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1 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

1.1 Γενικά 

Η εγκατάσταση, εκκίνηση και συντήρηση του εξοπλισμού ενδέχεται να είναι επικίνδυνη αν δεν 

τηρούνται συγκριμένοι παράγοντες της εγκατάστασης: πιέσεις λειτουργίας, η παρουσία των 

ηλεκτρικών εξαρτημάτων και τάσεις και στον χώρο εγκατάστασης (υπερυψωμένοι πλίνθοι, καθώς 

και οι απαιτούμενες σύνθετες δομές). Μόνο εξειδικευμένοι μηχανικοί εγκατάστασης, ειδικευμένοι 

εγκαταστάτες και τεχνικοί ειδικά εκπαιδευμένοι με το προϊόν, έχουν εξουσιοδότηση να εγκαθιστούν 

και εκκινούν τον εξοπλισμό με ασφάλεια.  

Κατά τη διάρκεια όλων των εργασιών συντήρησης, όλες οι οδηγίες και συστάσεις εγκατάστασης και 

συντήρησης σχετικά με το προϊόν, καθώς και καρτέλες και ετικέτες τοποθετημένες στον εξοπλισμό, 

εξαρτήματα, καθώς και ανταλλακτικά που παρέχονται χώρια, πρέπει να διαβαστούν, κατανοηθούν 

και ακολουθηθούν. 

Ακολουθείστε όλες τους πρότυπους κωδικούς και πρακτικές ασφαλείας. 

Φορέστε γυαλιά ασφαλείας και γάντια. 

Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα εργαλεία για μετακινήσεις βαριών αντικειμένων. Μετακινήστε 

μονάδες προσεκτικά και τοποθετήστε τες απαλά. 

1.2 Αποφύγετε την ηλεκτροπληξία 

Μόνο σε κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό σύμφωνα με το πρότυπο IEC (Διεθνής 

Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή) επιτρέπεται η πρόσβαση στα ηλεκτρικά εξαρτήματα. Συνιστάται 

ιδιαίτερα ότι κάθε πηγή ηλεκτρικής ενέργειας της μονάδας είναι σβηστή προτού αρχίσει 

οποιαδήποτε εργασία. Κλείστε την κύρια παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από τον κεντρικό 

ασφαλειοδιακόπτη ή απομονωτή. 

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ο εξοπλισμός αυτός χρησιμοποιεί και εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικά σήματα. 

Δοκιμές απέδειξαν ότι ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με όλους τους εφαρμοστέους κώδικες 

όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. 

 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ: Ακόμη και όταν ο κύριος ασφαλειοδιακόπτης ή 
απομονωτής έχει απενεργοποιηθεί, ενδέχεται ορισμένα κυκλώματα να είναι ακόμη 
ενεργά αν συνδέονται με ξεχωριστή πηγή ενέργειας. 

 

 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ: Το ηλεκτρικό ρεύμα παράγει θερμότητα σε εξαρτήματα, είτε 
παροδικά είτε διαρκώς. Να χειρίζεστε τα καλώδια τροφοδοσίας, ηλεκτρικά καλώδια, 
αγωγούς, κιβώτια ακροδεκτών και πλαίσια κινητήρων με μεγάλη προσοχή. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με τις συνθήκες λειτουργίας, οι ανεμιστήρες μπορούν να 
καθαρίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ένας ανεμιστήρας μπορεί να ξεκινήσει ανά 
πάσα στιγμή, ακόμη και αν η μονάδα είναι κλειστή. 
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1.3 Συστήματα ασφαλείας 

Κάθε μονάδα είναι εξοπλισμένη με συστήματα ασφαλείας τριών διαφορετικών ειδών: 

1.3.1 Συσκευές γενικής ασφαλείας 

Οι συσκευές ασφαλείας αυτού του βαθμού βαρύτητας τερματίζουν τη λειτουργία όλων των 

κυκλωμάτων και θέτουν ολόκληρη τη μονάδα εκτός λειτουργίας. Όταν προκύψει διακοπή 

λειτουργίας από μια συσκευή γενικής ασφαλείας, απαιτείται χειρωνακτική επέμβαση στη μονάδα 

προκειμένου να αποκατασταθεί η κανονική λειτουργικότητα του μηχανήματος. Υπάρχουν 

εξαιρέσεις στον γενικό αυτόν κανόνα για περιπτώσεις συναγερμού προσωρινών μη φυσιολογικών 

καταστάσεων. 

 Επείγουσα διακοπή 

Ένα κομβίο βρίσκεται σε μια πόρτα του ηλεκτρικού πίνακα της μονάδας. Το κομβίο έχει κόκκινο 

χρώμα σε κίτρινο φόντο. Η χειρωνακτική πίεση στο κομβίο επείγουσας διακοπής σταματά όλα τα 

φορτία περιστροφής, αποτρέποντας έτσι κάθε ενδεχόμενο ατύχημα. Συναγερμός παράγεται επίσης 

από τον ελεγκτή μονάδας. Η απελευθέρωση του κομβίου επείγουσας διακοπής επανενεργοποιεί τη 

μονάδα, η οποία μπορεί να επανεκκινηθεί μόνο όταν έχει γίνει επαναφορά του συναγερμού 

ελεγκτή. 

 

Η επείγουσα διακοπή θέτει όλους τους κινητήρες σε στάση, αλλά δεν διακόπτει την τροφοδοσία της 
μονάδας. Μην προβείτε σε συντήρηση ή επισκευή της μονάδας χωρίς να έχετε κλείσει τον κεντρικό 
διακόπτη. 

1.3.2 Συσκευές ασφαλείας κυκλωμάτων 

Οι συσκευές ασφαλείας αυτού του βαθμού βαρύτητας τερματίζουν τη λειτουργία κυκλωμάτων τα 

οποία προστατεύουν. Τα υπόλοιπα κυκλώματα συνεχίζουν να λειτουργούν. 

1.3.3 Συσκευές ασφαλείας εξαρτημάτων 

Οι συσκευές ασφαλείας αυτού του βαθμού βαρύτητας τερματίζουν τη λειτουργία ενός εξαρτήματος 

σε περίπτωση ανώμαλης κατάστασης λειτουργίας που ενδέχεται να του προκαλέσει μόνιμη ζημιά. 

Επισκόπηση συσκευών προστασίας παρατίθεται κατωτέρω: 

 Προστασία υπερέντασης / υπερφόρτωσης 

Οι συσκευές υπερέντασης / υπερφόρτωσης προστατεύουν τους ηλεκτρικούς κινητήρες 

συμπιεστών, ανεμιστήρων και αντλιών σε περίπτωση υπερφόρτωσης ή βραχυκυκλώματος. Στη 

περίπτωση κινητήρων τροφοδοτούμενων από αναστροφέα, η προστασία υπερφόρτωσης και 

υπερέντασης ενσωματώνεται στην ηλεκτρονική τροφοδοσία. Η επιπλέον προστασία από 

βραχυκύκλωμα επιτυγχάνεται με ασφάλειες ή αυτόματους διακόπτες τοποθετημένους πριν από 

κάθε φορτίο ή ομάδα φορτίων. 

 Προστασία υπερθέρμανσης 

Οι ηλεκτρικοί κινητήρες συμπιεστών και ανεμιστήρων προστατεύονται επίσης ενάντια της 

υπερθέρμανσης με θερμίστορες στις περιελίξεις των κινητήρων. Αν οι θερμοκρασίες 

περιελίξεων υπερβαίνουν το ορισμένο όριο, οι θερμίστορες διακόπτουν την τροφοδοσία, 

θέτοντας τον κινητήρα σε στάση λειτουργίας. Ένας συναγερμός υψηλής θερμοκρασίας 
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καταγράφεται στον ελεγκτή μονάδας μόνο σε περιπτώσεις συμπιεστών. Ο συναγερμός πρέπει 

να επαναφέρεται στον ελεγκτή. 

 

Μην προβείτε σε επισκευή ενός ελαττωματικού ανεμιστήρα προτού κλείσετε τον κεντρικό διακόπτη. 
Η προστασία υπερθέρμανσης είναι αυτόματης επαναφοράς, ως εκ τούτου, ένας ανεμιστήρας 
ενδέχεται να επανεκκινηθεί αυτόματα αν οι συνθήκες θερμοκρασίας το επιτρέψουν. 

 

 Προστασίες αντιστροφής φάσης, υπότασης / υπέρτασης, σφάλματος γείωσης 

Με την ενεργοποίηση ενός από τους συναγερμούς αυτούς, η λειτουργία της μονάδας σταματά, 

καθώς αναστέλλεται η επανεκκίνησή της. Γίνεται αυτόματη επαναφορά συναγερμών μόλις 

διορθωθεί το πρόβλημα. Η λειτουργία αυτόματης επαναφοράς επιτρέπει αυτόματη ανάκτηση 

της λειτουργίας σε περιπτώσεις που η τάση της τροφοδοσίας φτάνει στα ανώτατα, είτε 

κατώτατα όρια που ορίζονται στη συσκευή προστασίας. Στις άλλες δυο περιπτώσεις, απαιτείται 

χειρωνακτική επέμβαση στην μονάδα για επίλυση του προβλήματος. Στη περίπτωση 

συναγερμού αντιστροφής φάσης, απαιτείται αντιστροφή δυο φάσεων. 

Σε περίπτωση διακοπή ρεύματος, η μονάδα επανεκκινείται αυτόματα χωρίς να χρειάζεται 

εξωτερική εντολή. Ωστόσο, κάθε σφάλμα που υπάρχει στην ώρα της διακοπής αποθηκεύεται 

και σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να αποτρέψει την επανεκκίνηση ενός κυκλώματος ή 

μιας μονάδας. 

 

Η άμεση παρέμβαση στην τροφοδοσία μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, εγκαύματα, ή ακόμα 
και θάνατο. Η διαδικασία αυτή γίνεται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό. 

 

 Διακόπτης ροής 

Η μονάδα πρέπει να προστατεύεται από διακόπτη ροής. Ο διακόπτης ροής σταματά την 

μονάδα όταν η ροή του νερού πέφτει κάτω από το κατώτερο επιτρεπόμενο όριο. Η προστασία 

ροής επαναφέρεται αυτόματα με την επαναφορά της ροής του νερού. Εξαίρεση αποτελεί το 

ενδεχόμενο που ο διακόπτης ροής ανοίγει με τουλάχιστον έναν συμπιεστή σε λειτουργία. Στη 

προκειμένη περίπτωση, ο συναγερμός πρέπει να επαναφέρεται χειρονακτικά. 

 Προστασία από ψύξη 

Η αντιψυκτική προστασία αποτρέπει την ψύξη του νερού στον εξατμιστήρα. Ενεργοποιείται 

αυτόματα όταν η θερμοκρασία του (εισερχόμενου ή εξερχόμενου) νερού στον εξατμιστήρα 

πέφτει κάτω από το επιτρεπόμενο όριο. Σε λειτουργία αντιψυκτικής προστασίας και όταν η 

μονάδα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, ενεργοποιείται η αντλία εξάτμισης για να αποτρέψει 

την ψύξη του εξατμιστήρα. Αν ενεργοποιείται η αντιψυκτική προστασία κατά τη λειτουργία της 

μονάδας, διακόπτεται η λειτουργία με συναγερμό τερματισμού λειτουργίας ενώ η αντλία 

συνεχίζει να λειτουργεί. Γίνεται αυτόματη επαναφορά του συναγερμού όταν αναστέλλεται η 

λειτουργία αντιψυκτικής προστασίας. 

 Προστασία χαμηλής πίεσης 

Αν το κύκλωμα λειτουργεί με πίεση αναρρόφησης κάτω από ένα ρυθμιζόμενο όριο για ένα 

ορισμένο χρονικό διάστημα, η λογική ασφάλειας κυκλώματος κλείνει το κύκλωμα και παράγει 

συναγερμό. Ο συναγερμός απαιτεί χειρονακτική ενέργεια στον ελεγκτή μονάδας για την 
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επαναφορά. Η επαναφορά είναι εφικτή μόνο αν η πίεση αναρρόφησης δεν είναι πλέον 

χαμηλότερη από το όριο ασφαλείας. 

 Προστασία υψηλής πίεσης 

Αν η πίεση κατάθλιψης υπερβαίνει ένα όριο καθορισμένο από το πλαίσιο λειτουργίας του 

συμπιεστή, η λογική ασφάλειας κυκλώματος επιχειρεί να αποτρέψει τον συναγερμό ή, αν οι 

διορθωτικές ενέργειες δεν φέρουν αποτέλεσμα, να τερματίσει τη λειτουργία του κυκλώματος 

προτού ανοίξει ο διακόπτης υψηλής πίεσης. Ο συναγερμός αυτός απαιτεί χειρονακτική ενέργεια 

στον ελεγκτή μονάδας για την επαναφορά. 

 Μηχανικός διακόπτης υψηλής πίεσης 

Κάθε κύκλωμα εξοπλίζεται με τουλάχιστον έναν διακόπτη υψηλής πίεσης, ο οποίος επιχειρεί να 

αποτρέψει το άνοιγμα της βαλβίδας υπερπίεσης. Όταν η πίεση κατάθλιψης είναι πολύ υψηλή, ο 

μηχανικός διακόπτης υψηλής πίεσης ενεργοποιείται, τερματίζοντας τη λειτουργία του συμπιεστή 

και διακόπτοντας την τροφοδοσία του βοηθητικού ηλεκτρονόμου. Ο συναγερμός μπορεί να 

επαναφερθεί μόλις σταθεροποιηθεί η πίεση κατάθλιψης. Ο συναγερμός πρέπει να επαναφερθεί 

στον ίδιο τον διακόπτη, καθώς και στον ελεγκτή μονάδας. Η τιμή ενεργοποίησης της βαλβίδας 

πίεσης δεν μπορεί να αλλαχτεί. 

 Βαλβίδα υπερπίεσης 

Όταν η πίεση είναι πολύ ψιλή στο κύκλωμα ψύξης, η βαλβίδα υπερπίεσης ανοίγει προς 

περιορισμό της ανώτατης πίεσης. Αν συμβεί αυτό, κλείστε αμέσως το μηχάνημα και 

επικοινωνήστε με τον τοπικό οργανισμό συντήρησης. 

 Σφάλμα αναστροφέα 

Κάθε συμπιεστής μπορεί να εφοδιαστεί με τον δικό του αναστροφέα (ενσωματωμένος ή 

εξωτερικός). Ο αναστροφέας έχει δυνατότητα αυτοέλεγχου και πληροφοριοδότησης στον 

ελεγκτή μονάδας σε περίπτωση σφαλμάτων ή συνθήκες προσυναγερμού. Αν συμβεί αυτό, ο 

ελεγκτής μονάδας περιορίζει τη λειτουργία του συμπιεστή ή τελικά θέτει το κύκλωμα εκτός 

λειτουργίας σε κατάσταση συναγερμού. Απαιτείται χειρονακτική ενέργεια στον ελεγκτή για 

επαναφορά του συναγερμού. 

1.4 Διαθέσιμοι αισθητήρες 

1.4.1 Μετατροπείς πίεσης 

Χρησιμοποιούνται δυο τύποι ηλεκτρονικών αισθητήρων για μέτρηση αναρρόφησης, κατάθλιψης 

και πίεσης λαδιού σε κάθε κύκλωμα. Το εύρος κάθε αισθητήρα αναγράφεται στο περίβλημά του. 

Πιέσεις κατάθλιψης και λαδιού παρακολουθούνται με αισθητήρα του ιδίου εύρους. 

1.4.2 Αισθητήρες θερμοκρασίας 

Αισθητήρες νερού του εξατμιστήρα είναι εγκαταστημένοι στο πλευρό εισαγωγής και εξόδου. Ένας 

αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας είναι τοποθετημένος στο εσωτερικό του ψύκτη. Κάθε 

κύκλωμα διαθέτει επίσης αισθητήρα αναρρόφησης και κατάθλιψης για παρακολούθηση και έλεγχο 

των υπέρθερμων θερμοκρασιών ψυκτικού υγρού. 
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Σε ψηγμένους αναστροφείς, πρόσθετοι αισθητήρες ενσωματωμένοι στην πλάκα ψύξης μετρούν τη 

θερμοκρασία τροφοδοσιών. 

1.4.3 Θερμίστορες 

Κάθε συμπιεστής εφοδιάζεται με θερμίστορες τύπου PTC ενσωματωμένοι στις περιελίξεις των 
κινητήρων για την προστασία τους. Οι θερμίστορες διακόπτουν σε υψηλές θερμοκρασίες σε 
περιπτώσεις που η θερμοκρασία ενός κινητήρα φτάνει σε επικίνδυνα επίπεδα. 

1.4.4 Ανιχνευτές διαρροής 

Προαιρετικά, η μονάδα μπορεί να εξοπλιστεί με ανιχνευτές διαρροής για ανίχνευση του αέρος της 

καμπίνας του συμπιεστή και εντοπισμό μιας ενδεχόμενης διαρροής ψυκτικού υγρού. 

1.5 Διαθέσιμοι ελεγκτές 

1.5.1 Αντλίες εξατμιστήρων 

Ο ελεγκτής αυτός μπορεί να ρυθμίσει μία ή δυο αντλίες εξατμιστήρων και αναλαμβάνει την 

αυτόματη μετάβαση μεταξύ των αντλιών. Είναι επίσης δυνατό να δοθεί προτεραιότητα και να 

απενεργοποιηθεί προσωρινά μια αντλία από τις δύο. Ο ελεγκτής επίσης ελέγχει την ταχύτητα των 

αντλιών όταν έχουν εφοδιαστεί με αναστροφείς. 

1.5.2 Συμπιεστές 

Ο ελεγκτής μπορεί να ρυθμίσει έναν συμπιεστή, ή και δυο, εγκατεστημένους σε ένα ή δυο 
ανεξάρτητα κυκλώματα ψύξης (έναν συμπιεστή ανά κύκλωμα). Όλες οι ασφάλειες του κάθε 
συμπιεστή διαχειρίζονται από τον ελεγκτή. Οι ενσωματωμένες ασφάλειες αναστροφέα ελέγχονται 
από το ενσωματωμένο ηλεκτρονικό κύκλωμα του αναστροφέα που πληροφορεί τον ελεγκτή 
μονάδας. 

1.5.3 Βαλβίδα διαστολής 

Ο ελεγκτής μπορεί να ρυθμίσει μια ηλεκτρονική βαλβίδα διαστολής σε κάθε κύκλωμα ψύξης. Το 

ενσωματωμένο λογικό κύκλωμα Microtech® III εγγυάται βέλτιστη λειτουργία του κυκλώματος 

ψύξης. 

1.6 Πλακέτα σύνδεσης ακροδεκτών πελάτη 

1.6.1 Γενική περιγραφή 

Οι κατωτέρω ακροδέκτες διατίθενται στη πλακέτα σύνδεσης του χρήστη, αναφερόμενοι ως MC24 ή 

MC230 στο διάγραμμα συνδέσεων. Ο πίνακας που ακολουθεί συνοψίζει τις συνδέσεις της 

πλακέτας ακροδεκτών του χρήστη. 

 

Περιγραφή Ακροδέκτες Σημειώσεις 

Διακόπτης ροής 
(υποχρεωτικός) 

708, 724 24 Vdc ψηφιακή είσοδος 

Διπλή τιμή αναφοράς 703, 728 24 Vdc ψηφιακή είσοδος 

Όριο ρεύματος ενεργό 884, 885 24 Vdc ψηφιακή είσοδος 

Εξωτερικό σφάλμα 881,884 24 Vdc ψηφιακή είσοδος 

Ενεργός ταχεία επανεκκίνηση 
(προαιρετική) 

764, 765 24 Vdc ψηφιακή είσοδος 

Εφεδρικός ψύκτης 
(προαιρετικός) 

764, 763 24 Vdc ψηφιακή είσοδος 

Επιλογή LOC/BMS 894, 895 24 Vdc ψηφιακή είσοδος 
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(προαιρετική) 

Διακόπτης On-Off απόμακρος 540, 541 230 Vac ψηφιακή είσοδος 

Γενικός συναγερμός 525, 526 ΧΩΡΙΣ ψηφιακή έξοδο (24…230 Vac εξωτ. 
τροφοδ.) 

Συμπιεστής #1 κατάσταση 512, 513 ΧΩΡΙΣ ψηφιακή έξοδο (24…230 Vac εξωτ. 
τροφοδ.) 

Συμπιεστής #2 κατάσταση 514, 515 ΧΩΡΙΣ ψηφιακή έξοδο (24…230 Vac εξωτ. 
τροφοδ.) 

Κύκλωμα συναγερμού #1 
(προαιρετικό) 

560, 561 ΧΩΡΙΣ ψηφιακή έξοδο (24…230 Vac εξωτ. 
τροφοδ.) 

Κύκλωμα συναγερμού #2 
(προαιρετικό) 

560, 562 ΧΩΡΙΣ ψηφιακή έξοδο (24…230 Vac εξωτ. 
τροφοδ.) 

Αντλία εξατμιστήρα #1 
εκκίνηση 

806, 805 ΧΩΡΙΣ ψηφιακή έξοδο (24 Vdc εσωτ. 
τροφοδ.) 

Αντλία εξατμιστήρα #1 
εκκίνηση 

806, 807 ΧΩΡΙΣ ψηφιακή έξοδο (24 Vdc εσωτ. 
τροφοδ.) 

Όριο φορτίου 888, 889 4-20 mA αναλογική είσοδος 

Όριο ρεύματος (προαιρετικό) 886, 890 4-20 mA αναλογική είσοδος 

Παράκαμψη τιμής αναφοράς 886, 887 4-20 mA αναλογική είσοδος 

Αντλία με οθόνη VFD 
(προαιρετική) 

882, 883 0-10 Vdc αναλογική είσοδος 

 

1.6.1.1 Διακόπτης ροής 

Αν και ο διακόπτης ροής προσφέρεται προαιρετικά, η εγκατάσταση και η σύνδεσή του στους 

ψηφιακούς ακροδέκτες εισόδου είναι υποχρεωτική προκειμένου να καταστεί δυνατή η λειτουργία 

του ψύκτη όταν μόνο ελάχιστη ροή είναι αισθητή. 

 

Η λειτουργία της μονάδας παρακάμπτοντας ή χωρίς τον κατάλληλο διακόπτη ροής ενδέχεται να 
προκαλέσει βλάβη στον εξατμιστήρα λόγω ψύξης. Η λειτουργία του διακόπτη ροής πρέπει να 
ελεγχθεί πριν την εκκίνηση της μονάδας. 

1.6.1.2 Διπλή τιμή αναφοράς 

Ο ακροδέκτης αυτός χρησιμοποιείται για εναλλαγή μεταξύ δυο διαφορετικών τιμών αναφοράς 

θερμοκρασίας εξόδου του νερού (LWT) και ανάλογα με τη χρήση, μεταξύ δυο διαφορετικών 

τρόπων λειτουργίας.  

Η λειτουργία πάγου επιλέγεται στη περίπτωση εφαρμογής αποθήκευσης πάγου. Στη προκειμένη 

περίπτωση, ο ελεγκτής μονάδας θέτει τον ψύκτη σε λειτουργία on/off, αναστέλλοντας την ψύξη 

μόλις φτάσει στην τιμή αναφοράς. Στην περίπτωση αυτή, η μονάδα λειτουργεί σε πλήρη ισχύ και 

μετά κλείνει, εφαρμόζοντας μια καθυστέρηση ψύξης ανάλογα με τον χρόνο έναρξης του ψύκτη. 

1.6.1.3 Όριο ρεύματος (προαιρετικό) 

Το προαιρετικό αυτό χαρακτηριστικό επιτρέπει τον έλεγχο ισχύος της μονάδας για περιορισμό του 

ρεύματος εισόδου. Το χαρακτηριστικό του ορίου ρεύματος συμπεριλαμβάνεται στην επιλογή 

Μετρητής ενέργειας. Το σήμα περιορισμού συγκρίνεται με μια οριακή τιμή καθορισμένη στη 

διεπαφή χρήστη. Κατά προεπιλογή, η τιμή αναφοράς ορίου ρεύματος επιλέγεται μέσω της 

διεπαφής χρήστη. Ένα εξωτερικό σήμα 4-20 mA ενεργοποιείται για την περίπτωση μιας 

απόμακρης μεταβλητής τιμής αναφοράς. 
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1.6.1.4 Εξωτερικό σφάλμα 

Ο ακροδέκτης αυτός διατίθεται για αναφορές σφάλματος, ή προειδοποίησης εξωτερικής συσκευής, 

στον ελεγκτή μονάδας, παραδείγματος χάριν, ενός συναγερμού από εξωτερική αντλία, 

ειδοποιώντας τον ελεγκτή μονάδας για το σφάλμα. Η είσοδος αυτή μπορεί να ρυθμιστεί ως σφάλμα 

(τερματισμός μονάδας), ή ως προειδοποίηση (προβολή στη διεπαφή χρήστη χωρίς άλλη ενέργεια 

στον ψύκτη). 

1.6.1.5 Ταχεία επανεκκίνηση (προαιρετική) 

Ο σκοπός της ταχείας επανεκκίνησης είναι να επιτρέψει την επανεκκίνηση μονάδας στο μικρότερο 

δυνατόν χρονικό διάστημα μετά από μια διακοπή ρεύματος, ανακτώντας την κανονική ισχύ το 

γρηγορότερο δυνατόν (διατηρώντας το επίπεδο αξιοπιστίας της συνηθισμένης λειτουργίας). Η 

ταχεία επανεκκίνηση ενεργοποιείται με τον διακόπτη ενεργοποίησης. 

1.6.1.6 Απόμακρος διακόπτης On-Off 

Η μονάδα αυτή ενεργοποιείται μέσω επαφής απόμακρης ενεργοποίησης. Ο διακόπτης Q0 πρέπει 

να είναι στη θέση «Remote».  

1.6.1.7 Γενικός συναγερμός 

Στη περίπτωση συναγερμού μονάδας, η έξοδος αυτή κλείνει, σημειώνοντας κατάσταση σφάλματος 

σε εξωτερικό σύστημα διαχείρισης BMS. 

1.6.1.8 Κατάσταση συμπιεστή 

Η ψηφιακή έξοδος κλείνει όταν το σχετικό κύκλωμα βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας. 

1.6.1.9 Κύκλωμα συναγερμού (προαιρετικό) 

Η επιλογή αυτή συμπεριλαμβάνεται στην επιλογή «Ταχεία επανεκκίνηση». Η σχετική ψηφιακή 

επαφή κλείνει σε περίπτωση συναγερμού ενός κυκλώματος. 

1.6.1.10 Εκκίνηση αντλίας εξατμιστήρα 

Μια ψηφιακή έξοδος 24 Vdc (εσωτερικής τροφοδοσίας) ενεργοποιείται όταν ή εκκίνηση μιας 

αντλίας (#1 ή #2) απαιτείται. Η έξοδος χρησιμοποιείται για εκκίνηση μιας εξωτερικής αντλίας (είτε 

με σταθερή, είτε με μεταβλητή ταχύτητα). Η έξοδος απαιτεί μια εξωτερική είσοδο ή ηλεκτρονόμο με 

λιγότερο από 20 mA ρεύμα διέγερσης. 

1.6.1.11 Όριο φορτίου 

Η προαιρετική αυτή λειτουργία χρησιμοποιείται για περιορισμό του ποσοστού ισχύος μονάδας σε 

μεταβλητή τιμή ορίου. Ο περιορισμός αυτός δεν μπορεί να συνδεθεί άμεσα με αντίστοιχο 

περιορισμό ρεύματος της μονάδας (ένα όριο φορτίου τον 50% μπορεί να διαφέρει από 50% της 

έντασης ρεύματος σε πλήρη φορτίο, FLA). 

Το σήμα ορίου φορτίου μπορεί να μεταβληθεί συνεχώς μεταξύ 4 και 20 mA. Το κύκλωμα Microtech 

III μετατρέπει το σήμα αυτό σε περιορισμό ισχύος μονάδας, εναλλάσσοντας μεταξύ ελάχιστης και 

πλήρους ισχύος με γραμμική συσχέτιση. Ένα σήμα μεταξύ 0 και 4 mA αντιστοιχεί με πλήρη ισχύ 

μονάδας, ωστόσο, αν τίποτα δεν έχει συνδεθεί με την εν λόγω είσοδο, δεν εφαρμόζεται κανένας 

περιορισμός. Ο ανώτατος περιορισμός δεν θα αναγκάσει τον τερματισμό της μονάδας. 
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1.6.1.12 Παράκαμψη τιμής αναφοράς 

Η είσοδος αυτή επιτρέπει την εφαρμογή μιας ρύθμισης της ενεργής τιμής αναφοράς για ρύθμιση 

θερμοκρασίας νερού εξόδου στον εξατμιστήρα (ELWT). Η είσοδος αυτή βοηθά στη μεγιστοποίηση 

της άνεσης. 

1.6.1.13 Αντλία με οθόνη VFD (προαιρετική) 

Όταν απαιτείται ή επιλογή κιτ αναστροφέα, ο ρυθμιστής ταχύτητας παρέχεται κατά προεπιλογή 

στον πελάτη. Οι ακροδέκτες του «Pump VFD Signal» επιτρέπουν στον πελάτη τη σύνδεση 

εξωτερικού καλωδίου αναφοράς ταχύτητας στον αναστροφέα. Οι ακροδέκτες αυτοί βρίσκονται 

στον κύριο ηλεκτρικό πίνακα. 

2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

2.1 Γενικά 

Το Microtech® III αποτελεί σύστημα έλεγχου για αερόψυκτους ψύκτες υγρού μονού ή διπλού 

κυκλώματος. Το Microtech® III ελέγχει την εκκίνηση συμπιεστή που χρειάζεται για τη διατήρηση 

του επιθυμητού εναλλάκτη θερμότητας και θερμοκρασίας εξόδου του νερού (LWT). Σε τρόπο 

λειτουργίας ψύξης, ελέγχει τη λειτουργία των ανεμιστήρων για διατήρηση της σωστής πίεσης 

συμπύκνωσης σε κάθε κύκλωμα. 

Οι διατάξεις ασφαλείας παρακολουθούνται συνεχώς από το Microtech® ΙΙΙ, για να εγγυάται την 

ασφαλή λειτουργία τους. Το Microtech® ΙΙΙ παρέχει επίσης μια ρουτίνα δοκιμών που καλύπτει όλες 

τις εισόδους και εξόδους. Όλοι οι παρεχόμενοι έλεγχοι του Microtech® ΙΙΙ έχουν τρεις ανεξάρτητους 

τρόπους λειτουργίας: 

 Τοπικός τρόπος λειτουργίας: το μηχάνημα ελέγχεται με εντολές από τη διεπαφή χρήστη. 

 Απόμακρος τρόπος λειτουργίας: το μηχάνημα ελέγχεται μέσω απόμακρων επαφών 

(επαφές χωρίς βολτ). 

Τρόπος λειτουργίας δικτύου: το μηχάνημα ελέγχεται από εντολές ενός συστήματος αυτοματισμού 

κτιρίων (BAS). Στη περίπτωση αυτή, συνδέεται η μονάδα με το σύστημα αυτοματισμού κτιρίων 

μέσω καλωδίου δεδομένων.  

Όταν το σύστημα Microtech® ΙΙΙ λειτουργεί αυτόνομα, (τοπικού ή απόμακρου τρόπου λειτουργίας), 

διατηρεί τις δικές του δυνατότητες ελέγχου, αλλά δεν προσφέρει κανένα από τα χαρακτηριστικά του 

τρόπου λειτουργίας δικτύου. 

2.2 Συντμήσεις που χρησιμοποιούνται 

Στο παρόν εγχειρίδιο, τα κυκλώματα ψύξης ονομάζονται κύκλωμα #1 και κύκλωμα #2. Ο 

συμπιεστής στο κύκλωμα #1 σημαίνεται Cmp1. Ο άλλος στο κύκλωμα #2 σημαίνεται Cmp2. 

Οι ακόλουθες συντμήσεις χρησιμοποιούνται συχνά: 

UC Ελεγκτής μονάδας (Microtech III) 

HMI Διεπαφή ανθρώπου-μηχανής (χρήστη) 

CP Πίεση συμπύκνωσης 

EP Πίεση εξάτμισης 

CSRT Θερμοκρασία συμπύκνωσης κορεσμένου 
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ψυκτικού υγρού 

ESRT Θερμοκρασία εξάτμισης κορεσμένου ψυκτικού 
υγρού 

ST Θερμοκρασία αναρρόφησης 

DT Θερμοκρασία κατάθλιψης 

SSH Αναρρόφηση θερμότητας υπερθέρμανσης 

DSH Κατάθλιψη θερμότητας υπερθέρμανσης 

EXV Ηλεκτρονική βαλβίδα διαστολής 

ELWT Εξατμιστήρας θερμοκρασίας εξόδου του νερού 

EEWT Εξατμιστήρας θερμοκρασίας εισόδου του νερού 

 

2.3 Όρια λειτουργίας ελεγκτή 

Λειτουργία (IEC 721-3-3): 

 Θερμοκρασία -40...+70°C 

 Περιορισμός υγροκρύσταλλου -20... +60°C 

 Περιορισμός διαύλου επεξεργαστή - 25….+70°C 

 Υγρασία < 90 % σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση) 

 Ατμοσφαιρική πίεση 700 hPa ελάχιστη, που αντιστοιχεί με μέγιστη 3.000 m πάνω από τη 

στάθμη της θάλασσας 

 Μεταφορά (IEC 721-3-2): 

 Θερμοκρασία -40...+70°C 

 Υγρασία < 95% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση) 

 Ατμοσφαιρική πίεση 260 hPa ελάχιστη, που αντιστοιχεί με μέγιστη 10.000 m πάνω από τη 

στάθμη της θάλασσας. 

2.4 Αρχιτεκτονική ελεγκτή 

Η ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική του ελεγκτή είναι η ακόλουθη: 

 Ένας κύριος ελεγκτής MicroTech III 

 Επεκτάσεις εισόδου/εξόδου ανάλογα με τις ανάγκες διαμόρφωσης της μονάδας 

 Διεπαφή επικοινωνίας κατά προτίμηση 

 Περιφερική διαύλου συνδέει τις επεκτάσεις εισόδου/εξόδου στον κύριο ελεγκτή. 
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Ελεγκτής 
Μονάδα επέκτασης 

Αριθ. Εξαρτ. Siemens Διεύθυνση Χρήση 

Κύριος ελεγκτής POL687.70/MCQ Μ/Δ 
Χρησιμοποιείται σε όλες τις 
διατάξεις 

Μονάδα EEXV 1 POL94U.00/MCQ 3 
Χρησιμοποιείται σε όλες τις 
διατάξεις 

Μονάδα EEXV 2 POL94U.00/MCQ 4 
Χρησιμοποιείται σε διατάξεις 2 
κυκλωμάτων 

Μονάδα επέκτασης 
POL965.00/MCQ 5 Χρησιμοποιείται σε όλες τις 

διατάξεις 

Μονάδα ταχείας 
επανεκκίνησης 

POL945.00/MCQ 22 Χρησιμοποιείται με επιλογή 
ταχείας επανεκκίνησης 

 

Όλοι οι πίνακες κυκλώματος τροφοδοτούνται από κοινή τροφοδοσία 24 Vac. Πίνακες επέκτασης 

ενδέχεται να τροφοδοτούνται άμεσα από τον ελεγκτή μονάδας. Όλοι οι πίνακες δέχονται 

τροφοδοσία και από πηγή 24Vdc. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σεβαστείτε τη σωστή πολικότητα σύνδεσης της τροφοδοσίας στους πίνακες, 

ειδάλλως η περιφερειακή δίαυλος επικοινωνίας δεν θα λειτουργεί και οι πίνακες ενδέχεται 

να καταστραφούν. 

 

2.5 Μονάδες επικοινωνίας 

Οποιαδήποτε από τις ακόλουθες μονάδες μπορεί να συνδεθεί άμεσα με την αριστερή πλευρά του 

κύριου ελεγκτή για να επιτρέπει ένα σύστημα αυτοματισμού κτιρίων, ή άλλη απόμακρη διεπαφή, να 

λειτουργήσει.  Μέχρι τρείς μπορούν να συνδεθούν στον ελεγκτή τη φορά.  Ο ελεγκτής θα 

ανιχνεύσει αυτόματα και αυτορυθμιστεί για νέες μονάδες μετά την εκκίνηση.  Η αφαίρεση μονάδων 

από τη κύρια μονάδα θα απαιτήσει χειρονακτική αλλαγή της διάταξης. 

Μονάδα Αριθ. Εξαρτ. Siemens Χρήση 

BacNet/IP POL908.00/MCQ Προαιρετική 

Lon POL906.00/MCQ Προαιρετική 

Modbus POL902.00/MCQ Προαιρετική 
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BACnet/MSTP POL904.00/MCQ Προαιρετική 

 

3 Χρήση του ελεγκτή 
Το σύστημα ελέγχου αποτελείται από έναν ελεγκτή μονάδας (UC) εφοδιασμένο με σειρά μονάδων 

επέκτασης, οι οποίες υλοποιούν δυνατότητες επιπλέον. Όλοι οι πίνακες επικοινωνούν με τον 

ελεγκτή μονάδας μέσω εσωτερικού περιφερικού διαύλου. Το Microtech III διαχειρίζεται συνεχώς τις 

πληροφορίες που λαβαίνει από τους διάφορους αισθητήρες πίεσης και θερμοκρασίας 

εγκατεστημένους στους συμπιεστές και ενημερώνει τη μονάδα. Ο ελεγκτής μονάδας ενσωματώνει 

λογισμικό ελέγχου της μονάδας. 

Η πρότυπη διεπαφή χρήστη αποτελείται από ενσωματωμένη οθόνη (A) με 3 κομβία (B) και 

χειριστήριο «joystick» (C). 

 

Η οθόνη/πληκτρολόγιο (A) αποτελείται από μια 5γραμμη επί 22 χαρακτήρων οθόνη. 

Η λειτουργία των τριών κομβίων περιγράφεται κατωτέρω: 

 
Κατάσταση συναγερμού (από οποιαδήποτε σελίδα, συνδέεται με τη σελίδα με τη λίστα 
συναγερμών, αρχείο καταγραφής συναγερμών και στιγμιότυπο συναγερμού αν είναι 
διαθέσιμο) 

 Επιστροφή στην κεντρική σελίδα 

 Επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο (ενδέχεται να είναι η κεντρική σελίδα) 

 
Το χειριστήριο (C) χρησιμοποιείται για κύλιση μεταξύ διάφορων σελίδων του μενού, ρυθμίσεις και 

διαθέσιμα δεδομένα στη διεπαφή χρήστη για το επίπεδο ενεργού κωδικού πρόσβασης. 

Περιστροφή της ρόδας επιτρέπει πλοήγηση μεταξύ γραμμών σε οθόνη (σελίδα), καθώς και 

A B C 

AC EEXV1 EEXV2 

UC 
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αυξομειώσεις μεταβλητών τιμών κατά την επεξεργασία. Πίεση στην ρόδα δρα ως κομβίο 

εισαγωγής και αλλάζει από έναν σύνδεσμο στην επόμενη δέσμη παραμέτρων. 

3.1 Γενική Σύσταση 

Διαβάστε τις ακόλουθες συστάσεις πριν εκκινήστε τη μονάδα: 

 Όταν οι διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί και οι ρυθμίσεις έχουν γίνει, κλείστε όλους τους 

πίνακες διακοπτών 

 Οι πίνακες διακοπτών ανοίγονται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό 

 Όταν ο ελεγκτής μονάδας απαιτεί συχνή πρόσβαση, συνιστάται ανεπιφύλακτα η 

εγκατάσταση απόμακρης διεπαφής 

 Οι συμπιεστές εξατμιστήρων και οι σχετικοί αναστροφείς προστατεύονται από την ψύξη με 

ηλεκτρικές θερμάστρες. Οι θερμάστρες αυτές τροφοδοτούνται από την κύρια τροφοδοσία 

μονάδας και ελέγχονται με θερμοστάτη ή τον ελεγκτή μονάδας. Ωστόσο, η οθόνη υγρών 

κρυστάλλων του ελεγκτή μονάδας ενδέχεται να υποστεί ζημιά από πολύ χαμηλές 

θερμοκρασίες. Γι' αυτό, συνιστάται ανεπιφύλακτα να μην απενεργοποιήσετε τη μονάδα 

ποτέ τον χειμώνα, ειδικά σε ψυχρά κλίματα. 

