 ΕΦΕ∆ΡΙΚΗ 
B3 ΕΦΕ∆ΡΙΚΗ 4-20mA  DI3  ΕΦΕ∆ΡΙΚΗ 

B4 ΕΦΕ∆ΡΙΚΗ 4-20mA   DI4  ΕΦΕ∆ΡΙΚΗ 
 

Αναλογική έξοδος  Ψηφιακή έξοδος 
Ch. Περιγραφή Τύπος  Ch. Περιγραφή 
AO1 ΕΦΕ∆ΡΙΚΗ   DO1 4° Βήµα ανεµιστήρα συµπ. αρ. 3  
     DO2 5° Βήµα ανεµιστήρα συµπ. αρ. 3  
       DO3 4° Βήµα ανεµιστήρα συµπ. αρ. 4  

        DO4 5° Βήµα ανεµιστήρα συµπ. αρ. 5 
(*) Μόνο εάν δεν υπάρχει πλακέτα αντλίας θερµότητας 

5.6.3. Οδηγός EXV  

Αναλογική είσοδος 
Ch. Περιγραφή Τύπος 

B1 
Θερµοκρασία αναρρόφησης αρ. 1, αρ. 2, 
αρ. αρ. 3, αρ. 4 (*) NTC 

B2 
Πίεση αναρρόφησης αρ. 1, αρ. 2, αρ. 3, αρ. 
4 (*) 4-20mA 

(*) Εξαρτάται από τη διεύθυνση pLan του Οδηγού  
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6. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 

Στη συνέχεια, περιγράφονται τα κύρια χαρακτηριστικά του λογισµικού ελέγχου  

6.1. Σκοπός ελεγκτή 

Το σύστηµα ελέγχει τη θερµοκρασία του νερού εξόδου από τον εξατµιστή και τη διατηρεί 
στην τιµή του σηµείου ρύθµισης. 

 
Η λειτουργία του συστήµατος βελτιστοποιεί την απόδοση των εξαρτηµάτων σε ό,τι αφορά 

την αποδοτικότητα και τη διάρκεια ζωής τους. 
 
Το σύστηµα εγγυάται την ασφαλή λειτουργία της µονάδας και όλων των εξαρτηµάτων της 

ενώ αποτρέπει τις επικίνδυνες καταστάσεις. 

6.2. Ενεργοποίηση της µονάδας 

Ο έλεγχος επιτρέπει την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της µονάδας µε διάφορους τρόπους: 
 

• Πληκτρολόγιο: Το πλήκτρο Enter στο πληκτρολόγιο επιτρέπει την εναλλαγή µεταξύ της 
κατάστασης “Power OFF” και της κατάστασης “Unit On”, εάν αυτό επιτρέπεται από άλλα 
σήµατα 

 
• Τοπικός διακόπτης: Όταν η ψηφιακή είσοδος “Unit On/Off” είναι ανοικτή, η µονάδα 

βρίσκεται σε κατάσταση “Local switch Off”. Όταν η ψηφιακή είσοδος “Unit On/Off” είναι 
κλειστή, η µονάδα µπορεί να βρίσκεται σε κατάσταση “Unit On” ή “Remote switch Off”, 
ανάλογα µε την ψηφιακή είσοδο “Remote On/Off” 

 
• Αποµακρυσµένος διακόπτης: όταν ο τοπικός διακόπτης είναι ενεργοποιηµένος (ψηφιακή 

είσοδος “Unit On/Off” κλειστή), εάν η ψηφιακή είσοδος “Remote On/Off” είναι κλειστή, η 
κατάσταση της µονάδας είναι “Unit On”. Όταν η ψηφιακή είσοδος “Remote On/Off” είναι 
ανοιχτή, η µονάδα βρίσκεται σε κατάσταση “Remote switch Off” 

 
• ∆ίκτυο: ένα BAS ή ένα Σύστηµα ελέγχου µπορεί να στείλει σήµα ενεργοποίησης/ 

απενεργοποίησης µέσω της σύνδεσης σειριακής γραµµής για ενεργοποίηση ή µετάβαση της 
µονάδας σε κατάσταση “Rem. Comm. Απενεργοποιηµένη 

 
• Προγραµµατισµός: ένα χρονοδιάγραµµα επιτρέπει τον εβδοµαδιαίο προγραµµατισµό σε 

“Time Schedule Off”. Περιλαµβάνονται αρκετές αργίες. 
 
• LockOut (περιορισµός ρύθµισης) περιβάλλοντος: η µονάδα δεν ενεργοποιείται εκτός εάν η 

θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλότερη από µια ρυθµιζόµενη τιµή (εργοστασιακή 
ρύθµιση 15,0°C (59,0 F) ) 

 
Για να είναι η µονάδα σε κατάσταση “Unit On”, πρέπει όλα τα επιτρεπόµενα σήµατα να 

ενεργοποιούν τη µονάδα. 
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6.3. Λειτουργίες µονάδας 

Η µονάδα µπορεί να λειτουργήσει στις παρακάτω καταστάσεις λειτουργίας: 
 

• Ψύξη: 
Όταν επιλέγεται αυτή η κατάσταση λειτουργίας, ο έλεγχος λειτουργεί για να ψύχει το νερό του 
εξατµιστή. Το εύρος του σηµείου ρύθµισης είναι +4,0 ÷ +14,0 °C, (39,2 ÷ 57,2 F), το σηµείο 
ρύθµισης της ειδοποίησης για τη δηµιουργία πάγου είναι 2°C (34,6 F) (προσαρµόσιµο από το 
χειριστή σε εύρος +1 ÷ +3 °C (33,8 ÷ 37,4 F) ), ενώ το σηµείο ρύθµισης για την αποτροπή 
δηµιουργίας πάγου έχει οριστεί στους 3°C (37,4 F) (προσαρµόσιµο από το χειριστή στο εύρος: 
“σηµείο ρύθµισης ειδοποίησης για τη δηµιουργία πάγου” + 1 ÷ +3 °C (“σηµείο ρύθµισης 
ειδοποίησης για τη δηµιουργία πάγου” + 1,8 F ÷ 37,4 F)). 

 
• Ψύξη/Γλυκόλη: 

Όταν επιλέγεται αυτή η κατάσταση λειτουργίας, ο έλεγχος λειτουργεί για να ψύχει το νερό του 
εξατµιστή. Το εύρος του σηµείου ρύθµισης είναι -8°C ÷ +14,0°C (17,6 ÷ 57,2 F), το σηµείο 
ρύθµισης της ειδοποίησης για τη δηµιουργία πάγου είναι –10 °C (14,0 F) (προσαρµόσιµο από 
το χειριστή σε εύρος –12 °C ÷ -9°C (10,4 ÷ 15,8 F)), ενώ το σηµείο ρύθµισης για την αποτροπή 
δηµιουργίας πάγου έχει οριστεί στους –9 °C (15,8 F) (προσαρµόσιµο από το χειριστή σε εύρος 
“σηµείο ρύθµισης ειδοποίησης για τη δηµιουργία πάγου” + 1°C ÷ -9 °C (“σηµείο ρύθµισης 
ειδοποίησης για τη δηµιουργία πάγου” + 1,8 F ÷ 15,8 F)) 

 
• Πάγος: 

Όταν επιλέγεται αυτή η κατάσταση λειτουργίας, ο έλεγχος λειτουργεί για να ψύχει το νερό του 
εξατµιστή. Το εύρος του σηµείου ρύθµισης είναι -8°C ÷ +14,0°C (17,6 ÷ 57,2 F), το σηµείο 
ρύθµισης της ειδοποίησης για τη δηµιουργία πάγου είναι –10 °C (14,0 F) (προσαρµόσιµο από 
το χειριστή σε εύρος –12 °C ÷ -9°C (10,4 ÷ 15,8 F)), ενώ το σηµείο ρύθµισης για την αποτροπή 
δηµιουργίας πάγου έχει οριστεί στους –9 °C (15,8 F) (προσαρµόσιµο από το χειριστή σε εύρος 
“σηµείο ρύθµισης ειδοποίησης για τη δηµιουργία πάγου” + 1°C ÷ -9 °C (“σηµείο ρύθµισης 
ειδοποίησης για τη δηµιουργία πάγου” + 1,8 F ÷ 15,8 F)) 
Κατά τη λειτουργία σε κατάσταση πάγου, δεν επιτρέπεται στους συµπιεστές να 
πραγµατοποιούν µείωση φορτίου, αλλά τερµατίζεται η λειτουργία τους µε µια διαδικασία 
βηµάτων (βλ. § Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.) 

 
• Θέρµανση: 

Όταν επιλέγεται αυτή η κατάσταση λειτουργίας, ο έλεγχος λειτουργεί για να θερµαίνει το νερό 
του εξατµιστή. Το εύρος του σηµείου ρύθµισης είναι +30 ÷ +45°C (86 ÷ 113°C), το σηµείο 
ρύθµισης της ειδοποίησης ζεστού νερού είναι 50°C (προσαρµόσιµο από το χειριστή σε εύρος 
+46 ÷ +55°C (114,8 ÷ 131 F)), ενώ το σηµείο ρύθµισης για την αποφυγή υπερθέρµανσης έχει 
οριστεί στους 48°C (118,4 F) (προσαρµόσιµο από το χειριστή σε εύρος +46°C ÷ “σηµείο 
ρύθµισης ειδοποίησης ζεστού νερού” + 1°C (114,8 F ÷ “σηµείο ρύθµισης ειδοποίησης ζεστού 
νερού” + 1,8 F)). 

 
• Ψύξη + Ανάκτηση θερµότητας: 

Η διαχείριση των σηµείων ρύθµισης και της προστασίας κατά του παγώµατος γίνεται µε τον 
τρόπο που περιγράφεται για τη λειτουργία ψύξης. Επιπλέον, ο έλεγχος ενεργοποιεί τις εισόδους 
και τις εξόδους ανάκτησης θερµότητας που προβλέπονται για την επέκταση αρ. 2 
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• Ψύξη/Γλυκόλη + Ανάκτηση θερµότητας: 
Η διαχείριση των σηµείων ρύθµισης και της προστασίας κατά του παγώµατος γίνεται µε τον 
τρόπο που περιγράφεται για τη λειτουργία ψύξης/γλυκόλης. Επιπλέον, ο έλεγχος ενεργοποιεί 
τις εισόδους και τις εξόδους ανάκτησης θερµότητας που προβλέπονται για την επέκταση αρ. 2 

 
• Πάγος + Ανάκτηση θερµότητας: 

Η διαχείριση των σηµείων ρύθµισης και της προστασίας κατά του παγώµατος γίνεται µε τον 
τρόπο που περιγράφεται για τη λειτουργία πάγου. Επιπλέον, ο έλεγχος ενεργοποιεί τις εισόδους 
και εξόδους ανάκτησης θερµότητας που προβλέπονται για την επέκταση αρ. 2 

 
Η επιλογή µεταξύ των λειτουργιών ψύξης, ψύξης/γλυκόλης και πάγου γίνεται από το 

χειριστή µέσω του περιβάλλοντος χρήστη µε καταχώρηση κωδικού πρόσβασης. 
 
Η εναλλαγή µεταξύ των λειτουργιών ψύξης, πάγου και θέρµανσης θα οδηγήσει αρχικά σε 

απενεργοποίηση της µονάδας και κατόπιν σε εναλλαγή των δύο λειτουργιών. 

6.4. ∆ιαχείριση των σηµείων ρύθµισης 

Ο έλεγχος µπορεί να διαχειριστεί τη θερµοκρασία του νερού εξόδου από τον εξατµιστή 
βάσει διαφόρων παραµέτρων: 

 
• Αλλαγή του σηµείου ρύθµισης από το πληκτρολόγιο 
• Εναλλαγή µεταξύ του κύριου σηµείου ρύθµισης (που έχει οριστεί από το πληκτρολόγιο) και 

µιας εναλλακτικής τιµής (που έχει επίσης οριστεί από το πληκτρολόγιο) βάσει µιας κατάστασης 
ψηφιακής εισόδου (λειτουργία διπλού σηµείου ρύθµισης) 

• Λήψη ενός σηµείου ρύθµισης από ένα σύστηµα παρακολούθησης ή ένα BAS συνδεδεµένο 
µέσω σειριακής γραµµής 

• Επαναφορά του σηµείου ρύθµισης της βάσης των αναλογικών εισόδων  
 

Ο έλεγχος υποδεικνύει την πηγή του σηµείου ρύθµισης που χρησιµοποιείται (Actual): 
 
Local  : χρησιµοποιείται το βασικό σηµείο ρύθµισης που ορίστηκε από το 

πληκτρολόγιο 
Double : χρησιµοποιείται το εναλλακτικό σηµείο ρύθµισης που ορίστηκε από το 

πληκτρολόγιο 
Reset  : γίνεται επαναφορά του σηµείου ρύθµισης από εξωτερική εισαγωγή 
 
Υπάρχουν οι παρακάτω µέθοδοι επαναφοράς του σηµείου ρύθµισης για την τροποποίηση 

του τοπικού ή του διπλού σηµείου ρύθµισης: 
 
None :  το τοπικό ή το διπλό σηµείο ρύθµισης χρησιµοποιούνται βάσει της ψηφιακής 

εισαγωγής διπλού σηµείου ρύθµισης. Αυτό ονοµάζεται "βασικό σηµείο 
ρύθµισης" 

4-20mA :  το βασικό σηµείο ρύθµισης τροποποιείται βάσει µιας αναλογικής εισαγωγής 
από το χρήστη 

OAT :  το βασικό σηµείο ρύθµισης τροποποιείται βάσει της εξωτερικής θερµοκρασίας 
περιβάλλοντος (εάν υπάρχει) 

Return :  το βασικό σηµείο ρύθµισης τροποποιείται βάσει της θερµοκρασίας εισόδου του 
εξατµιστή 

Network :  χρησιµοποιείται το σηµείο ρύθµισης που αποστέλλεται από σειριακή γραµµή 
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Σε περίπτωση σφάλµατος στη σειριακή σύνδεση ή στην εισαγωγή 4-20mA, χρησιµοποιείται 
το βασικό σηµείο ρύθµισης. Σε περίπτωση επαναφοράς ενός σηµείου ρύθµισης, η οθόνη του 
συστήµατος εµφανίζει τον τύπο της επαναφοράς. 

6.4.1. Παράκαµψη σηµείου ρύθµισης 4-20mA 

Το βασικό σηµείο ρύθµισης τροποποιείται βάσει της τιµής της αναλογικής εισαγωγής και 
µιας µέγιστης τιµής επαναφοράς, όπως φαίνεται στην εικόνα 8. 

 

Εικ. 8 – Παράκαµψη σηµείου ρύθµισης 4-20mA 
 

6.4.2. Παράκαµψη σηµείου ρύθµισης εξωτερικής θερµοκρασίας περιβάλλοντος (ΟΑΤ) 

Για την ενεργοποίηση της παράκαµψης του σηµείου ρύθµισης OAT απαιτείται η πλακέτα 
επέκτασης ελέγχου περιορισµού µονάδας pCOe αρ. 2, µε εγκατεστηµένο αισθητήρα θερµοκρασίας 
περιβάλλοντος. 

 
Το βασικό σηµείο ρύθµισης τροποποιείται βάσει της εξωτερικής θερµοκρασίας 

περιβάλλοντος και µιας µέγιστης τιµής επαναφοράς, µιας τιµής OAT για την εκκίνηση της 
επαναφοράς και µιας τιµής OAT για εφαρµογή της µέγιστης τιµής επαναφοράς, όπως φαίνεται 
στην εικόνα 9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Βασικό σηµείο 
ρύθµισης  

Μέγ.τιµή επαναφοράς 

0 ma 4 mA 20 mA Αναλογική 
είσοδος  

Χρησιµοποιούµενο 
σηµείο ρύθµισης  
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Εικ. 9 – Παράκαµψη σηµείου ρύθµισης ΟΑΤ 
 

6.4.3. Παράκαµψη σηµείου ρύθµισης επιστροφής 

Το βασικό σηµείο ρύθµισης τροποποιείται βάσει της τιµής ∆T του εξατµιστή και µιας 
µέγιστης τιµής επαναφοράς, µιας τιµής OAT για την εκκίνηση της επαναφοράς και µιας τιµής OAT 
για εφαρµογή της µέγιστης τιµής επαναφοράς, όπως φαίνεται στην εικόνα 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 10 – Παράκαµψη σηµείου ρύθµισης επιστροφής 
 
 

ρο Εκκίνηση 
Επαναφοράς T 

Βασικό σηµείο 
ρύθµισης  

Μέγ. τιµή 
επαναφοράς 

Επαναφορά 
∆έλτα Τ 

∆T εξατµιστή 

Χρησιµοποιούµενο 
σηµείο ρύθµισης 

ρο Εκκίνηση 
Επαναφοράς T 

Βασικό σηµείο 
ρύθµισης  

Μέγ. τιµή 
επαναφοράς 

Επαναφορά 
∆έλτα Τ 

OAT 

Χρησιµοποιούµενο σηµείο 
ρύθµισης 
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6.5. Έλεγχος απόδοσης συµπιεστών 

Εφαρµόζονται δύο τύποι ελέγχου απόδοσης: 
 

• Αυτόµατος: η διαχείριση της ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του συµπιεστή και της απόδοσής 
του γίνεται αυτόµατα από το λογισµικό ώστε να τηρείται το σηµείο ρύθµισης 

 
• Μη αυτόµατος: η εκκίνηση του συµπιεστή πραγµατοποιείται από τον χειριστή και η απόδοσή 

του ελέγχεται από τον χειριστή στο τερµατικό του συστήµατος. Σε αυτήν την περίπτωση το 
λογισµικό δεν χρησιµοποιεί το συµπιεστή για την τήρηση του σηµείου ρύθµισης. 

 
Ο χειροκίνητος έλεγχος µεταβαίνει αυτόµατα στον αυτόµατο έλεγχο σε περίπτωση που 

απαιτείται κάποια ενέργεια ασφαλείας στο συµπιεστή (αναµονή ασφαλείας ή µείωση φορτίου ή 
απενεργοποίηση ασφαλείας). Σε αυτήν την περίπτωση, ο συµπιεστής παραµένει στην αυτόµατη 
λειτουργία και, εάν απαιτείται, πρέπει να µεταβεί εκ νέου στη µη αυτόµατη από το χειριστή. 

 
Οι συµπιεστές που βρίσκονται σε µη αυτόµατη λειτουργία µεταβαίνουν στην αυτόµατη 

κατά την απενεργοποίησή τους. 
 
Το φορτίο του συµπιεστή µπορεί να εκτιµηθεί βάσει: 
 

• Του υπολογισµού των παλµών αύξησης και µείωσης φορτίου 
• Του αναλογικού σήµατος της θέσης της βαλβίδας ολίσθησης (προαιρετικά)  

6.5.1. Αυτόµατος έλεγχος 

Για τον καθορισµό του µεγέθους της διορθωτικής ενέργειας στο πηνίο ελέγχου απόδοσης 
χρησιµοποιείται ένας ειδικός αλγόριθµός PID. 

 
Η αύξηση ή η µείωση φορτίου του συµπιεστή επιτυγχάνεται από τη διέγερση του πηνίου 

αύξησης ή µείωσης φορτίου για καθορισµένο χρονικό διάστηµα (διάρκεια παλµού), ενώ το χρονικό 
διάστηµα µεταξύ δύο διαδοχικών παλµών αξιολογείται από έναν ελεγκτή PD (βλ. εικ. 11). 

 
Εάν δεν αλλάξει το αποτέλεσµα του αλγόριθµου PD, το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί 

µεταξύ παλµών είναι συνεχές. Αυτό είναι το ακέραιο αποτέλεσµα του ελεγκτή, σε ένα συνεχές 
σφάλµα η ενέργεια επαναλαµβάνεται σε σταθερό χρόνο (µε την πρόσθετη λειτουργία ενός 
µεταβλητού χρόνου ολοκλήρωσης). 

 
Η εκτίµηση του φορτίου του συµπιεστή (βάσει της θέσης ή του υπολογισµού της θέσης της 

αναλογικής βαλβίδας ολίσθησης1) χρησιµοποιείται για να επιτραπεί η εκκίνηση ενός άλλου 
υπολογιστή ή η διακοπή λειτουργίας ενός υπολογιστή που είναι ενεργοποιηµένος. 

 

                                                 
1 Ο υπολογισµός βασίζεται σε αύξηση (ή µείωση) φορτίου που αφορά τον κάθε παλµό: 
 

pulseloadn
pulseperIncLoad

25100
(%)

−=                  

pulseunloadn
pulseperDecLoad

25100
(%)

−=  

 

"Χ παλµοί αύξησης φορτίου" και "Χ παλµοί µείωσης φορτίου" αφορούν τους αριθµούς αύξησης και µείωσης 
φορτίου του συµπιεστή. 

Το φορτίο του συµπιεστή υπολογίζεται µε τη µέτρηση των παλµών που δίδονται στο συµπιεστή. 
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Απαιτείται ο καθορισµός της αναλογικής ζώνης και του παράγωγου χρόνου του ελέγχου PD 
σε συνδυασµό µε τη διάρκεια του παλµού και µια ελάχιστη και µέγιστη τιµή των ενδιάµεσων 
διαστηµάτων παλµού. 

Το ελάχιστο διάστηµα παλµού εφαρµόζεται όταν απαιτείται µέγιστη διορθωτική ενέργεια, 
ενώ το µέγιστο διάστηµα εφαρµόζεται όταν απαιτείται ελάχιστη διορθωτική ενέργεια. 

 
Χρησιµοποιείται ένα νεκρό εύρος προσκειµένου να επιτευχθεί µια σταθερή κατάσταση 

συµπιεστή. 
 
Η εικ. 12 παρουσιάζει την αναλογική δράση του ελεγκτή ως λειτουργία των παραµέτρων 

εισαγωγής. 
 
Το αναλογικό κέρδος του ελεγκτή PD προκύπτει από: 
 

2

RegBand
Max ⋅=pK  

Το παράγωγο κέρδος του ελεγκτή PD είναι ίσο µε: 
 

dpd TKK ⋅=  

 
όπου το Td είναι ο χρόνος εισόδου παράγωγου. 
Επιπρόσθετα στον εξειδικευµένο ελεγκτή PID, εισάγεται στον έλεγχο µια µέγιστη τιµή 

εκκένωσης. Αυτό σηµαίνει ότι εάν η ελεγχόµενη θερµοκρασία πλησιάζει το σηµείο ρύθµισης µε 
τιµή µεγαλύτερη από την καθορισµένη, παρεµποδίζεται οποιαδήποτε ενέργεια αύξησης φορτίου, 
ακόµα και αν απαιτείται από τον αλγόριθµο PID. Αυτό καθιστά τον έλεγχο πιο αργό, αλλά βοηθά 
στην αποφυγή διακυµάνσεων γύρω από το σηµείο ρύθµισης.  

 
Ο ελεγκτής έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να ενεργεί ως "ψύκτης", αλλά και ως "αντλία 

θερµότητας". Όταν έχει οριστεί η επιλογή "ψύκτη", ο ελεγκτής αυξάνει το φορτίο του συµπιεστή 
εάν η µέτρηση της θερµοκρασίας είναι πάνω από το σηµείο ρύθµισης και µειώνει το φορτίο του 
συµπιεστή εάν η θερµοκρασία είναι χαµηλότερη από το σηµείο ρύθµισης. 

Όταν έχει οριστεί η επιλογή "αντλία θερµότητας", ο ελεγκτής αυξάνει το φορτίο του 
συµπιεστή εάν η µέτρηση της θερµοκρασίας είναι χαµηλότερη από το σηµείο ρύθµισης και µειώνει 
το φορτίο του συµπιεστή εάν η θερµοκρασία είναι υψηλότερη από το σηµείο ρύθµισης. 

 
Η ακολουθία ενεργοποίησης των συµπιεστών επιλέγεται βάσει του µικρότερου αριθµού 

ωρών λειτουργίας (δηλαδή ο πρώτος συµπιεστής που ενεργοποιείται είναι εκείνος µε τον µικρότερο 
αριθµό ωρών λειτουργίας). Μεταξύ δύο συµπιεστών µε τον ίδιο αριθµό ωρών λειτουργίας, 
ενεργοποιείται πρώτος ο συµπιεστής µε το µικρότερο αριθµό εκκινήσεων. 

Είναι εφικτός ο µη αυτόµατος καθορισµός της ακολουθίας των συµπιεστών. 
 
Η εκκίνηση του πρώτου συµπιεστή επιτρέπεται µόνο εάν η απόλυτη τιµή της διαφοράς 

µεταξύ της υπολογισµένης θερµοκρασίας και του σηµείου ρύθµισης υπερβαίνει την τιµή ∆T 
εκκίνησης. 

 
Ο τερµατισµός λειτουργίας του τελευταίου συµπιεστή επιτρέπεται µόνο εάν η απόλυτη τιµή 

της διαφοράς µεταξύ της υπολογισµένης θερµοκρασίας και του σηµείου ρύθµισης υπερβαίνει την 
τιµή ∆T απενεργοποίησης. 

 
Υιοθετήθηκε η λογική FILO (First In - Last Off πρώτο κατά την είσοδο, τελευταίο κατά την 

έξοδο). 
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Η ακολουθία ενεργοποίησης/αύξησης φορτίου και µείωσης φορτίου/απενεργοποίησης 

λειτουργίας ακολουθεί τα συστήµατα που παρουσιάζονται στον πίνακα 2 και τον πίνακα 3, όπου 
RDT είναι η τιµή ∆T εκ νέου αύξησης/µείωσης φορτίου, µια καθορισµένη τιµή (που αντιστοιχεί 
στην ελάχιστη διαφορά µεταξύ της θερµοκρασίας του νερού εξόδου του εξατµιστή και του σηµείου 
ρύθµισής της) που πρέπει να έχει ένας συµπιεστής σε λειτουργία για γίνει εκ νέου αύξηση του 
φορτίου κατά τον τερµατισµό του ή για να γίνει µείωση του φορτίου του όταν εκκινεί ένας νέος 
συµπιεστής. 

Αυτό στοχεύει στη διατήρηση της συνολικής απόδοσης της µονάδας στο ίδιο επίπεδο όταν 
η θερµοκρασία νερού εξόδου του εξατµιστή πλησιάζει το σηµείο ρύθµισης και απαιτείται 
τερµατισµός της λειτουργίας ενός συµπιεστή ή εκκίνηση ενός άλλου. 

 
Στη λειτουργία πάγου, ενώ δεν επηρεάζεται η αύξηση φορτίου του συµπιεστή, η µείωση του 

φορτίου παρεµποδίζεται. Όταν απαιτείται µείωση του φορτίου, οι συµπιεστές σταµατούν βάσει της 
θερµοκρασίας νερού εξόδου του εξατµιστή. 

 
Συγκεκριµένα, εάν Stp είναι το σηµείο ρύθµισης της θερµοκρασίας νερού εξόδου του 

εξατµιστή, SDT η τιµή ∆T τερµατισµού και n ο αριθµός των συµπιεστών, τότε χρησιµοποιείται το 
σύστηµα του πίνακα 6. 

 
Επιπλέον, όταν έχει εγκατασταθεί η επιλογή αντλίας θερµότητας, µπορεί να γίνει διαχείριση 

του συµπιεστή µε έναν οδηγό µεταβλητής ταχύτητας (αντιστροφέα). Χρησιµοποιείται µια 
αναλογική έξοδος της πλακέτας pCO για έλεγχο της ταχύτητας του συµπιεστή µε ένα σήµα 0-10V. 
Η διαχείριση φορτίου εξακολουθεί να καθορίζει τη χρονική απόσταση µεταξύ των παλµών 
αύξησης/µείωσης φορτίου, όπου παλµός σε αυτήν την περίπτωση είναι η σχετική µεταβολή της 
τάσης εξόδου. Για να ρυθµιστεί το µέγεθος της µεταβολής απαιτείται ο κωδικός πρόσβασης του 
κατασκευαστή. 