3.2 Πλοήγηση  

Όταν τροφοδοτείται το κύκλωμα ελέγχου, η οθόνη του ελεγκτή ενεργοποιείται και εμφανίζει την 

αρχική οθόνη, η οποία είναι επίσης προσβάσιμη πιέζοντας το κουμπί Menu. Ο τροχός πλοήγησης 

είναι η μόνη απαιτούμενη συσκευή πλοήγησης, αν και τα κομβία MENU (μενού), ALARM 

(συναγερμός), και BACK (προηγούμενο) παρέχουν συντομεύσεις όπως εξηγήθηκε προηγουμένως. 

Ένα παράδειγμα οθόνης διεπαφής χρήστη παρουσιάζεται στην ακόλουθη εικόνα. 

 M a i n  M e n u                  1 / 11 
E n t e r  P a s s w o r d                 
U n i t  S t a t u s =                   
 O f f :  U n i t  S W                  

A c t i v e  S e t p t =             7 . 0 ° C 

 

Ένα κουδούνι που κτυπάει στη πάνω δεξιά γωνία δείχνει ενεργό συναγερμό. Αν το κουδούνι δεν 

κινείται, σημαίνει ότι ο συναγερμός αναγνωρίστηκε αλλά δεν έχει γίνει επαναφορά επειδή η 

κατάσταση συναγερμού δεν αφαιρέθηκε. 

 M a i n  M e n u                  1 /  

E n t e r  P a s s w o r d                 
U n i t  S t a t u s =                   
 O f f :  U n i t  S W                  

A c t i v e  S e t p t =             7 . 0 ° C 

 

Το ενεργό στοιχείο επισημάνεται με αντίθεση. Στο παράδειγμα, το στοιχείο που επισημάνεται στο 

κύριο μενού είναι μια σύνδεση σε άλλη σελίδα. Η διεπαφή χρήστη μεταβαίνει σε άλλη σελίδα 

πιέζοντας το χειριστήριο. Στη περίπτωση αυτή, η διεπαφή χρήστη μεταβαίνει στη σελίδα 

εισαγωγής κωδικού πρόσβασης. 

 E n t e r  P a s s w o r d             2 / 2 
                              

E n t e r  P W                   * * * * 
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3.3 Κωδικοί πρόσβασης 

Η διαμόρφωση διεπαφής χρήστη βασίζεται σε επίπεδα πρόσβασης. Αυτό σημαίνει ότι κάθε 

κωδικός πρόσβασης αποκαλύπτει όλες τις προσβάσιμες ρυθμίσεις, καθώς και παραμέτρους, 

αυτού του επιπέδου πρόσβασης. Βασικές πληροφορίες κατάστασης, συμπεριλαμβανομένου του 

καταλόγου ενεργών συναγερμών, ενεργή τιμή αναφοράς και ελεγχόμενη θερμοκρασία νερού είναι 

διαθέσιμες χωρίς την ανάγκη εισαγωγής κωδικού πρόσβασης. 

Ο ελεγκτής μονάδας του χρήστη επιτρέπει δυο επίπεδα κωδικών πρόσβασης: 

 ΧΡΗΣΤΗΣ 5321 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 2526 

 

Οι ακόλουθες πληροφορίες καλύπτουν όλα τα δεδομένα και τις ρυθμίσεις που είναι προσβάσιμα με 

τον κωδικό πρόσβασης συντήρησης. Ο κωδικός πρόσβασης του χρήστη αποκαλύπτει ένα 

υποσύνολο ρυθμίσεων που περιγράφονται στο κεφάλαιο 4. 

Στην οθόνη εισαγωγής κωδικού πρόσβασης, η γραμμή με το πεδίο κωδικού πρόσβασης 

επισημαίνεται, δείχνοντας ότι το πεδίο στα δεξιά δέχεται αλλαγές. Αυτό συμβολίζει τιμή αναφοράς 

για τον ελεγκτή. Με το πάτημα του χειριστηρίου, επισημάνεται το συγκεκριμένο πεδίο, 

επιτρέποντας την εύκολη εισαγωγή αριθμητικού κωδικού πρόσβασης. Με την αλλαγή όλων των 

πεδίων, εισάγεται ο τετραψήφιος κωδικός πρόσβασης κι αν είναι σωστός, είναι τώρα και οι 

επιπρόσθετες ρυθμίσεις διαθέσιμες με αυτό το επίπεδο κωδικού πρόσβασης. 

 E n t e r  P a s s w o r d             2 / 2 
                              

E n t e r  P W                   5 * * * 
                              
                              

 
Η εισαγωγή κωδικού πρόσβασης λήγει μετά από 10 λεπτά και ακυρώνεται αν εισάγεται νέος 

κωδικός πρόσβασης ή αν διακόπτεται το κύκλωμα ελέγχου. Η εισαγωγή άκυρου κωδικού 

πρόσβασης έχει το ίδιο αποτέλεσμα με τη συνέχιση χωρίς κωδικό πρόσβασης. 

Όταν εισάγεται έγκυρος κωδικός πρόσβασης, ο ελεγκτής επιτρέπει επιπλέον αλλαγές, καθώς και 

πρόσβαση χωρίς να προτρέπει τον χρήστη για εισαγωγή κωδικού πρόσβασης μέχρι είτε τη λήξη 

χρονομέτρησης κωδικού πρόσβασης, είτε την εισαγωγή νέου κωδικού πρόσβασης. Η 

προεπιλεγμένη τιμή για τον κωδικό πρόσβασης είναι 10 λεπτά. Είναι ρυθμιζόμενη από 3 ως 30 

λεπτά μέσω το Timer Settings menu (μενού ρυθμίσεων χρόνου) στα Extended Menus (εκτεταμένα 

μενού). 

3.4 Επεξεργασία 

Η πρόσβαση στη λειτουργία επεξεργασίας γίνεται πιέζοντας τη ρόδα πλοήγησης και 

κατευθύνοντας τον κέρσορα σε μια γραμμή που περιέχει επεξεργάσιμο πεδίο. Στη λειτουργία 

επεξεργασίας, πιέζουμε ξανά τη ρόδα για επισήμανση του επεξεργάσιμου πεδίου. Η περιστροφή 

της ρόδας προς τα δεξιά καθώς επισημάνεται το επεξεργάσιμο πεδίο αυξάνει την τιμή. Η 
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περιστροφή της ρόδας προς τα αριστερά καθώς επισημάνεται το επεξεργάσιμο πεδίο μειώνει την 

τιμή. Η γρηγορότερη περιστροφή της ρόδας αναλογεί με πιο γρήγορη αυξομείωση της τιμής. 

Πιέζουμε ξανά τη ρόδα για αποθήκευση της νέας τιμής, έξοδος από τη λειτουργία επεξεργασίας και 

επιστροφή στη λειτουργία πλοήγησης. 

Μία παράμετρος με την ένδειξη «R» είναι μόνο για ανάγνωση. Δίνει τιμή ή περιγραφή μιας 

κατάστασης. Η ένδειξη «RW» υποδεικνύει τη δυνατότητα ανάγνωσης ή/και εγγραφής. Μια τιμή 

μπορεί να αναγνωστεί ή να τροποποιηθεί (με την προϋπόθεση ότι έχει εισαχθεί ο σωστός κωδικός 

πρόσβασης). 

Παράδειγμα 1: Έλεγχος κατάστασης, για παράδειγμα, ελέγχεται η μονάδα τοπικά, ή με 

εξωτερικό δίκτυο;  Αναζητούμε τη Unit Control Source (πηγή ελέγχου μονάδας). Επειδή πρόκειται 

για παράμετρο κατάστασης μονάδας, ξεκινήσετε από το κεντρικό μενού και επιλέξετε View 

(προβολή) / Set (ρύθμιση) μονάδας και πιέστε τη ρόδα για να μεταβείτε στο επόμενο σύνολο των 

μενού. Θα υπάρχει βέλος στη δεξιά γωνία του πλαισίου υποδεικνύοντας ότι απαιτείται μετάβαση 

στο επόμενο επίπεδο.  Πιέστε τη ρόδα για μετάβαση. 

Θα φτάσετε στο σύνδεσμο Status (κατάσταση) / Settings (ρυθμίσεις). Υπάρχει βέλος 

υποδεικνύοντας ότι αυτή η γραμμή είναι σύνδεσμος επιπρόσθετου μενού. Πιέστε τη ρόδα ξανά για 

μετάβαση στο επόμενο μενού, Unit Status (κατάσταση μονάδας) / Settings (ρυθμίσεις). 

Περιστρέψτε τη ρόδα και κυλήστε προς τα κάτω στην Control Source (πηγή ελέγχου) και διαβάστε 

το αποτέλεσμα. 

Παράδειγμα 2: Αλλάξτε τιμή αναφοράς, για παράδειγμα η τιμή αναφοράς κρύου νερού. Η 

παράμετρος αυτή ορίζεται ως Cool LWT Set point 1 (χαμηλής θερμοκρασίας εξόδου του νερού, 

τιμή αναφοράς 1) και είναι παράμετρος τιμής μονάδας. Επιλέξτε View (προβολή) /Set Unit 

(ρύθμιση μονάδας) από το κύριο μενού. Υπάρχει βέλος υποδεικνύοντας ότι πρόκειται για 

σύνδεσμο επιπρόσθετου μενού.  

Πιέστε τη ρόδα και μεταβείτε στο επόμενο επίπεδο View (προβολή) /Set Unit (ρύθμιση μονάδας) 

και με τη ρόδα, κυλήστε κάτω στις θερμοκρασίες. Έχει κι αυτό βέλος και είναι σύνδεσμος 

επιπρόσθετου μενού. Πιέστε τη ρόδα και μεταβείτε στο μενού θερμοκρασίας το οποίο περιέχει έξι 

γραμμές τιμών αναφοράς θερμοκρασίας. Κυλήστε κάτω στο Cool LWT 1 (χαμηλής θερμοκρασίας 

εξόδου του νερού 1) και πιέστε τη ρόδα για μετάβαση στη σελίδα αλλαγής στοιχείου. Περιστρέψτε 

τη ρόδα για ρύθμιση τιμής αναφοράς στην επιθυμητή τιμή. Μετά, πιέστε ξανά τη ρόδα για 

επιβεβαίωση της νέας τιμής. Με το κομβίο Back (επιστροφής), είναι δυνατή η επιστροφή στο μενού 

θερμοκρασίας όπου εμφανίζεται η νέα τιμή. 

Παράδειγμα 3: Επαναφορά συναγερμού, Η παρουσία νέου συναγερμού υποδεικνύεται με ένα 
κουδούνι στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Αν το κουδούνι είναι σταθερό, ένας ή περισσότεροι 
συναγερμοί έχουν αναγνωριστεί και είναι ακόμα ενεργοί. Για προβολή του μενού συναγερμού από 
το κύριο μενού, κυλήστε κάτω στη γραμμή Alarms (συναγερμοί), ή απλά πιέστε το κομβίο Alarm 
στην οθόνη.  Σημειώστε ότι το βέλος που δείχνει αυτή τη γραμμή είναι σύνδεσμος. Πιέστε τη ρόδα 
για μετάβαση στο επόμενο μενού συναγερμών. Εδώ υπάρχουν δυο γραμμές, Alarm Active 
(ενεργών συναγερμών) και Alarm Log (αρχείο καταγραφής συναγερμών). Γίνεται επαναφορά 
συναγερμών από το σύνδεσμο ενεργών συναγερμών. Πιέστε τη ρόδα για μετάβαση στην επόμενη 
οθόνη. Στον κατάλογο ενεργών συναγερμών, κυλήστε στο στοιχείο AlmClr (επαναφορά 
συναγερμού), το οποίο είναι απενεργοποιημένο κατά προεπιλογή. Αλλάξτε τη τιμή αυτή σε 
ενεργοποιημένη για αναγνώριση συναγερμών. Αν η επαναφορά συναγερμών είναι εφικτή, ο 
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μετρητής συναγερμών θα δείξει 0, αλλιώς, θα δείξει τον αριθμό των ενεργών συναγερμών. Όταν 
γίνεται αναγνώριση των συναγερμών, το κουδούνι πάνω δεξιά της οθόνης θα σταματήσει να ηχεί 
σε περίπτωση που ορισμένοι συναγερμοί εξακολουθούν να είναι ενεργοί, ή θα εξαφανιστεί αν 
γίνεται επαναφορά όλων των συναγερμών. 

3.5 Διαγνωστικό βασικού συστήματος ελέγχου 

Ο ελεγκτής MicroTech III, καθώς και οι μονάδες επέκτασης και επικοινωνίας, εφοδιάζονται με 2 

διόδους φωτοεκπομπής (LED) (BSP και BUS) για υπόδειξη κατάτασης λειτουργίας των συσκευών. 

To BUS LED δείχνει τη κατάσταση επικοινωνίας με τον ελεγκτή. Η σημασία των δύο LED 

κατάστασης αναφέρονται κατωτέρω. 

BSP LED ελεγκτή μονάδας 

BSP LED Τρόπος λειτουργίας 

Σταθερό πράσινο 
χρώμα 

Εφαρμογή σε εκτέλεση 

Σταθερό κίτρινο χρώμα Εφαρμογή φορτώθηκε αλλά δεν εκτελείται (*) ή ενεργή λειτουργία 
αναβάθμισης BSP 

Σταθερό κόκκινο 
χρώμα 

Σφάλμα υλικού (*) 

Αναλάμπον πράσινο 
χρώμα 

Φάση έναρξης BSP Ο ελεγκτής απαιτεί χρόνο για την εκκίνηση 

Αναλάμπον κίτρινο 
χρώμα 

Εφαρμογή δεν φορτώθηκε (*) 

Αναλάμπον 
κίτρινο/κόκκινο χρώμα 

Ασφαλής λειτουργία (σε περίπτωση διακοπής της αναβάθμισης 
BSP) 

Αναλάμπον κόκκινο 
χρώμα 

Σφάλμα BSP (σφάλμα λογισμικού) 

Αναλάμπον 
κόκκινο/πράσινο 
χρώμα 

Ενημέρωση ή αρχικοποίηση εφαρμογής/BSP 

(*) Επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης. 

Μονάδες επέκτασης  

BSP LED 

BSP LED Τρόπος 
λειτουργίας 

Σταθερό πράσινο 
χρώμα 

BSP σε εκτέλεση 

Σταθερό κόκκινο 
χρώμα 

Σφάλμα υλικού (*) 

Αναλάμπον κόκκινο 
χρώμα 

Σφάλμα BSP (*) 

Αναλάμπον 
κόκκινο/πράσινο 
χρώμα 

Λειτουργία 
αναβάθμισης BSP 

 

BUS LED 

BUS LED Τρόπος λειτουργίας 

Σταθερό 
πράσινο 
χρώμα 

Επικοινωνία σε εκτέλεση, λειτουργία εισόδου/εξόδου  

Σταθερό 
κίτρινο χρώμα 

Επικοινωνία σε εκτέλεση αλλά εσφαλμένη ή εκλιπούσα παράμετρος εφαρμογής, ή λανθασμένη 
βαθμονόμηση εργοστασίου 

Σταθερό 
κόκκινο χρώμα 

Επικοινωνία δεν είναι διαθέσιμη (*) 

Μονάδες επικοινωνίας  

BSP LED (ίδιες για όλες τις μονάδες) 

BSP LED Τρόπος λειτουργίας 

Σταθερό πράσινο 
χρώμα 

Εκτέλεση BPS, επικοινωνία με τον ελεγκτή 
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Σταθερό κίτρινο 
χρώμα 

Εκτέλεση BSP, χωρίς επικοινωνία με τον ελεγκτή 
(*) 

Σταθερό κόκκινο 
χρώμα 

Σφάλμα υλικού (*) 

Αναλάμπον κόκκινο 
χρώμα 

Σφάλμα BSP (*) 

Αναλάμπον 
κόκκινο/πράσινο 
χρώμα 

Ενημέρωση εφαρμογής/ BSP  

(*) Επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης. 

BUS LED μονάδας LON 

BUS LED Τρόπος λειτουργίας 

Σταθερό πράσινο 
χρώμα 

Έτοιμη για επικοινωνία (Όλες οι παράμετροι φορτώθηκαν, Neuron έχει διαμορφωθεί) Δεν δείχνει 
επικοινωνία με άλλες συσκευές 

Σταθερό κίτρινο 
χρώμα 

Εκκίνηση 

Σταθερό κόκκινο 
χρώμα 

Δεν υπάρχει επικοινωνία με το Neuron (εσωτερικό σφάλμα, πιθανή λύση η λήψη νέας εφαρμογής LON) 

Αναλάμπον 
κίτρινο χρώμα 

Επικοινωνία αδύνατη με το Neuron. Το Neuron πρέπει να διαμορφωθεί και να συνδεθεί μέσω του εργαλείου 
LON. 

 

Bacnet MSTP BUS LED 

BUS LED Τρόπος λειτουργίας 

Σταθερό 
πράσινο 
χρώμα 

Έτοιμη για επικοινωνία. Έγινε εκκίνηση του διακομιστή BACnet. Δεν δείχνει ενεργή επικοινωνία. 

Σταθερό 
κίτρινο χρώμα 

Εκκίνηση 

Σταθερό 
κόκκινο χρώμα 

Ο διακομιστής BACnet δεν είναι διαθέσιμος. Αυτόματη επανεκκίνηση μετά από 3 δευτερόλεπτα. 

 

Bacnet IP BUS LED 

BUS LED Τρόπος λειτουργίας 

Σταθερό 
πράσινο 
χρώμα 

Έτοιμη για επικοινωνία. Έγινε εκκίνηση του διακομιστή BACnet. Δεν δείχνει ενεργή επικοινωνία. 

Σταθερό 
κίτρινο χρώμα 

Εκκίνηση Το LED παραμένει κίτρινο μέχρι η μονάδα να λάβει διεύθυνση IP, ωστόσο, πρέπει να γίνει 
σύνδεση. 

Σταθερό 
κόκκινο χρώμα 

Ο διακομιστής BACnet δεν είναι διαθέσιμος. Αυτόματη επανεκκίνηση μετά από 3 δευτερόλεπτα. 

 

Modbus BUS LED 

BUS LED Τρόπος λειτουργίας 

Σταθερό 
πράσινο 
χρώμα 

Όλες οι επικοινωνίες σε εκτέλεση 

Σταθερό 
κίτρινο 
χρώμα 

Η εκκίνηση, ή ένα διαμορφωμένο κανάλι δεν επικοινωνεί με το πρωτεύων διακομιστή 

Σταθερό 
κόκκινο 
χρώμα 

Όλες οι διαμορφωμένες επικοινωνίες είναι μη διαθέσιμες. Σημαίνει καμία επικοινωνία με τον πρωτεύοντα 
διακομιστή. Το χρονικό όριο ενδέχεται να ρυθμιστεί. Όταν το χρονικό όριο είναι 0, απενεργοποιείται. 
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3.6 Συντήρηση ελεγκτή 

Η εγκατεστημένη μπαταρία πρέπει να παραμένει στον ελεγκτή. Πρέπει να αλλαχθεί κάθε δύο 

χρόνια. Ο τύπος της μπαταρίας είναι: BR2032 και διατίθεται από πολλούς διαφορετικούς 

προμηθευτές. 

Για αντικατάσταση της μπαταρίας, αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα της οθόνης ελεγκτή με 

κατσαβίδι όπως εμφαίνεται στις ακόλουθες εικόνες: 

  
 

Προσέξετε να μην υποστεί ζημιά το κάλυμμα. Η καινούργια μπαταρία τοποθετείται στο σωστή 

θήκη μπαταρίας την οποία επισημαίνεται στην ακόλουθη εικόνα. 

 

 

3.7 Προαιρετική απόμακρη διεπαφή χρήστη 

Προαιρετικά, μια εξωτερική απόμακρη διεπαφή χρήστη μπορεί να συνδεθεί στον ελεγκτή μονάδας. 

Η απόμακρη διεπαφή χρήστη προσφέρει τις ίδιες λειτουργίες με την ενσωματωμένη διεπαφή, συν 

την ένδειξη συναγερμού φωτοδιόδου LED που βρίσκεται κάτω από το κομβίο κουδουνιού.  
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Η απόμακρη διεπαφή παραγγέλλεται μαζί με τη μονάδα, αποστέλλεται ξεχωριστά και προορίζεται 

για επιτόπια εγκατάσταση.  Μπορεί επίσης να παραγγελθεί οποιαδήποτε στιγμή μετά από την 

αποστολή του ψύκτη και να γίνει επιτόπια εγκατάσταση όπως προαναφέρθηκε.  Ο απόμακρος 

πίνακας τροφοδοτείται από τη μονάδα και δεν απαιτείται καμία πρόσθετη τροφοδοσία. 

Όλες οι ρυθμίσεις προβολής και τιμών αναφοράς διαθέσιμες στον ελεγκτή μονάδας διατίθενται 

επίσης στον απόμακρο πίνακα.  Η πλοήγηση είναι ταυτόσημη με τον ελεγκτή μονάδας όπως 

αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. 

Η αρχική οθόνη εκκίνησης της απόμακρης διεπαφής προβάλλει τις συνδεόμενες μονάδες.  

Επιλέξτε την επιθυμητή μονάδα και πιέστε τη ρόδα για πρόσβασή.  Η απόμακρη διεπαφή θα 

προβάλλει αυτόματα τις συνδεόμενες μονάδες. Δεν απαιτείται καμία αρχική εισαγωγή. 

Η απόμακρη διεπαφή χρήστη μπορεί να προεκτείνεται μέχρι 700 m κάνοντας χρήση τον δίαυλο 

διεργασιών τον οποίο διαθέτει ο ελεγκτής μονάδας. Με αλυσιδωτή σύνδεση όπως εμφαίνεται 

κατωτέρω, μια μοναδική διεπαφή χρήστη μπορεί να συνδεθεί με μέχρι 8 μονάδες. Αναφερθείτε στο 

συγκεκριμένο εγχειρίδιο διεπαφή χρήστη για λεπτομέρειες. 

 

3.8 Ενσωματωμένη διεπαφή ιστού 

Ο ελεγκτής MicroTech III διαθέτει ενσωματωμένη διεπαφή ιστού την οποία χρησιμοποιείται για 

παρακολούθηση της μονάδας όταν συνδέεται με τοπικό δίκτυο. Είναι δυνατόν να ρυθμίσετε το 

διευθυνσιοδότηση IP του MicroTech III ως στατική IP ή DHCP ανάλογα με τη διαμόρφωση του 

δικτύου. 

Με συνηθισμένο πρόγραμμα περιήγησης, έναν υπολογιστής μπορεί να συνδεθεί με τον ελεγκτή 

μονάδας, εισάγοντας την διεύθυνση IP του ελεγκτή ή το όνομα κεντρικού υπολογιστή. Και οι δύο 

φαίνονται στη σελίδα "About Chiller" (σχετικά με τον ψύκτη), διαθέσιμη χωρίς κωδικό πρόσβασης. 

Όταν υπάρχει σύνδεση, θα πρέπει να εισάγετε ένα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης όπως 

φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 

  

 

MicroTech®  III 
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Εισάγετε τα ακόλουθα διαπιστευτήρια για πρόσβαση στην διεπαφή ιστού. 

Όνομα χρήστη ADMIN 
Κωδικός πρόσβασης SBTAdmin! 
 
Προβάλλεται η ακόλουθη σελίδα: 

 
Η σελίδα αυτή είναι αντίγραφο του ενσωματωμένου διεπαφή χρήστη και ακολουθεί τις ίδιες 
κανόνες περί επίπεδα πρόσβασης και δομής. 
Παρέχει επίσης αρχείο καταγραφής τάσεων μέχρι 5 διαφορετικών ποσοτήτων. Απαιτείται να κάνετε 
κλικ στη τιμή της ποσότητας προς παρακολούθηση και η ακόλουθη πρόσθετη οθόνη εμφανίζεται: 
 

 
 

Ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης και την έκδοσή του, το αρχείο καταγραφής τάσεων 

ενδέχεται να μην είναι εμφανή. Απαιτείται πρόγραμμα περιήγησης που υποστηρίζει HTML5, για 

παράδειγμα: 

 Microsoft Internet Explorer v.11, 

 Google Chrome v.37, 
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 Mozilla Firefox v.32. 

Αυτά τα λογισμικά αποτελούν παράδειγμα μόνο των προγραμμάτων περιήγησης που 

υποστηρίζονται και οι εκδόσεις που αναφέρονται είναι ενδεικτικές. 

4 Δομή του μενού 
Οι ρυθμίσεις καταχωρίζονται σε διάφορα μενού. Κάθε σελίδα μενού περιέχει άλλα υπομενού, 

ρυθμίσεις, ή δεδομένα σχετικά με συγκείμενες λειτουργίες (πχ. εξοικονόμησης ενέργειας ή 

εγκατάστασης) ή ενότητες όπως Unit (μονάδα) ή Circuit (κύκλωμα). Στις ακόλουθες σελίδες, ένα 

γκρίζο κελί υποδείχνει μεταβλητές τιμές και τιμές προεπιλογής. 

4.1 Κύριο μενού 

 
Τιμή αναφοράς/υπομενού Προεπιλογή Εύρος Περιγραφή 

Εισαγωγή κωδικού 
πρόσβασης 

 - Υπομενού για ενεργοποίηση επιπέδων πρόσβασης 

Γρήγορο μενού  - Υπομενού για επανάληψη δεδομένων μονάδας 

Γρήγορη εγκατάσταση  - Υπομενού γρήγορης εγκατάστασης μονάδας 

View (προβολή)/Set 
(ρύθμιση) μονάδας 

 - Υπομενού για δεδομένα και ρυθμίσεις μονάδας 

View (προβολή)/Set 
(ρύθμιση) κυκλώματος 

 - Υπομενού για δεδομένα και ρυθμίσεις κυκλώματος 

Κατάσταση μονάδας= Κλειστός:  
Διακόπτης 

μονάδας 

Αυτόματη   
Κλειστός: Λειτουργία 
χρόν. πάγου 
Κλειστός: Ασφάλιση 
Θερμοκρασίας εξωτερικού 
αέρα 
Κλειστός:
 Απενεργοποίησ
η όλων των κυκλωμάτων 
Κλειστός: Συναγερμός 
μονάδας 
Κλειστός:
 Απενεργοποίησ
η πληκτρολογίου 
Κλειστός: Απόμακρος 
διακόπτης 
Κλειστός:
 Απενεργοποίησ
η BAS 
Κλειστός: Διακόπτης 
μονάδας 
Κλειστός: Λειτουργία 
δοκιμής 
Αυτόματη:
 Μείωση 
θορύβου 
Αυτόματη:
 Αναμονή 
φόρτισης 
Αυτόματη: Ανακ. 
εξατ. 
Αυτόματη:
 Αναμονή ροής 
Αυτόματη:
 Άντληση 
Αυτόματη:
 Ανώτατη. ψύξη 
Αυτόματο: Όριο 
ισχύος μονάδας 
Αυτόματο: Όριο 
ρεύματος 

Κατάσταση μονάδας 
 

Ενεργή τιμή αναφοράς= 7.0°C - Ενεργή τιμή αναφοράς θερμοκρασίας εξόδου του 
νερού (LWT) 
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Εξάτ. θερμοκρασίας εξόδου 
του νερού (LWT)= 

-273.1°C - Ελεγχομένη θερμοκρασία νερού 

Ισχύς μονάδας= 0.0% - Προεργασία μονάδας 

Τρόπος λειτουργίας 
μονάδας= 

Ψυχρός - Βλέπε κεφάλαιο 4.4.2 

Χρόνος επανεκκίνησης  - Υπομενού για χρονόμετρα συμπιεστών ασφαλείας 

Συναγερμοί   - Υπομενού συναγερμών, ίδια λειτουργία με κομβίο 
κουδουνιού 

Προγραμματισμένη 
συντήρηση 

 - Υπομενού επόμενης προγραμματισμένης 
συντήρησης 

Ανασκόπηση  - Υπομενού ανασκόπησης κατάστασης λειτουργίας 

Χειρονακτικός έλεγχος  - Υπομενού χειρονακτικής διαχείρισης  
ενεργοποιητών 

Σχετικά με τον ψύκτη  - Υπομενού πληροφορίας εφαρμογών 

4.2 Γρήγορο μενού 

 
Τιμή αναφοράς/υπομενού Προεπιλογή Εύρος Περιγραφή 

Κατάσταση μονάδας= Κλειστός: 
Διακόπτης 

μονάδας 

- Κατάσταση μονάδας (βλέπε 4.1) 

Ενεργή τιμή αναφοράς= 7.0°C -  

Εξάτ. θερμοκρασίας εξόδου 
του νερού (LWT) 

-273.1°C - Ελεγχομένη θερμοκρασία νερού 

Εξάτ. θερμοκρασίας 
εισόδου του νερού (ΕWT)= 

-273.1°C - Θερμοκρασία νερού επιστροφής 

Ισχύς μονάδας= 0.0% -  

Ρεύμα μονάδας= 0.0A -  

Όριο τμηματικής φόρτισης= 100.0% - Όριο ισχύος τμηματικής φόρτισης 

Όριο δικτύου= 100.0% - Όριο ισχύος της BMS 

Όριο ζήτησης= 100.0% - Όριο ισχύος εξωτερικού σήματος 

Τρόπος λειτουργίας 
μονάδας= 

Ψυχρός - Βλέπε κεφάλαιο 4.4.2 

Πηγή ελέγχου= Τοπική Τοπικό δίκτυο  

Τιμή αναφοράς ορίου 
ρεύματος= 

800A 0.0…2000.0A Τιμή αναφοράς ορίου ρεύματος 
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4.3 Γρήγορη εγκατάσταση 

 
Τιμή αναφοράς/υπομενού Προεπιλογή Εύρος Περιγραφή 

Γλώσσα Αγγλικά - Βλέπε κεφάλαιο 4.4.2 

Πηγή ελέγχου Τοπική Τοπική, απόμακρη Βλέπε κεφάλαιο 4.4.1 

Διαθέσιμοι τρόποι λειτουργίας= Ψυχρός Ψυχρός, Ψυχρός με γλυκόλη, 
Ψυχρός/πάγος με γλυκόλη, Πάγος με 
γλυκόλη, δοκιμή 

Βλέπε κεφάλαιο 4.4.2 

Ρύθμιση θερμοκρασίας  - Υπομενού βασικών ρυθμίσεων ελέγχου 
θερμοκρασίας 

Ρύθμιση συναγερμού  - Υπομενού βασικών ορίων συναγερμού 

Ρύθμιση αντλίας εξατμιστήρα  - Υπομενού επιλογής βασικών τύπων αντλιών 
και τρόπων λειτουργίας ελέγχου 

Εξοικονόμηση ενέργειας  - Βλέπε κεφάλαιο 4.4.6 

Ημερομηνία/ώρα/προγράμματα  - Βλέπε κεφάλαιο 4.4.5 

4.4 View (προβολή)/Set (ρύθμιση) μονάδας 

 
Τιμή αναφοράς/υπομενού Προεπιλογή Εύρος Περιγραφή 

Κατάσταση/ρυθμίσεις  - Υπομενού κατάστασης μονάδας 

Εγκατάσταση  - Υπομενού ρυθμίσεων (θερμοστατικού ελέγχου) 
μονάδας 

Θερμοκρασίες  - Υπομενού δεδομένων θερμοκρασίας και τιμών 
αναφοράς 

Ρυθμίσεις τροφοδοσίας 
μεταβλητής συχνότητας 

 - Υπομενού εγκατάστασης τροφοδοσίας μεταβλητής 
συχνότητας 

Ημερομηνία/ώρα/προγράμματα  - Υπομενού Ημερομηνίας, ώρας, πρόγραμμα 
λειτουργίας «Quiet Night» 

Εξοικονόμηση ενέργειας  - Υπομενού λειτουργιών περιορισμού μονάδας 

Διαμόρφωση  - Υπομενού λεπτομερειών διαμόρφωσης μονάδας 

Αντλία τροφοδοσίας 
μεταβλητής συχνότητας 

 - Υπομενού διαμόρφωσης προαιρετικής αντλίας 
τροφοδοσίας μεταβλητής συχνότητας 

Εγκατάσταση Modbus  - Υπομενού εγκατάστασης επικοινωνίας Modbus 

Εγκατάσταση Bacnet IP  - Υπομενού εγκατάστασης επικοινωνίας Bacnet IP 

Εγκατάσταση Bacnet MSTP  - Υπομενού εγκατάστασης επικοινωνίας Bacnet MSTP 

Εγκατάσταση LON  - Υπομενού εγκατάστασης επικοινωνίας LON 

Εγκατάσταση ελεγκτή  IP  - Υπομενού ρυθμίσεων ενσωματωμένου διακομιστή 

Συνθήκες σχεδίασης  - Υπομενού δεδομένων σχεδίασης μονάδας 

Όρια συναγερμών  - Υπομενού ρυθμίσεων συναγερμού 

Αισθητήρες βαθμονόμησης  - Υπομενού αισθητήρων βαθμονόμησης 

Μενού κωδικού πρόσβασης  - Υπομενού απενεργοποίησης κωδικού πρόσβασης σε 
επίπεδο χρήστη 

4.4.1 Κατάσταση/ρυθμίσεις 

Αυτή η σελίδα συνοψίζει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με την κατάσταση μονάδας. Είναι 
επιπλέον δυνατή η επαναφορά ενδιάμεσων χρονομέτρων κυκλωμάτων για γρηγορότερη εκκίνηση 
κυκλωμάτων.  
 

Τιμή 
αναφοράς/υπομενού 

Προεπιλογή Εύρος Περιγραφή 

Κατάσταση μονάδας= Κλειστός:  
Διακόπτης 

μονάδας 

- Κατάσταση μονάδας (βλέπε 4.1) 

Ενεργοποίηση 
ψύκτη= 

Ενεργοποίηση Ενεργοποίηση, 
απενεργοποίηση 

Ενεργοποίηση λειτουργίας ψύκτη 

Πηγή ελέγχου= Τοπική Τοπική, δικτύου Καθορίζει αν πρέπει να ελέγχονται ψύξη/πάγου, τιμή αναφοράς, 
τύπος λειτουργίας και όριο ισχύος από τις ρυθμίσεις τοπικής 
διεπαφής χρήστη, ή από το BMS 

Next Crkt On 
(Επόμενο Κύκλ. 
Εκκ.)= 

0 - Υποδείχνει το επόμενο κύκλωμα εκκίνησης 

Next Crkt Off 
(Επόμενο Κύκλ. 
τερμ.)= 

0 - Υποδείχνει το επόμενο κύκλωμα τερματισμού 
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Netwrk En SP (Ενεργ. 
τιμή αναφ. δικτύου)= 

Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση, 
απενεργοποίηση 

 

Netwrk Mode SP 
(Λειτουργία τιμής 
αναφ. δικτύου)= 

Ψυχρή - Ψυχρή, πάγος, ζέστη (Δ/Υ), Ψυχρή/ ζέστη ανάκτηση 

Netwrk Cool SP 
(Ψυχρή τιμή αναφ. 
δικτύου)= 

6.7°C - Τιμή αναφοράς ψύξης από BMS 

Netwrk Cap Lim (Όριο 
ισχύ. δικτύου)= 

100% - Όριο ισχύος της BMS 

Stg Up Dly Rem 
(Παραμέν. καθυστ. 
επόμ. εκκίν.)= 

0s - Παραμένουσα καθυστέρηση στην επόμενη εκκίνηση του συμπιεστή 

Stg Dn Dly Rem 
(Παραμέν. καθυστ. 
επόμ. τερμ.)= 

0s - Παραμένουσα καθυστέρηση στον επόμενο τερματισμό του 
συμπιεστή 

Clr Stg Delays (Επαν. 
παραμέν. καθυστ.)= 

Κλειστός: Κλειστός, ανοιχτός Επαναφορά παραμένοντων καθυστερήσεων στον επόμενο 
τερματισμό του συμπιεστή 

Netwrk Ice SP (Τιμή 
αναφοράς πάγου 
δικτύου)= 

-4.0°C - Τιμή αναφοράς πάγου από BMS 

Ice Cycle Rem 
(Παραμέν. καθυστ. 
κύκλ. πάγου)= 

0min - Παραμένουσα καθυστέρηση κυκλώματος πάγου 

Clr Ice Dly (Επαν. 
καθηστ. πάγου)= 

Κλειστή: Κλειστή, ανοιχτή Επαναφορά παραμένουσας καθυστέρησης 

Evp Pmp Ctrl (Έλεγχ. 
εξατ. αντλ.)= 

Μόνο #1 Μόνο #1, μόνο #2, 
αυτόμ., #1 
πρωτεύ., #2 
πρωτεύ. 

Ρύθμιση αριθ. αντλιών σε λειτουργία και προτεραιότητας Αυτόματη 
ρύθμιση 

Evap Recirc Tm 
(Χρον. ανακ. εξατ.)= 

30s  Χρονόμετρο ανακυκλοφορίας νερού 

Evap Nom DT 
(Ονομαστ. δέλτα Τ 
νερού)= 

5.6°C  Ονομαστικό δέλτα-Τ νερού 

Evap Pmp 1 Hrs 
(Αντλία εξάτ. 1 ώρα)= 

0h  Ώρες λειτουργίας αντλίας 1 (αν υπάρχει) 

Evap Pmp 2 Hrs 
(Αντλία εξάτ. 2 ώρες)= 

0h  Ώρες λειτουργίας αντλίας 2 (αν υπάρχει) 

Remote Srv En 
(Απόμακ.διακομ. 
ενεργ.)= 

Απενεργοποίηση  Απενεργοποίηση, ενεργοποίηση 

 

4.4.2 Εγκατάσταση 

Αυτή η σελίδα συνοψίζει όλες τις ρυθμίσεις σχετικά με τον θερμοστατικό έλεγχο. 

Τιμή αναφοράς/υπομενού Προεπιλογή Εύρος Περιγραφή 

Διαθέσιμοι τρόποι 
λειτουργίας= 

Ψυχρή Ψυχρή  
Ψυχρή με γλυκόλη  
Ψυχρή/πάγος με 
γλυκόλη 
Πάγος με γλυκόλη 
Δοκιμή 

Διαθέσιμοι τρόποι λειτουργίας 

Start Up DT (Χρόνος 
καθυστ. εκκίν.)= 

2.7°C 0.0…5.0°C Χρονική μετατόπιση εκκίνησης θερμοστατικού ελέγχου 

Shut Dn DT (Χρόνος 
καθυστ. τερμ.)= 

1.0°C 0.0…1.7°C Χρονική μετατόπιση εφεδρίας 

Stg Up DT (Χρόνος 
καθυστ. εκκ. συμπ.)= 

0.5°C 0.0…1.7°C Χρονική μετατόπιση ανοχής εκκίνησης συμπιεστή 

Stg Dn DT (Χρόνος 
καθυστ. τερμ. συμπ.)= 

1.0°C 0.0…1.7°C Χρονική μετατόπιση ανοχής αναγκαστικού τερματισμού 
συμπιεστή 

Max Pulldn (Ανώτατη. τιμή 
ψύξης)= 

1.7°C/min 0.3…2.7°C/min Ανώτατη τιμή ψύξης θερμοκρασίας νερού 

Stg Up Delay (Εκκ. ενδ. 
ψύξης συμπ.)= 

5 min 0…60 min Εκκίνηση ενδιάμεσης ψύξης συμπιεστή 

Stg Dn Delay (Τερμ. ενδ. 
ψύξης συμπ.)= 

3 min 3…30 min Τερματισμός ενδιάμεσης ψύξης συμπιεστή 

Strt Strt Dly (Καθυστ. εκκ. 
προς εκκ. συμπ.)= 

20min - Καθυστέρηση εκκίνησης προς εκκίνηση συμπιεστή 
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Strt Strt Dly (Καθυστ. τερμ. 
προς εκκ. συμπ.)= 

5min - Καθυστέρηση τερματισμού προς εκκίνηση συμπιεστή 

Pumpdn Press (Όριο πίεσ. 
άντλ.)= 

100kPa 70…280kPa Όριο πίεσης άντλησης 

Pumpdn Time (Εξωχρον. 
άντλ.)= 

120s 0…180s Όριο εξωχρονισμού άντλησης 

Lt Ld Stg Dn % (Ισχύ ορίου 
κυκλ. μετατόπ. μείωσης 
συμπ.)= 

40% 20…50% Ισχύς ορίου κυκλώματος μετατόπισης μείωσης ενός 
συμπιεστή 

Hi Ld Stg Up % (Ισχύς 
ορίου κυκλ. μετατόπ. αύξ. 
συμπ.)= 

80% 50…100% Ισχύς ορίου κυκλώματος μετατόπισης αύξησης ενός 
συμπιεστή 

Liq Inject Act (Όριο θερμ. 
κατάθλ. έγχυσης μονής 
βαλβίδας)= 

90°C 80…100°C Όριο θερμοκρασίας κατάθλιψης έγχυσης μονής βαλβίδας 

Var VR Act PR (Όριο λόγου 
συμπ. ενεργ. θέσης VR3)= 

3.8 - Όριο λόγου συμπίεσης ενεργοποίησης θέσης VR3 
ολίσθησης 

 Econ Act PR (Όριο λόγου 
πίεσης ενεργ. εξοικον.)= 

3.3 - Όριο λόγου πίεσης ενεργοποίησης εξοικονοητή 

Max Ckts Run (Όριο αριθ. 
κυκλ. προς χρήση)= 

2 1…2 Όριο αριθμού κυκλωμάτων προς χρήση 

C1 Sequence # (Χειρονακτ. 
ακολ. κυκλ. #1)= 

1 1…2 Χειρονακτική ακολουθία κυκλώματος #1 

C2 Sequence # (Χειρονακτ. 
ακολ. κυκλ. #2)= 

1 1…2 Χειρονακτική ακολουθία κυκλώματος #2 

Unit En Init (Ενεργ. 
μονάδ.)= 

Ενεργοποίηση Ενεργοποίηση, 
απενεργοποίηση 

Ενεργοποίηση μονάδας 

Ice Cycle Dly (Καθυστ. 
κυκλ. πάγου)= 

12h 1…23h Καθυστέρηση κυκλώματος πάγου 

Ext Fault Cfg (Εξ. σφάλ. 
Cfg )= 

Συμβάν Συμβάν, 
συναγερμός 

 

Rapid Restore (Γρήγορη 
αποκατάσταση)= 

Απενεργοποίηση Ενεργοποίηση, 
απενεργοποίηση 

Ενεργοποίηση λειτουργίας αν γρήγορη αποκατάσταση είναι 
εγκαταστημένη 

Pwr Off Time (Χρον. 
διακ.)= 

60s - Μέγιστος χρόνος διακοπής για ενεργοποίηση γρήγορης 
αποκατάστασης 

Display Units (Προβολή 
μονάδων)= 

Μετρική Μετρική, Αγγλικά  

Γλώσσα Αγγλικά - Ελέγξτε για διαθεσιμότητα δικής σας γλώσσας 

4.4.3 Θερμοκρασίες 

Αυτή η σελίδα συνοψίζει όλες τις σχετικές θερμοκρασίες και τιμές αναφοράς θερμοκρασίας κρύου 

νερού (όρια και ενεργές τιμές αναφοράς εξαρτώνται από τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας). 

Τιμή 
αναφοράς/υπομενού 

Προεπιλογή Εύρος Περιγραφή 

Εξάτ. θερμοκρασίας 
εξόδου του νερού (LWT) 

-273.1°C - Ελεγχομένη θερμοκρασία νερού 

Evap EWT (Εξάτ. 
θερμοκρασίας εξόδου του 
νερού)= 

-273.1°C - Θερμοκρασία νερού επιστροφής 

Ανάκτηση θερμότητας 
χαμηλής θερμοκρασίας 
εξόδου του νερού= 

-273.1°C  Ανάκτηση θερμότητας θερμοκρασίας εξόδου του νερού 
(εμφανίζεται μόνο αν η ανάκτηση θερμότητας είναι ενεργή) 

Ανάκτηση θερμότητας 
θερμοκρασίας εισόδου 
του νερού = 

-273.1°C  Ανάκτηση θερμότητας θερμοκρασίας εισόδου του νερού 
(εμφανίζεται μόνο αν ανάκτηση θερμότητας είναι ενεργή) 

Evap Delta T(μεταβ. 
θερμ. αέρας)= 

-273.1°C  Μεταβολή θερμοκρασίας αέρα (δέλτα Τ) εξατμιστήρα 

Ενεργή τιμή αναφοράς= 7.0°C  Ενεργή τιμή αναφοράς 

Pulldn Rate (Ποσ. 
μείωσης ελεγχόμ. θερμ.)= 

0.0°C/min  Ποσοστό μείωσης της ελεγχόμενης θερμοκρασίας 

Εξωτερικός αέρας= -273.1°C  Θερμοκρασία εξωτερικού αέρα 

Cool LWT 1 (Ψυχρή 
χαμηλή θερμοκρασία 
εξόδου του νερού 1)= 

7.0°C 4.0…15.0°C (λειτ. ψύξης) 
-8.0…15.0°C (λειτουργία 
ψύξης με γλυκόλη) 

Πρωτεύουσα τιμή αναφοράς ψύξης 

Cool LWT 2 (Ψυχρή 
θερμοκρασία εξόδου του 
νερού 2)= 

7.0°C 4.0…15.0°C (λειτ. ψύξης) 
-8.0…15.0°C (λειτουργία 
ψύξης με γλυκόλη) 

Δευτεύουσα τιμή αναφοράς ψύξης (βλεπε 3.6.3) 

Ice LWT (Πάγος χαμηλής 
θερμοκρασίας εξόδου του 

-4.0°C -8.0…4.0°C Τιμή αναφοράς πάγου (συσσώρευση πάγου με λειτουργία 
on/off) 
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νερού)= 

Ανώτατη χαμηλή 
θερμοκρασία εξόδου του 
νερού= 

15.0°C  Ανώτατο όριο ψυχρής χαμηλής θερμοκρασίας εξόδου του 
νερού 1 και 2 

HR EWT Stp (Ανάκτ. 
θερμ. τιμής αναφ. εισαγ. 
νερού) 

40.0°C 30.0…50.0°C Ανάκτηση θερμότητας τιμής αναφοράς εισαγωγής νερού 

HR EWT Dif (Διαφ. 
ανάκτ. θερμ. θερμοκ. 
νερού) 

2.0°C 1.0…10.0°C Διαφορικό ανάκτησης θερμότητας θερμοκρασίας νερού 

 

4.4.4 Ρυθμίσεις τροφοδοσίας μεταβλητής συχνότητας 

Η σελίδα αυτή περιέχει βασικές ρυθμίσεις τροφοδοσίας μεταβλητής συχνότητας. Είναι εφικτή η 

ρύθμιση διεύθυνσης Modbus κάθε αναστροφέα συμπιεστή. Η λειτουργία αυτή πρέπει να 

ενεργοποιηθεί σε περίπτωση αντικατάστασης συμπιεστή. Η σελίδα περιέχει επίσης παραμέτρους 

εγκατάστασης Modbus όπως ρυθμός baud, ισοτιμία, κλπ. 

Τιμή αναφοράς/ 
υπομενού 

Προεπιλογή Εύρος Περιγραφή 

Ρυθμός baud= 19200 - Ταχύτητα επικοινωνίας 
Modbus 

Ισοτιμία= Καμία - Ισοτιμία 

Δύο δυαδικά ψηφία τέλους= Όχι - Αριθμός δυαδικών ψηφίων 
τέλους 

4.4.5 Ημερομηνία/ώρα/προγράμματα 

Η σελίδα αυτή επιτρέπει την ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας του ελεγκτή μονάδας. Αυτή η ώρα και 

ημερομηνία θα χρησιμοποιηθούν στο αρχείο καταγραφής συναγερμού για 

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της Quiet Mode. Ωστόσο, είναι επίσης δυνατόν η ρύθμιση 

ημερομηνίας αρχής και τέλους θερινής ώρας (DLS) αν χρησιμοποιείται. 

Η Quiet Mode (αθόρυβη λειτουργία) είναι λειτουργία που μειώνει τον θόρυβο του ψύκτη. Αυτό 

γίνεται με την εφαρμογή της μέγιστης επαναφοράς τιμής αναφοράς στην τιμή αναφοράς ψύξης και 

αυξάνοντας τον στόχο θερμοκρασίας του συμπυκνωτή με ρυθμιζόμενη χρονική μετατόπιση. 

Τιμή αναφοράς/ υπομενού Προεπιλογή Εύρος Περιγραφή 

Πραγματικός χρόνος 12:00:00   

Πραγματική ημερομηνία= 01/01/2014   

UTC Διαφ.= -60min  Διαφορά ώρας UTC 

Ενεργοποίηση θερινής 
ώρας (DLS)= 

Ναι  Όχι, Ναι 

DLS Strt Month= Μάρτιος  Μήνας έναρξης θερινής ώρας 
(DLS) 

DLS Strt Week= 2η εβδομάδα  Εβδομάδα έναρξης θερινής ώρας 
(DLS) 

DLS End Month= Νοέμβριος Δ/Υ, Ιαν...Δεκ. Μήνας τέλους θερινής ώρας (DLS) 

DLS End Week= 1η εβδομάδα 1η...5η εβδομάδα Εβδομάδα τέλους θερινής ώρας 
(DLS) 

Quiet Mode= Απενεργοποίηση Απενεργοποίηση, 
ενεργοποίηση 

Ενεργοποίηση Quiet Mode 

QM Start Hr= 21h 18…23h Ώρα έναρξης αθόρυβης 
λειτουργίας 

QM Start Min= 0min 0…59min Λεπτό έναρξης αθόρυβης 
λειτουργίας 

QM End Hr= 6h 5…9h Ώρα τερματισμού αθόρυβης 
λειτουργίας 

QM End Min= 0min 0…59min Λεπτό τερματισμού αθόρυβης 
λειτουργίας 

QM Cond Offset= 5°C 0.0…14.0°C Μετατόπιση στόχου συμπυκνωτή 
αθόρυβης λειτουργίας 
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 Ενσωματωμένες ρυθμίσεις πραγματικού χρόνου διατηρούνται χάρις τοποθετημένη μπάταρία 
στον ελεγκτή. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία αντικαθίσταται τακτικά κάθε 2 χρόνια (βλέπε ενότητα 
3.6). 

4.4.6 Εξοικονόμηση ενέργειας 

Αυτή η σελίδα συνοψίζει όλες τις ρυθμίσεις οι οποίες επιτρέπουν περιορισμό ισχύος ψύκτη. 

Περαιτέρω εξηγήσεις των επιλογών επαναφοράς τιμών αναφορών βρίσκονται στην ενότητα 7.2. 

Τιμή αναφοράς-
Υπομενού 

Προεπιλογή Εύρος Περιγραφή 

Unit Capacity= 100.0%   

Demand Lim En= Απενεργοποίηση Απενεργοποίηση, 
ενεργοποίηση 

Ενεργοποίηση ορίου ζήτησης 

Demand Limit= 100.0%  Λειτουργία ορίου ζήτησης - Ενεργό όριο ζήτησης 

Unit Current= 0.0A  Λειτουργία περιορισμού ρεύματος (προαιρετική) - 
Ένδειξη ρεύματος μονάδας 

Current Limit= 800A  Λειτουργία περιορισμού ρεύματος (προαιρετική) - 
Ενεργός περιορισμός ρεύματος 

Current Lim Sp= 800A 0…2000A Λειτουργία περιορισμού ρεύματος (προαιρετική) - Τιμή 
αναφοράς ορίου ρεύματος 

Setpoint Reset= Καμία Καμία, 4-20mA, 
επιστροφή, Θερμοκρασία 
εξωτερικού αέρα 

Τύπος επαναφοράς τιμής αναφοράς  

Max Reset= 5.0°C 0.0…10.0°C Λειτουργία επαναφοράς τιμής αναφοράς - Μέγιστη 
επαναφορά τιμής αναφοράς θερμοκρασίας νερού 

Start Reset DT= 5.0°C 0.0…10.0°C Λειτουργία επαναφοράς τιμής αναφοράς - Θερμοκρασία 
κατάθλιψης στην οποία επαναφορά δεν εφαρμόζεται 

Max Reset OAT= 15.5°C 10.0…29.4°C Λειτουργία επαναφοράς τιμής αναφοράς - Θερμοκρασία 
εξωτερικού αέρα στην οποία η μέγιστη επαναφορά 
εφαρμόζεται 

Strt Reset OAT= 23.8°C 10.0…29.4°C Λειτουργία επαναφοράς τιμής αναφοράς - Θερμοκρασία 
εξωτερικού αέρα στην οποία η επαναφορά 0°C 
εφαρμόζεται 

Softload En= Απενεργοποίηση Απενεργοποίηση, 
ενεργοποίηση 

Ενεργοποίηση λειτουργίας τμηματικής φόρτισης 

Softload Ramp= 20min 1…60min Λειτουργία τμηματικής φόρτισης - Διάρκεια μεταβλητού 
φορτίου τμηματικής φόρτισης 

Starting Cap= 40.0% 20.0…100.0% Λειτουργία τμηματικής φόρτισης - όριο ισχύος έναρξης 
της τμηματικής φόρτισης 

 

4.4.7 Διαμόρφωση 

Αυτή η σελίδα συνοψίζει όλες τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις της μονάδας όπως αριθμό κυκλωμάτων, 

τύπους συμπιεστών, στρατηγική ρύθμισης ανεμιστήρων, κλπ. Ορισμένες ρυθμίσεις δεν 

τροποποιούνται και έχουν ρυθμιστεί κατά την κατασκευή ή έναρξη λειτουργίας της μονάδας αυτής. 

Βλέπε κεφάλαιο «Έναρξη λειτουργίας μονάδας» για λεπτομέρειες. 

Τιμή αναφοράς-Υπομενού Προεπιλογή Εύρος Περιγραφή 

 Apply Changes= Όχι Όχι, Ναι Πληκτρολογήστε ναι μετά από 
αλλαγές 

Number Of Ckts (Αριθ. 
κυκλωμάτων)= 

2 1,2  

Comp Type= Καμία  Ρύθμιση συμπιεστή και ανώτατης 
συχνότητας 

Fan Type= AC700 AC900, AC700, EC900, EC700, EC700L Τύπος ανεμιστήρα 

Cond Cntrl= Βήμα Βήμα, τροφοδ. μεταβλ. συχνότητας, SpdTrl Ρύθμιση ανεμιστήρα συμπυκνωτή 

Pump Type= On/Off On/Off, FixdSpd, VarFlow Ρύθμιση Αντλίας 

Energy Mtr= Καμία Καμία, Nemo Ρύθμιση τύπου μετρητή ενέργειας 

Leak Detector= Καμία Καμία, Αναλογικός  

Comm Module 1= Καμία Modbus, Bacnet IP, Bacnet MSTP, Lon, AWM  

Comm Module 2= Καμία Modbus, Bacnet IP, Bacnet MSTP, Lon, AWM  

Comm Module 3= Καμία Modbus, Bacnet IP, Bacnet MSTP, Lon, AWM  
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Η τροποποίηση οποιασδήποτε τιμής απαιτεί την αναγνώριση του ελεγκτή με τη ρύθμιση “Apply 
Changes = Yes” (Εφαρμογή αλλαγών = Ναι"). Αυτή την ενέργεια θα προκαλέσει την επανεκκίνηση 
του ελεγκτή! Η ενέργεια αυτή μπορεί να γίνει μόνο με τον διακόπτη Q0 στον πίνακα της μονάδας 
στο 0. 

4.4.8 Αντλία τροφοδοσίας μεταβλητής συχνότητας 

Η σελίδα αυτή αναφέρει τις απαιτούμενες ρυθμίσεις λειτουργίας εγκαταστημένων αντλιών 

τροφοδοτούμενων από αναστροφείς. Το προβαλλόμενο υπομενού εξαρτάται από την επιλογή 

τύπου αντλίας του μενού Commissioning (Έναρξης λειτουργίας). 

Τύπος αντλίας = Fixd Spd (σταθερής ταχύτητας) 

Ο κατάλογος ρυθμίσεων κατωτέρω προβάλλεται με την επιλογή Fixd Spd ως τύπου αντλίας. 

Προβάλλονται δύο τιμές αναφοράς, η ενεργή τιμή επιλέγεται μέσω διακόπτη παρεχόμενο από τον 

πελάτη. 

Τιμή αναφοράς-Υπομενού Προεπιλογή Εύρος Περιγραφή 

Pump Fixd Spd 1= 0.0% 0.0…100.0% Ταχύτητα αντλίας όταν ο επιλογέας ταχυτήτων 
είναι ΚΛΕΙΣΤΟΣ 

Pump Fixd Spd 2= 0.0% 0.0…100.0% Ταχύτητα αντλίας όταν ο επιλογέας ταχυτήτων 
είναι ΑΝΟΙΧΤΟΣ 

4.4.9 Εγκατάσταση μονάδων επικοινωνίας 

Για την ορθή εγκατάσταση των μονάδων επικοινωνίας (Modbus, Bacnet IP, Bacnet MSTP και 

LON), ανατρέξτε στη σχετική τεκμηρίωση που διατίθεται από το εργοστάσιο. 

4.4.10 Ηλεκτρικά δεδομένα 

Αυτή η σελίδα συνοψίζει τα ηλεκτρικά δεδομένα από τον μετρητή ενέργειας αν η επιλογή έχει 

ενεργοποιηθεί και ο μετρητής ενέργειας έχει εγκατασταθεί σωστά. 

Τιμή αναφοράς-Υπομενού Προεπιλογή Εύρος Περιγραφή 

Μέσο δυναμικό   Μέσο δυναμικό τριών φάσεων 

Μέσο ρεύμα   Μέσο ρεύμα τριών φάσεων 

Ενεργή ισχύς   Στιγμιαία ενεργή ισχύς 

Συντελεστής ισχύος   Συντελεστής ισχύος μονάδας 

Μέση ισχύς   Μέση ισχύς 

Ενέργεια δράσης   Συσσωρευμένη ενέργεια δράσης 

4.4.11 Εγκατάσταση IP ελεγκτή 

Ο ελεγκτής Microtech ® III διαθέτει ενσωματωμένο διακομιστή ιστού που προβάλλει οθόνες 

πανομοιότυπες με τη διεπαφή χρήστη. Ενδέχεται να απαιτείται πρόσβαση στην επιπρόσθετη αυτή 

διεπαφή χρήστη για ταίριασμα των ρυθμίσεων IP με το τοπικό δίκτυο. Αυτή είναι εφικτή στη 

παρούσα σελίδα. Παρακαλώ επικοινωνήστε με το τμήμα IT για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 

με τον τρόπο ρύθμισης των ακόλουθων τιμών αναφοράς. 

Για ενεργοποίηση των νέων ρυθμίσεων, απαιτείται επανεκκίνηση του ελεγκτή, η οποία γίνεται με 

την τιμή αναφοράς Apply Changes (εφαρμογή αλλαγών). 

Ο ελεγκτής υποστηρίζει επίσης DHCP. Στην προκειμένη περίπτωση, χρησιμοποιείται το όνομα του 

ελεγκτή. 

Τιμή αναφοράς/υπομενού Προεπιλογή Εύρος Περιγραφή 

Εφαρμογή αλλαγών= Όχι  Όχι, Ναι 

DHCP= Off  Off, On 

Act IP=   ενεργή διεύθυνση IP 

Act Msk=   Ενεργή μάσκα υποδικτύου 

Act Gwy=   Ενεργή πύλη 
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Gvn IP=   Εκχωρημένη διεύθυνση IP (θα γίνει 
ενεργή) 

Gvn Msk=   Εκχωρημένη μάσκα υποδικτύου 

Gvn Gwy=   Εκχωρημένη πύλη 

Ρωτήστε το τμήμα πληροφορικής σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης των ιδιοτήτων αυτών, 
προκειμένου να συνδεθεί το Microtech III με το τοπικό δίκτυο 

4.4.12 Συνθήκες σχεδίασης 

Η σελίδα αυτή υποδείχνει τις συνθήκες σχεδίασης για τον ψύκτη. 

Τιμή αναφοράς/υπομενού Προεπιλογή Εύρος Περιγραφή 

Evap Dsn EWT= 0.0°C  Σχεδίαση επιστροφής θερμοκρασίας 
νερού 

Evap Dsn LWT= 0.0°C  Θερμοκρασία νερού ελεγμένη με 
σχεδίαση 

4.4.13 Όρια συναγερμών 

Η σελίδα αυτή αναφέρει όλα τα όρια συναγερμών συμπεριλαμβάνοντας όρια πρόληψης 

συναγερμών χαμηλής πίεσης. Για την εξασφάλιση καλής λειτουργίας, πρέπει να ρυθμιστούν 

χειρονακτικά σύμφωνα με τη συγκεκριμένη εφαρμογή. 

Τιμή αναφοράς/υπομενού Προεπιλογή Εύρος Περιγραφή 

Low Press Hold= 180.0kPa  Όριο ασφαλείας χαμηλής πίεσης για περιορισμό αύξησης ισχύος  

Low Press Unld= 160.0kPa  Πρόληψη συναγερμού χαμηλής πίεσης  

Hi Oil Pr Dly= 30s  Καθυστέρηση συναγερμού διαφοράς υψηλής πίεσης λαδιού 

Hi Oil Pr Diff= 250kPa  Πτώση πίεσης φραγμένου φίλτρου 

Hi Disch Temp= 110.0°C  Μέγιστο όριο θερμοκρασίας κατάθλιψης 

Hi Cond Pr Dly= 5s  Καθυστέρηση συναγερμού υψηλής πίεσης μετατροπέα 

Lo Pr Ratio Dly= 90s  Καθυστέρηση συναγερμού χαμηλού λόγου πίεσης 

OAT Lockout= 4.0°C  Όριο λειτουργίας θερμοκρασίας αέρα  

Strt Time Lim= 60s  Όριο χρόνου χαμηλής περιοχής διακύμανσης θερμοκρασιών 
περιβάλλοντος κατά την εκκίνηση 

Evap Water Frz= 2.2°C  Όριο προστασίας ψύξης 

Evap Flw Proof= 15s  Καθυστέρηση δοκιμής ροής 

Evp Rec Timeout= 3min  Χρονικό όριο ανακυκλοφορίας πριν την ενεργοποίηση συναγερμού 

Low DSH Limit= 12.0°C  Ελάχιστη αποδεκτή υπερθέρμανση κατάθλιψης 

HP Sw Test C#1 Off  On, Off. Επιτρέπει έλεγχο λειτουργίας του διακόπτη υψηλής πίεσης 
στο # 1. 

HP Sw Test C#2 Off  On, Off. Επιτρέπει έλεγχο λειτουργίας του διακόπτη υψηλής πίεσης 
στο # 2. 

 

 

Η δοκιμή HP Sw απενεργοποιεί όλους τους ανεμιστήρες ενώ ο συμπιεστής βρίσκεται σε λειτουργία, 
αυξάνοντας την πίεση του συμπυκνωτή μέχρι την ενεργοποίηση των διακοπτών υψηλής πίεσης. 
Έχετε υπόψη σας ότι σε περίπτωση βλάβης των διακοπτών υψηλής πίεσης, οι βαλβίδες ασφάλειας 
θα ενεργοποιηθούν και το ζεστό ψυκτικό υγρό θα εκτοξευθεί με υψηλή πίεση! 

 

 

Μετά από την ενεργοποίηση της διακοπής, το λογισμικό επιστρέφει σε κανονική λειτουργία. 
Ωστόσο, ο συναγερμός δεν επαναφέρεται μέχρι τη χειρονακτική επαναφορά διακοπτών υψηλής 
πίεσης μέσω κομβίου που συμπεριλαμβάνεται στον διακόπτη. 

4.4.14 Βαθμονόμηση αισθητήρων 

Αυτή η σελίδα περιγράφει τη σωστή βαθμονόμηση αισθητήρων μονάδας. 

Τιμή αναφοράς/υπομενού Προεπιλογή Εύρος Περιγραφή 

Evap LWT= 7.0°C  Ένδειξη ρεύματος θερμοκρασίας εξόδου του νερού 
εξατμιστήρα (συμπεριλαμβάνει την μετατόπιση) 

Evp LWT Offset= 0.0°C  Βαθμονόμηση θερμοκρασίας εξόδου του νερού εξατμιστήρα 

Evap EWT= 12.0°C  Ένδειξη ρεύματος θερμοκρασίας εισόδου του νερού 
εξατμιστήρα (συμπεριλαμβάνει τη μετατόπιση) 

Evp EWT Offset= 0.0°C  Βαθμονόμηση θερμοκρασίας εισόδου του νερού εξατμιστήρα 

Outside Air= 35.0°C  Ένδειξη ρεύματος εξωτερικού αέρα (συμπεριλαμβάνει την 
μετατόπιση) 

OAT Offset= 0.0°C  Βαθμονόμηση θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα 



EWAD TZ-SS 170÷710 kW - SILVER  
EWAD TZ-SR 170÷710 kW - SILVER  

EWAD TZ-XS 180÷682 kW - GOLD  
EWAD TZ-XR 180÷682 kW - GOLD  
EWAD TZ-PS 185÷639 kW - PLATINUM  

EWAD TZ-PR 185÷639 kW - PLATINUM 

Ψύκτης νερού αερόψυκτου αναστροφέα 
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Εγχειρίδιο λειτουργίας  

34  
EWAD TZ170-710 

Ψύκτης νερού αερόψυκτου 
αναστροφέα 

D-EOMAC00909-14EL 
 

4.4.15 Κωδικός πρόσβασης μενού 

Είναι δυνατόν να διατηρηθεί το επίπεδο χρήστη ενεργό προς αποφυγή εισαγωγής νέου κωδικού 

πρόσβασης. Για να γίνει αυτό, ή τιμή αναφοράς απενεργοποίησης κωδικού πρόσβασης πρέπει να 

ρυθμιστεί ως On. 

Pwd Disable= Off Off, On 

4.5 View (προβολή) / Set Circuit (ρύθμιση κυκλώματος) 

Στην ενότητα αυτή, δίνεται η επιλογή μεταξύ διαθέσιμων κυκλωμάτων και πρόσβαση στα 

διαθέσιμα δεδομένα του επιλεγμένου κυκλώματος. 

Τιμή αναφοράς/υπομενού Προεπιλογή Εύρος Περιγραφή 

Circuit #1   Μενού 
κυκλώματος #1 

Circuit #2   Μενού 
κυκλώματος #2 

 
Τα υπομενού κάθε κυκλώματος είναι ίδια αλλά το περιεχόμενο καθενός αναλογεί με την κατάσταση 

του συγκεκριμένου κυκλώματος. Τα υπομενού περιγράφονται κατωτέρω. Αν μόνο ένα κύκλωμα 

είναι διαθέσιμο, το στοιχείο κυκλώματος # 2 στον ανωτέρω πίνακα θα είναι κρυμμένο και μη 

προσβάσιμο. 

Ο καθένας από τους παραπάνω συνδέσμους μεταβαίνει στο ακόλουθο υπομενού: 

Τιμή αναφοράς/υπομενού Προεπιλογή Περιγραφή 

Δεδομένα  Δεδομένα θερμοδυναμικής 

Κατάσταση/ρυθμίσεις  Κατάσταση και ρυθμίσεις 

Comp 1  Κατάσταση συμπιεστή και ηλεκτρικά 
δεδομένα 

Condenser  Κατάσταση ρυθμίσεων ανεμιστήρα 
συμπυκνωτή 

Ηλεκτρονική βαλβίδα 
διαστολής (EXV) 

 Κατάσταση ρύθμισης βαλβίδας διαστολής 

Configuration  Διαμόρφωση κυκλωμάτων 

Βαθμονόμηση αισθητήρων  Βαθμονόμηση αισθητήρων 

 

Στο καθένα από τα υπομενού ανωτέρω, κάθε στοιχείο δείχνει τιμή, καθώς και σύνδεσμο σε άλλη 

σελίδα. Στη σελίδα αυτή, τα ίδια δεδομένα προβάλλονται και για τα δύο κυκλώματα, όπως 

εμφανίζεται στο παράδειγμα κατωτέρω. 

Τιμή αναφοράς/υπομενού Προεπιλογή Εύρος Περιγραφή 

Comp 1 Run Hours   Ένδειξη των δεδομένων που 
προβάλλονται 

Circuit #1= 0h  Δεδομένα σχετικά με κύκλωμα #1 

Circuit #2= 0h  Δεδομένα σχετικά με κύκλωμα #2 

4.5.1 Δεδομένα 

Προβάλλονται όλα τα σχετικά δεδομένα θερμοδυναμικής σε αυτή τη σελίδα. 

Τιμή αναφοράς/υπομενού Προεπιλογή Εύρος Περιγραφή 

Capacity= 0.0%  Ισχύς κυκλώματος  

Evap Pressure= 220.0kPa  Πίεση εξάτμισης 

Cond Pressure= 1000.0kPa  Πίεση συμπύκνωσης 

Suction Temp= 5.0°c  Θερμοκρασία αναρρόφησης 

Discharge Temp= 45.0°C  Θερμοκρασία κατάθλιψης 

Suction SH= 5.0°C  Αναρρόφηση υπερθέρμανσης 

Discharge SH= 23.0°C  Κατάθλιψη υπερθέρμανσης 

Oil Pressure= 1000.0kPa  Πίεση λαδιού 
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Oil Pr Diff= 0.0kPa  Διαφορική πίεση λαδιού 

EXV Position= 50%  Θέση βαλβίδας διαστολής 

Econ Sv Output= Off  Κατάσταση οικονομητήρα 

Liq Inj= Off  Κατάσταση έγχυσης υγρού 

Variable VR St= Off(VR2)  Θέση VR2 ή VR3 ολίσθησης 

Evap LWT= 7.0°C  Εξατμιστήρας θερμοκρασίας 
εξόδου του νερού 

Evap EWT= 12.0°C  Εξατμιστήρας θερμοκρασίας 
εισόδου του νερού 

4.5.2 Κατάσταση/ρυθμίσεις 

Η σελίδα αυτή συνοψίζει την κατάσταση του κυκλώματος.  

Τιμή αναφοράς/υπομενού Προεπιλογή Εύρος Περιγραφή 

Circuit Status=   Κατάσταση κυκλώματος 

Off:   Θέρμανση 
τροφοδοσίας μεταβλητής 
συχνότητας 

  Off: Έτοιμη 
Off: Καθυστέρηση μετατόπισης 
αύξησης 
Off: Χρονοδιακόπτης κύκλου 
Off: Απενεργοποίηση συστήματος 
αυτοματισμού κτιρίων (BAS) 
Off: Απενεργοποίηση 
πληκτρολογίου 
Off: Διακόπτης κυκλώματος 
Off: Θέρμανση λαδιού 
Off: Συναγερμός 
Off: Λειτουργία δοκιμής 
Ηλεκτρονική βαλβίδα διαστολής (EXV)
 Προάνοιγμα 
Εκτέλεση: Άντλησης 
Εκτέλεση: Κανονική 
Εκτέλεση: Χαμηλή κατάθλιψη 
υπερθέρμανσης 
Εκτέλεση: Χαμηλή πίεση εξάτμισης 
Εκτέλεση: Υψηλή πίεση συμπυκνωτή 
Εκτέλεση: Υψηλό όριο θερμοκρασίας 
εξόδου του νερού 
Εκτέλεση: Υψηλά αμπέρ τροφοδοσίας 
μεταβλητής συχνότητας 
Εκτέλεση: Υψηλή θερμοκρασία 
τροφοδοσίας μεταβλητής συχνότητας 
Off: Μέγιστών εκκινήσεων 
συμπιεστή 
Off: Θέρμανση τροφοδοσίας 
μεταβλητής συχνότητας 
Off: Συντήρηση 

Circuit Mode= Ενεργοποίηση  Απενεργοποίηση, ενεργοποίηση, δοκιμή 

Circuit Cap= 100%   

Service Pumpdn= Off  Off, On 

Economizer= Με  Χωρίς, με 

Econ En Spd= 1200rpm  Ταχύτητα συμπιεστή για ενεργοποίηση 
οικονομητήρα 

Start VFD Spd= 1800rpm  Ταχύτητα έναρξης συμπιεστή 

Max VFD Spd= 5400rpm  Μέγιστη ταχύτητα συμπιεστή 

4.5.3 Συμπιεστής 1 

Η σελίδα αυτή συνοψίζει όλες τις σχετικές πληροφορίες συμπιεστών. Στη σελίδα αυτή, δίνεται η 

χειρονακτική ρύθμιση ισχύος συμπιεστή. 

Τιμή αναφοράς/υπομενού Προεπιλογή Εύρος Περιγραφή 

Start= 
  Ημερομηνία και ώρα τελευταίας 

εκκίνησης 

Stop= 
  Ημερομηνία και ώρα τελευταίου 

τερματισμού 

Run Hours= 0h  Ώρες λειτουργίας συμπιεστή 

No. Of Starts= 0  Αριθμός εκκινήσεων συμπιεστή 

Cycle Time Rem= 0s  Απομένων χρόνος κύκλου 

Clear Cycle Time   Εντολή επαναφοράς χρόνου κύκλου 
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Capacity= 100%  Ισχύς συμπιεστή 

Act Speed= 5400rmp  Ταχύτητα συμπιεστή (ανάλογα 
μοντέλο) 

Current= 200.0A  Ρεύμα αναστροφέα 

Percent RLA= 85%  Ποσοστό υπέρβασης του ρεύματος 
πλήρους φορτίου 

Power Input= 0kW   

Cap Control= Αυτόματος  Αυτόματος, χειρονακτικός 

Manual Cap= 0.0%  Ποσοστό χειρονακτικής ισχύος 

Vfd Valve Life= 100%  Ψύξη SV αναστροφέα, απομένοντα 
κυκλώματα 

Vfd Capct Life= 100%  Απομένουσα ζωή πυκνωτών 
αναστροφέα 

 

4.5.4 Συμπυκνωτής 

Η σελίδα αυτή συνοψίζει όλα τα σχετικά δεδομένα καθώς και ρυθμίσεις ελέγχων πίεσης 

συμπυκνωτή για τις συγκεκριμένες απαιτήσεις καταστάσεων λειτουργίας. 

Τιμή αναφοράς/υπομενού Προεπιλογή Εύρος Περιγραφή 

# Fans Running= 0  Αριθμός ανεμιστήρων σε τρέχουσα λειτουργία 

# Of Fans= 6  Συνολικός αριθμός ανεμιστήρων 

Stg Up Error= 0  Σφάλμα στη μετατόπιση αύξησης ενός 
ανεμιστήρα 

Stg Dn Error= 0  Σφάλμα στη μετατόπιση μείωσης ενός 
ανεμιστήρα 

Cond Target= 30.0°C  Στόχος θερμοκρασίας κορεσμού συμπυκνωτή 

VFD Target= 30.0°C  Στόχος τροφοδοσίας μεταβλητής συχνότητας 
(μόνο Vfd και Speedroll) 

VFD Speed= 0.0%  Τρέχουσα ταχύτητα τροφοδοσίας μεταβλητής 
συχνότητας 

Fan VFD Enable= Ενεργοποίηση  Ενεργοποίηση ρυθμιζόμενης ταχύτητας 
ανεμιστήρα 

Stg On Db 0= 4.0°C  Ουδέτερη ζώνη μετατόπισης αύξησης 
ανεμιστήρα #1 

Stg On Db 1= 5.0°C  Ουδέτερη ζώνη μετατόπισης αύξησης 
ανεμιστήρα #2 

Stg On Db 2= 5.5°C  Ουδέτερη ζώνη μετατόπισης αύξησης 
ανεμιστήρα #3 

Stg On Db 3= 6.0°C  Ουδέτερη ζώνη μετατόπισης αύξησης 
ανεμιστήρα #4 

Stg On Db 4= 6.5°C  Ουδέτερη ζώνη μετατόπισης αύξησης 
ανεμιστήρα #5 

Stg On Db 5= 6.5°C  Ουδέτερη ζώνη μετατόπισης αύξησης 
ανεμιστήρα #6 

Stg Off Db 2= 10.0°C  Ουδέτερη ζώνη μετατόπισης μείωσης 
ανεμιστήρα #2* 

Stg Off Db 3= 8.0°C  Ουδέτερη ζώνη μετατόπισης μείωσης 
ανεμιστήρα #3 

Stg Off Db 4= 5.5°C  Ουδέτερη ζώνη μετατόπισης μείωσης 
ανεμιστήρα #4 

Stg Off Db 5= 4.0°C  Ουδέτερη ζώνη μετατόπισης μείωσης 
ανεμιστήρα #5 

Stg Off Db 6= 4.0°C  Ουδέτερη ζώνη μετατόπισης μείωσης 
ανεμιστήρα #6 

VFD Max Speed= 700rpm  Μέγιστη ταχύτητα τροφοδοσίας μεταβλητής 
συχνότητας 

VFD Min Speed= 175rpm  Ελάχιστη ταχύτητα τροφοδοσίας μεταβλητής 
συχνότητας 

* ο τελευταίος ανεμιστήρας μετατόπισης μείωσης χρησιμοποιεί στατικό όριο μη προσβάσιμη από τη διεπαφή χρήστη. 

 

Οι ρυθμίσεις ανεμιστήρων προσδιορίζουν καλό και σταθερό έλεγχο της θερμοκρασίας κορεσμού 
συμπυκνωτή στις περισσότερες συνθήκες λειτουργίας. 
Η ακατάλληλη τροποποίηση προεπιλεγμένων ρυθμίσεων ενδέχεται να επηρεάσει τις επιδόσεις και να 
προκαλεί συναγερμούς κυκλωμάτων. Τέτοιες ενέργειες πρέπει να εκτελούνται μόνο από εκπαιδευμένα 
άτομα. 
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4.5.5 Ηλεκτρονική βαλβίδα διαστολής (EXV) 

Η σελίδα αυτή συνοψίζει όλες τις σχετικές πληροφορίες καταστάσεων της λογικής ηλεκτρονικής 

βαλβίδας διαστολής (EXV) 

Τιμή αναφοράς/υπομενού Προεπιλογή Εύρος Περιγραφή 

EXV State= Κλειστή  Κλειστή, πίεση, 
υπερθέρμανση 

Suction SH= 6.0°C  Αναρρόφηση 
υπερθέρμανσης 

Superht Target= 6.0°C  Τιμή αναφοράς 
αναρρόφησης 
υπερθέρμανσης 

Evap Pressure= 220kPa  Πίεση εξάτμισης 

EXV Position= 50.0%  Άνοιγμα βαλβίδας διαστολής 

4.5.6 Διαμόρφωση 

Η σελίδα αυτή επιτρέπει τη ρύθμιση αριθμού ανεμιστήρων κάθε κυκλώματος. 

Τιμή αναφοράς/υπομενού Προεπιλογή Εύρος Περιγραφή 

Apply Changes= Όχι  Όχι, ναι 

C1 # Of Fans= 6  Αριθμός διαθέσιμων 
ανεμιστήρων 

Heat Recovery= Απενεργοποίηση  Απενεργοποίηση, 
ενεργοποίηση 

4.5.7 Βαθμονόμηση αισθητήρων 

Η σελίδα αυτή επιτρέπει τη ρύθμιση ανάγνωσης αισθητήρων και μετατροπέων. 