Όταν η µονάδα βρίσκεται σε λειτουργία θέρµανσης, η µέγιστη ταχύτητα είναι η ονοµαστική 
ταχύτητα (προεπιλεγµένη τιµή 67Hz). 
Όταν η µονάδα βρίσκεται σε λειτουργία ψύξης, επιτυγχάνεται υπερπλήρωση (ενεργοποιείται είτε 
µε την ψηφιακή είσοδο 2 στην πλακέτα επέκτασης αρ. 2 ή αυτόµατα, εάν η εξωτερική 
θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι µεγαλύτερη από 35°C, ενώ απενεργοποιείται όταν πέφτει κάτω 
από τους 34°C). Αυτή η επιλογή επιτρέπει στο συµπιεστή να λειτουργεί µε τη µέγιστη ταχύτητα 
των 90Hz, εφόσον έχει επιτευχθεί η µέγιστη διαθέσιµη απόδοση. Όταν είναι απενεργοποιηµένη η 
λειτουργία υπερπλήρωσης, η βαλβίδα ανοίγει από µόνη της. 
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Fixed pulse duration

Variable pulse interval
  

Εικ. 11 – Παλµοί αύξησης ή µείωσης φορτίου 
Fixed pulse duration Καθορισµένη διάρκεια παλµού 
Variable pulse interval Μεταβλητό διάστηµα παλµού 

Εικ. 12 – Αναλογική δράση ελεγκτή PD 
 

Action Ενέργεια 
Measure Υπολογισµένη τιµή 
Set Point Σηµείο ρύθµισης 
Dead Band Νεκρό εύρος 
Regulation Band Εύρος ρύθµισης 
Max Μέγ. 
-Max -Μέγ. 

 
 

 

Measure 

Action 

Set Point 

Dead Band 

Regulation Band 

Max 

0 

-Max 
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6.5.2. Χειροκίνητος έλεγχος 

Ο έλεγχος εφαρµόζει µια καθορισµένη διάρκεια παλµών (το µέγεθος ισούται µε τη διάρκεια 
παλµού που ρυθµίστηκε στον αυτόµατο έλεγχο) για κάθε µη αυτόµατο (από το πληκτρολόγιο) 
σήµα αύξησης ή µείωσης φορτίου. 

 
Στον µη αυτόµατο έλεγχο, η ενέργεια αύξησης/µείωσης φορτίου ακολουθεί οποιοδήποτε 

πάτηµα των προκαθορισµένων πλήκτρων επάνω/κάτω. (βλ. εικ. 13). 
 

Load/Unload key press

Load/Unload pulse

 
 

Load/Unload key press Πάτηµα πλήκτρων αύξησης/µείωσης φορτίου 
Load/Unload pulse Παλµός αύξησης/µείωσης φορτίου 

 
Εικ. 13 – Μη αυτόµατος έλεγχος συµπιεστή 
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Πίνακας 2 - ∆ιαχείριση εκκίνησης και αύξησης φορτίου συµπιεστών (µονάδα 4 συµπιεστών) 
 

Αρ. βήµατος Κύριος συµπ. Συµπ. µε lag 1 Συµπ. µε lag 2 Συµπ. µε lag 3 
Προαιρετ. Απενεργοποιηµένη Απενεργοποιηµένη Απενεργοποιηµένη Απενεργοποιηµένη 

1 
Αν          (T – Setp.) < Εκκίνηση DT        &   Ψύξη 

ή             (Setp. - T) < Εκκίνηση DT        &    Θέρµανση 
… Αναµονή … 

2 Έναρξη Απενεργοποιηµένη Απενεργοποιηµένη Απενεργοποιηµένη 

3 
Αύξηση του 

ψυκτικού φορτίου 
έως  75% 

Απενεργοποιηµένη Απενεργοποιηµένη Απενεργοποιηµένη 

4 
Εάν T σε Εύρος ρύθµισης  

… Χρόνος ενδιάµεσου διαστήµατος αναµονής … 

5 
Αν η θερµοκρασία T πλησιάζει το SetP 

… Αναµονή … 
6α  

SetP-RDT<T< SetP-RDT 
Μείωση ψυκτικού 
φορτίου έως 50% 

Έναρξη Απενεργοποιηµένη Απενεργοποιηµένη 

6β 
SetP-RDT<T ή T> SetP-RDT 

Σταθερά στο 75% Έναρξη Απενεργοποιηµένη Απενεργοποιηµένη 

7 
Σταθερά στο 
75% ή 50% 

Αύξηση του 
ψυκτικού φορτίου 

έως 50% 
Απενεργοποιηµένη Απενεργοποιηµένη 

8  
(αν ο κύριος συµπ. είναι στο 

50%) 

Αύξηση του 
ψυκτικού φορτίου 

έως  75% 
Σταθερά στο 50% Απενεργοποιηµένη Απενεργοποιηµένη 

9 Σταθερά στο 75% 
Αύξηση του 

ψυκτικού φορτίου 
έως 75% 

Απενεργοποιηµένη Απενεργοποιηµένη 

10 
Εάν T σε Εύρος ρύθµισης  

… Χρόνος ενδιάµεσου διαστήµατος αναµονής … 

11 
Αν η θερµοκρασία T πλησιάζει το SetP 

… Αναµονή … 
12α 

SetP-RDT<T< SetP-RDT 
Σταθερά στο 75% 

Μείωση ψυκτικού 
φορτίου έως 50% 

Έναρξη Απενεργοποιηµένη 

12β 
SetP-RDT<T ή T> SetP-RDT 

Σταθερά στο 75% Σταθερά στο 75% Έναρξη Απενεργοποιηµένη 

13 Σταθερά στο 75% 
Σταθερό στο 75% ή το 

50% 

Αύξηση του 
ψυκτικού φορτίου 

έως 50% 
Απενεργοποιηµένη 

14  
(εάν το lag1 στο 50%) 

Σταθερά στο 75% 
Αύξηση του ψυκτικού 
φορτίου έως 75% 

Σταθερά στο 50% Απενεργοποιηµένη 

15 Σταθερά στο 75% Σταθερά στο 75% 
Αύξηση του 

ψυκτικού φορτίου 
έως 75% 

Απενεργοποιηµένη 

16 
Εάν T σε Εύρος ρύθµισης  

… Χρόνος ενδιάµεσου διαστήµατος αναµονής … 

17 
Αν η θερµοκρασία T πλησιάζει το SetP 

… Αναµονή … 
18α  

SetP-RDT<T< SetP-RDT 
Σταθερά στο 75% Σταθερά στο 75% 

Μείωση ψυκτικού 
φορτίου έως 50% 

Έναρξη 

18β  
SetP-RDT<T ή T> SetP-RDT 

Σταθερά στο 75% Σταθερά στο 75% Σταθερά στο 75% Έναρξη 

17 Σταθερά στο 75%  Σταθερά στο 75% 
 Σταθερό στο 75% ή 

το 50% 

 Αύξηση του 
ψυκτικού φορτίου 

έως 50% 

18 
(εάν το lag2 στο 50%) 

 Σταθερά στο 75%  Σταθερά στο 75% 
 Αύξηση του 

ψυκτικού φορτίου 
έως 75% 

 Σταθερά στο 50% 

19  Σταθερά στο 75%  Σταθερά στο 75%  Σταθερά στο 75% 
 Αύξηση του 

ψυκτικού φορτίου 
έως 75% 
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20 
Αύξηση του 

ψυκτικού φορτίου 
έως 100% 

 Σταθερά στο 75%  Σταθερά στο 75%  Σταθερά στο 75% 

21  Σταθερά στο 100% 
 Αύξηση του 

ψυκτικού φορτίου 
έως 100% 

 Σταθερά στο 75%  Σταθερά στο 75% 

22  Σταθερά στο 100%  Σταθερά στο 100% 
 Αύξηση του 

ψυκτικού φορτίου 
έως 100% 

 Σταθερά στο 75% 

23  Σταθερά στο 100%  Σταθερά στο 100%  Σταθερά στο 100% 
 Αύξηση του 

ψυκτικού φορτίου 
έως 100% 

24  Σταθερά στο 100%  Σταθερά στο 100%  Σταθερά στο 100%  Σταθερά στο 100% 
 

Πίνακας 3 - ∆ιαχείριση µείωσης φορτίου και απενεργοποίησης συµπιεστών (µονάδα 4 συµπιεστών) 
 

Αρ. βήµατος Κύριος συµπ. Συµπ. µε lag 1 Συµπ. µε lag 2 Συµπ. µε lag 3 

Προαιρετ. 100% 100% 100% 100% 

1  Σταθερά στο 100%  Σταθερά στο 100%  Σταθερά στο 100% 
 Μείωση ψυκτικού 
φορτίου έως 75% 

2  Σταθερά στο 100%  Σταθερά στο 100% 
 Μείωση ψυκτικού 
φορτίου έως 75% 

 Σταθερά στο 75% 

3  Σταθερά στο 100% 
 Μείωση ψυκτικού 
φορτίου έως 75% 

 Σταθερά στο 75%  Σταθερά στο 75% 

4 
 Μείωση ψυκτικού 
φορτίου έως t75% 

 Σταθερά στο 75%  Σταθερά στο 75%  Σταθερά στο 75% 

5  Σταθερά στο 75%  Σταθερά στο 75%  Σταθερά στο 75% 
Μείωση ψυκτικού 
φορτίου έως 50% 

6  Σταθερά στο 75%  Σταθερά στο 75% 
 Μείωση ψυκτικού 
φορτίου έως 50% 

 Σταθερά στο 50% 

7  Σταθερά στο 75%  Σταθερά στο 75%  Σταθερά στο 50% 
 Μείωση ψυκτικού 
φορτίου έως 25% 

8 
Αν η θερµοκρασία T πλησιάζει το SetP 

… Αναµονή … 

9α  
SetP-RDT<T< SetP-RDT 

 Σταθερά στο 75%  Σταθερά στο 75% 
 Αύξηση του 

ψυκτικού φορτίου 
έως 75% 

 ∆ιακοπή 

9β 
SetP-RDT<T ή T> SetP-RDT 

 Σταθερά στο 75%  Σταθερά στο 75%  Σταθερά στο  ∆ιακοπή 

10 
(εάν το lag2 στο 75%) 

 Σταθερά στο 75%  Σταθερά στο 75%  Σταθερά στο Απενεργοποιηµένη 

11  Σταθερά στο 75% 
 Μείωση ψυκτικού 
φορτίου έως 50% 

 Σταθερά στο 50% Απενεργοποιηµένη 

12  Σταθερά στο 75%  Σταθερά στο 50%  Σταθερά στο 25% Απενεργοποιηµένη 

13 
Αν η θερµοκρασία T πλησιάζει το SetP 

… Αναµονή … 

14α  
SetP-RDT<T< SetP-RDT 

 Σταθερά στο 75% 
 Αύξηση του 

ψυκτικού φορτίου 
έως 75% 

 ∆ιακοπή Απενεργοποιηµένη 

14β 
SetP-RDT<T ή T> SetP-RDT 

 Σταθερά στο 75%  Σταθερά στο 50%  ∆ιακοπή Απενεργοποιηµένη 

15  
(εάν το lag1 στο 75%) 

 Σταθερά στο 75% 
 Μείωση ψυκτικού 
φορτίου έως 50% 

Απενεργοποιηµένη Απενεργοποιηµένη 

16 
 Μείωση ψυκτικού 
φορτίου έως 50% 

 Σταθερά στο 50% Απενεργοποιηµένη Απενεργοποιηµένη 

17  Σταθερά στο 50%  Μείωση ψυκτικού Απενεργοποιηµένη Απενεργοποιηµένη 
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φορτίου έως 25% 

18 
Αν η θερµοκρασία T πλησιάζει το SetP 

… Αναµονή … 

19α 
SetP-RDT<T< SetP-RDT 

 Αύξηση του 
ψυκτικού φορτίου 

έως 75% 
 ∆ιακοπή Απενεργοποιηµένη Απενεργοποιηµένη 

19β 
SetP-RDT<T ή T> SetP-RDT 

 Σταθερά στο 50%  ∆ιακοπή Απενεργοποιηµένη Απενεργοποιηµένη 

20 
 Μείωση ψυκτικού 
φορτίου έως 25% 

Απενεργοποιηµένη Απενεργοποιηµένη Απενεργοποιηµένη 

21 
Αν η θερµοκρασία T πλησιάζει το SetP 

… Αναµονή … 

22 
Εάν          (T – SetP) < ∆Θ Εκκίνησης        &   Ψύξη 

ή             (SetP - T) < ∆Θ Εκκίνησης        &    Θέρµανση 
 ….Αναµονή…. 

23  ∆ιακοπή Απενεργοποιηµένη Απενεργοποιηµένη Απενεργοποιηµένη 

24 Απενεργοποιηµένη Απενεργοποιηµένη Απενεργοποιηµένη Απενεργοποιηµένη 

 
 

Πίνακας 4 - Σύστηµα απενεργοποίησης συµπιεστών σε λειτουργία πάγου 
 

Evap Lvg Temp Κατάσταση συµπιεστών 

< SetP 
> SetP – SDT/n 

Επιτρέπεται η λειτουργία σε όλους τους 
συµπιεστές 

< SetP– SDT/n 
> SetP – 2*SDT/n 

Επιτρέπεται η λειτουργία σε (n-1) συµπιεστές 

< SetP – 2*SDT/n 
> SetP – 3*SDT/n 

Επιτρέπεται η λειτουργία σε (n-2) συµπιεστές 

< SetP – 3*SDT/n 
> SetP – 4*SDT/n 

Επιτρέπεται η λειτουργία σε (n-3) συµπιεστές 

> SetP – 4*SDT/n 
∆εν επιτρέπεται η λειτουργία σε κανένα 

συµπιεστή 

 

6.6. Συγχρονισµός των συµπιεστών 

Η λειτουργία των συµπιεστών ανταποκρίνεται σε τέσσερις απαιτήσεις µετρήσεων χρόνου: 
 

• Ελάχιστος χρόνος µεταξύ των εκκινήσεων του ίδιου συµπιεστή (µέτρηση χρόνου από έναρξη 
σε έναρξη): αποτελεί τον ελάχιστο χρόνο µεταξύ δύο εκκινήσεων του ίδιου συµπιεστή 

• Ελάχιστος χρόνος µεταξύ εκκινήσεων διαφορετικών συµπιεστών: αποτελεί τον ελάχιστο χρόνο 
µεταξύ δύο εκκινήσεων δύο διαφορετικών συµπιεστών 

• Ελάχιστος χρόνος συµπιεστή σε λειτουργία (µέτρηση χρόνου από εκκίνηση σε τερµατισµό): 
είναι ο ελάχιστος επιτρεπτός χρόνος λειτουργίας ενός συµπιεστή, δεν είναι δυνατός ο 
τερµατισµός της λειτουργίας του συµπιεστή (εκτός εάν προκύψει κάποια ειδοποίηση), εάν δεν 
εκπνεύσει αυτό το χρονικό διάστηµα 

• Ελάχιστος χρόνος συµπιεστή εκτός λειτουργίας (µέτρηση χρόνου από τερµατισµό σε 
εκκίνηση): είναι ο ελάχιστος επιτρεπτός χρόνος διακοπής της λειτουργίας ενός συµπιεστή, δεν 
είναι δυνατή η εκκίνηση του συµπιεστή εάν δεν εκπνεύσει αυτό το χρονικό διάστηµα 

 
Ο ελάχιστος χρόνος συµπιεστή εκτός λειτουργίας (µέτρηση χρόνου από τερµατισµό σε 

εκκίνηση) έχει δύο διαφορετικές ρυθµίσεις: µία που ισχύει για τις λειτουργίες ψύξης, 
ψύξης/γλυκόλης και θέρµανσης και µία που ισχύει για τη λειτουργία πάγου. 
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6.7. Προστασία συµπιεστών 

Για προστασία του συµπιεστή από απώλεια λίπανσης, ελέγχεται συνεχώς η αναλογία πίεσης 
του συµπιεστή. Καθορίζεται µια ελάχιστη τιµή για την ελάχιστη και µέγιστη αύξηση φορτίου του 
συµπιεστή. Για την ενδιάµεση αύξηση φορτίου, εκτελείται µια γραµµική παρεµβολή. 

 
Η ειδοποίηση χαµηλής αναλογίας πίεσης προκύπτει εάν η αναλογία πίεσης παραµείνει 

χαµηλότερη από την ελάχιστη τιµή στη ρυθµισµένη απόδοση του συµπιεστή κατά την εκπνοή του 
χρόνου. 

 
Κατά την εκκίνηση ο συµπιεστής είναι πλήρως αποφορτισµένος και η αύξηση φορτίου δεν 

ενεργοποιείται έως ότου η αναλογία πίεσης υπερβεί την καθορισµένη τιµή (η προεπιλεγµένη τιµή 
είναι 2). 

6.8. ∆ιαδικασία ενεργοποίησης συµπιεστών 

Πριν από την εκκίνηση των συµπιεστών, η ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα µείωσης φορτίου 
ενεργοποιείται µέχρι να εκπνεύσει ο καθορισµένος χρόνος (προεπιλεγµένη ρύθµιση: 60 δευτ.). 

 
Με την εκκίνηση του συµπιεστή, ο έλεγχος εκτελεί µια σειρά εργασιών προ-εξαέρωσης του 

εξατµιστή. Η διαδικασία προ-εξαέρωσης εξαρτάται από τον τύπο της βαλβίδας επέκτασης. 
 
Η διαδικασία προ-εξαέρωσης δεν ακολουθείται εάν η πίεση εξάτµισης είναι κάτω από το 

σηµείο ρύθµισης της ειδοποίησης χαµηλής πίεσης (συνθήκες κενού στο εσωτερικό του εξατµιστή). 
 
Η αύξηση φορτίου του συµπιεστή δεν θα επιτρέπεται µέχρι η υπερθέρµανση εκκένωσης να 

υπερβαίνει µια προκαθορισµένη τιµή (προεπιλεγµένη ρύθµιση: 12,2 °C, 22 F) για χρονικό 
διάστηµα µεγαλύτερο από µια προκαθορισµένη τιµή (προεπιλεγµένη ρύθµιση: 30 δευτ.). 

 

6.8.1. Προετοιµασία εκκίνησης ανεµιστήρων στη λειτουργία θέρµανσης 

Όταν η µονάδα βρίσκεται σε λειτουργία θέρµανσης, εάν η εξωτερική θερµοκρασία 
περιβάλλοντος είναι χαµηλότερη από το καθορισµένο όριο των 10,0°C (50,0F) πριν από την 
εκκίνηση του συµπιεστή και αρχίσει η διαδικασία εκκίνησης, όλοι οι ανεµιστήρες ξεκινούν ο ένας 
µετά τον άλλο µε σταθερή καθυστέρηση.  

 

6.8.2. ∆ιαδικασία προ-εξαέρωσης µε ηλεκτρονική εκτόνωση 

Κατά την εκκίνηση του συµπιεστή, η EEXV είναι τελείως κλειστή µέχρι η κεκορεσµένη 
θερµοκρασία στην πίεση του εξατµιστή να φτάσει την τιµή –10 °C (14 F) (ρυθµιζόµενη σε εύρος –
12 ÷ -4 °C (10,4 ÷ 24,8 F)), οπότε η βαλβίδα ανοίγει σε µια καθορισµένη θέση (ρυθµιζόµενη από 
τον κατασκευαστή µε προεπιλεγµένη τιµή ίση µε 20%) µέχρι να εκπνεύσει ο προκαθορισµένος 
χρόνος (προεπιλεγµένη ρύθµιση: 30 δευτ.). 

6.8.3. ∆ιαδικασία προ-εξαέρωσης µε θερµοστατική εκτόνωση 

Κατά την εκκίνηση του συµπιεστή, η ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα της γραµµής υγρού είναι 
εντελώς κλειστή µέχρι η κεκορεσµένη θερµοκρασία στην πίεση του εξατµιστή να φτάσει την τιµή –
10°C (14 F) (ρυθµιζόµενη σε εύρος –12 ÷ -4 °C (10,4 ÷ 24,8 F)), οπότε η βαλβίδα ανοίγει µέχρι να 
εκπνεύσει ο προκαθορισµένος χρόνος. Αυτή η διαδικασία επαναλαµβάνεται όσες φορές έχει 
επιλέξει ο χειριστής (προεπιλεγµένη ρύθµιση: 1 φορά). 
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6.8.4. Θέρµανση λαδιού 

Η ενεργοποίηση των συµπιεστών δεν θα επιτρέπεται εάν δεν τηρείται ο ακόλουθος τύπος: 
 
DischTemp – TOilPress > 5 °C 
 
Όπου: 
DischTemp είναι η θερµοκρασία εκκένωσης του συµπιεστή 
και TOilPress είναι η κεκορεσµένη θερµοκρασία στην πίεση λαδιού  

6.9. Εκκένωση 

Όταν καταγράφεται αίτηµα τερµατισµού του συµπιεστή (και εφόσον το αίτηµα δεν έχει 
προκύψει από κάποια ειδοποίηση), πριν συνεχιστεί η διαδικασία, πραγµατοποιείται πλήρης 
εκκένωση του συµπιεστή και η λειτουργία του συνεχίζεται για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα 
µε µια κλειστή βαλβίδα εκτόνωσης (στην περίπτωση ηλεκτρονικής βαλβίδας εκτόνωσης) ή κλειστή 
βαλβίδα γραµµής υγρού (σε περίπτωση θερµοστατικής βαλβίδας εκτόνωσης). 

 
Η λειτουργία αυτή, γνωστή ως "εκκένωση", χρησιµοποιείται για την εκκένωση του 

εξατµιστή και την αποτροπή της αναρρόφησης υγρού από τον συµπιεστή σε επόµενη 
επανεκκίνηση. 

Η διαδικασία εκκένωσης σταµατά µετά την πάροδο του χρόνου που έχει ορίσει ο χρήστης 
(ρυθµιζόµενος, προεπιλεγµένη ρύθµιση 30 δευτ.) ή όταν η κεκορεσµένη θερµοκρασία στην πίεση 
του εξατµιστή λάβει την τιµή –10°C (ρυθµιζόµενη σε εύρος –12 ÷ -4 °C (10,4 ÷ 24,8 F)). 

 
Μετά τη λήξη της εκκένωσης, ενεργοποιείται η ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα για χρονικό 

διάστηµα ίσο µε τον ελάχιστο χρόνο απενεργοποίησης του συµπιεστή, προκειµένου να 
διασφαλιστεί η πλήρης µείωση φορτίου. Το ίδιο συµβαίνει σε περίπτωση µη φυσιολογικής 
ολοκλήρωσης της διαδικασίας. 

6.10. Εκκίνηση σε χαµηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος 

Οι µονάδες που λειτουργούν σε κατάσταση ψύξης, ψύξης/γλυκόλης ή πάγου πρέπει να 
διαχειριστούν την ενεργοποίηση σε χαµηλή εξωτερική θερµοκρασία 

 
Η εκκίνηση σε χαµηλή εξωτερική θερµοκρασία πραγµατοποιείται εάν κατά την εκκίνηση 

του συµπιεστή η κεκορεσµένη θερµοκρασία του συµπιεστή είναι χαµηλότερη από 15,5 °C (60 F). 
 
Όταν συµβεί αυτό, 3 δευτερόλεπτα µετά το τέλος της διαδικασίας εκκίνησης του συµπιεστή 

(τέλος των κύκλων προ-εξαέρωσης) τα συµβάντα χαµηλής πίεσης απενεργοποιούνται για χρονικό 
διάστηµα που ισούται µε το χρόνο της χαµηλής OAT (το σηµείο ρύθµισης έχει εύρος από 20 έως 
120 δευτερόλεπτα µε προεπιλογή τα 120 δευτ.). 

 
Το απόλυτο όριο χαµηλής πίεσης (το όριο που δεν έχει χρονική καθυστέρηση) εξακολουθεί 

να εφαρµόζεται. Εάν επιτευχθεί αυτή η οριακή πίεση, προκύπτει ειδοποίηση χαµηλής πίεσης κατά 
την εκκίνηση µε χαµηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος. 

 
Κατά τη λήξη της εκκίνησης χαµηλής OAT, ελέγχεται η πίεση του εξατµιστή.  Εάν η πίεση 

είναι µεγαλύτερη από ή ίση µε το σηµείο ρύθµισης πτώσης της πίεσης του εξατµιστή, η εκκίνηση 
θεωρείται επιτυχής.   Εάν η πίεση είναι χαµηλότερη από αυτό, η εκκίνηση δεν είναι επιτυχής και ο 
συµπιεστής σταµατάει.  Πριν από την ενεργοποίηση της ειδοποίησης επανεκκίνησης, επιτρέπονται 
τρεις απόπειρες εκκίνησης.   
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Ο µετρητής επανεκκίνησης πρέπει να µηδενιστεί όταν µια εκκίνηση είναι επιτυχής ή όταν, 
κατά την ενεργοποίηση της ειδοποίησης, το κύκλωµα είναι απενεργοποιηµένο. 

6.11. ∆ιακοπή λειτουργίας συµπιεστών και µονάδας 

6.11.1. ∆ιακοπή λειτουργίας µονάδας 

∆ιακοπές στη λειτουργία της µονάδας προκαλούνται από: 
 

• Χαµηλό ρυθµό ροής εξατµιστή  
Εάν ο διακόπτης ροής του εξατµιστή παραµένει ανοιχτός για χρονικό διάστηµα 

µεγαλύτερο µιας ρυθµιζόµενης τιµής, µια "Ειδοποίηση χαµηλού ρυθµού ροής εξατµιστή" 
διακόπτει τη λειτουργία ολόκληρης της µονάδας. Εάν ο διακόπτης ροής του εξατµιστή 
παραµείνει κλειστός για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα, γίνεται αυτόµατη επαναφορά της 
ειδοποίησης για τρεις φορές. Από την τέταρτη ειδοποίηση και µετά, η επαναφορά του πρέπει να 
πραγµατοποιείται χειροκίνητα.    

 
• Χαµηλή θερµοκρασία εξόδου εξατµιστή 

Μια "Ειδοποίηση χαµηλής θερµοκρασίας εξόδου εξατµιστή" διακόπτει τη λειτουργία 
ολόκληρης της µονάδας µόλις η θερµοκρασία νερού εξόδου του εξατµιστή (θερµοκρασία 
εξόδου εξατµιστή για την περίπτωση µονάδων µονού εξατµιστή ή πολλαπλές θερµοκρασίες 
στην περίπτωση µονάδων διπλού εξατµιστή) πέσει κάτω από το σηµείο ρύθµισης της 
ειδοποίησης δηµιουργίας πάγου.  

Για την επανεκκίνηση της µονάδας απαιτείται µη αυτόµατη επαναφορά της ειδοποίησης 
 

• Αποτυχία παρακολούθησης Φάσης-Τάσης (PVM) ή προστασίας γείωσης (GPF) 
Μια "Ειδοποίηση αποτυχίας παρακολούθησης φάσης/τάσης ή προστασίας γείωσης" 

διακόπτει τη λειτουργία ολόκληρης της µονάδας µόλις ανοίξει ο διακόπτης παρακολούθησης 
φάσης (εάν χρησιµοποιείται παρακολούθηση µίας φάσης) µετά από αίτηµα εκκίνησης της 
µονάδας.  