Τιμή αναφοράς/υπομενού Προεπιλογή Εύρος Περιγραφή 

 Evap Pressure=   Τρέχουσα ανάγνωση πίεσης εξατμιστήρα 
(συμπεριλαμβάνει τη μετατόπιση) 

Evp Pr Offset= 0.0kPa  Μετατόπιση πίεσης εξατμιστήρα 

Cond Pressure=   Τρέχουσα ανάγνωση πίεσης συμπυκνωτή 
(συμπεριλαμβάνει τη μετατόπιση) 

Cnd Pr Offset= 0.0kPa  Μετατόπιση πίεσης συμπυκνωτή 

Oil Pressure=   Τρέχουσα ανάγνωση πίεσης λαδιού (συμπεριλαμβάνει τη 
μετατόπιση) 

Oil Pr Offset= 0.0kPa  Μετατόπιση πίεσης λαδιού 

Suction Temp=   Τρέχουσα ανάγνωση θερμοκρασίας αναρρόφησης 
(συμπεριλαμβάνει τη μετατόπιση) 

Suction Offset= 0.0°C  Μετατόπιση θερμοκρασίας αναρρόφησης 

Discharge Temp=   Τρέχουσα ανάγνωση θερμοκρασίας κατάθλιψης 
(συμπεριλαμβάνει τη μετατόπιση) 

Disch Offset= 6.0°C  Μετατόπιση θερμοκρασίας κατάθλιψης 

 

 

Βαθμονόμηση της πίεσης εξατμιστήρα και θερμοκρασία αναρρόφησης είναι υποχρεωτικές για 
εφαρμογές με αρνητικές τιμές αναφοράς θερμοκρασίας νερού. Οι βαθμονομήσεις αυτές πρέπει να 
γίνουν με τον κατάλληλο μετρητή και θερμόμετρο. 
Η ακατάλληλη βαθμονόμηση των δύο οργάνων ενδέχεται να προκαλέσει περιορισμένη λειτουργία, 
συναγερμούς, ακόμα και βλάβη των εξαρτημάτων.  

 

4.6 Χρόνος επανεκκίνησης 

Η σελίδα αυτή περιγράφει τα υπόλοιπα χρονόμετρα κύκλου κάθε κυκλώματος. Όταν τα 

χρονόμετρα κύκλου είναι ενεργά, περιορίζεται κάθε νέα εκκίνηση συμπιεστή. 

Τιμή αναφοράς/υπομενού Προεπιλογή Εύρος Περιγραφή 

C1 Cycle Tm Left=  0s  

C2 Cycle Tm Left=  0s  
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4.7 Συναγερμοί 

Ο σύνδεσμος αυτός μεταβαίνει στην ίδια σελίδα η οποία είναι προσβάσιμη με το κομβίο 

κουδουνιού. Καθένα από τα στοιχεία αυτά αποτελεί σύνδεσμο σε σελίδα με διάφορες 

πληροφορίες. Οι πληροφορίες που προβάλλονται εξαρτώνται από τις ανώμαλες συνθήκες 

λειτουργίας που προκάλεσαν την ενεργοποίηση συστημάτων ασφαλείας μονάδας, κυκλώματος, ή 

συμπιεστή. Λεπτομερής περιγραφή συναγερμών και τρόπων χειρισμού περιγράφονται στην 

ενότητα Αντιμετώπιση προβλημάτων αυτού του ψύκτη. 

Τιμή αναφοράς/υπομενού Προεπιλογή Περιγραφή 

Alarm Active  Κατάλογος ενεργών συναγερμών 

Alarm Log  Ιστορία όλων των συναγερμών και αναγνώριση 

Event Log  Κατάλογος συμβάντων 

Alarm Snapshot  Κατάλογος στιγμιότυπων συναγερμού με όλα τα σχετικά δεδομένα καταγραφής της 
στιγμής που χτύπησε ο συναγερμός 

4.8 Προγραμματισμένη συντήρηση 

Η σελίδα αυτή περιέχει τον αριθμό επικοινωνίας του υπευθύνου οργανισμού συντήρησης αυτής 

της μονάδας, καθώς και την επόμενη προγραμματισμένη επίσκεψη συντήρησης. 

Τιμή αναφοράς/υπομενού Προεπιλογή Εύρος Περιγραφή 

Next Maint= Ιαν. 2015  Προγραμματισμένη ημερομηνία επόμενης 
συντήρησης 

Support Reference= 999-999-999  Αριθ. αναφοράς ή ηλ. ταχ. οργανισμού 
συντήρησης 

4.9 Διαδικασία επισκόπησης 

Η σελίδα αυτή περιέχει συνδέσμους σε άλλες σελίδες που έχουν ήδη εξηγηθεί, συγκεντρωμένες 

για απλοποίηση πρόσβασης σε δεδομένα λειτουργίας. 

Τιμή αναφοράς/υπομενού Προεπιλογή Εύρος Περιγραφή 

Alarm Active   Βλέπε ενότητα 
4.7 

Alarm Log   Βλέπε ενότητα 
4.7 

Unit Status/Settings   Βλέπε ενότητα 
4.4.1 

C1 Status/Settings   Βλέπε ενότητα 
4.5.2 

C2 Status/Settings   Βλέπε ενότητα 
4.5.2 

Προγραμματισμένη 
συντήρηση 

  Βλέπε ενότητα 
4.8 

4.10 Χειρονακτικός έλεγχος 

Η σελίδα αυτή περιέχει συνδέσμους σε άλλες υποσέλιδες όπου ελέγχονται όλοι οι ενεργοποιητές, 

ανεπεξέργαστες τιμές ανάγνωσης κάθε αισθητήρα ή μετατροπέα, καθώς και η κατάσταση όλων 

των ψηφιακών εισόδων και εξόδων. 

Τιμή αναφοράς/υπομενού Προεπιλογή Εύρος Περιγραφή 

Μονάδα 
  Ενεργοποιητές και αισθητήρες κοινών 

εξαρτημάτων (Μονάδας) 

Circuit #1   Ενεργοποιητές και αισθητήρες κυκλώματος #1 

Circuit #2   Ενεργοποιητές και αισθητήρες κυκλώματος #2 

4.10.1 Μονάδα 

Αυτή η σελίδα περιγράφει όλα το σημεία δοκιμής, την κατάσταση των ψηφιακών εισόδων, την 

κατάσταση της ψηφιακής εξόδου και την ακατέργαστη τιμή αναλογικών εισόδων που σχετίζονται με 

τη μονάδα. Για ενεργοποίηση του σημείου δοκιμής, απαιτείται ρύθμιση «Διαθέσιμοι τρόποι 
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λειτουργίας» προς δοκιμή (βλέπε ενότητα 4.4.2), πράγμα που απαιτεί απενεργοποίηση της 

μονάδας. 

Τιμή 
αναφοράς/υπομενού 

Προεπιλογή Εύρος Περιγραφή 

Unit Alarm Out= Off Off/On Δοκιμή γενικής εξόδου ηλεκτρονόμων συναγερμού 

C1 Alarm Out= Off Off/On Δοκιμή κυκλώματος #1 εξόδου ηλεκτρονόμου συναγερμού 

C2 Alarm Out= Off Off/On Δοκιμή κυκλώματος #2 εξόδου ηλεκτρονόμου συναγερμού 

Evap Pump 1= Off Off/On Δοκιμή αντλίας εξατμιστήρα #1 

Evap Pump 2= Off Off/On Δοκιμή αντλίας εξατμιστήρα #2 

Input/Output Values  Off/On  

Unit Sw Inpt= Off Off/On Κατάσταση διακόπτη μονάδας 

Estop Inpt= Off Off/On Κατάσταση κομβίου επείγουσας διακοπής 

PVM Inpt= Off Off/On Κατάσταση συσκευής εποπτείας φάσης, προστασία υπότασης-υπέρτασης, 
ή σφάλματα γείωσης (ελέγξτε εγκατεστημένη επιλογή) 

Evap Flow Inpt= Off Off/On Κατάσταση διακόπτη ροής εξατμιστήρα 

Ext Alm Inpt= Off Off/On Κατάσταση εισόδου εξωτερικού συναγερμού 

CurrLm En Inpt= Off Off/On Κατάσταση διακόπτη ενεργοποίησης περιορισμού ρεύματος (προαιρετικός) 

Dbl Sp Inpt= Off Off/On Κατάσταση διακόπτη διπλής τιμής αναφοράς 

RR Unlock Inpt= 
Off Off/On Κατάσταση διακόπτη ενεργοποίησης γρήγορης επανεκκίνησης 

(προαιρετικός) 

BK Chiller Inpt= Off Off/On Κατάσταση διακόπτη ενεργοποίησης εφεδρείας ψύκτη (προαιρετικός) 

Evp LWT Res= 0Ohm 340-300kOhm Αντίσταση αισθητήρα εξάτμισης θερμοκρασίας εξόδου του νερού 

Evp EWT Res= 0Ohm 340-300kOhm Αντίσταση αισθητήρα εξάτμισης θερμοκρασίας εισόδου του νερού 

OA Temp Res= 0Ohm 340-300kOhm Αντίσταση αισθητήρα θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα 

LWT Reset Curr= 0mA 3-21mA Είσοδος ρεύματος για την επαναφορά τιμής αναφοράς 

Dem Lim Curr= 0mA 3-21mA Είσοδος ρεύματος ορίου ζήτησης 

Unit Sgnl Curr= 0mA 3-21mA Είσοδος ρεύματος για το σήμα ρεύματος μονάδας (προαιρετικός) 

Unit Alm Outpt= Off Off/On Κατάσταση ηλεκτρονόμου γενικού συναγερμού 

C1 Alm Outpt= Off Off/On Κατάσταση ηλεκτρονόμου συναγερμού κυκλώματος #1 

C2 Alm Outpt= Off Off/On Κατάσταση ηλεκτρονόμου συναγερμού κυκλώματος #2 

Evp Pmp1 Outpt= Off Off/On Κατάσταση ηλεκτρονόμου αντλίας εξατμιστήρα #1 

Evp Pmp2 Outpt= Off Off/On Κατάσταση ηλεκτρονόμου αντλίας εξατμιστήρα #2 

4.10.2 Κύκλωμα #1 (κύκλωμα #2 αν υπάρχει) 

Αυτή η σελίδα περιγράφει όλα το σημεία δοκιμής, την κατάσταση των ψηφιακών εισόδων, την 

κατάσταση της ψηφιακής εξόδου και την ακατέργαστη τιμή αναλογικών εισόδων που σχετίζονται με 

το κύκλωμα #1 (ή κύκλωμα #2 αν υπάρχει και ανάλογα με τον σύνδεσμο που ακολουθείται). Για 

ενεργοποίηση του σημείου δοκιμής, απαιτείται ρύθμιση «Διαθέσιμοι τρόποι λειτουργίας» προς 

δοκιμή (βλέπε ενότητα 4.4.2), πράγμα που απαιτεί απενεργοποίηση της μονάδας. 

Τιμή αναφοράς/υπομενού Προεπιλογή Εύρος Περιγραφή 

Test Liq Inj= Off Off/On Δοκιμή μονής βαλβίδας έγχυσης υγρού 

Test Economizr= Off Off/On Δοκιμή οικονομητήρα μονής βαλβίδας 

Test EXV Pos= 0.0% 0-100% Δοκιμή κινήσεων βαλβίδας διαστολής 

Test Fan 1= Off Off/On Δοκιμή εξόδου ανεμιστήρα #1 

Test Fan 2= Off Off/On Δοκιμή εξόδου ανεμιστήρα #2 

Test Fan 3= Off Off/On Δοκιμή εξόδου ανεμιστήρα #3 

Test Fan 4= Off Off/On Δοκιμή εξόδου ανεμιστήρα #4 

Test VFD Speed= 0 0-100% Δοκιμή τροφοδοσίας μεταβλητής συχνότητας 
ανεμιστήρων 

Test Var VR Off Off/On Δοκιμή θέσης VR3 ολίσθησης 

Input/Output Values    

Cir Sw Inpt= Off Off/On Κατάσταση διακόπτη ενεργοποίησης 
κυκλώματος 

Mhp Sw Inpt= Off Off/On Κατάσταση μηχανικού διακόπτη υψηλής 
πίεσης 

Strtr Flt Inpt= Off Off/On Κατάσταση ανατροφοδότη εκκίνησης 

Evap Pr Inpt= 0.0V 0.4-4.6V Τάση εισόδου πίεσης εξάτμισης 

Cond Pr Inpt= 0.0V 0.4-4.6V Τάση εισόδου πίεσης εξάτμισης συμπυκνωτή 

Oil Pr Inpt= 0.0V 0.4-4.6V Τάση εισόδου πίεσης λαδιού 

Suct Temp Res= 0.0Ohm 340-300kOhm Αντίσταση αισθητήρα θερμοκρασίας 
αναρρόφησης 

Disc Temp Res= 0.0Ohm 340-300kOhm Αντίσταση αισθητήρα θερμοκρασίας 
κατάθλιψης 
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Strtr Outpt= Off Off/On Κατάσταση εντολής εκκίνησης αναστροφέα 

Liq Inj Outpt= Off Off/On Κατάσταση ηλεκτρονόμου μονής βαλβίδας 
υγρού γραμμής 

Econ Sv Outpt= Off Off/On Κατάσταση ηλεκτρονόμου μονής βαλβίδας 
οικονομητήρα 

Fan 1 Outpt= Off Off/On Κατάσταση εξόδου ανεμιστήρα #1 

Fan 2 Outpt= Off Off/On Κατάσταση εξόδου ανεμιστήρα #2 

Fan 3 Outpt= Off Off/On Κατάσταση εξόδου ανεμιστήρα #3 

Fan 4 Outpt= Off Off/On Κατάσταση εξόδου ανεμιστήρα #4 

Fan Vfd Outpt= 0.0V 0-10.0V Τάση εξόδου τροφοδοσίας μεταβλητής 
συχνότητας ανεμιστήρα 

Variable VR St Off(VR2) Off(VR2)/On(VR3) Μεταβλητή θέση VR ολίσθησης (VR2, VR3) 

 

4.11 Έναρξη λειτουργίας μονάδας 

Αυτή η σελίδα περιέχει συνδέσμους σε άλλες σελίδες που έχουν ήδη εξηγηθεί, συγκεντρωμένες για 

απλοποίηση της πρόσβασης σε δεδομένα λειτουργίας. 

Τιμή αναφοράς/υπομενού Προεπιλογή Εύρος Περιγραφή 

Σχετικά με τον ψύκτη 
  Βλέπε ενότητα 

4.12 

Εγκατάσταση 
  Βλέπε ενότητα 

4.4.2 

Ημερομηνία/ώρα/προγράμματα 
  Βλέπε ενότητα 

4.4.5 

Εξοικονόμηση ενέργειας 
  Βλέπε ενότητα 

4.4.6 

Όρια συναγερμού 
  Βλέπε ενότητα 

4.4.13 

Βαθμονόμηση αισθητήρων 
μονάδας 

  Βλέπε ενότητα 
4.4.14 

Βαθμονόμηση αισθητήρων 
κυκλώματος 

  Βλέπε ενότητα 
4.5.7 

Εγκατάσταση IP ελεγκτή 
  Βλέπε ενότητα 

4.4.11 

Ενεργός συναγερμός   Βλέπε ενότητα 4.7 

Αρχείο καταγραφής 
συναγερμού 

  Βλέπε ενότητα 4.7 

Προγραμματισμένη συντήρηση   Βλέπε ενότητα 4.8 

Χειρονακτικός έλεγχος 
μονάδας 

  Βλέπε ενότητα 
4.10.1 

Χειρονακτικός έλεγχος C1 
  Βλέπε ενότητα 

4.10.2 

Χειρονακτικός έλεγχος C2 
  Βλέπε ενότητα 

4.10.2 

4.12 Σχετικά με τον ψύκτη 

Η σελίδα αυτή συνοψίζει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες ταυτοποίησης μονάδας, καθώς και 

την τρέχουσα έκδοση εγκαταστημένου λογισμικού. Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να χρειαστούν 

σε περίπτωση συναγερμών ή βλάβη μονάδας. 

Τιμή αναφοράς/υπομενού Προεπιλογή Εύρος Περιγραφή 

Μοντέλο   Μοντέλο μονάδας και όνομα κωδικού 

G.O.    

Σειριακός αριθμός μονάδας   Σειριακός αριθμός μονάδας 

OV14-00001    

BSP Ver=   Έκδοση υλικολογισμικού 

App Ver=   Έκδοση λογισμικού 

HMI GUID=   Μοναδικό αναγνωριστικό λογισμικού 
διεπαφής χρήστη 

   Αριθμός Hex διεπαφής χρήστη GUID 

OBH GUID=   Μοναδικό αναγνωριστικό λογισμικού 
κεντρικού υπολογιστή αντιγράφων 
ασφαλείας 

   Αριθμός Hex κεντρικού υπολογιστή 
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αντιγράφων ασφαλείας GUID 

 

5 Χρήση της μονάδας 
Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει οδηγό για τη καθημερινή χρήση της μονάδας. Οι επόμενες ενότητες 

περιγράφουν τις εργασίες ρουτίνας μονάδας όπως: 

 Εγκατάσταση μονάδας 

 Εκκίνηση μονάδας/κυκλωμάτων 

 Χειρισμός συναγερμών 

 Έλεγχος συστήματος διαχείρισης BMS 

 Αντικατάσταση μπαταρίας 

5.1 Εγκατάσταση μονάδας 

Πριν την εκκίνηση της μονάδας, χρειάζονται μερικές βασικές ρυθμίσεις από τον πελάτη σύμφωνα 

με την εφαρμογή. Όλες τις ρυθμίσεις λειτουργίας μονάδας είναι προσβάσιμες από το μενού «Quick 

Setup» (γρήγορης εγκατάστασης). 

Περαιτέρω ρυθμίσεις εγκατάστασης βρίσκονται στα υπομενού της προηγούμενης ενότητας. 

Γλώσσα Αγγλικά Βλέπε κεφάλαιο 
4.4.2 

Πηγή ελέγχου Τοπική Βλέπε κεφάλαιο 
4.4.1 

Διαθέσιμες λειτουργίες= Ψυχρή Βλέπε κεφάλαιο 
4.4.2 

Ρυθμίσεις θερμοκρασίας  Βλέπε κεφάλαιο 
5.1.4 

Ρυθμίσεις συναγερμών  Βλέπε κεφάλαιο 
5.1.5 

Ρυθμίσεις αντλίας εξάτ.  Βλέπε κεφάλαιο 
5.1.6 

Εξοικονόμηση ενέργειας  Βλέπε κεφάλαιο 
4.4.6 

Ημερομηνία/ώρα/προγράμματα  Βλέπε κεφάλαιο 
4.4.5 

5.1.1 Ρυθμίσεις γλώσσας 

Η γλώσσα χρήσης διεπαφής χρήστη επιλέγεται εφόσον εισαχθεί ο κωδικός πρόσβασης χρήστη. 

Παρακαλώ ρωτήστε το τμήμα πωλήσεων σχετικά με τη διαθεσιμότητα δικής σας τοπικής γλώσσας. 

5.1.2 Πηγή ελέγχου 

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την επιλογή πηγής έλεγχου της μονάδας. Οι ακόλουθες πηγές είναι 

διαθέσιμες: 

Τοπική Η μονάδα ενεργοποιείται μέσω τοπικών διακοπτών στον πίνακα διακοπτών. Ο τρόπος λειτουργίας του ψύκτη (ψυχρός, 
ψυχρός με γλυκόλη, πάγου), τιμή αναφοράς θερμοκρασίας εξόδου του νερού και όριο ισχύος καθορίζονται με τοπικές 
ρυθμίσεις διεπαφής χρήστη. 

Δίκτυο Η μονάδα ενεργοποιείται μέσω απόμακρου διακόπτη. Η λειτουργία ψύκτη, τιμή αναφοράς θερμοκρασίας εξόδου του νερού 
και όριο ισχύος καθορίζονται μέσω εξωτερικού BMS. Η λειτουργία αυτή απαιτεί: 

 Ενεργοποίηση απόμακρης σύνδεσης BMS (Ο διακόπτης on/off απαιτεί απόμακρη λειτουργία) 

 Μονάδα επικοινωνίας με σύνδεση σε BMS. 

 
Επιπλέον παράμετροι ελέγχου δικτύου βρίσκονται στο κεφάλαιο 4.4.1. 
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5.1.3 Ρύθμιση διαθέσιμων τρόπων λειτουργιών 

Οι ακόλουθοι τρόποι λειτουργίας είναι επιλέξιμοι μέσω του μενού εγκατάστασης: 

Ψυχρή Ρύθμιση όταν απαιτείται θερμοκρασία ψύξης νερού μέχρι 4°C. Γενικά δεν απαιτείται γλυκόλη στο κύκλωμα του νερού 
εκτός αν η περιβαλλοντική θερμοκρασία πέφτει πολύ χαμηλά. 

Ψυχρή με 
γλυκόλη 

Ρύθμιση όταν απαιτείται θερμοκρασία ψύξης νερού κάτω από 4°C. Η λειτουργία αυτή απαιτεί την κατάλληλη ανάμιξη 
γλυκόλης/νερού στο κύκλωμα εξατμιστήρα νερού. 

Πάγος Ρύθμιση όταν απαιτείται αποθήκευση πάγου. Η εφαρμογή αυτή απαιτεί τη λειτουργία συμπιεστών σε πλήρη φόρτιση 
μέχρι την ολοκλήρωση συσσώρευσης πάγου και μετά σταμάτημα για 12 ώρες τουλάχιστον. Με τον τρόπο λειτουργίας 
αυτόν, οι συμπιεστές δεν λειτουργούν σε μερική φόρτιση αλλά μόνο σε λειτουργία on/off. 

Ψυχρή/πάγος 
με γλυκόλη 

Ρύθμιση όταν απαιτείται διπλός τρόπος λειτουργίας ψυχρή/πάγος Η ρύθμιση αυτή εννοεί λειτουργία διπλής τιμής 
αναφοράς η οποία ενεργοποιείται μέσω διακόπτη προμηθευόμενη από τον πελάτη, σύμφωνα με την ακόλουθη λογική: 

 Διακόπτης OFF: Ο ψύκτης δουλεύει σε λειτουργία ψύξης με ενεργή τιμή αναφοράς το Cool LWT 1 (χαμηλής 
θερμοκρασίας εξόδου του νερού 1).  

 Διακόπτης ON: Ο ψύκτης δουλεύει σε λειτουργία πάγου με ενεργή τιμή αναφοράς το Ice LWT 1 (θερμοκρασίας 
εξόδου του νερού πάγου). 

Δοκιμή Επιτρέπει τον χειρονακτικό έλεγχο της μονάδας. Η λειτουργία χειρονακτικής δοκιμής βοηθά στον εντοπισμό 
σφαλμάτων, καθώς και έλεγχο της κατάστασης λειτουργίας αισθητήρων και ενεργοποιητών. Η λειτουργία αυτή είναι 
προσβάσιμη μόνο με τον κωδικό πρόσβασης συντήρησης του κύριου μενού. Για ενεργοποίηση της λειτουργίας 
δοκιμής, απαιτείται απενεργοποίηση της μονάδας από τον διακόπτη Q0 και αλλαγή της διαθέσιμης λειτουργίας σε 
δοκιμή (βλέπε ενότητα 5.2.3.2). 

5.1.4 Ρυθμίσεις θερμοκρασίας 

Ο σκοπός της μονάδας είναι να διατηρήσει τη θερμοκρασία εξόδου του νερού (LWT) εξατμιστήρα 

όσο το δυνατόν πλησιέστερη μιας προκαθορισμένης τιμής, που ονομάζεται Active Setpoint (ενεργή 

τιμή αναφοράς). Η ενεργή τιμή αναφοράς υπολογίζεται από τον ελεγκτή μονάδας βάσει των 

ακόλουθων παραμέτρων: 

 Διαθέσιμες λειτουργίες (Ψυχρή, ψυχρή με γλυκόλη, πάγου) 

 Ψυχρή/πάγος: τιμή αναφοράς θερμοκρασίας εξόδου του νερού 

 Επαναφορά τιμής αναφοράς 

 Quiet Mode (αθόρυβη λειτουργία) 

Ο τρόπος λειτουργίας, καθώς και η τιμή αναφοράς θερμοκρασίας εξόδου του νερού ρυθμίζονται 

επίσης μέσω δικτύου αν η κατάλληλη πηγή ελέγχου έχει επιλεχθεί. Οι ακόλουθες τιμές αναφοράς 

διατίθενται σε αυτό το μενού: 

Cool LWT1 
(Ψυχρή 
θερμοκρασία 
εξόδου του 
νερού 1) 

Βλέπε 5.1.4.1 

Cool LWT2 
(Ψυχρή 
θερμοκρασία 
εξόδου του 
νερού 2) 

Βλέπε 5.1.4.1 

Ice LWT 
(θερμοκρασίας 
εξόδου του 
νερού πάγου) 

Βλέπε 5.1.4.1 

Ice Cycle Dly 
(Καθυστ. κυκλ. 
πάγου) 

Χρόνος αναμονής πριν επιτραπεί η επόμενη εκκίνηση μονάδας σε λειτουργία πάγου. 

OAT Lockout 
(Ασφάλιση 
Θερμοκρασίας 
εξωτερικού 
αέρα) 

Κατώτερη επιτρεπόμενη θερμοκρασία λειτουργίας μονάδας. Η τιμή αυτή καθορίζεται σύμφωνα με το πλαίσιο 
λειτουργίας της μονάδας και εγκατεστημένο έλεγχο συμπύκνωσης (ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα, έλεγχος κατά 
βαθμίδες, κλπ.). 

Start Up DT 
(Χρόνος 
καθυστ. εκκίν.) 

Βλέπε 5.1.4.2 

Shut Dn DT 
(Χρόνος 

Βλέπε 5.1.4.2 
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καθυστ. τερμ.) 

Max Pulldn 
(Ανώτατη. 
ψύξη) 

Μέγιστος λόγος (°C/min) αλλαγής θερμοκρασίας εξόδου του νερού. 

 
Η τροποποίηση οποιασδήποτε τιμής απαιτεί την αναγνώριση του ελεγκτή με τη ρύθμιση “Apply 

Changes = Yes” (Εφαρμογή αλλαγών = Ναι"). Αυτή η ενέργεια θα προκαλέσει την επανεκκίνηση 

του ελεγκτή! 

 
Ο κωδικός πρόσβασης χρήστη απαιτείται για αλλαγή της τιμής αναφοράς θερμοκρασίας εξόδου του νερού. 

5.1.4.1 Ρύθμιση τιμής αναφοράς θερμοκρασίας εξόδου του νερού (LWT) 

Ο εύρος τιμών αναφοράς περιορίζεται σύμφωνα με τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας. Ο ελεγκτής 

συμπεριλαμβάνει δύο τιμές αναφοράς σε λειτουργία ψύξης (είτε κανονική ψύξη ή ψύξη με γλυκόλη) 

και μία τιμή αναφοράς σε λειτουργία πάγου, οι οποίες ενεργοποιούνται ανάλογα με τον τρόπο 

λειτουργίας και επιλογή διπλής τιμής αναφοράς. 

Ο πίνακας κατωτέρω αναφέρει την ενεργοποιημένη τιμή αναφοράς θερμοκρασίας εξόδου του 

νερού ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας, καθώς και την κατάσταση διακόπτη διπλής τιμής 

αναφοράς. Αναφέρει επίσης τις προεπιλογές και το επιτρεπόμενο εύρος κάθε τιμής αναφοράς. 

Τρόπος λειτουργίας Είσοδος διπλής τιμής 
αναφοράς 

Τιμή 
αναφοράς 
θερμοκρασίας 
εξόδου του 
νερού 

Προεπιλογή Εύρος 

Ψυχρή OFF 
(Απενεργοποίηση) 

Θερμοκρασία 
εξόδου του 
νερού 1 σε 
κατάσταση 
ψύξης 

7.0°C 4.0°C  15.0°C 

ON (Ενεργοποιημένη) Θερμοκρασία 
εξόδου του 
νερού 2 σε 
κατάσταση 
ψύξης 

7.0°C 4.0°C  15.0°C 

Ψυχρή με γλυκόλη OFF 
(Απενεργοποίηση) 

Θερμοκρασία 
εξόδου του 
νερού 1 σε 
κατάσταση 
ψύξης 

7.0°C -8.0°C  15.0°C 

ON (Ενεργοποιημένη) Θερμοκρασία 
εξόδου του 
νερού 2 σε 
κατάσταση 
ψύξης 

7.0°C -8.0°C  15.0°C 

Ψυχρή/πάγος με 
γλυκόλη 

OFF (λειτουργία 
ψύξης) 

Θερμοκρασία 
εξόδου του 
νερού 1 σε 
κατάσταση 
ψύξης 

-4.0°C -8.0°C  4.0°C 

ON (λειτουργία πάγου) Ice LWT 
(θερμοκρασίας 
εξόδου του 
νερού πάγου) 

-4.0°C -8.0°C  4.0°C 

Πάγος με γλυκόλη Μ/Δ Ice LWT 
(θερμοκρασίας 
εξόδου του 
νερού πάγου) 

-4.0°C -8.0°C  4.0°C 
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Η τιμή αναφοράς θερμοκρασίας εξόδου του νερού παρακάμπτεται σε περίπτωση επαναφοράς 

τιμής αναφοράς ή κατά την ενεργοποίηση αθόρυβης λειτουργίας (βλέπε κεφάλαιο 5.1.8.2 για 

λεπτομέρειες). 

 

Διπλή τιμή αναφοράς, επαναφορά τιμής αναφοράς και αθόρυβης λειτουργίας δεν λειτουργούν σε λειτουργία 
πάγου. 

5.1.4.2 Ρυθμίσεις θερμοστατικού ελέγχου 

Οι ρυθμίσεις θερμοστατικού ελέγχου επιτρέπουν τον καθορισμό αντιδράσεων σε παραλλαγές 

θερμοκρασίας και την ακρίβεια του θερμοστατικού ελέγχου. Οι ρυθμίσεις προεπιλογής ισχύουν για 

τις περισσότερες εφαρμογές, ωστόσο, υπό ορισμένες συνθήκες, ενδέχεται να χρειαστούν 

ρυθμίσεις προκειμένου να επιταχύνεται ο ομαλός και ακριβής έλεγχος της θερμοκρασίας, ή μια 

γρηγορότερη απόδοση της μονάδας. 

Ο ελεγκτής θα εκκινήσει το πρώτο κύκλωμα αν η ελεγχόμενη θερμοκρασία υπερβαίνει την ενεργή 

τιμή αναφοράς (AS) η οποία είναι τουλάχιστον μιας τιμής θερμοκρασίας κατάθλιψης εκκίνησης 

(SU). Μόλις η ισχύς κυκλώματος υπερβαίνει το Hi Ld Stg Up (μετατόπιση αύξησης υψηλής 

φόρτισης) %, ενεργοποιείται άλλο κύκλωμα. 

Όταν η θερμοκρασία εξόδου του νερού είναι εντός ουδέτερης ζώνης (DB), σφάλματα ενεργής τιμής 

αναφοράς και ισχύος μονάδας δεν θα αλλαχθούν. 

Αν η θερμοκρασία εξόδου του νερού (LWT) πέφτει κάτω από την τιμή αναφοράς, η ισχύς μονάδας 

ρυθμίζεται προς επικράτηση σταθερότητας. Η περαιτέρω μείωση της ελεγχόμενης θερμοκρασίας 

με μετατόπιση θερμοκρασίας κατάθλιψης τερματισμού (SD), ενδέχεται να προκαλέσει τον 

τερματισμό λειτουργίας κυκλωμάτων καθώς ολόκληρη η μονάδα θα τίθεται εκτός λειτουργίας στην 

περιοχή τερματισμού. Συγκεκριμένα, ένας συμπιεστής τίθεται εκτός λειτουργίας αν απαιτείται η 

εκφόρτωσή του κάτω από την ισχύ μετατόπισης μείωσης Lt Ld. 

Οι ταχύτητες φόρτισης και εκφόρτισης υπολογίζονται με ιδιόκτητο αλγόριθμο PID. Ωστόσο, το 

μέγιστο ποσοστό μείωσης θερμοκρασίας νερού περιορίζεται μέσω παραμέτρου Max Pulldn 

(ανώτατης τιμής ψύξης). 

 

Γίνεται πάντα εκκίνηση και τερματισμός κυκλωμάτων για να εγγυάται η εξισορρόπηση ωρών λειτουργίας και 
ο αριθμός εκκινήσεων πολλαπλών κυκλωμάτων μονάδας. Η στρατηγική αυτή βελτιστοποιεί τη διάρκεια ζωής 
συμπιεστών, αναστροφέων, πυκνωτών, και άλλων εξαρτημάτων κυκλώματος. 
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5.1.5 Ρυθμίσεις συναγερμών 

Οι τιμές προεπιλογής εργοστασίου είναι ρυθμιζόμενες για κανονική λειτουργία ψύξης, ωστόσο, 

ενδέχεται οι ρυθμίσεις αυτές να μην είναι βέλτιστες σε όλες τις συνθήκες. Ανάλογα με την 

εφαρμογή, τα ακόλουθα όρια συναγερμού χρειάζονται ρύθμιση: 

 Low Press Hold 

 Low Press Unload 

 Evap Water Frz 

Low Press Hold Ορίζει την ελάχιστη πίεση ψυκτικού υγρού της μονάδας. Συνιστάται γενικώς ο ορισμός τιμής με κορεσμένη 
θερμοκρασία 8 ως 10°C κάτω από την ελάχιστη ενεργή τιμή αναφοράς. Αυτό επιτρέπει την ασφαλή λειτουργία, 
καθώς και σωστό έλεγχο της υπερθέρμανσης αναρρόφησης συμπιεστή. 

Low Press Unload Ρυθμίζει αρκετά κάτω από το όριο για να επιτρέψει την ανάκτηση πίεσης αναρρόφησης από γρήγορες μεταβάσεις 
χωρίς την εκφόρτιση του συμπιεστή. Η διαφορική τον 20 kPa είναι γενικά κατάλληλη για τις περισσότερες 
εφαρμογές. 

Evap Water Frz Τερματίζει τη μονάδα σε περίπτωση που η θερμοκρασία εξόδου πέφτει κάτω από ένα ορισμένο όριο. Για την 
ασφαλή λειτουργία του ψύκτη, η ρύθμιση αυτή πρέπει να είναι ικανή για την ελάχιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία 
μίγματος νερού/γλυκόλης που υπάρχει στο κύκλωμα νερού εξατμιστήρα. 

5.1.6 Ρυθμίσεις αντλίας εξάτ. (προαιρετικές) 

Αυτό το μενού επιτρέπει τη ρύθμιση: 

Τύπος αντλίας Ορίζει τον τύπο αντλίας μεταξύ on/off, σταθερής ταχύτητας και μεταβλητής ροής 

Evap Pump Ctrl Ορίζει τον αριθμό ενεργών αντλιών και προτεραιότητας 

5.1.6.1 Τύπος αντλίας 

Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές: 

On/Off Χρησιμοποιείται όταν η αντλία λειτουργεί χωρίς αναστροφέα ή με ελεγκτή ταχύτητας προμηθευόμενος από τον πελάτη. Η 
παροχή ελεγκτή αποτελεί απλή εντολή εκκίνησης/τερματισμού  

FixdSpd Χρησιμοποιείται όταν η αντλία λειτουργεί με αναστροφέα αλλά σε σταθερή ταχύτητα. Η παροχή ελεγκτή αποτελεί απλή 
εντολή εκκίνησης/τερματισμού, καθώς και τοπικά ρυθμιζόμενη ταχύτητα σήματος αναφοράς 0-10V. Βλέπε επίσης 7.5.1. 

VarFlow Χρησιμοποιείται όταν η αντλία λειτουργεί με αναστροφέα όπου ο αυτόματος έλεγχος απαιτεί μεταβλητή πρωτεύουσα ροή. 
Βλέπε επίσης 7.5.1. 

5.1.6.2 Έλεγχος αντλίας εξάτ. 

Οι ακόλουθες επιλογές διατίθενται για τον έλεγχο αντλιών: 

Μόνο #1 Χρησιμοποιείται στη περίπτωση μονής η διπλής αντλίας με μόνο #1 σε λειτουργία, (πχ. στη περίπτωση συντήρησης 

Θερμοστατικός έλεγχος ON Θερμοστατικός έλεγχος  OFF 
Θερμοστατικός 

έλεγχος OFF 

Φόρτιση 

ισχύος 
Εκφόρτιση 

ισχύος 

AS 

AS+SU 

AS-SD 

Χρόνος 

Θερμ. εξόδου του νερού εξάτ. 



EWAD TZ-SS 170÷710 kW - SILVER  
EWAD TZ-SR 170÷710 kW - SILVER  

EWAD TZ-XS 180÷682 kW - GOLD  
EWAD TZ-XR 180÷682 kW - GOLD  
EWAD TZ-PS 185÷639 kW - PLATINUM  

EWAD TZ-PR 185÷639 kW - PLATINUM 

Ψύκτης νερού αερόψυκτου αναστροφέα 
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Εγχειρίδιο λειτουργίας  

46  
EWAD TZ170-710 

Ψύκτης νερού αερόψυκτου 
αναστροφέα 

D-EOMAC00909-14EL 
 

στην #2). 

Μόνο #2 Χρησιμοποιείται στη περίπτωση διπλής αντλίας με μόνο #2 σε λειτουργία, (πχ. στη περίπτωση συντήρησης στην #1). 

Αυτόματος Χρησιμοποιείται για αυτόματη διαχείριση εκκίνησης αντλίας. Σε κάθε εκκίνηση ψύκτη, ενεργοποιείται η αντλία με το 
λιγότερο αριθμό ωρών λειτουργίας. 

#1 Primary 
(#1 
πρωτεύουσα) 

Χρησιμοποιείται στη περίπτωση διπλής αντλίας με #1 σε λειτουργία και #2 σε εφεδρεία. 

#2 Primary 
(#2 
πρωτεύουσα) 

Χρησιμοποιείται στη περίπτωση διπλής αντλίας με #2 σε λειτουργία και #1 σε εφεδρεία. 

5.1.7 Εξοικονόμηση ενέργειας 

5.1.7.1 Όριο φορτίου 

Η λειτουργία ορίου φορτίου επιτρέπει τον περιορισμό μονάδας σε μια ορισμένη ανώτατη φόρτιση. 

Το όριο ισχύος δίνεται με εξωτερικό σήμα 4-20 mA. Οι διαθέσιμες τιμές αναφοράς από το μενού 

που σχετίζονται με όρια ζήτησης είναι: 

Ισχύς μονάδας Προβάλλει την ισχύ 
ρεύματος μονάδας 

Demand Limit En Ενεργοποιεί το όριο ζήτησης 

Όριο φορτίου Προβάλλει τον ενεργό όριο 
ζήτησης 

5.1.7.2 Όριο ρεύματος (προαιρετικό) 

Βλέπε Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. για περισσότερες πληροφορίες. 

5.1.7.3 Επαναφορά τιμής αναφοράς 

Η λειτουργία επαναφοράς τιμής αναφοράς παρακάμπτει, σε ορισμένες περιπτώσεις, τη 

θερμοκρασία νερού επιλογής. Η λειτουργία αυτή βοηθά στην εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς 

βελτιστοποιεί την άνεση. Διατίθενται τρεις διαφορετικές στρατηγικές ελέγχου: 

 Επαναφορά τιμής αναφοράς μέσω εξωτερικής θερμοκρασίας αέρα (OAT) 

 Επαναφορά τιμής αναφοράς μέσω εξωτερικού σήματος (4-20mA) 

 Επαναφορά τιμής αναφοράς μέσω ΔT εξατμιστήρα (επιστροφή) 

Οι ακόλουθες τιμές αναφοράς διατίθενται στο παρόν μενού: 

Επαναφορά τιμής αναφοράς Ορίζει τη λειτουργία επαναφοράς τιμής αναφοράς (καμία, 4-
20 mA, επιστροφή, OAT) 

Max Reset (Μέγιστη 
επαναφορά) 

Μεγίστη επαναφορά τιμής αναφοράς (ισχύει για όλους τους 
ενεργούς τρόπους λειτουργίας) 

Start Reset DT (Εκκίνηση 
επαναφοράς θερμοκρασίας 
κατάθλιψης) 

Χρησιμοποιείται σε επαναφορά τιμής αναφοράς της 
θερμοκρασίας κατάθλιψης εξατμιστήρα 

Max Reset OAT (Μέγιστη 
επαναφορά μέσω 
θερμοκρασίας εξωτερικού 
αέρα) 

Βλέπε επαναφορά τιμής αναφοράς μέσω επαναφοράς 
θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα 

Strt Reset OAT 
(Επαναφορά εκκίνησης 
θερμοκρασίας εξωτερικού 
αέρα) 

Βλέπε επαναφορά τιμής αναφοράς μέσω επαναφοράς 
θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα 

 

Επαναφορά τιμής αναφοράς μέσω επαναφοράς θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα 

Η ενεργή τιμή αναφοράς υπολογίζεται εφαρμόζοντας διόρθωση η οποία είναι λειτουργία της 

περιβαλλοντικής θερμοκρασίας (OAT). Καθώς η θερμοκρασία πέφτει κάτω από την επαναφορά 

εκκίνησης θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα (SROAT), η τιμή αναφοράς θερμοκρασίας εξόδου του 

νερού αυξάνεται σταδιακά μέχρι να φτάσει η θερμοκρασία εξωτερικού αέρα στην τιμή της μέγιστης 



EWAD TZ-SS 170÷710 kW - SILVER  
EWAD TZ-SR 170÷710 kW - SILVER  

EWAD TZ-XS 180÷682 kW - GOLD  
EWAD TZ-XR 180÷682 kW - GOLD  
EWAD TZ-PS 185÷639 kW - PLATINUM  

EWAD TZ-PR 185÷639 kW - PLATINUM 

Ψύκτης νερού αερόψυκτου αναστροφέα 
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

EWAD TZ 170-710 
Ψύκτης νερού αερόψυκτου 
αναστροφέα 
D-EOMAC00909-14EL 

 

Εγχειρίδιο λειτουργίας 

47 

 

επαναφοράς θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα. Πέραν από την τιμή αυτή, η τιμή αναφοράς 

θερμοκρασίας εξόδου του νερού αυξάνεται μέσω της τιμής μέγιστης επαναφοράς (MR). 