Για την επανεκκίνηση της µονάδας απαιτείται µη αυτόµατη επαναφορά της ειδοποίησης 
 

• Σφάλµα θερµοκρασίας νερού εξόδου εξατµιστή 
Μια "Ειδοποίηση σφάλµατος θερµοκρασίας νερού εξόδου του εξατµιστή" διακόπτει τη 

λειτουργία ολόκληρης της µονάδας εάν η ένδειξη της θερµοκρασίας νερού εξόδου του 
εξατµιστή (θερµοκρασία εξόδου εξατµιστή για την περίπτωση µονάδων µονού εξατµιστή ή 
πολλαπλές θερµοκρασίες στην περίπτωση µονάδων διπλού εξατµιστή) βγει έξω από το 
επιτρεπόµενο εύρος του ανιχνευτή για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από 10 δευτερόλεπτα.  

Για την επανεκκίνηση της µονάδας απαιτείται µη αυτόµατη επαναφορά της ειδοποίησης 
 

• Εξωτερική ειδοποίηση (µόνο εάν είναι ενεργοποιηµένη) 
Μια "Εξωτερική ειδοποίηση" διακόπτει τη λειτουργία ολόκληρης της µονάδας µόλις 

κλείσει ο διακόπτης εξωτερικής ειδοποίησης µετά από αίτηµα ενεργοποίησης της µονάδας, εάν 
έχει ρυθµιστεί η διακοπή της µονάδας µε την ενεργοποίηση της εξωτερικής ειδοποίησης.  

Για την επανεκκίνηση της µονάδας απαιτείται µη αυτόµατη επαναφορά της ειδοποίησης 
 

• Σφάλµα ανιχνευτή 
Ένα "Σφάλµα ανιχνευτή" διακόπτει τη λειτουργία της µονάδας εάν η ένδειξη ενός από 

τους παρακάτω ανιχνευτές είναι εκτός του επιτρεπόµενου εύρους για χρονικό διάστηµα 
µεγαλύτερο των 10 δευτερολέπτων. 

 
- Ανιχνευτής θερµοκρασίας εξόδου εξατµιστή αρ. 1 (σε µονάδες 2 εξατµιστών) 
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- Ανιχνευτής θερµοκρασίας εξόδου εξατµιστή αρ. 2 (σε µονάδες 2 εξατµιστών) 
 

Στην οθόνη του ελεγκτή εµφανίζεται η ταυτότητα του ανιχνευτή που παρουσιάζει 
σφάλµα 

6.11.2. ∆ιακοπή λειτουργίας συµπιεστών 

Οι διακοπές λειτουργίας ενός συµπιεστή προκαλούνται από: 
 

• Μηχανική υψηλή πίεση 
Μια "Ειδοποίηση διακόπτη υψηλής πίεσης" διακόπτει τη λειτουργία του συµπιεστή 

µόλις ανοίξει ο διακόπτης υψηλής πίεσης. 
Για την επανεκκίνηση της µονάδας απαιτείται µη αυτόµατη επαναφορά της ειδοποίησης 

(µετά την µη αυτόµατη επαναφορά του διακόπτη πίεσης). 
 

• Υψηλή πίεση εκκένωσης 
Μια "Ειδοποίηση υψηλής πίεσης εκκένωσης" διακόπτει τη λειτουργία του συµπιεστή 

µόλις η πίεση εκκένωσης συµπιεστή υπερβεί το ρυθµιζόµενο σηµείο υψηλής πίεσης.  
Για την επανεκκίνηση της µονάδας απαιτείται µη αυτόµατη επαναφορά της ειδοποίησης 

 
• Υψηλή θερµοκρασία εκκένωσης 

Μια "Ειδοποίηση υψηλής θερµοκρασίας εκκένωσης" διακόπτει τη λειτουργία του 
συµπιεστή µόλις η θερµοκρασία εκκένωσης συµπιεστή υπερβεί το ρυθµιζόµενο σηµείο υψηλής 
θερµοκρασίας.  

Για την επανεκκίνηση της µονάδας απαιτείται µη αυτόµατη επαναφορά της ειδοποίησης 
 

• Χαµηλή θερµοκρασία εξόδου εξατµιστή 
Μια "Ειδοποίηση χαµηλής θερµοκρασίας εξόδου εξατµιστή" διακόπτει τη λειτουργία 

των δύο συµπιεστών που είναι συνδεδεµένοι στον ίδιο εξατµιστή, στην περίπτωση της µονάδας 
διπλού εξατµιστή, µόλις η θερµοκρασία του νερού εξόδου του εξατµιστή πέσει κάτω από τη 
ρυθµιζόµενη οριακή τιµή δηµιουργίας πάγου.  

Για την επανεκκίνηση της µονάδας απαιτείται µη αυτόµατη επαναφορά της ειδοποίησης 
 

• Μηχανική χαµηλή πίεση 
Μια "Ειδοποίηση διακόπτη χαµηλής πίεσης" διακόπτει τη λειτουργία του συµπιεστή εάν 

ο διακόπτης χαµηλής πίεσης ανοίξει για περισσότερο από 40 δευτερόλεπτα κατά τη λειτουργία 
του συµπιεστή. Σε όλες τις λειτουργίες (ψύξη, ψύξη/γλυκόλη, πάγος, αντλία θερµότητας) 
ελέγχονται πέντε ειδοποιήσεις αυτόµατης επαναφοράς (από µετατροπείς και από διακόπτες). 
Αυτές οι ειδοποιήσεις απενεργοποιούν το συµπιεστή χωρίς να στείλουν κάποιο σήµα (δεν 
ενεργοποιείται ο ηλεκτρονόµος της ειδοποίησης). Μόνο η έκτη ειδοποίηση θα είναι ειδοποίηση 
µη αυτόµατης επαναφοράς. 

 
Η "Ειδοποίηση διακόπτη χαµηλής πίεσης" είναι απενεργοποιηµένη κατά τη διάρκεια 

των κύκλων προ-εξαέρωσης και της διαδικασίας εκκένωσης.  
Κατά την εκκίνηση του συµπιεστή (µετά την ολοκλήρωση των κύκλων προ-

εξαέρωσης), η "Ειδοποίηση διακόπτη χαµηλής πίεσης" είναι απενεργοποιηµένη εάν έχει 
αναγνωριστεί εκκίνηση µε χαµηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος, διαφορετικά εµφανίζεται µε 
καθυστέρηση 120 δευτ. 

 
Για την επανεκκίνηση της µονάδας απαιτείται µη αυτόµατη επαναφορά της ειδοποίησης 
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• Χαµηλή πίεση αναρρόφησης 
Μια " Ειδοποίηση χαµηλής πίεσης αναρρόφησης" διακόπτει τη λειτουργία του 

συµπιεστή, εάν η πίεση αναρρόφησης του συµπιεστή παραµείνει κάτω από το ρυθµιζόµενο 
σηµείο ειδοποίησης χαµηλής πίεσης για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από αυτό που 
παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. 

 
Καθυστέρηση ειδοποίησης χαµηλής πίεσης αναρρόφησης 

 
Σηµείο ρύθµ. χαµ. πίεσης – 

Πίεση αναρρόφησης 
(bar / psi) 

Καθυστέρηση ειδοποίησης 
(δευτερόλεπτα) 

0,1 / 1,45 160 
0,3 / 4,35 140 
0,5 / 7,25  100 

0,7 /  10,15 80 
0,9 / 13,05 40 
1,0 / 14,5 Προαιρετ. 

  
∆εν υπάρχει καθυστέρηση εάν η πίεση αναρρόφησης είναι χαµηλότερη κατά 1 bar ή 

περισσότερο από το σηµείο ρύθµισης της ειδοποίησης χαµηλής πίεσης. Σε όλες τις λειτουργίες 
(ψύξη, ψύξη/γλυκόλη, πάγος, αντλία θερµότητας) ελέγχονται πέντε ειδοποιήσεις αυτόµατης 
επαναφοράς (από µετατροπείς και από διακόπτες). Αυτές οι ειδοποιήσεις απενεργοποιούν το 
συµπιεστή χωρίς να στείλουν κάποιο σήµα (δεν ενεργοποιείται ο ηλεκτρονόµος της 
ειδοποίησης). Μόνο η έκτη ειδοποίηση θα είναι ειδοποίηση µη αυτόµατης επαναφοράς. 

 
Η "Ειδοποίηση χαµηλής πίεσης αναρρόφησης" είναι απενεργοποιηµένη κατά τη 

διάρκεια των κύκλων προ-εξαέρωσης και της διαδικασίας εκκένωσης.  
Κατά την εκκίνηση του συµπιεστή (µετά την ολοκλήρωση των κύκλων προ-

εξαέρωσης), η "Ειδοποίηση χαµηλής πίεσης αναρρόφησης" είναι απενεργοποιηµένη εάν έχει 
αναγνωριστεί εκκίνηση µε χαµηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος. 

 
Για την επανεκκίνηση της µονάδας απαιτείται µη αυτόµατη επαναφορά της ειδοποίησης 

  
• Χαµηλή πίεση λαδιού  

Μια "Ενεργοποίηση χαµηλής πίεσης λαδιού" θα διακόψει τη λειτουργία του συµπιεστή 
εάν η πίεση λαδιού παραµένει χαµηλότερα από τα παρακάτω όρια για µεγαλύτερο χρονικό 
διάστηµα από εκείνο που προβλέπεται από τη ρύθµιση κατά τη λειτουργία και την εκκίνηση 
των συµπιεστών. 

 
Πίεση αναρρόφησης *1,1 + 1 bar   σε ελάχιστο φορτίο συµπιεστή 
Πίεση αναρρόφησης *1,5 + 1 bar  σε µέγιστο φορτίο συµπιεστή 
Εµβόλιµες τιµές      σε µεσαίο φορτίο συµπιεστή 
 
Για την επανεκκίνηση της µονάδας απαιτείται µη αυτόµατη επαναφορά της ειδοποίησης 

 
• Υψηλή διαφορά πίεσης λαδιού  

Μια "Ειδοποίηση υψηλής διαφοράς πίεσης λαδιού" διακόπτει τη λειτουργία του 
συµπιεστή εάν η διαφορά µεταξύ της πίεσης εκκένωσης και της πίεσης λαδιού παραµένει 
υψηλότερη από ένα ρυθµιζόµενο σηµείο (προεπιλεγµένη ρύθµιση: 2,5 bar) για χρονικό 
διάστηµα µεγαλύτερο από µια ρυθµιζόµενη τιµή 

 
Για την επανεκκίνηση της µονάδας απαιτείται µη αυτόµατη επαναφορά της ειδοποίησης 
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• Χαµηλή αναλογία πίεσης  

Μια "Ειδοποίηση χαµηλής αναλογίας πίεσης" διακόπτει τη λειτουργία του συµπιεστή 
εάν η αναλογία πίεσης παραµένει χαµηλότερα από το ρυθµιζόµενο όριο σε ονοµαστικό φορτίο 
συµπιεστή για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από το προβλεπόµενο 

 
Για την επανεκκίνηση της µονάδας απαιτείται µη αυτόµατη επαναφορά της ειδοποίησης 

 
• Αποτυχία εκκίνησης συµπιεστών 

Μια "Ειδοποίηση αποτυχηµένης µετάβασης ή εκκινητή" διακόπτει τη λειτουργία του 
συµπιεστή εάν ο διακόπτης µετάβασης/εκκινητή παραµένει ανοιχτός για παραπάνω από 10 
δευτερόλεπτα από την εκκίνηση του συµπιεστή 

 
Για την επανεκκίνηση της µονάδας απαιτείται µη αυτόµατη επαναφορά της ειδοποίησης 
 

• Προστασία υπερφόρτισης συµπιεστή ή κινητήρα 
Μια "Ειδοποίηση υπερφόρτισης συµπιεστή" διακόπτει τη λειτουργία του συµπιεστή εάν 

ο διακόπτης υπερφόρτισης παραµένει ανοιχτός για παραπάνω από 5 δευτερόλεπτα µετά την 
εκκίνηση του συµπιεστή. 

 
Για την επανεκκίνηση της µονάδας απαιτείται µη αυτόµατη επαναφορά της ειδοποίησης 
 

• Αποτυχία εξαρτώµενης πλακέτας 
Μια "Ειδοποίηση αποσύνδεσης µονάδας ΧΧ" διακόπτει τη λειτουργία των 

εξαρτώµενων συµπιεστών εάν η κεντρική πλακέτα δεν µπορεί να επικοινωνήσει µε τις 
εξαρτώµενες πλακέτες για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 30 δευτερολέπτων. 

 
Για την επανεκκίνηση της µονάδας απαιτείται µη αυτόµατη επαναφορά της ειδοποίησης 

 
• Αποτυχία κεντρικής πλακέτας ή επικοινωνίας δικτύου 

Μια "Ειδοποίηση αποσύνδεσης κεντρικής" διακόπτει τη λειτουργία των εξαρτώµενων 
συµπιεστών εάν η εξαρτώµενη πλακέτα δεν µπορεί να επικοινωνήσει µε την κεντρική πλακέτα 
για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 30 δευτερολέπτων. 

 

• Σφάλµα ανιχνευτή 
Ένα "Σφάλµα ανιχνευτή" διακόπτει τη λειτουργία του συµπιεστή εάν η ένδειξη ενός από 

τους παρακάτω ανιχνευτές είναι εκτός του επιτρεπόµενου εύρους για χρονικό διάστηµα 
µεγαλύτερο των 10 δευτερολέπτων. 

 
- Ανιχνευτής πίεσης λαδιού 
- Ανιχνευτής χαµηλής πίεσης 
- Ανιχνευτής θερµοκρασίας αναρρόφησης 
- Ανιχνευτής θερµοκρασίας εκκένωσης 
- Ανιχνευτής πίεσης εκκένωσης 

 
Στην οθόνη του ελεγκτή εµφανίζεται η ταυτότητα του ανιχνευτή που παρουσιάζει 

σφάλµα 
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• Αποτυχία σήµατος βοηθητικών 
Η λειτουργία του συµπιεστή διακόπτεται εάν µία από τις παρακάτω ψηφιακές εισόδους 

είναι ανοιχτή για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από µια ρυθµιζόµενη τιµή (προεπιλεγµένη 
ρύθµιση: 10 δευτ.). 
- Σφάλµα παρακολούθησης φάσης συµπιεστή ή προστασίας γείωσης 
- Ειδοποίηση οδηγού µεταβλητής ταχύτητας 

6.11.3. Άλλες διακοπές λειτουργίας 

Άλλες διακοπές λειτουργίας µπορεί να απενεργοποιούν συγκεκριµένες λειτουργίες, οι 
οποίες περιγράφονται παρακάτω (π.χ. διακοπές λειτουργίας ανάκτησης θερµότητας). 

 
Η προσθήκη προαιρετικών πλακετών επέκτασης θα προκαλέσει επίσης ενεργοποίηση των 

ειδοποιήσεων που σχετίζονται µε την επικοινωνία µε πλακέτες επέκτασης και µε αισθητήρες 
συνδεδεµένους µε πλακέτες επέκτασης. 

 
Για µονάδες µε ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης, όλες οι ειδοποιήσεις που ενέχουν κίνδυνο 

για τον οδηγό θα διακόψουν τη λειτουργία των συµπιεστών 

6.11.4. Ειδοποιήσεις µονάδων και συµπιεστών και αντίστοιχοι κωδικοί 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η λίστα των ειδοποιήσεων για τη µονάδα και τους 
συµπιεστές.  

 
Κωδικός 
ειδοποίησης 

Ετικέτα ειδοποίησης στο 
περιβάλλον χρήστη 

Λεπτοµέρειες 

Προαιρετ. -  
1 Phase Alarm Ειδοποίηση φάσης (µονάδα ή κύκλωµα) 
2 Freeze Alarm Ειδοποίηση δηµιουργίας πάγου 
3 Freeze Alarm EV1 Ειδοποίηση δηµιουργίας πάγου στον 

εξατµιστή 1 
4 Freeze Alarm EV2 Ειδοποίηση δηµιουργίας πάγου στον 

εξατµιστή 2 
5 Pump Alarm Υπερφόρτωση αντλίας 
6 Fan Overload Υπερφόρτωση ανεµιστήρα 
7 OAT Low Pressure Ειδοποίηση χαµηλής πίεσης κατά την 

εκκίνηση µε χαµηλή ΟΑΤ 
8 Low Amb Start Fail Αποτυχία εκκίνησης µε χαµηλή OAT  
9 Unit 1 Offline Πλακέτα αρ. 1 εκτός σύνδεσης (κεντρική) 
10 Unit 2 Offline Πλακέτα αρ. 2 εκτός σύνδεσης (εξαρτώµενη) 
11 Evap. Flow Alarm Ειδοποίηση διακόπτη ροής εξατµιστή 
12 Probe 9 Error Σφάλµα ανιχνευτή θερµοκρασίας εισόδου 
13 Probe 10 Error Σφάλµα ανιχνευτή θερµοκρασίας εξόδου 
14 - - 
15 Prepurge #1 Timeout Αποτυχία προ-εξαέρωσης στο κύκλωµα αρ. 1 
16 Comp Overload #1 Υπερφόρτωση συµπιεστή αρ. 1 
17 Low Press. Ratio #1 Αναλογία χαµηλής πίεσης στο κύκλωµα αρ. 1 
18 High Press. Switch #1 Ειδοποίηση διακόπτη υψηλής πίεσης στο 

κύκλωµα αρ. 1 
19 High Press. Trans #1 Ειδοποίηση µετατροπέα υψηλής πίεσης στο 

κύκλωµα αρ. 1 
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20 Low Press. Switch #1 Ειδοποίηση διακόπτη χαµηλής πίεσης στο 
κύκλωµα αρ. 1 

21 Low Press. Trans #1 Ειδοποίηση µετατροπέα χαµηλής πίεσης στο 
κύκλωµα αρ. 1 

22 High Disch Temp #1 Υψηλή θερµοκρασία εκκένωσης στο 
κύκλωµα αρ. 1 

23 Probe Fault #1 Σφάλµα ανιχνευτών στο κύκλωµα αρ. 1 
24 Transition Alarm #1 Ειδοποίηση µετάβασης στο συµπιεστή αρ. 1 
25 Low Oil Press #1 Χαµηλή πίεση λαδιού στο κύκλωµα αρ. 1 
26 High Oil DP Alarm #1 Ειδοποίηση υψηλής πίεσης ∆έλτα λαδιού στο 

κύκλωµα αρ. 1 
27 Expansion Error Σφάλµα πλακετών επέκτασης 
28 - - 
29 EXV Driver Alarm #1 Ειδοποίηση οδηγού EXV αρ. 1  
30 EXV Driver Alarm #2 Ειδοποίηση οδηγού EXV αρ. 2 
31 Restart after PW Loss Επανεκκίνηση έπειτα από απώλεια ισχύος 
32 - - 
33 - - 
34 Prepurge #2 Timeout Αποτυχία προ-εξαέρωσης στο κύκλωµα αρ. 2 
35 Comp Overload #2 Υπερφόρτωση συµπιεστή αρ. 2 
36 Low Press. Ratio #2 Αναλογία χαµηλής πίεσης στο κύκλωµα αρ. 2 
37 High Press. Switch #2 Ειδοποίηση διακόπτη υψηλής πίεσης στο 

κύκλωµα αρ. 2 
38 High Press. Trans #2 Ειδοποίηση µετατροπέα υψηλής πίεσης στο 

κύκλωµα αρ. 2 
39 Low Press. Switch #2 Ειδοποίηση διακόπτη χαµηλής πίεσης στο 

κύκλωµα αρ. 2 
40 Low Press. Trans #2 Ειδοποίηση µετατροπέα χαµηλής πίεσης στο 

κύκλωµα αρ. 2 
41 High Disch Temp #2 Υψηλή θερµοκρασία εκκένωσης στο 

κύκλωµα αρ. 2 
42 Maintenance Comp #2 Απαιτείται συντήρηση του συµπιεστή αρ. 2 
43 Probe Fault #2 Σφάλµα ανιχνευτών στο κύκλωµα αρ. 1 
44 Transition Alarm #2 Ειδοποίηση µετάβασης στο συµπιεστή αρ. 2 
45 Low Oil Press #2 Χαµηλή πίεση λαδιού στο κύκλωµα αρ. 1 
46 High Oil DP Alarm #2 Ειδοποίηση υψηλής πίεσης ∆έλτα λαδιού στο 

κύκλωµα αρ. 1 
47 Low Oil Level #2 Χαµηλό επίπεδο λαδιού στο κύκλωµα αρ. 2 
48 PD #2 Timer Expired Λήξη χρονικού ορίου εκκένωσης στο 

κύκλωµα αρ. 2 (προειδοποίηση που δεν 
δίνεται µε σήµα κατάστασης ειδοποίησης) 

49 -  
50 -  
51 -  
52 Low Oil Level #1 Χαµηλό επίπεδο λαδιού στο κύκλωµα αρ. 1 
53 PD #1 Timer Expired Λήξη χρονικού ορίου εκκένωσης στο 

κύκλωµα αρ. 1 (προειδοποίηση που δεν 
δίνεται µε σήµα κατάστασης ειδοποίησης) 

54 HR Flow Switch Ειδοποίηση διακόπτη ροής ανάκτησης 
θερµότητας. 
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6.12. Βαλβίδα Economizer 

Εάν υπάρχει αυτή η επιλογή (πλακέτα επέκτασης 1) και είναι ενεργοποιηµένη µε τον 
κωδικό πρόσβασης του κατασκευαστή, όταν το ποσοστό φορτίου του συµπιεστή είναι µεγαλύτερο 
από µια ρυθµιζόµενη οριακή τιµή (προεπιλεγµένη ρύθµιση: 90%) και εφόσον η κεκορεσµένη 
θερµοκρασία συµπύκνωσης είναι χαµηλότερη από ένα ρυθµιζόµενο σηµείο (προεπιλεγµένη 
ρύθµιση: 65,0°C ), η βαλβίδα economizer ενεργοποιείται. Η βαλβίδα απενεργοποιείται εάν το 
ποσοστό φορτίου του συµπιεστή είναι χαµηλότερο από µια άλλη ρυθµιζόµενη οριακή τιµή 
(προεπιλεγµένη ρύθµιση: 75%) ή εάν η κεκορεσµένη θερµοκρασία συµπύκνωσης είναι χαµηλότερη 
από το σηµείο ρύθµισης µείον µια ρυθµιζόµενη απόκλιση (προεπιλεγµένη ρύθµιση 5,0 °C). 

6.13. Εναλλαγή µεταξύ λειτουργίας θέρµανσης και ψύξης 

Κάθε φορά που απαιτείται εναλλαγή του συµπιεστή από τη λειτουργία ψύξης (ή 
ψύξης/γλυκόλης ή πάγου) στη λειτουργία θέρµανσης ή αντίστροφα, ανεξάρτητα εάν απαιτείται 
λόγω εναλλαγής της µονάδας από τη µία λειτουργία στην άλλη ή λόγω εκκίνησης ή τερµατισµού 
της διαδικασίας απόψυξης, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία. 

6.13.1. Εναλλαγή από τις λειτουργίες ψύξης στη λειτουργία θέρµανσης 

6.13.1.1. Ο συµπιεστής λειτουργεί σε λειτουργία ψύξης 

Ένας συµπιεστής που λειτουργεί σε λειτουργία ψύξης (τετράοδη βαλβίδα 
απενεργοποιηµένη) απενεργοποιείται χωρίς να εκτελέσει τη διαδικασία εκκένωσης, η τετράοδη 
βαλβίδα ενεργοποιείται 5 δευτερόλεπτα µετά την απενεργοποίηση του συµπιεστή, κατόπιν ο 
συµπιεστής ενεργοποιείται µετά την πάροδο του ελάχιστου χρόνου απενεργοποίησης του 
συµπιεστή και εκτελείται η συνήθης διαδικασία προ-εξαέρωσης.  

6.13.1.2. Ο συµπιεστής έχει σταµατήσει σε λειτουργία ψύξης 

Εάν ένας συµπιεστής που σταµάτησε στη διάρκεια της λειτουργίας ψύξης πρέπει να 
εκκινήσει σε λειτουργία θέρµανσης, ενεργοποιείται στη συνήθη λειτουργία ψύξης (µε την τετράοδη 
βαλβίδα απενεργοποιηµένη και εκτελώντας τη συνήθη διαδικασία προ-εξαέρωσης), διατηρείται σε 
λειτουργία για 120 δευτερόλεπτα στη λειτουργία ψύξης και κατόπιν απενεργοποιείται χωρίς 
εκκένωση. Η τετράοδη βαλβίδα ενεργοποιείται 5 δευτερόλεπτα µετά την απενεργοποίηση του 
συµπιεστή, κατόπιν ο συµπιεστής ενεργοποιείται µετά την πάροδο του ελάχιστου χρόνου 
απενεργοποίησης του συµπιεστή.  

6.13.2. Εναλλαγή από τις λειτουργίες θέρµανσης στις λειτουργίες ψύξης 

6.13.2.1. Ο συµπιεστής λειτουργεί σε λειτουργία θέρµανσης 

Ένας συµπιεστής που λειτουργεί σε λειτουργία θέρµανσης (τετράοδη βαλβίδα 
ενεργοποιηµένη) απενεργοποιείται χωρίς να εκτελέσει τη διαδικασία εκκένωσης, η τετράοδη 
βαλβίδα απενεργοποιείται 5 δευτερόλεπτα µετά την απενεργοποίηση του συµπιεστή, κατόπιν ο 
συµπιεστής ενεργοποιείται µετά την πάροδο του ελάχιστου χρόνου απενεργοποίησης του 
συµπιεστή και εκτελείται η συνήθης διαδικασία προ-εξαέρωσης.  

6.13.2.2. Ο συµπιεστής έχει σταµατήσει σε λειτουργία θέρµανσης 

Εάν ένας συµπιεστής που σταµάτησε σε λειτουργία θέρµανσης (µε την τετράοδη βαλβίδα 
ενεργοποιηµένη) χρειάζεται να ξεκινήσει, τότε η τετράοδη βαλβίδα απενεργοποιείται και ο 
συµπιεστής ενεργοποιείται έπειτα από 20 δευτ.  
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6.13.3. Πρόσθετα στοιχεία 

Οι παραπάνω διαδικασίες βασίζονται στο γεγονός ότι η κατάσταση ψύξης ή θέρµανσης 
αφορά τον συµπιεστή ανεξάρτητα από το αν είναι ενεργοποιηµένος ή όχι. Αυτό σηµαίνει ότι, εάν 
ένας συµπιεστής απενεργοποιηθεί σε λειτουργία θέρµανσης, η τετράοδη βαλβίδα του παραµένει 
ενεργοποιηµένη (οµοίως, εάν ένας συµπιεστής απενεργοποιηθεί σε λειτουργία ψύξης, η τετράοδη 
βαλβίδα του είναι απενεργοποιηµένη). 

 
Εάν κοπεί η τροφοδοσία της µονάδας, οι τετράοδες βαλβίδες απενεργοποιούνται αυτόµατα 

(πρόκειται για χαρακτηριστικό υλικού των βαλβίδων). Αυτό σηµαίνει επίσης ότι οι συµπιεστές που 
απενεργοποιούνται σε λειτουργία θέρµανσης µεταβαίνουν σε λειτουργία ψύξης. Εποµένως, γίνεται 
επαναφορά της λειτουργίας θέρµανσης κάθε συµπιεστή, εάν κοπεί η τροφοδοσία της µονάδας. 