 

Παράμετρος Προεπιλογή Εύρος 

Μέγιστη επαναφορά (MR)  5.0°C 0.0°C  10.0°C 

Max Reset OAT (Μέγιστη 
επαναφορά μέσω 
θερμοκρασίας εξωτερικού 
αέρα MROAT) 

15.5°C 10.0°C 29.4°C 

Επαναφορά εκκίνησης 
OAT (SROAT) 

23.8°C 10.0°C 29.4°C 

Ενεργή τιμή επαναφοράς 
(AS) 

  

τιμή αναφοράς 
θερμοκρασίας εξόδου του 
νερού (LWT SP) 

 Θερμοκρασία 
εξόδου του 
νερού 
ψύξης/πάγου 

 

Επαναφορά τιμής αναφοράς μέσω εξωτερικού σήματος (4-20 mA) 

Η ενεργή τιμή αναφοράς υπολογίζεται εφαρμόζοντας διόρθωση βασισμένη σε εξωτερικό σήμα 4-

20mA. Τα 4 mA αντιστοιχούν σε διόρθωση 0°C, ενώ τα 20 mA αντιστοιχούν σε διόρθωση της 

ενεργής τιμής αναφοράς όπως καθορίζεται στη μέγιστη επαναφορά (MR). 

 

 

 

4mA 20mA 
Signal 

AS 

LWT SP 

MR 

LWT SP + MR 

SROAT 
OAT 

AS 

LWT SP 

MR 

LWT SP + MR 

MROA

T 
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Παράμετρος Προεπιλογή Εύρος 

Μέγιστη επαναφορά 
(MR)  

5.0°C 0.0°C  10.0°C 

Ενεργή τιμή 
επαναφοράς (AS) 

  

τιμή αναφοράς 
θερμοκρασίας εξόδου 
του νερού (LWT SP) 

 Θερμοκρασία εξόδου 
του νερού 
ψύξης/πάγου 

Σήμα  Εξωτερικό σήμα 4-
20mA 

 

Επαναφορά τιμής αναφοράς μέσω θερμοκρασίας επιστροφής εξατμιστήρα 

Η ενεργή τιμή αναφοράς υπολογίζεται εφαρμόζοντας διόρθωση η οποία εξαρτάται από τη 

θερμοκρασία νερού εισαγωγής (επιστροφής) εξατμιστήρα.  Καθώς η ΔT εξατμιστήρα γίνεται 

χαμηλότερη από την τιμή SRΔT, εφαρμόζεται μια σταδιακά αυξημένη μετατόπιση τιμής αναφοράς 

θερμοκρασίας εξόδου του νερού μέχρι την τιμή MR όταν η θερμοκρασία επιστροφής φτάνει στη 

θερμοκρασία ψυγμένου νερού.  

 

Παράμετρος Προεπιλογή Εύρος 

Μέγιστη επαναφορά 
(MR)  

5.0°C 0.0°C  10.0°C 

Start Reset DT 
Επαναφορά εκκίνησης 

DT (SRT) 

5.0°C 0.0°C  10.0°C 

Ενεργή τιμή 
επαναφοράς (AS) 

  

Στόχος θερμοκρασίας 
εξόδου του νερού 
(LWT SP) 

 Θερμοκρασία 
εξόδου του 
νερού 
ψύξης/πάγου 

 

 

Η επαναφορά επιστροφής ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία του ψύκτη όταν λειτουργεί με 
μεταβλητή ροή. Αποφεύγετε τη στρατηγική αυτή σε περίπτωση ελέγχου ροής νερού αναστροφέα. 

5.1.7.4 Τμηματική φόρτιση 

Η τμηματική φόρτιση είναι ρυθμιζόμενη λειτουργία αύξησης ισχύος μονάδας κατά τη διάρκεια μιας 

ορισμένης περιόδου, συνήθως λόγω ηλεκτρικής ζήτησης κτηρίου, φορτίζοντας σταδιακά τη 

μονάδα. Οι τιμές αναφοράς που ελέγχουν τη λειτουργία είναι: 

Softload En Ενεργοποίηση τμηματικής φόρτισης 

Softload Ramp Διάρκεια αύξησης τμηματικής φόρτισης 

0 SRT 

Evap T 

AS 

LWT SP 

MR 

LWT SP + MR 
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Starting Cap Έναρξη περιορισμού ισχύος Η μονάδα θα αυξήσει την ισχύ από την τιμή αυτή, μέχρι 100% κατά τη διάρκεια χρόνου 
ορισμένη στη τιμή αναφοράς αύξησης τμηματικής φόρτισης 

 

5.1.8 Προγράμματα ημερομηνίας/ώρας 

5.1.8.1 Ρυθμίσεις ημερομηνίας, ώρας και ώρας UTC 

Βλέπε 4.4.5. 

5.1.8.2 Προγραμματισμός Quiet Mode (αθόρυβης λειτουργίας) 

Η Quiet Mode (αθόρυβη λειτουργία) χρησιμοποιείται για μείωση θορύβου του ψύκτη σε ορισμένες 

ώρες της ημέρας κατά την οποία η μείωση θορύβου είναι πιο σημαντική από τη λειτουργία ψύξης, 

πχ. στη νύχτα. Όταν η Quiet Mode (αθόρυβη λειτουργία) είναι ενεργή, η τιμή αναφοράς 

θερμοκρασίας εξόδου του νερού αυξάνεται με την επαναφορά μέγιστης τιμής αναφοράς (MR) 

όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Επαναφορά τιμής αναφοράς», με αυτόν τον τρόπο 

αναγκάζοντας τον περιορισμό ισχύος της μονάδας χωρίς την απώλεια ελέγχου θερμοκρασίας 

ψυγμένου νερού. Επίσης, ο στόχος θερμοκρασίας συμπυκνωτή αυξάνεται με τιμή ορισμένη στο 

«QM Cond Offset» (Μετατόπιση στόχου συμπυκνωτή Quiet Mode). Με αυτόν τον τρόπο, οι 

ανεμιστήρες συμπυκνωτών αναγκάζονται να μειώσουν ταχύτητα χωρίς να χάσουν τον έλεγχο 

συμπύκνωσης. Η Quiet Mode (αθόρυβη λειτουργία) ενεργοποιείται με χρονοδιακόπτη. 

 

 

 

Παράμετρος Προεπιλογή Εύρος 

Quiet Mode Απενεργοποίηση Απενεργοποίηση, 
ενεργοποίηση 

QM Start Hr (QMS) 21h 0…24h 

QM Start Min 0min 0...60min 

QM End Hr (QME) 6h 0…24h 

QM End Min 0min 0…60min 

QM μετατόπιση 
συμπυκνωτή (CO) 

5°C 0…10°C 

 

 Η Quiet Mode (αθόρυβη λειτουργία) ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση του ψύκτη αρνητικά 

λόγω αυξημένης τιμής αναφοράς συμπυκνωτή. 

0 QME 

Εξάτ. T LWT SP 

LWT SP + MR 

QMS χρόνος 

CP SP 

CP SP + CO 

CondPress 
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5.2 Εκκίνηση μονάδας/κυκλώματος 

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται ακολουθίες εκκίνησης και τερματισμού μονάδας. Όλες οι 

καταστάσεις διεπαφής χρήστη περιγράφονται περιληπτικά προς καλύτερη κατανόηση ελέγχου 

διεργασιών ψύκτη. 

5.2.1 Ετοιμάζοντας την εκκίνηση της μονάδας 

Προκειμένου να είναι εφικτή η εκκίνηση της μονάδας, όλες οι εντολές πρέπει να είναι 

ενεργοποιημένες. Ο κατάλογος εντολών ενεργοποίησης είναι: 

 Τοπικό/απόμακρο Σήματα (εντολές) ενεργοποίησης = Ενεργοποίηση 

 Πληκτρολόγιο ψύκτη Ενεργοποίηση = Ενεργοποίηση 

 BMS ψύκτη Ενεργοποίηση τιμής αναφοράς = Ενεργοποίηση 

Τα στοιχεία αυτά θα συζητηθούν τώρα. Κάθε μονάδα εφοδιάζεται με επιλογέα Τοπικής/Απόμακρης 

λειτουργίας. Είναι εγκατεστημένος στον πίνακα διακοπτών μονάδας και διαθέτει τρεις διαφορετικές 

επιλογές. Τοπική, Απενεργοποίηση, Απόμακρη όπως εμφαίνεται στην ακόλουθη εικόνα: 

 
 
Το σήμα ενεργοποίησης πληκτρολογίου δεν μπορεί να τροποποιηθεί στο επίπεδο του κωδικού 

πρόσβασης χρήστη. Αν είναι απενεργοποιημένη, ρωτήσετε την τοπική υπηρεσία συντήρησης αν 

μπορεί να γίνει ενεργοποίηση. 

Το τελευταίο σήμα ενεργοποίησης έρχεται μέσω διεπαφής υψηλού επιπέδου, άρα από BMS 

(Σύστημα διαχείρισης κτιρίου). Η μονάδα μπορεί να απενεργοποιηθεί από ένα BMS συνδεδεμένο 

στον ελεγκτή μονάδας που χρησιμοποιεί πρωτόκολλο επικοινωνίας. Για να ελέγξτε αν το σήμα 

ενεργοποίησης έρχεται από BMS, ελέγξτε τη View (προβολή) / Set (ρύθμιση) μονάδας και Status 

(κατάσταση) / Settings (ρυθμίσεις), καθώς και Control Source (πηγή ελέγχου) αν είναι ρυθμισμένες 

σε δίκτυο, τότε η τιμή αναφοράς En SP δικτύου της ίδιας σελίδας αντιστοιχεί με το πραγματικό 

σήμα BMS. Αν η τιμή είναι απενεργοποιημένη, η μονάδα δεν μπορεί να ξεκινά. Στη περίπτωση 

αυτή, ρωτήστε την εταιρεία συστήματος αυτοματισμού κτιρίων (BAS) για τον χειρισμό του ψύκτη. 

Με τον διακόπτη Q0 στη θέση αυτή, η μονάδα είναι κλειστή. Η 

αντλία δεν εκκινά σε κανονική κατάσταση λειτουργίας. Οι 

συμπιεστές διατηρούνται απενεργοποιημένοι ανεξάρτητα από την 

κατάσταση ατομικών διακοπτών ενεργοποίησης. 

Με τον διακόπτη Q0 στη θέση αυτή, η μονάδα είναι 

ενεργοποιημένη. Η αντλία εκκινεί αν όλα τα άλλα σήματα 

ενεργοποίησης είναι σε θέση ενεργοποίησης και τουλάχιστον ένας 

συμπιεστής είναι διαθέσιμος σε λειτουργία. 

 Με τον διακόπτη Q0 στη θέση αυτή, η μονάδα μπορεί να 

ενεργοποιηθεί κάνοντας χρήση τους επιπρόσθετους ακροδέκτες 

σύνδεσης. Ένας κλειστός βρόχος ταυτίζει ένα σήμα ενεργοποίησης. 

Ενδέχεται να προέρχεται από απόμακρο διακόπτη ή 

χρονοδιακόπτη για παράδειγμα. 



EWAD TZ-SS 170÷710 kW - SILVER  
EWAD TZ-SR 170÷710 kW - SILVER  

EWAD TZ-XS 180÷682 kW - GOLD  
EWAD TZ-XR 180÷682 kW - GOLD  
EWAD TZ-PS 185÷639 kW - PLATINUM  

EWAD TZ-PR 185÷639 kW - PLATINUM 

Ψύκτης νερού αερόψυκτου αναστροφέα 
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

EWAD TZ 170-710 
Ψύκτης νερού αερόψυκτου 
αναστροφέα 
D-EOMAC00909-14EL 

 

Εγχειρίδιο λειτουργίας 

51 

 

Η Κατάσταση μονάδας θα σας πληροφορήσει για την τρέχουσα κατάσταση μονάδας, οι πιθανές 

καταστάσεις περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Συνολική κατάσταση Κατάσταση Περιγραφή 

Off: Ice Mode Tmr 
(χρονοδιακ. πάγου) 

Η κατάσταση αυτή προβάλλεται μόνο αν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη για 
λειτουργία πάγου. Η μονάδα είναι κλειστή επειδή έχει φτάσει στη τιμή αναφοράς 
πάγου Η μονάδα παραμένει κλειστή μέχρι τη λήξη χρονοδιακόπτη πάγου 

OAT Lockout (διακοπή 
OAT) 

Η μονάδα δεν μπορεί να εκκινήσει επειδή η εξωτερική θερμοκρασία του αέρα 
είναι χαμηλότερη από το προβλεπόμενο όριο συστήματος θερμοκρασίας 
συμπυκνωτή εγκαταστημένη στη μονάδα. Αν πρέπει η μονάδα να εκκινήσει 
οπωσδήποτε, ζητήστε οδηγίες από την τοπική υπηρεσία συντήρησης. 

All Cir Disabled (κυκλ. 
απενεργ.) 

Δεν υπάρχει διαθέσιμο κύκλωμα εκκίνησης. Όλα τα κυκλώματα μπορούν να 
απενεργοποιηθούν από τους σχετικούς διακόπτες ενεργοποίησης ή με την 
ενεργή κατάσταση εξαρτήματος, ή πληκτρολογίου, ή μέσω όλων των 
συναγερμών. Ελέγξτε την κατάσταση κάθε κυκλώματος για περαιτέρω 
λεπτομέρειες. 

Unit Alarm (συναγερμός 
μονάδας) 

Ένας συναγερμός μονάδας είναι ενεργός. Βρείτε ποιός ενεργός συναγερμός 
παρεμποδίζει την εκκίνηση της μονάδας και αν ο συναγερμός επαναφέρεται. 
Αναφερθείτε στην ενότητα Αντιμετώπισης προβλημάτων προτού συνεχίσετε. 

Keypad Disable 
(απενεργ. πληκτρ.) 

Η μονάδα απενεργοποιήθηκε μέσω πληκτρολόγιου. Ρωτήστε την τοπική 
υπηρεσία συντήρησης αν μπορεί να ενεργοποιηθεί. 

Loc/Rem Switch 
(διακ.τοπ./απομ.) 

Ο διακόπτης τοπικής/απόμακρης ενεργοποίησης είναι στη θέση 
απενεργοποίησης Βάλτε το στη θέση τοπική για ακολουθία εκκίνησης. 

BAS Disable (απεν. 
BAS) 

Η μονάδα απενεργοποιήθηκε μέσω του συστήματος BAS/BMS. Ρωτήστε την 
εταιρεία συστήματος αυτοματισμού κτιρίων (BAS) σχετικά με την εκκίνηση 
μονάδας. 

Test Mode (λειτ. δοκιμ.) Ο τρόπος λειτουργίας της μονάδας είναι στη θέση δοκιμής. Η λειτουργία αυτή 
χρησιμοποιείται για έλεγχο λειτουργικότητας ενσωματωμένων ενεργοποιητών και 
αισθητήρων. Ρωτήστε την τοπική υπηρεσία συντήρησης αν η λειτουργία αυτή 
μπορεί να επιστραφεί σε λειτουργία συμβατή με την εφαρμογή της μονάδας 
(Προβολή/ρύθμιση μονάδας – εγκατάσταση– διαθέσιμους τρόπους λειτουργίας). 

Auto   Η μονάδα είναι σε λειτουργία αυτόματου έλεγχου. Η αντλία είναι σε λειτουργία και 
τουλάχιστον ένας συμπιεστής είναι σε λειτουργία.  

Auto Μείωση θορύβου Η μονάδα λειτουργεί με ενεργή τη μείωση θορύβου. Η ενεργή τιμή αναφοράς 
ενδέχεται να διαφέρει από τη ρύθμιση τιμής αναφοράς. 

Αναμονή φόρτισης Η μονάδα είναι σε αναμονή επειδή ο θερμοστατικός έλεγχος ικανοποιεί την 
ενεργή τιμή μονάδας. 

Evap Recirc (εξατ. 
ανακύκ.) 

Η αντλία εξάτμισης μονάδας λειτουργεί για να αντισταθμίσει τη θερμοκρασία 
νερού στον εξατμιστήρα. 

Αναμονή ροής Η αντλία της μονάδας λειτουργεί αλλά το σήμα ροής δείχνει απώλεια ροής στον 
εξατμιστήρα.  

Pumpdn Τερματισμός μονάδας 

Max Pulldn Ο θερμοστατικός έλεγχος μονάδας περιορίζει την ισχύ μονάδας επειδή η 
θερμοκρασία νερού πέφτει σε ρυθμό που ενδέχεται να υπερβαίνει την ενεργή 
τιμή αναφοράς. 

Unit Cap Limit Η μονάδα βρίσκεται στο όριο ζήτησης. Η ισχύς μονάδας δεν θα αυξηθεί. 

Current Limit (όριο 
ρεύματος) 

Η μονάδα βρίσκεται στο ανώτατο όριο ρεύματος. Η ισχύς μονάδας δεν θα 
αυξηθεί. 

 
Όταν η κατάσταση μονάδας γίνεται αυτόματη, η ακολουθία εκκίνησης αρχίζει. Η εκκίνηση 

ακολουθεί τα βήματα του απλοποιημένου διαγράμματος ροής: 
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5.2.2 Προετοιμασία κυκλωμάτων εκκίνησης 

Απαιτείται εκκίνηση κυκλωμάτων μέσω του διακόπτη ενεργοποίησης στον πίνακα διακοπτών της 

μονάδας. Κάθε κύκλωμα εφοδιάζεται με ειδικό διακόπτη προσδιοριζόμενο με Q1, Q2 (αν 

διατίθεται) ή Q3 (αν διατίθεται). Η θέση ενεργοποίησης είναι το «1» ενώ το «0» αντιστοιχεί με 

απενεργοποίηση. 

Η κατάσταση του κυκλώματος ενδείκνυται στο View (προβολή) / Set (ρύθμιση) κυκλώματος – 

κύκλωμα #x – Status (κατάσταση / Settings(ρυθμίσεις). Η πιθανή κατάσταση περιγράφεται στον 

ακόλουθο πίνακα. 

Συνολική κατάσταση Κατάσταση Περιγραφή 

Off: Έτοιμο Κύκλωμα ανενεργό σε αναμονή σήματος μετατόπισης αύξησης από 
θερμοστατικό έλεγχο 

Stage Up Delay 
(καθυστέρηση 
μετατόπισης αύξησης) 

Κύκλωμα ανενεργό σε αναμονή λήξης σήματος μετατόπισης αύξησης.  

Cycle Timer 
(χρονοδιακόπτης 
κύκλου) 

Κύκλωμα ανενεργό σε αναμονή λήξης κυκλώματος χρονοδιακόπτη συμπιεστή 

BAS Disable (απεν. 
BAS) 

Κύκλωμα ανενεργό λόγω σήματος BAS. Ρωτήστε την εταιρεία συστήματος 
αυτοματισμού κτιρίων (BAS) σχετικά με την εκκίνηση μονάδας. 

Keypad Disable 
(απενεργ. πληκτρ.) 

Κύκλωμα ανενεργό λόγω τοπικής ή απόμακρης διεπαφής χρήστη. Ρωτήστε την 
τοπική υπηρεσία συντήρησης αν μπορεί να ενεργοποιηθεί. 

Circuit Switch 
(διακόπτης κυκλώματος) 

Κύκλωμα ανενεργό λόγω διακόπτη ενεργοποίησης. Θέστε τον διακόπτη στο «1» 
για να επιτραπεί η εκκίνηση κυκλώματος. 

Oil Heating (θέρμανση 
λαδιού) 

Κύκλωμα ανενεργό επειδή η θερμοκρασία λαδιού είναι πολύ χαμηλή να εγγυάται 
τη σωστή λίπανση του συμπιεστή. Η θερμαντική αντίσταση ενεργοποιείται για 
επίλυση αυτής της κατάστασης. Συνιστάται η εκ των προτέρων εκκίνηση της 
μονάδας προς αποφυγή της κατάστασης αυτής. 

Alarm (συναγερμός) Ένας συναγερμός μονάδας είναι ενεργός. Βρείτε ποιός ενεργός συναγερμός 
παρεμποδίζει την εκκίνηση της μονάδας και αν ο συναγερμός επαναφέρεται. 
Αναφερθείτε στην ενότητα Αντιμετώπισης προβλημάτων προτού συνεχίσετε. 

Test Mode (λειτ. δοκιμ.) Ο τρόπος λειτουργίας της μονάδας είναι στη θέση δοκιμής. Η λειτουργία αυτή 
χρησιμοποιείται για έλεγχο λειτουργικότητας ενσωματωμένων ενεργοποιητών και 
αισθητήρων. Ρωτήστε την τοπική υπηρεσία συντήρησης αν η λειτουργία μπορεί 
να επιστραφεί σε ενεργή. 

Max Comp Starts Οι εκκινήσεις συμπιεστή υπερβαίνουν το ανώτατο όριο εκκινήσεων ανά ώρα. 

VFD Heating (θέρμανση 
τροφοδοσίας 

Ο αναστροφέας συμπιεστή δεν εκκινεί λόγω χαμηλής εσωτερικής θερμοκρασίας. 
Η θερμαντική αντίσταση ενεργοποιείται για επίλυση αυτής της κατάστασης. 

 

 

 

N 

N 

N 

Υπάρχει διαθέσιμος συμπιεστής; 

Εκκίνηση αντλίας 

Έχει καθοριστεί η ροή; 

Εκκίνηση πρωτεύοντος συμπιεστή 

Απαιτείται περισσότερη ισχύς; 

Εκκίνηση δευτερεύοντος συμπιεστή 

Έλεγχος θερμοστατικής ισχύος 



EWAD TZ-SS 170÷710 kW - SILVER  
EWAD TZ-SR 170÷710 kW - SILVER  

EWAD TZ-XS 180÷682 kW - GOLD  
EWAD TZ-XR 180÷682 kW - GOLD  
EWAD TZ-PS 185÷639 kW - PLATINUM  

EWAD TZ-PR 185÷639 kW - PLATINUM 

Ψύκτης νερού αερόψυκτου αναστροφέα 
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

EWAD TZ 170-710 
Ψύκτης νερού αερόψυκτου 
αναστροφέα 
D-EOMAC00909-14EL 

 

Εγχειρίδιο λειτουργίας 

53 

 

μεταβλητής συχνότητας) Συνιστάται η εκ των προτέρων εκκίνηση της μονάδας προς αποφυγή της 
κατάστασης αυτής. 

Συντήρηση Ένα εξάρτημα χρειάζεται αντικατάσταση ή συντήρηση. Αναφερθείτε στην 
ενότητα Αντιμετώπισης προβλημάτων προτού συνεχίσετε. 

EXV (ηλεκτρονική 
βαλβίδα διαστολής) 

Προάνοιγμα  Εκ των προτέρων τοποθέτηση ηλεκτρονικής βαλβίδας διαστολής πριν την 
εκκίνηση συμπιεστή. 

Run: Pumpdown Τερματισμός κυκλώματος λόγω συναγερμού θερμοστατικού ελέγχου ή άντλησης 
επειδή ο διακόπτης ενεργοποίησης είναι σε θέση off. 

Κανονική Κύκλωμα λειτουργεί εντός κανονικών πλαισίων λειτουργίας. 

Disch SH Low (χαμηλή 
υπερθέρμανση 
κατάθλιψης) 

Η υπερθέρμανση κατάθλιψης είναι κάτω από την ανεκτή τιμή. Πρόκειται για 
προσωρινή κατάσταση η οποία πρέπει να εξαφανιστεί μετά από λίγα λεπτά 
λειτουργίας.  

Evap Press Low Το κύκλωμα λειτουργεί με χαμηλή πίεση εξατμιστήρα. Ενδέχεται για παροδική 
κατάσταση ή απώλεια ψυκτικού υγρού. Ρωτήστε την τοπική υπηρεσία 
συντήρησης αν χρειάζονται διορθωτικές ενέργειες. Το κύκλωμα προστατεύεται 
από προληπτική λογική. 

Cond Press High Το κύκλωμα λειτουργεί με υψηλή πίεση συμπυκνωτή. Ενδέχεται να οφείλεται σε 
παροδική αιτία, υψηλή περιβαλλοντική θερμοκρασία, ή προβλήματα 
ανεμιστήρων συμπυκνωτή. Ρωτήστε την τοπική υπηρεσία συντήρησης αν 
χρειάζονται διορθωτικές ενέργειες. Το κύκλωμα προστατεύεται από προληπτική 
λογική. 

High LWT Limit Το κύκλωμα λειτουργεί με υψηλή θερμοκρασία νερού. Αυτή είναι παροδική 
κατάσταση που περιορίζει την ανώτατη ισχύ συμπιεστή. Μείωση της 
θερμοκρασίας νερού θα επιτρέψει τον συμπιεστή να φτάσει στην ανώτατη ισχύ. 

High VFD Amps Το ρεύμα αναστροφέα είναι υψηλότερο από την ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή. Ο 
αναστροφέας προστατεύεται από προληπτική λογική. 

 
Η ακολουθία εκκίνησης αρχίζει με την εκκίνηση του κυκλώματος. Η ακολουθία εκκίνησης 

περιγράφεται απλοποιημένα στο διάγραμμα ροής κατωτέρω. 

 

 

  

 

  

 

 

N 

N 

  

  

 

  

N 

Απαιτείται εκκίνηση κυκλώματος; 

Προάνοιγμα βαλβίδας 

Εκκίνηση συμπιεστή 

Αναμονή εντολής θερμοστάτη 

Απαιτείται ρύθμιση ισχύος, ή είναι ενεργή η προληπτική λογική; 

Ρύθμιση ισχύος 

Σήμα τερματισμού θερμοστάτη, ή συναγερμού; 

Άντληση εκκένωσης κυκλώματος και τερματισμός συμπιεστή 
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5.3 Έλεγχος ισχύος συμπιεστή 

Όταν ο συμπιεστής είναι σε εκκίνηση, ή ισχύς διαμορφώνεται ανάλογα με τις απαιτήσεις 

θερμοστατικού ελέγχου. Ωστόσο, υπάρχουν μερικοί περιορισμοί που παρακάμπτουν τον έλεγχο 

ισχύος προς αποτροπή ανώμαλων καταστάσεων λειτουργίας του ψύκτη. Οι εν λόγω περιορισμοί 

συνοψίζονται κατωτέρω: 

 Ελάχιστο όριο ισχύος 

 Υψηλή θερμοκρασία νερού 

 Χαμηλή πίεση εξάτμισης 

 Υψηλή πίεση συμπύκνωσης 

 Υψηλό ρεύμα τροφοδοσίας μεταβλητής συχνότητας 

 Υψηλή θερμοκρασία κατάθλιψης 

5.3.1.1 Περιορισμός υψηλής θερμοκρασίας νερού 

Η μόνη πρόληψη που ενδέχεται να ενεργοποιηθεί σε επίπεδο μονάδας περιορίζει τη μέγιστη ισχύ 

της μονάδας στα 80%, όταν η θερμοκρασία εξόδου του νερού υπερβαίνει τους 25°C. Η κατάσταση 

αυτή θα προβληθεί στο επίπεδο κυκλώματος υποδεικνύοντας τον περιορισμό ισχύος. 

Σύμπτωμα Αιτία Λύση 

Μέγιστη ισχύς μονάδας στα 80% Αφήνοντας τη θερμοκρασία νερού 
εξατμιστήρα υψηλότερη από 25°C 

Αναμονή μέχρι να πέσει η θερμοκρασία 
νερού κάτω από τους 25°C 

5.3.1.2 Χαμηλή πίεση εξάτμισης 

Όταν πέφτει η πίεση εξάτμισης κάτω από τα όρια ασφαλείας κατά τη λειτουργία κυκλώματος 

(βλέπε ενότητα Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.), η λογική ελέγχου κυκλώματος 

αντιδρά σε δύο διαφορετικά επίπεδα προς ανάκτηση κανονικής κατάστασης λειτουργίας.  

Αν η πίεση εξάτμισης πέφτει κάτω από το όριο διατήρησης χαμηλής πίεσης, ο συμπιεστής 

περιορίζεται και δεν αυξάνεται η ισχύς λειτουργίας του. Η κατάσταση αυτή ενδείκνυται στην οθόνη 

του ελεγκτή στη κατάσταση κυκλωμάτων ως «Run: Evap Press Low» (εκτέλεση: χαμηλή πίεση 

εξάτμισης). Η κατάσταση αυτή επαναφέρεται αυτόματα όταν η πίεση εξάτμισης αναβαίνει 14 kPa 

πάνω από το όριο διατήρησης χαμηλής πίεσης. 

Αν η πίεση εξάτμισης πέφτει κάτω από το όριο εκφόρτισης χαμηλής πίεσης, ο συμπιεστής 

εκφορτίζεται προς ανάκτηση κανονικής κατάστασης λειτουργίας. Η κατάσταση αυτή ενδείκνυται 

στην οθόνη του ελεγκτή στη κατάσταση κυκλωμάτων ως «Run: Evap Press Low» (εκτέλεση: 

χαμηλή πίεση εξάτμισης). Η κατάσταση αυτή επαναφέρεται αυτόματα όταν η πίεση εξάτμισης 

αναβαίνει 14 kPa πάνω από το όριο διατήρησης χαμηλής πίεσης. 

Βλέπε την ενότητα Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. για επίλυση του 

προβλήματος. 

5.3.1.3 Υψηλή πίεση συμπύκνωσης 

Όταν ανεβαίνει η πίεση συμπύκνωσης πάνω από τα όρια ασφαλείας κατά τη λειτουργία 

κυκλώματος, η λογική ελέγχου κυκλώματος αντιδρά σε δύο διαφορετικά επίπεδα προς ανάκτηση 

κανονικής κατάστασης λειτουργίας. 
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Τα δύο διαφορετικά επίπεδα, ονομαζόμενα όριο διατήρησης υψηλής πίεσης και όριο εκφόρτισης 

υψηλής πίεσης, υπολογίζονται από τον ελεγκτή βάσει της μέγιστης επιτρεπόμενης πίεσης 

συμπυκνωτή συμπιεστή. Η τιμή αυτή εξαρτάται από την πίεση εξάτμισης όπως αναφέρεται στο 

σχήμα κατωτέρω. 

Αν η πίεση συμπύκνωσης ανεβαίνει πάνω από το όριο διατήρησης υψηλής πίεσης, ο συμπιεστής 

περιορίζεται και δεν αυξάνεται η ισχύς λειτουργίας του. Η κατάσταση αυτή ενδείκνυται στην οθόνη 

του ελεγκτή στη κατάσταση κυκλωμάτων ως «Run: Cond Press High» (υψηλή πίεση 

συμπύκνωσης). Το όριο αυτό υπολογίζεται βάσει κορεσμένης θερμοκρασίας συμπύκνωσης. Η 

κατάσταση επαναφέρεται αυτόματα όταν η θερμοκρασία κορεσμού συμπύκνωσης αυξάνεται κατά 

5,6°C πάνω από το όριο διατήρησης υψηλής πίεσης.  

Αν η πίεση συμπύκνωσης ανεβαίνει πάνω από το όριο εκφόρτισης υψηλής πίεσης, ο συμπιεστής 

εκφορτίζεται προς ανάκτηση κανονικής κατάστασης λειτουργίας. Η κατάσταση αυτή ενδείκνυται 

στην οθόνη του ελεγκτή στη κατάσταση κυκλωμάτων ως «Run: Cond Press High» (υψηλή πίεση 

συμπύκνωσης). Η κατάσταση επαναφέρεται αυτόματα όταν η θερμοκρασία κορεσμού 

συμπύκνωσης αυξάνεται κατά 5,6°C πάνω από το όριο διατήρησης υψηλής πίεσης. 

Βλέπε την ενότητα Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. για επίλυση του 

προβλήματος. 

 

5.3.1.4 Υψηλό ρεύμα τροφοδοσίας μεταβλητής συχνότητας 

Όταν ανεβαίνει το ρεύμα εξόδου πάνω από τα όρια ασφαλείας κατά τη λειτουργία συμπιεστή, η 

λογική ελέγχου κυκλώματος αντιδρά σε δύο διαφορετικά επίπεδα προς ανάκτηση κανονικής 

κατάστασης λειτουργίας. Τα όρια ασφαλείας υπολογίζονται από τον ελεγκτή βάσει του τύπου 

επιλεγμένου συμπιεστή. 

Αν το ρεύμα λειτουργίας ανεβαίνει πάνω από το όριο διατήρησης ρεύματος λειτουργίας (101% 

RLA), ο συμπιεστής περιορίζεται και δεν αυξάνεται η ισχύς λειτουργίας του. Η κατάσταση αυτή 

ενδείκνυται στην οθόνη του ελεγκτή στη κατάσταση κυκλωμάτων ως «Run: High VFD Amps» 

(υψηλά αμπέρ τροφοδοσίας μεταβλητής συχνότητας). 

Αν η πίεση συμπύκνωσης ανεβαίνει πάνω από το όριο εκφόρτισης ρεύματος λειτουργίας, (105% 

RLA), ο συμπιεστής εκφορτίζεται προς ανάκτηση κανονικής κατάστασης λειτουργίας. Η κατάσταση 

Περιοχή ασφαλή λειτουργίας 

Θερμοκ. κορεσμ. εξατ. 
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Διακοπή υψηλής 
πίεσης 
Διατήρηση υψηλής 

πίεσης 
Εκφόρτιση υψηλής 

πίεσης 



EWAD TZ-SS 170÷710 kW - SILVER  
EWAD TZ-SR 170÷710 kW - SILVER  

EWAD TZ-XS 180÷682 kW - GOLD  
EWAD TZ-XR 180÷682 kW - GOLD  
EWAD TZ-PS 185÷639 kW - PLATINUM  

EWAD TZ-PR 185÷639 kW - PLATINUM 

Ψύκτης νερού αερόψυκτου αναστροφέα 
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Εγχειρίδιο λειτουργίας  

56  
EWAD TZ170-710 

Ψύκτης νερού αερόψυκτου 
αναστροφέα 

D-EOMAC00909-14EL 
 

αυτή ενδείκνυται στην οθόνη του ελεγκτή στη κατάσταση κυκλωμάτων ως «Run: High VFD Amps» 

(υψηλά αμπέρ τροφοδοσίας μεταβλητής συχνότητας). Η κατάσταση επαναφέρεται αυτόματα όταν 

τα αμπέρ λειτουργίας πέφτουν κάτω από το όριο διατήρησης. 

5.3.1.5 Υψηλή θερμοκρασία κατάθλιψης 

Όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία κατάθλιψης πάνω από τα όρια ασφαλείας κατά τη λειτουργία 

συμπιεστή, η λογική ελέγχου κυκλώματος αντιδρά σε δύο διαφορετικά επίπεδα προς ανάκτηση 

κανονικής κατάστασης λειτουργίας. 

Αν η θερμοκρασία κατάθλιψης ανεβαίνει πάνω από το όριο διατήρησης θερμοκρασίας κατάθλιψης 

(95°C), ο συμπιεστής περιορίζεται και δεν αυξάνεται η ισχύς λειτουργίας του. Η κατάσταση αυτή 

ενδείκνυται στην οθόνη του ελεγκτή στη κατάσταση κυκλωμάτων ως «Run: High Discharge Temp» 

(υψηλή θερμοκρασία κατάθλιψης). 

Αν η θερμοκρασία κατάθλιψης ανεβαίνει πάνω από το όριο εκφόρτισης θερμοκρασίας κατάθλιψης 

(100°C), ο συμπιεστής εκφορτίζεται προς ανάκτηση κανονικής κατάστασης λειτουργίας. Η 

κατάσταση αυτή ενδείκνυται στην οθόνη του ελεγκτή στη κατάσταση κυκλωμάτων ως «Run: High 

Discharge Temp» (υψηλή θερμοκρασία κατάθλιψης). Η κατάσταση επαναφέρεται αυτόματα όταν η 

θερμοκρασία κατάθλιψης πέφτει κάτω από το όριο διατήρησης. 

5.4 Έλεγχος συμπύκνωσης 

Η πίεση συμπύκνωσης ελέγχεται για την επίτευξη βέλτιστης απόδοσης ψύκτη στο πλαίσιο των 

ορίων συμπιεστή. Ο έλεγχος πίεσης συμπυκνωτή επιτυγχάνεται μέσω μετατόπισης ή/και ρύθμισης 

ταχύτητας ανεμιστήρων όταν η μονάδα είναι εφοδιασμένη με την επιλογή ρύθμισης ανεμιστήρα. 

Βλέπε το κεφάλαιο 0 για περισσότερες λεπτομέρειες. 

Συγκεκριμένα, όταν ο ψύκτης λειτουργεί σε χαμηλές περιβαλλοντικές θερμοκρασίες, επιβάλλεται 

μια ελάχιστη κορεσμένη θερμοκρασία συμπυκνωτή, βάσει κορεσμένης θερμοκρασίας εξάτμισης. 

Αυτό επιτρέπει τον συμπιεστή να λειτουργεί εντός πλαισίου. Η τιμή αναφοράς αυτή αυξάνεται 

(βλέπε σχήμα κατωτέρω) επί μιας τιμής αναλόγως με την εξωτερική περιβαλλοντική θερμοκρασία, 

καθώς και φόρτιση συμπιεστή για επιτάχυνση βέλτιστης απόδοσης, πχ. ελάχιστη κατανάλωση 

ενέργειας συμπιεστή και ανεμιστήρων. 

 

Θερμοκρασία κορεσμού 

εξατμιστήρα. 

Θερμοκρασία κορεσμού 

συμπυκνωτή 

Ελάχ. πίεση 

συμπυκνωτή 

Πίεση συμπυκνωτή σε 

φορτίο 50% 
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φορτίο 50% 
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5.4.1 Ρυθμίσεις ανεμιστήρων 

Η μονάδα ενδέχεται να εφοδιαστεί με ανεμιστήρες on/off, ανεμιστήρες αναστροφέα, ή ανεμιστήρες 

χωρίς ψήκτρες. Ανάλογα με τον τύπο του ανεμιστήρα, απαιτούνται διαφορετικές ρυθμίσεις για τον 

ελεγκτή ή/και τους αναστροφείς του ψύκτη. 

5.4.1.1 Ρυθμίσεις ελεγκτή 

Οι ρυθμίσεις ελεγκτή ανεμιστήρων μπορούν να αναθεωρηθούν και να αλλαχθούν στο μενού 

«View/Set Unit» (προβολή/ρύθμιση μονάδας)  «Configuration» (διαμόρφωση). 

Διαμόρφωση ανεμιστήρων On/Off Αναστροφέας Χωρίς ψήκτρες 

Τύπος ανεμιστήρα AC700 (προεπιλογή, 700 
rpm) 
AC900 (προαιρετικός, 900 
rpm) 

AC700 (προεπιλογή, 700 
rpm) 
AC900 (προαιρετικός, 900 
rpm) 

EC700L (προεπιλογή, 600 rpm, έως 700 
rpm) 
EC700 (προαιρετικός, 700 rpm) 
EC800 (προαιρετικός, 800 rpm) 
EC900 (προαιρετικός, 900 rpm) 

Ελεγκτή συμπυκνωτή On/Off VFD (Τροφοδοσία 
μεταβλητής συχνότητας) 

VFD (Τροφοδοσία μεταβλητής 
συχνότητας) 

 

Ανεμιστήρες τύπου on/off και χωρίς ψήκτρες δεν χρειάζονται επιπλέον ρυθμίσεις. Ανεμιστήρες 

αναστροφέων χρειάζονται εγκατάσταση σύμφωνα με τον κατάλογο του επόμενου κεφαλαίου. 

Η φάση του ανεμιστήρα ρυθμίζεται σε δύο βήματα ενός ανεμιστήρα. Η μετατόπιση ανεμιστήρων 

εξυπηρετεί 5-12 ανεμιστήρες ανά κύκλωμα σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 

* *  ** *** 

 

Η ενεργοποίηση ανεμιστήρων γίνεται σύμφωνα με τη διαφορά μεταξύ της κορεσμένης 

θερμοκρασίας συμπυκνωτή και τον στόχο συμπύκνωσης όπως καθορίζει ο ελεγκτής. Αν η διαφορά 

αυτή υπερβαίνει τις ρυθμίσεις μετατόπισης αύξησης ή μετατόπισης μείωσης, υπολογίζεται η 

συσσώρευση σφαλμάτων. Όταν η συσσώρευση σφαλμάτων υπερβαίνει ένα καθορισμένο όριο, 

ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται ένα καινούριο βήμα. Αν η θερμοκρασία κορεσμού επιστρέφει 

στην ουδέτερη ζώνη, η συσσώρευση σφαλμάτων επαναφέρεται. 

5.4.2 Ρυθμίσεις τροφοδοσίας μεταβλητής συχνότητας ανεμιστήρα 

Ενδέχεται οι μονάδες να εφοδιαστούν προαιρετικά ή ως στάνταρντ με ελεγκτή τροφοδοσίας 

μεταβλητής συχνότητας ανεμιστήρα Κάθε κύκλωμα οργανώνεται με δύο βήματα, σύμφωνα με τον 

ακόλουθο πίνακα. Οι δύο φάσεις ενεργοποιούνται σύμφωνα με την ίδια λογική όπως περιγράφεται 

στο προηγούμενο κεφάλαιο. 

* * * * * * * * * 

 
Οι αναστροφείς έλεγχου ανεμιστήρων ενδέχεται να είναι δύο τύπων ανάλογα με τον αριθμό 

ανεμιστήρων που ελέγχουν. Οι περισσότερες παράμετροι είναι έγκυρες για όλους. Ωστόσο, 

ορισμένες παράμετροι (σειρά 9900) είναι συγκεκριμένες για τους τύπους αναστροφέων, καθώς και 

ανεμιστήρων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, αναφερθείτε στο εγχειρίδιο οδηγιών των 

αναστροφέων που συμπεριλαμβάνονται στην τεκμηρίωση μονάδας. 

Κατάλογος παραμέτρων αναστροφέα - ελεγκτή ανεμιστήρα 1 

Παράμετρος Περιγραφή 
Τύπος ανεμιστήρα 

AC900 AC700 

1611 Προβολή παράμ. Απεικόνιση Απεικόνιση 
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1002 Εξωτερικές εντολές Χωρίς επιλ. Χωρίς επιλ. 

1301 Min AI1 0% 0% 

1601 Εκτέλεση ενεργοποίηση DI1 DI1 

1604 Επαναφορά σφάλματος DI1 DI1 

2006 Υπόταση Ενεργοποίηση Ενεργοποίηση 

2101 Λειτουργία εκκίνησης Αυτόματο Αυτόματο 

2202 Χρόνος επιτάχυνσης 10 s 10 s 

2203 Χρόνος επιβράδυνσης 10 s 10 s 

2603 
Αντιστάθμιση αντίστασης 

μόνωσης σε βολτ 
10.5 10.5 

2604 
Αντιστάθμιση αντίστασης 
μόνωσης σε συχνότητα 

50% 50% 

2606 Συχνότητα μεταγώγησης 8kHz 8kHz 

2609 Εξομάλυνση θορύβου Ενεργοποίηση Ενεργοποίηση 

2618 Τάση FW 400 V 400 V 

3006 
Θερμική σταθερά χρόνου 

κινητήρα 
350 s 350 s 

3104 Υπερένταση AR Ενεργοποίηση Ενεργοποίηση 

3108 Εξωτερικό σφάλμα AR Απενεργοποίηση Απενεργοποίηση 

9906 Εισ. κινητήρα 4.0 A 2.7 A 

9908 Ταχύτητα κινητήρα 900 rpm 700 rpm 

9909 Ισχύς κινητήρα 1.2 kW 0.7 kW 

 

Κατάλογος παραμέτρων αναστροφέα - ελεγκτή ανεμιστήρα 2 

Παράμετρος Περιγραφή 
Τύπος ανεμιστήρα 

AC900 AC700 

1611 Προβολή παράμ. Απεικόνιση Απεικόνιση 

1002 Εξωτερικές εντολές Χωρίς επιλ. Χωρίς επιλ. 

1301 Min AI1 0% 0% 

1601 Εκτέλεση ενεργοποίηση DI1 DI1 

1604 Επαναφορά σφάλματος DI1 DI1 

2006 Υπόταση Ενεργοποίηση Ενεργοποίηση 

2101 Λειτουργία εκκίνησης Αυτόματο Αυτόματο 

2202 Χρόνος επιτάχυνσης 10 s 10 s 

2203 Χρόνος επιβράδυνσης 10 s 10 s 

2603 
Αντιστάθμιση αντίστασης 

μόνωσης σε βολτ 
10.5 10.5 

2604 
Αντιστάθμιση αντίστασης 
μόνωσης σε συχνότητα 

50% 50% 

2606 Συχνότητα μεταγώγησης 8kHz 8kHz 

2609 Εξομάλυνση θορύβου Ενεργοποίηση Ενεργοποίηση 

2618 Τάση FW 400 V 400 V 

3006 
Θερμική σταθερά χρόνου 

κινητήρα 
350 s 350 s 

3104 Υπερένταση AR Ενεργοποίηση Ενεργοποίηση 

3108 Εξωτερικό σφάλμα AR Απενεργοποίηση Απενεργοποίηση 

9906 Εισ. κινητήρα 8.0 A 5.4 A 

9908 Ταχύτητα κινητήρα 900 rpm 700 rpm 

9909 Ισχύς κινητήρα 2.4 kW 1.4 kW 

 

5.5 Έλεγχος ηλεκτρονικής βαλβίδας διαστολής 

Ως πρότυπο, η μονάδα είναι εξοπλισμένη με μια ηλεκτρονική βαλβίδα διαστολής (EXV) ανά 

κύκλωμα, κινούμενη από κινητήρα κλιμακωτής περιστροφικής κίνησης. Το EXV ελέγχει την 

αναρρόφηση υπερθέρμανσης για βελτιστοποίηση της απόδοσης εξατμιστήρα και την αποφυγή 

αναρρόφησης υγρού στον συμπιεστή. 

Ο ελεγκτής ενσωματώνει αλγόριθμο PID ο οποίος διαχειρίζεται τη δυναμική απόκριση βαλβίδας για 

τη διατήρηση ικανοποιητικής γρήγορης και σταθερής απόκρισης σε παραλλαγές παραμέτρων 

συστήματος. Οι παράμετροι PID είναι ενσωματωμένες στον ελεγκτή και δεν τροποποιούνται. Η 

ηλεκτρονική βαλβίδα διαστολής διαθέτει τους ακόλουθους τρόπους λειτουργίας: 
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 Προάνοιγμα 

 Πίεση 

 Υπερθέρμανση 

Όταν απαιτείται εκκίνηση του κυκλώματος, το EXV μπαίνει σε λειτουργία προανοίγματος. Μετά, το 

EXV ενδέχεται να αλλάξει σε λειτουργία έλεγχου πίεσης. Ο συμπιεστής ξεκινά συγχρονισμένα με 

τη μετάπτωση αυτή. 

Σε λειτουργία ελέγχου πίεσης, το EXV είναι σε θέση να ελέγξει την πίεση εξατμιστήρα. Ο στόχος 

πίεσης κυμαίνεται ανάλογα με τη θερμοκρασία εξόδου του νερού εξατμιστήρα και οι τιμές 

κατάθλιψης υπερθέρμανσης.  

Όταν το EXV μεταβάλλεται σε έλεγχο υπερθέρμανσης, ο στόχος αλλάζει σταδιακά μέχρι να φτάσει 

στον κανονικό υπολογισμένο στόχο. Ο στόχος υπερθέρμανσης κυμαίνεται για να αποτρέψει τη 

μεταβίβαση σταγονιδίων ψυκτικού υγρού στον συμπιεστή. Ο στόχος αυτός ενημερώνεται συνεχώς 

και υπολογίζεται ή μέση τιμή του κατά περίοδο 10 δευτερόλεπτων. 

Η μετάβαση από έλεγχο πίεσης σε έλεγχο υπερθέρμανσης απαιτεί όλα τα ακόλουθα: 
 

 Evap LWT (Eξάτ. θερμοκρασίας εξόδου του νερού) <= 15,5°C, 

 Σταθεροποίηση κυκλώματος ψύξης 

Η μετάβαση από έλεγχο υπερθέρμανσης σε έλεγχο πίεσης γίνεται μόνο αν η θερμοκρασία του 

νερού αυξάνεται εκ νέου για οποιοδήποτε λόγο πέραν από το όριο ανώτατης πίεσης λειτουργίας 

(MOP). Αυτό συμβαίνει όταν υπάρχει η ακόλουθη κατάσταση: 

 Εξάτ. Πίεση. > 370kPa (MOP) 

Όταν το κύκλωμα λειτουργεί, η θέση EXV περιορίζεται μεταξύ 5% ή 100% της θέσης. 

Οποιαδήποτε στιγμή που το κύκλωμα είναι στη θέση off ή αρχίζει η διεργασία τερματισμού, το EXV 

πρέπει να είναι στη κλειστή θέση. Στη περίπτωση αυτή, περαιτέρω βήματα εντολών κλεισίματος 

εξασφαλίζουν σωστή ανάκτηση της θέσης μηδέν. 

Η τροφοδοσία βαλβίδας διαστολής εφοδιάζεται με μονάδα UPS (τροφοδότηση χωρίς διακοπή) για 

εξασφάλιση κλεισίματος της βαλβίδας διαστολής σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. 

5.6 Έλεγχος οικονομητήρα 

Ο οικονομητήρας κυκλώματος ενεργοποιείται όταν οι ακόλουθες συνθήκες υπάρχουν: 

 Circuit in Run state (κύκλωμα σε κατάσταση εκκίνησης) 

 Compressor speed (ταχύτητα συμπιεστή) > Econ En Spd (ταχύτ ενεργ. οικον.) 

 Circuit Pressure Ratio (λόγος πίεσης κυκλώματος) > Econ Act PR (οικον. ενέργ.πίεση.) 

  Υπερθέρμανση κατάθλιψης > 22°C 

 Ποσοστό RLA < 95% 

Ο οικονομητήρας απενεργοποιείται όταν μια από τις ακόλουθες συνθήκες υπάρχει: 

 Circuit in Off state (κύκλωμα σε κατάσταση στάσης) 

 Circuit Pressure Ratio (λόγος πίεσης κυκλώματος) < Econ Act PR (οικον. ενέργ.πίεση.) 
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  Υπερθέρμανση κατάθλιψης < 22°C 

5.7 Έλεγχος έγχυσης υγρού 

Η έγχυση υγρού ενεργοποιείται όταν η θερμοκρασία κατάθλιψης ανεβαίνει πάνω από το όριο 

θερμοκρασίας ασφαλείας προς αποφυγή υπερθέρμανσης εξαρτημάτων συμπιεστή. 

Η έγχυση υγρού απενεργοποιείται όταν η θερμοκρασία κατάθλιψης μειώνεται κάτω από την τιμή 

αναφοράς ενεργοποίησης της 5°C. 

5.8 Έλεγχος μεταβλητού λόγου φόρτου επιπέδου εξυπηρέτησης 

Ο λόγος φόρτου επιπέδου εξυπηρέτησης συμπιεστή ελέγχεται μέσω ολίσθησης VR συμπιεστή. Οι 

ολισθήσεις αυτές προσαρμόζουν τη γεωμετρία θύρας επιτυγχάνοντας βέλτιστη απόδοση 

συμπιεστή σύμφωνα με τις συνθήκες λειτουργίας του ψύκτη. 

Οι ολισθήσεις VR μετακινούνται μεταξύ δύο θέσεων ονομαζόμενες VR2 (που αντιστοιχεί σε λόγο 

φόρτου επιπέδου εξυπηρέτησης 2,0) και VR3 (που αντιστοιχεί σε λόγο φόρτου επιπέδου 

εξυπηρέτησης 3). Με τον συμπιεστή στη θέση off, δεν ενεργοποιείται καμία βαλβίδα ολίσθησης.  

 Στην εκκίνηση, η θέση ολίσθησης είναι το VR2.  

 Σε κατάσταση λειτουργίας, η επιλογή μεταξύ VR2 και VR3 γίνεται αυτόματα προς 

μεγιστοποίηση της απόδοσης του συμπιεστή. 
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6 Συναγερμοί 
O ελεγκτής μονάδας προστατεύει τη μονάδα από μη φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας. Οι 

προστασίες χωρίζονται σε προλήψεις και συναγερμούς. Οι συναγερμοί διαιρούνται σε τύπους 

άντλησης εκκένωσης και ταχείας διακοπής. Οι συναγερμοί άντλησης εκκένωσης ενεργοποιούνται 

όταν το σύστημα ή υποσύστημα μπορεί να εκτελέσει τον κανονικό τερματισμό παρά τις μη 

κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Οι συναγερμοί ταχείας διακοπής ενεργοποιούνται όταν οι μη 

κανονικές συνθήκες λειτουργίας απαιτούν τον άμεσο τερματισμό συστήματος ή υποσυστήματος 

προς αποφυγή πιθανής ζημιάς. 

Ο ελεγκτής μονάδας προβάλλει τους ενεργούς συναγερμούς σε ειδική σελίδα και διατηρεί αρχείο 

καταγραφής των τελευταίων 50 συμβάντων, συναγερμών και περιστατικών. Αποθηκεύονται η ώρα 

καθώς και η ημερομηνία κάθε συναγερμού και περιστατικού. 

Ο ελεγκτής μονάδας αποθηκεύει επίσης στιγμιότυπο σε κάθε περίπτωση συναγερμού. Κάθε 

στοιχείο περιέχει στιγμιότυπο συνθηκών λειτουργίας αμέσως πριν τον συναγερμό. Διαφορετικές 

δέσμες στιγμιότυπων συναγερμών μονάδας και κυκλωμάτων αρχειοθετούνται αντίστοιχα, με 

πληροφορίες διάγνωσης βλαβών. 

6.1.1 Συμβάντα μονάδας 

6.1.1.1 Αποκατάσταση ρεύματος (ανασκόπηση) 
Ο συναγερμός αυτός καταγράφει μόνο την προσωρινή διακοπή ρεύματος μονάδας ή ελεγκτή.  

Σύμπτωμα Αιτία Λύση 

Συμβολοσειρά καταλόγου 
συναγερμού: 
-- 
Συμβολοσειρά αρχείου καταγραφής: 

UnitPowerRestore 

Σημειώθηκε διακοπή ρεύματος 
μονάδας για μια χρονική περίοδο. 

Ελέγξτε τους λόγους απώλειας 
εξωτερικής τροφοδοσίας και αν 
αποτελεί πρόβλημα για τη σωστή 
λειτουργία του ψύκτη. 
 

Ο ελεγκτής μονάδας έχασε 
τροφοδοσία ρεύματος λόγω βλάβης 
ασφάλειας 24V. 

Ελέγξτε ασφάλεια 24V. 

Ο ελεγκτής μονάδας έχασε 
τροφοδοσία ρεύματος λόγω διακοπής 
αυτόματου διακόπτη M12.  

Ελέγξτε για βραχυκύκλωμα 230V. 

6.1.2 Συναγερμοί προειδοποίησης μονάδας 

6.1.2.1 Εξωτερικό συμβάν 

Ο συναγερμός αυτός υποδεικνύει ότι μια συσκευή που σχετίζεται με το μηχάνημα αυτό αναφέρει 

πρόβλημα. 

Σύμπτωμα Αιτία Λύση 

Η κατάσταση μονάδας είναι σε 
εκκίνηση. 
Το εικονίδιο κουδουνιού στην οθόνη 
ελεγκτή κινείται. 
Συμβολοσειρά καταλόγου 
συναγερμού: 
UnitExternalEvent (εξωτερικό συμβάν 
μονάδας) 

Συμβολοσειρά αρχείου καταγραφής: 

Υπάρχει εξωτερικό συμβάν το οποίο 
έχει προκαλέσει το άνοιγμα ψηφιακής 
εισόδου στον πίνακα ελεγκτή για 
τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα. 

Ελέγξτε τους λόγους του εξωτερικού 
συμβάντος κι αν αποτελεί πιθανό 
πρόβλημα για τη σωστή λειτουργία 
του ψύκτη. 
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UnitExternalEvent (εξωτερικό 
συμβάν μονάδας) 
Συμβολοσειρά στιγμιότυπου 
συναγερμού 
ExtEvent: (εξωτερικό συμβάν) InAlarm 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ανωτέρω ισχύει σε περίπτωση διαμόρφωσης από τον ΧΡΗΣΤΗ της ψηφιακής εισόδου εξωτερικής 
βλάβης ως συμβάν (βλέπε ενότητα 4.4.2). 

6.1.2.2 Ακατάλληλη ζήτηση Περιορισμός εισόδου  

Ο συναγερμός αυτός παράγεται όταν η επιλογή περιορισμού της ζήτησης έχει ενεργοποιηθεί και η 

είσοδος στον ελεγκτή είναι εκτός δεκτού εύρους. 

Σύμπτωμα Αιτία Λύση 

Η κατάσταση μονάδας είναι σε 
εκκίνηση. 
Το εικονίδιο κουδουνιού στην οθόνη 
ελεγκτή κινείται.  
Η λειτουργία περιορισμού της 
ζήτησης δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί. 
Συμβολοσειρά καταλόγου 
συναγερμού: 
BadDemandLimitInput (ακατάλληλη 
ζήτηση περιορισμού εισόδου) 
Συμβολοσειρά αρχείου καταγραφής: 

BadDemandLimitInput (ακατάλληλη 
ζήτηση περιορισμού εισόδου) 
Συμβολοσειρά στιγμιότυπου 
συναγερμού 
BadDemandLmInpW: InAlarm 

Περιορισμός ζήτησης εισόδου εκτός 
εύρους. Η προειδοποίηση αυτή, 
«εκτός εύρους» αντιστοιχεί με σήμα 
λιγότερο από 3mA ή περισσότερο 
από 21mA. 

Ελέγξτε τις τιμές σήματος εισόδου 
στον ελεγκτή μονάδας. Πρέπει να 
είναι εντός επιτρεπόμενου εύρους 
mA. 
 

Ελέγξτε τη θωράκιση των καλωδίων. 
 

Ελέγξτε για σωστή τιμή εξόδου 
ελεγκτή μονάδας σε περίπτωση που 
η είσοδος είναι στο επιτρεπόμενο 
εύρος. 

6.1.2.3 Ακατάλληλη θερμοκρασία εξόδου του νερού (LWT) Επαναφορά εισόδου 

Ο συναγερμός αυτός παράγεται όταν η επιλογή επαναφοράς τιμής αναφοράς έχει ενεργοποιηθεί 

και η είσοδος στον ελεγκτή είναι εκτός δεκτού εύρους. 

Σύμπτωμα Αιτία Λύση 

Η κατάσταση μονάδας είναι σε 
εκκίνηση. 
Το εικονίδιο κουδουνιού στην οθόνη 
ελεγκτή κινείται.  
Η λειτουργία επαναφοράς LWT δεν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 
Συμβολοσειρά καταλόγου 
συναγερμού: 
BadSetPtOverrideInput 

Συμβολοσειρά αρχείου καταγραφής: 

 BadSetPtOverrideInput 

Συμβολοσειρά στιγμιότυπου 
συναγερμού 
BadSPtOvrdInpW: InAlarm 

Το σήμα εισόδου επαναφοράς LWT 
είναι εκτός εύρους. 
Η προειδοποίηση αυτή, «εκτός 
εύρους» αντιστοιχεί με σήμα λιγότερο 
από 3mA ή περισσότερο από 21mA. 

Ελέγξτε τις τιμές σήματος εισόδου 
στον ελεγκτή μονάδας. Πρέπει να 
είναι εντός επιτρεπόμενου εύρους 
mA. 

Ελέγξτε τη θωράκιση των καλωδίων. 

Ελέγξτε για σωστή τιμή εξόδου 
ελεγκτή μονάδας σε περίπτωση που 
η είσοδος είναι στο επιτρεπόμενο 
εύρος. 

6.1.2.1 Ακατάλληλο ρεύμα Περιορισμός εισόδου 

Ο συναγερμός αυτός παράγεται όταν η επιλογή ευέλικτου περιορισμού ρεύματος έχει 

ενεργοποιηθεί και η είσοδος στον ελεγκτή είναι εκτός δεκτού εύρους. 

Σύμπτωμα Αιτία Λύση 
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Η κατάσταση μονάδας είναι σε 
εκκίνηση. 
Το εικονίδιο κουδουνιού στην οθόνη 
ελεγκτή κινείται.  
Η λειτουργία ευέλικτου περιορισμού 
ρεύματος δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί. 
Συμβολοσειρά καταλόγου 
συναγερμού: 
BadCurrentLimitInput 
Συμβολοσειρά αρχείου καταγραφής: 

 BadCurrentLimitInput 

Συμβολοσειρά στιγμιότυπου 
συναγερμού 
BadCurrLmInpW: InAlarm 

Ο ευέλικτος περιορισμός ρεύματος 
είναι εκτός εύρους. 
Η προειδοποίηση αυτή, «εκτός 
εύρους» αντιστοιχεί με σήμα λιγότερο 
από 3mA ή περισσότερο από 21mA. 

Ελέγξτε τις τιμές σήματος εισόδου 
στον ελεγκτή μονάδας. Πρέπει να 
είναι εντός επιτρεπόμενου εύρους 
mA. 

Ελέγξτε τη θωράκιση των καλωδίων. 

Ελέγξτε για σωστή τιμή εξόδου 
ελεγκτή μονάδας σε περίπτωση που 
η είσοδος είναι στο επιτρεπόμενο 
εύρος. 

 
6.1.3 Προβλήματα μονάδας 

6.1.3.1 Θερμοκρασία εξωτερικού αέρα (ΟΑΤ) Ασφάλιση 

Σύμπτωμα Αιτία Λύση 

Η κατάσταση μονάδας είναι 
StartInhbtAmbTemp. 
Όλα τα κυκλώματα είναι σταματημένα 
με κανονική διαδικασία τερματισμού. 
Το εικονίδιο κουδουνιού στην οθόνη 
ελεγκτή κινείται. 
 
Συμβολοσειρά καταλόγου 
συναγερμού: 
BadCurrentLimitInput 
Συμβολοσειρά αρχείου καταγραφής: 

 BadCurrentLimitInput 
Συμβολοσειρά στιγμιότυπου 
συναγερμού 
BadCurrLmInpW: InAlarm 

Η εξωτερική περιβαλλοντική 

θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από 

την ορισμένη τιμή του ελεγκτή 

μονάδας. 

Ελέγξτε την τιμή εξωτερικής 

περιβαλλοντικής θερμοκρασίας 

ορισμένη στον ελεγκτή μονάδας. 

Ελέγξτε αν η τιμή αυτή αντιστοιχεί 

με την εφαρμογή του ψύκτη, ως εκ 

τούτου, ελέγξτε την ορθή εφαρμογή 

και χρήση του ψύκτη. 

Μη κατάλληλη λειτουργία 

αισθητήρα εξωτερικής 

περιβαλλοντικής θερμοκρασίας. 

Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία 

αισθητήρα OAT συμφώνα με 

πληροφορίες εύρους kOhm (k) 

που σχετίζονται με τιμές 

θερμοκρασίας. 

6.1.3.2 Αντλία εξατμιστήρα #1 Βλάβη 

Ο συναγερμός αυτός παράγεται όταν ή αντλία λειτουργεί και ο διακόπτης ροής δεν μπορεί να 

κλείσει. 

Σύμπτωμα Αιτία Λύση 

Η μονάδα ενδέχεται να είναι στη θέση 
ON.  
Το εικονίδιο κουδουνιού στην οθόνη 
ελεγκτή κινείται.  
Η αντλία εφεδρείας είναι σε 
λειτουργία, ή τερματισμός όλων των 
κυκλωμάτων σε περίπτωση βλάβης 
της αντλίας #2. 
Συμβολοσειρά καταλόγου 
συναγερμού: 
EvapPump1Fault 
Συμβολοσειρά αρχείου καταγραφής: 

 EvapPump1Fault 

Συμβολοσειρά στιγμιότυπου 
συναγερμού 
EvPumpFlt1: InAlarm 

Η αντλία #1 ενδέχεται να μην είναι 

σε λειτουργία. 

Ελέγξτε για πρόβλημα καλωδίωσης 

της αντλίας #1. 

Ελέγξτε για διακοπή του αυτόματου 

διακόπτη αντλίας #1. 

Ελέγξτε για προβλήματα 

καλωδίωσης και σύνδεσης μεταξύ 

εκκινητήρα αντλίας και ελεγκτή 

μονάδας. 

Ελέγξτε το φίλτρο νερού αντλίας και 

κύκλωμα νερού για εμπόδια. 

Ο διακόπτης ροής δεν λειτουργεί 

κανονικά. 

Ελέγξτε τη σύνδεση, καθώς και 

βαθμονόμηση του διακόπτη ροής. 

6.1.3.3 Αντλία εξατμιστήρα #2 Βλάβη 

Σύμπτωμα Αιτία Λύση 

Η μονάδα ενδέχεται να είναι στη θέση 
ON.  

Η αντλία #2 δεν λειτουργεί. Ελέγξτε για πρόβλημα καλωδίωσης 

της αντλίας #1. 
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Το εικονίδιο κουδουνιού στην οθόνη 
ελεγκτή κινείται.  
Η αντλία εφεδρείας είναι σε 
λειτουργία, ή τερματισμός όλων των 
κυκλωμάτων σε περίπτωση βλάβης 
της αντλίας #1. 
Συμβολοσειρά καταλόγου 
συναγερμού: 
EvapPump2Fault 
Συμβολοσειρά αρχείου καταγραφής: 

 EvapPump2Fault 

Συμβολοσειρά στιγμιότυπου 
συναγερμού 
EvPumpFlt2: InAlarm 

 

Ελέγξτε για διακοπή του αυτόματου 

διακόπτη αντλίας #2. 

Ελέγξτε για προβλήματα 

καλωδίωσης και σύνδεσης μεταξύ 

εκκινητήρα αντλίας και ελεγκτή 

μονάδας. 

Ελέγξτε το φίλτρο νερού αντλίας και 

κύκλωμα νερού για εμπόδια. 

Ο διακόπτης ροής δεν λειτουργεί 

κανονικά. 

Ελέγξτε τη σύνδεση, καθώς και 

βαθμονόμηση του διακόπτη ροής. 

6.1.4 Συναγερμοί ταχείας διακοπής Άντλησης εκκένωσης 

6.1.4.1 Σφάλμα αισθητήρα εξατμιστήρα θερμοκρασίας εισόδου του νερού  

Ο συναγερμός αυτός παράγεται κάθε φορά που η αντίσταση εισόδου είναι εκτός αποδεκτού 

εύρους. 

Σύμπτωμα Αιτία Λύση 

Η κατάσταση μονάδας είναι Off. 
Όλα τα κυκλώματα είναι σταματημένα 
με κανονική διαδικασία τερματισμού. 
Το εικονίδιο κουδουνιού στην οθόνη 
ελεγκτή κινείται. 
Συμβολοσειρά καταλόγου 
συναγερμού: 
UnitOffEvpEntWTempSen 
Συμβολοσειρά αρχείου καταγραφής: 

 UnitOffEvpEntWTempSen 

Συμβολοσειρά στιγμιότυπου 
συναγερμού 
EvapEntWTemp Fault: InAlarm 

Βλάβη αισθητήρα. 

 

Ελέγξτε την ακεραιότητα του 

αισθητήρα 

σύμφωνα με τον πίνακα και 

επιτρεπόμενο εύρος kOhm (k). 

Ελέγξτε σωστή λειτουργία 

αισθητήρα. 

Βραχυκύκλωμα αισθητήρα. 

 

Ελέγξτε για βραχυκύκλωμα 

αισθητήρα με μέτρηση αντίστασης 

πολύμετρου. 

Ο αισθητήρας δεν είναι σωστά 
συνδεδεμένος (ανοιχτός). 

Ελέγξτε για απουσία νερού ή 
υγρασίας στις ηλεκτρικές επαφές. 

Ελέγξτε για σωστή σύνδεση 
ηλεκτρικών βυσμάτων.  

Ελέγξτε για σωστή καλωδίωση 
αισθητήρα σύμφωνα με το ηλεκτρικό 
διάγραμμα. 

 

6.1.4.2 Συναγερμός σφάλματος Θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα 

Ο συναγερμός αυτός παράγεται κάθε φορά που η αντίσταση εισόδου είναι εκτός αποδεκτού 

εύρους. 

Σύμπτωμα Αιτία Λύση 

Η κατάσταση μονάδας είναι Off. 
Όλα τα κυκλώματα είναι σταματημένα 
με κανονική διαδικασία τερματισμού.  
Το εικονίδιο κουδουνιού στην οθόνη 
ελεγκτή κινείται. 
Συμβολοσειρά καταλόγου 
συναγερμού: 
UnitOffAmbTempSen 
Συμβολοσειρά αρχείου καταγραφής: 

 UnitOffAmbTempSen 

Συμβολοσειρά στιγμιότυπου 
συναγερμού 
OATemp: InAlarm 

Βλάβη αισθητήρα. 

 

Ελέγξτε την ακεραιότητα του 

αισθητήρα 

Ελέγξτε σωστή λειτουργία 

αισθητήρα σύμφωνα με τον πίνακα 

και επιτρεπόμενο εύρος kOhm (k). 

Βραχυκύκλωμα αισθητήρα. 

 

Ελέγξτε για βραχυκύκλωμα 

αισθητήρα με μέτρηση αντίστασης 

πολύμετρου. 

Ο αισθητήρας δεν είναι σωστά 
συνδεδεμένος (ανοιχτός). 

Ελέγξτε για απουσία νερού ή 
υγρασίας στις ηλεκτρικές επαφές. 

Ελέγξτε για σωστή σύνδεση 
ηλεκτρικών βυσμάτων.  
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Ελέγξτε για σωστή καλωδίωση 
αισθητήρα σύμφωνα με το ηλεκτρικό 
διάγραμμα. 

6.1.4.3 Αναστραμμένες θερμοκρασίες νερού εξατμιστήρα  

Ο συναγερμός αυτός παράγεται κάθε φορά που η θερμοκρασία εισόδου του νερού είναι 1°C 

χαμηλότερη από τη θερμοκρασία εξόδου και λειτουργεί τουλάχιστον ένας συμπιεστής. 

Σύμπτωμα Αιτία Λύση 

Η κατάσταση μονάδας είναι Off. 
Όλα τα κυκλώματα είναι σταματημένα 
με κανονική διαδικασία τερματισμού.  
Το εικονίδιο κουδουνιού στην οθόνη 
ελεγκτή κινείται. 
Συμβολοσειρά καταλόγου 
συναγερμού: 
UnitOffEvpWTempInvrtd 
Συμβολοσειρά αρχείου καταγραφής: 

 UnitOffEvpWTempInvrtd 

Συμβολοσειρά στιγμιότυπου 
συναγερμού 
EvapInvAl: InAlarm 

Οι αισθητήρες θερμοκρασίας εισόδου 
και εξόδου του νερού είναι 
αναστραμμένες. 

Ελέγξτε την καλωδίωση αισθητήρων 
στον ελεγκτή μονάδας. 

Ελέγξτε τη μετατόπιση των δύο 
αισθητήρων καθώς λειτουργεί η 
αντλία νερού. 

Οι σωλήνες εισόδου και εξόδου είναι 
αναστραμμένοι. 

Ελέγξτε αν ή ροή του νερού είναι 
αντίστροφη με αυτή του ψυκτικού 
υγρού. 

Η αντλία νερού λειτουργεί 
αντίστροφα. 

Ελέγξτε αν ή ροή του νερού είναι 
αντίστροφη με αυτή του ψυκτικού 
υγρού. 

6.1.5 Συναγερμοί ταχείας διακοπής μονάδας 

6.1.5.1 Επείγουσα διακοπή  

Ο συναγερμός αυτός παράγεται κάθε φορά που ενεργοποιείται το κομβίο επείγουσας διακοπής. 

 

Πριν την επαναφορά του κομβίου επείγουσας διακοπής, βεβαιωθείτε ότι η ζημιογόνα κατάσταση 
έχει διορθωθεί. 

  

Σύμπτωμα Αιτία Λύση 

Η κατάσταση μονάδας είναι Off. 
Άμεσος τερματισμός όλων των 
κυκλωμάτων.  
Το εικονίδιο κουδουνιού στην οθόνη 
ελεγκτή κινείται. 
Συμβολοσειρά καταλόγου 
συναγερμού: 
UnitOffEmergencyStop 
Συμβολοσειρά αρχείου καταγραφής: 

 UnitOffEmergencyStop 

Συμβολοσειρά στιγμιότυπου 
συναγερμού 
OATemp: InAlarm 

Το κομβίο επείγουσας διακοπής έχει 
πατηθεί. 

Η στρέψη του κομβίου επείγουσας 
διακοπής προς τα αριστερά πρέπει 
να επαναφέρει τον συναγερμό. 

Το κομβίο επείγουσας διακοπής δεν 
έχει πατηθεί. 

Ελέγξτε την ηλεκτρική σύνδεση 
μεταξύ κομβίου και ελεγκτή. 
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6.1.5.2 OptionCtrlrCommFail (Σφάλμα επικοινωνίας ελεγκτή) 

Ο συναγερμός αυτός παράγεται σε περίπτωση προβλημάτων επικοινωνίας με την μονάδα AC 

(εναλλασσόμενου ρεύματος). 

Σύμπτωμα Αιτία Λύση 

Η κατάσταση μονάδας είναι Off. 
Άμεσος τερματισμός όλων των 
κυκλωμάτων.  
Το εικονίδιο κουδουνιού στην οθόνη 
ελεγκτή κινείται. 
Συμβολοσειρά καταλόγου 
συναγερμού: 
OptionCtrlrCommFail (Σφάλμα 
επικοινωνίας ελεγκτή) 
Συμβολοσειρά αρχείου καταγραφής: 

 OptionCtrlrCommFail (Σφάλμα 
επικοινωνίας ελεγκτή) 

Συμβολοσειρά στιγμιότυπου 
συναγερμού 
OptionExtFlt: InAlarm 

Η μονάδα δεν τροφοδοτείται. Ελέγξτε την τροφοδοσία από το 
βύσμα στην πλευρά της μονάδας. 

Ελέγξτε ότι και οι δύο δίοδοι 
φωτοεκπομπής LED ανάβουν 
πράσινο. 

Ελέγξτε ότι το βύσμα στο πλευρό 
είναι σφικτά στη θέση του στη 
μονάδα. 

Η διεύθυνση μονάδας δεν έχει 
καθοριστεί σωστά. 

Ελέγξτε αν η διεύθυνση μονάδας είναι 
σωστή αναφέροντας στο σχήμα 
καλωδιώσεων. 

Βλάβη μονάδας. Ελέγξτε ότι και οι δύο δίοδοι 
φωτοεκπομπής LED ανάβουν και 
είναι πράσινες. Αν η BSP LED ανάβει 
σταθερά κόκκινο, αντικαταστήστε τη 
μονάδα. 

Ελέγξτε αν η τροφοδοσία είναι εντάξει 
αλλά τα LED είναι σβηστά και τα δύο. 
Στη προκειμένη περίπτωση, 
αντικαταστήστε τη μονάδα. 

6.1.5.3 Σφάλμα τροφοδοσίας ηλεκτρονικής βαλβίδας διαστολής  

Ο συναγερμός αυτός παράγεται σε περίπτωση προβλημάτων επικοινωνίας με μονάδα 

τροφοδοσίας ηλεκτρονικής βαλβίδας διαστολής (EEXV1 ή EEXV2). 

Σύμπτωμα Αιτία Λύση 

Η κατάσταση μονάδας είναι Off. 
Άμεσος τερματισμός όλων των 
κυκλωμάτων.  
Το εικονίδιο κουδουνιού στην οθόνη 
ελεγκτή κινείται. 
Συμβολοσειρά καταλόγου 
συναγερμού: 
Cx OffEXVCrtlrComFail 
Συμβολοσειρά αρχείου καταγραφής: 

 Cx OffEXVCrtlrComFail 

Συμβολοσειρά στιγμιότυπου 
συναγερμού 
ExvExtFltx: InAlarm 

Η μονάδα δεν τροφοδοτείται. Ελέγξτε την τροφοδοσία από το 
βύσμα στην πλευρά της μονάδας. 

Ελέγξτε ότι και οι δύο δίοδοι 
φωτοεκπομπής LED ανάβουν 
πράσινο. 

Ελέγξτε ότι το βύσμα στο πλευρό 
είναι σφικτά στη θέση του στη 
μονάδα. 

Η διεύθυνση μονάδας δεν έχει 
καθοριστεί σωστά. 

Ελέγξτε αν η διεύθυνση μονάδας είναι 
σωστή αναφέροντας στο σχήμα 
καλωδιώσεων. 

Βλάβη μονάδας. Ελέγξτε ότι και οι δύο δίοδοι 
φωτοεκπομπής LED ανάβουν και 
είναι πράσινες. Αν η BSP LED ανάβει 
σταθερά κόκκινο, αντικαταστήστε τη 
μονάδα. 

Ελέγξτε αν η τροφοδοσία είναι εντάξει 
αλλά τα LED είναι σβηστά και τα δύο. 
Στη προκειμένη περίπτωση, 
αντικαταστήστε τη μονάδα. 

6.1.5.4 Συναγερμός PVM (Παράλληλης εικονικής μηχανής)    

 

 

Η επίλυση του σφάλματος αυτού απαιτεί άμεση παρέμβαση στη τροφοδοσία μονάδας. 
Η άμεση παρέμβαση στη τροφοδοσία ενδέχεται να προκαλέσει εγκαύματα ή ακόμα θάνατο. Η 
ενέργεια αυτή πρέπει να γίνεται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό. Σε περίπτωση αμφιβολιών, 
επικοινωνήστε με την εταιρεία συντήρησης. 
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Ο συναγερμός αυτός παράγεται σε περίπτωση προβλημάτων τροφοδοσίας ψύκτη. 
 
Σύμπτωμα Αιτία Λύση 

Η κατάσταση μονάδας είναι Off. 
Άμεσος τερματισμός όλων των 
κυκλωμάτων. Το εικονίδιο κουδουνιού 
στην οθόνη ελεγκτή κινείται. 
Συμβολοσειρά καταλόγου 
συναγερμού: 
Cx OffEXVCrtlrComFail 

Συμβολοσειρά αρχείου καταγραφής: 

 Cx OffEXVCrtlrComFail 

Συμβολοσειρά στιγμιότυπου 
συναγερμού 
ExvExtFltx: InAlarm 

Απώλεια μιας φάσης. 
 

Ελέγξτε την τάση κάθε φάσης. 

Εσφαλμένη ακολουθία σύνδεσης 
L1,L2,L3. 
 

Ελέγξτε την ακολουθία των 
συνδέσεων L1, L2, L3 σύμφωνα με το 
ηλεκτρικό σχήμα του ψύκτη. 

Το επίπεδο τάσης στον πίνακα της 
μονάδας δεν είναι εντός 
επιτρεπόμενου εύρους (±10%). 
 

Ελέγξτε ότι το επίπεδο τάσης κάθε 
φάσης είναι στο επιτρεπόμενο εύρος 
όπως ενδείκνυται στην ετικέτα του 
ψύκτη.  