6.14. ∆ιαδικασία απόψυξης 

Σε µονάδες που είναι ρυθµισµένες ως αντλίες θερµότητας που λειτουργούν σε λειτουργία 
θέρµανσης, ακολουθείται µια διαδικασία απόψυξης. 

 
Η διαδικασία απόψυξης δεν θα εκτελείται από δύο συµπιεστές ταυτόχρονα. 
 
Ένας συµπιεστής δεν εκτελεί τη διαδικασία απόψυξης εάν δεν παρέλθει το ρυθµιζόµενο 

χρονικό διάστηµα (προεπιλεγµένη ρύθµιση: 30 λεπτά) από την ενεργοποίησή του και δεν θα 
εκτελέσει δύο κύκλους απόψυξης πριν από την πάροδο ενός άλλου ρυθµιζόµενου χρονικού 
διαστήµατος (προεπιλεγµένη ρύθµιση: 30 λεπτά) (εάν απαιτείται κάτι τέτοιο, εµφανίζεται ένα 
προειδοποιητικό µήνυµα).  

 
Η διαδικασία απόψυξης βασίζεται στη µέτρηση της θερµοκρασίας περιβάλλοντος (Ta) και 

την ένδειξη θερµοκρασίας αναρρόφησης η οποία µετράται από τους αισθητήρες απόψυξης (Ts). 
Όταν η τιµή Ts παραµένει χαµηλότερα από την τιµή Ta σε ποσότητα µεγαλύτερη από µια 
συγκεκριµένη τιµή, η οποία εξαρτάται από τη θερµοκρασία περιβάλλοντος και το σχεδιασµό του 
πηνίου, για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από µια ρυθµιζόµενη τιµή (προεπιλεγµένη ρύθµιση: 5 
λεπτά), ξεκινά η απόψυξη. 

 
Ο τύπος για την αξιολόγηση της ανάγκης για απόψυξη είναι: 
 
Ts < 0,7×Ta – ∆T  & Ssh < 10 °C (ρυθµιζόµενη τιµή) 
 
Όπου ∆T είναι η ρυθµιζόµενη τιµή προσέγγισης του σχεδιασµού του πηνίου 

(προεπιλογή=12°C) και Ssh είναι η υπερθέρµανση αναρρόφησης.  
 
Η διαδικασία απόψυξης δεν θα εκτελείται ποτέ εάν η τιµή Ta > 7 °C (ρυθµιζόµενη µε 

προστασία κωδικού πρόσβασης συντήρησης).  
Η διαδικασία απόψυξης δεν θα εκτελείται ποτέ εάν Ts > 0 °C (ρυθµιζόµενη µε προστασία 

κωδικού πρόσβασης συντήρησης). 
 
Κατά τη διαδικασία απόψυξης, το κύκλωµα µεταβαίνει στη "λειτουργία ψύξης" για 

καθορισµένο χρονικό διάστηµα (προεπιλεγµένη ρύθµιση: 10 λεπτά), εάν η τιµή Ta < 2 °C 
(ρυθµιζόµενη µε προστασία κωδικού πρόσβασης συντήρησης), διαφορετικά, ο συµπιεστής 
απενεργοποιείται και οι ανεµιστήρες διατηρούνται στη µέγιστη ταχύτητά τους για καθορισµένο 
χρονικό διάστηµα (προεπιλεγµένη ρύθµιση: 15 λεπτά). 
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Η διαδικασία απόψυξης σταµατά εάν η θερµοκρασία εξόδου του εξατµιστή πέσει κάτω από 
µια καθορισµένη τιµή ή εάν η πίεση εκκένωσης φτάσει σε µια καθορισµένη τιµή. 

Κατά τη διαδικασία απόψυξης απενεργοποιείται η "Ειδοποίηση διακόπτη χαµηλής πίεσης" 
και η "Ειδοποίηση χαµηλής πίεσης αναρρόφησης". 

 
Εάν απαιτείται µετάβαση σε "λειτουργία ψύξης", αυτή εκτελείται µόνο εάν η διαφορά 

πίεσης µεταξύ της εκκένωσης και της αναρρόφησης του συµπιεστή υπερβαίνει τα 4 bar. Εάν δεν 
ισχύει αυτό, δίδεται φορτίο στο συµπιεστή προκειµένου να φτάσει σε αυτήν την κατάσταση. Μετά 
την εναλλαγή, οι ανεµιστήρες του συµπιεστή απενεργοποιούνται και εκτελείται η διαδικασία προ-
εξαέρωσης (µε ελάχιστο φορτίο συµπιεστή). Μετά την προ-εξαέρωση, γίνεται αύξηση του φορτίου 
του συµπιεστή µε ενεργοποίηση του πηνίου αύξησης φορτίου µέσω ενός ρυθµιζόµενου αριθµού 
παλµών (προεπιλεγµένη ρύθµιση: 3).  

 
Στο τέλος της διαδικασίας απόψυξης η οποία εκτελέστηκε σε "λειτουργία ψύξης", ο 

συµπιεστής απενεργοποιείται µετά την πλήρη µείωση φορτίου χωρίς να γίνει εκκένωση, στη 
συνέχεια απενεργοποιείται η τετράοδη βαλβίδα και τέλος ο συµπιεστής είναι διαθέσιµος και το 
σύστηµα ελέγχου θερµοκρασίας που αγνοούσε την εκκίνηση µπορεί να ξεκινήσει τη µέτρηση του 
χρονικού ορίου.  

6.15. Ψεκασµός υγρού 

Ο ψεκασµός υγρού στη γραµµή εκκένωσης ενεργοποιείται τόσο κατά την λειτουργία 
ψύξης/πάγου όσο και κατά την λειτουργία θέρµανσης εάν η λειτουργία θέρµανσης ξεπερνάει την 
προβλεπόµενη τιµή (εργοστασιακή ρύθµιση 85°C) 

 
Ο ψεκασµός υγρού στη γραµµή αναρρόφησης ενεργοποιείται µόνο κατά τη λειτουργία 

θέρµανσης, εάν η υπερθέρµανση εκκένωσης ξεπερνάει την καθορισµένη τιµή (προεπιλεγµένη 
ρύθµιση: 35°C) 

6.16. ∆ιαδικασία ανάκτησης θερµότητας 

Η διαδικασία ανάκτησης θερµότητας είναι διαθέσιµη µόνο σε µονάδες που έχουν 
διαµορφωθεί ως ψύκτες (δεν διατίθεται για αντλίες θερµότητας). 

 
Ο κατασκευαστής επιλέγει κυκλώµατα που διαθέτουν εξοπλισµό ανάκτησης θερµότητας. 

6.16.1. Αντλία ανάκτησης 

Όταν ενεργοποιείται η ανάκτηση θερµότητας, ο έλεγχος εκκινεί την αντλία ανάκτησης (εάν 
προβλέπεται δεύτερη αντλία, επιλέγεται εκείνη η αντλία µε τις λιγότερες ώρες λειτουργίας, ενώ 
προβλέπεται και µη αυτόµατη ακολουθία αντλιών). Μέσα σε 30 δευτ. πρέπει να κλείσει ο 
διακόπτης ροής ανάκτησης, διαφορετικά θα προκύψει "Ειδοποίηση ροής ανάκτησης" και η 
λειτουργία ανάκτησης θερµότητας απενεργοποιείται. Εάν ο διακόπτης ροής κλείσει για χρονικό 
διάστηµα µεγαλύτερο των 30 δευτερολέπτων, η ειδοποίηση επαναφέρεται αυτόµατα στις τρεις 
φορές. Από την τέταρτη ειδοποίηση και µετά, η επαναφορά του πρέπει να πραγµατοποιείται 
χειροκίνητα.  

 
Εάν ενεργοποιηθεί ειδοποίηση διακόπτη ροής, δεν πρέπει να ενεργοποιηθεί η ανάκτηση 

κυκλώµατος. 
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Σε περίπτωση ειδοποίησης διακόπτη ροής κατά τη λειτουργία ανάκτησης κυκλώµατος, 
διακόπτεται η λειτουργία του αντίστοιχου συµπιεστή και η επαναφορά ειδοποίησης δεν επιτρέπεται 
µέχρι την ανάκτηση της ροής (διαφορετικά θα προκληθεί πάγωµα του εναλλάκτη ανάκτησης 
θερµότητας). 

6.16.2. Έλεγχος ανάκτησης 

Όταν η ανάκτηση θερµότητας είναι ενεργοποιηµένη, ο έλεγχος ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί 
τα κυκλώµατα ανάκτησης µε τη βοήθεια του step logic. 

 
Συγκεκριµένα, ενεργοποιείται ένα επόµενο στάδιο ανάκτησης θερµότητας (εισάγεται νέο 

κύκλωµα ανάκτησης θερµότητας), εάν η θερµοκρασία νερού εξόδου της ανάκτησης θερµότητας 
παραµένει κάτω από το σηµείο ρύθµισης σε ποσότητα µεγαλύτερη από ένα προσαρµόσιµο εύρος 
ρύθµισης και για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από µια ρυθµιζόµενη τιµή (ενδιάµεσο στάδιο 
ανάκτησης θερµότητας). Όταν απαιτείται στάδιο ανάκτησης, ο αντίστοιχος συµπιεστής 
αποφορτίζεται πλήρως και, στη συνέχεια, ενεργοποιείται η βαλβίδα ανάκτησης. Μετά την 
εναλλαγή της βαλβίδας ανάκτησης, παρεµποδίζεται η αύξηση φορτίου του συµπιεστή µέχρι η 
κεκορεσµένη θερµοκρασία συµπύκνωσης να είναι χαµηλότερη από ένα ρυθµιζόµενο όριο 
(προεπιλεγµένη ρύθµιση: 30,0°C). 

 
Κατά τον ίδιο τρόπο, το στάδιο ανάκτησης θερµότητας απενεργοποιείται (αφαιρείται το 

κύκλωµα ανάκτησης θερµότητας), εάν η θερµοκρασία νερού εξόδου της ανάκτησης θερµότητας 
παραµένει πάνω από το σηµείο ρύθµισης σε ποσότητα µεγαλύτερη από ένα προσαρµόσιµο νεκρό 
εύρος ρύθµισης, για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από την προκαθορισµένη τιµή. 

 
Στο βρόχο ανάκτησης είναι ενεργό ένα σηµείο ρύθµισης υψηλής θερµοκρασίας. Αυτό 

απενεργοποιεί ταυτόχρονα όλα τα κυκλώµατα ανάκτησης, εάν η θερµοκρασία του νερού 
ανάκτησης θερµότητας είναι υψηλότερη από µια ρυθµιζόµενη οριακή τιµή (προεπιλεγµένη 
ρύθµιση: 50,0°C). 

 
Για αύξηση της θερµοκρασίας νερού ανάκτησης κατά την εκκίνηση, χρησιµοποιείται µια 

τρίοδη βαλβίδα, ενώ για τον προσδιορισµό της θέσης της βαλβίδας, χρησιµοποιείται ένας 
αναλογικός έλεγχος. Σε χαµηλότερη θερµοκρασία, η βαλβίδα θα επανακυκλοφορήσει το νερό 
ανάκτησης, ενώ σε υψηλότερη θερµοκρασία, η βαλβίδα θα παρακάµψει ένα τµήµα της ροής. 
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HR LWT Θερµοκρασία νερού εξόδου ΑΘ 
Time Ώρα 
Regulation band Εύρος ρύθµισης 
Setpoint Σηµείο ρύθµισης 
No staging Χωρίς µεσοδιαστήµατα 
Stage up Αύξηση 
Stage down Πτώση 
HR Inter-stage Ενδιάµεσο στάδιο ΑΘ 

 
Εικ. 14 – Ενδιάµεσο στάδιο ανάκτησης θερµότητας 

6.17. Περιορισµός συµπιεστή 

Στον έλεγχο περιλαµβάνονται δύο επίπεδα περιορισµών: 
 

• Παρεµπόδιση αύξησης φορτίου 
∆εν επιτρέπεται η αύξηση φορτίου. Μπορεί να γίνει εκκίνηση ή αύξηση του φορτίου 

ενός άλλου συµπιεστή.  
• Αναγκαστική µείωση φορτίου 

Ο συµπιεστής δεν έχει φορτίο. Μπορεί να γίνει εκκίνηση ή αύξηση του φορτίου ενός 
άλλου συµπιεστή.  

 
Οι παράµετροι που µπορεί να περιορίσουν τους συµπιεστές είναι: 
 

• Πίεση αναρρόφησης 
Η αύξηση φορτίου του συµπιεστή µπορεί να παρεµποδιστεί εάν η πίεση αναρρόφησης 

είναι χαµηλότερη από ένα σηµείο ρύθµισης "σταδίου αναµονής" 
Η µείωση φορτίου του συµπιεστή πραγµατοποιείται εάν η πίεση αναρρόφησης είναι 

χαµηλότερη από ένα σηµείο ρύθµισης "πτώσης" 
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• Πίεση εκκένωσης 
Η αύξηση φορτίου του συµπιεστή µπορεί να παρεµποδιστεί εάν η πίεση εκκένωσης 

είναι υψηλότερη από ένα σηµείο ρύθµισης "σταδίου αναµονής" 
Η µείωση φορτίου του συµπιεστή πραγµατοποιείται εάν η πίεση εκκένωσης είναι 

υψηλότερη από ένα σηµείο ρύθµισης "πτώσης" 
 

• Θερµοκρασία εξόδου εξατµιστή 
Η µείωση φορτίου του συµπιεστή πραγµατοποιείται εάν η θερµοκρασία εξόδου 

εξατµιστή είναι χαµηλότερη από ένα σηµείο ρύθµισης "πτώσης" 
 
• Υπερθέρµανση εκκένωσης 

Η αύξηση φορτίου του συµπιεστή µπορεί να παρεµποδιστεί εάν η υπερθέρµανση 
εκκένωσης είναι χαµηλότερη από ένα ρυθµιζόµενο όριο (προεπιλεγµένη ρύθµιση: 1,0°C) για 
ένα ρυθµιζόµενο χρονικό διάστηµα (προεπιλεγµένη ρύθµιση: 30 δευτ.) από την εκκίνηση του 
συµπιεστή στο τέλος της διαδικασίας προ-εξαέρωσης.  

 
• Απορροφούµενο ρεύµα αντιστροφέα 

Η αύξηση φορτίου του συµπιεστή µπορεί να παρεµποδιστεί εάν το απορροφούµενο 
ρεύµα αντιστροφέα είναι υψηλότερο από ένα ρυθµιζόµενο όριο. 

Η µείωση φορτίου του συµπιεστή πραγµατοποιείται εάν το απορροφούµενο ρεύµα 
αντιστροφέα είναι υψηλότερο από το όριο παρεµπόδισης κατά ένα ρυθµιζόµενο ποσοστό. 

 

6.18. Περιορισµός µονάδας 

Η αύξηση φορτίου της µονάδας µπορεί να περιοριστεί από τις παρακάτω παραµέτρους: 
 

• Ρεύµα µονάδας 
Η αύξηση φορτίου της µονάδας µπορεί να παρεµποδιστεί εάν το απορροφούµενο ρεύµα 

πλησιάζει το σηµείο ρύθµισης µέγιστου ρεύµατος (έως -5% από το σηµείο ρύθµισης) 
Εάν το απορροφούµενο ρεύµα είναι υψηλότερο από ένα σηµείο ρύθµισης µέγιστου 

ρεύµατος, πραγµατοποιείται µείωση φορτίου της µονάδας 
 

• Απαιτούµενος περιορισµός 
Η αύξηση φορτίου της µονάδας µπορεί να παρεµποδιστεί εάν το φορτίο (το οποίο 

υπολογίζεται από τους αισθητήρες της βαλβίδας ολίσθησης ή όπως περιγράφεται) είναι κοντά 
στο σηµείο ρύθµισης µέγιστου φορτίου (έως -5% από το σηµείο ρύθµισης) 

Εάν το φορτίο της µονάδας είναι υψηλότερο από το σηµείο ρύθµισης µέγιστου φορτίου, 
πραγµατοποιείται µείωση φορτίου της µονάδας. 

 
Το σηµείο ρύθµισης µέγιστου φορτίου προκύπτει από µια είσοδο 4 -20mA (4mA → 

όριο=100%, 20 mA → όριο=0%) ή µέσω µιας αριθµητικής καταχώρησης που προέρχεται από 
το σύστηµα παρακολούθησης (απαιτούµενος περιορισµός δικτύου). 

 
• SoftLoad 

Κατά την εκκίνηση της µονάδας (όταν ξεκινά ο πρώτος συµπιεστής) µπορεί να οριστεί 
ένας προσωρινός απαιτούµενος περιορισµός µέχρι την πάροδο συγκεκριµένου χρονικού 
διαστήµατος. 
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6.19. Αντλίες εξατµιστή 

Στη βασική διαµόρφωση προβλέπεται µία αντλία εξατµιστή, ενώ η δεύτερη αντλία είναι 
προαιρετική. 

 
Όταν επιλέγονται δύο αντλίες, το σύστηµα ξεκινά αυτόµατα την αντλία µε το µικρότερο 

αριθµό ωρών λειτουργίας κάθε φορά που πρέπει να γίνει εκκίνηση µιας αντλίας. Μπορεί να 
ρυθµιστεί µια καθορισµένη σειρά λειτουργίας.  

 
Μια αντλία εκκινεί µε την ενεργοποίηση της µονάδας. Μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, πρέπει να 

κλείσει ο διακόπτης ροής του εξατµιστή διαφορετικά θα ενεργοποιηθεί η "Ειδοποίηση ροής 
εξατµιστή". Εάν ο διακόπτης ροής κλείσει για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 30 
δευτερολέπτων, η ειδοποίηση επαναφέρεται αυτόµατα στις τρεις φορές. Από την τέταρτη 
ειδοποίηση και µετά, η επαναφορά του πρέπει να πραγµατοποιείται χειροκίνητα. 

6.19.1. Αντλία αντιστροφέα2   

Η αντλία αντιστροφέα χρησιµοποιείται για αλλαγή της ροής νερού προκειµένου να διατηρεί 
την ∆T του νερού εξατµιστή στην ονοµαστική τιµή (ή κοντά σε αυτή) ακόµα και εάν η 
απαιτούµενη απόδοση έχει µειωθεί λόγω της απενεργοποίησης ορισµένων τερµατικών. Μάλιστα, 
σε αυτήν την περίπτωση η ροή του νερού από τις µονάδες που απέµειναν σε λειτουργία αυξάνεται, 
το ίδιο και η πτώση της πίεσης και το απαιτούµενο από την αντλία ύψος. 

Έτσι, η ταχύτητα της αντλίας µειώνεται για να επανέλθει στην ονοµαστική τιµή η πτώση 
στην πίεση νερού που περνάει από τα τερµατικά. 

Εφόσον απαιτείται ελάχιστη ροή από τον εξατµιστή (περίπου 50% της ονοµαστικής ροής) 
και οι αντλίες αντιστροφέα ενδεχοµένως να µην λειτουργούν σε χαµηλή συχνότητα, εφαρµόζεται 
παράκαµψη ελάχιστης ροής. 

 
Ο έλεγχος ροής βασίζεται στον υπολογισµό της διαφοράς πίεσης στις αντλίες (ύψος 

άντλησης) και εκτελείται µε βάση την ταχύτητα της αντλίας και τη θέση της βαλβίδας 
παράκαµψης. 

Οι δύο αυτές ενέργειες εκτελούνται από την αναλογική έξοδο 0-10V. 
 
Πιο συγκεκριµένα, εφόσον οι πτώσεις πίεσης στους εξατµιστές και στις σωληνώσεις 

αλλάζουν µε τη ροή ενώ οι πτώσεις πίεσης στις τερµατικές µονάδες δεν επηρεάζονται από τη ροή, 
το απαιτούµενο ύψος άντλησης (σηµείο ρύθµισης ύψους) αποτελεί µια λειτουργία της ροής: 
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∆h = απαιτούµενο ύψος άντλησης στη συχνότητα παροχής f (στόχος ύψους άντλησης) 
∆hr = ύψος άντλησης σε καθορισµένη ροή (σηµείο ρύθµισης ύψους άντλησης) 
∆Pt = πτώση πίεσης των τερµατικών µονάδων στην ονοµαστική ροή 
f     = απαιτούµενη συχνότητα παροχής αντλίας 
fr    = συχνότητα παροχής αντλίας σε καθορισµένη ροή 
 
∆ιατίθεται µια διαδικασία συντονισµού για τη ρύθµιση του ∆hr. 

                                                 
2
Ο έλεγχος της αντλίας αντιστροφέα περιλαµβάνεται στην έκδοση ASDU01A και τις µεταγενέστερες 

εκδόσεις. 
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Η διαδικασία αυτή µπορεί να τεθεί σε λειτουργία µε την µονάδα ενεργοποιηµένη, τους δύο 
συµπιεστές να λειτουργούν στο 100% και όλες τις τερµατικές µονάδες ενεργοποιηµένες. Όταν η 
διαδικασία αυτή είναι ενεργή, η ταχύτητα της αντλίας µπορεί να προσαρµοστεί χειροκίνητα από 
70% έως 100% (35 έως 50Hz), η βαλβίδα παράκαµψης είναι πλήρως κλειστή (έξοδος 0V) και 
εµφανίζεται η ∆T του εξατµιστή νερού. Όταν ο χειριστής αλλάζοντας την ταχύτητα της αντλίας 
φτάσει το σωστό ∆T νερού, σταµατά η διαδικασία ρύθµισης και το ύψος άντλησης επιλέγεται ως 
∆hr (σηµείο ρύθµισης ύψους). 

 
Εάν η διαδικασία ρύθµισης δεν έχει εκτελεστεί, το σύστηµα θα λειτουργεί στο 100% της 

ταχύτητας της αντλίας µε τη βαλβίδα παράκαµψης κλειδωµένη ενώ θα ενεργοποιηθεί η 
"Ειδοποίηση απουσίας βαθµονόµησης αντλίας VFD" (µε καθυστέρηση 30 λεπτών) χωρίς να 
σταµατήσει η µονάδα. 

 
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, ένας ελεγκτής PID επηρεάζει την ταχύτητα της αντλίας 

για να διατηρήσει το ύψος της άντλησης στην επιθυµητή τιµή ∆h (µειώνοντας την ταχύτητα όσο 
αυξάνεται το ύψος) και διατηρώντας τη βαλβίδα παράκαµψης εντελώς κλειστή. Ο ελεγκτής PID 
δεν θα µειώσει ποτέ την ταχύτητα της αντλίας κάτω από το 75% (35Hz) εφόσον αυτό είναι το 
λειτουργικό όριο της αντλίας αντιστροφέα. Εάν αυτό το όριο έχει επιτευχθεί και το ύψος 
εξακολουθεί να αυξάνεται, ο ελεγκτής PID θα ξεκινήσει τη διαδικασία ανοίγµατος της βαλβίδας 
παράκαµψης. 

 
Όταν µειώνεται το ύψος άντλησης συµβαίνει το αντίστροφο. Ο ελεγκτής θα ξεκινήσει τη 

διαδικασία κλεισίµατος της βαλβίδας και όταν η βαλβίδα κλείσει, ο ελεγκτής ξεκινάει την 
επιτάχυνση της αντλίας. 

 
Η ταχύτητα της αντλίας και της βαλβίδας παράκαµψης ποτέ δεν θα µεταβάλλονται µαζί (για 

να αποφευχθεί η αστάθεια ροής). Η αντλία θα προσαρµόζεται από το 100% σε ελάχιστη ροή, ενώ η 
βαλβίδα θα χρησιµοποιείται όταν η απαιτούµενη ροή είναι µικρότερη της ελάχιστης. 

 
Με την εκκίνηση της µονάδας η αντλία ξεκινά στην ελάχιστη συχνότητα (35 Hz) και 

επιταχύνει έως τα 50 Hz σε 10 δευτερόλεπτα, ενώ η βαλβίδα παράκαµψης είναι εντελώς ανοιχτή 
(απόδοση 100%). 

 
Στη συνέχεια, αρχίζει να ρυθµίζει το ύψος άντλησης σύµφωνα µε την προηγούµενη 

διαδικασία. Η εκκίνηση των συµπιεστών θα είναι εφικτή µόλις επιτευχθεί το επιθυµητό ύψος 
άντλησης (µε όριο ανοχής 10%). 

6.20. Έλεγχος ανεµιστήρων 

Ο έλεγχος ανεµιστήρων χρησιµοποιείται για τη διαχείριση της πίεσης συµπύκνωσης στις 
λειτουργίες ψύξης, ψύξης/γλυκόλης ή πάγου, και της πίεσης εξάτµισης στη λειτουργία θέρµανσης. 

 
Και στις δύο περιπτώσεις ο χειρισµός των ανεµιστήρων προβλέπεται για τον έλεγχο: 
 

• Της πίεσης συµπύκνωσης ή εξάτµισης 
• Της αναλογίας πίεσης 
• Της διαφοράς πίεσης µεταξύ συµπύκνωσης και εξάτµισης. 
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∆ιατίθενται τέσσερις µέθοδοι ελέγχου: 
 

• Fantroll 
• Fan Modular 
• Οδηγός µεταβλητής ταχύτητας 
• Speedtroll. 

6.20.1. Fantroll 

Χρησιµοποιείται βηµατικός έλεγχος. Τα βήµατα του ανεµιστήρα ενεργοποιούνται ή 
απενεργοποιούνται για να διατηρήσουν τις συνθήκες λειτουργίας του ανεµιστήρα εντός των 
επιτρεπτών ορίων. 

 
Τα βήµατα του ανεµιστήρα ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται διατηρώντας την αλλαγή 

συµπύκνωσης (ή πίεσης εξάτµισης) στο ελάχιστο επίπεδο. Για να επιτευχθεί αυτό, κάθε φορά 
πραγµατοποιείται εκκίνηση ή τερµατισµός ενός ανεµιστήρα. 

 
Οι ανεµιστήρες είναι συνδεδεµένοι µε τα βήµατα (ψηφιακές έξοδοι) σύµφωνα µε το 

σύστηµα στον παρακάτω πίνακα 
 

Σύνδεση ανεµιστήρων µε τα βήµατα 
 
 Αρ. ανεµιστήρων ανά κύκλωµα 
 2 3 4 5 6 7 8 9 

Βήµα Ανεµιστήρες στο βήµα 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3  3 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 
4    5 5,6 5,6 5,6 5,6 
5      7 7,8 7,8,9 

 
Τα βήµατα του ανεµιστήρα ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται µε βάση τα στάδια στον 

παρακάτω πίνακα 
 

Στάδια βηµάτων 
 

 Αρ. ανεµιστήρων ανά κύκλωµα 
 2 3 4 5 6 7 8 9 

Στάδιο Ενεργό βήµα 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1+2 1+2 1+2 1+2 1+2 1+2 1+2 1+2 
3  1+2+3 1+3 1+3 1+3 1+3 1+3 1+3 
4   1+2+3 1+2+3 1+2+3 1+2+3 1+2+3 1+2+3 
5    1+2+3+4 1+3+4 1+3+4 1+3+4 1+3+4 
6     1+2+3+4 1+2+3+4 1+2+3+4 1+2+3+4 
7      1+2+3+4+5 1+3+4+5 1+2+3+5 
8       1+2+3+4+5 1+3+4+5 
9        1+2+3+4+5 

6.20.1.1. Fantroll σε λειτουργία ψύξης 

6.20.1.1.1. Έλεγχος πίεσης συµπύκνωσης 

Η εκτέλεση του επόµενου σταδίου (ενεργοποίηση επόµενου σταδίου) πραγµατοποιείται εάν 
η κεκορεσµένη θερµοκρασία συµπύκνωσης (κεκορεσµένη θερµοκρασία σε πίεση εκκένωσης) 
ξεπεράσει το προβλεπόµενο σηµείο ρύθµισης (προεπιλεγµένη ρύθµιση: 43,3 °C (110 F)) κατά 
ποσότητα ίση µε το νεκρό εύρος αύξησης για χρονικό διάστηµα που εξαρτάται από τη διαφορά 
µεταξύ των τιµών που έχουν επιτευχθεί και του προβλεπόµενου σηµείου ρύθµισης συν το νεκρό 
εύρος αύξησης (σφάλµα υψηλής θερµοκρασίας συµπύκνωσης). 