Είναι σημαντικό να ελέγξετε το 

επίπεδο τάσης σε κάθε φάση, όχι 

μόνο με τον ψύκτη εκτός λειτουργίας, 

αλλά κυρίως όταν λειτουργεί, από την 

ελάχιστη ισχύ, μέχρι και την μέγιστη. 

Αυτό είναι επειδή η πτώση τάσης 

ενδέχεται να συμβεί από 

συγκεκριμένο επίπεδο ψύξης, ή λόγω 

κάποιας κατάστασης λειτουργίας (πχ. 

υψηλές τιμές θερμοκρασίας 

εξωτερικού αέρα). Σ' αυτές τις 

περιπτώσεις, το πρόβλημα μπορεί να 

σχετίζεται με τις διαστάσεις καλωδίων 

ρεύματος. 

Υπάρχει βραχυκύκλωμα μονάδας. Ελέγξτε τη σωστή ηλεκτρική μόνωση 
κάθε κυκλώματος μονάδας με δοκιμή 
μόνωσης μέγγερ. 

6.1.5.5 Συναγερμός απώλειας ροής εξατμιστήρα 

Ο συναγερμός αυτός παράγεται σε περίπτωση απώλειας ροής ψύκτη για προστασία παγώματος 

του μηχανήματος. 

Σύμπτωμα Αιτία Λύση 

Η κατάσταση μονάδας είναι Off. 
Άμεσος τερματισμός όλων των 
κυκλωμάτων. 
Το εικονίδιο κουδουνιού στην οθόνη 
ελεγκτή κινείται. 
Συμβολοσειρά καταλόγου 
συναγερμού: 
UnitOffEvapWaterFlow 

Συμβολοσειρά αρχείου καταγραφής: 

 UnitOffEvapWaterFlow 

Συμβολοσειρά στιγμιότυπου 
συναγερμού 
EvapFlowLoss: InAlarm 
 

Η ροή νερού δεν ανιχνεύεται για 30 
δευτερόλεπτα συνεχώς, ή η ροή του 
νερού είναι πολύ χαμηλή. 

Ελέγξτε την αντλία νερού και το 
κύκλωμα νερού για εμπόδια. 

Ελέγξτε τη βαθμονόμηση του 
διακόπτη ροής νερού και ρυθμίστε το 
στην ελάχιστη ροή. 

Ελέγξετε αν ο έλικας της αντλίας 
περιστρέφεται ελεύθερα και ότι δεν 
έχει υποστεί ζημιά. 

Ελέγξτε συσκευές προστασίας 
αντλιών (αυτόματους διακόπτες, 
ασφάλειες, αναστροφείς, κλπ.) 

Ελέγξτε τις συνδέσεις του διακόπτη 
ροής. 

6.1.5.6 Συναγερμός προστασίας παγώματος νερού εξατμιστήρα 

Ο συναγερμός αυτός παράγεται σε περίπτωση που η θερμοκρασία του νερού (εισόδου ή εξόδου) 

έχει πέσει κάτω από το όριο ασφαλείας. Ο έλεγχος επιχειρεί να προστατεύσει τον εναλλάκτη 

θερμότητας, θέτοντας την αντλία σε λειτουργία και επιτρέποντας στο νερό να κυκλοφορεί.  

Σύμπτωμα Αιτία Λύση 

Η κατάσταση μονάδας είναι Off. 
Άμεσος τερματισμός όλων των 
κυκλωμάτων. 

Η ροή νερού είναι πολύ χαμηλή. Αυξήστε τη ροή του νερού. 
 

Η θερμοκρασία εισόδου στον Αυξήστε τη θερμοκρασία νερού 
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Το εικονίδιο κουδουνιού στην οθόνη 
ελεγκτή κινείται. 
Συμβολοσειρά καταλόγου 
συναγερμού: 
UnitOffEvapWaterTmpLo 
Συμβολοσειρά αρχείου καταγραφής: 

 UnitOffEvapWaterTmpLo 

Συμβολοσειρά στιγμιότυπου 
συναγερμού 
EvFrz: InAlarm 
 

εξατμιστήρα είναι πολύ χαμηλή. εισόδου. 
 

Ο διακόπτης ροής νερού δεν 
λειτουργεί ή δεν υπάρχει ροή νερού. 

Ελέγξτε τον διακόπτη ροής και αντλία 
νερού. 
 

Η θερμοκρασία ψυκτικού υγρού είναι 
πολύ χαμηλή (< -0,6°C). 

Ελέγξτε τη ροή νερού και το φίλτρο. Η 
κατάσταση εναλλαγής θερμότητας 
στον εξατμιστήρα δεν είναι καλή. 

Οι ενδείξεις αισθητήρα (εισόδου ή 
εξόδου) δεν έχουν βαθμονομηθεί 
σωστά. 

Ελέγξτε τις θερμοκρασίες νερού με 
σωστό όργανο και ρυθμίστε τις 
μετατοπίσεις. 

6.1.5.7 Εξωτερικός συναγερμός 

Ο συναγερμός αυτός παράγεται σε περίπτωση προβλήματος με εξωτερική συσκευή της οποίας η 

λειτουργία σχετίζεται με αυτήν της μονάδας. Η εξωτερική αυτή συσκευή ενδέχεται να είναι μια 

αντλία ή ένας αναστροφέας. 

Σύμπτωμα Αιτία Λύση 

Η κατάσταση μονάδας είναι Off. 
Όλα τα κυκλώματα είναι σταματημένα 
με κανονική διαδικασία τερματισμού.  
Το εικονίδιο κουδουνιού στην οθόνη 
ελεγκτή κινείται. 
Συμβολοσειρά καταλόγου 
συναγερμού: 
UnitOffExternalAlarm 
Συμβολοσειρά αρχείου καταγραφής: 

 UnitOffExternalAlarm 

Συμβολοσειρά στιγμιότυπου 
συναγερμού 
ExtAlarm: InAlarm 
 

Υπάρχει εξωτερικό συμβάν το οποίο 
έχει προκαλέσει το άνοιγμα θύρας 
στον πίνακα ελεγκτή για τουλάχιστον 
5 δευτερόλεπτα. 

Ελέγξτε τις αιτίες εξωτερικού 
συμβάντος ή συναγερμού. 
 

Ελέγξτε τις καλωδιώσεις από τον 
ελεγκτή μονάδας στον εξωτερικό 
εξοπλισμό στην περίπτωση που 
σημειώθηκαν εξωτερικά συμβάντα ή 
συναγερμοί  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ανωτέρω ισχύει σε περίπτωση διαμόρφωσης από τον ΧΡΗΣΤΗ της εξωτερικής βλάβης ως συναγερμός 
(βλέπε ενότητα 4.4.2). 

6.1.6 Συναγερμοί προειδοποίησης κυκλώματος 

6.1.6.1 Σφάλμα άντλησης εκκένωσης 

Ο συναγερμός αυτός προειδοποιεί ότι το κύκλωμα δεν ήταν ικανό να αφαιρέσει όλο το ψυκτικό 

υγρό από τον εξατμιστήρα. 

Σύμπτωμα Αιτία Λύση 

Η κατάσταση κυκλώματος είναι Off. 
Καμία ένδειξη στην οθόνη. 
Συμβολοσειρά καταλόγου 
συναγερμού: 
-- 
Συμβολοσειρά αρχείου καταγραφής: 

 Cx Failed Pumpdown 

Συμβολοσειρά στιγμιότυπου 
συναγερμού 
PdFail: InAlarm 

EEXV δεν κλείνει εντελώς, συνεπώς 
υπάρχει «βραχυκύκλωμα» μεταξύ 
πλευράς υψηλής πίεσης και χαμηλής 
πίεσης του κυκλώματος. 

Ελέγξτε για σωστή λειτουργία και 
πλήρες κλεισίμο θέσης EEXV. Ο 
μετρητής νερού δεν πρέπει να 
εμφανίζει τη ροή ψυκτικού υγρού 
αφού έχει κλείσει η βαλβίδα. 

Ελέγξτε το LED στο πάνω μέρος της 
βαλβίδας, το C LED πρέπει να ανάβει 
σταθερά πράσινο. Αν τα δύο LED 
αναβοσβήνουν εναλλακτικά, ο 
κινητήρας βαλβίδας δεν έχει συνδεθεί 
σωστά.  

Ο αισθητήρας πίεσης εξάτμισης δεν 
λειτουργεί σωστά. 

Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία του 
αισθητήρα πίεσης εξάτμισης. 

Ο συμπιεστής κυκλώματος έχει 
υποστεί εσωτερική ζημιά με μηχανικά 
προβλήματα, πχ. εσωτερική βαλβίδα 
ελέγχου, ή εσωτερικά σπιράλ ή 
φτερά. 

Ελέγξτε τους συμπιεστές 
κυκλωμάτων. 
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6.1.7 Συναγερμοί ταχείας διακοπής άντλησης εκκένωσης 

6.1.7.1 Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας αναρρόφησης 
Ο συναγερμός αυτός προειδοποιεί ότι ο αισθητήρας δεν δίνει σωστές ενδείξεις. 

Σύμπτωμα Αιτία Λύση 

Η κατάσταση κυκλώματος είναι Off. 
Όλα τα κυκλώματα είναι σταματημένα 
με κανονική διαδικασία τερματισμού.  
Το εικονίδιο κουδουνιού στην οθόνη 
ελεγκτή κινείται. 
Συμβολοσειρά καταλόγου 
συναγερμού: 
CxCmp1 OffSuctTempSen 
Συμβολοσειρά αρχείου καταγραφής: 

 CxCmp1 OffSuctTempSen 

Συμβολοσειρά στιγμιότυπου 
συναγερμού 
Co1.SuctTemp: InAlarm 

Βραχυκύκλωμα αισθητήρα. Ελέγξτε την ακεραιότητα του 
αισθητήρα 

Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία 
αισθητήρα σύμφωνα με πληροφορίες 

εύρους kOhm (k) που σχετίζονται με 
τιμές θερμοκρασίας. 

Βλάβη αισθητήρα. Ελέγξτε για βραχυκύκλωμα 
αισθητήρα με μέτρηση αντίστασης 
πολύμετρου.  

Ο αισθητήρας δεν είναι σωστά 
συνδεδεμένος (ανοιχτός). 

Ελέγξτε τη σωστή εγκατάσταση 
αισθητήρα στον σωλήνα κυκλώματος 
ψυκτικού υγρού. 

Ελέγξτε για απουσία νερού ή 
υγρασίας στις ηλεκτρικές επαφές του 
αισθητήρα. 

Ελέγξτε για σωστή σύνδεση 
ηλεκτρικών βυσμάτων. 

Ελέγξτε για σωστή καλωδίωση 
αισθητήρα σύμφωνα με το ηλεκτρικό 
διάγραμμα. 

 

6.1.7.1 Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας κατάθλιψης 

Ο συναγερμός αυτός προειδοποιεί ότι ο αισθητήρας δεν δίνει σωστές ενδείξεις. 

Σύμπτωμα Αιτία Λύση 

Η κατάσταση κυκλώματος είναι Off. 
Όλα τα κυκλώματα είναι σταματημένα 
με κανονική διαδικασία τερματισμού.  
Το εικονίδιο κουδουνιού στην οθόνη 
ελεγκτή κινείται. 
Συμβολοσειρά καταλόγου 
συναγερμού: 
CxCmp1 OffDischTmpSen 

Συμβολοσειρά αρχείου καταγραφής: 

 CxCmp1 OffDischTmpSen 

Συμβολοσειρά στιγμιότυπου 
συναγερμού 
Co1.DischTemp: InAlarm 

Βραχυκύκλωμα αισθητήρα. Ελέγξτε την ακεραιότητα του 
αισθητήρα 

Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία 
αισθητήρα σύμφωνα με πληροφορίες 

εύρους kOhm (k) που σχετίζονται με 
τιμές θερμοκρασίας. 

Βλάβη αισθητήρα. Ελέγξτε για βραχυκύκλωμα 
αισθητήρα με μέτρηση αντίστασης 
πολύμετρου.  

Ο αισθητήρας δεν είναι σωστά 
συνδεδεμένος (ανοιχτός). 

Ελέγξτε τη σωστή εγκατάσταση 
αισθητήρα στον σωλήνα κυκλώματος 
ψυκτικού υγρού. 

Ελέγξτε για απουσία νερού ή 
υγρασίας στις ηλεκτρικές επαφές του 
αισθητήρα. 

Ελέγξτε για σωστή σύνδεση 
ηλεκτρικών βυσμάτων. 

Ελέγξτε για σωστή καλωδίωση 
αισθητήρα σύμφωνα με το ηλεκτρικό 
διάγραμμα. 

6.1.7.1 Σφάλμα πίεσης λαδιού 

Ο συναγερμός αυτός προειδοποιεί ότι ο αισθητήρας δεν δίνει σωστές ενδείξεις. 

Σύμπτωμα Αιτία Λύση 

Η κατάσταση κυκλώματος είναι Off. 
Όλα τα κυκλώματα είναι σταματημένα 

Βραχυκύκλωμα αισθητήρα. Ελέγξτε την ακεραιότητα του 
αισθητήρα 
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με κανονική διαδικασία τερματισμού.  
Το εικονίδιο κουδουνιού στην οθόνη 
ελεγκτή κινείται. 
Συμβολοσειρά καταλόγου 
συναγερμού: 
CxCmp1 OffOilFeedPSen 
Συμβολοσειρά αρχείου καταγραφής: 

 CxCmp1 OffOilFeedPSen 

Συμβολοσειρά στιγμιότυπου 
συναγερμού 
Co1.OilFeedP: InAlarm 

Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία 
αισθητήρα σύμφωνα με πληροφορίες 

εύρους kOhm (k) που σχετίζονται με 
τιμές θερμοκρασίας. 

Βλάβη αισθητήρα. Ελέγξτε για βραχυκύκλωμα 
αισθητήρα με μέτρηση αντίστασης 
πολύμετρου.  

Ο αισθητήρας δεν είναι σωστά 
συνδεδεμένος (ανοιχτός). 

Ελέγξτε τη σωστή εγκατάσταση 
αισθητήρα στον σωλήνα κυκλώματος 
ψυκτικού υγρού. 

Ελέγξτε για απουσία νερού ή 
υγρασίας στις ηλεκτρικές επαφές του 
αισθητήρα. 

Ελέγξτε για σωστή σύνδεση 
ηλεκτρικών βυσμάτων. 

Ελέγξτε για σωστή καλωδίωση 
αισθητήρα σύμφωνα με το ηλεκτρικό 
διάγραμμα. 

Ελέγξτε την τροφοδοσία αισθητήρα. 

6.1.7.1 Σφάλμα υψηλής θερμοκρασίας τροφοδοσίας μεταβλητής συχνότητας συμπιεστή 

Ο συναγερμός αυτός υποδεικνύει ότι η θερμοκρασία τροφοδοσίας μεταβλητής συχνότητας είναι 

πολύ υψηλή για να λειτουργήσει ο συμπιεστής. 

Σύμπτωμα Αιτία Λύση 

Η κατάσταση κυκλώματος είναι Off. 
Όλα τα κυκλώματα είναι σταματημένα 
με κανονική διαδικασία τερματισμού.  
Το εικονίδιο κουδουνιού στην οθόνη 
ελεγκτή κινείται. 
Συμβολοσειρά καταλόγου 
συναγερμού: 
CxCmp1 VfdOverTemp 
Συμβολοσειρά αρχείου καταγραφής: 

 CxCmp1 VfdOverTemp 

Συμβολοσειρά στιγμιότυπου 
συναγερμού 
VfdOverload: InAlarm 

Η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ψύξης 
δεν λειτουργεί κανονικά. 

Ελέγξτε την ηλεκτρική σύνδεση της 
ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας. 

Ελέγξτε το φορτίο ψυκτικού υγρού. Το 
χαμηλό φορτίο ψυκτικού υγρού 
ενδέχεται να προκαλέσει 
υπερθέρμανση ηλεκτρονικών της 
τροφοδοσίας μεταβλητής συχνότητας. 

Ελέγξτε για εμπόδια στον σωλήνα. 

Ο θερμαντήρας τροφοδοσίας 
μεταβλητής συχνότητας δεν είναι 
σωστά συνδεδεμένος. 

Ελέγξτε αν ο θερμαντήρας 
τροφοδοσίας μεταβλητής συχνότητας 
είναι απενεργοποιημένος όταν 
αυξάνεται η θερμοκρασία. 

Ελέγξτε αν οι επαφές εντολών του 
θερμαντήρα τροφοδοσίας μεταβλητής 
συχνότητας ανοιγοκλείνουν σωστά. 
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6.1.7.1 Σφάλμα χαμηλής θερμοκρασίας τροφοδοσίας μεταβλητής συχνότητας συμπιεστή 
Ο συναγερμός αυτός υποδεικνύει ότι η θερμοκρασία τροφοδοσίας μεταβλητής συχνότητας είναι 
πολύ χαμηλή για να λειτουργήσει ο συμπιεστής. 
 
Σύμπτωμα Αιτία Λύση 

Η κατάσταση κυκλώματος είναι Off. 
Όλα τα κυκλώματα είναι σταματημένα 
με κανονική διαδικασία τερματισμού.  
Το εικονίδιο κουδουνιού στην οθόνη 
ελεγκτή κινείται. 
Συμβολοσειρά καταλόγου 
συναγερμού: 
CxCmp1 VfdLowTemp 
Συμβολοσειρά αρχείου καταγραφής: 

 CxCmp1 VfdLowTemp 
Συμβολοσειρά στιγμιότυπου 
συναγερμού 
LowVfdTemp: InAlarm 

Η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ψύξης 
δεν λειτουργεί κανονικά. Είναι 
πάντοτε ανοιχτή όταν λειτουργεί ο 
συμπιεστής. 

Ελέγξτε την ηλεκτρική σύνδεση της 
ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας. 

Ελέγξτε τη λειτουργία βαλβίδας αν 
μπορεί να κλείσει σωστά. 

Ελέγξτε τους κύκλους λειτουργίας της 
βαλβίδας. Έχει περιορισμένο αριθμό 
κύκλων. 

Ο θερμαντήρας τροφοδοσίας 

μεταβλητής συχνότητας δεν 

λειτουργεί. 

Ελέγξτε τη τροφοδοσία του 
θερμαντήρα τροφοδοσίας μεταβλητής 
συχνότητας. 

Ελέγξτε αν ο θερμαντήρας 
τροφοδοσίας μεταβλητής συχνότητας 
ελέγχεται για προειδοποίηση χαμηλής 
θερμοκρασίας. 

 
6.1.7.1 Σφάλμα διαρροής αερίου 

Ο συναγερμός αυτός υποδεικνύει ότι η θερμοκρασία τροφοδοσίας μεταβλητής συχνότητας είναι 
πολύ χαμηλή για να λειτουργήσει ο συμπιεστής. 
 
Σύμπτωμα Αιτία Λύση 

Η κατάσταση κυκλώματος είναι Off. 
Το κύκλωμα κλείνει με διαδικασία 
τερματισμού και βαθειά άντληση 
εκκένωσης κυκλώματος.  
Το εικονίδιο κουδουνιού στην οθόνη 
ελεγκτή κινείται. 
Συμβολοσειρά καταλόγου 
συναγερμού: 
C1 OffGasLeakage  
Συμβολοσειρά αρχείου καταγραφής: 

 C1 OffGasLeakage 

Συμβολοσειρά στιγμιότυπου 
συναγερμού 
GasLeakage: InAlarm 

Διαρροή αερίου στον θάλαμο 
συμπιεστή. 

Κλείστε τη μονάδα και προβείτε σε 
δοκιμή διαρροής αερίων. 

Σφάλμα αισθητήρα διαρροής αερίου. Βάλτε τον αισθητήρα σε ανοιχτό αέρα 
και ελέγξτε ότι ο συναγερμός 
επαναφέρεται. Στην αντίθετη 
περίπτωση, αντικαταστήστε τον 
αισθητήρα, ή απενεργοποιήσετε την 
επιλογή πριν προμηθευτείτε 
καινούριο εξάρτημα. 

6.1.8 Συναγερμός ταχείας διακοπής κυκλώματος 

6.1.8.1 Συναγερμός χαμηλής πίεσης 

Ο συναγερμός αυτός υποδεικνύει ότι η πίεση εξάτμισης πέφτει κάτω από την εκφόρτιση χαμηλής 

πίεσης και ο ελεγκτής δεν μπορεί να αντισταθμίσει την κατάσταση. 

Σύμπτωμα Αιτία Λύση 

Η κατάσταση κυκλώματος είναι Off. 
Ο συμπιεστής δεν φορτίζει, ούτε 
εκφορτίζει, το κύκλωμα σταματά 
αμέσως.  
Το εικονίδιο κουδουνιού στην οθόνη 
ελεγκτή κινείται. 
Συμβολοσειρά καταλόγου 
συναγερμού: 
CxCmp1 OffEvapPressLo 

Παροδική κατάσταση όπως 
μετατόπιση ανεμιστήρα. 

Αναμονή μέχρι ανάκτηση της 
κατάστασης από τον έλεγχο 
ηλεκτρονικής βαλβίδας διαστολής. 

Το φορτίο ψυκτικού υγρού είναι 
χαμηλό. 

Ελέγξτε τον μετρητή νερού της 
γραμμής υγρού για στιγμιαίο ατμό.  

Μετρήστε την υπόψυξη για να 
ελέγξετε αν το φορτίο είναι σωστό. 

Το όριο προστασίας δεν έχει 
ρυθμιστεί κατάλληλα για την 

Ελέγξτε τη θερμοκρασία προσέγγισης 
εξατμιστήρα και την αντίστοιχη 
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Συμβολοσειρά αρχείου καταγραφής: 

 CxCmp1 OffEvapPressLo 

Συμβολοσειρά στιγμιότυπου 
συναγερμού 
EvapRefPress: InAlarm 

εφαρμογή του πελάτη. θερμοκρασία νερού προς αξιολόγηση 
ορίου διατήρησης πίεσης. 

Υψηλή θερμοκρασία προσέγγισης 
εξατμιστήρα. 

Καθαρίστε τον εξατμιστήρα. 

Ελέγξτε την ποιότητα υγρού που ρέει 
στον εναλλάκτη θερμότητας. 

Ελέγξτε το ποσοστό και τύπο 
γλυκόλης (αιθυλενογλυκόλη ή 
προπυλενογλυκόλη). 

Η ροή νερού στον εναλλάκτη 
θερμότητας νερού είναι πολύ χαμηλή. 

Αυξήστε τη ροή του νερού. 

Ο μετατροπέας πίεσης εξάτμισης δεν 
λειτουργεί σωστά. 

Ελέγξτε τον αισθητήρα για σωστή 
λειτουργία και βαθμονομήστε την 
ένδειξη με μετρητή. 

EEXV δεν λειτουργεί σωστά. 
Δεν ανοίγει αρκετά, ή κινείται στη 
αντίθετη κατεύθυνση. 

Ελέγξτε αν η άντληση εκκένωσης 
μπορεί να ολοκληρωθεί για το τρέχον 
όριο πίεσης. 

Ελέγξτε τις κινήσεις βαλβίδας. 

Ελέγξτε τη σύνδεση στη τροφοδοσία 
βαλβίδας στο σχήμα καλωδίωσης. 

Μετρήστε την αντίσταση κάθε 
περιέλιξης, πρέπει να διαφέρει από 0 
Ohm. 

Η θερμοκρασία νερού είναι χαμηλή. Αυξήστε τη θερμοκρασία νερού 
εισόδου. 
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ασφαλειών 
χαμηλής πίεσης. 

6.1.8.2 Συναγερμός υψηλής πίεσης 

Ο συναγερμός αυτός παράγεται σε περίπτωση που η θερμοκρασία κορεσμού συμπυκνωτή 

υπερβαίνει τη μέγιστη θερμοκρασία κορεσμού συμπυκνωτή και ο ρυθμιστής δεν επαρκεί να 

αντισταθμίσει την κατάσταση αυτή. Η μέγιστη θερμοκρασία κορεσμού συμπυκνωτή είναι 68,5°C, 

αλλά ενδέχεται να μειωθεί όταν η θερμοκρασία κορεσμού εξατμιστήρα είναι αρνητική. 

Σύμπτωμα Αιτία Λύση 

Η κατάσταση κυκλώματος είναι Off. 
Ο συμπιεστής δεν φορτίζει, ούτε 
εκφορτίζει, το κύκλωμα σταματά. 
Το εικονίδιο κουδουνιού στην οθόνη 
ελεγκτή κινείται. 
Συμβολοσειρά καταλόγου 
συναγερμού: 
CxCmp1 OffCndPressHi 
Συμβολοσειρά αρχείου καταγραφής: 

 CxCmp1 OffCndPressHi 

Συμβολοσειρά στιγμιότυπου 
συναγερμού 
CondRefPress: InAlarm 

Ένας ή περισσότεροι ανεμιστήρες 
συμπυκνωτή δεν λειτουργούν σωστά. 

Ελέγξτε αν οι προστασίες 
ανεμιστήρων είναι ενεργές. 

Ελέγξτε ότι οι ανεμιστήρες 
περιστρέφονται ελεύθερα. 

Ελέγξτε ότι δεν υπάρχει εμπόδιο 
ελεύθερης κίνησης αέρα. 

Βρώμικο ή μερικώς εμποδισμένο 
πηνίο συμπυκνωτή. 

Αφαιρέστε κάθε εμπόδιο. 
Καθαρίστε το πηνίο συμπυκνωτή με 
μαλακό πινέλο και φυσερό. 

Η θερμοκρασία εισόδου συμπυκνωτή 
είναι πολύ υψηλή. 

Η μετρημένη θερμοκρασία εισόδου 
συμπυκνωτή δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το όριο εύρους 
λειτουργίας (πλαίσιο λειτουργίας) του 
ψύκτη. 

Ελέγξτε τη θέση όπου είναι 
εγκατεστημένη η μονάδα και ελέγξτε 
ότι δεν υπάρχουν βραχυκυκλώματα 
από τον ζεστό αέρα ανεμιστήρων της 
ίδιας μονάδας, ή ακόμα και από τους 
ανεμιστήρες κοντινών ψυκτών 
(Ελέγξτε ΙΟΜ για σωστή 
εγκατάσταση). 

Ένας ή περισσότεροι ανεμιστήρες 
συμπυκνωτή που γυρίζουν σε λάθος 
κατεύθυνση. 

Ελέγξτε για σωστή ακολουθία φάσης 
(L1, L2, L3) στις ηλεκτρικές συνδέσεις 
των ανεμιστήρων. 

Υπερβολικό φορτίο 
ψυκτικού υγρού 

Ελέγξτε υγρή υπόψυξη και 
υπερθέρμανση αναρρόφησης που 
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ελέγχουν έμμεσα το σωστό φορτίο 
ψυκτικού υγρού. 
Αν είναι απαραίτητο, ανακτήστε όλο 
το ψυκτικό υγρό προς στάθμιση όλου 
του φορτίου και ελέγξτε αν η τιμή 
συμφωνεί με την ένδειξη kg της 
ετικέτας μονάδας. 

Ο μετατροπέας πίεσης συμπύκνωσης 
δεν λειτουργεί σωστά. 

Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία του 
αισθητήρα υψηλής πίεσης. 

6.1.8.3 Συναγερμός υψηλής μηχανικής πίεσης 

Ο συναγερμός αυτός παράγεται όταν η πίεση συμπυκνωτή υπερβαίνει το όριο υψηλής μηχανικής 

πίεσης, αναγκάζοντας τη συσκευή να ανοίξει τη τροφοδοσία σε όλους τους βοηθητικούς 

ηλεκτρονόμους. Αυτό προκαλεί τον άμεσο τερματισμό συμπιεστή, καθώς και όλους τους 

ενεργοποιητές του κυκλώματος. 

 

Σύμπτωμα Αιτία Λύση 

Η κατάσταση κυκλώματος είναι Off. 
Ο συμπιεστής δεν φορτίζει, ούτε 
εκφορτίζει, το κύκλωμα σταματά. 
Το εικονίδιο κουδουνιού στην οθόνη 
ελεγκτή κινείται. 
Συμβολοσειρά καταλόγου 
συναγερμού: 
CxCmp1 OffMechPressHi 
Συμβολοσειρά αρχείου καταγραφής: 

 CxCmp1 OffMechPressHi 

Συμβολοσειρά στιγμιότυπου 
συναγερμού 
Co1.MhpAl: InAlarm 

Ένας ή περισσότεροι ανεμιστήρες 
συμπυκνωτή δεν λειτουργούν σωστά. 

Ελέγξτε αν οι προστασίες 
ανεμιστήρων είναι ενεργές. 

Ελέγξτε ότι οι ανεμιστήρες 
περιστρέφονται ελεύθερα. 

Ελέγξτε ότι δεν υπάρχει εμπόδιο 
ελεύθερης κίνησης αέρα. 

Βρώμικο ή μερικώς εμποδισμένο 
πηνίο συμπυκνωτή. 

Αφαιρέστε κάθε εμπόδιο. 
Καθαρίστε το πηνίο συμπυκνωτή με 
μαλακό πινέλο και φυσερό. 

Η θερμοκρασία εισόδου συμπυκνωτή 
είναι πολύ υψηλή. 

Η μετρημένη θερμοκρασία εισόδου 
συμπυκνωτή δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το όριο εύρους 
λειτουργίας (πλαίσιο λειτουργίας) του 
ψύκτη. 

Ελέγξτε τη θέση όπου είναι 
εγκατεστημένη η μονάδα και ελέγξτε 
ότι δεν υπάρχουν βραχυκυκλώματα 
από τον ζεστό αέρα ανεμιστήρων της 
ίδιας μονάδας, ή ακόμα και από τους 
ανεμιστήρες κοντινών ψυκτών 
(Ελέγξτε ΙΟΜ για σωστή 
εγκατάσταση). 

Ένας ή περισσότεροι ανεμιστήρες 
συμπυκνωτή που γυρίζουν σε λάθος 
κατεύθυνση. 

Ελέγξτε για σωστή ακολουθία φάσης 
(L1, L2, L3) στις ηλεκτρικές συνδέσεις 
των ανεμιστήρων. 

Υπερβολικό φορτίο 
ψυκτικού υγρού 

Ελέγξτε υγρή υπόψυξη και 
υπερθέρμανση αναρρόφησης που 
ελέγχουν έμμεσα το σωστό φορτίο 
ψυκτικού υγρού. 
Αν είναι απαραίτητο, ανακτήστε όλο 
το ψυκτικό υγρό προς στάθμιση όλου 
του φορτίου και ελέγξτε αν η τιμή 
συμφωνεί με την ένδειξη kg της 
ετικέτας μονάδας. 

Ο διακόπτης υψηλής μηχανικής 
πίεσης έχει υποστεί ζημιά ή δεν 
βαθμονομήθηκε. 

Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία του 
διακόπτη υψηλής πίεσης. 

6.1.8.4 Συναγερμός υψηλής θερμοκρασίας κατάθλιψης 

Ο συναγερμός αυτός υποδεικνύει ότι η θερμοκρασία στη θύρα κατάθλιψης συμπιεστή υπερβαίνει 

το ανώτατο όριο, πράγμα που ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες στα μηχανικά μέρη του συμπιεστή. 
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Όταν συμβεί ο συναγερμός αυτός, ενδέχεται να υπάρχει υψηλή θερμότητα στους σωλήνες 
στροφαλοθαλάμου και κατάθλιψης του συμπιεστή. Συνιστάται προσοχή επί της επαφής με σωλήνες 
συμπιεστή και κατάθλιψης σε αυτή τη κατάσταση. 

  

Σύμπτωμα Αιτία Λύση 

Η κατάσταση κυκλώματος είναι Off. 
Ο συμπιεστής δεν φορτίζει, ούτε 
εκφορτίζει, το κύκλωμα σταματά. 
Το εικονίδιο κουδουνιού στην οθόνη 
ελεγκτή κινείται. 
Συμβολοσειρά καταλόγου 
συναγερμού: 
CxCmp1 OffDischTmpHi 
Συμβολοσειρά αρχείου καταγραφής: 

 CxCmp1 OffDischTmpHi 
Συμβολοσειρά στιγμιότυπου 
συναγερμού 
Co1.DischTemp: InAlarm 

Η έγχυση υγρού δεν λειτουργεί 
σωστά. 

Ελέγξτε την ηλεκτρική σύνδεση 
μεταξύ του ελεγκτή και την 
ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα έγχυσης 
υγρού. 

Ελέγξτε ότι δεν υπάρχει εμπόδιο στη 
γραμμή έγχυσης υγρού, 
παρατηρώντας τη θερμοκρασία 
κατάθλιψης όταν ενεργοποιείται. 

Η οπή έγχυσης υγρού είναι μικρή. Ελέγξτε αν όταν ενεργοποιείται η 
ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα έγχυσης 
υγρού, η θερμοκρασία μπορεί να 
ελέγχεται μεταξύ των ορίων. 

Ο αισθητήρας θερμοκρασίας 
κατάθλιψης δεν λειτουργεί σωστά. 

Ελέγξτε για σωστή λειτουργία της 
θερμοκρασίας κατάθλιψης. 

6.1.8.5 Συναγερμός υψηλής θερμοκρασίας κινητήρα 

Ο συναγερμός αυτός υποδεικνύει ότι η θερμοκρασία κινητήρα υπερβαίνει το ανώτατο όριο 

θερμοκρασίας ασφαλούς λειτουργίας. 

 

Σύμπτωμα Αιτία Λύση 

Η κατάσταση κυκλώματος είναι Off. 
Ο συμπιεστής δεν φορτίζει, ούτε 
εκφορτίζει, το κύκλωμα σταματά. 
Το εικονίδιο κουδουνιού στην οθόνη 
ελεγκτή κινείται. 
Συμβολοσειρά καταλόγου 
συναγερμού: 
CxCmp1 OffMotorTempHi 
Συμβολοσειρά αρχείου καταγραφής: 

 CxCmp1 OffMotorTempHi 

Συμβολοσειρά στιγμιότυπου 
συναγερμού 
Co1.HighMotorTe: InAlarm 

Ανεπαρκής ψύξη κινητήρα. Ελέγξτε το φορτίο ψυκτικού υγρού. 

Ελέγξτε αν τηρείται το πλαίσιο 
λειτουργίας μονάδας. 

Ο αισθητήρας θερμοκρασίας κινητήρα 
δεν λειτουργεί σωστά. 

Ελέγξτε τις ενδείξεις αισθητήρα 
θερμοκρασίας κινητήρα, καθώς και 
την τιμή σε Ohm. Μία σωστή ένδειξη 
αποτελεί εκατοντάδων Ohm σε 
περιβαλλοντική θερμοκρασία. 

Ελέγξτε την ηλεκτρική σύνδεση 
αισθητήρα με τον ηλεκτρικό πίνακα. 

6.1.8.6 Συναγερμός υψηλής διαφορικής πίεσης λαδιού 

Ο συναγερμός αυτός υποδεικνύει ότι το φίλτρο λαδιού έχει βουλώσει και πρέπει να αλλαχθεί. 

 

Σύμπτωμα Αιτία Λύση 

Η κατάσταση κυκλώματος είναι Off. 
Το κύκλωμα είναι σε στάση. 
Το εικονίδιο κουδουνιού στην οθόνη 
ελεγκτή κινείται. 
Συμβολοσειρά καταλόγου 
συναγερμού: 
CxCmp1 OffOilPrDiffHi 
Συμβολοσειρά αρχείου καταγραφής: 

 CxCmp1 OffOilPrDiffHi 

Συμβολοσειρά στιγμιότυπου 
συναγερμού 
Co1.HighOilPd: InAlarm 

Το φίλτρο λαδιού έχει βουλώσει Αντικατάσταση φίλτρου λαδιού. 
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6.1.8.7 Συναγερμός απουσίας πίεσης στην εκκίνηση 

Ο συναγερμός αυτός αποτρέπει την εκκίνηση συμπιεστή με πολύ χαμηλή (< 35kPa) πίεση 

εξάτμισης ή συμπύκνωσης σε μονάδα χωρίς ανεμιστήρα τροφοδοσίας μεταβλητής συχνότητας. 

 

Σύμπτωμα Αιτία Λύση 

Η κατάσταση κυκλώματος είναι Off. 
Το κύκλωμα είναι σε στάση. 
Το εικονίδιο κουδουνιού στην οθόνη 
ελεγκτή κινείται. 
Συμβολοσειρά καταλόγου 
συναγερμού: 
Cx OffNoPressAtStart 
Συμβολοσειρά αρχείου καταγραφής: 

 Cx OffNoPressAtStart 

Συμβολοσειρά στιγμιότυπου 
συναγερμού 
NoPrAtStrt: InAlarm 

Πολύ χαμηλή περιβαλλοντική 
θερμοκρασία. 

Ελέγξτε το πλαίσιο λειτουργίας του 
μηχανήματος. 

6.1.8.8 Συναγερμός απουσίας αλλαγής πίεσης 

Ο συναγερμός αυτός υποδεικνύει ότι ο συμπιεστής δεν μπορεί να εκκινεί, ή δεν μπορεί να 

δημιουργήσει μια ελάχιστη παραλλαγή πιέσεων εξάτμισης ή συμπύκνωσης μετά την εκκίνηση. 

 

Σύμπτωμα Αιτία Λύση 

Η κατάσταση κυκλώματος είναι Off. 
Το κύκλωμα είναι σε στάση. 
Το εικονίδιο κουδουνιού στην οθόνη 
ελεγκτή κινείται. 
Συμβολοσειρά καταλόγου 
συναγερμού: 
Cx OffNoPressChgStart 
Συμβολοσειρά αρχείου καταγραφής: 

 Cx OffNoPressChgStart 

Συμβολοσειρά στιγμιότυπου 
συναγερμού 
NoPrChgStrt: InAlarm 

Ο συμπιεστής δεν εκκινεί. Ελέγξτε αν το σήμα εκκίνησης είναι 
σωστά συνδεδεμένο στον 
αναστροφέα. 

Ο συμπιεστής περιστρέφεται σε 
λάθος κατεύθυνση. 

Ελέγξτε για σωστή ακολουθία 
φάσεων συμπιεστή (L1, L2, L3), 
σύμφωνα με το ηλεκτρικό σχήμα. 
 

Ο αναστροφέας δεν είναι σωστά 
προγραμματισμένος με τη σωστή 
κατεύθυνση περιστροφής. 

Το κύκλωμα ψυκτικού υγρού είναι 
κενό, 

Ελέγξτε πίεση κυκλώματος και 
παρουσία ψυκτικού υγρού. 

Οι μετατροπείς πίεσης εξάτμισης ή 
συμπύκνωσης δεν λειτουργούν 
σωστά. 

Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία 
μετατροπέων πίεσης εξάτμισης ή 
συμπύκνωσης.  

6.1.8.9 Σφάλμα αισθητήρα πίεσης εξάτμισης 

Ο συναγερμός αυτός υποδεικνύει ότι ο μετατροπέας πίεσης εξάτμισης δεν λειτουργεί σωστά. 

Σύμπτωμα Αιτία Λύση 

Η κατάσταση κυκλώματος είναι Off. 
Το κύκλωμα είναι σε στάση. 
Το εικονίδιο κουδουνιού στην οθόνη 
ελεγκτή κινείται. 
Συμβολοσειρά καταλόγου 
συναγερμού: 
CxCmp1 EvapPressSen 
Συμβολοσειρά αρχείου καταγραφής: 

 CxCmp1 EvapPressSen 

Συμβολοσειρά στιγμιότυπου 
συναγερμού 
EvapRefPress Fault: Άλλο 

Βλάβη αισθητήρα. Ελέγξτε την ακεραιότητα του 
αισθητήρα 
Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία 
αισθητήρα σύμφωνα με πληροφορίες 
εύρους mVolt (mV) που σχετίζονται 
με τιμές πίεσης. 

Βραχυκύκλωμα αισθητήρα. Ελέγξτε για βραχυκύκλωμα 
αισθητήρα με μέτρηση αντίστασης 
πολύμετρου. 

Ο αισθητήρας δεν είναι σωστά 
συνδεδεμένος (ανοιχτός). 

Ελέγξτε τη σωστή εγκατάσταση 
αισθητήρα στον σωλήνα κυκλώματος 
ψυκτικού υγρού. Ο μετατροπέας 
πρέπει να ανιχνεύει τη πίεση στη 
βελόνα της βαλβίδας. 