 
D – KOMCP00106-12EL - 54/92 

Ειδικότερα, η αύξηση εκτελείται όταν το σφάλµα της υψηλής πίεσης συµπύκνωσης φτάσει 
την τιµή των 50°C x sec (90 Fxsec). 

 
Κατά τον ίδιο τρόπο, εκτελείται πτώση (ενεργοποίηση προηγούµενου σταδίου) εάν η 

κεκορεσµένη θερµοκρασία συµπύκνωσης πέσει χαµηλότερα από το προβλεπόµενο σηµείο 
ρύθµισης κατά ποσότητα ίση µε το νεκρό εύρος πτώσης για χρονικό διάστηµα που εξαρτάται από 
τη διαφορά µεταξύ του στόχου σηµείου ρύθµισης που έχει επιτευχθεί µείον τις τιµές του νεκρού 
εύρους πτώσης και την επιτευχθείσα τιµή (σφάλµα χαµηλής θερµοκρασίας συµπύκνωσης). 

Ειδικότερα, η πτώση εκτελείται όταν το σφάλµα χαµηλής πίεσης συµπύκνωσης φτάσει την 
τιµή των 14 °Cxsec (25,2 Fxsec). 

 
Το σφάλµα θερµοκρασίας συµπύκνωσης επαναφέρεται στο µηδέν όταν η θερµοκρασία 

συµπύκνωσης βρίσκεται εντός του νεκρού εύρους ή ενεργοποιείται ένα νέο στάδιο. 
 
Κάθε στάδιο ανεµιστήρα θα έχει το δικό του ρυθµιζόµενο νεκρό εύρος αύξησης 

(προεπιλεγµένη ρύθµιση: 4,5 °C (8,1F)) και πτώσης (προεπιλεγµένη ρύθµιση: 6,0 °C (10,8 F). 

6.20.1.1.2. Έλεγχος αναλογίας πίεσης 

Ο έλεγχος λειτουργεί για να διατηρεί την αναλογία πίεσης ίση µε µια ρυθµιζόµενη τιµή-
στόχο (εργοστασιακή ρύθµιση 2,8) 

 
Η αύξηση εκτελείται (ενεργοποίηση επόµενου σταδίου) εάν η αναλογία πίεσης ξεπεράσει το 

στόχο αναλογίας πίεσης κατά ποσότητα ίση µε ένα ρυθµιζόµενο νεκρό εύρος αύξησης για χρονικό 
διάστηµα που εξαρτάται από τη διαφορά µεταξύ της επιτευχθείσας τιµής και της τιµής-στόχου συν 
το νεκρό εύρος αύξησης (σφάλµα υψηλής αναλογίας πίεσης). 

Ιδιαίτερα η αύξηση εκτελείται όταν το σφάλµα της αναλογίας πίεσης φτάσει την τιµή των 
25 δευτ. 

 
Κατά τον ίδιο τρόπο, η πτώση εκτελείται (ενεργοποίηση πτώσης) εάν η αναλογία πίεσης 

πέσει χαµηλότερα από το προβλεπόµενο σηµείο ρύθµισης κατά ποσότητα ίση µε το νεκρό εύρος 
πτώσης που εξαρτάται από τη διαφορά µεταξύ του σηµείου ρύθµισης-στόχου µείον τις τιµές του 
νεκρού εύρους πτώσης και την επιτευχθείσα τιµή (σφάλµα χαµηλής αναλογίας πίεσης). 

Ιδιαίτερα η πτώση εκτελείται όταν το σφάλµα της αναλογίας χαµηλής πίεσης φτάσει την 
τιµή των 10 δευτ. 

 
Το σφάλµα αναλογίας πίεσης επαναφέρεται στο µηδέν όταν η θερµοκρασία συµπύκνωσης 

βρίσκεται εντός του νεκρού εύρους ή ενεργοποιείται ένα νέο στάδιο. 
 
Κάθε στάδιο ανεµιστήρα έχει το δικό του ρυθµιζόµενο νεκρό εύρος αύξησης 

(προεπιλεγµένη ρύθµιση: 0,2) και πτώσης (προεπιλεγµένη ρύθµιση: 0,2). 

6.20.1.1.3. Έλεγχος της διαφοράς θερµοκρασίας 

Ο έλεγχος λειτουργεί για να διατηρήσει τη διαφορά µεταξύ της θερµοκρασίας 
συµπύκνωσης (κεκορεσµένη θερµοκρασία σε πίεση εκκένωσης) και της θερµοκρασίας εξάτµισης 
(κεκορεσµένη θερµοκρασία σε πίεση αναρρόφησης) ίση µε µια ρυθµιζόµενη τιµή-στόχο 
(προεπιλεγµένη ρύθµιση: 40°C (72 F)). 

 
Η αύξηση εκτελείται (ενεργοποίηση επόµενου σταδίου) εάν η διαφορά πίεσης ξεπεράσει 

τον στόχο διαφοράς πίεσης κατά ποσότητα ίση µε ένα ρυθµιζόµενο νεκρό εύρος αύξησης για 
χρονικό διάστηµα που εξαρτάται από τη διαφορά µεταξύ της επιτευχθείσας τιµής και της τιµής-
στόχου συν το νεκρό εύρος αύξησης (σφάλµα υψηλής διαφοράς πίεσης). 
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Ειδικότερα, η αύξηση εκτελείται όταν το σφάλµα της διαφοράς πίεσης φτάσει την τιµή των 
50°C x sec (90 Fxsec). 

 
Κατά τον ίδιο τρόπο, η πτώση εκτελείται (ενεργοποίηση προηγούµενου σταδίου) εάν η 

διαφορά πίεσης πέσει χαµηλότερα από το προβλεπόµενο σηµείο ρύθµισης κατά ποσότητα ίση µε το 
νεκρό εύρος πτώσης που εξαρτάται από τη διαφορά µεταξύ του σηµείου ρύθµισης-στόχου µείον τις 
τιµές του νεκρού εύρους πτώσης και την επιτευχθείσα τιµή (σφάλµα χαµηλής διαφοράς πίεσης). 

Συγκεκριµένα, η πτώση εκτελείται όταν το σφάλµα χαµηλής αναλογίας πίεσης φτάσει την 
τιµή των 14°C x sec (25,2 Fxsec). 

 
Το σφάλµα αναλογίας πίεσης επαναφέρεται στο µηδέν όταν η θερµοκρασία συµπύκνωσης 

βρίσκεται εντός του νεκρού εύρους ή ενεργοποιείται ένα νέο στάδιο. 
 
Κάθε στάδιο ανεµιστήρα θα έχει το δικό του ρυθµιζόµενο νεκρό εύρος αύξησης 

(προεπιλεγµένη ρύθµιση: 4,5 °C (8,1F)) και πτώσης (προεπιλεγµένη ρύθµιση: 6,0 °C (10,8 F). 

6.20.1.2. Fantroll σε λειτουργία θέρµανσης 

6.20.1.2.1. Έλεγχος πίεσης εξάτµισης 

Η εκτέλεση του επόµενου σταδίου (ενεργοποίηση επόµενου σταδίου) πραγµατοποιείται εάν 
η κεκορεσµένη θερµοκρασία εξάτµισης (κεκορεσµένη θερµοκρασία σε πίεση αναρρόφησης) είναι 
κάτω από το προβλεπόµενο σηµείο ρύθµισης (προεπιλεγµένη ρύθµιση: 0 °C (32 F)) κατά ποσότητα 
ίση µε το νεκρό εύρος αύξησης για χρονικό διάστηµα που εξαρτάται από τη διαφορά µεταξύ των 
τιµών που έχουν επιτευχθεί και του προβλεπόµενου σηµείου ρύθµισης συν το νεκρό εύρος αύξησης 
(σφάλµα υψηλής θερµοκρασίας συµπύκνωσης). 

Ειδικότερα, η αύξηση εκτελείται όταν το σφάλµα υψηλής πίεσης συµπύκνωσης φτάσει την 
τιµή των 50 °C x sec (90 F x sec). 

 
Κατά τον ίδιο τρόπο, εκτελείται πτώση (ενεργοποίηση προηγούµενου σταδίου) εάν η 

κεκορεσµένη θερµοκρασία εξάτµισης υπερβεί το προβλεπόµενο σηµείο ρύθµισης κατά ποσότητα 
ίση µε το νεκρό εύρος πτώσης για χρονικό διάστηµα που εξαρτάται από τη διαφορά µεταξύ του 
στόχου σηµείου ρύθµισης που έχει επιτευχθεί µείον τις τιµές του νεκρού εύρους πτώσης και την 
επιτευχθείσα τιµή (σφάλµα χαµηλής θερµοκρασίας συµπύκνωσης). 

Ειδικότερα, η πτώση εκτελείται όταν το σφάλµα χαµηλής πίεσης συµπύκνωσης φτάσει την 
τιµή των 14 °C x sec (25,2 Fxsec). 

 
Το σφάλµα θερµοκρασίας συµπύκνωσης επαναφέρεται στο µηδέν όταν η θερµοκρασία 

συµπύκνωσης βρίσκεται εντός του νεκρού εύρους ή ενεργοποιείται ένα νέο στάδιο. 
 
Κάθε στάδιο ανεµιστήρα θα έχει το δικό του ρυθµιζόµενο νεκρό εύρος αύξησης 

(προεπιλεγµένη ρύθµιση: 3 °C (5,4F)) και πτώσης (προεπιλεγµένη ρύθµιση: 3 °C (5,4 F). 

6.2.1.1.1. Έλεγχος αναλογίας πίεσης 

Ο έλεγχος λειτουργεί για να διατηρεί την αναλογία πίεσης ίση µε µια ρυθµιζόµενη τιµή-
στόχο (προεπιλεγµένη ρύθµιση: 3,5) 

 
Η αύξηση εκτελείται (ενεργοποίηση επόµενου σταδίου) εάν η αναλογία πίεσης ξεπεράσει 

τον στόχο αναλογίας πίεσης κατά ποσότητα ίση µε ένα ρυθµιζόµενο νεκρό εύρος αύξησης για 
χρονικό διάστηµα που εξαρτάται από τη διαφορά µεταξύ της επιτευχθείσας τιµής και της τιµής-
στόχου συν το νεκρό εύρος αύξησης (σφάλµα υψηλής αναλογίας πίεσης). 

Ιδιαίτερα η αύξηση εκτελείται όταν το σφάλµα της αναλογίας πίεσης φτάσει την τιµή των 
25 δευτ. 
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Κατά τον ίδιο τρόπο, η πτώση εκτελείται (ενεργοποίηση πτώσης) εάν η αναλογία πίεσης 

πέσει χαµηλότερα από το προβλεπόµενο σηµείο ρύθµισης κατά ποσότητα ίση µε το νεκρό εύρος 
πτώσης που εξαρτάται από τη διαφορά µεταξύ του σηµείου ρύθµισης-στόχου µείον τις τιµές του 
νεκρού εύρους πτώσης και την επιτευχθείσα τιµή (σφάλµα χαµηλής αναλογίας πίεσης). 

Ιδιαίτερα η πτώση εκτελείται όταν το σφάλµα της αναλογίας χαµηλής πίεσης φτάσει την 
τιµή των 10 δευτ. 

 
Το σφάλµα αναλογίας πίεσης επαναφέρεται στο µηδέν όταν η θερµοκρασία συµπύκνωσης 

βρίσκεται εντός του νεκρού εύρους ή ενεργοποιείται ένα νέο στάδιο. 
 
Κάθε στάδιο ανεµιστήρα έχει το δικό του ρυθµιζόµενο νεκρό εύρος αύξησης 

(προεπιλεγµένη ρύθµιση: 0,2) και πτώσης (προεπιλεγµένη ρύθµιση: 0,2). 

6.2.1.1.2. Έλεγχος της διαφοράς θερµοκρασίας 

Ο έλεγχος λειτουργεί για να διατηρήσει τη διαφορά µεταξύ της θερµοκρασίας 
συµπύκνωσης (κεκορεσµένη θερµοκρασία σε πίεση εκκένωσης) και της θερµοκρασίας εξάτµισης 
(κεκορεσµένη θερµοκρασία σε πίεση αναρρόφησης) ίση µε µια ρυθµιζόµενη τιµή-στόχο 
(προεπιλεγµένη ρύθµιση: 50°C (90 F)). 

 
Η αύξηση εκτελείται (ενεργοποίηση επόµενου σταδίου) εάν η διαφορά πίεσης ξεπεράσει 

τον στόχο διαφοράς πίεσης κατά ποσότητα ίση µε ένα ρυθµιζόµενο νεκρό εύρος αύξησης για 
χρονικό διάστηµα που εξαρτάται από τη διαφορά µεταξύ της επιτευχθείσας τιµής και της τιµής-
στόχου συν το νεκρό εύρος αύξησης (σφάλµα υψηλής διαφοράς πίεσης). 

Ειδικότερα, η αύξηση εκτελείται όταν το σφάλµα της διαφοράς πίεσης φτάσει την τιµή των 
50°C x sec (90 Fxsec). 

 
Κατά τον ίδιο τρόπο, η πτώση εκτελείται (ενεργοποίηση προηγούµενου σταδίου) εάν η 

διαφορά πίεσης πέσει χαµηλότερα από το προβλεπόµενο σηµείο ρύθµισης κατά ποσότητα ίση µε το 
νεκρό εύρος πτώσης που εξαρτάται από τη διαφορά µεταξύ του σηµείου ρύθµισης-στόχου µείον τις 
τιµές του νεκρού εύρους πτώσης και την επιτευχθείσα τιµή (σφάλµα χαµηλής διαφοράς πίεσης). 

Συγκεκριµένα, η πτώση εκτελείται όταν το σφάλµα χαµηλής αναλογίας πίεσης φτάσει την 
τιµή των 14°C x sec (25,2 Fxsec). 

 
Το σφάλµα αναλογίας πίεσης επαναφέρεται στο µηδέν όταν η θερµοκρασία συµπύκνωσης 

βρίσκεται εντός του νεκρού εύρους. 

6.20.2. Fan Modular 

Η µέθοδος Fan Modular λειτουργεί µε τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί η µέθοδος Fantroll 
(αλληλουχία σταδίων), αλλά αντί των ψηφιακών εξόδων, χρησιµοποιεί αναλογικές. 

 
Ειδικότερα, η αναλογική έξοδος υπολογίζει την τιµή σε volt, ίση µε τον αριθµό του σταδίου 

(στο στάδιο 2, η τιµή θα είναι 2V, στο στάδιο 3, 3V κ.ο.κ.). 
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6.20.3. Οδηγός µεταβλητής ταχύτητας 

Χρησιµοποιείται συνεχής έλεγχος. Η ταχύτητα των ανεµιστήρων τροποποιείται 
προκειµένου να διατηρήσει την κεκορεσµένη πίεση συµπύκνωσης στο επίπεδο του σηµείου 
ρύθµισης. Χρησιµοποιείται έλεγχος PID ώστε να υπάρχει σταθερή λειτουργία. 

 
Σε µονάδες µε Οδηγό µεταβλητής ταχύτητας (VSD) εφαρµόζεται µια αθόρυβη λειτουργία 

ανεµιστήρα για να διατηρεί, κατά ορισµένες περιόδους, την ταχύτητα του ανεµιστήρα χαµηλότερα 
από µια τιµή ρύθµισης. 

6.2.1.2. VSD σε κατάσταση ψύξης, ψύξης γλυκόλης ή πάγου 

Όταν το σύστηµα λειτουργεί σε κατάσταση ψύξης, είτε ελέγχει την πίεση συµπύκνωσης είτε 
την αναλογία πίεσης είτε τη διαφορά πίεσης, το αναλογικό κέρδος PID είναι θετικό (όσο 
µεγαλύτερη η είσοδος, τόσο µεγαλύτερη η έξοδος). 

 

Controlled 
Variable 

Action 

Set Point 

Dead Band 

Regulation Band 

Max 

0 

-Max 

 
 

Action Ενέργεια 
Controlled variable Ελεγχόµενη µεταβλητή 
Set Point Σηµείο ρύθµισης 
Dead Band Νεκρό εύρος 
Regulation Band Εύρος ρύθµισης 
Max Μέγ. 
-Max -Μέγ. 

 
Εικ. 15 – Αναλογική δράση του VSD PID σε κατάσταση ψύξης/πάγου  
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6.2.1.3. VSD σε λειτουργία θέρµανσης 

6.2.1.3.1. Έλεγχος θερµοκρασίας εξάτµισης 

Όταν το σύστηµα λειτουργεί σε κατάσταση θέρµανσης για να ελέγχει τη θερµοκρασία 
εξάτµισης, το αναλογικό κέρδος είναι αρνητικό (όσο µεγαλύτερη η είσοδος, τόσο µικρότερη η 
έξοδος). 

 

Controlled 
Variable 

Action 

Set Point 

Dead Band 

Regulation Band 

Max 

0 

-Max 

 
 

Action Ενέργεια 
Controlled variable Ελεγχόµενη µεταβλητή 
Set Point Σηµείο ρύθµισης 
Dead Band Νεκρό εύρος 
Regulation Band Εύρος ρύθµισης 
Max Μέγ. 
-Max -Μέγ. 

 
Εικ. 16 – Αναλογική δράση του VSD PID σε λειτουργία θέρµανσης  

 
 

6.2.1.3.2. Έλεγχος αναλογίας πίεσης ή διαφορών θερµοκρασίας 

Όταν το σύστηµα λειτουργεί σε κατάσταση θέρµανσης για να ελέγχει την αναλογία πίεσης, 
το αναλογικό κέρδος είναι θετικό (όσο µεγαλύτερη η είσοδος, τόσο µεγαλύτερη η έξοδος). 

6.20.4. Speedtroll 

Εφαρµόζεται µεικτός βηµατικός έλεγχος VSD. Τα πρώτα βήµατα του ανεµιστήρα 
ελέγχονται µέσω ενός VSD (µε τον αντίστοιχο έλεγχο PID), τα επόµενα βήµατα ενεργοποιούνται 
όπως στον βηµατικό έλεγχο, µόνο εάν έχει επιτευχθεί το αθροιστικό σφάλµα αύξησης και πτώσης 
και το αποτέλεσµα VSD είναι στη µέγιστη ή την ελάχιστη τιµή αντίστοιχα. 

6.20.5. ∆ιπλό VSD 

Τα δύο VSD ελέγχονται µε στόχο να διατηρούν τις παραµέτρους σε ένα σηµείο ρύθµισης. 
Το δεύτερο VSD ενεργοποιείται όταν το πρώτο φτάσει τη µέγιστη ταχύτητα και ο έλεγχος PID 
απαιτεί µεγαλύτερη ροή αέρα. 
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6.20.6. Έλεγχος ανεµιστήρων κατά την εκκίνηση σε λειτουργία θέρµανσης 

Κατά την εκκίνηση των συµπιεστών σε λειτουργία θέρµανσης, οι ανεµιστήρες ξεκινούν 
πριν οι συµπιεστές αρχίσουν την κανονική ακολουθία εκκίνησης, εάν η εξωτερική θερµοκρασία 
περιβάλλοντος είναι κάτω από την καθορισµένη θερµοκρασία των 10,0°C (50,0F). Εάν ο έλεγχος 
συµπύκνωσης εκτελείται µε τη µέθοδο speedtroll ή fantroll, κάθε βήµα ενεργοποιείται µετά από 
καθορισµένη καθυστέρηση 6 δευτερολέπτων. Ο έλεγχος γίνεται αυτόµατος όταν η εξωτερική 
θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλότερη από το καθορισµένο όριο των 15,0°C (59,0F). 

6.21. Άλλες λειτουργίες 

Εφαρµόζονται οι παρακάτω λειτουργίες. 

6.21.1. Εκκίνηση ζεστού νερού προς ψύξη  

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την εκκίνηση της µονάδας ακόµα και στην περίπτωση υψηλής 
θερµοκρασίας νερού εξόδου εξατµιστή. 

∆εν επιτρέπει την αύξηση φορτίου των συµπιεστών πάνω από ένα ρυθµιζόµενο ποσοστό, 
µέχρι η θερµοκρασία νερού εξόδου του εξατµιστή να πέσει κάτω από ένα ρυθµιζόµενο όριο. Όταν 
ένας συµπιεστής περιορίζεται, επιτρέπεται η εκκίνηση ενός άλλου. 

6.21.2. Λειτουργία µειωµένου θορύβου  

Η λειτουργία αυτή ελαττώνει το θόρυβο της µονάδας, µειώνοντας την ταχύτητα των 
ανεµιστήρων (µόνο σε περίπτωση ελέγχου ανεµιστήρα VSD) βάσει χρονοδιαγράµµατος. Για 
αθόρυβη λειτουργία ανεµιστήρων (FSM) µπορεί να οριστεί µέγιστη τάση εξόδου για το VSD 
(προεπιλεγµένη τιµή: 6,0V). 

6.21.3. Μονάδες διπλού εξατµιστή  

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την µείωση προβληµάτων που δηµιουργούνται από 
συσσώρευση πάγου σε µονάδες µε δύο εξατµιστές (µονάδες 3 και 4 συµπιεστών). 

 
Σε αυτήν την περίπτωση, η εκκίνηση των δύο συµπιεστών πραγµατοποιείται διαδοχικά. 
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7. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται όλες οι καταστάσεις της ρυθµισµένης µονάδας 
και των συµπιεστών µε κάποια στοιχεία που επεξηγούν την κατάσταση. 

 
 

Κωδικός 
κατάστασης 

Ετικέτα κατάστασης στο 
περιβάλλον χρήστη 

Επεξήγηση 

Προαιρετ. - ∆εν υπάρχει επικοινωνία. 
1 Off Alarm Η µονάδα είναι απενεργοποιηµένη λόγω 

ειδοποίησης. 
2 Off Rem Comm Η µονάδα απενεργοποιήθηκε από το 

αποµακρυσµένο σύστηµα εποπτείας. 
3 Off Time Schedule Η µονάδα είναι απενεργοποιηµένη λόγω 

χρονοδιαγράµµατος. 
4 Off Remote Sw Η µονάδα απενεργοποιήθηκε από τον 

αποµακρυσµένο διακόπτη. 
5 Pwr Loss Enter Start ∆ιακοπή παροχής ρεύµατος. Πατήστε το κουµπί 

Enter για να ξεκινήσει η µονάδα. 
6 Off Amb. Lockout Η µονάδα απενεργοποιήθηκε λόγω πτώσης της 

εξωτερικής θερµοκρασίας κάτω από το όριο 
κλειδώµατος. 

7 Waiting Flow Η µονάδα επαληθεύει την κατάσταση του διακόπτη 
ροής πριν ξεκινήσει ο έλεγχος θερµοκρασίας. 

8 Waiting Load Αναµονή θερµικού φορτίου στο κύκλωµα νερού. 
9 No Comp Available Κανένας διαθέσιµος συµπιεστής (και οι δύο είναι 

απενεργοποιηµένοι ή σε κατάσταση που 
παρεµποδίζει τη λειτουργία τους).  

10 FSM Operation Η µονάδα λειτουργεί σε κατάσταση αθόρυβης 
λειτουργίας ανεµιστήρων. 

11 Off Local Sw Η µονάδα απενεργοποιήθηκε από τον τοπικό 
διακόπτη. 

12 Off Cool/Heat Switch Η µονάδα είναι αδρανής µετά από εναλλαγή 
ψύξης/θέρµανσης. 

Πίν. 15 – Κατάσταση της µονάδας  
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Κωδικός 

κατάστασης 
Ετικέτα κατάστασης στο 
περιβάλλον χρήστη 

Επεξήγηση 

Προαιρετ. - ∆εν υπάρχει επικοινωνία. 
1 Off Alarm Ο συµπιεστής είναι απενεργοποιηµένος λόγω 

ειδοποίησης. 
2 Off Ready Ο συµπιεστής είναι έτοιµος αλλά η µονάδα είναι 

απενεργοποιηµένη. 3 Off Ready 
4 Off Ready 
5 Off Ready 
6 Off Ready 
7 Off Switch Ο συµπιεστής απενεργοποιήθηκε από το διακόπτη. 
8 Auto    % Αυτόµατη διαχείριση του φορτίου του συµπιεστή. 
9 Manual    % Μη αυτόµατη διαχείριση του φορτίου του 

συµπιεστή. 
10 Oil Heating Ο συµπιεστής είναι απενεργοποιηµένος λόγω 

θέρµανσης λαδιού. 
11 Ready Ο συµπιεστής είναι έτοιµος να ξεκινήσει. 
12 Recycle Time Ο συµπιεστής περιµένει να εκπνεύσει το χρονικό 

διάστηµα ασφαλείας για να µπορέσει να ξεκινήσει 
πάλι. 

13 Manual Off Ο συµπιεστής απενεργοποιήθηκε από το τερµατικό. 
14 Prepurge Ο συµπιεστής κάνει προ-εξαέρωση του εξατµιστή 

ώστε να µπορεί να γίνει αυτόµατη διαχείριση. 
15 Pumping Down Ο συµπιεστής αδειάζει τον εξατµιστή πριν από τον 

τερµατισµό λειτουργίας. 
16 Downloading Ο συµπιεστής πλησιάζει το ελάχιστο ποσοστό 

φορτίου. 
17 Starting Ο συµπιεστής ξεκινά. 
18 Low Disch SH Η υπερθέρµανση εκκένωσης είναι χαµηλότερη από 

το ρυθµιζόµενο όριο. 
19 Defrost Ο συµπιεστής εκτελεί διαδικασία απόψυξης. 
20 Auto   % Αυτόµατη διαχείριση του φορτίου του συµπιεστή 

(αντιστροφέας). 
21 Max VFD Load ∆εν είναι δυνατή η αύξηση φορτίου του συµπιεστή 

λόγω επίτευξης της µέγιστης τιµής απορροφούµενου 
ρεύµατος. 

22 Off Rem SV Ο συµπιεστής απενεργοποιήθηκε από το 
αποµακρυσµένο σύστηµα εποπτείας. 

Πίν. 16 – Κατάσταση των συµπιεστών 
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8. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 

8.1. ∆ιαγράµµατα ροής ενεργοποίησης και απενεργοποίησης µονάδας 

Η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της µονάδας γίνεται σύµφωνα µε την ακολουθία που 
παρουσιάζεται στις εικόνες 16 και 17. 

Unit Start

Evap pump start

Evap flow switch 
consensus within timer 

expiration

Temperature control 
start

No

Unit Trip

Yes

Temperature control 
stabilitation

Compressors start 
enabled

Control requires unit 
loading

Control requires unit 
standby

Control requires unit 
unloading

New Compressor start 
required

(see loading table)

Yes

No

New Compressors 
selection

Compressors loading

Compressors standby

Compressor line 
contactor closing

Transition confirmation 
within 10 sec

Compressor complete 
unloading

Yes

No

Compressor Trip

Prepurge procedure

Pressure ratio exceeds 
minimum load limit

Yes

No

Compressor Trip

Compressor enabled to 
load

No

Alarm delay timer 
expired

Yes

Compressor stop 
required

(see unloading table)

Yes

No

Compressors unloading
Compressor complete 

unloading

Pumpdown procedure

Compressor line 
contactor opening

 
Εικ. 17 – Ακολουθία ενεργοποίησης της µονάδας 
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Unit Start Εκκίνηση µονάδας 
Evap pump start Εκκίν. αντλ. εξατµ. 
Evap flow switch consensus within 
timer expiration 

∆ιακόπτης ροής εξατµ. ΟΚ εντός της εκπνοής του χρονόµετρου 

No Όχι 
Unit Trip ∆ιακοπή λειτουργίας µονάδας 
Yes Ναι 
Temperature control start Έναρξη ελέγχου θερµοκρασίας 
Temperature control stabilisation Σταθεροποίηση ελέγχου θερµοκρασίας 
Compressors start enabled ∆υνατότητα εκκίνησης συµπιεστών 
  
Control requires unit loading Ο έλεγχος απαιτεί την αύξηση φορτίου της µονάδας 
New Compressor start required (see 
loading table) 

Απαιτείται εκκίνηση νέου συµπιεστή (ανατρέξτε στον πίνακα 
στοιχείων φορτίου) 

No Όχι 
Compressors loading Αύξηση φορτίου συµπιεστών 
Yes Ναι 
New Compressors selection Επιλογή νέων συµπιεστών 
Compressor line contactor closing Κλείσιµο διακόπτη επαφής συµπιεστή 
Transition confirmation within 10 sec Επιβεβαίωση µεταφοράς εντός 10 δευτ. 
No Όχι 
Compressor Trip ∆ιακοπή λειτουργίας συµπιεστή 
Yes Ναι 
Compressor complete unloading Πλήρης µείωση φορτίου συµπιεστή 
Pre-purge procedure ∆ιαδικασία προ-εξαέρωσης 
Pressure ratio exceeds minimum load 
limit 

Η αναλογία πίεσης ξεπερνάει το ελάχιστο όριο αύξησης φορτίου 

No Όχι 
Alarm delay timer expired Εκπνοή χρονοµέτρου καθυστέρησης ειδοποίησης 
Yes Ναι 
Compressor Trip ∆ιακοπή λειτουργίας συµπιεστή 
Yes Ναι 
Compressor enabled to load Συµπιεστής ενεργοποιηµένος για αύξηση φορτίου 
    
Control requires unit standby Ο έλεγχος απαιτεί την αναµονή της µονάδας 
Compressors standby Αναµονή συµπιεστών 
  
Control requires unit unloading Ο έλεγχος απαιτεί την µείωση φορτίου της µονάδας 
Compressor stop required (see 
unloading table) 

Απαιτείται τερµατισµός συµπιεστή (ανατρέξτε στον πίνακα 
στοιχείων φορτίου) 

No Όχι 
Compressors unloading Μείωση φορτίου συµπιεστών 
Yes Ναι 
Compressor complete unloading Πλήρης µείωση φορτίου συµπιεστή 
Pump-down procedure ∆ιαδικασία εκκένωσης 
Compressor line contactor opening Άνοιγµα διακόπτη επαφής γραµµής συµπιεστή 
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Unit Stop

Compressors shutdown 
procedure

Evap flow switch open 
within timer expiration

Yes
Unit Trip

No

Unit Off

 
Εικ. 18 – Ακολουθία απενεργοποίησης της µονάδας 

 
Unit Stop Τερµατισµός µονάδας 

Compressors shutdown procedure ∆ιαδικασία απενεργοποίησης συµπιεστών 
Evap flow switch open within timer expiration Άνοιγµα διακόπτη ροής εξατµιστή στην εκπνοή του 

χρονοδιακόπτη 
Yes Ναι 
Unit Trip ∆ιακοπή λειτουργίας µονάδας 
No Όχι 
Unit Off Μονάδα Απενεργ. 
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8.2. ∆ιαγράµµατα ροής εκκίνησης και απενεργοποίησης µονάδας 

Η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της µονάδας γίνεται σύµφωνα µε την ακολουθία που 
παρουσιάζεται στις εικόνες 18 και 19 

Heat recovery activation

Heat recovery pump 
start

Recovery flow switch 
consensus within timer 

expiration

HR temperature control 
start

No

HR Trip

Yes

HR temperature control 
stabilitation

HR circuits activation 
enabled

Control requires loading Control requires standby
Control requires 

unloading

Loading interstage timer 
expired

(PID calculation)

No

System standby

HR leaving temperature 
above limit

No
HR 3Way valve 

modulating

Yes

HR 3Way valve 
complete opening

Unoading interstage 
timer expired
(PID calculation)

Yes

New circuit activation

Yes

Last circuit deactivation

No

 
Εικ. 19 – Ακολουθία ενεργοποίησης ανάκτησης θερµότητας 
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Heat recovery activation Ενεργοποίηση ανάκτησης θερµότητας 

Heat recovery pump start Εκκίνηση αντλίας ανάκτησης θερµότητας 

Recovery flow switch consensus within timer expiration ∆ιακόπτης ροής ανάκτησης θερµότητας ΟΚ πριν την 
εκπνοή του χρονοµέτρου 

No Όχι 

HR Trip ∆ιακοπή λειτουργίας ΑΘ 

Yes Ναι 

HR temperature control start Εκκίνηση ελέγχου θερµοκρασίας ΑΘ 

HR temperature control stabilisation Σταθεροποίηση ελέγχου θερµοκρασίας ΑΘ 
HR circuits activation enabled Ενεργοποίηση κυκλωµάτων ΑΘ 
HR leaving temperature above limit Η θερµοκρασία εξόδου ΑΘ ξεπερνάει το όριο 
No Όχι 
HR 3-way valve modulating Τροποποίηση τρίοδης βαλβίδας ΑΘ 
Yes Ναι 
HR 3-way valve complete opening Πλήρες άνοιγµα τρίοδης βαλβίδας ΑΘ 
  
Control requires loading Ο έλεγχος απαιτεί αύξηση φορτίου 
No Όχι 
Loading inter-stage timer expired (PID calculation) Εκπνοή χρονοµέτρου µεσοδιαστήµατος αύξησης φορτίου 

(υπολογισµός PID) 
Yes Ναι 
New circuit activation Ενεργοποίηση νέου κυκλώµατος 
  
Control requires standby Ο έλεγχος απαιτεί αναµονή 
System standby Αναµονή συστήµατος 
  
Control requires unloading Ο έλεγχος απαιτεί µείωση φορτίου 
No Όχι 
Unloading inter-stage timer expired (PID calculation) Εκπνοή χρονοµέτρου µεσοδιαστήµατος µείωσης φορτίου 

(υπολογισµός PID) 
Yes Ναι 
Last circuit deactivation Απενεργοποίηση τελευταίου κυκλώµατος 
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Heat Recovery Stop

Circuits deactivation 
procedure

Evap flow switch open 
within timer expiration

Haet Recovery Off

No

HR Trip
Yes

3Way valve opening

 
Εικ. 20 - Ακολουθία απενεργοποίησης ανάκτησης θερµότητας 

 
Heat Recovery Stop ∆ιακοπή Ανάκτησης θερµότητας 
Circuits deactivation procedure ∆ιαδικασία απενεργοποίησης κυκλωµάτων 
3-way valve opening Άνοιγµα τρίοδης βαλβίδας 
Evap flow switch open within timer expiration Άνοιγµα διακόπτη ροής εξατµιστή στην εκπνοή του 

χρονοδιακόπτη 
Yes Ναι 
HR Trip ∆ιακοπή λειτουργίας ΑΘ 
No Όχι 
Heat Recovery Off Ανάκτηση θερµότητας απενεργοποιηµένη 
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9. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 

Στο λογισµικό εφαρµόζονται δύο είδη περιβάλλοντος χρήστη: η ενσωµατωµένη οθόνη και η 
οθόνη PGD. Η οθόνη PGD χρησιµοποιείται ως προαιρετική αποµακρυσµένη οθόνη. 

 
Τα δύο περιβάλλοντα διαθέτουν οθόνη LCD 4x20 και πληκτρολόγιο 6 πλήκτρων. 
 
 

 
 

Εικ. 21 – Ενσωµατωµένη οθόνη 
 
 

 
 

Εικ. 22 – Οθόνη PGD 

Συγκεκριµένα, από το κεντρικό µενού, στο οποίο µπορείτε να µεταβείτε πατώντας  
(πλήκτρο ΜΕΝΟΥ), µπορείτε να ανοίξετε 4 ενότητες µενού. Η πρόσβαση σε κάθε ενότητα µπορεί 
να γίνει µε χρήση του αντίστοιχου πλήκτρου: 

 

 (Πλήκτρο ENTER) χρησιµοποιείται για πρόσβαση στο βρόχο κατάστασης της 
µονάδας από κάθε µάσκα µενού. 

 (Πλήκτρο ΑΡΙΣΤΕΡΑ) δίνει πρόσβαση στην ενότητα στην πρώτη σειρά της λίστας 

(Πλήκτρο ∆ΕΞΙΑ) δίνει πρόσβαση στην ενότητα στη δεύτερη σειρά της λίστας 

 (Πλήκτρο ΠΑΝΩ) δίνει πρόσβαση στην ενότητα στην τρίτη σειρά της λίστας 

 (Πλήκτρο ΚΑΤΩ) δίνει πρόσβαση στην ενότητα στην τέταρτη σειρά της λίστας 
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Εικ. 23 – Περιήγηση στην ενσωµατωµένη οθόνη και την οθόνη PGD 
 

Σε περίπτωση διαφορετικής σήµανσης των πλήκτρων (αυτό µπορεί να συµβεί εάν 
χρησιµοποιείται ένας βασικός ελεγκτής Carel αντί για έναν µε πληκτρολόγιο ειδικά σχεδιασµένο για 
την), για να έχετε πρόσβαση στην ίδια λειτουργία, απλώς πατήστε το πλήκτρο που βρίσκετε στην ίδια 
θέση. 

 
Εάν εισέλθετε σε οποιαδήποτε άλλη ενότητα θα εµφανίζονται διαφορετικά µενού ή βρόχοι 

µάσκας.  
 
Η πρόσβαση στο µητρικό µενού είναι δυνατή από κάθε βρόχο µε πλήκτρο ΜΕΝΟΥ, έως 

ότου φτάσετε το βασικό µενού κ.ο.κ. 
 
Σε κάθε βρόχο υπάρχει δυνατότητα οριζόντιας πλοήγησης. Χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα 

ΑΡΙΣΤΕΡΑ και ∆ΕΞΙΑ µπορείτε να µετακινηθείτε σε µάσκες παρόµοιας χρήσης (π.χ. από το βρόχο 
View Unit (Προβολή µονάδας) µπορείτε να µεταβείτε στο βρόχο View Compressor #1 (Προβολή 
συµπιεστή αρ. 1)), ενώ από το βρόχο Unit Configuration (∆ιαµόρφωση µονάδας) µπορείτε να 
µεταβείτε στο βρόχο Unit Setpoint (Σηµείο ρύθµισης µονάδας) κ.ο.κ., ανατρέξτε στη δενδρική 
απεικόνιση).  

 
Σε µια µάσκα µε διαφορετικά πεδία I/O, µπορείτε να µεταβείτε στο πρώτο µε το πλήκτρο 

ENTER, στη συνέχεια µε τα πλήκτρα ΠΑΝΩ και ΚΑΤΩ µπορείτε να αυξήσετε ή να µειώσετε 
αντίστοιχα την τιµή, µε το πλήκτρο ΑΡΙΣΤΕΡΑ µπορείτε να επαναφέρετε την αρχική τιµή και µε το 
πλήκτρο ∆ΕΞΙΑ µπορείτε να παρακάµψετε τη διαδικασία αφήνοντας την τιµή ως έχει. 

 
Η δυνατότητα αλλαγής τιµών προστατεύεται από κωδικό πρόσβασης διαφορετικών 

επιπέδων ανάλογα µε την ευαισθησία της τιµής. 
 

.           < ALARM  

.           <  VIEW  

.           <   SET  

.           <               
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Όταν ένας κωδικός πρόσβασης είναι ενεργός, πατώντας τα πλήκτρα ΠΑΝΩ+ΚΑΤΩ 
µπορείτε να επαναφέρετε όλους τους κωδικούς πρόσβασης (για να µην είναι πλέον εφικτή η 
πρόσβαση σε προστατευµένες τιµές χωρίς την εκ νέου εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης). 

 
Σε οποιονδήποτε βασικό βρόχο, η αλλαγή του κωδικού πρόσβασης είναι δυνατή για το 

αντίστοιχο επίπεδο (Unit Config για Κωδικό πρόσβασης τεχνικού, User Setpoint για κωδικό 
πρόσβασης χειριστή και Maint Setpoint για κωδικό πρόσβασης διαχειριστή). 

9.1. ∆ενδρικό διάγραµµα µασκών 

Στην εικόνα 22 παρουσιάζεται το δενδρικό διάγραµµα των µασκών ξεκινώντας από το 
κεντρικό µενού. 

 
Με µωβ χρώµα φαίνονται οι βρόχοι µε οριζόντια σύνδεση. 
 

 
 

Εικ. 24 – ∆ενδρικό διάγραµµα µασκών 
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Main menu Βασικό µενού 
  
Alarms Ειδοποιήσεις 
Active Ενεργό 
Log Αρχείο καταγραφής 
  
View Προβολή 
Compressors Συµπιεστές 
Compr. #1 Συµπ. αρ. 1 
Compr. #2 Συµπ. αρ. 2 
Unit Μονάδα 
Status Κατάσταση 
Water Νερό 
Evap Εξατµιστής 
I/O I/O 
Board Πλακέτα 
Expansion Επέκταση 
  
Settings Ρυθµίσεις 
Compressor Συµπιεστής 
Unit Μονάδα 
Compressor Συµπιεστής 
Set-points Σηµεία ρύθµισης 
Condensation Συµπύκνωση 
Configuration Συµπύκνωση 
Valve Drv Οδηγός βαλβίδας 
Alarm Lims Όρια ειδοποίησης 
  
User Χρήστης 
Set-points Σηµεία ρύθµισης 
Time Sched. Χρονοδιάγραµµα 
FSM Time Sched. Χρονοδιάγραµµα σιωπηλής λειτουργίας 

(FSM) 
  
Alarm Lims Όρια ειδοποίησης 
  
Maint Συντήρηση 
View Προβολή 
Settings Ρυθµίσεις 
Debug Εντοπισµός σφαλµάτων 
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9.1.1. Λεπτοµέρειες σχετικά µε τη δοµή της διασύνδεσης ανθρώπου-µηχανής 

Η διασύνδεση ανθρώπου-µηχανής του ASDU αναπτύχθηκε µε στόχο τη βελτιστοποίηση της 
χρηστικότητάς της. Για το λόγο αυτό, είναι εφικτή η πρόσβαση σε βρόχους µασκών της ίδιας 
οµάδας παραµέτρων µε τα βέλη αριστερά και δεξιά, δηµιουργώντας έτσι και οριζόντιους βρόχους. 

Η πρόσβαση σε παραµέτρους εντός του ίδιου οριζόντιου βρόχου µπορεί να είναι εφικτή µε 
χρήση του ίδιου κωδικού πρόσβασης. 

Η δοµή της διασύνδεσης έχει τη διάταξη που φαίνεται παρακάτω στην εικόνα 24. 

 
Εικ. 25 – ∆οµή διασύνδεσης ανθρώπου-µηχανής 

 
Η πρόσβαση σε όλους τους βρόχους είναι εφικτή από το κεντρικό µενού. Όταν έχετε επιλέξει ένα 
βρόχο, µπορείτε να έχετε πρόσβαση στους άλλους βρόχους που έχουν το ίδιο χρώµα στο 
προηγούµενο διάγραµµα, χρησιµοποιώντας τα βέλη αριστερά και δεξιά. Αυτό, για παράδειγµα, 
σηµαίνει ότι από το βρόχο Unit Configuration είναι εφικτό να µεταβείτε στο βρόχο Unit Setpoint 
πατώντας το δεξί βέλος. 
Η πρόσβαση σε βρόχους που δεν συνδέονται µε άλλους βρόχους είναι εφικτή µόνο από το µενού. 

9.2. Γλώσσες 

Το περιβάλλον χρήστη είναι πολλαπλών γλωσσών. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να 
επιλέξει τη γλώσσα που θα χρησιµοποιηθεί. 

Για τη βασική διαµόρφωση πρέπει να χρησιµοποιούνται οι ακόλουθες γλώσσες:3: 
 

- Αγγλικά 
- Ιταλικά 
- Γαλλικά 
- Γερµανικά 
- Ισπανικά 

                                                 
3
Τα Αγγλικά και τα Ιταλικά είναι διαθέσιµα στην έκδοση ASDU01C. 
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Τα Κινεζικά χρησιµοποιούνται σε ξεχωριστή οθόνη (οθόνη ηµιγραφικών) 

9.3. Μονάδες 

Το περιβάλλον χρήστη µπορεί να λειτουργήσει µε µονάδες του ∆ιεθνούς Συστήµατος 
µονάδων SI και του συστήµατος IP. 

 
Στο διεθνές σύστηµα χρησιµοποιούνται οι παρακάτω µονάδες: 
 
Πίεση :  bar 
Θερµοκρασία : °C 
Χρόνος : sec 
Στο σύστηµα IP χρησιµοποιούνται οι παρακάτω µονάδες: 
 
Πίεση :  psi 
Θερµοκρασία : °F 
Χρόνος:  sec 
 
Σε ό,τι αφορά την πίεση, το περιβάλλον χρήστη δείχνει εάν τα εµφανιζόµενα δεδοµένα είναι 

εκτιµώµενα ή απόλυτα χρησιµοποιώντας την κατάληξη "g" ή "a" αντίστοιχα. 
 

9.4. Προκαθορισµένοι κωδικοί πρόσβασης 

Υπάρχουν διάφορα επίπεδα κωδικού πρόσβασης για κάθε υποενότητα. Οι υποενότητες 
παρατίθενται στον πίνακα παρακάτω. 

 
Ενότητα Κωδικός πρόσβασης 

Τεχνικός Απευθυνθείτε στο εργοστάσιο 
Υπεύθυνος Απευθυνθείτε στο εργοστάσιο 
Χειριστής 00100 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 
Μενού Ενότητα Υποενότητα Μάσκα Παράµετρος Τιµή Σηµειώσεις 

S
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T
T
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T
IO

N
 

Expansion valve 

Expansion valve Electronic 
(Ηλεκτρονική) ή 
Thermostatic 
(Θερµοστατική)   

 
Εάν είναι ηλεκτρονική, το 
µενού οδηγού είναι 
ενεργοποιηµένο 

Gas Type R134a  

Unit config 
N. of comps 2  
N. of pump 2 Μόνο εάν υπάρχει pCOeαρ. 3 

Condensation fans 
number 

Circuit #1 2 ή 3 ή 4 Πραγµατικός 
αριθµός ανεµιστήρων 

Circuit #2 2 ή 3 ή 4  

Low Press Transd 
limits 

Min -0,5 barg Μόνο µε ενεργοποιηµένη τη 
θερµοστατική βαλβίδα 
εκτόνωσης Max   7,0 barg 

Condensation 

Control var. Πατήστε ∆εν χρησιµοποιείται PR 

Type 

Fantroll Μονάδες LN και XN 
VSD Μονάδες XXN ή προαιρετικές 

SPEΕDTROLL Όταν προσδιορίζεται 
∆ιπλό VSD 
Fan Modular 

Όταν προσδιορίζεται 
∆εν χρησιµοποιείται 

Update values Ν Κατά την αλλαγή των τιµών 
Oil heating Enable Ν  

 
 

RS485 Net 
 
 
 

Exp Board 2  
Heat Recovery 

 

time check 30 Υ µόνο εάν έχουν 
αντικατασταθεί οι πλακέτες 
επέκτασης 

Refresh 
 
 
 

Hr circuit  
recovery 

Ο 
 
 
 
C #1 N/Y 
C # 2 N/Y 

 
 

Πλακέτα επέκτασης 2 
ενεργοποιηµένη 

 
Τύπος ανάκτησης: ολική/µερική 

Economizer 
Enabled Y (προαιρετικά) 

 
Μόνο σε µονάδες µε 
Economizer και πλακέτα 
επέκτασης 1 

Econ Settings 

Econ thr 65°C 
Μόνο σε µονάδες µε 
Economizer 

Econ diff 5 °C 
Econ On 90% 
Econ Off 75% 

Supervisory Remote on/off Ο  
Autorestart 

 
Autorestart after 
power fail 

Ν  

Switch off 
Switch off on ext 
alarm 

Ο  

Communication 
Communication Supervisory system 

(σύστηµα ελέγχου) 
 

Reset values 
Reset all values to 
default 

Ο Αλλάξτε την τιµή σε Y κατά 
την αντικατάσταση 
λογισµικού/πλακέτας 

Password Technician   Για αλλαγή κωδικού πρόσβασης 

S
E

T
T

IN
G

S
 

U
N

IT
 

S
E

T
P

O
IN

T
S

  

Temperature 
regulation 

Derivative time 60 s  

Prepurge 

N. of prepurge 
cycles 

1 Σε περίπτωση θερµοστατικής 
βαλβίδας 

Prep on time 2s  
Evap T Thr - 10  °C  

Prepurge Prepurge time-out 120 s  

 
Downloading 
time 

10 s  
 
 

Pumpdow config 
Enable Ν  
Max Time 30 s  
Min Press 1 bar  

Main pump Off delay 180 s  

Liquid injection 

LI Disc setp 85 °C  
LI Disc diff 
LI Suct setp 
LI Suct diff 

10 °C 
035,0°C 
005,0°C 

 
Μόνο στη λειτουργία 
θέρµανσης 
Μόνο στη λειτουργία 
θέρµανσης 

Low ambient startup  Cond. Sat. Τ -5,0 °C  
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Heat Rec. Param  

 
 
 

HR Interstage   
 

HR Bypass Valve  
 

L.Amb.Timer 
 

Dead Band 
Stage Time 
Cond T. thr 

 
Pause Time 

 
Min Temp. 
Max Temp. 

180 s 
 
02,0°C 
045 s 
030,0°C 
 
02 min 
 
040,0°C 
030,0°C 

 
 
Μόνο στη λειτουργία 

θέρµανσης 
S
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Setpoint Setpoint 40,0 °C  

FanTroll setpoint 
StageUP Err 10 °Cs  
StageDW Err 10 °Cs  

FanTroll dead band 
n. 1 

Stage Up Βλ. πίνακα fantroll 
Stage down   

FanTroll dead band 
n. 2 

Stage Up Βλ. πίνακα fantroll 
Stage down   

FanTroll dead band 
n. 3 

Stage Up Βλ. πίνακα fantroll 
Stage down   

FanTroll dead band 
n. 4 

Stage Up Βλ. πίνακα fantroll 
Stage down   

Inverter config (µόνο 
για VSD, SpeedTroll 
ή Double VSD 
config) 

Max speed 
10,0 V Μονάδες LN και XN 
6,0 V Μονάδες XXN 

Min speed 0,0V  
Speed up time   00 s  

Cond regulation 
(µόνο για VSD, 
SpeedTroll ή Double 
VSD config) 

Reg. Band 20 °C Speedtroll 
60 °C VSD 

Neutral Band 1 °C  

Cond regulation 
(µόνο για VSD, 
SpeedTroll ή Double 
VSD config) 

Integral time 150 s  

Derivative time 

 
 
001 s 
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Preopening Valve Preopening 35%  
EXV Settings #1 Warning ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 
EXV Settings #2 Warning ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ 

EXV Settings #1 

Act. Pos. 0000 Πραγµατική θέση 
βαλβίδας 

Man. Posiz 0500  
En. EXV Man Ο  

EXV Settings #2 

Act. Pos. 0000 Πραγµατική θέση 
βαλβίδας 

Man. Posiz 0500  
En. EXV Man Ο  

Valve type Valve Type Sporland 50-SEH 250 

Settings 

Opening 
Extrasteps 

Ν  

Closing 
Extrasteps 

Ν  

Time extrasteps 0 sec  

Settings 
Super Heat 
setpoint 

6 °C  

Dead Band 0 °C  

Settings 

Proportional 
factor 

80  

Integral factor 30  
Differential factor 0.5  

Settings 

Low SH 
protection 
setpoint 

-2,0    °C  

Low SH 
protection 
integral time 

0 sec  

Settings 
LOP setpoint -30 °C  
LOP Integral time  0 sec  

Settings 
MOP setpoint 12 °C  
MOP Integral 
time  

4 sec  
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Settings 
MOP startup 
delay 

180 sec  

Settings 

High Cond temp 
protection 
setpoint 

90 °C  

High Cond temp 
protection 
Integral time  

4 sec  

Settings 
Suction 
temperature High 
limit 

60 °C  

Pressure probe #1 
settings 

Min  -0,5 bar  
Max 7,0 bar  

Pressure probe #2 
settings 

Min  -0,5 bar  
Max 7,0 bar  

EXV settings #1 
Battery present Ν  
pLan present Ν Μόνο έξοδος 

EXV settings #2 

Battery present Ν  
pLan present Ν Μόνο έξοδος 
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- 

Timing 

Min T same comp 
starts 

600 s  

Min time diff 
comp starts  

120 s  

Timing 

Min time comp 
on  

30 s  

Min time comp 
off 

180 s  

Timing Interstage time 120 s  

Press prot 
 
 
 

High pressure 

Evap T hold -4,0 °C  
Evap T down -8,0 °C  
Down delay 

 
Hold T.  
Down T. 

020s 
 
060,0 °C 
065,0 °C  

 

Dish SH prot 
Disc. SH thr 1 °C  
Disc SH Time 30 s  

Comp 
Loading/unloading 

N load Pulse 6 Ελέγξτε κατά την έναρξη 
N unload Pulse 9 Ελέγξτε κατά την έναρξη 

Loading 

Pulse time 0,2 s Τροποποιήστε εάν είναι 
απαραίτητο 

Min pulse period 30 s  
Max pulse period 150 s  

Unloading 

Pulse time 0,4 s Τροποποιήστε εάν είναι 
απαραίτητο 

Min pulse period 1 s  
Max pulse period 150 s  

First pulse timing 
Loading 1 s  
Unloading 0,8 s  
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Setpoints 

Cooling setpoint όπως 
απαιτείται 

 

Double setpoint Enabled Ο  

Double setpoint 
Cooling double 
setpoint 

όπως 
απαιτείται 

Μόνο εάν είναι ενεργοποιηµένο 
το διπλό σηµείο ρύθµισης 

LWT reset 
 
 
 

Heat Recovery  
 

Ldg water temp 
setpoint reset 

 
Setpoint 

Όπως 
απαιτείται 

 
 
 
0045,0°C 

Επιστροφή, 4-20ma, OAT 
 
 
 
Μόνο στη λειτουργία 

θέρµανσης 
Working mode Working mode Ψύξη  
Softload Enable Softload Ο  

Demand limit 
Enable 
supervisory 
demand limit 

Ο  

Sequencing Comp sequence Αυτόµατη  

Supervisor 
Protocol ΤΟΠΙΚΟΣ  
Comm Speed 19200  
Ident 001  

Units Interface Units SI  
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Supervisory units SI  

Language Choose language Αγγλικά Ιταλικά σε ξεχωριστό αρχείο 

Passwords 

Change passwords   
 
 
 

SETTINGS USER Time Sch  Enable Enable Time Sch Ο  
SETTINGS USER FSM Enable 

 
 
 

Enable Fan Silent 
Mode 

 
Max Inv. Out. 