Ελέγξτε για απουσία νερού ή 
υγρασίας στις ηλεκτρικές επαφές του 
αισθητήρα.  
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Ελέγξτε για σωστή σύνδεση 
ηλεκτρικών βυσμάτων. 

Ελέγξτε για σωστή καλωδίωση 
αισθητήρα σύμφωνα με το ηλεκτρικό 
διάγραμμα. 

6.1.8.10 Σφάλμα αισθητήρα πίεσης συμπύκνωσης 

Ο συναγερμός αυτός υποδεικνύει ότι ο μετατροπέας πίεσης συμπύκνωσης δεν λειτουργεί σωστά. 

Σύμπτωμα Αιτία Λύση 

Η κατάσταση κυκλώματος είναι Off. 
Το κύκλωμα είναι σε στάση. 
Το εικονίδιο κουδουνιού στην οθόνη 
ελεγκτή κινείται. 
Συμβολοσειρά καταλόγου 
συναγερμού: 
CxCmp1 CondPressSen 
Συμβολοσειρά αρχείου καταγραφής: 

 CxCmp1 CondPressSen 

Συμβολοσειρά στιγμιότυπου 
συναγερμού 
CondRefPress Fault: Άλλο 

Βλάβη αισθητήρα. Ελέγξτε την ακεραιότητα του 
αισθητήρα 
Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία 
αισθητήρα σύμφωνα με πληροφορίες 
εύρους mVolt (mV) που σχετίζονται 
με τιμές πίεσης. 

Βραχυκύκλωμα αισθητήρα. Ελέγξτε για βραχυκύκλωμα 
αισθητήρα με μέτρηση αντίστασης 
πολύμετρου. 

Ο αισθητήρας δεν είναι σωστά 
συνδεδεμένος (ανοιχτός). 

Ελέγξτε τη σωστή εγκατάσταση 
αισθητήρα στον σωλήνα κυκλώματος 
ψυκτικού υγρού. Ο μετατροπέας 
πρέπει να ανιχνεύει τη πίεση στη 
βελόνα της βαλβίδας. 

Ελέγξτε για απουσία νερού ή 
υγρασίας στις ηλεκτρικές επαφές του 
αισθητήρα.  

Ελέγξτε για σωστή σύνδεση 
ηλεκτρικών βυσμάτων. 

Ελέγξτε για σωστή καλωδίωση 
αισθητήρα σύμφωνα με το ηλεκτρικό 
διάγραμμα. 

6.1.8.11 Συναγερμός υψηλού ρεύματος κινητήρα 

Ο συναγερμός αυτός υποδεικνύει ότι το ρεύμα απορρόφησης συμπιεστή υπερβαίνει το 

προκαθορισμένο όριο. 

Σύμπτωμα Αιτία Λύση 

Η κατάσταση κυκλώματος είναι Off. 
Ο συμπιεστής δεν φορτίζει, ούτε 
εκφορτίζει, το κύκλωμα σταματά. 
Το εικονίδιο κουδουνιού στην οθόνη 
ελεγκτή κινείται. 
Συμβολοσειρά καταλόγου 
συναγερμού: 
CxCmp1 OffMtrAmpsHi 
Συμβολοσειρά αρχείου καταγραφής: 

 CxCmp1 OffMtrAmpsHi 

Συμβολοσειρά στιγμιότυπου 
συναγερμού 
Co1.Current Hi: xxx A 

Πολύ υψηλή περιβαλλοντική 
θερμοκρασία. 

Ελέγξτε την επιλογή μονάδας να 
διαπιστωθεί ότι η μονάδα μπορεί να 
λειτουργήσει σε πλήρη ισχύ. 

Ελέγξτε ότι όλοι οι ανεμιστήρες 
λειτουργούν σωστά και είναι ικανοί να 
διατηρήσουν την πίεση συμπύκνωσης 
στο σωστό επίπεδο. 

Καθαρίστε τα πηνία συμπυκνωτή για 
χαμηλότερη πίεση συμπύκνωσης. 

Έχει επιλεγεί λάθος μοντέλο 
συμπιεστή. 

Ελέγξτε το μοντέλο συμπιεστή για τη 
μονάδα αυτή. 

6.1.8.12 Συναγερμός χαμηλού λόγου πίεσης 

Ο συναγερμός αυτός υποδεικνύει ότι ο λόγος μεταξύ πίεσης εξάτμισης και συμπύκνωσης είναι 

κάτω από το όριο που εξαρτάται από την ταχύτητα συμπιεστή και εγγυάται τη σωστή λίπανση του 

συμπιεστή. 

Σύμπτωμα Αιτία Λύση 

Η κατάσταση κυκλώματος είναι Off. 
Το κύκλωμα είναι σε στάση. 
Το εικονίδιο κουδουνιού στην οθόνη 

Ο συμπιεστής δεν μπορεί να παράγει 
την ελάχιστη συμπίεση. 

Ελέγξτε την τιμή αναφοράς 
ανεμιστήρα, καθώς και ρυθμίσεις, 
ενδέχεται να είναι πολύ χαμηλή. 
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ελεγκτή κινείται. 
Συμβολοσειρά καταλόγου 
συναγερμού: 
CxCmp1 OffPrRatioLo 
Συμβολοσειρά αρχείου καταγραφής: 

 CxCmp1 OffPrRatioLo 

Συμβολοσειρά στιγμιότυπου 
συναγερμού 
LowPrRatio: InAlarm 

Ελέγξτε το ρεύμα απορρόφησης 
συμπιεστή και υπερθέρμανση 
κατάθλιψης. Ο συμπιεστής ενδέχεται 
να έχει υποστεί ζημιά. 

Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία 
αισθητήρων πίεσης αναρρόφησης / 
παροχής. 
 

Ελέγξτε ότι δεν άνοιξε η βαλβίδα 
υπερπίεσης σε προηγούμενη 
λειτουργία (ελέγξτε την ιστορία 
μονάδας). 
Σημείωση: 
Αν η διαφορά μεταξύ πίεσης παροχής 
και αναρρόφησης υπερβαίνει τα 
22bar, η εσωτερική βαλβίδα 
υπερπίεσης άνοιξε και πρέπει να 
αντικατασταθεί. 

Ελέγξτε τους ρότορες θύρας / βίδας 
για πιθανές ζημιές. 
 

6.1.8.13 Συναγερμός υπέρτασης 

Ο συναγερμός αυτός υποδεικνύει ότι η τάση τροφοδοσίας ψύκτη υπερβαίνει το ανώτατο όριο 

σωστής λειτουργίας των εξαρτημάτων. Αυτό εκτιμάται από την ένδειξη τάσης συνεχούς ρεύματος 

στον αναστροφέα, ο οποίος εξαρτάται βεβαίως από την τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος. 

 

Η επίλυση του σφάλματος αυτού απαιτεί την άμεση παρέμβαση στη τροφοδοσία μονάδας. 
Η άμεση παρέμβαση τροφοδοσίας ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, εγκαύματα, ακόμα και 
θάνατο. Τέτοιες ενέργειες πρέπει να εκτελούνται μόνο από εκπαιδευμένα άτομα. Σε περίπτωση 
αμφιβολίας, ρωτήστε την εταιρεία συντήρησης. 

 
Σύμπτωμα Αιτία Λύση 

Η κατάσταση κυκλώματος είναι Off. 
Το κύκλωμα είναι σε στάση. 
Το εικονίδιο κουδουνιού στην οθόνη 
ελεγκτή κινείται. 
Συμβολοσειρά καταλόγου 
συναγερμού: 
Cx OffOverVoltage 
Συμβολοσειρά αρχείου καταγραφής: 

 Cx OffOverVoltage 

Συμβολοσειρά στιγμιότυπου 
συναγερμού 
OverVoltage: InAlarm 

Η κύρια τροφοδοσία ψύκτη έχει 
υποστεί υπέρταση, προκαλώντας 
διακοπή. 

Ελέγξτε αν η κύρια τροφοδοσία είναι 
εντός αποδεκτής ανοχής για τον 
ψύκτη αυτό. 

Η ρύθμιση της κύριας τροφοδοσίας 
στο Microtech III δεν είναι συμβατή με 
την τροφοδοσία που χρησιμοποιείται. 

Μετρήστε την τροφοδοσία ψύκτη και 
επιλέξτε τη σωστή τιμή στη διεπαφή 
χρήστη του Microtech III. 
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6.1.8.14 Συναγερμός υπότασης 

Ο συναγερμός αυτός υποδεικνύει ότι η τάση τροφοδοσίας ψύκτη υπερβαίνει το ελάχιστο όριο 

σωστής λειτουργίας των εξαρτημάτων. 

 

Η επίλυση του σφάλματος αυτού απαιτεί την άμεση παρέμβαση στη τροφοδοσία μονάδας. 
Η άμεση παρέμβαση τροφοδοσίας ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, εγκαύματα, ακόμα και 
θάνατο. Τέτοιες ενέργειες πρέπει να εκτελούνται μόνο από εκπαιδευμένα άτομα. Σε περίπτωση 
αμφιβολίας, ρωτήστε την εταιρεία συντήρησης. 

 
Σύμπτωμα Αιτία Λύση 

Η κατάσταση κυκλώματος είναι Off. 
Το κύκλωμα είναι σε στάση. 
Το εικονίδιο κουδουνιού στην οθόνη 
ελεγκτή κινείται. 
Συμβολοσειρά καταλόγου 
συναγερμού: 
Cx OffUnderVoltage 
Συμβολοσειρά αρχείου καταγραφής: 

 Cx OffUnderVoltage 

Συμβολοσειρά στιγμιότυπου 
συναγερμού 
UnderVoltage: InAlarm 

Η κύρια τροφοδοσία ψύκτη έχει 
υποστεί υπόταση, προκαλώντας 
διακοπή. 

Ελέγξτε αν η κύρια τροφοδοσία είναι 
εντός αποδεκτής ανοχής για τον 
ψύκτη αυτό. 

Η ρύθμιση της κύριας τροφοδοσίας 
στο Microtech III δεν είναι συμβατή με 
την τροφοδοσία που χρησιμοποιείται. 

Μετρήστε την τροφοδοσία ψύκτη και 
επιλέξτε τη σωστή τιμή στη διεπαφή 
χρήστη του Microtech III. 

6.1.8.15 Υπερθέρμανση τροφοδοσίας μεταβλητής συχνότητας συμπιεστή 

Ο συναγερμός αυτός υποδεικνύει ότι η θερμοκρασία αναστροφέα υπερβαίνει το όριο ασφάλειας 

και ότι ο αναστροφέας έπρεπε να τερματιστεί προς αποφυγή ζημιάς των εξαρτημάτων. 

Σύμπτωμα Αιτία  Λύση 

Η κατάσταση κυκλώματος είναι Off. 
Το κύκλωμα είναι σε στάση. 
Το εικονίδιο κουδουνιού στην οθόνη 
ελεγκτή κινείται. 
Συμβολοσειρά καταλόγου 
συναγερμού: 
CxCmp1 OffVfdOverTemp 
Συμβολοσειρά αρχείου καταγραφής: 

 CxCmp1 OffVfdOverTemp 

Συμβολοσειρά στιγμιότυπου 
συναγερμού 
VfdOverTemp: InAlarm 

Ανεπαρκής ψύξη κινητήρα. Ελέγξτε φορτίο ψυκτικού υγρού. 

Ελέγξτε αν τηρείται το πλαίσιο 
λειτουργίας μονάδας. 

Ελέγξτε τη λειτουργία ψύξης της 
ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας. 

Ο αισθητήρας θερμοκρασίας κινητήρα 
δεν λειτουργεί σωστά. 

Ελέγξτε τις ενδείξεις αισθητήρα 
θερμοκρασίας κινητήρα, καθώς και 
την τιμή σε Ohm. Μία σωστή ένδειξη 
αποτελεί εκατοντάδες Ohm σε 
περιβαλλοντική θερμοκρασία. 

Ελέγξτε την ηλεκτρική σύνδεση 
αισθητήρα με τον ηλεκτρικό πίνακα. 

6.1.8.16 Σφάλμα επικοινωνίας τροφοδοσίας μεταβλητής συχνότητας  

Αυτός ο συναγερμός υποδηλώνει πρόβλημα επικοινωνίας με τον αναστροφέα. 

Σύμπτωμα Αιτία Λύση 

Η κατάσταση κυκλώματος είναι Off. 
Ο συμπιεστής δεν φορτίζει πλέον, το 
κύκλωμα σταματά. 
Το εικονίδιο κουδουνιού στην οθόνη 
ελεγκτή κινείται. 
Συμβολοσειρά καταλόγου 
συναγερμού: 
CxCmp1 OffMechPressHi 

Συμβολοσειρά αρχείου καταγραφής: 

 CxCmp1 OffMechPressHi 

Συμβολοσειρά στιγμιότυπου 

Η καλωδίωση δικτύου RS485 δεν 
είναι σωστή. 

Ελέγξτε τη συνοχή δικτύου RS485 με 
τη μονάδα κλειστή. Πρέπει να 
υπάρχει συνοχή από τον κύριο 
ελεγκτή προς τον τελευταίο 
αναστροφέα όπως περιγράφει το 
σχήμα καλωδίωσης. 

Η επικοινωνία Modbus δεν λειτουργεί 
σωστά. 

Ελέγξτε τις διευθύνσεις αναστροφέα, 
καθώς και όλων των επιπρόσθετων 
συσκευών του δικτύου RS485 (πχ. 
τον μετρητή ενέργειας). Όλες οι 
διευθύνσεις πρέπει να είναι 
διαφορετικές. 
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συναγερμού 
Co1.MhpAl: InAlarm 

Η κάρτα διεπαφής modbus ενδέχεται 
να έχει βλάβη. 

Ελέγξτε με την υπηρεσία συντήρησης 
για εκτίμηση της πιθανότητας αυτής 
και ενδεχομένως να αντικατασταθεί ο 
πίνακας. 

6.1.8.17 Σφάλμα τροφοδοσίας μεταβλητής συχνότητας συμπιεστή  

Αυτός ο συναγερμός υποδηλώνει μια ανώμαλη κατάσταση που αναγκάζει τον αναστροφέα να 

σταματήσει. 

Σύμπτωμα Αιτία Λύση 

Η κατάσταση κυκλώματος είναι Off. 
Ο συμπιεστής δεν φορτίζει πλέον, το 
κύκλωμα σταματά. 
Το εικονίδιο κουδουνιού στην οθόνη 
ελεγκτή κινείται. 
Συμβολοσειρά καταλόγου 
συναγερμού: 
CxCmp1 OffVfdFault 
Συμβολοσειρά αρχείου καταγραφής: 

 CxCmp1 OffVfdFault 

Συμβολοσειρά στιγμιότυπου 
συναγερμού 
Co1.VfdFault: InAlarm 

Ο αναστροφέας λειτουργεί σε 
ανασφαλή κατάσταση και γιαυτό η 
λειτουργία του πρέπει να τερματίσει. 

Ελέγξτε το στιγμιότυπο συναγερμού 
για ταυτοποίηση κωδικού συναγερμού 
από τον αναστροφέα. Επικοινωνήστε 
με την υπηρεσία συντήρησης 
προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα. 

6.1.8.18 Απουσία πίεσης στην εκκίνηση 

Ο συναγερμός αυτός χρησιμοποιείται για την ένδειξη ότι η κατάσταση πίεσης εξατμιστήρα ή 

συμπυκνωτή είναι χαμηλότερη από 35kPa, επιδεικνύοντας ότι το κύκλωμα ενδέχεται να είναι κενό 

από ψυκτικό υγρό. 

Σύμπτωμα Αιτία Λύση 

Η κατάσταση κυκλώματος είναι Off. 
Ο συμπιεστής δεν εκκινεί. 
Το εικονίδιο κουδουνιού στην οθόνη 
ελεγκτή κινείται. 
Συμβολοσειρά καταλόγου 
συναγερμού: 
Cx OffNoPressAtStart 
Συμβολοσειρά αρχείου καταγραφής: 

 Cx OffNoPressAtStart 

Συμβολοσειρά στιγμιότυπου 
συναγερμού 
NoPrAtStrt: InAlarm 

Η πίεση εξατμιστήρα ή συμπυκνωτή 
είναι κάτω από 35kPa. 

Ελέγξτε τη βαθμονόμηση 
μετατροπέων με κατάλληλο μετρητή. 

Ελέγξτε την καλωδίωση μετατροπέων 
και ένδειξη. 

Ελέγξτε το φορτίο ψυκτικού υγρού και 
ρυθμίστε το στη σωστή τιμή. 

6.1.8.19 CxCmp1 MaintCode01 

Αυτός ο συναγερμός υποδηλώνει ότι ένα εξάρτημα του αναστροφέα ενδέχεται να χρειάζεται 

επαλήθευση, ή ακόμα και αντικατάσταση. 

Σύμπτωμα Αιτία Λύση 

Η κατάσταση κυκλώματος είναι On. 
Ο συμπιεστής συνεχίσει τη κανονική 
λειτουργία. 
Το εικονίδιο κουδουνιού στην οθόνη 
ελεγκτή κινείται. 
Συμβολοσειρά καταλόγου 
συναγερμού: 
CxCmp1 OffMechPressHi 
Συμβολοσειρά αρχείου καταγραφής: 

 CxCmp1 OffMechPressHi 

Συμβολοσειρά στιγμιότυπου 
συναγερμού 
Co1.MhpAl: InAlarm 

Η βαλβίδα ψύξης του αναστροφέα 
ενδέχεται να χρειαστεί επαλήθευση ή 
και αντικατάσταση. 

Επικοινωνήστε με την υπηρεσία 
συντήρησης προκειμένου να λυθεί το 
πρόβλημα. 
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6.1.8.20 CxCmp1 MaintCode02 

Αυτός ο συναγερμός υποδηλώνει ότι ένα εξάρτημα του αναστροφέα ενδέχεται να χρειάζεται 

επαλήθευση, ή ακόμα και αντικατάσταση. 

Σύμπτωμα Αιτία Λύση 

Η κατάσταση κυκλώματος είναι On. 
Ο συμπιεστής συνεχίσει τη κανονική 
λειτουργία. 
Το εικονίδιο κουδουνιού στην οθόνη 
ελεγκτή κινείται. 
Συμβολοσειρά καταλόγου 
συναγερμού: 
CxCmp1 OffMechPressHi 
Συμβολοσειρά αρχείου καταγραφής: 

 CxCmp1 OffMechPressHi 

Συμβολοσειρά στιγμιότυπου 
συναγερμού 
Co1.MhpAl: InAlarm 

Ο συμπυκνωτής του αναστροφέα 
ενδέχεται να χρειαστεί επαλήθευση ή 
και αντικατάσταση. 

Επικοινωνήστε με την υπηρεσία 
συντήρησης προκειμένου να λυθεί το 
πρόβλημα. 
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7 Επιλογές 

7.1 Συνολική ανάκτηση θερμότητας (προαιρετικά) 

Ο εν λόγω ψύκτης έχει την επιλογή χειρισμού συνολικής ανάκτησης θερμότητας. Το παρόν 

χαρακτηριστικό απαιτεί μια επιπρόσθετη μονάδα και αισθητήρες για την ανάγνωση θερμοκρασίας 

νερού ανάκτησης θερμότητας εισόδου και εξόδου, καθώς και διαχείριση μιας αντλίας νερού 

ανάκτησης θερμότητας.  

Η ανάκτηση θερμότητας ενεργοποιείται μέσω του διακόπτη Q8 εγκαταστημένος στη μονάδα και 

απαιτεί προσαρμογή ρυθμίσεων στον ελεγκτή της μονάδας, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει όπως 

απαιτείται. Καταρχήν η λειτουργία απαιτεί ενεργοποίηση στον κύριο ελεγκτή για να εμφανιστούν 

όλες οι ρυθμίσεις που σχετίζονται με αυτή τη λειτουργία. Όπως αναφέρεται στην ενότητα 4.5.6, η 

τιμή αναφοράς ενεργοποίησης ανάκτησης θερμότητας πρέπει να είναι στη θέση ενεργοποίησης. 

Τιμή αναφοράς/υπομενού Προεπιλογή Εύρος Περιγραφή 

Apply Changes (Εφαρμογή 
αλλαγών)= 

Όχι  Όχι, ναι 

C1 # Of Fans (Αριθ. 
ανεμιστήρων)= 

6  Αριθμός διαθέσιμων 
ανεμιστήρων. 

Heat Recovery (Ανάκτηση 
θερμότητας)= 

Ενεργοποίηση  Απενεργοποίηση, 
ενεργοποίηση 

 

Όταν ολοκληρωθεί αυτό, ο ελεγκτής πρέπει να επαναφερθεί με την εφαρμογή των αλλαγών. 

Μετά την επανεκκίνηση, όλα τα δεδομένα ανάκτησης θερμότητας, καθώς και οι ρυθμίσεις θα 

εμφανιστούν στη διεπαφή χρήστη. Στην View (προβολή) / Set Unit (ρύθμιση μονάδας) – 

Θερμοκρασίες, οι θερμοκρασίες ανάκτησης θερμότητας νερού εισόδου θα εμφανιστούν. 

HR EWT (Ανάκτηση θερμότητας θερμοκρασίας 
εξόδου του νερού)= 

-
273.1°C 

 Ανάκτηση θερμότητας θερμοκρασίας εξόδου του νερού 
(εμφανίζεται μόνο αν η ανάκτηση θερμότητας είναι ενεργή) 

HR EWT (Ανάκτηση θερμότητας θερμοκρασίας 
εισόδου του νερού)= 

-
273.1°C 

 Ανάκτηση θερμότητας θερμοκρασίας εισόδου του νερού 
(εμφανίζεται μόνο αν ανάκτηση θερμότητας είναι ενεργή) 

 
Επιπλέον, η τιμή αναφοράς ανάκτησης θερμότητας, καθώς και διαφοροποίησης γίνονται ορατές 

και προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες: 

Τιμή αναφοράς/υπομενού Προεπιλογή Εύρος Περιγραφή 

HR EWT Stp (Τιμή αναφ. 
ανάκτ. θερμ. εισαγ. νερού) 

40.0°C 30.0…50.0°C Τιμή αναφοράς ανάκτησης θερμότητας 
εισόδου του νερού 

HR EWT Dif 
(διαφοροποίηση ανάκτησης 
θερμότητας θερμοκρασίας 
εισόδου του νερού) 

2.0°C 1.0…10.0°C Διαφοροποίηση ανάκτησης θερμότητας 
θερμοκρασίας του νερού 

7.2 Μετρητής ενέργειας συμπεριλαμβανομένου περιορισμού ρεύματος 

(προαιρετικό) 

Ένας μετρητής ενέργειας μπορεί να εγκατασταθεί στη μονάδα προαιρετικά. Ο μετρητής ενέργειας 

συνδέεται μέσω Modbus προς τον ελεγκτή μονάδας, που εμφανίζει όλα τα σχετικά δεδομένα 

ηλεκτρικού ρεύματος, όπως: 
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 Τάση γραμμής προς γραμμή (ανά φάση και ανά μέσο δυναμικό) 

 Τάση γραμμής (ανά φάση και μέσο δυναμικό) 

 Ενεργή ισχύς 

 Cos Phi (συντελεστής ισχύος) 

 Ενέργεια δράσης 

Περισσότερες λεπτομέρειες περιγράφονται στο κεφάλαιο 4.4.10. Τα εν λόγω δεδομένα είναι 

προσβάσιμα και από ένα BMS συνδεόμενο με μια μονάδα επικοινωνίας. Αναφερθείτε στο 

εγχειρίδιο μονάδας επικοινωνίας για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις της συσκευής, καθώς 

και τις παραμέτρους. 

Η συσκευή μετρητή ενέργειας καθώς και ο ελεγκτής μονάδας πρέπει να ρυθμίζονται σωστά. Οι 

κατωτέρω οδηγίες αναλύουν τον τρόπο ρύθμισης του μετρητή ενέργειας. Αναφερθείτε στις 

συγκεκριμένες οδηγίες του μετρητή ενέργειας για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη 

λειτουργία της συσκευής. 

 

Ρυθμίσεις μετρητή ενέργειας 

Κωδικός πρόσβασης 
(βέλος κάτω+εισαγωγή) 1000   

Σύνδεση 3-2E τριφασικό σύστημα Aron 

Διεύθυνση 020   

Baud 19.2 kbps 

Λόγος κορυφής προς 
μέση τιμή Καμία ισοτιμία μπιτ 

Περίοδος αναμονής 3 sec 

      

Κωδικός πρόσβασας 2 2001   

Λόγος 
μετασχηματισμού 
ρεύματος 

βλέπε 
ετικέτα CT 

Λόγος μετασχηματισμού ρεύματος (πχ. Αν CT = 
600:5, ρύθμιση = 120) 

Λόγος 
μετασχηματισμού 
τάσης 1 

δεν υπάρχουν μετασχηματιστές τάσης (εκτός 690 V 
ψύκτη) 

 

Μόλις διαταχθεί ο μετρητής ενέργειας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα στον ελεγκτή μονάδας: 

 Από το κύριο μενού, μεταβείτε στην View προβολή) / Set (ρύθμιση) μονάδας ( 

Διαμόρφωση 

 Ρυθμίστε Energy Mtr= Nemo 

Η επιλογή μετρητή ενέργειας ενσωματώνει τη λειτουργία περιορισμού ρεύματος, που επιτρέπει στη 

μονάδα να περιορίσει την ισχύ της ώστε να μην υπερβεί την προκαθορισμένη τιμή αναφοράς 

περιορισμού ρεύματος. Η τιμή αναφοράς αυτή μπορεί να ρυθμιστεί στην οθόνη της μονάδας, ή 

μπορεί να αλλαχτεί από ένα εξωτερικό σήμα 4-20 mA. 

Ο περιορισμός ρεύματος πρέπει να ρυθμίζεται σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες: 

 Από το κύριο μενού, μεταβείτε στην View προβολή) / Set (ρύθμιση) μονάδας ( Power 

Conservation (εξοικονόμηση ενέργειας) 

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις που σχετίζονται με την επιλογή περιορισμού ρεύματος είναι διαθέσιμες 

στο μενού: 
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Unit Current (Ρεύμα μονάδας)= Προβάλλει το ρεύμα μονάδας 

Current Limit (όριο ρεύματος) Προβάλλει το ενεργό όριο ρεύματος (το οποίο ενδέχεται να δοθεί από εξωτερικό σήμα αν η μονάδα 
είναι σε λειτουργία δικτύου) 

Current Lim Sp (τιμή αναφ. 
όριο ρεύ.)= 

Ρυθμίζει την τιμή αναφοράς ορίου ρεύματος (αν η μονάδα είναι σε τοπική λειτουργία) 

 

7.3 Ταχεία επανεκκίνηση (προαιρετική) 

Ο παρών ψύκτης μπορεί να ενεργοποιήσει μια ακολουθία ταχείας επανεκκίνησης (προαιρετική) 

αντιδρώντας σε διακοπή ρεύματος. Μια επιπρόσθετη μονάδα περιλαμβάνει επαφή πληροφόρησης 

του ελεγκτή ότι αυτό το χαρακτηριστικό έχει ενεργοποιηθεί. Το εν λόγω χαρακτηριστικό ρυθμίζεται 

από το εργοστάσιο. 

Η ταχεία επανεκκίνηση ενεργοποιείται υπό τις ακόλουθες συνθήκες: 

 Η διακοπή ρεύματος κρατά μέχρι 180 δευτερόλεπτα 

 Η μονάδα και οι διακόπτες κυκλώματος βρίσκονται στη θέση on. 

 Δεν υπάρχουν συναγερμοί κυκλώματος ή μονάδας. 

 Η μονάδα λειτουργούσε σε κανονική κατάσταση εκκίνησης (εκτός της εφεδρικής μονάδας). 

 Η τιμή αναφοράς λειτουργίας κυκλώματος BMS έχει οριστεί στο αυτόματο, όταν η πηγή 

ελέγχου είναι απόμακρη 

Σε εγκαταστάσεις με διάταξη πρωτεύουσα/αναμονής, αν η πρωτεύουσα μονάδα έχει τερματισμό 

ασφάλειας, η μονάδα σε αναμονή (τροφοδοτείται, αναμένοντας εντολή ενεργοποίησης από το 

BAS) θα εκκινήσει και μπορεί να διαρκέσει περισσότερο χρόνο για να φτάσει την πλήρη φόρτιση 

για την πρώτη εκκίνηση του από μια μονάδα που βρίσκεται ήδη σε λειτουργία. 

Αν η διακοπή ρεύματος διαρκέσει περισσότερο από 180 δευτερόλεπτα, η μονάδα εκκινά βάσει της 

ρύθμισης του χρονοδιακόπτη κύκλου τερματισμού προς εκκίνηση (ελάχιστη ρύθμιση 3 λεπτά) και 

φορτίο ανά κανονική μονάδα χωρίς ταχεία επανεκκίνηση. 

Όταν η ταχεία επανεκκίνηση έχει ενεργοποιηθεί, η μονάδα θα επανεκκινήσει μέσα σε 30 

δευτερόλεπτα από την επαναφορά ρεύματος. Ο χρόνος επαναφοράς πλήρους φορτίου είναι 

λιγότερος από 6 λεπτά. 

Απαιτούνται είσοδοι μονάδων εφοδιασμένες με μαγνητικά πεδία για την ασυνήθιστη περίπτωση 

εκκίνησης εφεδρικού ψύκτη μετά από διακοπή ρεύματος αντί για την επανεκκίνηση του 

πρωτεύοντα ψύκτη. Ένα σήμα ελέγχου εφοδιασμένο με μαγνητικό πεδίο (συνήθως BMS) πρέπει 

να απενεργοποιήσει τη σύνδεση του εφεδρικού ψύκτη στην πρωτεύουσα μονάδα και να 

ενεργοποιήσει τη σύνδεση του εφεδρικού ψύκτη στην εφεδρική μονάδα κατά τη στιγμή της 

μεταγωγής.  

Η ταχεία επανεκκίνηση πρέπει να είναι ενεργοποιημένη (ρύθμιση στο ενεργοποίηση). Για να το 

κάνετε: 

 Από το κύριο μενού, μεταβείτε στην View (προβολή) / Set (ρύθμιση) μονάδας  

Διαμόρφωση 

 Ρυθμίστε Rapid Restart= Enable (Ταχεία επανεκκίνηση= Ενεργοποίηση) 
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7.4 Πακέτο αντλίας αναστροφέα (προαιρετικό) 

Το πακέτο αντλίας αναστροφέα περιλαμβάνει μία ή δύο φυγόκεντρες αντλίες, οδηγούμενες από 

αναστροφέα. Οι αντλίες ενδέχεται να τροφοδοτούνται μέσω αναφοράς ταχύτητας προμηθευμένη 

από τον πελάτη ή και το εργοστάσιο.  Στην τελευταία περίπτωση, έλεγχος σταθερής ή μεταβλητής 

ροής ενδέχεται να οριστεί. Σε κάθε περίπτωση, ο αναστροφέας αντλίας πρέπει να ρυθμίζεται με τις 

κατάλληλες παραμέτρους (βλέπε πίνακα κατωτέρω). Λεπτομερής περιγραφή των παραμέτρων του 

πίνακα χειριστή και του αναστροφέα παρέχεται στο εγχειρίδιο οδηγιών του αναστροφέα που 

περιλαμβάνεται στην τεκμηρίωση της μονάδας. 

Οδηγός εκκίνησης για εφαρμογές ανοικτού βρόχου 

Παράμετρος Περιγραφή Ρυθμίσεις Προεπιλογή ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

0-03 Τοπικές ρυθμίσεις Προεπιλογή [0] Διεθνή   

0-06 Τύπος δικτύου [12] 380-440V/50Hz 
[12] 380-

440V/50Hz 
Ελέγξτε ονομαστική τροφοδοσία γραμμής 

1-10 Κατασκευή κινητήρα Προεπιλογή [0] Ασύγχρονη   

1-20 Ισχύς κινητήρα Προεπιλογή 
Σχετικά με το 

μέγεθος 
Βλέπε ετικέτα δεδομένων κινητήρα 

1-22 Τάση κινητήρα 400 V 
Σχετικά με το 

μέγεθος 
Βλέπε ετικέτα δεδομένων κινητήρα 

1-23 Συχνότητα κινητήρα 50 Hz 
Σχετικά με το 

μέγεθος 
Βλέπε ετικέτα δεδομένων κινητήρα 

1-24 
Ονομαστικό ρεύμα 

κινητήρα 
Προεπιλογή 

Σχετικά με το 
μέγεθος 

Βλέπε ετικέτα δεδομένων κινητήρα 

1-25 
Ονομαστική ταχύτητα 

κινητήρα 
Βλέπε ετικέτα 

κινητήρα αντλίας 
Σχετικά με το 

μέγεθος 
Βλέπε ετικέτα δεδομένων κινητήρα 

1-73 Στιγμιαία έναρξη [1] Ενεργοποιημένος 
[0] 

Απενεργοποιημένος 
  

3-02 Ελάχιστη αναφορά - 0 Ελάχιστη ταχύτητα αναφορικά με σήμα 0 V. 

3-03 Μεγίστη αναφορά 50 50 
Ρυθμίστε ως 1-23 εκτός αν απαιτείται 
χαμηλότερη ταχύτητα. 

3-41 Χρόνος αύξησης ισχύος 10 s 
Σχετικά με το 

μέγεθος 
Χρόνος μέχρι συχνότητα 1-23 

3-42 Χρόνος μείωσης ισχύος 10 s 
Σχετικά με το 

μέγεθος 
Χρόνος μέχρι στάση από συχνότητα 1-23 

4-12 
Χαμηλό όριο ταχύτητας 

κινητήρα [Hz] 
Προεπιλογή 0   

4-14 
Υψηλό όριο ταχύτητας 

κινητήρα [Hz] 
Προεπιλογή 65   

4-19 
Μέγιστη συχνότητα 

εξόδου 
Προεπιλογή 

Σχετικά με το 
μέγεθος 

  

5-40 
Ηλεκτρονόμος 
λειτουργίας [0] 

Προεπιλογή Συναγερμός   

5-40 
Ηλεκτρονόμος 
λειτουργίας [1] 

Προεπιλογή 
Τροφοδοσία σε 

εκκίνηση 
  

6-10 
Ακροδέκτης 53 χαμηλής 

τάσης 
Προεπιλογή 0.07 V   

6-11 
Ακροδέκτης 53 υψηλής 

τάσης 
Προεπιλογή 10 V   

6-12 
Ακροδέκτης 53 χαμηλού 

ρεύματος 
Προεπιλογή 4 mA   

6-13 
Ακροδέκτης 53 χαμηλής 

τάσης 
Προεπιλογή 20 mA   

6-14 
Τρόπος λειτουργίας 

ακροδέκτη 53 
Προεπιλογή 1 

Είσοδος τάσης – [0] μεταγώγηση σε είσοδο 
ρεύματος 

 

Ως πρότυπο, το παρόν πακέτο περιλαμβάνει ενσωματωμένο σήμα εκκίνησης/τερματισμού ελεγκτή 

προς αναστροφείς. Δεν υπάρχει σύνδεση εργοστασίου ελεγκτή προς τον αναστροφέα για το σήμα 

ταχύτητας αναφοράς. Οι ακροδέκτες 53 και 55 είναι διαθέσιμοι στον αναστροφέα για να δεχτούν 

είτε σήμα 0-10V ή σήμα 4-20 mA. Τύπος σήματος αναφοράς μπορεί να επιλεγεί μέσω της 

παραμέτρου 6-14. 



EWAD TZ-SS 170÷710 kW - SILVER  
EWAD TZ-SR 170÷710 kW - SILVER  

EWAD TZ-XS 180÷682 kW - GOLD  
EWAD TZ-XR 180÷682 kW - GOLD  
EWAD TZ-PS 185÷639 kW - PLATINUM  

EWAD TZ-PR 185÷639 kW - PLATINUM 

Ψύκτης νερού αερόψυκτου αναστροφέα 
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

EWAD TZ 170-710 
Ψύκτης νερού αερόψυκτου 
αναστροφέα 
D-EOMAC00909-14EL 
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Για να ρυθμίσετε το πακέτο της αντλίας αναστροφέα, ακολουθήστε τις κατωτέρω οδηγίες: 

 Από το κύριο μενού, μεταβείτε στην View (προβολή) / Set (ρύθμιση) μονάδας  

Διαμόρφωση 

 Στο μενού διαμόρφωσης, ρυθμίστε Pump Type= On/Off (Τύπος αντλίας = On/Off) 

7.5 Έλεγχος ταχύτητας αντλίας (προαιρετικός) 

Το πακέτο περιλαμβάνει σήματα αναφοράς εκκίνησης/τερματισμού και ταχύτητας ελεγκτή προς 

αναστροφείς. Επίσης, πρόσθετοι ακροδέκτες είναι διαθέσιμοι για τη σωστή επιλογή τρόπου 

λειτουργίας ή/και εξωτερικού ελέγχου συσκευών. 

7.5.1 Έλεγχος σταθερής ταχύτητας αντλίας διπλής τιμής αναφοράς 

Ο έλεγχος της σταθερής ταχύτητας της αντλίας επιτρέπει μια αντλία οδηγούμενη από αναστροφέα 

να λειτουργεί με σταθερή ταχύτητα που μπορεί να ρυθμιστεί στον ελεγκτή. Για εγκατάσταση του 

έλεγχου σταθερής ταχύτητας αντλίας διπλής τιμής αναφοράς , ακολουθήστε τις κατωτέρω οδηγίες: 

 Από το κύριο μενού, μεταβείτε στην View προβολή) / Set (ρύθμιση) μονάδας ( 

Διαμόρφωση 

 Στο μενού διαμόρφωσης, ρυθμίστε Pump Type= FixdSpd (τύπος αντλίας = σταθερής 

ταχύτητας) 

 Μεταβείτε View προβολή) / Set (ρύθμιση) μονάδας (Pump VFD Settings (ρυθμίσεις 

τροφοδοσίας μεταβλητής συχνότητας αντλίας) 

 Ρυθμίστε το Pump Fixd Spd1 (σταθερή ταχύτητα αντλίας 1) ως πρωτεύουσα τιμή αναφοράς 

ταχύτητας αντλίας 

 Set Pump Fixd Spd1 ως δευτερεύουσα τιμή αναφοράς ταχύτητας αντλίας (αν απαιτείται) 

Οι πρωτεύουσες ή δευτερεύουσες τιμές αναφοράς ενεργοποιούνται με διακόπτη ξηρής επαφής, 

προμηθευόμενη από τον πελάτη σύμφωνα (αναφερόμενη ως διακόπτης τιμής αναφοράς 

ταχύτητας αντλίας) ανάλογα με την ακόλουθη λογική: 

Κατάσταση διακόπτη τιμής αναφοράς ταχύτητας αντλίας Ενεργή τιμή αναφοράς 
ταχύτητας αντλίας 

Ανοιχτός (προεπιλογή) Pump Fixd Spd 1 

Κλειστή Pump Fixd Spd 2 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Η παρούσα έκδοση έχει συνταχθεί αποκλειστικά ως ενημερωτικό έντυπο και δεν συνιστά δεσμευτική προσφορά για την Daikin Applied 

Europe S.p.A. Η Daikin Applied Europe S.p.A συνέταξε το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης βάσει όλων των πληροφοριών που είχε 

στη διάθεσή της. Δεν παρέχεται καμία ρητή ή έμμεση εγγύηση σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την 

καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό του περιεχομένου της παρούσας έκδοσης και των προϊόντων, καθώς και υπηρεσιών που 

παρουσιάζονται σε αυτήν. Οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ανατρέξτε στα δεδομένα που 

κοινοποιούνται κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Η Daikin Applied Europe S.p.A αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη για τυχόν άμεσες ή 

έμμεσες ζημίες, με την ευρύτερη έννοια του όρου, που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη χρήση ή/και ερμηνεία της παρούσας 

έκδοσης. Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Daikin Applied Europe S.p.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAIKIN APPLIED EUROPE S.p.A.  
Via Piani di Santa Maria, 72 - 00040 Ariccia (Roma) - Italia  
Tel: (+39) 06 93 73 11 - Fax: (+39) 06 93 74 014  
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