Ο 
 
 
06,0 v  

 

SETTINGS USER Clock  Settings Set Clock   

S
E

T
T

IN
G

S
 

A
LA

R
M

S
  

 

AntiFreeze Alarm 
 

Freeze Prevent 

Setpoint 2,0°C  

Diff 
 

Setpoint 
Diff. 

1,4°C 
 
03,5 °C 
01,0 °C 

 

Oil Low pressure 
alarm delay 

Startup delay 300 s  

Run delay 90 s  
Saturated disch 
temperature alarm 

Setpoint 68,5 °C  
Diff 12,0 °C  

Saturated suction 
temperature alarm 

Setpoint -10,0 °C  
Diff 2,0°C  

Oil Press Diff. Alarm Setp 2,5 bar  
Phase monitor type PVM or GPF type Μονάδα  

Evap flow switch 
alarm delay 

 
HR high water  
Temp. alarm  

 
Hr Flow switch 
Alarm delays  

Startup delay 20 s  

Run delay 
 

Threshold 
 
 

Start up delay 
Running Delay 

5 s 
 
050,0°C 
 
 
020s 
005 s 

 
 

Μόνο στη λειτουργία 
θέρµανσης 

M
A

IN
T

  

S
E

T
T

IN
G

  

 

Evap pump h. 
counter 

Thresh 010x1000  

Reset Ο  
Adjust  Τρέχουσες ώρες λειτουργίας 

Comp h. counter #1 
Thresh 010x1000  
Reset Ο  
Adjust  Τρέχουσες ώρες λειτουργίας 

Comp starts counter 
#1 

Reset Ο  
Adjust  Εκκινήσεις τρέχουσας 

λειτουργίας 

Comp h. counter #2 
Thresh 010x1000  
Reset Ο  
Adjust  Τρέχουσες ώρες λειτουργίας 

Comp starts counter 
#2 

Reset Ο  
Adjust  Εκκινήσεις τρέχουσας 

λειτουργίας 

Temp Regulation 

Regul. Band 3,0 °C  
Neutr. Band 0,2 °C  
Max Pull Down 
rate 

0,7 °C/min Για εγκαταστάσεις 
περιορισµένης αδράνειας. 
Μπορεί να αυξηθεί για 
εγκαταστάσεις υψηλής 
αδράνειας 

StartUp/Shutdown 
StartUp DT 2,6 °C  
Shutdown DT 1,5 °C Σχετικό µε το σηµείο ρύθµισης 

High CLWT start 
LWT 25 °C  

Max Comp Stage 70%  

Load managment 
Min load 40%  
Max load 100%  
En slides valve Ο  

ChLWT limits 

Low -4,0 °C Λειτουργία ψύξης 
-6,7 °C Λειτουργία ψύξης/γλυκόλης ή 

πάγου 

high  15 °C  



 
D – KOMCP00106-12EL - 78/92 

Probes enable  
 Ανατρέξτε στο διάγραµµα 

καλωδίωσης 

Input probe offset  
 Εξαρτάται από τις πραγµατικές 

ενδείξεις 
DT reload  Dt to reload comp  0,7 °C  

Reset Alarm Buffer  Reset Ο  

Change password   
 

Ρυθµίσεις Fantroll    
  Κύκλωµα 2 

ανεµιστήρων 
Κύκλωµα 3 
ανεµιστήρων 

Κύκλωµα 4 
ανεµιστήρων 

Νεκρό εύρος FanTroll αρ. 
1 

Αύξηση 3 °C 3 °C 3 °C 
Πτώση 10 °C 10 °C 10 °C 

Νεκρό εύρος FanTroll αρ. 
2 

Αύξηση 15 °C 6 °C 5 °C 
Πτώση 3 °C 6 °C 5 °C 

Νεκρό εύρος FanTroll αρ. 
3 

Αύξηση  10 °C 8 °C 
Πτώση  3 °C 4 °C 

Νεκρό εύρος FanTroll αρ. 
4 

Αύξηση   10 °C 
Πτώση   2 °C 

 
 

Όταν εφαρµόζεται η µέθοδος speedtroll, µην λαµβάνετε υπόψη το Νεκρό εύρος FanTroll 1 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΚΤΗ  

 
Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισµικό στον ελεγκτή µε δύο διαφορετικούς τρόπους: µε 

άµεση λήψη του προγράµµατος από έναν υπολογιστή ή χρησιµοποιώντας το κλειδί 
προγραµµατισµού Carel.  

B.1. Απευθείας εγκατάσταση από Η/Υ 

Για να εγκαταστήσετε το πρόγραµµα, πρέπει: 
- να εγκαταστήσετε στον Η/Υ το πρόγραµµα Winload που παρέχεται από την Carel και 

µπορείτε να το βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση ksa.carel.com. Μπορείτε επίσης να το 
ζητήσετε από την Daikin. 

- να συνδέσετε τον Η/Υ στον αντάπτορα Carel RS232/RS485 (κωδικός 98C425C001) µε ένα 
σειριακό καλώδιο RS232 

- να συνδέσετε τη θύρα αντάπτορα RS485 στη θύρα τερµατικών του ελεγκτή (J10), 
χρησιµοποιώντας ένα τηλεφωνικό εξάκλωνο καλώδιο (καλώδιο µε ακροδέκτες) 

- να αποσυνδέσετε τον ελεγκτή από το pLAN και να ορίσετε τη δικτυακή διεύθυνση στο 0. 
- Ενεργοποιήστε τον ελεγκτή και ανοίξτε το πρόγραµµα Winload, επιλέξτε τον σωστό αριθµό 

σειριακής θύρας που χρησιµοποιείτε και περιµένετε (µερικά δέκατα του δευτερολέπτου), 
έως ότου εµφανιστεί η κατάσταση "ON LINE" (αυτό σηµαίνει ότι το πρόγραµµα έχει 
συνδεθεί µε τον ελεγκτή). 

- Στη συνέχεια επιλέξτε το φάκελο "Upload" (Αποστολή) και το "Application" (Εφαρµογή) 
και επιλέξτε όλα τα αρχεία προγράµµατος της Daikin (ένα αρχείο στο "blb files" και ένα ή 
περισσότερα αρχεία στο "iup files"). 

- Μετά πατήστε το κουµπί "Upload" (Αποστολή) και περιµένετε έως ότου ολοκληρωθεί η 
µεταφορά. Το πρόγραµµα εµφανίζει την πρόοδο της µεταφοράς σε ένα παράθυρο και όταν 
ολοκληρωθεί η διαδικασία, εµφανίζεται το µήνυµα "UPLOAD COMPLETED" (Αποστολή 
ολοκληρώθηκε). 

- Τέλος, απενεργοποιήστε τον ελεγκτή, αποσυνδέστε τον από τον Η/Υ, επανασυνδέστε το 
pLAN και ορίστε τη σωστή δικτυακή διεύθυνση. 

 
Η διαδικασία αυτή πρέπει να εφαρµοστεί σε όλους τους ελεγκτές της µονάδας µε εξαίρεση τις 

πλακέτες pCOe και τους οδηγούς EEXV. 
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Εικ. 26 – Προβολή του WinLoad 

 

B.2. Εγκατάσταση από το κλειδί προγραµµατισµού 

Για να εγκαταστήσετε το πρόγραµµα µε το κλειδί προγραµµατισµού Carel, πρέπει πρώτα να 
εγκαταστήσετε το πρόγραµµα στο κλειδί και µετά να πραγµατοποιήσετε λήψη σε έναν ή 
περισσότερους ελεγκτές. Η ίδια διαδικασία πρέπει να γίνει και για τις δύο λειτουργίες, απλώς 
επιλέξτε τη σωστή θέση του διακόπτη του κλειδιού: 

 
Θέση διακόπτη Τύπος µεταφοράς 
1 (πράσινο φως) προγραµµατισµός κλειδιού 

από pCO3 
2 (κόκκινο φως) προγραµµατισµός pCO3 από 

το κλειδί 
 
Η διαδικασία είναι η εξής: 
 
- αποσυνδέστε τον ελεγκτή από το pLAN και ορίστε τη δικτυακή διεύθυνση στο 0 
- επιλέξτε τη σωστή θέση του διακόπτη 
- εισάγετε το κλειδί στη σύνδεση "expansion memory" (µνήµη επέκτασης) (αφαιρέστε το 

κάλυµµα αν χρειάζεται) 
- πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα "πάνω" και "κάτω" και ενεργοποιήστε τον ελεγκτή 
- πατήστε το πλήκτρο "enter" για να επιβεβαιώσετε τη λειτουργία 
- περιµένετε να εκκινήσει ο ελεγκτής 
- απενεργοποιήστε τον ελεγκτή 
- βγάλτε το κλειδί. 
 
Αν δεν υπάρχει ελεγκτής µε εγκατεστηµένο το πρόγραµµα, το κλειδί µπορεί να 

προγραµµατιστεί χρησιµοποιώντας τη διαδικασία που περιγράφηκε για την άµεση εγκατάσταση 
από Η/Υ. Σε αυτήν την περίπτωση, µε το κλειδί στον ελεγκτή και το διακόπτη στη θέση 2 (κόκκινο 
φως), το πρόγραµµα θα αποθηκευτεί στο κλειδί, αντί στον ελεγκτή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ PLAN   

 
Αυτή η εργασία πρέπει να εκτελεστεί σε περίπτωση προσθήκης τερµατικού στο pLan ή εάν 

υπάρχει αλλαγή στις ρυθµίσεις.  
1. Κρατήστε πατηµένα για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα τα πλήκτρα "πάνω", "κάτω" 

και "Enter"  
 

          
2.   Θα εµφανιστεί µία οθόνη µε τη διεύθυνση του ακροδέκτη και µε τη διεύθυνση της εν 

λόγω πλακέτας   
 

Terminal Adr : 7 
I/O Board Adr : Ο 

 
 

Χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα "πάνω" και "κάτω", µπορείτε να επιλέξετε διαφορετική 
πλακέτα (1, 2, 3, 4 για τους συµπιεστές και 5, 7, 9, 11 για τους οδηγούς ηλεκτρονικής βαλβίδας) 

 
Επιλέξτε σύµφωνα µε το "I/O Board Adr" τον αριθµό 1 (πλακέτα µε τη διεύθυνση 1) και 

πατήστε "Enter". Σε περίπου δύο δευτερόλεπτα θα εµφανιστεί η ακόλουθη οθόνη: 
 

Terminal Config 
         

Press ENTER 
To continue 

3. Πατήστε ξανά "Enter". Θα εµφανιστεί η παρακάτω οθόνη: 
P:01  Adr     Priv/Shared 
Trm1  7        Sh 
Trm2  None      --   
Trm3  None      -- Ok? 

 
4. Αν πρέπει να προσθέσετε ένα δεύτερο ακροδέκτη (αποµακρυσµένος 

ακροδέκτης), βάλτε το "Tmr2 17 sh" στη θέση του "Trm2 None –". Για να 
ενεργοποιήσετε τη νέα ρύθµιση βάλτε το δείκτη στη θέση "No" 
(χρησιµοποιώντας το πλήκτρο "Enter") και µε τα πλήκτρα "πάνω" και "κάτω" 
αλλάξτε το σε "Yes" και πατήστε "Enter". Οι εργασίες 1. έως 3. πρέπει να 
επαναληφθούν για όλες τις πλακέτες συµπιεστή (“I/O Board” από 1 έως 4)
     

5. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, απενεργοποιήστε και επανεκκινήστε το 
σύστηµα. 

Παρατήρηση: Μετά την επανεκκίνηση της µονάδας, ο ακροδέκτης είναι πιθανό να κολλήσει σε µία 

µονάδα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η µνήµη των οδηγών συνεχίζει να τροφοδοτείται από την µπαταρία της 

προσωρινής µνήµης και κρατάει τα δεδοµένα της προηγούµενης διαµόρφωσης. Σε αυτήν την περίπτωση, χωρίς 

να γίνεται τροφοδοσία του συστήµατος, αρκεί να αποσυνδέσετε τις µπαταρίες από όλους τους οδηγούς και να τις 

ξανασυνδέσετε. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 
Ο έλεγχος υποστηρίζει την επικοινωνία σε σειριακή θύρα µε τα παρακάτω πρωτόκολλα: 

 
• Ιδιόκτητο πρωτόκολλο της Carel (τοπικό και αποµακρυσµένο) και µόντεµ MODEM/GSM 

µέσω αυτού 
• MODbus Standard RTU  
• LONTalk FTT10A (προφίλ ψύκτη) 
• BACnet MS/TP & IP (κατάλογος σηµείων µίας κεντρικής) 
• Επικοινωνία Daikin CSC_II µέσω ιδιόκτητου πρωτοκόλλου για βελτιστοποίηση, 

παρακολούθηση και ακολουθία µονάδας και τοποθεσίας 
 
Μπορείτε να επιλέξετε το πρωτόκολλο που θέλετε από το µενού στην ενότητα User 

Password (Κωδικός πρόσβασης χρήστη) (Protocol Selectability™) 
 
Μπορείτε να επιλέξετε το µενού πρωτοκόλλου µε τα πλήκτρα βέλους από το µενού 

Settings/USER/Setpoints (Ρυθµίσεις/ΧΡΗΣΤΗΣ/Σηµεία ρύθµισης). 
 
Για να γίνεται σωστά η επικοινωνία, η σειριακή κάρτα που έχει τοποθετηθεί στο σειριακό 

ακροδέκτη του ελεγκτή πρέπει να είναι συµβατή µε το επιλεγµένο πρωτόκολλο.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Όπως φαίνεται στις παραπάνω φωτογραφίες, για να συνδέσετε σωστά την κάρτα ανοίξτε το 
κάλυµµα του ακροδέκτη σειριακής κάρτας στο κάτω µέρος του ελεγκτή, συνδέστε καλά την κάρτα 
και κλείστε το κάλυµµα. 
 
D. 1 Χάρτες λίστας συστηµάτων εποπτείας 

Σύστηµα επιτήρησης 
Μονάδες µε προφίλ ψύκτη (4 Ιουλ. 2007) 
Για αερόψυκτες κοχλιοφόρες µονάδες Daikin που βασίζονται σε Carel pCO3 τεχνολογία 

Αυτή είναι η πλήρης λίστα των µεταβλητών που διαχειρίζεται το σύστηµα εποπτείας. 

 
ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

Ροή Τύπος 
I : Σύστηµα εποπτείας          pCO D: Ψηφιακό 
Ο: Σύστηµα εποπτείας          pCO I : Ακέραιο 

I/O : Σύστηµα εποπτείας          pCO A: Αναλογικό 
  

Πράσινα πλαίσια: Μεταβλητές ΠΡΟΦΙΛ ΨΥΚΤΗ  ΚΟΚΚΙΝΕΣ γραµµές: ∆εν διατίθεται σε όλες τις 
εκδόσεις 

Τα γκρι, κίτρινα και µπλε πλαίσια είναι τοπικές µεταβλητές που 
µπορεί να διαφέρουν ανάλογα µε την έκδοση 

Η µορφή µεταβλητής b0b1…b15 αναφέρεται σε ψηφιακή 
λέξη που µεταφράζεται σε bit 

Μεταβλητές µε µία τοποθεσία για πολλά κυκλώµατα (σύµβολο #1234)  
βρίσκονται µέσω του ευρετηρίου µεταβλητών I32 COMPSELECT 
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D. 1. 1 Λίστα συστήµατος εποπτείας: Ψηφιακές µεταβλητές 
 

 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Περιγραφή ΤΥΠΟΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ I/O BAC LON ΠΗΝΙΟ MODBUS ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

SUPERV_ONOFF Ενεργοποίηση ψύκτη - ∆ίκτυο D 1 I/O x 
5 

2 
0=Ενεργοποίηση ψύκτη 
1=Απενεργοποίηση ψύκτη 

Chiller On Off nvoOnOff D 2 Ο x 
27 

3 0=Ψύκτης απενεργ. 
1=Ψύκτης ενεργ. 

MAN_GLB_AL Ειδοποίηση ψηφιακής εξόδου D 3 Ο x 5 4 
0=Καµία ειδοποίηση 
1=Ειδοποίηση 

UNIT_AV Ενεργοποιηµένη λειτουργία 
ψύκτη 

D 4 Ο x 
5 

5 0=Μη ενεργοποιηµένη 
1=Ενεργοποιηµένη 

Chiller Local/Remote Ψύκτης 
τοπικός/αποµακρυσµένος 

D 5 Ο x 
27 

6 Τοπικός=1 
Αποµακρυσµένος=0 

LIMITATED Περιορισµός απόδοσης ψύκτη D 6 I/O x 27 7 
Περιορισµένος=1 
Μη περιορισµένος=0 

EVAPORATOR_FLOW Ροή νερού εξατµιστή D 7 I/O x 
5 

8 0=Χωρίς ροή 
1=Ροή 

PwrUpState Αίτηµα κατάστασης D 9 I/O  
3 

10 

0= Αυτόµατο αίτηµα ψύκτη 
(εκτέλεση) 
1= Αίτηµα ψύκτη 
απενεργοποιηµένο 

CLS_AL Επαναφορά ειδοποίησης (BAS) D 24 I/O x 5 25 
0=Προεπιλογή 
1=Επαναφορά ειδοποίησης 

MAIN_PUMP 
Αντλία εξατµιστή αρ. 1 (Αίτηµα 
BAS) D 29 Ο x 5 30 

0=Εντολή απενεργοπ. 
αντλίας 
1=Εντολή ενεργοπ. αντλίας 

FAN1_STAT #1,2,3,4 
Στάδιο ανεµιστήρα 1 - Κύκλωµα 
αρ. 1, 2, 3, 4 D 33 Ο  34 

0=Απενεργοποίηση σταδίου 
ανεµιστήρα 
1=Ενεργοποίηση σταδίου 
ανεµιστήρα 

FAN2_STAT #1,2,3,4 
Στάδιο ανεµιστήρα 2 - Κύκλωµα 
αρ. 1, 2, 3, 4 D 34 Ο  35 

FAN3_STAT #1,2,3,4 Στάδιο ανεµιστήρα 3 - Κύκλωµα 
αρ. 1, 2, 3, 4 

D 35 Ο  36 

FAN4_STAT #1,2,3,4 
Στάδιο ανεµιστήρα 4 - Κύκλωµα 
αρ. 1, 2, 3, 4 D 36 Ο  37 

FAN5_STAT #1,2,3,4 
Στάδιο ανεµιστήρα 5 - Κύκλωµα 
αρ. 1, 2, 3, 4 D 37 Ο  38 

Unit_USA_SV Μετρική συστήµατος εποπτείας D 54 I/O  55 0 = SI 
1 = IP 

COMP_ENABLE #1,2,3,4 
Μη αυτόµατη απενεργοποίηση 
συµπιεστή αρ. 1, 2, 3, 4 D 58 Ο  59 

0=Μη αυτόµατη 
απενεργοποίηση συµπιεστή 
1=Αυτόµατη ενεργοποίηση 
συµπιεστή 

COMP_PD #1,2,3,4 Εκκένωση αρ. 1,2,3,4 D 62 Ο  63 
0=Μη εκκένωση 
1=Εκκένωση ενεργή 

LIQUID_INJ #1,2,3,4 Ψεκασµός/Γραµµή υγρού αρ. 1, 
2, 3, 4 

D 114 Ο  115 0=Απενεργοποιηµένο 
1=Ενεργοποιηµένο 

COMP_LOAD #1,2,3,4 Άµεση αύξηση αρ. 1, 2, 3, 4 D 150 Ο  151 

0=Συµπιεστής χωρίς αύξηση 
φορτίου 
1=Συµπιεστής µε αύξηση 
φορτίου 

COMP_UNLOAD #1,2,3,4 Άµεση πτώση αρ. 1, 2, 3, 4 D 154 Ο  155 

0=Συµπιεστής χωρίς µείωση 
φορτίου 
1=Συµπιεστής µε µείωση 
φορτίου 
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D. 1.2. Λίστα συστήµατος εποπτείας: Αναλογικές µεταβλητές 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Περιγραφή ΤΥΠΟΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ  I/O BAC LON ΜΗΤΡΩΟ 
MODBUS 

S_Temp_Setpoint Σηµείο ρύθµισης ψύξης - ∆ίκτυο A 1 I/O x 105 40002 
Cold_Setpoint Ενεργός στόχος νερού εξόδου A 2 Ο x 105 40003 

W_CapL Είσοδος περιορισµού απόδοσης δικτύου 
(αρ. 1,2, 3, 4) 

A 3 I/O x 81 40004 

InletTemp Θερµοκρασία νερού εισόδου εξατµιστή A 4 Ο x 105 40005 
W_TEMP_SETPOINT Σηµείο ρύθµισης θέρµανσης - ∆ίκτυο A 5 I/O x 105 40006 

OUTLET_TEMP Θερµοκρασία νερού εξόδου εξατµιστή - 
Μονάδα 

A 6 Ο x 105 40007 

UNIT_LOAD_DISP Πραγµατική απόδοση λειτουργίας A 10 Ο x 81 40011 
SUCT_TEMP Θερµ. αναρρόφησης αρ. 1,2,3,4 A 15 Ο x 105 40016 

EVAP_TEMP 
Κεκορεσµένη θερµοκρασία εξατµιστή αρ. 
1,2,3,4 

A 
16 Ο x 105 40017 

LOW_PRESS_TR Πίεση εξατµιστή αρ. 1,2,3,4 A 17 Ο x 30 40018 
AIN_4 Θερµ. εκκένωσης αρ. 1,2,3,4 A 19 Ο x 105 40020 

COND_TEMP 
Κεκορεσµένη θερµοκρασία συµπυκνωτή αρ. 
1,2,3,4 

A 
20 Ο x 105 40021 

AIN_7 Πίεση συµπυκνωτή αρ. 1,2,3,4 A 21 Ο x 30 40022 

nvoEntHRWTemp Θερµοκρασία νερού εισόδου ανάκτησης 
θερµότητας 

A 22 Ο x 105 40023 

nvoLvgHRWTemp 
Θερµοκρασία νερού εξόδου ανάκτησης 
θερµότητας 

A 
23 Ο x 105 40024 

COMP_STAT_DISP Αύξηση φορτίου συµπ. αρ. 1,2,3,4 A 25 Ο x 81 40026 
AIN_8 Πίεση τροφοδοσίας λαδιού αρ. 1,2,3,4 A 32 Ο x 30 40033 
AMB_TEMP Θερµοκρασία εξωτερικού αέρα - Αισθητήρας A 39 Ο x 105 40040 
ACT_DEMAND Ενεργό όριο απόδοσης  A 42 Ο x 33 40043 

AOUT_1_DISPLAY 
VFD Volt απόδοσης ανεµιστήρα (αρ. 1,2,3,4 
εάν υπάρχει) 

A 
44 Ο  81 40045 

AOUT_2_DISPLAY VFD Volt απόδοσης συµπιεστή (αρ. 1,2,3,4 
εάν υπάρχει) 

A 45 Ο  81 40046 

VALVE_POS Θέση EXV αρ. 1,2,3,4 A 46 Ο  8 40047 
nviCoolSetpt Σηµείο ρύθµισης ψύξης A 47 I/O x 105 40048 
Sum_Double_Setp Θερινό διπλό σηµείο ρύθµισης A 50 I/O x 105 40051 

Event Code_1 Κεντρική πλακέτα κωδικών λίστας 
ειδοποιήσεων 

A 90 Ο 

00 = ΚΑΜΙΑ 
01 = Phase Alarm 
02 = Freeze Alarm 
03 = Freeze Alarm EV1 
04 = Freeze Alarm EV2 
05 = Pump Alarm 
06 = Fan Overload 
07 = OAT Low Pressure 
08 = Low Amb Start Fail 
09 = Unit 1 Offline 
10 = Unit 2 Offline 
11 = Evap. flow Alarm 
12 = Probe 9 Error 
13 = Probe 10 Error 
14 = "" 
15 = Prepurge #1 Timeout 
16 = Comp Overload #1 
17 = Low Press. Ratio #1 
18 = High Press. Switch #1 
19 = High Press. Trans #1 
20 = Low Press. Switch #1 
21 = Low Press. Trans #1 
22 = High Disch Temp #1 
23 = Probe Fault #1 
24 = Transition Alarm #1 
25 = Low Oil Press #1 
26 = High Oil DP Alarm #1 
27 = Expansion Error 
28 = “” 
29 = EXV Driver Alarm #1 
30 = EXV Driver Alarm #2 
31 = Restart after PW loss 
32 = "" 
33 = “” 
34 = Prepurge #2 Timeout 
35 = Comp Overload #2 
36 = Low Press. Ratio #2 
37 = High Press. Switch #2 
38 = High Press. Trans #2 
39 = Low Press. Switch #2 
40 = Low Press. Trans #2 
41 = High Disch. Temp #2 
42 = Maintenance Comp #2 
43 = Probe Fault #2 
44 = Transition Alarm #2 
45 = Low Oil Press. .#2 
46 = High Oil DP #2 
47 = Low Oil Level #2 
48 = PD #2 Timer Expired 
49 = Maintenance Comp #1 
50 = Driver #1 offline 
51 = Driver #2 offline 
52 = Low Oil Level #1 
53 = PD #1 Timer Expired 
54 = HR Flow Switch 

 

40091 

Event Code_2 
Εξαρτώµενη πλακέτα κωδικών λίστας 
ειδοποιήσεων 

A 91 Ο 40092 
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D. 1.3 Λίστα συστήµατος εποπτείας: Ακέραιες µεταβλητές 
 

 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Περιγραφή ΤΥΠΟΣ ΑΡ. 

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ I/O BAC LON ΜΗΤΡΩΟ 
MODBUS Σηµειώσεις 

Active_Alarms_1 Ενεργές ειδοποιήσεις (1 – 16) Ι 1 Ο x 8 40130 

b0 Παρακρατήθηκε 
b1 ∆εν χρησιµοποιείται 
b2 ∆εν χρησιµοποιείται 
b3 ∆εν χρησιµοποιείται 
b4 ∆εν χρησιµοποιείται 
b5 ∆εν χρησιµοποιείται 
b6 ∆εν χρησιµοποιείται 
b7 ∆εν χρησιµοποιείται 
b8 ∆εν χρησιµοποιείται 
b9 ∆εν χρησιµοποιείται 

b10 
ΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ - Χαµηλή θερµοκρασία 
περιβάλλοντος 

b11 
ΟΧΙ ΦΟΡΤΙΟ - Υψηλή πίεση 
συµπυκνωτή αρ. 1 

b12 
ΟΧΙ ΦΟΡΤΙΟ - Υψηλή πίεση 
συµπυκνωτή αρ. 2 

b13 
ΟΧΙ ΦΟΡΤΙΟ - Υψηλή πίεση 
συµπυκνωτή αρ. 3 

b14 
ΟΧΙ ΦΟΡΤΙΟ - Υψηλή πίεση 
συµπυκνωτή αρ. 4 

b15 ∆εν χρησιµοποιείται 
 

Active_Alarms_2 Ενεργές ειδοποιήσεις (17 – 32) Ι 2 Ο x 8 40131 

b0 
ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ - Υψηλή πίεση 
συµπυκνωτή αρ. 1 

b1 
ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ - Υψηλή πίεση 
συµπυκνωτή αρ. 2 

b2 
ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ - Υψηλή πίεση 
συµπυκνωτή αρ. 3 

b3 
ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ - Υψηλή πίεση 
συµπυκνωτή αρ. 4 

b4 ∆εν χρησιµοποιείται 
b5 ∆εν χρησιµοποιείται 
b6 ∆εν χρησιµοποιείται 
b7 ∆εν χρησιµοποιείται 
b8 ∆εν χρησιµοποιείται 
b9 ∆εν χρησιµοποιείται 
b10 ∆εν χρησιµοποιείται 
b11 ∆εν χρησιµοποιείται 
b12 ∆εν χρησιµοποιείται 
b13 ∆εν χρησιµοποιείται 

b14 
ΜΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ-Αποτυχία αισθ. 
EWT εξατµιστή 

b15 ∆εν χρησιµοποιείται 
 

Active_Alarms_3 Ενεργές ειδοποιήσεις (33 – 48) Ι 3 Ο x 8 40132 

b0 
ΟΧΙ ΦΟΡΤΙΟ - Χαµηλή πίεση 

εξατµιστή αρ. 1 

b1 
ΟΧΙ ΦΟΡΤΙΟ - Χαµηλή πίεση 

εξατµιστή αρ. 2 

b2 
ΟΧΙ ΦΟΡΤΙΟ - Χαµηλή πίεση 

εξατµιστή αρ. 3 

b3 
ΟΧΙ ΦΟΡΤΙΟ - Χαµηλή πίεση 

εξατµιστή αρ. 4 
b4 ∆εν χρησιµοποιείται 

b5 
ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ - Χαµηλή πίεση 

εξατµιστή αρ. 1 

b6 
ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ - Χαµηλή πίεση 

εξατµιστή αρ. 2 

b7 
ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ - Χαµηλή πίεση 

εξατµιστή αρ. 3 

b8 
ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ - Χαµηλή πίεση 

εξατµιστή αρ. 4 
b9 ∆εν χρησιµοποιείται 
b10 ∆εν χρησιµοποιείται 
b11 ∆εν χρησιµοποιείται 
b12 ∆εν χρησιµοποιείται 

b13 
ΑΝΤΛΙΑ ΕΝΕΡΓΗ - Πάγωµα νερού 

εξατµιστή αρ. 1 

b14 
ΑΝΤΛΙΑ ΕΝΕΡΓΗ - Πάγωµα νερού 

εξατµιστή αρ. 2 

b15 
ΑΝΤΛΙΑ ΕΝΕΡΓΗ - Πάγωµα νερού 

εξατµιστή αρ. 3 
 

Active_Alarms_4 Ενεργές ειδοποιήσεις (49 – 64) Ι 4 Ο x 8 40133 

b0 
ΑΝΤΛΙΑ ΕΝΕΡΓΗ - Πάγωµα νερού 

εξατµιστή αρ. 4 

b1 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΡ. 2 - Αποτυχία αντλίας 

εξατµιστή αρ. 1 

b2 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΡ. 1 - Αποτυχία αντλίας 

εξατµιστή αρ. 2 
b3 ∆εν χρησιµοποιείται 

b4 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ-Αποτυχία 

αισθ. εξωτ. θερµ. 
b5 ∆εν χρησιµοποιείται 
b6 ∆εν χρησιµοποιείται 
b7 ∆εν χρησιµοποιείται 
b8 ∆εν χρησιµοποιείται 
b9 ∆εν χρησιµοποιείται 
b10 ∆εν χρησιµοποιείται 
b11 ∆εν χρησιµοποιείται 
b12 ∆εν χρησιµοποιείται 
b13 ∆εν χρησιµοποιείται 
b14 ∆εν χρησιµοποιείται 
b15 ∆εν χρησιµοποιείται 

 

Active_Alarms_5 Ενεργές ειδοποιήσεις (65 – 80) Ι 5 Ο x 8 40134 

b0 ∆εν χρησιµοποιείται 
b1 ∆εν χρησιµοποιείται 
b2 ∆εν χρησιµοποιείται 
b3 ∆εν χρησιµοποιείται 
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b4 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ- Υψηλή 

θερµ. κινητήρα αρ. 1 

b5 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ- Υψηλή 

θερµ. κινητήρα αρ. 2 

b6 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ- Υψηλή 

θερµ. κινητήρα αρ. 3 

b7 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ- Υψηλή 

θερµ. κινητήρα αρ. 4 

b8 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ - 

Απώλεια φάσης αρ. 1 

b9 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ - 

Απώλεια φάσης αρ. 2 

b10 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ - 

Απώλεια φάσης αρ. 3 

b11 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ - 

Απώλεια φάσης αρ. 4 
b12 ∆εν χρησιµοποιείται 
b13 ∆εν χρησιµοποιείται 
b14 ∆εν χρησιµοποιείται 
b15 ∆εν χρησιµοποιείται 

 

Active_Alarms_6 Ενεργές ειδοποιήσεις (81 – 96) Ι 6 Ο x 8 40135 

b0 ∆εν χρησιµοποιείται 
b1 ∆εν χρησιµοποιείται 
b2 ∆εν χρησιµοποιείται 
b3 ∆εν χρησιµοποιείται 
b4 ∆εν χρησιµοποιείται 
b5 ∆εν χρησιµοποιείται 
b6 ∆εν χρησιµοποιείται 
b7 ∆εν χρησιµοποιείται 
b8 ∆εν χρησιµοποιείται 

b9 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ - 

Αποτυχία αισθ. πίεσης συµπ. αρ. 1 

b10 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ - 

Αποτυχία αισθ. πίεσης συµπ. αρ. 2 

b11 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ - 

Αποτυχία αισθ. πίεσης συµπ. αρ. 3 

b12 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ - 

Αποτυχία αισθ. πίεσης συµπ. αρ. 4 
b13 ∆εν χρησιµοποιείται 
b14 ∆εν χρησιµοποιείται 

b15 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ - Υψηλή 

πίεση συµπυκνωτή αρ. 1 
 

Active_Alarms_7 Ενεργές ειδοποιήσεις (97 – 112) Ι 7 Ο x 8 40136 

b0 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ - Υψηλή 

πίεση συµπυκνωτή αρ. 2 

b1 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ - Υψηλή 

πίεση συµπυκνωτή αρ. 3 

b2 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ - Υψηλή 

πίεση συµπυκνωτή αρ. 4 
b3 ∆εν χρησιµοποιείται 
b4 ∆εν χρησιµοποιείται 
b5 ∆εν χρησιµοποιείται 
b6 ∆εν χρησιµοποιείται 

b7 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ - 

Αποτυχία αισθ. θερµ. εκκένωσης αρ. 1 

b8 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ - 

Αποτυχία αισθ. θερµ. εκκένωσης αρ. 2 

b9 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ - 

Αποτυχία αισθ. θερµ. εκκένωσης αρ. 3 

b10 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ - 

Αποτυχία αισθ. θερµ. εκκένωσης αρ. 4 

b11 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ - Υψηλή 

θερµ. εκκένωσης αρ. 1 

b12 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ - Υψηλή 

θερµ. εκκένωσης αρ. 2 

b13 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ - Υψηλή 

θερµ. εκκένωσης αρ. 3 

b14 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ - Υψηλή 

θερµ. εκκένωσης αρ. 4 
b15 ∆εν χρησιµοποιείται 

 

Active_Alarms_8 Ενεργές ειδοποιήσεις (113 – 
128) 

Ι 8 Ο x 8 40137 

b0 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ-Απώλεια 

ροής νερού εξατµιστή 

b1 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ-Πάγωµα 

νερού εξατµιστή 
b2 ∆εν χρησιµοποιείται 

b3 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ - 
Χαµηλή πίεση εξατµιστή αρ. 1 

b4 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ - 
Χαµηλή πίεση εξατµιστή αρ. 2 

b5 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ - 
Χαµηλή πίεση εξατµιστή αρ. 3 

b6 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ - 
Χαµηλή πίεση εξατµιστή αρ. 4 

b7 ∆εν χρησιµοποιείται 

b8 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ - 

Αποτυχία αισθ. πίεσης εξατµιστή αρ. 1 

b9 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ - 

Αποτυχία αισθ. πίεσης εξατµιστή αρ. 2 

b10 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ - 

Αποτυχία αισθ. πίεσης εξατµιστή αρ. 3 

b11 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ - 

Αποτυχία αισθ. πίεσης εξατµιστή αρ. 4 
b12 ∆εν χρησιµοποιείται 
b13 ∆εν χρησιµοποιείται 
b14 ∆εν χρησιµοποιείται 
b15 ∆εν χρησιµοποιείται 

 

Active_Alarms_9 Ενεργές ειδοποιήσεις (129 – 
144) 

Ι 9 Ο x 8 40138 

b0 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ - 
Χαµηλή αναλογία πίεσης αρ. 1 

b1 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ - 
Χαµηλή αναλογία πίεσης αρ. 2 

b2 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ - 
Χαµηλή αναλογία πίεσης αρ. 3 

b3 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ - 
Χαµηλή αναλογία πίεσης αρ. 4 

b4 ∆εν χρησιµοποιείται 
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b5 ∆εν χρησιµοποιείται 
b6 ∆εν χρησιµοποιείται 
b7 ∆εν χρησιµοποιείται 
b8 ∆εν χρησιµοποιείται 
b9 ∆εν χρησιµοποιείται 
b10 ∆εν χρησιµοποιείται 
b11 ∆εν χρησιµοποιείται 
b12 ∆εν χρησιµοποιείται 
b13 ∆εν χρησιµοποιείται 
b14 ∆εν χρησιµοποιείται 
b15 ∆εν χρησιµοποιείται 

 

Active_Alarms_10 Ενεργές ειδοποιήσεις (145 – 
160) 

Ι 10 Ο x 8 40139 

b0 ∆εν χρησιµοποιείται 

b1 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ-Αποτυχία 

αισθ. LWT εξατµιστή 

b2 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ - 

Αποτυχία αισθ. LWT εξατµιστή αρ. 1 

b3 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ - 

Αποτυχία αισθ. LWT εξατµιστή αρ. 2 
b4 ∆εν χρησιµοποιείται 
b5 ∆εν χρησιµοποιείται 
b6 ∆εν χρησιµοποιείται 

b7 

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ - 
∆ιακοπή λόγω υψηλής µηχ. πίεσης αρ. 

1 

b8 

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ - 
∆ιακοπή λόγω υψηλής µηχ. πίεσης αρ. 

2 

b9 

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ - 
∆ιακοπή λόγω υψηλής µηχ. πίεσης αρ. 

3 

b10 

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ - 
∆ιακοπή λόγω υψηλής µηχ. πίεσης αρ. 

4 

b11 

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ - 
∆ιακοπή λόγω χαµηλής µηχ. πίεσης 

αρ. 1 

b12 

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ - 
∆ιακοπή λόγω χαµηλής µηχ. πίεσης 

αρ. 2 

b13 

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ - 
∆ιακοπή λόγω χαµηλής µηχ. πίεσης 

αρ. 3 

b14 

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ - 
∆ιακοπή λόγω χαµηλής µηχ. πίεσης 

αρ. 4 
b15 ∆εν χρησιµοποιείται 

 

Active_Alarms_11 
Ενεργές ειδοποιήσεις (161 – 
176) 

Ι 11 Ο x 8 40140 

b0 ∆εν χρησιµοποιείται 
b1 ∆εν χρησιµοποιείται 
b2 ∆εν χρησιµοποιείται 
b3 ∆εν χρησιµοποιείται 
b4 ∆εν χρησιµοποιείται 
b5 ∆εν χρησιµοποιείται 
b6 ∆εν χρησιµοποιείται 
b7 ∆εν χρησιµοποιείται 
b8 ∆εν χρησιµοποιείται 
b9 ∆εν χρησιµοποιείται 
b10 ∆εν χρησιµοποιείται 

b11 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ - 
Χαµηλό επίπεδο λαδιού αρ. 1 

b12 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ - 
Χαµηλό επίπεδο λαδιού αρ. 2 

b13 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ - 
Χαµηλό επίπεδο λαδιού αρ. 3 

b14 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ - 
Χαµηλό επίπεδο λαδιού αρ. 4 

b15 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ-Υψηλό 

DP φίλτρου λαδιού αρ. 1 
 

Active_Alarms_12 
Ενεργές ειδοποιήσεις (177 – 
192) Ι 12 Ο x 8 40141 

b0 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ-Υψηλό 

DP φίλτρου λαδιού αρ. 2 

b1 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ-Υψηλό 

DP φίλτρου λαδιού αρ. 3 

b2 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ-Υψηλό 

DP φίλτρου λαδιού αρ. 4 

b3 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ-

Αποτυχία αισθ. τροφ. λαδιού αρ. 1 

b4 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ-

Αποτυχία αισθ. τροφ. λαδιού αρ. 2 

b5 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ-

Αποτυχία αισθ. τροφ. λαδιού αρ. 3 

b6 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ-

Αποτυχία αισθ. τροφ. λαδιού αρ. 4 
b7 ∆εν χρησιµοποιείται 
b8 ∆εν χρησιµοποιείται 
b9 ∆εν χρησιµοποιείται 
b10 ∆εν χρησιµοποιείται 
b11 ∆εν χρησιµοποιείται 
b12 ∆εν χρησιµοποιείται 
b13 ∆εν χρησιµοποιείται 
b14 ∆εν χρησιµοποιείται 
b15 ∆εν χρησιµοποιείται 

 

Active_Alarms_13 Ενεργές ειδοποιήσεις (193 – 
208) 

Ι 13 Ο x 8 40142 

b0 ∆εν χρησιµοποιείται 
b1 ∆εν χρησιµοποιείται 
b2 ∆εν χρησιµοποιείται 
b3 ∆εν χρησιµοποιείται 

b4 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ-Μη 

έναρξη µετάβασης αρ. 1 

b5 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ-Μη 

έναρξη µετάβασης αρ. 2 

b6 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ-Μη 

έναρξη µετάβασης αρ. 3 

b7 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ-Μη 

έναρξη µετάβασης αρ. 4 
b8 ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ - Χαµ. 
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πίεση λαδιού/Έναρξη αρ. 1 

b9 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ - Χαµ. 

πίεση λαδιού/Έναρξη αρ. 2 

b10 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ - Χαµ. 

πίεση λαδιού/Έναρξη αρ. 3 

b11 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ - Χαµ. 

πίεση λαδιού/Έναρξη αρ. 4 
b12 ∆εν χρησιµοποιείται 
b13 ∆εν χρησιµοποιείται 
b14 ∆εν χρησιµοποιείται 
b15 ∆εν χρησιµοποιείται 

 

Active_Alarms_14 Ενεργές ειδοποιήσεις (209 – 
224) 

Ι 14 Ο x 8 40143 

b0 ∆εν χρησιµοποιείται 
b1 ∆εν χρησιµοποιείται 
b2 ∆εν χρησιµοποιείται 
b3 ∆εν χρησιµοποιείται 
b4 ∆εν χρησιµοποιείται 
b5 ∆εν χρησιµοποιείται 
b6 ∆εν χρησιµοποιείται 
b7 ∆εν χρησιµοποιείται 

b8 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ-

Αποτυχία αισθ. θερµ. αναρρόφ. αρ. 1 

b9 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ-

Αποτυχία αισθ. θερµ. αναρρόφ. αρ. 2 

b10 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ-

Αποτυχία αισθ. θερµ. αναρρόφ. αρ. 3 

b11 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ-

Αποτυχία αισθ. θερµ. αναρρόφ. αρ. 4 
b12 ∆εν χρησιµοποιείται 
b13 ∆εν χρησιµοποιείται 
b14 ∆εν χρησιµοποιείται 
b15 ∆εν χρησιµοποιείται 

 

Active_Alarms_15 
Ενεργές ειδοποιήσεις (225 – 
240) Ι 15 Ο x 8 40144 

b0 
ΒΛΑΒΗ (Ελέγξτε τη µονάδα για 

λεπτοµέρειες) 

b1 
ΑΠΕΝΕΡΓ. ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ-Βλάβη 

συµπιεστή αρ. 1 

b2 
ΑΠΕΝΕΡΓ. ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ-Βλάβη 

συµπιεστή αρ. 2 

b3 
ΑΠΕΝΕΡΓ. ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ-Βλάβη 

συµπιεστή αρ. 3 

b4 
ΑΠΕΝΕΡΓ. ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ-Βλάβη 

συµπιεστή αρ. 4 
b5 ∆εν χρησιµοποιείται 
b6 ∆εν χρησιµοποιείται 
b7 ∆εν χρησιµοποιείται 
b8 ∆εν χρησιµοποιείται 
b9 ∆εν χρησιµοποιείται 
b10 ∆εν χρησιµοποιείται 
b11 ∆εν χρησιµοποιείται 
b12 ∆εν χρησιµοποιείται 
b13 ∆εν χρησιµοποιείται 
b14 ∆εν χρησιµοποιείται 
b15 ∆εν χρησιµοποιείται 

 

nvi_mode 
Σηµείο ρύθµισης λειτουργίας 
ψύκτη Ι 17 Ι x 108 40146 

01 = HVAC_HEAT 
03 = HVAC_COOL 
(προεπιλογή) 
11 = HVAC_ICE 

 

UNIT_STAT Κατάσταση λειτουργίας ψύκτη 
LON 

Ι 18 Ο  8 40147 

1 = Off: CSM 
2 = Εκκίνηση 
3 = Λειτουργία 
4 = Προ-απενεργοποίηση 
5 = Επισκευή 
6 = Απώλεια επικοινωνίας 
7 = Απενεργοποιηµένο: Τοπικό 

 

chlr_op_mode Κατάσταση λειτουργίας ψύκτη Ι 19 Ο x 127 40148 

b0 

00 = Αυτόµατο 
01 = Θέρµανση 
03 = Ψύξη 
06 = Απενεργοποιηµένο 
11 = Πάγος 

b1 
b2 
b3 
b4 
b5 
b6 
b7 
b8 Ένδειξη βλάβης µονάδας 
b9 Μονάδα ενεργοποιηµένη 
b10 Ψύκτης τοπικός ή αποµακρυσµένος 
b11 Περιορισµένο 
b12 Κατάσταση διακόπτη ροής 
b13 ∆εν χρησιµοποιείται 
b14 ∆εν χρησιµοποιείται 
b15 ∆εν χρησιµοποιείται 

 

nvoSequenceStat Κατάσταση ακολουθίας Ι 22 Ο x 165 40151 

b0 
Πλήρης αύξηση 
φορτίου ψύκτη  

0=µη πλήρης αύξηση
φορτίου 
1=πλήρης αύξηση φορτίου

b1 
∆ιαθεσιµότητα 
κυκλώµατος 1  

0 = ∆εν διατίθεται 
1 = ∆ιατίθεται 

b2 
∆ιαθεσιµότητα 
κυκλώµατος 2  

0 = ∆εν διατίθεται 
1 = ∆ιατίθεται 

b3 
∆ιαθεσιµότητα 
κυκλώµατος 3  

0 = ∆εν διατίθεται 
1 = ∆ιατίθεται 

b4 
∆ιαθεσιµότητα 
κυκλώµατος 4  

0 = ∆εν διατίθεται 
1 = ∆ιατίθεται 

b5 -  
b6 -  
b7 -  
b8 -  

 

COMP_SELECTED Επιλογή συµπιεστή Ι 32 Ι x 8 40161 1, 2, 3, 4 

UNIT_STATUS_GLOB Εµφάνιση κατάστασης µονάδας Ι 34 Ο x 8 40163 

00 = ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ OK 
01 = ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓ. 
02 = ΑΠΟΜ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
03 = ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 
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ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
04 = ΑΠΟΜ. ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ 
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 
05 = ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
∆ΙΑΚΟΠΗ 
06 = ΑΠΕΝΕΡΓ. ΚΛΕΙ∆ΩΜΑΤΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
07 = ΑΝΑΜΟΝΗ ΡΟΗΣ 
08 = ΑΝΑΜΟΝΗ ΦΟΡΤΙΟΥ 
09 = ΚΑΝΕΝΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΣ 
ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 
10 = ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ FSM 
11 = ΤΟΠΙΚΟΣ ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ 
ΑΠΕΝΕΡΓ. 
12 = ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ 
ΨΥΞΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓ. 
13 = ΑΝΑΜΟΝΗ ΡΟΗΣ ΑΘ 

 

Circuit Status #1,2,3,4 Εµφάνιση κατάστασης 
κυκλώµατος αρ. 1,2,3,4 

Ι 44 Ο x 8 40173 

01 = ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΝΕΡΓ. 
02 = ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΑΠΕΝΕΡΓ. 
03 = ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΑΠΕΝΕΡΓ. 
04 = ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΑΠΕΝΕΡΓ. 
05 = ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΑΠΕΝΕΡΓ. 
06 = ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΑΠΕΝΕΡΓ. 
07 = ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓ. 
08 = ΑΥΤΟΜΑΤΟ  % 
09 = ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟ % 
10 = ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΛΑ∆ΙΟΥ 
11 = ΕΤΟΙΜΟ 
12 = ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
13 = ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓ. 
14 = ΠΡΟΕΞΑΕΡΩΣΗ 
15 = ΕΚΚΕΝΩΣΗ 
16 = ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ 
17 = ΕΚΚΙΝΗΣΗ 
18 = LOW DISCH SH 
19 = ΑΠΟΨΥΞΗ 
20 = ΑΥΤ. ΘΕΡΜΑΝΣΗ % 
21 = ΜΕΓ. ΦΟΡΤΙΟ VFD 
22 = ΑΠΟΜ. ΒΑΛΒΙ∆Α ΑΠΕΝΕΡΓ. 

 

N_START Αρ. εκκινήσεων συµπιεστή αρ. 
1,2,3,4 Ι 45 Ο x 

8 
40174 

 

T_16_COMPRESSOR Ώρες λειτουργίας συµπιεστή αρ. 
1,2,3,4 Ι 46 Ο x 

8 
40175 

 

T_16_PUMP_EVAP 
Ώρες λειτουργίας αντλίας 
εξατµιστή αρ. 1,2 Ι 47 Ο x 8 40176 

 

MIN_T_:BT_S_C ∆ιάστηµα από εκκίνηση σε 
εκκίνηση Ι 94 Ο 

8 
40223 

 

MIN_OFF ∆ιάστηµα από τερµατισµό σε 
εκκίνηση Ι 95 Ο 

8 
40224 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ PLANTVISOR 

 
∆ιαµόρφωση Pl@ntVisor 
Το PlantVisor είναι λογισµικό που ανήκει στην Daikin. Μπορείτε να αγοράσετε το προϊόν ως 
µέρος ενός κιτ εγκατάστασης για παρακολούθηση και αποµακρυσµένη συντήρηση της µονάδας και 
του συστήµατός σας. Το γνήσιο Daikin PlantVisor παρέχεται από την Daikin σε ένα CD και 
περιλαµβάνει ένα dongle προστασίας. 
 
Μόλις εγκατασταθεί, το προϊόν είναι ήδη διαµορφωµένο έτσι ώστε να λειτουργεί σε δίκτυο 485 µε 
δύο µονάδες (µία που βασίζεται σε Ir32 freddo και µία σε Ir32). Για να ρυθµίσετε το προϊόν για το 
δικό σας δίκτυο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα: 

a. Συνδέστε το σύστηµα εποπτείας χρησιµοποιώντας το πρόγραµµα περιήγησης. 
Παράδειγµα: 

http://localhost 
b. Θα εµφανιστεί η παρακάτω οθόνη 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κάντε κλικ στο κουµπί "Ok" για να εισέλθετε στην αρχική σελίδα της τοποθεσίας. Σηµειώστε ότι 
αρχικά έχουν ρυθµιστεί µόνο οι χρήστες "Guest" και "Administrator", εποµένως 
δεν χρειάζεται να αποκτήσετε πρόσβαση στο Pl@ntVisor ως Administrator προκειµένου να 
πραγµατοποιήσετε την αρχική διαµόρφωση. 
∆εν απαιτείται κωδικός πρόσβασης. 

Στη συνέχεια εµφανίζεται η αρχική σελίδα του Pl@ntVisor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
δ. Κάντε κλικ στο µενού "Service" στα αριστερά και επιλέξτε "Network" (∆ίκτυο). 
ε. Θα εµφανιστεί η παρακάτω σελίδα: 
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Η πρώτη εργασία που απαιτείται είναι η εισαγωγή στα πεδία των πληροφοριών της εγκατάστασης: 
α) Site name (Ονοµασία τοποθεσίας): όνοµα της εγκατάστασης (κόµβος). 
β) Site ID number (Ταυτότητα τοποθεσίας): αύξων αριθµός ταυτότητας του κόµβου (δεν είναι 
δυνατό να υπάρχουν δύο συστήµατα µε την ίδια ταυτότητα στην εγκατάσταση). 

γ) Site telephone # (Αρ. τηλεφώνου τοποθεσίας): αρ. τηλεφώνου του κόµβου (ως υπόµνηµα). 
• Πρέπει να έχει οριστεί διεύθυνση για όλα τα όργανα στο δίκτυο RS485 (βλ. αντίστοιχη παράµετρο για τα 

διάφορα µοντέλα). Η διεύθυνση, η οποία είναι µοναδική για κάθε γραµµή, πρέπει να είναι µεταξύ 1 και 200 
• Κάντε κλικ στα κουµπιά Line1, Line2, ..Line6 (Γραµµή1, κ.λπ.) (ανάλογα µε τον αριθµό γραµµών που 

ρυθµίζονται)  
• Αποκτήστε πρόσβαση στα όργανα του δικτύου ως εξής: αρχικά επιλέξτε τη διεύθυνση ή τη σειρά διευθύνσεων 

για τις µονάδες, στη συνέχεια εκχωρήστε έναν τύπο οργάνου (Device Type). Στη λίστα µενού Device Type 
(Τύπος συσκευής), όλες οι επιλογές που σχετίζονται µε µονάδες Daikin ξεκινούν µε την ένδειξη Daikin 

• Για να διαγράψετε µια ήδη διαµορφωµένη µονάδα, επιλέξτε τη διεύθυνση στα πεδία From (Από)και To 
(Έως) και εκχωρήστε τύπο "----". Για να αποθηκεύσετε τις ρυθµίσεις, κάντε κλικ στο κουµπί Save&Exit 
(Αποθήκευση & Έξοδος). Για να απενεργοποιήσετε µια µονάδα, επιλέξτε το αντίστοιχο πλαίσιο ελέγχου 
στη στήλη Disabled (Απενεργοποιηµένες) (κατόπιν αποθηκεύστε τη ρύθµιση). 

• Μπορείτε να εκχωρήσετε µια προσαρµοσµένη περιγραφή για κάθε µονάδα στη στήλη Device Description 
(Περιγραφή συσκευής). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αφού ολοκληρώσετε αυτήν τη διαδικασία, ορίστε τη σειριακή διαµόρφωση στον πίνακα "Serial 
Configuration" (Σειριακή διαµόρφωση). 
• Επιλέξτε τη θύρα επικοινωνίας στην οποία είναι συνδεδεµένος ο µετατροπέας, την ταχύτητα και 
τον τύπο σύνδεσης για κάθε γραµµή στο δίκτυο. Οι τιµές που εµφανίζονται µε αστερίσκο "* " είναι 
συµβατές µε το δίκτυο Carel RS485. 
• Για να αποθηκεύσετε τη διαµόρφωση, κάντε κλικ στο κουµπί Save&Exit (Αποθήκευση & Έξοδος) 
 
Για περισσότερες λεπτοµέρειες, προηγµένη διαχείριση και αντιµετώπιση προβληµάτων ανατρέξτε 
στο Εγχειρίδιο Χρήσης και την Ηλεκτρονική Βοήθεια του PlantVisor. 
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